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 مقدمه

مانند درودها و برکت ها و تحیت هایی  پایه ای، که تو ستوده و بلند خداوندا بر محمد و آلش درود فرست،»
و در گشایش و آسایش و یاری و تمکین و تأیید ایشان  رگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده ای،که بر ب

 .تعجیل کن
و امامانی که طاعتشان را واجب کرده ای  و تصدیق به پیامبرت، و مرا از اهل توحید و ایمان به خود، بارالها،

 1«.آمین رب العالمین بر دست آنان اجرا می شود،از جمله کسانی که توحید و ایمان به سبب آنان و  قرار ده،

 موضوعاست و این  شکی نیست که منشأ اختالفات در اسالم و میان مسلمانان، جانشینی رسول خدا 
 : گوید یم ،از علمای اهل سنت در قرن ششم ،یمحمد بن عبد الکریم شهرستانبه قدری اهمیت دارد که 

که  یدر طول تاریخ اسالم به اندازه ا تا جایی که ،امامت بوده است بزرگترین اختالف امت بر سر مسئله ی»
در هیچ زمانی شمشیر کشیده نشده  یهیچ مسأله ا ی، درباره خالفت شمشیر کشیده شدهامامت و  یبرا

 2«است.

                                                      
  01نیایش  صحیفه ی سجادیه، امام زین العابدین  [1]
ا سل سیف فی اإلسالم علی قاعدة دینیة مثل ما سل وأعظم خالف بین األمة خالف اإلمامة إذ م 30ص    8الملل والنحل  ج  [2]

  علی اإلمامة فی کل زمان
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امتداد رسالت 

درباره ی کلیات امامت و اثبات آن از طریق عقل، قرآن و سنت مفصل سخن گفته  1ی دیگرما در کتاب
 هستند. در این کتاب صرفا به بیان و ارائه ی مدارکی می پردازیم که مختص امیرالمومنین ، اما 2ایم

است( جهت پرهیز از دوباره گویی خودداری   از ذکر ادله ی عقلی )چون مشترک بین همه ی ائمه 
 ن یرالمومنیکرده ایم؛ به سه آیه از قرآن و ده روایت معتبر استناد کرده ایم و در فصل سوم امامت الهی ام

در نهایت در فصل چهارم درباره ی غصب خالفت و چرایی عدم از طریق کشف عصمت اثبات کرده ایم و را 
 برای بازپس گیری حکومت از غاصبین سخن گفته ایم.  قیام امیرالمومنین 

 م.یده ار کاستناد  معتبر عامه، تنها به منابع 3الزام یاز باب قاعده در این کتاب  نا گفته نماند که

 

 

                                                      
 ان شاء الله در آینده به چاپ خواهیم رساند. [1]
 از جمله روایات معتبر مورد استنادمان احادیث ذیل بوده است: [2]

صحابی از کتب اهل  5به نقل از  سند معتبر 87(: برای این حدیث، حدیث ثقلین )وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت     
 سنت ذکر کرده ایم.

نفر از صحابه و مجموعا  1این حدیث در کتب اهل سنت از تنها راه نجات از گمراهی(:  حدیث سفینه )تمسک به اهل بیت     
 د.ستنطریق نقل شده که پنج طریق آن از نظر سندی معتبر بوده و بدون در نظر گرفتن تعدد طرق، قابل احتجاج ه 85
نفر از صحابه نقل شده  6این حدیث در کتب اهل سنت از برای اهل زمین(:  حدیث امان )مایه ی امنیت بودن اهل بیت     

طریق آن را معتبر دانسته اند و عالوه بر آن، تعدادی از علمای اهل سنت نیز به صورت تلویحی صحت این حدیث  0که علمایشان، 
 را پذیرفته اند.

ازده خلیفه: این حدیث در صحیح مسلم آمده و در صحیح بخاری نیز با لفظ دوازده امیر نقل شده است که به طور حدیث دو     
 مفصل درباره ی آن سخن گفته ایم و اثبات کرده ایم که این دوازده نفر، همان ائمه ی دوازده گانه شیعه هستند.

نشناسد(: قریب به مضمون این حدیث در صحیح مسلم آمده و با  حدیث معرفت امام )به مرگ جاهلی مردن کسی که امامش را    
این عبارت نیز با اسناد صحیح نقل شده است و از نظر سندی مورد اشکال نیست، بلکه به داللت آن اشکال وارد میکنند که بررسی 

 و پاسخ داده ایم.
 هـ( می گوید: 501از علمای بزرگ اهل سنت، ابن حزم آندلسی )متوفای  [3]
دارد که آنان چنین[ معنا نکنند. ]همها ما را تصدیق نمیمعنا ندارد که ]در برابر شیعیان[ به روایات خودمان احتجاج کنیم؛ زیرا آن» 

کند به کنیم، احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع، آنچه را که طرف مقابل تصدیق میبه روایاتشان ]که[ ما تصدیق نمی
ال معنی الحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم ال یصدقونا وال  87ص    4الفصل فی الملل  ج « .اقامه کنند عنوان حجت، برای او

معنی الحتجاجهم علینا برویاتهم فنحن ال نصدقها وإنما یجب أن یحتج الخصوم بعضهم علی بعض بما یصدقه الذی تقام علیه 
 الحجة به
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 پیشگفتار

بیش از پانصد دلیل روشن بر والیت حضرت علی النصوص، »با عنوان  یتابکه کش بود هـ  8938ماه  ید
 تاب که ها د یتاب و سپس مطالعه کآن  یشد. با مطالعه یغ میتبل فضای مجازیدر « از منابع اهل سنت

ده نمی د روایات چندان بها داه به بحث اعتبار سنکبود ن یبردم و آن ا یپ ی، به خأل مهمیمشابه به زبان فارس
 که حتی بسیاری از ریاخ یدر چند دهه  ین ألبانیمحمد ناصرالدمحققانی چون ه با ظهور ک یدر حال ،شود

 یب هامانند المراجعات و ش ییتاب هاک ی، عمال دوره روایات صحاح سته نیز از تیغ تضعیفشان در امان نماند
تب کبه مصادر  یابیه دستکن بود یگر ایشوند. خأل د یتاب ها بروزرسانکست یبا یده و میسشاور به سر ر یپ

از  کن مدار ردکدا یبودند و پ کمدار  یتاب ها فاقد متون عربکن یه اکار سخت بود؛ چرا یعموم بس یبرا یفارس
و خأل مهم را پر ن دیه اکگرفتم  یتابکف یم به تألیبود؛ لذا تصم یعمال ناشدنایشان روی منابع و مآخذ برای 

 د.ینما

 م:یار مهم انجام دادکات و اثبات اعتبار آن ها، چند یاسناد روا یدر رابطه با بررس

 ات مورد استدالل.یدر مورد سند روا آوری نظر محققین علمای عامه. جمع 8
 1لم.کمعتبر جوامع ال یام برنامه کو اح یسند  یها ی. استناد به بررس3

                                                      
سال است، از امکاناتی نظیر ارائه ی درجه ی  97یث شناس عامه به مدت محقق حد 957این برنامه که حاصل کار گروهی  [1]

راویان، احوال، شیوخ و تالمیذ آن ها، بررسی اسناد روایات و ارائه ی حکم آنها برخوردار است و آن را وزارت اوقاف کشور قطر و 
 /http://gk.islamweb.net:8080سایت اسالم وب که از سایت های مرجع و مرکزی وهابیت است، تولید کرده اند. 

http://gk.islamweb.net:8080/
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امتداد رسالت 

 1شود. یت سند میه تعدد طرق موجب تقوکن قاعده یت با توجه به ایروا یکطرق  یهمه  ی. ارائه 9
 و اختالفی. دقیق رجالی در موارد بحث برانگیزامل و کجامع،  ی. بررس0

 م:یل را انجام دادیذ یارهاکز یبه مصادر ن یابیسهولت دست جهت

 سنت. ر، ساخت اهل یبکمعتبر الجامع ال یبا برنامه  کردن مدار ک. منطبق 8
تابخانه ک یت رسمیرا با سا کر نبود، مدر یبکالجامع ال یتاب مورد استدالل ما در برنامه که ک ی. در موارد3

 .مکتبه شامله منطبق کردیم ی
شامله،  تبهکت میر بود و نه در سایبکالجامع ال یتاب مورد استدالل ما نه در برنامه که کهم  ی. در موارد9

انه و یرا یکتاب با داشتن ک یم تا همچنان خواننده یردکمنطبق  pdf یکیرونتکال یمان را با نسخه کمدر 
 ند.ک یرا بررس کنترنت، بتواند صحت مدار یا

 کتاب پیش رو در حقیقت تنها یک فصل از کتاب جامع و قطوری است که تألیف کرده ایم.ناگفته نماند که 

مذهبی  یمجموعه  کمک کردند؛ به خصوص تمام کسانی که به نحوی در به چاپ رسیدن کتاب در پایان از
و به    عصر یحضرت ول یقاتیتحق یو مؤسسه که هزینه ی چاپ کتاب را متقبل شدند  عهیش یندا

و  یمتر محمد جواد ابوالقاسکد محترم حجج االسالم د یو اسات ینیقزو ینید محمد حسیت الله سیخصوص آ
ت یوال  یهانج یه کدرس شب یشان را در پایا یق شاگردیه سال ها توفکحفظهم الله  یزدانید محمد یاستاد س
 نم.ک یم یر و قدر دانکتش داشتم،

 

 

 

                                                      
زیادی و تعدد طرق نقل حدیث، برخی، برخی دیگر را تقویت می کند تا اینکه »ابن تیمیه ، شیخ االسالم وهابیان می گوید:   [1]

 تب ورسائل وفتاوی شیخ اإلسالم ابنک« علم به صدور آن حدیث حاصل می شود؛ اگرچه راویان آن، فاسق و فاجر باشند.
 تعدد الطرق وکثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا  62، ص  87تیمیة ج 

ز راویان های گوناگون نقل شود، ولی برخی انووی در شرح مهذب گفته است: اگر روایتی با سند»نویسد: بدر الدین عینی نیز می
ونی نقل های گوناگگوییم: تعدادی حدیث از صحابه و از راهشود. افزون بر این که ما میضعیف باشند، بازهم به آن احتجاج میآن 

، ص 3عمدة القاری  ج « .کنند؛ اگرچه هریک از آن احادیث، ضعیف باشندشده است که برخی از آن برخی دیگر را تقویت می
إن الحدیث إذا روی من طرق ومفرداتها ضعاف یحتج به، علی أنا نقول: قد شهد لمذهبنا وقال النووی فی )شرح المهذب(:  308

 عدة أحادیث من الصحابة بطرق مختلفة کثیرة یقوی بعضها بعضا، وإن کان کل واحد ضعیفا
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 السالم در قرآن هیعل یفصل اول: امامت حضرت عل

 

 

 

 

 

 

 در قرآن علیه السالمامامت حضرت علی فصل اول: 

نازل شده است که از میان آن ها تعدادی از آیات نیز  باره ی امامت و امامت اهل بیت آیات بسیاری در 
 .دارند مومنین امیرال بالخصوص اشاره به خالفت

 از میان آیات خاص نیز به ذکر سه آیه ی هدایت، والیت و مباهله بسنده می کنیم.
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امتداد رسالت 

 آیه ی هدایتیکم: 

 ِْنَت ُمْنِذٌر َو ل
َ
ْوٍم هاٍد .کِإّنما أ

َ
 1ّل ق

 «.تفقط انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای اس توای پیامبر ! »

 به روایات شأن نزول بررسی آیه بدون توجه

 :کند فخر رازی در تفسیر این آیه، سه قول نقل می

ط انذار تو فق»نخست: اینکه منذر و هادی هر دو به یک معنی هستند؛ بنابراین مفهوم آیه چنین است: »
 «.دهنده و هدایت کننده ی هر قوم هستی

 .انذار کند و خدا هدایت نماید دوم: اینکه پیامبر
: گوید زیرا ابن عباس می ؛باشد و هدایت کننده حضرت علی  ده پیامبر اسالم انذار کنن: سوم

کرد و  ، سپس اشاره به شانه علی «َاَنا اْلُمْنِذُر » :دست مبارکش را بر سینه خود گذارد و فرمود  پیامبر
 تو وسیله به و! علی یا ای ایت کنندهتو هد» :«!َاْنَت اْلهاِدُی یا َعلی! ِبَک َیْهَتدی اْلُمهَتُدوَن ِمْن َبْعدی» :فرمود

 2«.«شوند می هدایت شوندگان هدایت من از بعد

 از یکی آیه، یرتفس که دارند اصرار آنها و اند این تفسیرهای سه گانه را بعضی دیگر از مفسران نیز نقل کرده
 .تفسیر سوم مناسب با طرز فکر آمیخته با تعصب آنها نیست زیرا است؛ اول تفسیر دو

ن در حالی است که تفسیر اول به یقین با ظاهر آیه سازگار نیست؛ زیرا اگر بنا بود هر دو وصف برای پیامبر ای
ْوم»د:باشد باید بفرمای اسالم 

َ
که جار و مجرور  «لکّل قوم»، و به تعبیر دیگر نباید «ِاَنما َاْنَت ُمْنِذُر َو هاد ِلُکِل ق

                                                      
 3رعد:  [1]
ل : المنذر والهادی شیء واحد واعلم أن أهل الظاهر من المفسرین ذکروا ههنا أقواال : األو  83ص    83التفسیر الکبیر  ج  [2]

والهادی والتقدیر : إنما أنت منذر ولکل قوم منذر علی حدة ومعجزة کل واحد منهم غیر معجزة اآلخر . الثانی : المنذر محمد 
دی اهو الله تعالی روی ذلک عن ابن عباس رضی الله عنهما وسعید بن جبیر ، ومجاهد ، والضحاک . والثالث : المنذر النبی . واله

یده علی صدره فقال : ) أنا المنذر ( ثم أومأ إلی منکب علی رضی الله علی . قال ابن عباس رضی الله عنهما : وضع رسول الله 
 عنه وقال : ) أنت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون من بعدی( . 
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 تیهدا ی هی: آکمی

ْوم مُ ِاَنما َاْنَت »باید هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود  ،شود، و اگر مقدم شود« هاد»است مقدم بر 
َ
ْنِذٌر ِلُکلِّ ق

 .«َو هاد

بر یکی از دو وصف و تأخیر از دیگری به نظر « لکل قوم»کوتاه سخن اینکه هیچ وجهی برای مقدم شدن 
 هر دو مقدم شود و یا از هر دو به تأخیر بیفتد. )دقت کنید(. بر باید یا ؛ رسد نمی

یر دوم نیز بسیار نامأنوس و نامناسب است؛ زیرا ظاهر این جمله آن است که در هر عصر و زمانی هدایتگر تفس
ِلُکلِّ » بنابراین حقیقت یگانگی خدا با تعددی که از جملهست. در حالی که خداوند ، یگانه و یکتا ا ،خاصی است

ْوم هاد
َ
  نیست. سازگار شود، استفاده می «ق

انذار کننده است و برای  پیامبر  که است این رسد، یری که برای آیه صحیح به نظر میبنابراین تنها تفس
 .هر قوم، در هر عصر و زمانی هدایتگری است

 آیا این هدایتگر اشاره به علماء و دانشمندان هر قوم و هر زمانی است؟

ددی وجود دارند نه یک پاسخ این سؤال نیز منفی است؛ زیرا در هر عصر و زمان علماء و دانشمندان متع
  .در هر عصر و زمان یکی استنیز گر مسلمین هدایت بود، نفر یک اسالم پیامبر که گونه انهم. گرهدایت

بنیان گذار دین است از طریق انذار، و امام ادامه دهنده راه او است از طریق  به تعبیر دیگر ، پیامبر 
 .هدایت

 ،به سراغ روایاتی که در این زمینه نقل شده برویم اگر و شود میاینها نکاتی است که از خود آیه استفاده 
 1.شود می تر مسئله روشن

 

 

                                                      
 ، آیه انذار و هدایت ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی 3پیام قرآن جلد  [1]
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امتداد رسالت 

 طبق روایات معتبر، هادی مردی از بنی هاشم است

ْنَت ُمْنِذٌر َو لِ وقتی آیه ی اهل سنت با سند معتبر نقل کرده اند که 
َ
ْوٍم هاٍد کِإّنما أ

َ
فقط  توای پیامبر !  ؛1ّل ق

من منذر »فرمودند:  نازل شد، رسول خدا  هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای استانذار دهنده 
 2.«هستم و هادی مردی از بنی هاشم است

. 3این روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و محققش احمد شاکر سندش را تصحیح کرده است
همچنین ضیاء مقدسی در صحیحش آورده و  .4نور الدین هیثمی نیز رجال روایت احمد را ثقه دانسته است

. محمد ناصرالدین ألبانی نیز سند این روایت 5محققش دکتر عبد الملک دهیش سندش را حسن دانسته است
 6.را صحیح دانسته است

 ل می باشد. این از یک سو .قول کسانی که می گویند : هادی، الله یا قرآن است، باط بنابراین

 را نقل کرده اند، اضافه کرده اند که منظور، «رجل من بنی هاشم»اویانی که حدیث از ر از طرف دیگر، بعضی 
 .است حضرت علی 

 جالل الدین سیوطی می نویسد:
عبد الله بن احمد بن حنبل در زوائد مسند احمد ، ابن ابی حاتم در تفسیرش ، طبرانی در المعجم األوسط »

در تفسیر آیه ی  ابن عساکر همگی از علی بن ابی طالب ، حاکم در مستدرکش با تصحیح ، ابن مردویه و 
. و در لفظ هادی: مردی از بنی هاشم منذر و من هادی هستم رعد نقل کرده اند که فرمود: رسول خدا  3

 7.«نیز نقل شده است که مراد از آن ، خودش است
                                                      

 3د:رع [1]
 المنذر والهاد رجل من بنی هاشمعن علی فی قوله ) إنما أنت منذر ولکل قوم هاد ( قال رسول الله  [2]
 پی دی اف ؛ قال احمد شاکر: إسناده صحیح 8708ح  03-01ص  3مسند احمد بتحقیق شاکر ، ج  [3]
 قال الهیثمی: ورجال المسند ثقات 08ص    3مجمع الزوائد  ج  [4]
  قال عبد الملک دهیش: إسناده حسن 661ح  316ص    3المختارة  ج  األحادیث [5]
 قال األلبانی: وهذا إسناد صحیح، رجاله ثقات  593ص  87سلسلة االحادیث الضعیفة ، ج  [6]
ححه صوأخرج عبد الله بن أحمد فی زوائد المسند وابن أبی حاتم والطبرانی فی األوسط والحاکم و 671ص    0الدر المنثور  ج  [7]

المنذر وابن مردویه وابن عساکر عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه فی قوله ) إنما أنت منذر ولکل قوم هاد ( قال  رسول الله 
  وأنا الهادی . وفی لفظ الهادی : رجل من بنی هاشم یعنی نفسه
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 تیهدا ی هی: آکمی

 ابن ابی حاتم نیز در تفسیرش آورده است:

ی هدایت نقل کرده است که فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است  در تفسیر آیه عبد خیر از علی »
 1.«است . ابن الجنید گفته است: هادی همان علی بن ابی طالب 

 ابن حجر عسقالنی نیز می نویسد:

مطلب عجیب آن چیزی است که طبری با اسناد حسن از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده »
دستش را بر سینه اش گذاشت و فرمود: من  این آیه نازل شد ، رسول خدا است که گفت: هنگامی که 
هدایت شدگان بعد از  توهادی هستی ؛ به وسیله ی  تواشاره کرد و فرمود:  منذر هستم و به سوی علی 

پس اگر این مطلب ثابت شود ، مراد از قوم در این آیه خاص تر از آن چیزی است که قبال  .من هدایت می شوند
گفته شد ؛ یعنی بنی هاشم مثال . و ابن ابی حاتم ، عبد الله بن احمد در زیادات مسند و ابن مردویه از طریق 

روایت کرده اند که فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است. بعضی از راویان این  سدی از عبد خیر از علی 
 2.«است روایت گفته اند: مراد از آن ، خود علی 

 

 

 

 

                                                      
بن أبی شیبة ، ثنا المطلب بن زیاد عن  حدثنا علی بن الحسین ، ثنا عثمان 83853ح  3335ص    3تفسیر ابن أبی حاتم  ج  [1]

السدی عن عبد خیر عن علی لکل قوم هاد قال : الهاد رجل من بنی هاشم. قال ابن الجنید : هو علی بن أبی طالب رضی الله 
 عنه . وروی عن عبد الله بن عباس فی احدی الروایات وعن أبی جعفر محمد بن علی نحو ذلک

والمستغرب ما أخرجه الطبری بإسناد حسن من طریق سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت  936ص    1فتح الباری  ج  [2]
یده علی صدره وقال أنا المنذر وأومأ إلی علی وقال أنت الهادی بک یهتدی المهتدون بعدی فإن  هذه اآلیة وضع رسول الله 

بن أبی حاتم وعبد الله بن أحمد فی زیادات المسند وبن  ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذی قبله أی بنی هاشم مثال وأخرج
 مردویه من طریق السدی عن عبد خیر عن علی قال الهادی رجل من بنی هاشم قال بعض رواته هو علی 
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امتداد رسالت 

 ل آیه در حق امیرالمومنین روایات نزو

آیه،  ، مصداق هادی در ایندر روایات معتبر اهل سنت با چندین سند و به نقل از چندین صحابه ه صراحتب
 معرفی شده است: حضرت علی 

 اول: امام علی 

 1روایت ابن عساکر با سند حسن طبق حکم برنامه ی جوامع الکلم :سند اول

المنذر  قال رسول الله  ل قوم هاد کإنما أنت منذر ول لله عز وجل قول ا یف یر عن علیعن عبد خ»
 «یعل یوالهاد

 2روایت حاکم با تصحیح سند :سند دوم

رسول  یل قوم هاد قال علکإنما أنت منذر ول یعن عل یعن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله األسد »
 « یالمنذر وأنا الهاد الله 

را برنتابیده، آن را جعلی دانسته و حسین  امیرالمومنین  تفضیلت و امام ذهبی که چنین روایتی در
 االشقر را به وضع آن متهم کرده است!

در حالی که او به اعتراف ابن حجر عسقالنی )که تمام اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد اشقر را دیده( 
 3راستگو است.

 دوم: ابن عباس

 4طبق حکم ابن حجر عسقالنی روایت طبری با سند حسن :سند اول

 از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت شده است که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد، رسول خدا »

                                                      
 ( حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناد حسن00563)ح  953ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [1]
 قال الحاکم: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه 0606ح  807ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
الحسین بن الحسن األشقر الفزاری الکوفی صدوق یهم ویغلو فی التشیع من  8981رقم  866ص    8تقریب التهذیب  ج  [3]

 ةالعاشر 
 قال ابن حجر العسقالنی: أخرجه الطبری بإسناد حسن 936ص    1فتح الباری  ج [4]
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 تیهدا ی هی: آکمی

دستش را بر سینه اش گذاشت و فرمود: من منذر هستم و برای هر قومی هدایت گری هست و با دستش به 
هدایت شدگان بعد از  توبه وسیله ی  ؛ علیای ادی هستی ه تواشاره کرد و فرمود:  سوی شانه ی علی 

  1.«من هدایت می شوند

 2روایت ضیاء مقدسی در صحیحش  :سند دوم

 سند سوم:

 .« ی]قال: هو[ علل قوم هاد کول قوله تعالی[:  یصالح عن ابن عباس ]ف یعن أب»... 

 3.نقل کرده است این روایت را حاکم حسکانی

 سوم: ابو برزه

 سند اول:

ده إلی صدره یرد یثم  إنما أنت منذر  قول: ی برزة قال: سمعت رسول الله  یداود، عن أب یأب عن... »
 4.«دهیب یر إلی علیشیو ل قوم هاد کول قول: یثم 

 سند دوم:

إنما أنت منذر  قول: ی  قال: سمعت رسول الله  یأبو برزة األسلم یع بن الحارث قال حدثنیعن نف... »
 وقال ]ظ[:  ید علیدر نفسه ثم وضعها علی ده علی صیووضع ل قوم هاد کول»5 

 

                                                      
یده  ... عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت إنما أنت منذر ولکل قوم هاد وضع  871ص    89بری  ج تفسیر الط[1]

  علی صدره فقال أنا المنذر ولکل قوم هاد وأومأ بیده إلی منکب علی فقال أنت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی
این کتاب، معتبر هستند( ... عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله )  )تمام روایات 853ص    87األحادیث المختارة  ج  [2]

  المنذر والهاد علی بن أبی طالبإنما أنت منذر ولکل قوم هاد ( قال رسول الله 
 پی دی اف 070ح  333ص  8شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی ، ج  [3]
 075ح  333ص  8شواهد التنزیل ، ج  [4]
 073ح  331ص  8، ج شواهد التنزیل  [5]
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امتداد رسالت 

 سند سوم:

در حالی که نزدش علی  حکیم بن جبیر از أبو برزه اسلمی روایت کرده است که می گوید : رسول خدا »
را گرفت و آن  بود درخواست ظرف آب کرد و بعد از این که وضو گرفت ، دست علی  بن ابی طالب 

و برگرداند و فرمود :  سپس به سینه علی  تو بیم دهنده هستی  اش چسباند و فرمود : را به سینه 
سپس فرمود : تو روشنایی بشر و انتهای هدایت و امیر مفسرین ) این  برای هر قومی هدایت کننده ای است 

  1.«چنین آمده ( هستی و شهادت می دهم که تو این چنین هستی

 چهارم: ابو هریره

رسول الله  یعنی إنما أنت منذر  قوله تعالی[:  یرة ]فیهر  یب عن أبید بن المسیعن قتادة، عن سع... »
 قوله[:  ی]وف ل قوم هاد کول  قال: سألت عنها رسول الله بن  یهذه األمة عل یفقال: إن هاد

 2.«طالب یأب

 پنجم: یعلی بن مره

إنما أنت منذر،  :ه عن جده قال: قرأ رسول الله یعلی بن مرة عن أبیعن عمر بن عبد الله بن ... » 
  3.«[. لفظا واحدایالهاد ] یفقال: أنا المنذر، وعل ل قوم هاد کول

 

 

 

 

                                                      
بالطهور ... عن حکیم بن جبیر عن أبی برزة األسلمی قال: دعا رسول الله  080ح  973-978ص  8شواهد التنزیل، ج  [1]

فألزقها بصدره، فقال: )* إنما أنت منذر *( ثم ردها إلی  -بعد ما تطهر  -بید علی  وعنده علی بن أبی طالب، فأخذ رسول الله 
 : )* ولکل قوم هاد *( ثم قال: إنک منارة األنام وغایة الهدی وأمیر القراء ]کذا[، أشهد علی ذلک أنک کذلکصدر علی ثم قال

 076ح  333ص  8شواهد التنزیل، ج  [2]
 073ح  333-331ص  8شواهد التنزیل، ج  [3]
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 تیهدا ی هی: آکمی

 ششم: عبد الله بن مسعود 

 :2، چنین روایت کرده است1خطیب خوارزمی که ذهبی از او به عنوان عالمه یاد کرده

: مة، عن عبد الّله قال: قال رسول الّله یأبو خث یثنر، حّد یثکمان ابن مهران، عن محّمد بن یعن سل»
ْنَت ُمْنِذٌر َو لِ  تم، و قرأ:یطالب اهتد یبن أب یانذرتم، ثم بعل یب

َ
ٰما أ ْوٍم ٰهادٍ کِإنَّ

َ
 «7الرعد/ لِّ ق

 هفتم: جابر بن عبدالله

 می نویسد:، 3، از علمای بزرگ اهل سنتشیخ عبید الله امرتسری
ده علی صدره فقال: أنا ی ووضع رسول الله ل قوم هادکإنما أنت منذر ولزلت: عن جابر قال: لما ن»

ه یمردو ر وابنیأخرجه ابن جر  -المهتدون  یهتد ی کوب یفقال: أنت الهاد یب علکده إلی منیالمنذر، وأومی ب
 4«)الدر المنثور(. یف یوطیر وابن النجار والسکوابن عسا  یلمی)المعرفة( والد یم فیوأبو نع
 

                                                      
، فصیحا ، مفوها ، خطب بخوارزم دهرا  أبو المؤید المکی ، العالمة ، خطیب خوارزم کان أدیبا 933ص    93تاریخ اإلسالم  ج  [1]

ابو المؤید مکی ، عالمه و خطیب  ترجمه:، وأنشأ الخطب ، وأقرأ الناس ، وتخرج به جماعة وهو الذی یقال له : خطیب خوارزم / 
 اند و گروهیخوارزم، ادیب، خوش بیان و سخنور بود. روزگار درازی در خوارزم سخنرانی کرد و خطبه ها انشا نمود. بر مردم می خو 

 از او علم آموخته اند. او همان کسی است که به وی خطیب خوارزم گفته می شود.
 سایت مکتبة اهل البیت 383ص  8مقتل الحسین خوارزمی، ج  [2]
 8963 -؟  8317األمر ُتُسّری )سایت شامله؛ خیر الدین زرکلی در شرح حال او می نویسد : 878ص  3األعالم للزرکلی ، ج  [3]

م( ثناء الله االمر تسری: مفسر مناظر، من العلماء. من أهل )أمر تسر( فی الهند. کان تاجر کتب، وأسس  8301 - 8169= هـ 
مطبعة، وأنشأ جریدة )أهل الحدیث( أسبوعیة. واشتهر بمناظرة الطوائف والفرق. وترأس مؤتمرا عقده أهل الحدیث. ثم کان رئیس 

ـ وصنف عدة کتب بالهندیة، وکتابین بالعربیة، هما )تفسیر القرآن بکالم الرحمن  8900مکة )وفدهم فی المؤتمر االسالمی االول ب ه
ننده ثناء الله امر تسّری : مفسر و مناظره ک ترجمه:ط( وکتاب فی )البالغة واعجاز القرآن( طبعت قطعة صغیرة منه، ولم یتمه /  -

پخانه ای تأسیس کرد و هفته نامه ی اهل الحدیث را به وجود آورد. به از علمای اهل امر تسر در هند است . تاجر کتاب بود و چا
وسیله ی مناظره با طائفه ها و فرقه ها شهرت یافت .  و رئیس کنفرانسی بود که اهل حدیث برگزار می کردند . سپس رئیس هیئت 

ن هندی نگاشت و دو کتاب نیز به زبان هـ شد و تعدادی کتاب به زبا 8900اهل حدیث در اولین کنفرانس اسالمی در مکه در سال 
عربی نوشت که آن دو : تفسیر القرآن بکالم الرحمن و کتابی در البالغة واعجاز القرآن هستند که بخش کوچکی از آن چاپ شد 

 ولی به اتمام نرسید.   
 پی دی اف 61أرجح المطالب  فی عد مناقب اسد الله الغالب، ص  [4]
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امتداد رسالت 

 را رها کردند و به دیگران روی آوردند، پرسید: حال جا دارد از کسانی که امیرالمومنین 

  َفَمن
َ
ن  یْهدِ یأ

َ
َحقُّ أ

َ
ن الَّ یِإَلی اْلَحقِّ أ مَّ

َ
َبَع أ ن  یِهدِّ یتَّ

َ
 ُموَن .کَف َتْح کیْم کْهَدی َفَما لَ یِإالَّ أ

بهره یب تیکه خود از هدا یا کسیسزاوارتر است  کردن از او یرو یکند، به پیت میکه به حق هدا یا کسیآ»
 1«د ؟ یکنیم یت شود؛ پس چگونه داور ی( هدایگر یاست مگر آن که )توسط د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 95یونس:  [1]
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 آیه ی والیتدوم: 

  َِما َول ذِ یکِإنَّ ـُه َوَرُسوُلُه َوالَّ ذِ یُم اللَّ اَلَة وَ یقِ یَن یَن آَمُنوا الَّ   1ُعوَن .کْم َرا اَة َوُه کْؤُتوَن الزَّ یُموَن الصَّ

ع، دارند و در حال رکواند؛ همانها که نماز را برپا میولّی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده»
 .«دهندزکات می

از قرآن، آیه ی مشهور به والیت است  یکی از مهمترین ادله ی اثبات کننده ی امامت امیر مومنان 
نگی داللت آن را بیان خواهیم کرد و سپس مهم ترین شبهات پیرامون آن را پاسخ که در اینجا به تفصیل چگو

 خواهیم داد.

 بررسی آیه بدون توجه به روایات شأن نزول

 :2در این آیه، مفاهیمی وجود دارد که ما را به منظور اصلی آن رهنمون می سازد

 3حصر یبرا «اّنما»کلمه ی  یکم:

 ولی شما )مومنان( هستند.« الذین آمنوا»یعنی فقط و فقط خدا و رسولش و 

 یادر حصر، معن ی. اصل اولیو حصر اضاف یقیتوجه داشت که حصر بر دو نوع است: حصر حق دیاما با
ه تنها مورد بحث ن هیبه قرائن دارد، و در آ ازیداشته و ن یجنبه ثانو  یحصر اضاف کهنیآن است، چه ا یقیحق
 .کندیم دییأرا ت یقیـ حصر حق دیآ یمکه بعدًا بلکه قرائن و شواهد ـ چنان وجود ندارد، یبر حصر اضاف یانهیقر 

 مفرد بودن کلمه ی ولی دوم:

نوع  کیفقط ، هر سه یخدا، رسول و مومنان استفاده شده است و برا ی( برااءی)نه اول یاز لفظ ول هیدر آ
را  هیآ نیمؤمنان در ا تیتوان وال  یلذا نم را دارد، تیانواع وال  یکه خداوند همه  ییآمده است و از آنجا تیوال 

آن را  ی، مطلق به کار رفته و تمام معان هیدر آ ّی لو  رایدانست؛ ز  یمانیپموّدت، محّبت و هم ،یار یمنحصر به 

                                                      
 55مائده:  [1]
 با استفاده از کتاب نقد اصول مذهب شیعه، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی [2]
 کلمة إنما تفید الحصر 406ص    9فتح الباری  ج  [3]
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امتداد رسالت 

 .   اقامه کند لیدل دیکند، با یم دییو نصرت تق یرا به دوست یمطلق ول یکه معنا یدربردارد و کس

 و الذین آمنوا  همردیفی الله، رسولسوم: 

ه خدا است ک نیا هیعطف شده است و مفاد آ« الّله»و آن هم بر کلمه « رسوله»بر کلمه  «آَمُنوا نیاّلذ»جمله 
دو، از  نیهستند. نسبت ا«  هیعل یُمَولّ » و جامعه مؤمنان،  اند،یاند ولشده فیکه توص یو رسولش و مؤمنان

 ،تیکه وال  یحال در ،دو جانبه باشد تیکه وال  اعلست، نه از باب تفا ریپذ تیمدار و وال  تیوال  انینسبت م لیقب
َواْلُمْؤِمُنوَن که می فرماید:سوره توبه  38 هیآ؛ مانند دارد تیمحبت و نصرت دو جانبه بوده و عموم یبه معنا

ْولِ 
َ
 ند.گر یکدی( اوریولّی )و  مان،یَبْعض: مردان و زنان با ا اءُ یَ َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

 آیه در صدد بیان والیت خاص است، نه عام چهارم:

 نیو مومن نیمسلم ریبر سا تیهستند که وال  نیخاص از مومن یمجموعه ا ،تنهابنا بر نکته ی فوق الذکر، 
و  («کمیانما ول»در  «کم» ریکه خدا همه مسلمانان را مورد خطاب قرار دهد ) ضم ستین یمنطق رایز  ؛دارند
( هم شامل خود  هیمذکور در آ «آَمُنوا نیاّلذ»)  نیهستند و مومن نیا خدا و رسول و مومنشم ی: موال دیبگو

 !! باشند نیمخاطب

 وصف مشیر زکات دادن در حال رکوع پنجم:

 : میما دو نوع وصف دار  ثیح کیاست. از  ریوصف مش ،هیآ نیوصف موجود در ا

: دیبگو یمانند آن که معلم ؛خالت دارداست که در ثبوت )و محقق شدن( حکم د یوصف :وصف مقوم. 8
شاگرد  نیبهتر »در « درس خواندن»مثال،  نیدر ا .«درس بخواند شتریاست که ب یشاگرد من کس نیبهتر »

 .مؤثر است« بودن

 یمانند آن که معلم ؛است که با اشاره همراه است و در تحقق حکم دخالت ندارد یوصف :ریوصف ُمش. 3
مثال،  نی. در ا«هدیپوش دیسف راهنیاست که پ یشاگرد من، آن کس نیبهتر : »دیبگو یدر ضمن اشاره به شخص

 دیسف راهنیپ ،یگر یاگر شاگرد د وخواهد بود  نیدهد، باز هم بهتر  رییاگر شاگرد مورد اشاره، رنگ لباسش را تغ
 .فته استر شخص مورد نظر به کار  معرفی یشده صرفًا برا ادیشاگرد نخواهد شد، بلکه وصف  نیبپوشد، بهتر 

را مشخص  هیکه مشارال-شأن نزول آن تیاهم ه،یبودن وصف ذکر شده در آخر آ ریلذا با توجه به مش



 
 

01  

 

 تیوال  ی هیدوم: آ

 که هر کس در رکوع نماز، زکات ستین نیچن دهدینشان م نیچنمطلب، هم نیگردد. ا یتر مروشن -کندیم
 د،یوشپیم دیسف راهنی، هر کس پشود، همان طور که در مثال «نیمؤمن یول» کار،  نیداده باشد، به صرف ا

 .شدیشاگرد نم نیبهتر 

 میده برونقل ش نهیزم نیکه در ا اتییاستفاده می شود و اگر به سراغ روا هینکاتی است که از خود آ نهایا
 مسئله روشن تر می شود.
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امتداد رسالت 

 روایات نزول آیه در حق امیر المومنین 

سند و نیز از تعدادی از تابعین بزرگ نزد اهل سنت نقل شده  83با صحابی و جمعا  87در کتب اهل سنت از 
نازل شده است، در آن هنگام که بین ظهر و عصر در مسجد مشغول  که این آیه در حق حضرت علی 

در آن حال  خواندن نماز مستحبی و در حال رکوع بودند که سائلی کمک خواست و امیرالمومنین 
 انگشترشان را به او دادند.

 صحابه طبقه ی راویان از 

 اول: امام علی 

َما َولِ  هی: آکه فرمود است شده تیروا طالب  یبن اب یاز عل» ذِ  ُم کیُّ ِإنَّ ُه َوَرُسوُلُه َوالَّ ذِ  َن یاللَّ  َن یآَمُنوْا الَّ
اَلَه وَ  ُموَن یقِ یُ   یبه مسجد رفت در حال نازل شد و آن حضرت بر رسول خدا  ُعوَن کاَه َوُهْم َرا کالزَّ  ْؤُتوَن یُ الصَّ

 ایائل آس یآمد و حضرت به او فرمود: ا ینماز گذارد تا آن که سائل زینماز بودند، آن حضرت ن شغولکه مردم م
بن  یعل یعنیشخص که در حال رکوع است ـ  نیبه جز ا ریبه تو بخشش نمود؟ سائل گفت: خ یزیچ یکس

 1«عطا فرمود. یطالب ـ و به من انگشتر  یاب

 2ت را حاکم نیشابوری با سند معتبر نقل کرده است.این روای

                                                      
النضر بن إسماعیل البجلی حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الصفار قال ثنا أبو یحیى عبد الرحمن بن محمد بن سالم  [1]

ال ثنا یحیى بن الضریس قال ثنا عیسى بن عبد اهلل بن عبید اهلل بن عمر بن علی بن أبی طالب قال ثنا أبی الرازی بأصبهان ق
إنما ولیکم اهلل ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة عن أبیه عن جده عن علی قال نزلت هذه اآلیة على رسول اهلل 

المسجد والناس یصلون بین راکع وقائم فصلى فإذا سائل قال یا  ودخل ویؤتون الزکوة وهم راکعون فخرج رسول اهلل 
  سائل أعطاک أحد شیئا فقال ال إال هذا الراکع لعلی أعطانی خاتما

 873ص    8معرفة علوم الحدیث  ج  [2]
 بررسی سند روایت:

 جوامع الکلم لی: ثقة ؛ طبق برنامهمحمد بن عبد الله الصفار: ثقة  / عبد الرحمن بن سلم الرازی: ثقة  / یحیی بن الضریس البج
 عیسی بن عبد الله الهاشمی: ثقة 

این راوی را ابن حبان توثیق کرده و جرح مفّسری ندارد؛ تنها تعدادی از علمای متعصب اهل سنت به خاطر نقل چنین روایاتی از او 
 بدگویی کرده اند.
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 تیوال  ی هیدوم: آ

نقل می   ه ابن حجر عسقالنی پنج روایت درباره ی شأن نزول این آیه در حق حضرت علی کنیضمن ا
 1ولی به روایت حاکم نیشابوری اشکالی نمی گیرد. ،کند و به سند دوتای آنها اشکال می گیرد

 دوم: عبد الله بن عباس

 سند از ابن عباس نقل شده است: 1با  در حق امیرالمومنین  نزول آیه ی والیت

 سند اول:

 :2حاکم حسکانی چنین روایت کرده است

سپس گفت:  است. امبر او محمد یولی شما خدا و پ ؛« سولهکم الله ور یانما ولابن عباس گفت: »
و کسانی که ایمان آوردند طالب  یبن اب یان مؤمنان علی؛ پس از م  د. و گفت: یگز را بر کسانی که

و در کنند.  یوضوء، قرائت، رکوع، سجود و خشوع آن را در اوقات آن کامل م یعنی؛  نماز را به پا میدارند
با  امبر یپ یان است که روز ین جر ین مربوط به ایو ا حالی که در رکوع هستند زکات یا صدقه میدهند
ان ظهر ینماند که م  یجز عل یرفتند و در مسجد کساصحاب خود نماز ظهر را خواند و او و اصحابش 

                                                      
 می کنیته أبو بکر یروی عن أبیه عن جده روی عنه یوسف بنعیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب الهاش»

 80680رقم  033ص    1الثقات  ج « راشد فی حدیثه بعض المناکیر.
عبد الله بن محمد القرشی: مقبول / محمد بن عمر القرشی: مقبول / عمر بن علی القرشی: ثقة ؛ طبق برنامه جوامع الکلم / علی 

 بن أبی طالب الهاشمی: صحابی
 مخطوط 53-56الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ، ص  [1]
َثَنا   338ح  860ص  8شواهد التنزیل حاکم حسکانی ، ج  [2] اَل: َحدَّ

َ
ِد ْبِن ُعْثَماَن اْلَفَسِوی ِباْلَبْصَرِة ق َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َو َحدَّ

ُبو ُنَعیٍم ا
َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
اَل یْعُقوُب ْبُن ُسْفیاَن ق

َ
اٍس ق ْوِری َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّ َثَنا ُسْفیاُن الثَّ اَل: َحدَّ

َ
ْلَفْضُل ْبُن ُدکیٍن، ق

اٍس  ْعَمُش َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطیِن َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبیٍر َعِن اْبِن َعبَّ
َ
َثِنی اأْل ِه َتَعاَلی: إِ  ُسْفیاُن: َو َحدَّ ْوِل اللَّ

َ
ما َوِلیکُم اللَّ ِفی ق یْعِنی  ُه َو َرُسوُلهُ نَّ

هُ  ِبی َطاِلٍب َفَقاَل: الَّ  َو َرُسوُلهُ  َناِصَرکُم اللَّ
َ
ِذیَن آَمُنوا َفَخصَّ ِمْن َبیِن اْلُمْؤِمِنیَن َعِلی ْبَن أ اَل: َو الَّ

َ
دًا ص ُثمَّ ق یَن یِقیُموَن ذِ یْعِنی ُمَحمَّ

وَن ُوُضوَءَه  الَة یْعِنی یِتمُّ کاَة َو ُهْم راکُعوَن الصَّ نَّ رَ ا َو ِقَراَءَتَها َو ُرکوَعَها َو ُسُجوَدَها َو ُخُشوَعَها ِفی َمَواِقیِتَها ]َو یْؤُتوَن الزَّ
َ
ُسوَل [ َو َذِلک أ

ْهرِ  ْصَحاِبِه َصاَلَة الظُّ
َ
ی یْومًا ِبأ ِه ص َصلَّ ْصَحاُبهُ  -اللَّ

َ
ْهرِ َفَلْم یْبَق ِفی اْلَمْس  -َو اْنَصَرَف ُهَو َو أ ی َبیَن الظُّ اِئمًا یَصلِّ

َ
 - َو اْلَعْصرِ ِجِد َغیُر َعِلی ق

َبَل نَ 
ْ
ق
َ
َحدًا َخاَل َعِلیًا َفأ

َ
ِه  -ْحَوهُ ِإْذ َدَخَل ]اْلَمْسِجَد[ َفِقیٌر ِمْن ُفَقَراِء اْلُمْسِلِمیَن َفَلْم یَر ِفی اْلَمْسِجِد أ ی َلُه ِبا -َفَقاَل: یا َوِلی اللَّ ِذی یَصلَّ لَّ

ْن تَ 
َ
ْحَمُر ]کاَن أ

َ
ْمکَنک. َو َلُه َخاَتٌم َعِقیٌق یَماِنی أ

َ
َق َعَلی ِبَما أ اَلِة ِفی یِمیِنِه َتَصدَّ َشاَر  َفَمدَّ یَدُه َفَوَضَعَها َعَلی -[ یْلَبُسُه ِفی الصَّ

َ
َظْهِرِه َو أ

اِئِل ِبَنْزِعِه، َفَنَزَعُه َو َدَعا َلُه، َو َمَضی َو َهَبَط َجْبَرِئیُل  ما َوِلی ِإَلی السَّ  ِإنَّ
ْ
َرأ

ْ
ُه ِبک َماَلِئکَتُه اْلیْوَم، اق ِبی ص ِلَعِلی: َلَقْد َباَهی اللَّ کُم َفَقاَل النَّ

ُه َو َرُسوُلهُ   اللَّ
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امتداد رسالت 

  یمسلمانان به مسجد وارد شد و در مسجد جز عل یاز فقرا یر ین هنگام فقیخواند. در ا یوعصر نماز م
شود، آن  یکه به او نماز خوانده م یخدا تو را سوگند به کس یول ید ؛ پس به طرف او آمد و گفت: ایرا ند یکس

سرخ داشت و آن را در وقت نماز  یمنیق یک انگشتر عقیکه   یمرا صدقه بده. عل یدار مقدار که در توان 
کرد، دستش را دراز کرد و آن را بر پشت خود نهاد و به سائل اشاره کرد که آن را در آورد  یبه دست راست خود م

فرمود:   یبه عل امبر ینازل شد. پ ل یدعا کرد و رفت و جبرئ   یو او انگشتر را در آورد و به عل
 «. «کم الله ورسولهیانما ول»له تو بر فرشتگانش مباهات کرد ؛ بخوان: یهمانا امروز خداوند به وس

 سند دوم:

 حاکم حسکانی می نویسد:

دثنا أبو د الله قال: حین قال : حدثنا محمد بن عبیبن الحس ین قال: أخبرنا علیل بن الحسیأخبرنا عق»
 یقال: حدثن یقال: حدثنا عبد الله بن ثابت المقر  کبد الله الدقاق ببغداد ابن السما عمرو عثمان بن أحمد بن ع

الحسن بن محمد بن عثمان  یو حدثن -[[ ابن عباس ]به]عن کل، عن مقاتل، عن الضحا یعن الهذ یأب
 1.«عن ابن عباس یالفسو 

 2ابن کثیر دمشقی اما این طریق را از ابن مردویه نقل کرده است.

 یر بعد از نقل این روایت، چنین اشکال می کند که ضحاک، ابن عباس را ندیده است.ابن کث

 .را از سعید بن جبیر اخذ کرده استدر جوابش باید گفت که ضحاک روایات تفسیری ابن عباس 

ر ری ؛ وی تنها سعید بن جبیر را د، ابن عباس را مالقات نکرده است : ضحاکویدعبد الملک بن میسره گ»
 3«کرده و روایات تفسیری را از او گرفته است. مالقات

                                                      
 پی دی اف 337ح  869ص  8شواهد التنزیل ، ج  [1]
ضحاک عن ابن عباس قال وروی ابن مردویه من طریق سفیان الثوری عن أبی سنان عن ال 33ص    3تفسیر ابن کثیر  ج  [2]

کان علی بن أبی طالب قائما یصلی فمر سائل وهو راکع فأعطاه خاتمه فنزلت ) إنما ولیکم الله ورسوله ( اآلیة الضحاک لم یلق ابن 
  عباس

وقال أبو داود الطیالسی ، عن شعبة : حدثنی عبدالملک بن میسرة ، قال :   3331رقم  339ص    89تهذیب الکمال  ج  [3]
 ضحاک لم یلق ابن عباس ، إنما لقی سعید بن جبیر بالری ، فأخذ عنه التفسیرال
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 تیوال  ی هیدوم: آ

وی ر از سید بن جبیه سعکآن است  ،ردهکر نمی کق خود را به ابن عباس ذیطر  که ضّحا کن یاما سّر ا
  1.رد و به شهادت رساندکر ی، حّجاج ایشان را دستگتیب بوده است که البته در نهایحّجاج تحت تعق

أله ن مسیند و هرگز به اکاز ابن عباس را نقل می  کت ضّحا یرواه ابن حجر، کن جهت است ید به همیشا
 2.ندکرده و در سند خدشه ای نمی کاشاره ن

 .تال اسکح و بدون اشیصحظاهرا ر آمده ـ یثکر ابن یه در تفسکه ـ یابن مردو روایتن سند یبنابرا

 د سوم:سن

 ابن کثیر از ابن مردویه چنین نقل می کند:

قال  صالح عن ابن عباس یعن أب کوهو مترو  یلبکق محمد بن السائب الیمن طر  ضایه أیوروی ابن مردو»
ل رسول سأل فدخین کیع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسکن را یصلون بیإلی المسجد والناس  خرج رسول الله 

ه قال وهو کحال أعطا  یالرجل القائم قال وعلی أ کأ قال نعم قال من قال ذلیأحد ش کفقال أعطا  الله 
تول الله ورسوله یومن  قول یوهو  کعند ذل بر رسول الله کطالب قال ف یبن أب یعل کع قال وذلکا ر 

  3.«قدح بهیوهذا إسناد ال ن آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون یوالذ

 ابن کثیر بعد از نقل این حدیث می گوید: این سندی است که به آن خدشه ای وارد نیست.

دا کلبی را متروک دانسته و در آخر، سند روایتش را بدون ایراد دانسته، این است که سّر اینکه ابن کثیر ابت
 4.علمای اهل سنت احادیث تفسیری کلبی را بر خالف دیگر احادیثش معتبر می دانند

 جمال الدین ِمّزی می نویسد:
وص از ری به خصابو احمد بن عدی گفته است : کلبی غیر از این احادیثی که ذکر کردم ، احادیث معتب»

ابی صالح دارد که در تفسیر معروف است و طوالنی ترین تفسیر متعلق به او است و بعد از آن ، تفسیر مقاتل بن 
سلیمان است ، مگر اینکه کلبی بر مقاتل برتری می یابد به دلیل آنچه که در مورد انحرافی بودن مذهب مقاتل 

                                                      
 907ص  0سیر أعالم النبالء  ج  [1]
 56الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ، ص  [2]
 33ص    3تفسیر ابن کثیر  ج  [3]
 میالنیجواهر الکالم فی معرفة االمامة واالمام، جلد دوم، آیت الله سید علی حسینی  [4]
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امتداد رسالت 

مه ، هشیم و غیر آن ها از افراد مورد اعتماد از کلبی حدیث گفته شده است . سفیان بن عیینه ، حماد بن سل
 1«نقل کرده و در تفسیر به روایات او راضی شده اند.

تمام  _ که ملتزم به صحتابو الحسن واحدی نیز روایتی نزدیک به این از حیث سند و متن، در تفسیرش
 2.نقل کرده است روایات آن است_

 سند چهارم:

یر آیه ی در تفسیه روایت دیگری نقل کرده از طریق میمون بن مهران از ابن عباس که ابن کثیر از ابن مردو
 3.«است در حق مؤمنین نازل شده است و اولین آن ها علی بن ابی طالب »والیت گفت: 

 4.ابن کثیر به سند این روایت نیز اشکالی نمی گیرد

 سند پنجم:

ن آمنوا یم الله ورسوله والذیکإنما ول ابن عباس :  ه عنین بن مخارق عن عبد الصمد عن أبیحدثنا حص»
 طالب  یبن أب یعل ینزلت ف».5 

 این روایت را شجری جرجانی نقل کرده است.

 

                                                      
وقال أبو أحمد بن عدی : وللکلبی غیر ما ذکرت من الحدیث ، أحادیث  5390رقم  353-358ص    35تهذیب الکمال  ج  [1]

صالحة وخاصة عن أبی صالح ، وهو معروف بالتفسیر ، ولیس الحد تفسیر أطول منه ، وال أشبع منه ، وبعده مقاتل ابن سلیمان ، إال 
لما قیل فی مقاتل من المذاهب الردیئة . وحدث عنه ابن عیینة ، وحماد بن سلمة ، وهشیم ، وغیرهم أن الکلبی یفضل علی مقاتل 

 من ثقات الناس ورضوه فی التفسیر.
 سایت شامله 377ص  8أسباب النزول ت الحمیدان ، ج  [2]
ن ابن عباس فی قوله ) إنما ولیکم ثم روی )یعنی ابن مردویه( بإسناده عن میمون بن مهران ع 33ص    3تفسیر ابن کثیر  ج  [3]

  الله ورسوله ( نزلت فی المؤمنین وعلی بن أبی طالب أولهم
کتاب ابن مردویه مفقود شده، ولی ابن کثیر آن را در دست داشته و سلسله سند روایاتش را دیده است و آن کتابی که در زمان  [4]

به نام ابن مردویه چاپ می شود، در واقع جمع « نزل من القرآن فی علی السالم و ماعلیه طالبمناقب علی بن أبی»ما با عنوان 
 آوری شده از منقوالت کتاب هایی مثل همین تفسیر ابن کثیر است.

 817ص    8األمالی للشجری الجرجانی  ج  [5]
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 سند ششم:
د ه بأصفهان ، قال أخبرنا أبو محمیعل یفوف المؤدب بقراءتکبن محمد الم یأخبرنا أبو أحمد محمد بن عل»

ی یحیرة ، قال حدثنا أحمد بن یهر  ین ، قال حدثنا الحسن بن محمد بن أبایعبد الله بن محمد بن جعفر بن ح
، قاال حدثنا أحمد بن منصور ، قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد  یوعبد الرحمن بن أحمد الزهر  یر التستر یبن زه

لب طا یابن أب یعل یقال نزلت ف  م الله ورسولهیکإنما وله عن ابن عباس : یالوهاب بن مجاهد عن أب
».1 

 سند هفتم:
ْخَبَرَنا السَّ »
َ
ْحَمِن ْبُن ِإْبَراِه  یِن اْلَعَلوِ یُل ْبُن اْلُحَس یُد َعقِ یأ ٍد َعْبُد الرَّ ُبو ُمَحمَّ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
اَل: أ

َ
ْحَمَد یق

َ
 ْبِن اْلَفْضِل َم ْبِن أ

َبرِ  ُبو اْلُحَس  یالطَّ
َ
ْخَبَرَنا أ

َ
اَل: أ

َ
ِه اْلُمَزنِ ِن ُمَحمَّ یِمْن َلْفِظِه ِبِسِجْسَتاَن ق ُبو بَ  یُد ْبُن َعْبِد اللَّ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
اَل: أ

َ
ْحَمُد ْبُن کق

َ
ٍر أ

َثَنا اْلَفْهُم ْبُن َسعِ  اَل: َحدَّ
َ
ِه ق ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ِه اْلَغْطَفانِ  یکُسلَ  ِد ْبِن یِد ْبِن اْلَفْهِم ْبِن َسعِ یُمَحمَّ َصاِحُب  یْبِن َعْبِد اللَّ

ِه  ا َرُسوِل اللَّ
َ
اٍم َعْن َمْعَمٍر َعِن اْبِن َطاُوٍس ق اِق ْبُن َهمَّ زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ بِ  َل: َحدَّ

َ
اَل یَعْن أ

َ
ْنُت َجاِلسًا َمَع اْبِن ک ِه ق

اٍس ِإْذ َدَخَل َعلَ  ْخِبْرنِ  -ِه َرُجٌل یَعبَّ
َ
ما َولِ  ِة:یَعْن َهِذِه اآلْ یَفَقاَل: أ ُه َو َرُسوُلهُ یکِإنَّ ْنِزَلْت  َفَقاَل: ُم اللَّ

ُ
اٍس: أ اْبُن َعبَّ

بِ  یَعلِ  یفِ 
َ
 2 .«َطاِلٍب  یْبِن أ

 سند هشتم:
ْخَبَرَنا اْلُحَس »
َ
َقفِ یأ ٍد الثَّ ِد ْبِن َش  یُن ْبُن ُمَحمَّ ِه ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد اللَّ اَل: َحدَّ

َ
َثَنا ُعبَ یق اَل: َحدَّ

َ
ْحَمَد یَبَة ق

َ
ِه ْبُن أ ُد اللَّ

ُبو َعقِ  یَسائِ کْبِن َمْنُصوٍر الْ 
َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
َثَنا اْبُن ُمَجاِهٍد، َعْن یق اَل: َحدَّ

َ
اِق ق زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ اَل: َحدَّ

َ
ُد ْبُن َحاِتٍم ق ٍل ُمَحمَّ

بِ 
َ
اٍس یأ ْوِلِه:  یفِ  ِه َعِن اْبِن َعبَّ

َ
ما َولِ ق ذِ یکِإنَّ ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ اَل: َعلِ  َن آَمُنوایُم اللَّ

َ
 ».3 یق

ْخَبَرَنا اْلُحَس  وَ 
َ
َقفِ یأ ٍد الثَّ ُد ْبُن اْلُحَس یُن ]ْبُن ُمَحمَّ ُبو اْلَفْتِح ُمَحمَّ

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
ْزدِ ی[ ق

َ
َثَنا  یاْلَمْوِصلِ  یِن اأْل اَل: َحدَّ

َ
ق

اُن اْلَبْغَدادِ یِعَصاُم ْبُن غِ  مَّ ْحَمُد ْبُن َس  یاٍث السَّ
َ
َثَنا أ اَل:[ َحدَّ

َ
  یاٍر اْلَمْرَوزِ ی]ق

َ
اِق ق زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ اَل: ِبِه، ]وَ  اَل: َحدَّ

َ
[ ق

بِ  یَعلِ  یَنَزَلْت فِ 
َ
 4 .«َطاِلٍب  یْبِن أ

                                                      
 818ص    8األمالی للشجری الجرجانی  ج  [1]
 383ح  863-868ص  8شواهد التنزیل ، ج  [2]
 381ح  869-863ص  8التنزیل ، ج شواهد  [3]
 383ح  869ص  8شواهد التنزیل ، ج  [4]
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امتداد رسالت 

 سوم: عمار بن یاسر 

 ابوالقاسم طبرانی چنین روایت می کند:
محّمد بن صائغ، از خالد بن یزید عمری، از اسحاق بن عبدالله بن محّمد بن علی بن حسین، از حسن بن »

ه می گفت: سائلی نزد کرد ک(، از عمار بن یاسر نقل ش زید بن حسن، از جدش )امام حسن زید، از پدر 
انگشتر خود را  وع نماز نافله بود. امیر مؤمنان که ایشان در ر کایستاد در حالی  علی بن ابی طالب 

ساخت. در این رفت و آن حضرت را از این امر مطلع  بیرون آورد و به او عطا فرمود. سپس نزد رسول خدا 
همانا سرپرست و صاحب اختیار شما خدا و رسولش و مؤمنانی نازل شد:  رم کهنگام این آیه بر پیامبر ا 

رد و فرمود: کآیه را قرائت  رسول خدا  .ات می دهندکوع ز که نماز را به پا می دارند و در حال ر کهستند 
ه با او دوستی کند و دشمن کسی را کست بدار ه من موالی اویم پس علی موالی اوست. خداوندا ! دوکهر 

 1«ند.که با او دشمنی کسی را کبدار 
 چهارم: ابو رافع

شدم در حالی که طبرانی ، ابن مردویه و ابو نعیم از ابو رافع نقل می کنند که گوید : وارد بر رسول خدا »
ه به که به مار حمله کنم و ترسیدم ک خوابیده بود و وحی به ایشان می شد و ماری در گوشه خانه بود و نخواستم

خوابیدم که اگر بدی از مار برسد به ایشان نرسد و مقداری ماندم پس  ایشان وحی شود و بین مار و پیغمبر 
ستایش خدایی را که نعمت هایش را برای  م الله ...یکإنما ول بیدار شد در حالی که می فرمود :  پیغمبر 

  2«مهیا کرد با برتری دادن خداوند به او . ی تمام کرد و برای عل علی 

                                                      
حدثنا محمد بن علی الصائغ قال نا خالد بن یزید العمری قال نا إسحاق بن عبد الله  6393ح  381ص    6المعجم األوسط  ج  [1]

علی  عمار بن یاسر یقول وقف علی بن محمد بن علی بن حسین عن الحسن بن زید عن أبیه زید بن الحسن عن جده قال سمعت
هذه فأعلمه ذلک فنزلت علی النبی بن أبی طالب سائل وهو راکع فی تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتی رسول الله 

کنت  ثم قال مناآلیة ) إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ( فقرأها رسول الله 
  مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

وأخرج الطبرانی وابن مردویه وأبو نعیم عن أبی  355ح  937ص    8و المعجم الکبیر  ج  876ص    9الدر المنثور للسیوطی ج  [2]
وخفت علیها فأوقظ النبی  وهو نائم یوحی الیه فاذا حیة فی جانب البیت فکرهت أن أبیترافع قال دخلت علی رسول الله 

وهو لئن کان منها سوء کان فی دونه فمکثت ساعة فاستیقظ النبی أن یکون یوحی الیه فاضطجعت بین الحیة وبین النبی 
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 پنجم: ابوذر غفاری

 می گوید : نقل می کند که ة بن ربعی یعبااعمش از ابو اسحاق ثعلبی از 

، مردی معمم آمد و ابن عباس نمی گفت رسول خدا لله بن عباس کنار زمزم نشسته بوددر حالی که عبد ا»
 خدا : رسول فرمود تا این که آن مرد گفت تو کیستی ؟  ،فرمود و ابن عباس گفت: تو را به خدا قسم

: ای مردم ، هر که مرا می شناسد که می شناسد و هر که ت و گفت: عمامه اش را از صورتش برداشراوی گوید
شنیدم  با همین دو گوش از رسول خدا  .جناده بدری ، أبوذر غفاری هستم مرا نمی شناسد من جندب بن

رهبر   : علیر جز این باشد کور شوند که فرمودباشد کر شوند و با این دو چشمم دیدم که اگ که اگر جز این
 هر کس او را یاری کند یاری می شود و هر کسی او را یاری نکند یاری نمی شود. .ها و قاتل کفار استانسان 

رد مسجد شد و کسی به او می خواندم که فقیری وا بدانید من روزی از روز ها نماز ظهر را با رسول خدا  
: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول خدا را به سمت آسمان بلند کرد و گفت چیزی نداد و فقیر دستش

  درخواست کردم و کسی به من چیزی نداد و علی  در حال رکوع بود و به او به انگشت راستش اشاره
اتفاق افتاد و  شتش درآورد و این جلوی چشم پیغمبر کرد که انگشتر داشت و فقیر آمد و انگشتر را از انگ

از نماز فارغ شد ، سرش را به سمت آسمان بلند کرد و فرمود : خدایا برادرم موسی  هنگامی که پیغمبر 
 از تو درخواست کرد و گفت :  پروردگارا سینه ام را فراخ کن و کارم را برایم آسان ساز و برای من دستیاری

س سخن گویایی به او نازل پ  .م قرار بده هارون برادرم را ، پشت من را با او محکم کن تا آخر آیهاز خانواده ا
به زودی بازویت را به وسیله برادرت محکم خواهیم کرد و برای شما دو نفر تسلطی قرار خواهیم  : کردی که

علی  کارم را برایم آسان ساز و برای منخدایا من پیغمبر و برگزیده تو هستم ، پس سینه ام را فراخ کن و   .داد
 رسول  ،. ابوذر می گوید : به خدا قسمر بده ؛ پشت من را با او محکم کنرا از خانواده ام به عنوان وزیر قرا
فرمود : چه  .از نزد خدا نازل شد و گفت: ای محمد بخوان  سخن را تمام نکرد تا این که جبرئیل خدا 

  ».1راکعون  تا  انما ولیکم الله و رسوله  بخوانم ؟ گفت : بخوان 

                                                      
یقول ) إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ( الحمد لله الذی أتم لعلی نعمه وهیأ 

  لعلی بفضل الله ایاه
أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد ، أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعرانی ، أبو علی  18-17ص    0تفسیر الثعلبی  ج  [1]

أحمد بن علی بن زرین ، المظفر بن الحسن األنصاری ، السدی بن علی العزاق ، یحیی بن عبدالحمید الحمانی عن قیس بن الربیع 
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امتداد رسالت 

 ششم: جابر بن عبدالله

َثَنا اْلَحا » ِه اْلَحاِفُظ َغ کَحدَّ ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ُبو بَ یُم أ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
اَل: أ

َ
ٍة ق ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن کَر َمرَّ َدمِ یزِ یٍر ُمَحمَّ

َ
اْلَقاِرُئ  یَد اأْل

ْح 
َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
َطوِ یزِ یَمُد ْبُن ُموَسی ْبِن ِبَبْغَداَد ق َثَنا ِإْبَراِه  یَد الشَّ ُبو ِإْسَحاَق الْ یُم ْبُن ِإْبَراِه یَحدَّ

َ
اَل:  یوفِ کَم ُهَو أ

َ
ق

َثَنا ِإْبَراِه  ْغِلبِ یَحدَّ َثَنا  یُم ْبُن اْلَحَسِن التَّ اَل: َحدَّ
َ
بِ یْعَلی، َعْن ُعبَ یی ْبُن یْح یق

َ
ِه ْبِن ُموَسی، َعْن أ بَ ا یِد اللَّ ِر َعْن َجاِبٍر یلزُّ

اَل 
َ
َناٌس َمَعُه  ق

ُ
ِه ْبُن َساَلٍم َو أ اِس إِ کْش یَجاَء َعْبُد اللَّ ِه ص ُمَجاَنَبَة النَّ ْسَلُموایوَن ِإَلی َرُسوِل اللَّ

َ
بِ  -اُهْم ُمْنُذ أ  یَفَقاَل النَّ

 َتَ  -ناً یکِه ِمْس یَساِئاًل. َفَدَخْلَنا اْلَمْسِجَد َفَوَجْدَنا فِ  ی: اْبَتُغوا ِإل
َ
بِ َنا ]ِبِه یَفأ ْعَطا   ی[ النَّ

َ
َلُه َهْل أ

َ
َحٌد َش  کَفَسأ

َ
ئًا یأ

اَل: َنَعْم َمَرْرُت ِبَرُجٍل 
َ
ْعَطانِ  یَصلِّ یق

َ
ِرِهْم إِ  -َخاَتَمهُ  یَفأ

َ
اَل اْذَهْب َفأ

َ
اَل َجاِبٌر[ َفاْنَطَلْقَنا َو َعلِ یق

َ
اِئٌم  یاُه ]ق

َ
 یَصلِّ یق

اَل: ُهَو َهَذا َفَرَجْعَنا
َ
ْد َنَزَلْت َهِذِه اآلْ ق

َ
ما َولِ ُة: یَو ق ُه َو َرُسوُلهُ یکِإنَّ  1 .«ةَ یاآلْ  ُم اللَّ

 هفتم: أنس بن مالک

ْخَبَرنِ »
َ
ُد ْبُن اْلَقاِسِم کاْلَحا  یأ َد بْ  ُم اْلَواِلُد، َو ُمَحمَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ْخَبَرُهْم: أ

َ
ْحَمَد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِعَظ أ

َ
نَّ ُعَمَر ْبَن أ

َ
ْح أ

َ
َمَد َن أ

 
َ
ْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق َو یْبِن أ

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
َثُهْم ق ْلِت اْلُمْقِرَئ َحدَّ ْحَمَد زَ  -اَن ِثَقةً کوَب ْبِن الصَّ

َ
ُبو أ

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
ا ْبُن یرِ کق

 یُدوَ 
َ
ْشَعِث ْبِن ق

َ
ِد ْبِن اأْل َثَنا ُحَم  یْندِ کٍس الْ یِد ْبِن ُمَحمَّ اَل: َحدَّ

َ
وِ ٌد الیق اَل یطَّ

َ
َنٍس ق

َ
بِ  ُل َعْن أ ِإَلی َصاَلِة   یَخَرَج النَّ

ْهرِ  ْلَب َعلِ یْسُجُد، َو ِإَذا ِبَساِئٍل یُع َو کرْ ی یَفِإَذا ُهَو ِبَعلِ  -الظُّ
َ
ْوَجَع ق

َ
ُل َفأ

َ
اِئِل ک یْسأ  بِ  -اَلُم السَّ

َ
ْوَمأ

َ
ْمَنی ِإَلی یِه الْ دِ یَفأ

اِئُل ِمْنهُ  ُه فِ  -َفَسلَّ َخاَتَمُه َعْن ِإْصَبِعِه  َخْلِف َظْهِرِه َفَدَنا السَّ ْنَزَل اللَّ
َ
 -َلی اْلَمْنِزِل إِ  یًة ِمَن اْلُقْرآِن َو اْنَصَرَف َعلِ یِه آیَفأ

                                                      
ش عن عبادة بن الربعی ، قال : بینا عبد الله بن عباس جالس علی شفیر زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة فجعل ابن عن األعم

عباس ال یقول ، قال رسول الله : إال قال الرجل : قال رسول الله ؟ فقال ابن عباس : سألتک بالله من أنت ؟ قال : فکشف العمامة 
من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا جندب بن جنادة البدری ، أبو ذر الغفاری : سمعت عن وجهه ، وقال : یا أیها الناس 

بهاتین وإال صمتا ورأیته بهاتین وإال فعمیتا یقول : علی قائد البررة ، وقاتل الکفرة ، منصور من نصره ، مخذول من رسول الله 
هر فدخل سائل فی المسجد فلم یعطه أحد فرفع السائل یده إلی السماء خذله أما إنی صلیت مع رسول الله یوما من األیام صالة الظ

وقال : اللهم اشهد إنی سألت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی أحد شیئا وکان علی راکعا فأومی إلیه بخنصره الیمنی وکان یتختم 
الصالة فرفع رأسه إلی السماء وقال من فلما فرغ النبی فیها فأقبل السائل حتی أخذ الخاتم من خنصره وذلک بعین النبی 

:  اللهم إن أخی موسی سألک ، فقال : ) رب إشرح لی صدری ویسر لی أمری واجعل لی وزیرا من أهلی هارون أخی أشدد به أزری 
ی ل( اآلیة ، فأنزلت علیه قرآنا ناطقا ) سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا ( اللهم وأنا محمد نبیک وصفیک اللهم فاشرح 

صدری ویسر لی أمری واجعل لی وزیرا من أهلی علیا أشدد به ظهری. قال أبو ذر : فوالله ما استتم رسول الله الکلمة حتی أنزل 
 علیه جبرئیل من عند الله ، فقال : یا محمد إقرأ ، فقال : وما أقرأ ؟ قال : إقرأ ) إنما ولیکم الله ورسوله ( ، إلی ) راکعون (

 393ح  835-830ص  8، ج  شواهد التنزیل [1]
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 تیوال  ی هیدوم: آ

بِ  ْحَضَرهُ یِإلَ   یَفَبَعَث النَّ
َ
  -ِه َفأ

َ
ْخَبَرُه َفَقایَو بَ  کنَ یَهَذا بَ  کْومَ یٍء َعِمْلَت یَش  یَفَقاَل: أ

َ
ِه َتَعاَلی َفأ ئًا ی َلُه: َهنِ َل َن اللَّ

ُه فِ ی کلَ  ْنَزَل اللَّ
َ
ْد أ

َ
[ َبا اْلَحَسِن ق

َ
ما َولِ ًة ِمَن اْلُقْرآِن: یآ یکا ]أ ُه َو َرُسوُلهُ یکِإنَّ  1 .«ةَ یاآلْ  ُم اللَّ

 هشتم: عبد الله بن سالم

حیح صاز صحاح شش گانه اهل سنت ؛ یعنی که تمام روایات آن را کتاب جامع االصول ری در ابن اثیر جز
روایتی را از عبدالله بن  2،بخاری ، مسلم ، موطأ مالک ، سنن ترمذی ، ابو داود و نسائی انتخاب کرده است

 چنین نقل می کند: سالم درباره ی نزول آیه ی والیت در حق امیرالمومنین 

گامی که ما آمدیم و گفتیم: هن عبدالله بن سالم می گوید: با گروهی از قبیله ام نزد رسول خدا » ) ( 
پس خداوند  .قبیله ما با ما مخالفت کردند و قسم خوردند که با ما سخن نگویند ،خدا و رسولش را تصدیق کردیم

سپس بالل برای نماز  .ولی شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اندمتعال نازل کرد که: 
حال سجده و رکوع و عده ای در حال دعا بودند که فقیری  ظهر اذان گفت و مردم به نماز ایستادند و عده ای در

 انگشترش را در حالی که در رکوع بود به او داد و فقیر به رسول خدا  درخواست کمک می کرد و علی 
  3«آیات مذکور را برای ما تالوت کرد. این روایت را ... نقل کرده است. خبر داد و رسول خدا 

 4ز عبد الله بن سالم را نقل کرده است.فخر رازی نیز این روایت ا

ح مولوی عبید الله امر تسری حنفی تصریاما اینکه این روایت در کدام یک از صحاح سته نقل شده بوده، 

                                                      
 339ح  863-866ص  8شواهد التنزیل ، ج  [1]
 03-01ص    8جامع االصول  ج  [2]
،  - -: قال : أتیت رسول الله  -رضی الله عنه  -) ( عبد الله بن سالم  6585ح  665-660ص    1جامع االصول  ج  [3]

ورسوله ، وأقسموا ال یکلمونا ، فأنزل الله تعالی : ) إنما ولیکم الله ورسوله ورهط من قومی ، فقلنا : إن قومنا حادونا لما صدقنا الله 
[ ثم أذن بالل لصالة الظهر ، فقام الناس یصلون ، فمن بین ساجد وراکع وسائل ، إذا سائل یسأل ،  55والذین آمنوا ( ] المائدة : 

: ) ( إنما ولیکم الله ورسوله والذین  - -رأ علینا رسول الله ، فق - -فأعطاه علی خاتمه ، وهو راکع ، فأخبر السائل رسول الله 
آمنوا ، الذین یقیمون الصالة ، ویؤتون الزکاة ، وهم راکعون . ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا ، فإن حزب الله هم الغالبون { ] 

 لفة والمنازعة[ ( . أخرجه . . . . ] شرح الغریب [ ) المحادة ( : المخا 56،  55المائدة : 
روی أن عبدالله بن سالم قال: لما نزلت هذه اآلیة قلت یا رسول أنا رأیت علیا تصدق بخاتمه  39ص    83التفسیر الکبیر  ج  [4]

  علی محتاج وهو راکع ، فنحن نتواله
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امتداد رسالت 

 1.می کند که این روایت را ابن اثیر از صحیح نسائی نقل کرده است

 روایت وجود ندارد.  اما اکنون نه در سنن نسائی و نه در هیچ یک از صحاح سته، اثری از این

 نهم: مقداد بن اسود

نشسته بودیم که بادیه نشینی در حالی که کمانش به  : نزد رسول خدا دمقداد بن أسود کندی می گوی»
ایستاده بود و بین نماز  دوشش بود آمد و حدیث را با طولش بیان کرد تا اینکه گفت: و علی بن ابی طالب 

فرمود: احسنت ، غرفه های بهشتی بر تو  شترش را به او داد و پیغمبر ظهر و عصر نماز می خواند و انگ
 واجب شد. و بادیه نشین شروع به سرودن کرد : 

ای ابوالحسن ، با این بخشش رستگار شدی ***  ای سرپرست تمام مؤمنان و آقای أوصیاء از حضرت آدم
 هنگامی که دستت انگشتر را بخشش کرد 

این آیه  او در این هنگام جبرئیل ب*** کاشته ای و شما سرور عالمیان هستید  بخشش شاخه است و تو آن را
 2« نازل شد: " إّنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین ... "

 حّسان بن ثابتدهم: 

نازل شد ، حّسان بن ثابت )شاعر صحابی( شعری در این  بعد از اینکه این آیه در حق امیر المومنین 
 د :باره سرو

                                                      
 -ی باسباب نزول القرآن پی دی اف ؛ اخرجه الواحدی فی کتابه المسم 36أرجح المطالب  فی عد مناقب اسد الله الغالب، ص  [1]

 والحافظ ابن االثیر فی کتابه جامع األصول عن صحیح النسائی وابن الجوزی
ٍد اْلِحیِری 390ح  833ص  8شواهد التنزیل ، ج  [2] ُبو ُعْثَماَن َسِعیُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
ْحَمَد اْلَمِدیِنی  أ

َ
ُد ْبُن أ ُبو َبکٍر ُمَحمَّ

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
ق

 
َ
ثَ ق اَل: َحدَّ

َ
ْحَمِن ْبُن ِإْبَراِهیَم اْلِفْهِری ق َثَنا َعْبُد الرَّ اَل: َحدَّ

َ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِإْسَماِعیَل، ق َة َعْن ِهاَلٍل عَ اَل: َحدَّ

َ
ِبی َعْن َعِلی ْبِن َصَدق

َ
ِن ِنی أ

اَل 
َ
ْسَوِد اْلکْنِدی ق

َ
ا ُجُلوسًا َبیَن یَدی َرُس  اْلِمْقَداِد ْبِن اأْل یکنَّ ْوِسِه . َو َساَق اْلَحِدیَث ِبُطوِلِه َحتَّ

َ
ْعَراِبی َبَدِوی ُمَتَنکٌب َعَلی ق

َ
ِه ِإْذ َجاَء أ  وِل اللَّ

اِئٌم 
َ
ِبی َطاِلٍب ق

َ
اَل: َو َعِلی ْبُن أ

َ
ْهِر َو اْلَعْصرِ  -ق ی ِفی َوَسِط اْلَمْسِجِد َرکَعاٍت َبیَن الظُّ بِ  -یَصلِّ :َبْخ َبْخ َبْخ ی صَفَناَوَلُه َخاَتَمُه َفَقاَل النَّ

ْعَراِبی یُقوُل : یا َوِلی اْلُمْؤِمِنیَن 
َ
 اأْل

َ
ْنَشأ

َ
ِهْم  َوَجَبِت اْلُغُرَفاُت. َفأ ْوِصیاِء ِمْن آَدَم  کلِّ

َ
َبا َحَسٍن  * * * َو َسیَد اأْل

َ
ْفِل یا أ ْد ُفْزَت ِبالنَّ

َ
* * * ِإْذ  ؛ ق

ْنَت ُمْغِرُسهُ ؛ َفاْلُجوُد  َجاَدِت اْلکفُّ ِمْنک ِباْلَخاَتِم 
َ
ْنُتْم َساَدٌة ِلَذا اْلَعاَلِم  َفْرٌع َو أ

َ
هُ  * * * َو أ ما َوِلیکُم اللَّ  َو ؛ َفِعْنَدَها َهَبَط َجْبَرِئیُل ِباآلْیِة: ِإنَّ

ِذیَن  ِذیَن آَمُنوا الَّ  اآْلیةَ  َرُسوُلُه َو الَّ
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 یا علی ! تو آن کسی هستی که در حال رکوع صدقه و زکات عطا فرمودی. جان به فدای تو باد» 

ای ریدار و ای بهترین خای بهترین سرور و آقا و ای بهترین رکوع کنندگان ! انگشتر مبارکت را عطا نمودی؛ 
 بهترین فروشنده در راه خدا

وند دستور بهترین والیت را برای تو نازل کرد و آن را در قرآن به پاسخ همین عطا در حال رکوعت بود که خدا
 1.«در محکمات شرایع دین خود بیان فرمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
أبا حسن تفدیک نفسی ومهجتی . . . وکل  863ص    6ج  و روح المعانی لآللوسی 813ص    8األمالی للشجری الجرجانی ج  [1]

بطیء فی الهوی ومسارع ؛ أیذهب مدحی والمحبر ضائعا . . . وما المدح فی جنب اإلله بضائع ؛ فأنت الذی أعطیت إذ کنت راکعا . 
  . . وزکاة فدتک النفس یا خیر راکع ؛ فأنزل فیک الله خیر والیة . . . وبینها فی محکمات الشرائع
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امتداد رسالت 

 از طبقه ی تابعین انیراو

شده  ی که از تابعین بزرگ نقلاما از آنجای ،وایات اشاره کنیم که مرسل هستندجا دارد به تعدادی دیگر از ر 
 به خصوص که علمای اهل سنت؛ ، این روایات نیز حجت هستندعلمای اهل سنت عقیده ی تعدادی از، به اند

  .رفوع )روایت نبوی( دارندتصریح کرده اند که روایات تفسیری که از تابعین نقل می شود، حکم م

 :جالل الدین سیوطی می نویسد

ند تا شود ؛ البته اگر س حکم مرفوع را دارد و پذیرفته می ،اگر از تابعی نقل شود روایات سبب نزول آیات»
تابعی صحیح باشد و شخص تابعی از ائمه ی تفسیری باشد که تفسیر را از صحابه اخذ کردند؛ مانند مجاهد ، 
عکرمه و سعید بن جبیر یا اینکه روایت مرسلش به کمک روایت مرسل دیگری کمک داده شود و از این قبیل 

.»1 

 االزهر می گوید : از اساتید علوم حدیث ،دکتر احمد عمر هاشم

  2«از جمله احادیث مقطوعی که حکم مرفوع دارند، سخن تابعی در سبب نزول ]آیات قرآن[ است.»

 ل یهک: سلمة بن یکم

ه در رکوع بود، صدقه انگشترش را در حالی ک گفت: علی  روایت شده است که  سلمه بن کهیلاز »
 3.«پس آیه ی والیت نازل شد ؛داد

 4ابی حاتم با سند معتبر نقل کرده است.این روایت را ابن 

                                                      
ما تقدم أنه من قبیل المسند من الصحابی إذا وقع من  85ص    8و لباب النقول  ج   30ص    8اإلتقان فی علوم القرآن  ج  [1]

تابعی فهو مرفوع أیضا لکنه مرسل فقد یقبل إذا صح السند إلیه وکان من أئمة التفسیر اآلخذین عن الصحابة کمجاهد وعکرمة 
  آخر ونحو ذلک وسعید بن جبیر أو اعتضد بمرسل

 پی دی اف / ومن المقطوع الذی به حکم المرفوع قول التابعی فی سبب النزول  807قواعد اصول الحدیث ، ص  [2]
حدثنا أبو سعید االشج ثنا الفضل بن دکین أبو نعیم االحوال ، ثنا موسی بن قیس الحضرمی عن سلمة بن کهیل قال : تصدق [ 3]

 ما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة وهم راکعونعلی بخاتمه وهو راکع فنزلت ان
  6558ح  8863ص    0تفسیر ابن أبی حاتم  ج  [4]

 بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم:
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 یدوم: سد

سدی گفت: منظور از الذین آمنوا ... در آیه ی والیت ، همه ی مؤمنان هستند، اما سائلی از کنار علی بن »
 1.«می گذشت، در حالی که در مسجد و در رکوع بود، پس انگشترش را به او عطا کرد طالب 

 2ر تفسیرش نقل کرده است.این روایت را طبری با سند معتبر د

 

 

                                                      
 عبد الله بن سعید الکندی : ثقة / الفضل بن دکین المالئی : ثقة 

 برنامه جوامع الکلم بی انصافی شده و به او رتبه ی مقبول داده اند( موسی بن قیس الحضرمی : ثقة )در
 یاد کرده است:« ثقه»شمس الدین ذهبی از او به عنوان 

موسی بن قیس الحضرمی عصفور الجنة عن سلمة بن کهیل وعطیة العوفی وعنه أبو نعیم وخالد بن » 973ص    3الکاشف  ج 
 .«یحیی ثقة شیعی د

 دانسته است:« صدوق»او را  ابن حجر عسقالنی هم
موسی بن قیس الحضرمی أبو محمد الفراء الکوفی یلقب عصفور الجنة صدوق رمی » 3779رقم  559ص    8تقریب التهذیب  ج 

 .« بالتشیع من السادسة د س
 سلمة بن کهیل الحضرمی : ثقة

 یاد کرده است.« اإلمام الثبت الحافظ»شمس الدین ذهبی از او به عنوان 
 بن کهیل ابن حصین اإلمام الثبت الحافظ أبو یحیی الحضرمیسلمة 

 331ص    5سیر أعالم النبالء  ج 
حدثنا محمد بن الحسین قال ثنا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السدی قال ثم أخبرهم بمن یتوالهم فقال إنما ولیکم [ 1]

وهم راکعون هؤالء جمیع المؤمنین ولکن علی بن أبی طالب مر به  الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة
  سائل وهو راکع فی المسجد فأعطاه خاتمه

 با سند معتبر 311ص    6تفسیر الطبری  ج  [2]
 بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم:

دوق صر : صدوق  / السدی الکبیر : صمحمد بن الحسین الحنینی : ثقة  / أحمد بن المفضل القرشی : صدوق  / أسباط بن ن
 حسن الحدیث

 یاد کرده است.« اإلمام المفسر»شمس الدین ذهبی از او به عنوان 
 السدی إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبی کریمة اإلمام المفسر أبو محمد الحجازی ثم الکوفی األعور السدی أحد موالی قریش

 360ص    5سیر أعالم النبالء  ج 
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امتداد رسالت 

 م کیح یسوم: عتبة بن أب

  همانا ولی شما تنها خدا است و رسولش و کسانی که ایمان آوردندعتبه بن ابی حکیم در تفسیر آیه ی »
 .«است گفت: مراد علی بن ابی طالب 

 در تفسیرشان نقل کرده اند. 3با سند معتبر 2و طبری 1این روایت را نیز ابن ابی حاتم

 چهارم: مجاهد

 طبری در تفسیرش چنین روایت کرده است:

إنما  وله ق یقول فید الله قال سمعت مجاهدا یز قال ثنا غالب بن عبیالحارث قال ثنا عبد العز  یحدثن»
  4«عکطالب تصدق وهو را  یبن أب یعل یة قال نزلت فیاآل م الله ورسوله یکول

 پنجم: محمد بن حنفیه

را از فرزندشان محمد بن حنفیه روایت  د نزول این آیه در حق امیرالمومنین حاکم حسکانی با دو سن
 کرده است.

 

                                                      
حدثنا الربیع بن سلیمان المرادی ، ثنا ایوب بن سوید عن عقبة بن ابی حکیم  6503ح  8863ص    0بن أبی حاتم  ج تفسیر ا [1]

 فی قوله : انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا قال : علی بن ابی طالب . 
ی هذه قال ثنا عتبة بن أبی حکیم ف حدثنا إسماعیل بن إسرائیل الرملی قال ثنا أیوب بن سوید 311ص    6تفسیر الطبری  ج  [2]

 اآلیة إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا قال علی بن أبی طالب
 بررسی سند روایت: [3]

 الربیع بن سلیمان المرادی : ثقة ؛ طبق برنامه جوامع الکلم
 أیوب بن سوید الرملی : صدوق  

ة مات فتوحة ثم تحتانیة ساکنة ثم موحدة صدوق یخطیء من التاسعأیوب بن سوید الرملی أبو مسعود الحمیری السیبانی بمهملة م
  سنة ثالث وتسعین وقیل سنة اثنتین ومائتین د ت ق

 685رقم  881ص    8تقریب التهذیب  ج 
 عتبة بن أبی حکیم الشعبانی : صدوق / طبق برنامه جوامع الکلم

 البته تابعی بودن عتبه بن ابی حکیم جای بحث دارد. 
 311ص    6الطبری  ج  تفسیر [4]
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 سند یکم:

ِه النَّ » ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ْخَبَرَنا أ

َ
فْ  یَساُبورِ یأ َثَنا َظْفَراُن ْبُن اْلُحَس  یانِ یالسُّ اَل: َحدَّ

َ
  ِن یِقَراَءًة ق

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
 یُبو اْلَحَسِن َعلِ ق

َثَنا  یْثَماَن، ْبِن َتاُرَخ اْلَمْعَمرِ ْبُن عُ  اَل: َحدَّ
َ
اَل: َحدَّ  ینِ یاْلَقْزوِ  کی ْبُن َعْبدَ یْح یق

َ
اَن ق اُن ْبُن َحسَّ َثَنا َحسَّ اَل: َحدَّ

َ
َثَنا ق

َطٍن الْ 
َ
ِد ْبِن یِم ْبِن ُعتَ کَعِن اْلَح  یوفِ کُموَسی ْبُن ق نَّ َساِئاًل یاْلَحَنفِ َبَة َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن ُمَحمَّ

َ
َل فِ  ِة أ

َ
 یَسأ

ِه َفَلْم  َحٌد َش یُر َعلِ یْعِطِه ]َغ یَمْسِجِد َرُسوِل اللَّ
َ
ِه ی[ أ ْعَطا  ئًا، َفَخَرَج َرُسوُل اللَّ

َ
اَل: َهْل أ

َ
َحٌد َش  کَو ق

َ
اَل: اَل یأ

َ
ئًا ق

بِ َخاَتَمُه. َفقَ  یٌع َفَناَوَلنِ کِإالَّ َرُجٌل َمَرْرُت ِبِه َو ُهَو َرا  اَل: اَل. َفَنَزَلْت َهِذِه اآلْ یاَل النَّ
َ
ما َولِ ُة: یص: َو َتْعِرُفُه ق ُم یکِإنَّ

ذِ  ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ذِ یاللَّ الةَ یِق یَن یَن آَمُنوا الَّ بِ  یاَن َعلِ کفَ  ُعوَن کاَة َو ُهْم را کْؤُتوَن الزَّ یَو  -ُموَن الصَّ
َ
  1.َطاِلٍب  یْبُن أ

 سند دوم:

ْخبَ  »
َ
 َو أ

َ
ُد ْبُن إِ یَرَنا ]أ َثَنا ُمَحمَّ اَل: َحدَّ

َ
ِه ق ْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن ْبِن َعْبِد اللَّ

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
َحاَق ْس ضًا[ ِقَراَءًة ق

وخِ  نُّ َثَنا اْبُن ُحَم  یالتَّ اَل: َحدَّ
َ
َثَنا َعلِ یق اَل: َحدَّ

َ
بِ  یٍد ق

َ
َثَنا ُموَسی کبَ  یْبُن أ اَل: َحدَّ

َ
ِم َعِن کَح َمْوَلی آِل َطْلَحَة َعِن الْ ٍر، ق

ِد ْبِن اْلَحَنفِ  اَل یاْلِمْنَهاِل َعْن ُمَحمَّ
َ
َحٌد، َفَمرَّ ِبَعلِ یَجاَء َساِئٌل َفَلْم  ِة ق

َ
اَلِة َفَناَوَلُه َخاتَ  یٌع فِ کَو ُهَو َرا  یْعِطِه أ  -َمهُ الصَّ

ُه:  ْنَزَل اللَّ
َ
ما َولِ َفأ ُه َو َرُسوُلهُ یکِإنَّ  ةَ یاآلْ ُم اللَّ

 2 .«قیر[ العتی]التفس ی[ فما رواهکر عن المنهال ]یعن موسی بن مط یضا[ الحمانیو ]رواه أ

 ششم: عطاء بن سائب

َثنِ » ُبو بَ کاْلَحا  یَحدَّ
َ
ُد ْبُن ِإْبَراِه کُم أ ُد ْبُن َخفِ  یَم اْلَفاِرِس یٍر ُمَحمَّ ِه ُمَحمَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
َثَنا[ أ َثَنا َرایٍف ِبِش ی]َحدَّ اَل: َحدَّ

َ
َز ق

ُبو الطَّ 
َ
ْحَمَد ْبِن یأ

َ
ْعَماُن ْبُن أ ِه ْبُن ُعَمَر اْلُقَرِش  یْعُمَر اْلَواِسِط یِب النُّ َثَنا َعْبُد اللَّ اَل: َحدَّ

َ
ُبو یق

َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
ُد  ق َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسلَ یْبُن ُحَم  اَل: َحدَّ
َ
اُر ق فَّ اِئِب  َماَن،یٍد الصَّ ْوِلِه َتَعاَلی ی]فِ  َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

َ
ما َولِ [: ق ُه َو یکِإنَّ ُم اللَّ

اَل: َنَزَلْت فِ  -ةَ یاآلْ َرُسوُلهُ 
َ
 3.«ٌع َفَناَوَلُه َخاَتَمهُ کَساِئٌل َو ُهَو َرا  َمرَّ ِبِه  یَعلِ  یق

 

                                                      
 330ح  863ص  8شواهد التنزیل ، ج  [1]
 335ح  861-863ص  8شواهد التنزیل ، ج  [2]
 336ح  861ص  8شواهد التنزیل ، ج  [3]
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امتداد رسالت 

 هفتم: عبد الملک بن جریج

ْخَبَرَنا اْلُحَس » 
َ
دِ یأ َثَنا َعلِ  یِن اْلَجَبلِ یْبِن اْلُحَس  ُن ْبُن ُمَحمَّ اَل: َحدَّ

َ
ْخَبَرَنا اْلهَ  یق

َ
اَل: أ

َ
ِد ْبِن ُلْؤُلٍؤ، ق َثُم ْبُن یْبُن ُمَحمَّ

ورِ  ْحَمُد ْبُن ِإْبَراِه  یَخَلٍف الدُّ
َ
َثَنا أ اَل: َحدَّ

َ
ْوَرقِ یق اٌج، َعِن اْبِن ُجَر  یَم الدَّ َثَنا َحجَّ اَل: َحدَّ

َ
اَل یق

َ
ا نَ  ٍج ق ما َزَلْت: َلمَّ ِإنَّ

ُه َو َرُسوُلهُ یکَولِ  بِ یاآلْ ُم اللَّ ُل فِ یِإَلی اْلَمْسِجِد َفِإَذا َساِئٌل   یَة، َخَرَج النَّ
َ
بِ  یْسأ َهْل   یاْلَمْسِجِد َفَقاَل َلُه النَّ

ْعَطا 
َ
َحٌد َش  کأ

َ
ْدرِ کئًا َو ُهَو َرا یأ

َ
اَل: َنَعْم َرُجٌل اَل أ

َ
اَل: َما  یٌع ق

َ
ْعَطا َمْن ُهَو. ق

َ
ُجُل کَذا ]أ اَل: َهَذا اْلَخاَتَم. َفِإَذا الرَّ

َ
[ ق

بِ  یَعلِ 
َ
بِ  یْبُن أ  .« یَطاِلٍب، َو اْلَخاَتُم َخاَتُمُه َعَرَفُه النَّ

این روایت را نیز حاکم حسکانی نقل کرده و همه ی رجال سندش ثقه هستند بجز حسین بن محمد جبلی 
 1که ترجمه ای برایش نیافتیم.

  م باقرهشتم: اما

 هـ( می نویسد: 937ابوبکر جصاص حنفی )متوفای 

( و عتبه بن ابی حکیم روایت شده است ، ابو جعفر )امام باقر در تفسیر آیه ی والیت از مجاهد، سدی»
 2.«نازل شد هنگامی که انگشترش را صدقه داد که آن در حق حضرت علی بن ابی طالب 

 

 

 

 

 

                                                      
 333ح  861ص  8شواهد التنزیل ، ج  [1]
 وا الذین یقیمون الصالة ویؤتونقال الله تعالی ) إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمن 873ص    0أحکام القرآن للجصاص  ج  [2]

 الزکاة وهم راکعون ( روی عن مجاهد والسدی وأبی جعفر وعتبة بن أبی حکیم أنها نزلت فی علی بن أبی طالب حین تصدق بخاتمه
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 عامه تأیید اعتبار روایات توسط علمای

و بعضی ها هم به طور بعضی ها به طور صریح  ،، بعضی ها به طور ضمنیتعدادی از علمای اهل سنت
 را تأیید کرده اند.  ، نزول آیه ی والیت در حق امیرالمومنین ناخواسته

 ر جصاصک: ابوبیکم

د بر اینکه داللت می کن و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند  این فرمایش خداوند که : »
انگشترش را به عنوان صدقه ی غیر واجب  صدقه ی غیر واجب ، زکات نامیده می شود ؛ زیرا علی 

 1.«بخشید

َرس
َ

 دوم: عبد المنعم بن الف

 ، می نویسد:2یاد می کند« ةکیخ المالیخ اإلمام شیالش»از او با عناوینی چون  َرس که ذهبیابن فَ 

ابن الفرس گفته است: این  می دهند در حالی که در رکوع هستند و زکاتو این فرمایش خداوند که : »
آیه داللت می کند بر اینکه عمل کم در نماز ، آن را باطل نمی کند ؛ زیرا سبب نزول این آیه این است که علی 

  انگشترش را صدقه داد در حالی که در رکوع بود . این روایت را طبرانی در المعجم األوسط نقل کرده و
  3.«فته است: و در آن دلیل است بر اینکه صدقه ی مستحبی ، زکات نامیده می شودگ

 یسیطالب الق یبن اب کیسوم: م

مبتدا و خبر است در محل حال از ضمیر در یؤتون ؛ یعنی عطا می کند  و هم راکعون سخن خداوند »
الی که در نماز هستند و واو ، واو حالیه آنچه آن ها را نزد خداوند پاک می گرداند در حال رکوعشان ؛ یعنی در ح

                                                      
وقوله تعالی ) ویؤتون الزکاة وهم راکعون ( یدل علی أن صدقة التطوع تسمی زکاة  873ص    0أحکام القرآن للجصاص  ج  [1]

  ن علیا تصدق بخاتمه تطوعاأل
ابن الفرس : الشیخ اإلمام شیخ المالکیة بغرناطة فی زمانه أبو محمد بن الفرس واسمه  960ص    38سیر أعالم النبالء  ج  [2]

  عبد المنعم
کاَة َوُهْم  سایت شامله 889ص  8اإلکلیل فی استنباط التنزیل للسیوطی ، ج  [3] َراکُعوَن{. قال ابن  ؛ قوله تعالی: }َویْؤُتوَن الزَّ

الفرس: هذه اآلیة تدل علی أن العمل القلیل فی الصالة ال یبطلها ألن سبب نزولها أن علیّا تصدق بخاتمه وهو راکع أخرجه 
 الطبرانی فی األوسط، قال وفیها دلیل علی أن صدقة النفل تسمی زکاة
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امتداد رسالت 

نازل شده است و جایز است که جمله محلی نداشته باشد و جمله  است و آیه طبق این معنی در مورد علی 
  1«عطف بر موصول باشد و واو حالیه نباشد و آیه عام باشد نه خاص .

 چهارم: ابو القاسم زمخشری

در حالی که لفظ جماعت آمده است ، می گویم : اگر  ،است اگر گویی که چگونه این آیه برای علی »
چه شأن نزول یک نفر است ، به لفظ جمع آورده شد تا مردم را به مانند فعلش تشویق کند و به مانند ثوابش 
برسند و اشاره کند به این که اخالق مؤمنین باید اینگونه در این حد باالی مواظبت بر نیکی و احسان و جویای 

قراء بودن باشد تا این حد که اگر امری که تأخیر پذیر نیست و آن ها در نماز هستند برای آن ها پیش آمد حال ف
  2«، آن را به بعد از نماز نیندازند.

 پنجم: ابو الفرج بن جوزی حنبلی
 سد:یشهاب الدین آلوسی می نو

نگشتر خود را تصدق فرمود؟ در حال نماز ا ه از ابن جوزی سؤال شد: چگونه علی کده یبه من خبر رس»
ر یه او را از توجه به امور غکه او به امری اشتغال داشته که علم قطعی ـ آن است کشان ـ و بلیو گمان درباره ا

 نند، فراوان است. کد می یین امر را تأیه اکمتعلق به آن باز می داشته است و مواردی 
  ابن جوزی بالبداهه سرود :

ل ز از مردم او را غافیم خود و نیند *** از محبوب و ندکر آن او را غافل نمی کی ُس می نوشد و می نوشاند ول
 ندکنمی 

گانه یان مردم یاران، پس او در مین بود *** فعل هوشکه برای او ممکن یند تا اکر وی از او اطاعت می کُس 

                                                      
اء وخبر فی موضع الحال من المضمر فی یؤتون أی یعطون ما قوله ) وهم راکعون ( ابتد 397ص    8مشکل إعراب القرآن  ج  [1]

یزکیهم عند الله فی حال رکوعهم أی وهم فی صالتهم فالواو واو الحال واآلیة فی علی هذا المعنی نزلت فی علی رضی الله عنه 
  ویجوز أن یکون الموضع للجملة وإنما هی جملة معطوفة علی الموصول ولیست بواو الحال واآلیة عامة

فإن قلت کیف صح ان یکون لعلی رضی الله عنه واللفظ لفظ جماعة قلت جیء به علی لفظ  619-613ص    8الکشاف  ج  [2]
الجمع وإن کان السبب فیه رجال واحدا لیرغب الناس فی مثل فعله فینالوا مثل ثوابه ولینبه علی ان سجیة المؤمنین یجب ان تکون 

واإلحسان وتفقد الفقراء حتی إن لزهم امر ال یقبل التأخیر وهم فی الصالة لم یؤخروه إلی  علی هذه الغایة من الحرص علی البر
 الفراغ منه
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 1« است

 ششم: بیضاوی

 « و هم راکعون ه شده : این جمله حال از یؤتون است ؛ یعنییعنی در نماز و زکاتش خاشع هستند و گفت 
زکات می دهند در رکوعشان در نماز به خاطر مواظبت بر احسان و با سرعت انجام دادن آن و این آیه در حق 

 هنگامی که فقیری از او درخواست کرد و او در نمازش در حال رکوع بود نازل شده است و علی  علی 
به این آیه به امامت ایشان استدالل کرده است با این اعتقاد که مراد از ولی یعنی انگشترش را به او داد و شیعه 

سرپرست امور و سزاوار تصرف در کارها . ولی ظاهر آیه همانی است که ما گفتیم با این که حمل جمع بر واحد 
را به مانند این  ، شاید با لفظ جمع آمده تا مردمنازل شده باشد نیر خالف ظاهر است و اگر در مورد علی 

کند و صدقه  آن را باطل نمی ،بنابراین دلیل بر این است که کار کم در نماز ؛ند تا داخل در آن شوندکار تشویق ک
  2.«مستحبی زکات نامیده می شود

 نسفیابو البرکات هفتم: 

 «وهم راکعون ق علی برای حال است؛ یعنی در حال رکوعشان در نماز و گفته شده است که آن در ح
  و انگشترش را به او داد گویا که در انگشتش آزاد بوده و نازل شد در آن هنگام که سائلی تقاضایی کرد

برای درآوردنش کاری نکرده که نمازش را باطل کند و به لفظ جمع وارد شده ، اگرچه شأن نزولش یکی است تا 
د و بر وایت بر جواز صدقه در نماز داللت می کنمردم را به مانند فعلش تشویق کند تا به مثل ثوابش برسند و ر 

                                                      
وبلغنی أنه قیل البن الجوزی رحمه الله تعالی : کیف تصدق علی کرم الله تعالی وجهه بالخاتم  863ص    6روح المعانی  ج  [1]

کرم الله تعالی وجهه شغال شاغال فیها عن االلتفات إلی ماالیتعلق بها وقد حکی وهو فی الصالة والظن فیه بل العلم الجازم أن له 
 مما یؤید ذلک کثیر فأنشأ یقول : 

 یسقی ویشرب التلهیه سکرته *** عن الندیم والیلهو عن الناس 
 أطاعه سکره حتی تمکن من *** فعل الصحاة فهذا واحد الناس

هم راکعون ( متخشعون فی صالتهم وزکاتهم وقیل هو حال مخصوصة بیؤتون أو ) و 907-993ص    3تفسیر البیضاوی  ج  [2]
یؤتون الزکاة فی حال رکوعهم فی الصالة حرصا علی اإلحسان ومسارعه إلیه وإنها نزلت فی علی رضی الله عنه حین سأله سائل 

تصرف بالولی المتولی لألمور والمستحق لل وهو راکع فی صالته فطرح له خاتمه واستدل بها الشیعة علی إمامته زاعمین أن المراد
فیها والظاهر ما ذکرناه مع أن حمل الجمع علی الواحد أیضا خالف الظاهر وإن صح أنه نزل فیه فلعله جیء بلفظ الجمع لترغیب 

 ع تسمی زکاةوالناس فی مثل فعله فیندرجوا فیه وعلی هذا یکون دلیل علی أن الفعل القلیل فی الصالة ال یبطلها وأن صدقة التط
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امتداد رسالت 

  1.«این که کار کم نماز را باطل نمی کند

 هشتم: ابن تیمیه حّرانی

 ابن تیمیه در مقام جواب استدالل مرحوم حالمه حلی به آیه ی والیت ، می گوید :

 ات را نقلی. که جعلحاتم و .. ی، ... ، ابن اب یر طبر یاما بزرگان اهل علم از اهل تفسیر مثل ابن جر »
  2«اند.ت را نقل نکردهین روایکنند، اینم

 که گذشت! و حال آنکه طبری و ابن ابی حاتم چندین روایت در این رابطه نقل کرده اند

 نهم: ابن کثیر دمشقی

و نقد سند آنها ، به  ابن کثیر دمشقی ضمن نقل روایات دال بر نزول آیه ی والیت در حق حضرت علی 
ند یکی و البته درباره ی س یت اشکالی نمی گیرد که از جمله ی آنها روایات طبری و ابن ابی حاتم استچند روا

 3.«قدح بهیوهذا إسناد ال »از روایات اظهار داشته بود که 

 دهم: ابن حجر عسقالنی

، حاکم از ل یهکت ابن ابی حاتم از سلمة بن یز ضمن نقل پنج روایت در این مورد ، روایابن حجر عسقالنی ن
، در حالی که به خدشه ای در سند آنها نقل می کند چیو ضّحاک از ابن عباس را بدون ه امیرالمومنین 

  4سند دوتای دیگر اشکال می گیرد. 

 یازدهم: جالل الدین سیوطی

 :، می نویسدحضرت علی او بعد از نقل پنج حدیث درباره ی نزول آیه ی والیت در حق 

                                                      
) وهم راکعون ( للحال أی یؤتونها فی حال رکوعهم فی الصالة قیل أنها نزلت فی علی رضی  313ص    8تفسیر النسفی  ج  [1]

الله عنه حین سأله سائل وهو راکع فی صالته فطرح له خاتمه کأنه کان مرجا فی خنصره فلم یتکلف لخلعه کثیر عمل یفسد صالته 
إن کالن السبب فیه واحدا ترغیبا للناس فی مثل فعله لینالوا مثل ثوباه واآلیة تدل علی جواز الصدقة فی الصالة وورد بلفظ الجمع و 

 وعلی أن الفعل القلیل ال یفسد الصالة
 89ص    3منهاج السنة النبویة  ج  [2]
 33ص    3تفسیر ابن کثیر  ج  [3]
 مخطوط 53- 56الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ، ص  [4]
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 تیوال  ی هیدوم: آ

به سائل در مساجد  ر رابطه با نزول این آیه ی کریمه درباره ی صدقه دادن علی پس این پنج طریق د»
 1.«است که یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند

 و در کتاب دیگرش می گوید:

 2.«، یکدیگر را تقویت می کننداین شواهد»

 :را بیان می کند و در کتاب دیگرش صریحا نزول این آیه در حق حضرت علی 

نازل شد هنگامی که انگشترش را صدقه داد ، در حالی  در حق علی  انما ولیکم الله ...آیه ی »
ن روایت . ایپس انگشترش را به سوی او انداخت ،آن هنگام که سائلی درخواست نمودکه در رکوع نمازش بود 

  3«را حاکم ، ثعلبی و زمخشری در الکشاف نقل کرده اند.

 دین حنفیو ابن عاب یفکالحص یدوازدهم و سیزدهم: محمد بن عل

 4.«مدحش کرد انما ولیکم الله ... انگشترش را در نمازش صدقه داد ، پس خداوند با آیه ی  علی »

آنی است که شارح در حرام به آن اکتفا کرده آنجا که می « گفته شده اگر پا روی مردم بگذارد»سخنش »
 گوید: 

فقیر در مسجد مکروه است مگر این که پا روی مردم نگذارد ؛ مسألة : طبق نظر مختار ، صدقه دادن به 
  5«انگشترش را در نماز صدقه داد و خداوند متعال او را مدح کرد. زیرا علی 

                                                      
فهذا خمس طرق لنزول هذه اآلیة الکریمة فی التصدق علی السائل فی المساجد یشد بعضها  11ص    8الحاوی للفتاوی  ج  [1]

  بعضا
  فهذه شواهد یقوی بعضها بعضا 39ص    8لباب النقول  ج  [2]
آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة وهم  قوله تعالی : ) إنما ولیکم الله ورسوله والذین 676ص    8أسماء المدلسین  ج  [3]

راکعون ( نزلت فی علی ) علیه السالم ( حین تصدق بخاتمه وهو راکع فی صالته حین سأله سائل فطرح إلیه بخاتمه ذکره فی 
  الحاکم والثعلبی والکشاف

ألن علیا تصدق بخاتمه فی الصالة فمدحه فی المختار کما فی االختیار و متن مواهب الرحمن  083ص    6الدر المختار  ج  [4]
 55الله بقوله ) ویؤتون الزکاة وهم راکعون ( المائدة 

قوله ) وقیل إن تخطی ( هو الذی اقتصر علیه الشارح فی الحظر حیث قال فرع یکره إعطاء  653ص    8حاشیة ابن عابدین  ج  [5]
 علیا تصدق بخاتمه فی الصالة فمدحه الله تعالی ...سائل المسجد إال إذا لم یتخط رقاب الناس فی المختار ألن 
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امتداد رسالت 

 چهاردهم: قاضی مولوی محمد ثناءالله عثمانی مظهری حنفی

آن را باطل  نماز ، ، یکدیگر را تقویت می کنند و این قصه داللت می کند بر اینکه عمل کم دراین شواهد»
نمی کند و بر این مطلب اجماع وجود دارد و نیز داللت می کند بر اینکه صدقه ی مستحبی ، زکات نامیده می 

، این حکم را به ایشان مخصوص نمی کند ؛ به دلیل عام بودن لفظ ، شود و نزول این آیه در حق علی 
قی اکر رکوع در اینجا از باب مثال آوردن و به دلیل اتفهمانطور که صیغه ی جمع بر آن داللت می کند و شاید ذ

     1«. و مراد از آن ، این است که زکات را فورًا و بدون مهلت دادن به سائل می دهند.که در این مورد افتاد ، باشد

)رئیس گروه فقه مذاهب اسالمی در دانشگاه  یلیپانزدهم: دکتر وهبة بن مصطفی الزح
 دمشق(

: روایاتی ذکر شده است که یکدیگر را تقویت می کنند در اینکه این  انما ولیکم اللهی سبب نزول آیه »
ی ، در حالکه سائلی از ایشان درخواستی نمود، همان کسی ل شده استناز  آیه در حق علی بن ابی طالب 

   2«انگشترش را به سائل صدقه داد. ،آن حضرت در رکوع نماز مستحبی بودکه 

 

 

 

 

 

 

                                                      
سایت شامله ؛ فهذه شواهد یقوی بعضها بعضا وهذه القصة تدل علی ان العمل القلیل  899-893ص  9التفسیر المظهری ، ج  [1]

ضی تخصیص  یقتفی الصالة ال یبطلها وعلیه انعقد اإلجماع وعلی ان صدقة التطوع تسمی زکوة ونزول هذه االیة فی علی رض ال
الحکم به الن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص المورد کما یدل علیه صیغة الجمع ولعل ذکر الرکوع هاهنا علی سبیل التمثیل 

  وعلی مقتضی الحادثة الواردة فیه والمراد منه یؤتون الزکوة فورا علی السؤال بال مهلة
ُه: ذکرت روایات یقوی بعضها بعضا أنها نزلت  سایت شامله 393ص  6التفسیر المنیر للزحیلی ، ج  [2] ما َوِلیکُم اللَّ / سبب نزول: ِإنَّ

 فی علی بن أبی طالب الذی سأله سائل وهو راکع فی تطوع، فتصدق علیه بخاتمه
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 علی بر نزول آیه ی والیت در حق  عامهلمای اجماع ع

ایجی و تفتازانی بعد از نقل سخن شیعه مبنی بر اجماع مفسران بر نزول آیه ی والیت در حق امیر المومنین 
یح اما آلوسی به طور صر  ،، از مناقشه در آن خودداری کرده اند و در واقع به طور تلویحی آن را پذیرفته اند

 باریون و بزرگان اهل حدیث نسبت داده است. آن را به اکثر اخ

 . قاضی عضد الدین ایجی8
 1«است. ر اجماع دارند که مراد از آیه ، علی یان تفسیشوایپ»

 .ولی رد نمیکند و در واقع می پذیرد ،ایجی این عبارت را از یک شیعه نقل میکند
 . سعد الدین تفتازانی6
نازل شد ، هنگامی که انگشترش را به سائل  طالب  ین أبب یه ، به اتفاق مفسران در حق علین آیا»

 2.«داد در حالی که در رکوع نمازش بود
ل یدل اصل یکه در صدد نف یده در حالیورز  ین اجماع خوددار یز بعد از نقل این سخن ، از مناقشه در ایاو ن

 .امامت است
 . شهاب الدین آلوسی3
نازل شده است ... و  د هستند که این آیه در حق علی و غالب اخباریون )اهل حدیث( بر این اعتقا»

شیعه به آن بر امامت ایشان استدالل کرده است و وجه استداللشان به آن این است که این آیه به اجماع در 
  3.«نازل شده است حق علی 

، ین نآلوسی ضمن تصریح بر اعتقاد غالب اخباریون )اهل حدیث( بر نزول آیه در حق حضرت امیرالموم
 ، و در جای دیگر می گوید: این شأن نزول را نیز رد نمی کند ادعای شیعه مبنی بر وجود اجماع در

  4.«نازل شده است آیه در نزد بیشتر محدثین در حق علی »

                                                      
  وأجمع أئّمة التفسیر أّن المراد علی 678ص    9المواقف لإلیجی  ج  [1]
 311ص    3شرح المقاصد فی علم الکالم  ج  [2]
وغلب األخباریین علی أنها نزلت فی علی کرم الله تعالی وجهه ... وا ستبدل الشیعة بها علی  863ص    6روح المعانی  ج  [3]

  إمامته کرم الله تعالی وجهه ووجه االستدالل بها أنها باالجماع أنها نزلت فیه کرم الله تعالی وجهه
  المحدثین نزلت فی علی کرم الله تعالی وجههواآلیة عند معظم  816ص    6روح المعانی  ج  [4]
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امتداد رسالت 

 به داللت آیه ی والیت بر امامتاعتراف ابن عثیمین 

 ،از ذکر آیه ی والیت، در بیان پیام آیهبعد  و مشهور وهابیت معاصر است، از علمای بزرگ که ابن عثیمین
 حا اعتراف می کند که منظور از والیت در این آیه، والیت امر است! یصر 

 وی می نویسد:

پس خداوند اولیائی دارد که کارش  إّنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا  و خداوند متعال می فرماید : »
دارند و او آن ها را با کمک ، محکم کردن ، حفظ و توفیق دادن به  را سرپرستی می کنند و دینش را به پا می

 1.«آنان سرپرستی می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ِذیَن آَمُنوا{ ]المائدة:  693ص  87مجموع فتاوی و رسائل للعثیمین ، ج  [1] ُه َوَرُسوُلُه َوالَّ َما َوِلیکُم اللَّ سایت شامله ؛ وقال تعالی: }ِإنَّ

 والحفظ والتوفیق [ ، فلله أولیاء یتولون أمره ویقیمون دینه، وهو یتوالهم بالمعونة والتسدید55
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 بحثی در معنای والیت

از لوازم  باشد کهیخاص م یکیقرب و نزد یون الم است که به معناکبه س« یَولْ »ت از مشتقات یلفظ وال 
سر کت به یت به فتح و ِوال ی، مولی، والء، َوال ین: والچو یشه الفاظین ر یباشد و از همیآن، تصرف و تسلط م

ن یا با اباشد، امیمختلف م یهاکاربرد یق و افراد، داراین اشتقاقات اگرچه بر حسب مصادیده و ایگردمشتق 
م و کاور ، حا ین معنا بر محب، یت بوده و ایکه به آنها اشاره شد به معنای عام وال  یتمام الفاظ یوجود، معنا

 یکس یان الفاظ به معنیک از ایباشد؛ چرا که هر یم« یول»لفظ  یهاکند که از جمله کاربردیز داللت مین رهیغ
کل که ن شین خود سزاوارتر است. به ایر در امور دوست و همنشیگران در تصرف و تاثیاست که نسبت به د

اشند م و رهبر ولی می بکارترند. حا گران سزاو یکه محبوب و منصور آنها است از د یمحب و ناصر در دفاع از کس
، یبب ولن سیز به همیگران در تصرف و تسلط بر امور سزاوارتر هستند و خداوند متعال نی؛ چون نسبت به د

  1باشد.یش میامور خلق خو یو متولّ  یوال

 ابو القاسم راغب اصفهانی می نویسد :

ر از آن دو ، یغ یحاصل گردد که برا یزیچنان چ شتر،یا بیز و یدو چ ین معناست که برایبه ا یوالء و توال»
قاد استعاره ز اعتیو ن یار ی، ین، دوستیان، نسبت، دکث میاز ح یکینزد ین لفظ برایوجود نداشته باشد و ا

شود ، و معنای والیت یاری است ، و معنای دیگر والیت سرپرستی امور است ، و گفته شده است: یگرفته م
و  یک از ولیامور است. هر  یقت آن سرپرستیاست که حق« ِداللت»و « َداللت»نند: ما« تیِوال »و « تیَوال »

که  آمده است، چنان« یموال»ک از فاعل و مفعول یشود؛ چنان که در هر یگر به کار برده میکدی یمولی به جا
 2.«خداوند یشود و نه موالیخدا گفته م یبه مؤمن ول

 : محمد مرتضی الحسینی الزبیدی می نویسد

ولی ، در اسم های خداوند متعال به معنای ناصر است ، و گفته شده است: به معنای متولی امور عالم و »
                                                      

 سید محمد حسینی قزوینیآیت الله نقد کتاب اصول مذهب الشیعة ،  [1]
ولی : الوالء والتوالی أن یحصل شیئان فصاعدا حصوال لیس بینهما ما لیس منهما  533ص    1المفردات فی غریب القرآن  ج  [2]

نصرة ومن حیث الصداقة والنصرة واالعتقاد ، والوالیة ال ، ویستعار ذلک للقرب من حیث المکان ومن حیث النسبة ومن حیث الدین
احد و  ، والوالیة تولی األمر ، وقیل الوالیة والوالیة نحو الَداللة والِداللة ، وحقیقته تولی األمر . والولی والمولی یستعمالن فی ذلک کل

 ل للمؤمن هو ولی الله عز وجل ولم یرد مواله منهما یقال فی معنی الفاعل أی الموالی ، وفی معنی المفعول أی الموالی ، یقا
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امتداد رسالت 

قیام کننده نسبت به آن می باشد . و همچنین است والی که به معنای مالک تمام چیزهاست و در آن تصرف 
ارد رت و انجام کاری دارد و اگر این مو می کند. ابن اثیر گفته است: والیت اشاره و داللت بر تدبیر و اعمال قد

در چیزی جمع نشوند ، به آن اسم والی اطالق نمی شود . و ولی یتیم کسی است که کارش را سرپرستی می 
کند و کفالتش را بر عهده می گیرد . و ولی زن کسی است که عقد نکاح به دست او است ... و ولی بر وزن فعیل 

   1«د ... و مولی کسی است که کار تو را سرپرستی می کند.معنای فاعلی )کنندگی کار( دار 

 ع بن جراح گفته است :کیو 

 2.«باشدو موالی آن می یورزد ، پس او ولیهر کس که کاری را سرپرستی می کند یا نسبت به آن اقدام م»

 احمد بن فارس می گوید :

 که ولی امر دیگری باشد ، پس اوهمه ی اینها از ولی مشتق می گیرد و معنایش نزدیکی است و هرکس »
 3.«ولی اش است و نسبت به او در امورش شایسته تر است

 گوید :باره معنای کلمه مولی میصاحب کتاب الجمع بین الصحیحین در ُحِمیدی ، محدث و مفسر سنی ، 

 :(88این بدان سبب است که خدا یاور کسانی است که ایمان آورده اند )محمد  و قائم یعنی ولی آن ها
جایگاهتان آتش است به امور آنهاست و مولی به تو سزاوارتر است و دلیلش این فرمایش خداوند است که : 

؛ یعنی برای شما سزاوارتر است ... و مولی به معنای صاحب و موالی  (85و آن برای شما مولی است )حدید: 
 4.«ی اش و موالی او است)یاران( نیز می باشد و هرکس که ولی امر کسی باشد ، پس او ول

                                                      
الولی فی أسماء الله تعالی : هو الناصر ، وقیل : المتولی ألمور العالم القائم بها . وأیضا الوالی :  359ص    40تاج العروس  ج  [1]

ع ذلک فیه لم رة والفعل ، وما لم یجتموهو مالک األشیاء جمیهعا المتصرف فیها . قال ابن األثیر : وکأن الوالیة تشعر بالتدبیر والقد
 ینطلق علیه اسم الوالی . وولی الیتیم : الذی یلی أمره ویقوم بکفالته . وولی المرأة : الذی یلی عقد النکاح ... والولی : فعیل بمعنی

 فاعل ... والمولی : الذی یلی علیک أمرک
 هو ولیه وموالهوکل من ولی أمرا أو قام به ف 364ص    1الزهد لوکیع  ج  [2]
 کل هؤالء من الولی وهو القرب وکل من ولی أمر آخر فهو ولیه وفالن أولی بکذا 141ص    6مقاییس اللغة  ج  [3]
) ذلک بأن الله مولی الذین آمنوا ( أی ولیهم والقائم بأمورهم  933ص    8تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم  ج  [4]

ة قوله ) مأواکم النار هی موالکم ( أی هی أولی بکم ... والمولی الصاحب والمولی الموالی وکل من ولی والمولی األولی بک ودلیل
 أمر أحد فهو ولیه ومواله
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 تیوال  ی هیدوم: آ

 شاه عبد العزیز دهلوی نیز می نویسد:
مر و از لفظ اال یق والمتصرف فیار المحب والناصر والصدیبس یاست در معان کمشتر  یه لفظ ولکدوم آن»
 1«هینه و خارجیتواند شد مگر بقر  ین مراد نمیمعنی متع یک کمشتر 

 :و سلطنت استفاده کرده استسرپرست دارای تصّرف نیز از کلمه ی ولی برای  در روایتی ، رسول خدا 
خود ازدواج کند، ازدواجش باطل است، پس اگر  یکه بدون اجازه ول یفرمود: هر زنیم رسول خدا »

ه خواهد بود و اگر مشاجره و اختالف کردند ، پس سلطان ، ولی کسی یاو مهر  یخود را کسب نمود برا یاذن ول
  2«است که ولی ندارد.

جود و یاخذ شده و در استعماالت عرب یمله صراحت دارد که معنای سلطنت و تصّرف در معنای ولن جیا
 دارد.

ک معنا و هدف را که همان سزاوارتر بودن در تصرف ی« مولی»و « یول»، «یوال»لمه کم یبر یم ینسان پیو بد
 ز دارد.یر نیین معنا در موارد مختلف، امکان تغیکنند و ایو تسلط باشد را دنبال م

 در بحث حدیث غدیر نیز در این باره سخن گفته ایم.
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 پی دی اف سایت عقیده  968تحفه اثنا عشریه، ذیل مبحث آیه ی والیت، ص [1]
و المستدرک  0730ح  384ص    9ان  ج قال أبو عیسی هذا حدیث حسن ؛ صحیح ابن حب 408ص    3سنن الترمذی  ج  [2]

یقول أیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل رسول الله  3376ح  182ص    2علی الصحیحین  ج 
 فنکاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولی من ال ولی له 
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امتداد رسالت 

 پاسخ به مهمترین شبهات در مورد آیه ی والیت

برای دور کردن مردم از آن ها و مکتب حقه شان ، شبهات متعددی  مخالفین و دشمنان اهل بیت 
ن ها را به اختصار نقل می کنیم و در معنا و مفهوم آیه ی والیت مطرح کرده اند که ما در اینجا مهم ترین آ

 1د.سپس پاسخ می دهیم تا عذری بر کسی باقی نمان

مائده که از دوستی با یهود و نصاری نهی می کند ، آیه ی  18به سیاق آیه ی  شبهه ی اول:
 نیز در مورد دوستی است 11

 یاقدرت و تصّرف بر سلطنت،  یخاص است که مالزم با معنا یکیت همان قرب و نزدیمعنی عام وال اوال: 
ه یه قبل از آیوحدت سیاق باشد ، آنچه چند آ 55و  58ن اساس و بر فرض اینکه میان آیات یاست. بر ا یول

ت همراه یهود و نصارا وال ی ین که انسان مؤمن برایا یعنیت است؛ ین نوع از وال یقرار گرفته هم یت مورد نهیوال 
خود در  یز در امور زندگیکرده و او ن یآنها مسلمان را رهبر که  یبا حق تصرف و سلطنت قائل باشد، به شکل

، در ادامه، دیواقع گرد یت مورد نهیه وال یه قبل از آیت که چند آین نحوه از وال یبرابر آنها خضوع کند . بعد از ا
 یت به همراه حق تصرف و سلطنت بر مؤمنان را منحصر به خدا، رسول و مؤمنانین وال یخداوند عّز وجّل هم
 هستند. یاوصاف خاص یدانسته است که دارا

 یدر معنا یاق در صورتیم؛ چرا که سین آن را قبول ندار یشیات پیت و آیه وال یان آیاق میما وحدت سثانیا: 
ک حادثه مشخص و در وقتی واحد نازل شده باشند ، ولی در اینجا چنین نیست یات در مورد یه نقش دارد که آیآ

 مطالب مختلفی بیان شده است.  55و  52،  58 ل آیات؛ زیرا درباره ی شأن نزو 

واحد  ک مرتبه و در زمانیات یات وجود داشته و همه آیدر تمام آ یاقیم وحدت سیر یبر فرض که بپذثالثا: 
َما َولِ  هیت در آیشود وال ین وجود باعث نمینازل شده اند، اما با ا هُ یکِإنَّ م؛ یبدان یار یرا به معنای نصرت و  ُم اللَّ

 یاند که کلمهشویف معنا میباعث تعر  ینه مقابله ، زمانیاق و قر یباشد و سیر نمیامکان پذ یزین چیرا چنیز 
حث ما که در مورد ب یوجود داشته باشد، در حال یزین چیدو بر چنان حمل آن کت را داشته باشد و امین قابلیا

 :باشدیر نمیامکان پذ یزین چیل چنیبه چند دل

                                                      
 ل مذهب شیعه، اثر آیت الله سید محمد حسینی قزوینیبا استفاده از کتاب نقد اصو   [1]
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 تیوال  ی هیدوم: آ

در آیه از لفظ ولی )نه اولیاء( برای خدا ، رسول و مومنان استفاده شده است و برای هر سه فقط دلیل اول: 
یک نوع والیت آمده است ، و از آنجایی که خداوند همه ی انواع والیت را دارد ، لذا نمی توان والیت مؤمنان در 

ی لّی در آیه ، مطلق به کار رفته و تمام معانمانی دانست ؛ زیرا و یپاری، موّدت، محّبت و همیاین آیه را منحصر به 
 آن را دربردارد و کسی که معنای مطلق ولی را به دوستی و نصرت تقیید می کند ، باید دلیل اقامه کند .   

م، چنان که اشاره شد همه مؤمنان در یر کنیتفس یمانیپت را به نصرت، موّدت و همیاگر وال دلیل دوم: 
 وع وجودکات در حال ر کت به ز ید نمودن وال یمق یبرا یرفت و در آن صورت لزومک مرتبه قرار خواهند گی

را در  شینماز به پا داشته اما زکات مال خو یم که شخص مؤمنین صورت اگر فرض کنینخواهد داشت و در ا
 گردد؟!یا خارج میاز زمره اول ین کسید که آیا چنیآیش مین سؤال پیا نماز پرداخت نموده، ایر حال رکوع و یغ

 رکوع در آیه ی والیت به معنای خضوع است   شبهه ی دوم:

که ما را  یانهیوجود ندارد، چرا که قر  یین معنایل به چنیان تماکخالف ظاهر بوده و ام یین معنایچناّوال: 
ظور از نعکس ، روایات متواتر اثبات می کنند که مالکند وجود ندارد ، بلکه ب ییداللت و راهنما یین معنایبه چن

 رکوع در آیه ، همان معنای اصلی اش است. 

را یدارد؛ ز ات بالغت تناسب نیساخته و با مقتض کیکالم را زشت و ر کخضوع،  یوع به معناکحمل ر  ا:نیثا
ق یصادن میتر از بارز یکیخشوع و  یمتواضعانه و از رو  یخود عمل یبه پا داشتن نماز و پرداخت زکات به خود

اَلَة یقِ یفه: یه شر یرا به آ یادهید فاینکته مف« وهم خاضعون»ن که عبارت یاباشد. اضافه یآن م ُموَن الصَّ
 .کندی، اضافه نماةَ کْؤُتوَن الزَّ یوَ 

 نیچن میتوان یداشتن نماز و انفاق با قلب خاشع باشد، چگونه م به برپا یاور یو  یاگر انحصار دوست ثالثا:
 ،میگذر موضوع هم ب نیاگر از ا !داد؟ صیتوان تشخ یاست، م یقلب یخشوع را که امر  ایآ م؟یابیرا ب یکسان

از عمل آن  یکنند و کس یمافراد معموال در خفا انفاق  نیچون ا ؛است یکار دشوار  زیانفاق کنندگان ن افتنی
 !شود یها مطلع نم

 تزکا افتیدر  خود مشمول نیاز مومن یبرخ ،بلکه بالعکس ،امکان انفاق وجود ندارد نیبر همه مومن رابعا:
 عام است ؟! تیو مستحق، فاقد وال  ریمومن فق ایآ .هستند



 
 

12 

 

امتداد رسالت 

 ، زکات ممکن نبوده استبا فقیر بودن حضرت علی  شبهه ی سوم:

ات مستحب که همان صدقه کات واجب معروف و ز کدارد که همانا: ز  یعام یات، معناکلفظ ز اوال: 
لمه ن کلمه همراه با کیا ایشود و ین کلمه استفاده میاکه از  یباشد. و هنگامیمستحب و انفاق در راه خدا م

، غالبًا مراد و منظور از آن همان صدقه و انفاق در راه خداست؛ گرددیم استعمال میدر قرآن کر « صالة»
 3و حضرت عیسی  2حضرت اسماعیل  1عقوب یم، اسحاق و یکه درباره حضرت ابراهچنان

  .ن آمده استیچن

لح مخصوص و مصط یات به معناکع ز یرمه و قبل از تشر که مکات نازل شده در میبه آ که ین زمانیهمچن
زکات  یباشد و نه به معنایصدقه و انفاق م یات به معناکات ، ز ین آیم که در ایکنیمالحظه م ،4مینگر یآن م

 واجب. 

ز ین را دارا گشت ، زکات است که اگر آن مقدار یتنها شرط وجوب زکات ، دارا بودن به همان حّد نصابثانیا: 
 ی، کار چندان سختی برای امیرالمؤمنین یست درهم از مال و داراید و دارا بودن دویبر او واجب خواهد گرد

 زاهد بودند نه فقیر .  نبود و حضرت علی 

ن اشکال که: چگونه ممکن است انگشتر نقره را عوض زکات واجب پرداخت نمود، فقهای یو اما در مورد ا
 ،باشد یر قابل استفاده و بهره بردار یشخص فق یکه ممکن است برا یز ارزشمند یهر چ :ه و سنی گفته اندشیع

 تواند به عنوان زکات پرداخته شود ؛یم

شده است  تیز و حسن رواین مطلب از عمر بن عبد العز یز است. همین کار جایا :اندفه گفتهیو ابوحن یثور »
 5.«نقل شده است ن موضوعیز مانند همیو از احمد ن

در نماز، انگشتر خود  ن یرالمؤمنیدر مورد نحوه ی پرداخت قیمت نیز می توان گفت که احتمال دارد ام
                                                      

 39انبیاء: [1]
 55مریم:  [2]
 98مریم:  [3]
 0و مؤمنون:  3؛ فصلت:  81؛ لیل:  85اعلی:  [4]
وقال الثوری و أبو حنیفة یجوز وقد روی ذلک عن عمر بن عبد العزیز والحسن  953ص    3المغنی البن قدامة المقدسی ج  [5]

 حمد مثل قولهموقد روی عن أ
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 تیوال  ی هیدوم: آ

را که بخشش نموده است ارزشگذاری  یالذمه پرداخت کرده باشد تا پس از اتمام نماز ، مقدار  یرا به عنوان ماف
 د.یاخت نمامانده آن را پردید و در صورت وجود کسری، باقینما

 را نفی می کند ، والیت دیگر ائمه حصر والیت به امیرالمومنین  شبهه ی چهارم:

، متعال یعبارتند از خدا نی)سرپرستان( مؤمن اءیکه اول دهدینشان م تیوال  هیاساسًا آجواب اول: 
اد شأن به استن شان،یاز ا یکیو  به آنان اشاره شده است ریشاز مومنان که با وصف مُ  یو گروه  اکرم رسول

لذا با  ؛هم دارد یگر یافراد د «الذین آمنوا»به دلیل جمع بودن  گروه نیاند، اما ا  نیرالمؤمنینزول، ام
د رسان یگروه به اثبات م نیرا به عنوان سرسلسله ا  نیرالمومنیام تیوال  ،هیآ نیا ،ریاستفاده از وصف مش

از طرق  دیافراد را با نیشوند، ا یم یسرپرست نیم شامل اه یگر یکه مشخص شد افراد د نیو با توجه به ا
امر  نیتوان به ا یاش م یبه امام بعد  یو هر امام  امبریپ یمعرف هشناخت که الجرم ب هیآ نیاز ا ریغ یگر ید

 . افتیدست 

این است که ولی سوم باید بتواند در حال رکوع  شمرادو آیه درباره ی همه ی ائمه است وم: دجواب 
بدون اینکه حواسش پرت شود؛ یعنی باید بتواند به طور همزمان بین خالق و مخلوق ارتباط برقرار  ،ت دهدزکا

و اگر چنین شود، صدقه اش در حین نماز، قبول حق می شود و  او را از یاد دیگری غافل نکند ،کند و یاد یکی
 شناساند. دم میچنین کسی را جز خدا نمی شناسد و لذا خودش با وصف مشیر او را به مر 

 توبه داریم:   81را در آیه ی قضیه شبیه همین 

 َما ِه َوالْ یِإنَّ ِه َمْن آَمَن ِباللَّ اَلَة َوآَتی الزَّ یْعُمُر َمَساِجَد اللَّ اَم الصَّ
َ
ق
َ
َه ۖ َفَعَس یاَة َوَلْم کْوِم اآلِْخِر َوأ ئِ ْخَش ِإالَّ اللَّ وَلٰ

ُ
 کٰی أ

ْن 
َ
 .َن یوُنوا ِمَن اْلُمْهَتدِ یکأ

کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زکات را مساجد خدا را تنها کسی آباد می»
 «یافتگان باشند.بپردازد، و جز از خدا نترسد؛ امید است چنین گروهی از هدایت

 ، متوجه مفهوم این آیه خواهیم شد:اگر به آیه ی قبلش دقت کنیم



 
 

10 

 

امتداد رسالت 

 ْن کیاَن ِلْلُمْشِر کَما
َ
ِه... .یَن أ  1ْعُمُروا َمَساِجَد اللَّ

  «مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند.»

آیه ی فوق در واقع می گوید که فقط مومنانی با ویژگی های مذکور حق آباد کردن مساجد را دارند، یا فقط 
 ها مقبول است.آنها هستند که می توانند مساجد خدا را واقعا آباد کنند و فقط آباد کردن آن

که « یول»ه و کلمه یه )منطوق( با جمله اسمیاگر حصر را حقیقی بگیریم ، لفظ و ظاهر آ جواب سوم:
به شکل دائم و مستمر )بجز زمان  یادر هر آن و لحظه ن یر المؤمنیباشد، بر امامت امیصفت مشبهه م

اما نکته اینجاست که در زمان حیات  ،زد( داللت دارد و مفهوم آن ، والیت دیگران را باطل می ساپیامبر 
لذا خالفت سایر خلفا ، مخالف نص آیه شده و باطل می شود، اما ؛ ، منطوق آیه جریان داردامیرالمومنین 

ا منطوق معارضه و مقابله ب ییبعد از وفات آن حضرت ، مفهوم آیه ، والیت دیگران را نفی می کند و مفهوم، توانا
 .داردداللت بر امامت دیگر ائمه  را ندارد ؛ منطوقی که

 فخر رازی می نویسد:

را که منطوق از نظر داللت بر یمنطوق بر مفهوم مقدم خواهد بود؛ ز  ،میت مفهوم باشیاگر قائل به حج»
 2.«باشد یتر میاز مفهوم قو  ،مکح

سالت که ر و فرع بر آن است، چنان رم کسول ا ر یامامت امام در طول امامت الهم: چهار جواب 
فه یه شر یاز آن است. حال، آ یت خداوند متعال و فرعیز در طول وال یت آن حضرت نیو وال  رسول اکرم 

باشد یت منحصر به خداوند سبحان میده، تا بفهماند که وال یقت نازل گردین حقیاشاره به هم یمورد بحث، برا
و امامان از خاندان اوست که مصداق آن ت رسول اکرم یگردد که از جمله آنها وال یمنشعب م یکه از آن، فروع

قرار گرفته و  پس از رسول خدا  یابوده است که بدون هرگونه فاصله ن یر المؤمنیـ در آن زمان ـ ام
توان امامت سایر ائمه را که امامتشان در یف چگونه مین تعر یاز آن بوده است. حال با ا یز فرعیامامت ائمه ن

  و فرعی از آن بوده را با استفاده از آیه ی شریفه ، نفی کرد ؟! ین طول امامت حضرت امیرالمومن

                                                      
 81توبه:  [1]
المنطوق مقدم علی المفهوم إذا جعلنا المفهوم حجة ألن المنطوق أقوی داللة علی الحکم  533ص    5المحصول للرازی ج  [2]

  من المفهوم
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 مباهله ی هیسوم: آ

 آیه ی مباهلهسوم: 

 َّْبَناءَ  کِه ِمن َبْعِد َما َجاءَ یفِ  کَفَمْن َحاج
َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
نُفَسَنا ْم کْم َوِنَساَءَنا َوِنَساءَ کِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع أ

َ
 َوأ

نُفَس 
َ
ـِه َعَلی الْ ْم ُثمَّ نَ کَوأ ْعَنَت اللَّ  1َن .یاِذبِ کْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّ

گاهی یافتی، بگو: بیایید ما » پس هر کس با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوال او آ
 و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به منزله خودمان هستند بخوانیم، سپس به مباهله برخیزیم )در حق

 «.یکدیگر نفرین کنیم( تا دروغگویان )و کافران( را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم

را به عنوان   امیرالمومنین ی این ماجرا نقل شده، حضرت رسول طبق این آیه و روایاتی که درباره
 با خود به مباهله بردند.« انفسنا»مصداق 

 داستان مباهله را چنین آورده است : (،هـ 8959متوفای )عبد الرحمن مبارکفوری  ،شارح سنن ترمذی

«  فقل تعالوا  یعنی بیایید  ندع أبناءنا و أبناءکم  یعنی هر یک از ما و از شما فرزندانش و زنانمان و
زنانتان و جانهایمان و جانهایتان را فراخواند ، سپس در دعاء تضّرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار 

را  ، علی را لعنت کن و رسول خدا  ن که بگویی خدایا دروغ گو در مورد عیسی دهیم به ای
فراخواند و آن را در جایگاه خودش قرارداد به خاطر آن چه بین آن دو از خویشاوندی و برادری است و فاطمه 

را زیرا که ایشان خاص ترین زنان خویشان است و حسن و حسین  داد و را در جایگاه فرزندانش قرار
 فرمود : خدایا اینان خانواده من هستند.

دالئلی بر مسیحیان نجران اقامه کرد و آن ها به نادانی  مفسرین می گویند: هنگامی که رسول خدا  
باهله ید با شما مخودشان اصرار می ورزیدند ، فرمود : خداوند به من دستور داده که اگر استدالل را نپذیرفت

، ه برگشتندتو می آییم و هنگامی ک القاسم ! بر می گردیم و مشورت می کنیم سپس نزد: ای ابو پس گفتند ؛کنم
ه خدا قسم ای : بچیست ؟ گفت: ای بنده مسیح ! نظرت زرگشان که صاحب نظرشان بود گفتندبه جانشین ب

ا و به خدپیامبر و فرستاده است و از جانب خدایتان سخن قاطع را آورد  گروه مسیحیان ! دانستید که محمد 
نکرده است و  رشدقسم هیچ قومی با پیامبری مباهله نکرده تا این که بزرگشان زندگی نکرده و کوچکشان هم 

                                                      
 68آل عمران:  [1]
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پس با او  ؛دید و بر آنچه هستید ایستاده ای، ریشه کن می شوید و اگر اصرار نسبت به دینتان دار اگر مباهله کنید
 خدا حافظی کنید و به شهرهایتان برگردید.

آمدند و آن حضرت بیرون آمد در حالی که عبایی از موی سیاه به تن داشت  ا نزد رسول خدا پس آن ه 
پشت  پشتش راه می رفت و علی  را گرفته بود و فاطمه  را در بغل و دست حسن  و حسین 

 بود در حالی که می فرمود : اگر دعا کردم ، شما آمین بگویید.  فاطمه 
روه مسیحیان ! من چهره هایی را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را پس اسقف نجران گفت : ای گ

از جایش بیرون آورد ، هر آینه خداوند آن کوه را بیرون می آورد. و مباهله نکردند ؛ چرا که اگر می کردند از بین 
 می رفتند و در روی زمین مسیحی ای تا روز قیامت باقی نمی ماند.

. پس پیامبر منکنیم و بر دینت اعتراف می کنی م ! تصمیم گرفتیم که با تو مباهله: ای ابوالقاسسپس گفتند
 پس مسلمان شوید و اگر شدید هر چه به نفع مسلمین است به نفع شما و فرمود: اگر مباهله نمی کنید ،

فتند: گ : من با شما می جنگم. و آنها، ولی نپذیرفتند. پس فرمودشماستهر چه به ضرر مسلمین است به ضرر 
، ولی با تو مصالحه می کنیم که با تو نجنگیم و ما را از دین ما ت جنگ با اعراب مسلمان را نداریمما طاق

برنگردانی به این شرط که ساالنه دو هزار طاقه پارچه نفیس _ هزار تا در ماه صفر و هزار تا در ماه رجب _ و 
آنان مصالحه کرد. فرمود: قسم به آن که جانم در ط با با این شر  عدد زره آهنین به تو بدهیم و پیامبر  97

 ، هر آینه به صورت میمون و خوکخته شده بود. و اگر لعن می کردند، نابودی به اهالی نجران آویدست اوست
مسخ می شدند و این دره بر آن ها آتش را شعله ور می کرد و خداوند ریشه نجران و اهالی اش حتی پرنده روی 

  1«بین می برد و یک سال تمام به مسیحیان نمی گذشت تا این که همگی از بین بروند. درختان را از

                                                      
کم ( أی یدع کل منا ومنکم أبناءه ) فقل تعالوا ( أی هلموا ) ندع أبناءنا وأبناء 333-331ص    1تحفة األحوذی للمبارکفوری ج  [1]

ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتهل أی نتضرع فی الدعاء فنجعل لعنة الله علی الکاذبین بأن تقول اللهم العن الکاذب فی 
قاربه وحسنا ألما بینهما من القرابة واألخوة وفاطمة أی ألنها أخص النساء من  دعا رسول الله علیا فنزله منزلة نفسهشأن عیسی 

وحسینا فنزلهما بمنزلة ابنیه فقال اللهم هؤالء أهلی قال المفسرون لما أورد رسول الله الدالئل علی نصاری نجران ثم أنهم أصروا 
لوا اعلی جهلهم قال إن الله أمرنی إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلکم فقالوا یا أبا القاسم بل نرجع فننظر فی أمرنا ثم نأتیک فلما رجعوا ق

للعاقب وکان ذا رأیهم یا عبد المسیح ما تری قال والله لقد عرفتم یا معشر النصاری أن محمدا نبی مرسل ولقد جاءکم بالکالم الفصل 
من أمر صاحبکم والله ما باهل قوم نبیا قط فعاش کبیرهم وال نبت صغیرهم ولئن فعلتم لکان االستئصال فإن أبیتم إال االصرار 

امة علی ما أنتم علیه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلی بالدکم فأتوا رسول الله وقد خرج وعلیه مرط من شعر أسود وکان علی دینکم واإلق
أسقف  فقال وهو یقول إذا دعوت فأمنواقد احتضن الحسین وأخذ بید الحسن وفاطمة تمشی خلفه وعلی رضی الله عنه خلفها 



 
 

11  

 

 مباهله ی هیسوم: آ

به مباهله به عنوان نفس  یعنی بردن حضرت امیرالمومنین  ؛این قضیه و به خصوص محل شاهد ما
 .در روایات معتبر اهل سنت آمده است ،حضرت رسول 

 محمد بن علی شوکانی می نویسد:
بزرگ  :از جابر نقل می کنند که می گوید رده و تصحیحش کرده و ابن مردویه و ابو نعیمو حاکم با سند آو »

اسالم آوردیم. پس ، آمدند و آن ها را به اسالم فرا خواند و گفتند : ای محمد  و جانشین نزد پیامبر 
م آوردن شما فرمود : دروغ می گویید. اگر بخواهید به شما خبر می دهم که چه چیزی مانع اسال پیامبر 

 شده است. گفتند : بگو . فرمود : دوست داشتن صلیب ، شراب خواری و خوردن گوشت خوک .
صبح کرد در حالی  : آن دو را به مالعنه فراخواند و با او در روز بعد قرار گذاشتند و رسول خدا جابر گوید

جابت نکردند و به او اقرار د ولی ارا گرفته بود و نزد آن دو فرستا که دست علی ، فاطمه ، حسن و حسین 
، اگر این کار را می کردند این دره بر آن ها آتش می سم به کسی که مرا به حق برانگیخت: قکردند. پس فرمود

 بارید.
 .تا آخر آیه تعالوا ندع أبناءنا  : و در این قضیه نازل شده است جابر گوید 
: حسن و حسین  أبنائنا است.  و علی  دا رسول خ و انفسنا و انفسکم  : جابر می گوید 
  است و نساءنا  فاطمه .است 

حاکم همچنین با سند دیگری از جابر این قضیه را روایت کرده و در آن این گونه است که آن ها به پیامبر  
 وقاص با  بیگفتند: آیا همدیگر را لعن کنیم ؟ و مسلم ، ترمذی ، ابن منذر ، حاکم و بیهقی از سعد بن ا

، ه، علی، فاطمنازل شد ، رسول خدا  قل تعالوا .... سند روایت کره اند که گفت: هنگامی که این آیه 
  1«را فراخواند و فرمود : خدایا این ها اهل من هستند. و حسین ن حس

                                                      
وجه  فال تباهلوا فتهلکوا وال تبقی علیالله أن یزیل جبال من مکانه ألزاله بها  نجران یا معشر النصاری إنی ألری وجوها لو دعت

 األرض نصرانی إلی یوم القیامة ثم قالوا یا أبا القاسم رأینا أن ال نباهلک وأن نقرک علی دینک فقال فإذا أبیتم المباهلة فأسلموا یکن
لحک أن أناجزکم فقالوا ما لنا بحرب العرب المسلمین طاقة ولکن نصا لکم ما للمسلمین وعلیکم ما علی المسلمین فأبوا فقال فإنی

ال تغزونا وال تردنا عن دیننا علی أن نؤدی إلیک کل عام ألفی حلة ألفا فی صفر وألفا فی رجب وثالثین درعا عادیة من حدید فصالحهم 
لمسخوا قردة وخنازیر وألضطرم علیهم الوادی علی ذلک قال والذی نفسی بیده إن الهالک قد تدلی علی أهل نجران ولو العنوا 

  نارا والستأصل الله نجران وأهله حتی الطیر علی رؤوس الشجر ولما حال الحول علی النصاری کلهم حتی یهلکوا
وأخرج الحاکم وصححه وابن مردویه وأبو نعیم فی الدالئل عن جابر قال قدم علی  901-903ص    8فتح القدیر للشوکانی  ج  [1]
العاقب والسید فدعاهما إلی اإلسالم فقاال أسلمنا یا محمد فقال کذبتما إن شئتما أخبرتکما ما یمنعکما من اإلسالم قاال نبی ال
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امتداد رسالت 

 ت.ساهمانطور که اشاره شد، این قضیه را مسلم در صحیحش و ترمذی در سننش آورده و تصحیح کرده 

 مسلم چنین نقل می کند:

دعوت کرد و فرمود: را  و حسین ن ، حسه، علی، فاطمرسول خدا هنگامی که این آیه نازل شد ، »
   1.«خداوندا اینها اهل من هستند

 : که اخبار این واقعه ، متواتر استو حاکم نیشابوری نیز تصریح دارد 

در روز  عباس و غیر او متواتر است که رسول خدا حاکم گفته است: اخبار در تفاسیر از عبد الله بن »
را در پشت سرشان قرار دادند ، سپس  را گرفتند و فاطمه  ، حسن و حسین مباهله دست علی

فرمودند: این ها فرزندان ما ، جان های ما و زنان ما هستند. پس شما نیز جان هایتان ، فرزندانتان و زنانتان را 
برخیزیم )در حق یکدیگر نفرین کنیم( تا دروغگویان را به لعن و عذاب خدا گرفتار  بیاورید ، سپس به مباهله

 2«سازیم.

 

                                                      
وأخذ فهات قال حب الصلیب وشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر قال جابر فدعاهما إلی المالعنة فواعداه علی الغد فغدا رسول الله 

لحسین ثم أرسل إلیهما فأبیا أن یجیباه وأقرا له فقال والذی بعثنی بالحق لو فعال ألمطر الوادی علیهما بید علی وفاطمة والحسن وا
وعلی وأبناءنا الحسن والحسین نارا قال جابر فیهم نزلت ) تعالوا ندع أبناءنا ( اآلیة قال جابر ) وأنفسنا وأنفسکم ( رسول الله 

هل لک أن نالعنک وأخرج مسلم آخر عن جابر وصححه وفیه أنهم قالوا للنبی  ونساءنا فاطمة ورواه أیضا الحاکم من وجه
علیا والترمذی وابن المنذر والحاکم والبیهقی عن سعد بن أبی وقاص قال لما نزلت هذه اآلیة ) قل تعالوا ( دعا رسول الله 

  وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤالء أهلی
علیا وفاطمة ولما نزلت هذه اآلیة ) فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ( دعا رسول الله  3070ح  8138ص    0صحیح مسلم  ج  [1]

  وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤالء أهلی
قال الحاکم وقد تواترت األخبار فی التفاسیر عن عبد الله بن عباس وغیره أن رسول الله  57ص    8معرفة علوم الحدیث  ج  [2]
بید علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هؤالء أبناءنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسکم وأبناءکم  أخذ یوم المباهلة

 ونساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین
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 مباهله ی هیسوم: آ

  چی به داللت آیه بر فضیلت اهل بیتابن تیمیه و قنواعتراف 

 1.وجود دارد ابن تیمیه اعتراف می کند که در آیه ی مباهله نوعی فضیلت برای حضرت علی 

 : صدیق حسن خان قنوجی نیز می نویسد

، حسین می آیند و آن ها: علی ، حسن و آیه دلیل بر فضل آل عبا و کسانی است که از اهل بیت پیامبر »
ه را ، مباهلمستفاد می شود که پسراِن دختران، پسران نامیده می شوند و آیه . و از آنهستند و فاطمه 

  2.«سان هستند؛ زیرا آن ها عزیزترین اهل انبه پسران و زنان اختصاص داده استتنها 

 بنابراین می بینیم که سران سلفیون بر خالف پیروانشان، به وجود فضیلت در این آیه برای اهل بیت 
 معترفند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 بل له بالمباهلة نوع فضیلة 836ص    3منهاج السنة النبویة  ج  [1]
واآلیة دلیل علی فضل أصحاب الکساء وفضل من أتی منهم  68ص    8ج   حسن األسوة بما ثبت من الله ورسوله فی النسوة [2]

من أهل بیته وهم علی والحسن والحسین وفاطمة رضی الله عنهم وفیها أن أبناء البنات یسمون أبناء وإنما خص األبناء والنساء 
  ألنهم أعز األهل
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امتداد رسالت 

 است نفس رسول خدا  به گواهی آیه ، حضرت علی 

 است، اما بد نیست که اشاره  نفس رسول خدا  روایاتی که آوردیم، بیان می کردند که حضرت علی 
 :ای به گفتار بزرگان اهل سنت در این رابطه نیز داشته باشیم

  یحضرت عل. 8

در روز شورای شش نفره بر اهل آن احتجاج کرد و فرمود: شما  دارقطنی روایت کرده است که علی »
از جهت فامیلی وجود دارد ؟ و   را به خدا قسم می دهم ، آیا در میان شما احدی نزدیک تر به رسول خدا 

او را به منزله ی خودش ، پسرانش را به منزله ی پسران  آیا غیر از من کسی وجود دارد که رسول خدا 
   1«خودش و زنانش را به منزله ی زنان خودش قرار داده باشد ؟ گفتند: به خدا قسم ، نه .

 2.است، نقل کرده که دارقطنی نیز در آن وجود دارد ابن عساکر نیز این روایت را با ذکر سندی

 یا عامر شعبی جابر بن عبد الله انصاری. 6

 ابن کثیر دمشقی با ارسال مسّلم به جابر بن عبد الله چنین نسبت می دهد : 

 : رسول خدا  خودمان و خودتانجابر گفته است: در حق آن ها آیه ی مباهله نازل شد و منظور از »
 3.«هستند  فاطمه و زنانمان ،: حسن و حسین و فرزندانمان ،و علی بن ابی طالب 

کمی قبل تر ، از شوکانی نقل کردیم که گفت: این روایت را حاکم نیشابوری با دو سند از جابر آورده و تصحیح 

                                                      
وأخرج الدارقطنی أن علیا یوم الشوری احتج علی أهلها  050ص    3الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [1]

نفسه وأبناءه أبناءه ونساؤه نساءه فی الرحم منی ومن جعله فقال لهم أنشدکم بالله هل فیکم أحد أقرب إلی رسول الله 
  غیری قالوا اللهم ال الحدیث

ن إبراهیم أنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد أخبرنا أبو عبد الله محمد ب 093-098ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]
بن بندار أنا أبو الحسن العتیقی أنا أبو الحسن الدار قطنی نا أحمد بن محمد بن سعید نا یحیی بن زکریا بن شیبان نا یعقوب بن معبد 

الح عن ة وعن العالء بن صحدثنی مثنی أبو عبد الله عن سفیان الثوری عن أبی إسحاق السبیعی عن عاصم بن ضمرة وهبیر 
المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله األسدی وعن عمرو بن واثلة قالوا قال علی بن أبی طالب یوم الشوری ... قال نشدتکم بالله 

  نفسه وأبناه أبناءه ونساءه نساءه غیری قالوا اللهم الفی الرحم ومن جعله رسول الله هل فیکم أحد أقرب إلی رسول الله 
قال جابر وفیهم نزلت ) تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ( قال   933ص    8تفسیر ابن کثیر  ج  [3]

  وعلی بن أبی طالب ) وأبناءنا ( الحسن والحسین ) ونساءنا ( فاطمةجابر ) أنفسنا وأنفسکم ( رسول الله 
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 2. سیوطی نیز این روایت را از حاکم نقل کرده است.1کرده است

 اما ما آن را در کتاب مستدرک حاکم نیافتیم. 

مورد این قضیه تنها این روایت آمده که عامر شعبی آن را از جابر نقل کرده  در مستدرک حاکم از جابر در
 است:

 یسیده و گفتند: در باره عیرس امبر یشعبی از جابر نقل کرده است که گفت: نمایندگان نجران محضر پ»
 باهله تو م م بایلمه او بنده خدا و فرستاده او است. گفتند: ما حاضر کگویی؟ فرمود: او روح خدا و  یچه م

ن ید من حاضرم، سپس دو فرزندش حسن و حسیخواه یه مکست، فرمود: هر گونه ین نین چنیه او اکم ینک
  د. پس رئیس آن ها گفت: با این مرد مالعنه نکنید؛ چرا که به خدا قسم اگر یرد تا مباهله نماکرا آماده

آمدند و گفتند: ای ابا القاسم، همانا تنها   مالعنه کنید، یکی از دو گروه نابود می شود. پس به نزد پیامبر
کم خردان ما خواستند با شما مالعنه کنند و ما دوست داریم که از ما در گذری. فرمود: از شما درگذشتم. سپس 

 3«فرمود: عذاب بر نجران سایه افکنده است. این حدیث بر شرط مسلم صحیح است ولی آن دو نقل نکرده اند.

و  4است را از عامر شعبی نقل کرده ، حضرت علی انفسناین سخن که مراد از اما ابوبکر آجری ا
                                                      

وأخرج الحاکم وصححه وابن مردویه وأبو نعیم فی الدالئل عن جابر ... قال جابر )  901-903ص    8فتح القدیر للشوکانی  ج  [1]
وعلی وأبناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمة ورواه أیضا الحاکم من وجه آخر عن جابر وصححه وأنفسنا وأنفسکم ( رسول الله 

... 
العاقب یه وأبو نعیم فی الدالئل عن جابر قال قدم علی النبی وأخرج الحاکم وصححه وابن مردو 397ص    3الدر المنثور  ج  [2]

  وعلی وأبناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمةوالسید ... قال جابر : أنفسنا وأنفسکم رسول الله 
قال الذهبی: علی شرط مسلم / عن داود بن أبی هند عن الشعبی عن  0853ح  603ص    3المستدرک علی الصحیحین  ج  [3]

فقالوا ما تقول فی عیسی بن مریم فقال هو روح الله وکلمته وعبد الله ورسوله قالوا له هل لک أن بر أن وفد نجران أتوا النبی جا
وجمع ولده والحسن والحسین فقال نالعنک أنه لیس کذلک قال وذاک أحب إلیکم قالوا نعم قال فإذا شئتم فجاء النبی 

ه لئن العنتموه لیخسفن أحد الفریقین فجاؤوا فقالوا یا أبا القاسم إنما أراد أن یالعنک سفهاؤنا رئیسهم ال تالعنوا هذا الرجل فوالل
 وإنا نحب أن تعفینا قال قد أعفیتکم ثم قال إن العذاب قد أظل نجران هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه

جستانی ، قال : حدثنا یحیی ابن حاتم العسکری ، قال : حدثنا أبو بکر ابن أبی داود الس 8637ح  3373ص    5الشریعة  ج  [4]
حدثنا بشر بن مهران ، قال : حدثنا محمد بن دینار ، عن داود بن أبی هند ، عن الشعبی ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ' قدم وفد 

اءکم وأنفسنا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونسنجران علی النبی العاقب والطیب... قال جابر : فیهم نزلت هذه اآلیة : ) . . . فقل تعالوا 
وأنفسکم ( . قال الشعبی : ) أبناءنا وأبناءکم ( : الحسن والحسین . ) ونساءنا ونساءکم ( : فاطمة : ) وأنفسنا وأنفسکم ( : علی بن 

 أبی طالب رضی الله عنهم.
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ابو الحسن واحدی نیز همین را در تفسیرش آورده و محقق کتاب  1ابن کثیر نیز این را صحیح تر دانسته است.
 2در پاورقی گفته است که این روایت را حاکم نقل کرده و سندش صحیح است.

 ینور یبه دیابن قت. 3

 معرفی می کند: در آیه را حضرت علی « انفسنا»و نیز صریحا مصداق ا

نًا یفدعا حسنًا وحس مکقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءن قال تعالی: یعند المباهلة ح ن رسول الله یوب»
مکونساءنا ونساء  فدعا فاطمةمکوأنفسنا وأنفس ًا یفدعا عل ره بصره ومن أراد یومن أراد تبص
 3«رهیح کلر ذ یغ

 ابو حیان آندلسی. 4

ظاهر آیه این است که دعوت و مباهله بین مخاطب و محاجه کننده است و آیه به این صورت تفسیر شده »
 .»4و أنفس به علی ، زنانش به فاطمه است: فرزندان به حسن و حسین 

 نظام الدین نیشابوری. 1

 می نویسد: ،وی ضمن اعتراف به مباهله برده شدن امیرالمومنین 

 «  ندع أبناءنا و أبناءکم  هر یک از ما و شما فرزندان و زنانشان را فراخواند و خودش و کسی که مانند
خودش است را برای مباهله بیاورد و اتیان ) آوردن ( در نفسه ) خودش ( عمل می کند ، به این قرینه که  انسان 

  5«خودش را فرا نمی خواند.

                                                      
  بة عن المغیرة عن الشعبی مرسال وهذا أصحوقد رواه أبو داود الطیالسی عن شع 933ص    8تفسیر ابن کثیر  ج  [1]
( وابن مردویه وأبو 530، 3/539أخرجه الحاکم )المستدرک: سایت شامله /  876-875اسباب النزول ت الحمیدان، ص  [2]

 ( من طریق داود به وإسناده صحیح8/903)فتح القدیر: 
 سایت شامله  56االختالف فی اللفظ والرد علی الجهمیة البن قتیبة ، ص  [3]
وظاهر هذا أن الدعاء والمباهلة بین المخاطب : بقل : وبین من حاجه ، وفسر علی هذا   573ص    3تفسیر البحر المحیط  ج  [4]

  الوجه : األبناء بالحسن والحسین ، و : بنسائه : فاطمة ، و : األنفس بعلی
بناءنا وأبناءکم ( أی یدع کل منا ومنکم أبناءه ونساءه ویأتی هو بنفسه ) ندع أ 06ص    3تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ج  [5]

  وبمن هو کنفسه إلی المباهلة وإنما یعمل إتیانه بنفسه من قرینة أن اإلنسان ال یدعو نفسه
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 افعی . شمس الدین هروی ش2
تو از من هستی و من از »و محبتش به ایشان و فرمایشش که:  به پیامبر  و همچنین قرب علی »

 1« ... .«وانفسنا وانفسکم»در آیه ی « نفس رسول«را  و نامگذاری خداوند متعال، علی « تو هستم
 و سیوطی   یجالل الدین محل. 7و  8
 «  فنجعل لعنة الله علی الکاذبین  که می گویی : خدایا ! دروغ گو در مورد عیسی به این  را لعنت

پس گفتند : مشورت  ؛مجادله کردند، ایشان را به مباهله فراخواند کن و هیئت نجران هنگامی که با پیامبر 
می کنیم سپس نزد تو می آییم و صاحب نظرشان گفت: نبوتش را دانستید و هیچ گروهی با پیامبری مباهله 

آمدند و ایشان  پس با آن مرد خدا حافظی کردند و برگشتند و نزد پیامبر  ؛اینکه نابود شده اند نکرده اند اال
پس به ایشان فرمود : هنگامی که دعا  ؛با او بودند بیرون آمد در حالی که حسن ، حسین ، فاطمه و علی 

م این ایشان مصالحه کردند. و ابو نعیکردم ، آمین بگویید. ولی آن ها از مالعنه امتناع کردند و با دادن جزیه به 
فرمود : اگر کسانی که مباهله کردند خارج می شدند ، هر  را روایت کرده و ابن عباس می گوید که پیامبر 

آینه بر می گشتند و مال و خانواده ای نمی یافتند و روایت شده است که اگر ]برای مباهله[ خارج می شدند ، 
  2«آتش می گرفتند.

 یحنف یقار  یعلمال . 9
 از سعد بن ابی وقاص روایت شده است که گفت: هنگامی که آیه ی مباهله نازل شد ... ، رسول خدا »
به دلیل نزدیکی و برادری که بینشان  ،را دعوت کرد و ایشان را به منزله ی نفس خودش قرار داد علی 
  3«بود.

                                                      
پی دی اف ؛ وکذا قرب علی رضی الله عنه إلی النبی )ص( ومحبته  19-13ص  9فضل المنعم فی شرح صحیح مسلم، ج  [1]
نُفَسکْم »وتسمیة الله تعالی علیا نفس الرسول فی قوله: « أنت مّنی وأنا منک»ه، وقوله: ل

َ
نُفَسَنا َوأ

َ
 [ اآلیة.68)آل عمران: « َوأ

) فنجعل لعنة الله علی الکاذبین ( بأن نقول اللهم العن الکاذب فی شأن عیسی وقد دعا  573ص    8تفسیر الجاللین  ج  [2]
اجوه به فقالوا حتی ننظر فی أمرنا ثم نأتیک فقال ذوو رأیهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبیا إال وفد نجران لذلک لما ح

وقد خرج ومعه الحسن والحسین وفاطمة وعلی وقال لهم إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن هلکوا فوادعوا الرجل وانصرفوا فأتوا الرسول 
وعن بن عباس قال لو خرج الذین یباهلون لرجعوا ال یجدون ماال وال أهال وروی لو یالعنوا وصالحوه علی الجزیة رواه أبو نعیم 

  خرجوا الحترقوا
عن سعد بن أبی وقاص قال : لما نزلت هذه اآلیة أی المسماة بآیة المباهلة ... دعا رسول الله  316ص    88مرقاة المفاتیح  ج  [3]
 واألخوة علیا فنزله منزلة نفسه لما بینهما من القرابة  
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 یحنف ید الخادمیابو سع. 01

، است ؛ زیرا در روایات صحیح آمده است که رسول خدا  اهله ، علی مراد از انفس در آیه ی مب»
 1«را به عنوان این مقام دعوت کرد. علی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
) ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ( ألن المراد  316ص    3بریقة محمودیة البی سعید الخادمی ج  [1]

 باألنفس علی ألن األخبار الصحیحة أنه صلی الله تعالی علیه وسلم دعا علیا إلی هذا المقام
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 است نفس رسول خدا  ، حضرت علی به گواهی روایات

است، عالوه بر اینکه ظاهر آیه ی مباهله  رسول خدا نفس  این مطلب که حضرت امیرالمؤمنین 
؛ لذا وجهی برای نیز در روایاتی به آن تصریح فرموده اند خود رسول خدا ، ر آن داللت داردبه وضوح ب

 استبعاد وجود ندارد.

 :یکمروایت 

ن حضرموت( یمان سرزمکعة )حا ید بنو ولیفرمود: با ه: رسول خدا کند ک یع از ابو ذر نقل میثید بن یز »
در  یه مانند خودم است. و کنم ک یآنان روانه م یرا به سو  ین صورت مردیر ایوه دست بردارند، در غین شیاز ا

 یر مرد. ابو ذیگ یشد و فرزندانشان را به اسارت مک یانشان را میان آنان امر من را به اجرا درآورد، جنگ جویم
 ر امبیمن را گرفت و گفت: مقصود پ یه عمر از پشت، پهلو کد: شگفت زده از سخن حضرت بودم یگو
فش را که ک یسکاست؟ گفتم:  یسکست. گفت: پس چه یر( نکقت )ابا بیصودشان تو و رفست؟ گفتم: مقکی

 «فش بود.کمشغول وصله زدن   یزند و عل یوصله م

 1این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.

 روایت دوم:

د و آن ها در یان ولیعه فرستاد. میول یعقبه را نزد بن د بنی، ولرسول خدا جابر بن عبد الله گوید: »
رد کال ید خیرون آمدند. ولیب یدند به استقبال و ید را شنیخته شده بوده، چون خبر آمدن ولیر  یت خونیجاهل

ند ردکشتن من را کعه قصد یول یآمد و گفت: بن ش رسول خدا ین خاطر پیشتن او را دارند، به همکه قصد ک
د دروغ یآمدند و گفتند: ول د، نزد رسول خدا یعه رسیول یخبر به بن یردند. وقتک یات خوددار کو از دادن ز 

تن او را شکقصد  یند )ولکه مبادا به خاطر آن ما را مجازات کم یدیبود ، ترس یان ما خونیدر م ید، بلیگو یم
 م(. ینداشت

ه کم فرست یآن ها م یرا به سو  یا مردیدارند،  یارشان دست برمکعه، از یول یا بنیفرمود:  رسول خدا 

                                                      
م برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات حک 1053ح  833ص    5سنن النسائی الکبری  ج  [1]

 وصدوقیین عدا یزید بن یثیع الهمدانی وهو مقبول
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امتداد رسالت 

پس ن مرد است ، سیند و او اک یر میشد و زنان شما را اسک یان شما را میدر نزد من، همانند من است، جنگجو
آورده  مانیه اک یسانک یه نازل شد: این آید ایزد. جابر گفت: در باره ول طالب  یبن أب یعل یدست به بازو 

 «د.ینکق یآورد، تحق یما خبر ش یبرا ید، هر گاه فاسقیا

 نقل کرده است. 2با سند معتبر 1این روایت را طبرانی

 روایت سوم:

رد، از آن جا به طائف رفت و هشت که را فتح کم ه رسول خدا کپس از آنعبد الرحمن بن عوف گوید: »
ه مردم رد، خطاب بکفتح د و طائف را یان رسیه محاصره به پاکرد. پس از آنکا نه شبانه روز آن جا را محاصره ی

 ینم. وعده گاه ما فرداک یتم سفارش مینسبت به اهل ب یکیفرمود: من شما را دوست دارم، و شما را به ن
د و یز ات بپرداکد و ز یدار  یه جان من در دست اوست، نماز به پاک یوثر است. به خدائکنار حوض کامت در یق

ند و زن ان شما را بزیا همانند من است تا گردن جنگجویاست و ه از من کزانم یانگ یرا بر شما بر م یگرنه مرد
 یدست عل اما رسول خدا  ،عمر استا یر کردند آن مرد ابو بک یند. مردم گمان مکر یو فرزند شما را اس

(را گرفت و فرمود: ا )3«ن است آن مرد.ی  

                                                      
حدثنا علی بن سعید الرازی قال نا الحسین بن عیسی بن میسرة الرازی قال  9333ح  890-899ص    0المعجم األوسط  ج  [1]

عمش عن موسی بن المسیب عن سالم بن أبی الجعد عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول ناعبد الله بن عبد القدوس قال نا اال 
الولید بن عقبة إلی بنی ولیعة وکانت بینهم شحناء فی الجاهلیة فلما بلغ بنی ولیعة استقبلوه لینظروا ما فی نفسه فخشی الله 

 ی الصدقة فلما بلغ بنی ولیعة الذی قال الولید عند رسول اللهفقال ان بنی ولیعة ارادوا قتلی ومنعونالقوم فرجع إلی رسول الله 
 أتوا رسول الله فقالوا یا رسول الله لقد کذب الولید ولکن کانت بیننا وبینه شحناء فخشینا ان یعاقبنا بالذی کان بیننا فقال

رب بیده علی ی ذراریهم وهو هذا ثم ضلینتهین بنو ولیعة أو ألبعثن الیهم رجال عندی کنفسی یقتل مقاتلتهم ویسبرسول الله 
 کتف علی بن أبی طالب قال وأنزل الله فی الولید ) یا أیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق ( اآلیة

تمام رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم ، ثقه یا حسن الحدیث هستند بجز عبد الله بن عبد القدوس که علمایی  [2]
 365ص    5مذی و بخاری توثیقش کرده اند. تهذیب التهذیب  ج مثل ابن حبان ، تر

عبد الله بن عبد القدوس التمیمی السعدی »لذا ابن حجر عسقالنی در جمع بندی احوال این راوی ، او را صدوق دانسته است ؛   
 9006  رقم 983ص    8تقریب التهذیب  ج « الکوفی صدوق رمی بالرفض وکان أیضا یخطیء من التاسعة خت ت

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد األصبهانی حدثنا أحمد بن مهران بن خالد األصبهانی حدثنا عبید الله بن موسی  [3]
حدثنا طلحة بن خیر األنصاری عن عبد المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه 

مکة ثم انصرف إلی الطائف فحاصرهم ثمانیة أو سبعة ثم أوغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال أیها قال افتتح رسول الله 
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قل کرده و محققش محمود و نیز طبری ن 1این روایت را حاکم نقل کرده و سندش را تصحیح کرده است
 2محمد شاکر سندش را صحیح دانسته است.

 روایت چهارم:

ا یآمدند، پس آن حضرت فرمود:  ش رسول خدا یفه آل سرح پیاز طا یگروهعبد الله بن شداد گوید: »
 شما یرا به سو  یسکا ید، ینک ید و اطاعت میده ید، دستورات را گوش میپرداز  یات مکد، ز یخوان ینماز را م

 یودم ما خیا ! یند. خداک یجنگد، خانواده تان را اسیر م یه همانند من است ؛ با جنگاورانتان مکفرستم  یم
 3«رد.ک( را بلند ) یه مثل من است. سپس دست علک یسکا یروم 

 4این روایت را ابن ابی شیبه با سند معتبر مرسل نقل کرده است.

که حتی  هستند، مفهومش در روایت صحیح اجماعی ا مانند رسول خد البته اینکه امیرالمومنین 
تو از »فرمودند:  به حضرت علی  آنجا که رسول خدا  ،آمده است بخاری نیز در صحیحش نقل کرده،

 5«من هستی و من هم از تو هستم.

 

 

                                                      
الناس أنی لکم فرط وإنی أوصیکم بعترتی خیرا موعدکم الحوض والذی نفسی بیده لتقیمن الصالة ولتؤتون الزکاة أو ألبعثن علیکم 

 هذا  بین ذراریهم قال فرأی الناس أنه یعنی أبا بکر أو عمر فأخذ بید علی فقالرجال منی أو کنفسی فلیضربن أعناق مقاتلیهم ولیس
 قال الحاکم: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه 898ص    3المستدرک علی الصحیحین  ج  [1]
  صحیح سنده -عندنا  -قال محمود محمد شاکر: وهذا خبر  867ص    8تهذیب اآلثار ) الجزء المفقود (  ج  [2]
وفد أبی سرح من الیمن فقال لهم رسول حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبد الله بن شداد قال قدم علی رسول الله  [3]

لتقیمن الصالة ولتؤتن الزکاة ولتسمعن ولتطیعن أو ألبعثن إلیکم رجال لنفسی یقاتل مقاتلتکم ویسبی ذراریکم اللهم أنا أو الله 
  کنفسی ثم أخذ بید علی

حکم برنامه جوامع الکلم: إسناد ضعیف ألن به موضع إرسال ، وباقی رجاله  93739ح  963ص    6صنف ابن أبی شیبة  ج م [4]
 ثقات عدا شریک بن عبد الله القاضی وهو صدوق سیء الحفظ یخطئ کثیرا

  وقال لعلی أنت منی وأنا منک 0775ح  8558ص  0و ج  3553ح  367ص    3صحیح البخاری  ج  [5]
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 امامت امیرالمؤمنین افضلیت و داللت آیه بر 

 داللت دارد: نان آیه ی مباهله از وجوهی بر افضلیت و امامت امیرموم

م ر کامبر ا یان پیرا به روشنی بر مساوات میز  ؛است ن یرالمؤمنیه نّص در امامت حضرت امین آیا م:یک
 ن یرالمؤمنیو ام  داللت دارد و چون رسول خداعنی حضرت ی ؛پس مساوِی او ،اولی به تصرف است

 .ز اولی به تصرف خواهد بودین  نیرالمؤمنیام

 سنف را نیرالمؤمنیام خداوند هک شود ز از آنجا استفاده میین ن یرالمؤمنیبا ام بر امیمساوی بودن پ
 دهد ور میامبر دستیه خداوند به پکرده است. نفس شیء به معنای خود شیء است، اما از آنجا کامبر معرفی یپ

ضرت از خود آن حر یامبر شخصی غینفس پ از مراد هک شود می روشن ن،ک دعوت مباهله برای را خود نفس هک
است و شتن بی معنیند، اما دعوت شخص از خوکگری را دعوت ید دیه باکسی است کننده کرا دعوت یز  ؛است
نرفته  ارک به قییحق معنای در هیآ نیا در نفس رو نیهم از نامند؛ ننده نمیکزی شخص را دعوت ین چیبا چن

 أقرب و شود المجازات در نظر گرفته می ز أقربیاست و معنای مجازی آن مراد است. در معنای مجازی ن
 .است مساوات قت،یحق به المجازات

ماالت ـ البته بجز نبوت ـ با رسول خدا کع یدر جم ن یرالمؤمنیه مباهله، امید گفت به نص آیپس با
 بت خواهد ز ثاین نیرالمؤمنین مقام برای امیه رسول خدا اولی به تصرف هستند، اکمساوی است و از آنجا
ماالت کن یه اکت و... یمانند عصمت، افضل ؛ه وآلهیله علال صّلی خدا رسول گرید ماالتک است نیچن . همشد

 .ثابت خواهد شد ن یرالمؤمنیز برای امین

 ین رالمؤمنیت امیان آن، از چند جهت بر افضلیدر جر داستان مباهله و گفتار و رفتار رسول خدا  دوم:
  داللت دارد:

قه طاهره، امام مجتبی و حضرت ین، حضرت صدیرالمؤمنیبر دعوت امرسول خدا اقدام  :جهت نخست
  ن افراد نزد رسول خدایتر  ه آن بزرگواران محبوبکقت است ین حقیگر ا انیه بکاست  دالشهداء یس

 .خواهد بود امبر ین افراد امت پیتر  لتیامبر، بافضین فرد نزد پیتر  ه محبوبکاند و روشن است  بوده

 رگه نشانکن است یبرای مباهله با دشمنان د ت یدر دعوت از اهل بعمل رسول خدا  :دومجهت 
شاوندان خود تنها یان همسران و خویاز مرا رسول خدا یز  ؛است خداوند نزد شانیا جاللت و عظمت
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ندان شاویده و احدی از بنوهاشم و خویرا برگز  دالشهداء ین، حضرت فاطمه، امام مجتبی و سیرالمؤمنیام
 در هچ ر مسلمانان! و چنانینساخته است، تا چه رسد به اصحاب خود و سا یکن امر با آنان شر یخود را در ا

شان وجهی ین امر به ایبود، اختصاص ا ت یر اهل بیگاه و منزلت نظیان مسلمانان احدی از نظر جایم
   .نداشت

برای مباهله خارج   تیبا اهل به رسول خدا کشان است. زمانی ین خدا توسط ایاری دی :جهت سوم
  :شان فرمودیبه ا رم کا  امبریپ شدند،

  «.دیین بگویشما آم ،ردمکن یهر گاه من نفر ؛  اذا أنا دعوت فأّمنوا»

 :ردند، اسقف آنان گفتکرا مشاهده  شان یت ایان رسول خدا و اهل بیه نصرانکو هنگامی 
ا از ند، قطعًا آن ر کرا از جا بر  شیها وهک از وهیک نندک خواستدر  خداوند از اگر هک نمیب می را ییها من چهره»

 باقی مه نصرانی یک امتیق روز تا نیزم روی در و دیشو می که هالکد ینکند. پس مباهله نکجا برخواهند 
  «.ماند نمی

 نیهمچن .ندک ت را در ثبوت نبوت و راستی گفتار رسول خدا روشن مییان به خوبی نقش اهل بین جر یا
  تیب اهل واسطه به خداوند شدند، مباهله می وارد شانیا با خدا نید دشمنان اگر هک است آن گر انیب

سول ر  و خدا نید اریی در فراوانی ریتأث و بزرگ سهم شانیا پس. ردک خوار و نابود می را خود نید دشمنان
برتر و  نیقیباشد، به داشته  مباهله در گاهییجا نیچن هک سیک است هییبد. اند گرامی اسالم داشته

 .ستندیبرخوردار ن گاهیجا نیه از اکی است سانک از تر لتیبافض

داللت دارد و به اتفاق همه مسلمانان پس از رسول خدا  ن یرالمؤمنیت امین مباهله بر افضلیبنابرا
 1است. نیمتع امامت برای باشد، تر لتیه بافضکشخصی 

 

                                                      
 جواهر الکالم فی معرفة اإلمامة واإلمام ـ جلد سّوم، تألیف آیت الله سید علی میالنی [1]
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امتداد رسالت 

 افضلیت امیر مومنان  داللت آیه براعتراف علمای اهل سنت به 

را اینگونه  نحوه ی استدالل شیعه به آیه ی مباهله برای اثبات افضلیت امیرالمومنین  فخر رازی
 نقل کرده است:

ه کپنداشت  یم ی. و بود یان دوازده امامیعیه معلم شک یبود به نام محمود بن حسن حمص یمرد یدر ر »
ت: گف یبود. م انفسناه یل او آیافضل است و دل ر از حضرت محمد یامبران غیاز همه پ  یعل

، پس مراد از آن ندک یچ گاه خودش را دعوت نمیرا انسان هیباشد ، ز  تواند خود محمد  یمراد از انفسنا نم
ه داللت دارد ین آیبنابر ا ت؛اس طالب  یبن اب یه مراد علکاست ، و همه اجماع دارند بر آن  یگر یس دک

 پس ،ن نفس آن حضرت باشدیتواند نفس او ع یز نمی. و ناست مان نفس محمد ه یه نفس علکبر آن 
أله مس ی، ولمساوات از همه جهت است ین مقتضی، و اه نفس او مانند نفس آن حضرت استکمراد آن است 

ز اجماع منعقد ینبود و ن یامبر بود وعلیپ را محمد یز  ؛رون استین عموم بیاز ا یلیلت به دال ینبوت و فض
و چون  ،گر برابرندیدیکه در آنها با کل یه فضایماند بق ی، مافضل است  یاز عل ه محمد کست بر آن ا

امبران برتر یز از همه پین  یپس عل ،افضل است امبران یر پیاز سا ه محمد کاجماع قائم است 
 ضل است.اف از جمیع پیامبران بجز حضرت محمد  ... و آن داللت میکند بر اینکه علی  است

مانند خود حضرت  و اما سایر شیعیان قدیم و جدید همواره به این آیه استدالل می کنند بر اینکه علی  
افضل از صحابه  است بجز در آنچه که دلیل تخصیص کرده است، و چون نفس حضرت محمد  محمد 

 1«عه است.نیز از سایر صحابه افضل باشد. این کالم شی است، پس واجب است که نفس علی 

                                                      
المسألة الخامسة : کان فی الری رجل یقال له : محمود بن الحسن الحمصی ، وکان معلم  33ص    1التفسیر الکبیر  ج  [1]

وله ء سوی محمد علیه السالم ، قال : والذی یدل علیه قاالثنی عشریة ، وکان یزعم أن علیا رضی الله عنه أفضل من جمیع األنبیا
ألن اإلنسان ال یدعو نفسه بل المراد به غیره ، وأجمعوا نفس محمد  (وأنفسنا  )ولیس المراد بقوله  (وأنفسنا وأنفسکم  )تعالی : 

یکون  محمد ، وال یمکن أن علی أن ذلک الغیر کان علی بن أبی طالب رضی الله عنه ، فدلت اآلیة علی أن نفس علی هی نفس
المراد منه ، أن هذه النفس هی عین تلک النفس ، فالمراد أن هذه النفس مثل تلک النفس ، وذلک یقتضی االستواء فی جمیع 
الوجوه ، ترک العمل بهذا العموم فی حق النبوة ، وفی حق الفضل لقیام الدالئل علی أن محمدا علیه السالم کان نبیا وما کان علی 

لک ، والنعقاد اإلجماع علی أن محمدا علیه السالم کان أفضل من علی رضی الله عنه / فیبقی فیما وراءه معموال به ، ثم کذ
اإلجماع دل علی أن محمدا علیه السالم کان أفضل من سائر األنبیاء علیهم السالم فیلزم أن یکون علی أفضل من سائر األنبیاء 

، وأما اآلیة ... وذلک یدل علی أن علیا رضی الله عنه أفضل من جمیع األنبیاء سوی محمد ، فهذا وجه االستدالل بظاهر هذه 
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و  می کند( را رد  ا یر انبیسا بر  یعل یتنها مطلب اول )برتر در جواب به این استدالل،  یفخر راز 
نمی گوید که نشان از صحت استدالل و پذیرش  یزیچبر صحابه(  )برتری امیرمومنان درباره مطلب دوم 

 آن دارد.

افضل  ه محمد کمسلمانان منعقد است  انیه اجماع مکه : همان گونه کن استدالل آن است یجواب ا»
ه ک یسکاز  یامبر یه هر پک( اجماع منعقد است  ین شخص ) حمصیش از ظهور این پیاست، همچن یاز عل

ه یامبر نبوده است ، پس قطعا ظاهر آیالله عنه پ یرض یه علکست افضل است ، و همه اجماع دارند یامبر نیپ
 1«د.باشن یافضل م یز از علیا نیر انبیاست سا یاز عل افضل ه محمد که همان گونه کرساند  یم

اینکه فخر رازی مدعی شده اجماع بر برتری انبیا بر غیر انبیا وجود دارد، چنین نیست و شیعیان قائل به اما 
 هستند. بر همه ی انبیا بجز حضرت محمد  برتری امامان معصوم 

درباره ی برتری پیامبر هر قومی بر قوم خودش ضمن اینکه این اجماعی که فخر رازی مدعی آن است، 
 است، نه برتری هر پیامبری بر هر غیر پیامبر از اقوام دیگر. 

 

، شافعی مذهب و صاحب جاللت عالمه ی یگانهعنوان که ذهبی از او به  محمد بن طلحه ی شافعی
 : لت آیه ی مباهله می نویسد، در دال 2و بزرگی یاد می کند

                                                      
سائر الشیعة فقد کانوا قدیما وحدیثا یستدلون بهذه اآلیة علی أن علیا رضی الله عنه مثل نفس محمد علیه السالم إال فیما خصه 

، فوجب أن یکون نفس علی أفضل أیضا من سائر الصحابة ، هذا الدلیل ، وکان نفس محمد أفضل من الصحابة رضوان الله علیهم 
  تقدیر کالم الشیعة

والجواب : أنه کما انعقد اإلجماع بین المسلمین علی أن محمدا علیه السالم أفضل من علی ،  33ص    1التفسیر الکبیر  ج  [1]
نه ممن لیس بنبی ، وأجمعوا علی أن علیا رضی الله عفکذلک انعقد اإلجماع بینهم قبل ظهور هذا اإلنسان ، علی أن النبی أفضل 

، فکذلک مخصوص فی حق سائر األنبیاء علیهم ما کان نبیا ، فلزم القطع بأن ظاهر اآلیة کما أنه مخصوص فی حق محمد 
  . السالم

بن حسن القرشی العدوی  العالمة األوحد کمال الدین أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد» 339ص    39سیر أعالم النبالء  ج  [2]
النصیبی الشافعی . ولد سنة اثنتین وثمانین وخمس مئة وبرع فی المذهب وأصوله وشارک فی فنون ولکنه دخل فی هذیان علم 

 محمد بن طلحه عالمه» ترجمه:« الحروف وتزهد وقد ترسل عن الملوک وولی وزارة دمشق یومین وترکها وکان ذا جاللة وحشمة
هـ متولد شد ، در مذهب و اصول آن استاد و کامل شد و در فنون مختلف مشارکت  513مذهب بود ، در سال ی یگانه و شافعی 
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بگو: بیایید ما و شما فرزندان یه مباهله نازل شده و آن سخن خداوند متعال است که : آ ،و در این مورد»
در این آیه و علت نزولش و در تصریحش به فضیلت  و زنان و کسانی را که به منزله خودمان هستند بخوانیم

ه ن علت کسخن بسیار گفتیم و در این فصل دوباره أن را ذکر کردم بدی و پنج تن آل عبا  فاطمه 
بالخصوص از نتایج آن می باشد و گذشت که روایت شده که مراد از سخن خداوند متعال از  فضیلت علی 

انفسنا  علی  است و محال است که علی  همان نفس پیغمبر  باشد. پس مراد از آیه ، تساوی
ن آن دو گری باشد وگرنه بیبین آن دو است و این اقتضا می کند که هر یک از آن دو متصف به مثل صفات دی

 ، تساوی محقق نمی شد. 

شد و که متصف به صفات کمال است می با متصف به مثل صفات نفس پیغمبر  پس نفس علی 
است و وجود نبوت در غیر از ایشان محال است.  ؛ زیرا نبوت مختص پیغمبر تنها در صفت نبوت فرق دارند

با نفس متصف به فضیلت و  ؛ زیرا نفسی که مساویتحاصل اس پس صفت فضیلت و علم برای علی 
، حتما متصف به آن ها خواهد بود و در این آیه ی شریفه به این فضیلت اشاره شده است که اگر در علم است

حق ایشان به همین فضیلت اکتفا شود هر آینه نور برتری اش می درخشد و بزرگواری فراوانش از این فضیلت 
جایگاهش باال می رود و ابر پربار به خاطر وجوب احترامش جاری می شود و او را تر می می تابد و به سبب آن 

در حالی که این فضیلت یک گوهر از گردنبند های مرتب  ،کند و بهره اش را فراوان می کند و این عجیب نیست
  1«شده و یک فضیلت از فضائل متعدد می باشد.

                                                      
نمود ولی در هذیان علم حروف وارد شد . زهد پیشه ساخت و از پادشاهان دوری گزید. وزارت دمشق را دو روز بر عهده گرفت و 

 « سپس آن را ترک کرد. او دارای جاللت و حشمت بود.
پی دی اف ؛ وفی ذلک آیة المباهلة وهی قوله تعالی: * )قل تعالوا  36-35مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول )ع( ، ص  [1]

ندع أبنائنا وأبنائکم ونسائنا ونسائکم وأنفسنا وأنفسکم( * هذه اآلیة قد تقدم بسط القول فیها وفی بیان سبب نزولها وفی تصریحها 
ل العبا )علیهم السالم( بمدلولها غیر أنی أعدت فی هذا الفصل ذکرها لکون فضیلة علی )علیه ( والخمسة أهبفضیلة فاطمة )

السالم( بخصوصه من مقاصد محصولها، وقد تقدم من ذلک إنه قد نقل أن المراد بقوله تعالی: * )وأنفسنا( * هو علی )علیه السالم( 
ل واحدة اد من اآلیة المساواة بین نفسیهما وهذا یقتضی أن تکون کویمتنع أن تکون نفس علی هی نفس النبی بعینها فیکون المر 

من النفسین متصفة )بمثل جنس صفات األخری وإال لما حصل التساوی بینهما فتکون نفس علی )علیه السالم( متصفة( بمثل 
النبی )ص( الستحالة ب صفات النفس النبویة الموصوفة بصفات الکمال جنسا لکن ترک العمل بذلک فی صفة النبوة الختصاصها

وجودها فی غیره فتبقی صفة الفضیلة والعلم )حاصلة لعلی )علیه السالم( ألن النفس المساویة للنفس المتصفة بالفضیلة والعلم( 
متصفة بذلک ال محالة وفی هذه اآلیة الشریفة من اإلشارة إلی هذه الفضیلة ما لو اقتصر علیها فی حقه ألشرق بها نور فضله، وبرق 
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 پاسخ به شبهات علمای اهل سنت 

بوده اند، هر یک به  سنت که متوجه داللت روشن آیه بر افضلیت و امامت امیر مومنان  علمای اهل
گونه ای کوشیده اند تا در استدالل به آن خدشه ایجاد کنند و این شبهه تراشی شان تا جایی پیش رفته که منجر 

ضی نیز چون از شده است و بع به عدم قبول حدیث صحیح مسلم در به مباهله برده شدن امیر مومنان 
را انکار کنند و از سوی دیگر نتوانسته اند  یک طرف نتوانسته اند روایات به مباهله برده شدن حضرت علی 

_ از این رو بدانند_ به خاطر داللت روشنش بر افضلیت امیرالمومنین  انفسناآن حضرت را مصداق 
!! و شبهاتی از این قبیل که حتی ارزش نقل  دانسته اند ابنائنا؛ پسرانمانرا از مصادیق  حضرت علی 

 کردن نیز ندارند، چه برسد به پاسخگویی.

مهمترین شبهه ای که به نظر این حقیر رسید، شبهه ای بود که ابن تیمیه و دهلوی مطرح کرده اند و آن 
آیه ی  آمده است؛ لذا در ن و هم ملتیهم د ،هم نسب ،بیقر  یبه معنا «نفس»اینکه چون در آیات قرآن 

 مباهله نیز منظور همان است.

 کوتاه جواب اینکه:

 در بعضی آیات قرآن، نفس در مقابل اقرباء به کار رفته است؛ اوال:

  ْنُفَس
َ
وا أ

ُ
ْهلکق

َ
 1.ْم ناًرایکْم َوأ

 .«دیشانتان را از آتش نگاه دار یخود و خو»

 ذیِإنَّ اْلخاِسر ْهلیَن الَّ
َ
ْنُفَسُهْم َوأ

َ
 2.اَمِة یْوَم اْلِق ی ِهْم یَن َخِسُروا أ

 «نند.یان ببیه خودشان و اهلشان ز کسانی هستند ک ارانکانیز »

 لذا بدون داشتن دلیل و قرینه نمی توان ادعا نمود که منظور از نفس در آیه ی مباهله، خویشاوند است.

                                                      
منها موفور نبله، وسمق بسببها مقر محله، واندفق من وجوب تعظیمه هامر وبله وغامر سجله، کیف وهی جوهرة فردة من عقود 

 منضدة، ومنقبة واحدة من مناقب متعددة
 6تحریم:  [1]
 05؛ سوره شوری: آیه 85سوره زمر: آیه  [2]
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این ه در کچرا  ؛دیاست بع یامر « قرابت» یدر معنامباهله  ی هیآ نیدر ا« نفس» یاستعمال کلمه  ثانیا:
 عتایقرار گرفته است و طب أبناءناو  نساءناو اقرباء همچون  کانیدر مقابل نزد أنفسنا یکلمه  آیه،

« مساوات» یافقط معن ،ترجمه کرد «نیع»توان آن را به  ینم یخود را داشته باشد و وقت یقیحق یمعنا یستیبا
 .خواهد ماند یما باق یبرا

 ابنائنام کیش یا هم نسب بدانیم، در این صورت این سؤال پیش می آید که آیا اما اگر نفس را به معنای ه
 هم کیش یا هم نسب نیستند ؟!  نسائناو 
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 ثیالسالم در حد هیعل یفصل دوم: امامت حضرت عل

 
 
 
 
 
 

 در حدیث  علیه السالمامامت حضرت علی فصل دوم: 

کتب عامه نقل در  در اثبات خالفت، امامت و وصایت امیر المومنین  همانند آیات، دو دسته روایت
یک دسته عام که شامل همه ی اهل بیت می شود؛ مانند احادیث ثقلین، سفینه، امان و دوازده  :شده است

که در اینجا به ده مورد از آن ها که از نظر سندی معتبر  خلیفه و یک دسته نیز مخصوص امیرالمومنین 
 هستند اشاره می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

 

امتداد رسالت 

 حدیث منزلتیکم: 

 روایت کرده است که: مسلم در صحیحش

اص از پدرش رواید بن مسیسع»
ّ
خطاب به  ه رسول خدا کرده است کت یب از عامر بن سعد بن ابی وق

 ،است در نزد حضرت موسی  فرمود : منزلت تو در نزد من ، برابر با منزلت هارون  حضرت علی 
 شود. غمبری پس از من مبعوث نمییه پکن یجز ا

ه با سعد ک، در مالقاتی ث را خودم از سعد بشنومین حدیه اکن بود یم ایست: آرزوب گفته اید بن مسیسع
را « ث منزلتیحد». سعد گفت : آری ، دمیده بودم به اطالع او رسانیه از عامر شنکث مزبور را یدست داد ، حد

ن یبا ا : آری !گری در گوش چپ گذاشت و گفتیی در گوش راست و دیکسپس دو انگشت را  ؛امدهیخودم شن
هر  ییده باشم، شنوای، شندییام و اگر بر خالف آنچه شندهیشن ث منزلت را از رسول خدا یدو گوش ، حد

  1«م.دو گوش را از دست بده

 مسلم همچنین روایت کرده است که:

 ،دیناسزا بگو طالب یوقاص دستور داد ]تا به حضرت علی بن اب یان به سعد بن أبیة بن ابی سفیمعاو»
زی ؟ سعد سااسزا و دشنام نمی: چرا علی را آماج ندیه از وی پرسیپس معاو ؛رد[کچی یعد از دستور او سرپس اما

چگاه یه با توجه به آن ها ، هکدم یشن در شأن علی  ه سه خصلت از رسول خدا کآن  لی: به دلگفت
ه در کتر از شتران سرخ مو  ارزنده، بهتر و ی از آن ها برای من بودیکنم. اگر کبه سّب و دشنام او اقدام نمی

 ار من باشد ، به شمار می آوردم:یاخت

نه ی، در مدنی خودیرا به جانش حضرت علی  ها )تبوک( رسول خدا از جنگ یدر بعض :نخست 
ان موّظف کود کا رسول الله ! مرا به خالفت بر زنان و ی: دیبه عرض رسان باقی گذاشت و حضرت علی 

ه منزلت تو نسبت به من ، همانند کن یستی از ایا خرسند نیدر پاسخ او فرمود : آ خدا داری ؟! رسول می
غمبری مبعوث یه پس از من پکن تفاوت یباشد ؛ با ا ، به حضرت موسی  نسبت و منزلت هارون 

                                                      
امر بن سعد بن أبی وقاص عن أبیه قال قال رسول الله عن سعید بن المسیب عن ع 3070ح  8137ص    0صحیح مسلم  ج  [1]
 لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبی بعدی قال سعید فأحببت ان أشافه بها سعدا فلقیت سعدا فحدثته بما

  حدثنی عامر فقال انا سمعته فقلت آنت سمعته فوضع أصبعیه علی أذنیه فقال نعم وإال فاستکتا
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 منزلت ثی: حدکمی

 1«....  شود ؟!نمی
نفر از  89ورده و نام محمد بن جعفر الکتانی در کتابش که مختص احادیث متواتر است ، حدیث منزلت را آ

صحابه ی راوی این حدیث را ذکر کرده و اضافه کرده است که ابن عساکر طرق این حدیث را در یک کتاب 
 2.نفر می رسند 37جمع آوری کرده است که راویانش از طبقه ی صحابه به بیش از 

 می کنم. ، از پرداختن به اسناد آن خود داری صحت این حدیث ، عامه اجماع دارندچون بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 0850ح  8673ص    0و ج  9579ح  8953ص    9لبخاری  ج صحیح ا [1]
) أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ( أورده   399ح  835ص    8ج   من الحدیث المتواتر للکتانینظم المتناثر  [2]

( وحبشی بن جنادة )  5اس ) ( وابن عب 0( وأم سلمة )  9( وأسماء بنت عمیس )  3( أبی سعید الخدری )  8فیها أیضا من حدیث ) 
( وزید بن أرقم عشرة أنفس . قلت ورد أیضا من حدیث )  87( والبراء بن عازب )  3( وجابر بن سمرة )  1( وعلی )  3( وابن عمر )  6

( وعمر ابن الخطاب وقد تتبع ابن عساکر طرقه فی جزء فبلغ عدد  89( وسعد بن أبی وقاص )  83( مالک بن الحویرث )  88
لصحابة فیه نیفا وعشرین وفی شرح الرسالة للشیخ جسوس رحمه الله ما نصه وحدیث أنت منی بمنزلة هارون من موسی متواتر ا

  جاء عن نیف وعشرین صحابیا واستوعبها ابن عساکر فی نحو عشرین ورقة اه
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امتداد رسالت 

 پاسخ به مهمترین شبهات در مورد حدیث منزلت 

شبهاتی درباره  دور کردن مردم از مکتب اهل بیت طبق معمول برای  اهل بیت  مخالفین مکتب
 که ما در اینجا مهم ترین آن ها را پاسخ می دهیم. ی داللت آن مطرح کرده اند

را در همه چیز بجز نبوت به منزله  ضرت علی ح اگر کسی بگوید که پیامبر  :یکمشبهه ی 

شوی که آیا راضی نمی»فرماید: که می قرار داد ، ادعای باطلی است ؛ زیرا این سخن پیامبر  هارون 
و را خواهد رضایت امی دلیل است بر اینکه پیامبر « تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی باشی؟

از این جانشینی احساس ضعف و کسر شأن کرده بود و پیامبر  زیرا علی ؛ جلب کند و او را دلداری دهد
  فقط به خاطر تسلی دادن و خشنود کردن علی  این سخن را فرمود و اگر چنانچه دیگر جانشینان

در شأن آنها هم  هم به جانشینی خود در مدینه راضی نمی بودند ، ممکن بود پیامبر  حضرت رسول 
ایند. بگذریم که تشبیه فقط از جهت جانشینی در زمان حیات است و در مورد حضرت علی این حدیث را بفرم

 فقط در ماجرای تبوک گفته شده است ،.  

 :جواب

 که به تفکیک پاسخ می دهیم. این شبهه در واقع چند شبهه است

ست تشبیه کرده ا را فقط در یک منزلت به حضرت هارون  ، حضرت علی  پیامبر اکرم  :یکم

 و آن هم جانشینی در ماجرای تبوک است!

 :جواب

این کامال بر خالف فقط یک چیز را استثنا فرموده اند و  که پیامبر  م، می فهمیماگر به حدیث دقت کنی
 سخن طراح شبهه است:

 .«اّنه ال نبی بعدی االّ انت مّنی بمنزله هارون من موسی »

قان بزرگ و پیشوایان اصول اهل سنت به آن تصریح کرده اند؛ اما اینکه استثنا داللت بر عمومیت دارد، محق
 هـ( می نویسد: 336برای نمونه ابو یحیی زکریا انصاری )متوفای 
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 منزلت ثی: حدکمی

استثنا: پس هر آنچه که استثنا کردنش از آن صحیح باشد از چیزهایی که در آن محصور نمی شود، پس »
 1«ی مردان آمدند بجز زید ]که نیامد[". همه"یعنی  «دایجاء الرجال إال ز »آن عام است... مانند: 

مرحوم میر حامد حسین در کتاب عبقات االنوار به طور مفصل به این موضوع پرداخته است که به دلیل 
 از نقل آن ها خود داری می کنم. عمومپیچیده بودن این مطلب و قابل درک نبودنش برای 

علی این سخن را فرمود و حتی فضیلت هم فقط به خاطر تسلی دادن و خشنود کردن  پیامبر  دوم:

در شأن آنها هم چنین حدیثی را  محسوب نمی شود ؛ چون اگر دیگر جانشینان هم گریه میکردند ، پیامبر 
 میفرمودند!

 جواب:

دست یافتنی بود، پس چرا سعد بن ابی وقاص آن را دست  اگر فضیلت تشبیه شدن به حضرت هارون 
 دنیا بهتر می داند؟ نیافتنی و از دار و ندار 

 فرموده باشند؟!  چنین چیزی در شأن امام علی  یا چرا سعید بن مسیب باورش نمی شود که پیامبر 

دانسته اند و آن را در باب فضائل آن  و چرا بخاری و مسلم این حدیث را فضیلتی برای حضرت علی 
 حضرت ذکر کرده اند ؟! 

به سعد بن ابی  کرده است که یکی از دشمنان امیرالمومنین  روایت 2و حتی ابن عساکر با سند معتبر
وقاص به خاطر نقل حدیث منزلت اعتراض می کند و سعد هم جواب می دهد که این حدیث را انکار نکن و 

 :انکار نکن حتی فضائلی برتر از این را هم نسبت به حضرت علی 

را داشت دنبالمان  که مردی که بغض علی عامر بن سعد )بن ابی وقاص( گفت: من همراه پدرم بودم »
ذکر می کنند؟ ]سعد[ گفت:  کرد ؛ پس گفت: ای ابا اسحاق ، چه حدیثی است که مردم درباره ی علی 

( هستی . ]سعد[ گفت: آری ؛ خودم آن چیست؟ گفت: حدیث تو به من به منزله ی هارون برای موسی )

                                                      
  فهو عام ... نحو : جاء الرجال إال زیدااالستثناء : فکل ما صح االستثناء منه مما ال حصر فیه  836ص    8غایة الوصول  ج  [1]
 ، رجاله ثقاتویحسن إذا توبع ( حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده ضعیف  00797) ح  853ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]

 عدا معمر بن بکار السعدی وهو مقبول ، وإبراهیم بن إسحاق األطروش وهو انفرد بتوثیقه ابن حبان 



 
 

11 

 

امتداد رسالت 

هستی.  برای موسی  تو به من همانند هارون  می فرمود: شنیدم که به علی  از رسول خدا 
  1 «این و برتر از این را فرموده است؟! آیا انکار می کنی که برای علی 

 فرمودند:  در آن قضیه در هنگام رفتن به جنگ تبوک به حضرت علی  و چرا رسول خدا 

  2«)ای علی( اصالح نمی شود.تومدینه جز با وجود من یا »

 فرمودند: قضیه در مان و چرا 

 3«را جانشینش کرد. . سپس علی توچاره ای نیست جز اینکه یا من در مدینه بمانم و یا »

آن را طبرانی با دو سند نقل کرده است که در یکی از آن ها  که هیثمی بعد از نقل این روایت گفته است
 تضعیفش کرده اند و بقیه ی میمون بصری وجود دارد که ابن حبان او را توثیق کرده است و گروهی دیگر

 4.رجالش ، رجال صحیح بخاری هستند

ابن حجر عسقالنی نیز این روایت را از محمد بن سعد زهری از براء بن ارقم نقل کرده و سندش را قوی 
 5.دانسته است

دانسته و اضافه کرده  و چرا عبد الله بن عباس ، این حدیث را جزء ده فضیلت مخصوص امیرالمؤمنین 
 :؟«جانشین من باشیتو سزاوار نیست من بروم جز اینکه »فرمودند:  ت که رسول خدا اس

                                                      
بو الحسن الفقیه نا عبد العزیز بن أحمد أنا تمام بن محمد والحسن بن حبارة قاال نا خیثمة نا أبو إسحاق إبراهیم بن فأخبرناه أ [1]

إسحاق الصواف نا معمر بن بکار حدثنی إبراهیم بن سعد عن الزهری عن عامر بن سعد قال إنی لمع أبی إذ تبعنا رجل فی نفسه علی 
ما حدیث یذکر الناس عن علی قال وما هو قال أنت منی بمنزلة هارون من موسی قال نعم  علی بعض الشیء فقال یا أبا إسحاق

  یقول لعلی أنت منی کهارون من موسی ما تنکر أن یقول لعلی هذا وأفضل من هذاسمعت رسول الله 
ه ؛ فإن المدینة ال قال الحاکم: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجا 9330ح  963ص    3المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]

 تصلح إال بی أو بک 
 قال لعلی حین أراد ان یغزو إنه ال بد من أن أقیم أو تقیم  فخلفهأن رسول الله  [3]
قال الهیثمی: رواه الطبرانی بإسنادین فی أحدهما میمون أبو عبدالله البصری وثقه ابن حبان  888ص    3مجمع الزوائد  ج  [4]

  رجال الصحیح وضعفه جماعة وبقیة رجاله
قال ابن حجر العسقالنی : والبن سعد من حدیث البراء بن أرقم فی نحو هذه   9579در شرح ح  30ص    3فتح الباری  ج  [5]

 القصة ... وإسناده قوی
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 منزلت ثی: حدکمی

ی برای فضیلت و منقبت دهاف بر ایشان ! اینها حرفهای ناروا و نکوهش در مورد مردی میگویند که بیش از »
اکرم  پیامبر اینها بدگوئی از مردی می کنند که که...  وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود ندارد

:س از من ه پکه نسبت بمن بمنزله هارون برای موسی باشی جز آنکستی یا راضی نیآ در مورد او فرمود
 1«ه تو بجای من باشی.که من بروم جز آنکست یغمبری نخواهد بود. همانا روا نیپ

 و چرا راویان ، از بیان حدیث منزلت در زمان بنی امیه می ترسیدند ؟

به ابو سعید خدری صحابی گفتم: می خواهم از تو راجع به  که: سعید بن مسیب می گوید به عنوان نمونه 
 :حدیثی سؤالی کنم ، اما می ترسم... . سپس حدیث منزلت را مطرح می کند

حماد بن سلمه از علی بن زید از سعید بن مسیب نقل کرده است که گفت: به سعد بن مالک گفتم که من »
ثی از تو سوال بکنم اما می ترسم. پس گفت: این کار را نکن ای پسر برادرم ؛ هنگامی می خواهم درباره ی حدی

که دانستی نزد من علمی است ، درباره ی آن از من سوال کن و از من نترس. سعید گوید: پس گفتم: ]سوالم 
 سهنگام جانشین کردنش در مدینه در جنگ تبوک است. پ به علی  درباره ی[ فرمایش رسول خدا 

[ فرمود: ای را در مدینه در جنگ تبوک جانشینش کرد ؛ پس ]علی  علی  سعد گفت:پیامبر 
، آیا مرا در میان زنان و کودکان می گذاری؟ پس فرمود: آیا راضی نمی شوی که به من به منزله  رسول خدا 

 .    باشی؟ فرمود: آری ای رسول خدا  ی هارون برای موسی 

نان با سرعت بازگشت که گویی غباری را که از قدم های او بر می خاست ، می چ راوی گوید: علی 
   2«به سرعت بازگشت. دیدم و حماد گفت: پس علی 

                                                      
ُعوا ِفی رَ  0653ح  809ص  9المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی، ج  [1]

َ
فٍّ َوُتفٍّ َوق

ُ
ُجٍل َلُه با تصحیح حاکم و ذهبی / أ

ِبی  اَل َلُه النَّ
َ
ُعوا ِفی َرُجٍل ق

َ
َحٍد َغیَرُه ، َوق

َ
ی ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسی ِإالَّ ِبْضَع َعْشَرَة َفَضاِئَل َلیَسْت أِل ْن َتکوَن ِمنِّ

َ
َما َتْرَضی أ

َ
: ... أ

ْذَهَب ِإالَّ وَ 
َ
ْن أ

َ
ُه اَل یْنَبِغی أ ُه َلیَس َبْعِدی َنِبی، ِإنَّ نَّ

َ
ْنَت َخِلیَفِتیأ

َ
 أ

قال احمد محمد شاکر : إسناده صحیح ؛ حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا  8037ح  393-398ص  3مسند أحمد بن حنبل  ج  [2]
عفان ثنا حماد یعنی بن سلمة أنبأنا علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قلت لسعد بن مالک انی أرید ان أسألک عن حدیث وأنا 

لعلی عنه فقال ال تفعل یا بن أخی إذا علمت أن عندی علما فسلنی عنه وال تهبنی قال فقلت قول رسول الله  أهابک ان أسألک
علیا رضی الله عنه بالمدینة فی غزوة رضی الله عنه حین خلفه بالمدینة فی غزوة تبوک فقال سعد رضی الله عنه خلف النبی 

لی النساء والصبیان فقال أما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی قال بتبوک فقال یا رسول الله أتخلفنی فی الخالفة فی 
  یا رسول الله قال فأدبر علی مسرعا کأنی أنظر إلی غبار قدمیه یسطع وقد قال حماد فرجع علی مسرعا
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امتداد رسالت 

و چرا احمد بن حنبل از بیان تفسیر این حدیث خود داری کرده و راویان را نیز به سکوت در مورد داللت آن 
 امر می کند ؟!:

رد سکوت ، گفت: در این مودر مورد تفسیر حدیث منزلت پرسیدمد بن حنبل ابوبکر مروزی می گوید: از احم»
 1«!!مان صورت که نقل شده است، واگذارکن! هیچ چیز در این باره مپرس، و حدیث را به ه

به این حدیث  ، امام زین العابدین سخن آخر در جواب این شبهه اینکه، طبق روایت معتبر اهل سنت
 :ابی بکر و عمر استدالل کرده اندبر  مؤمنین بر افضلیت حضرت امیر ال

( عرض کردم : گروهی از مردم در نزد ما در عراق می حکیم بن جبیر گفت: به علی بن حسین )»
( جواب دادند: پس حدیثی را که سعید بهتر بودند . علی بن حسین ) گویند : ابوبکر و عمر از علی 

نسبت  توفرمودند:  به علی  ست چه کنم که رسول خدا بن مسیب از سعد بن ابی وقاص نقل کرده ا
     2«هستی ، غیر از اینکه بعد از من پیامبری نیست. برای موسی  به من به منزله ی هارون 

 نقل کرده است. 3این روایت را ابن عساکر با سند معتبر

                                                      
بکرالمروذی قال سألت قال د. عطیة الزهرانی : إسناده صحیح / أخبرنا أبو  067ح  903ص  3السنة ألبی بکر بن الخالل ج  [1]

 أبا عبدالله عن قول النبی لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی أیش تفسیرة قال أسکت عن هذا ال تسأل عن ذا الخبر کما جاء
( قال وأنا محمد بن یوسف الهروی نا أبو قالبة عبد الملک 00733)ح  850-859ص    03تاریخ مدینة دمشق البن عساکر  ج  [2]

رقاشی نا أمیة بن بسطام نا یزید بن زریع عن إسرائیل بن یونس عن حکیم بن جبیر قال قلت لعلی بن الحسین إن ناسا بن محمد ال
عندنا بالعراق یقولون إن أبا بکر وعمر خیر من علی قال فقال علی بن الحسین فکیف أصنع بحدیث حدثنیه سعید بن المسیب عن 

  انت منی بمنزلة هارون من موسی غیر أنه ال نبی بعدی لعلیسعد بن أبی وقاص قال قال رسول الله 
طبق برنامه ی جوامع الکلم ، تمام رجال سند این روایت ، ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز حکیم بن جبیر که البته او  [3]

 نیز توثیق دارد؛ 
یث کرده اند ، ضیاء مقدسی از او در کتاب األحادابو زرعه او را راستگو دانسته است ، حاکم نیشابوری و ذهبی روایاتش را تصحیح 

المختاره روایت نقل کرده است و محقق آن کتاب )دکتر عبد الملک دهیش( سند روایتی که در آن حکیم بن جبیر قرار دارد را حسن 
 ه است :دانسته است، ترمذی نیز روایاتش را حسن دانسته و ابن ابی حاتم نیز در تفسیرش چند روایت از او نقل کرد

ابو ذرعه  و در آن حکیم بن جبیر است که» ترجمه:« وفیه حکیم بن جبیر قال أبو زرعة محله الصدق إن شاء الله وفیه کالم کثیر»
 813ص    9مجمع الزوائد  ج « گفته است: ان شاء الله راستگو است و در مورد او سخن بسیار است.

  9338ح  537ص  3و ج  9353ح  531ص  3و ج  9733ح  315ص  3المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی ، ج 
 333ح  038ص    8األحادیث المختارة  ج 

 9337ح  696ص  5و ج  657ح  07ص    9و  ج  855ح  333ص    8سنن الترمذی  ج 
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 منزلت ثی: حدکمی

 .ه آن زمان بوداین حدیث فقط در قضیه ی تبوک گفته شده است و داللت آن فقط مربوط ب سوم:

 جواب:

هیچ دلیلی داّل بر داللت حدیث منزلت فقط در ماجرای تبوک و تنها بر خالفت در آن زمان وجود  اوال:
ندارد؛ بلکه خود حدیث به وضوح میگوید که منزلت ، همیشگی است تا جایی که مال علی قاری هروی حنفی 

 در ذیل این حدیث شریف می گوید:

 1«می بود. ، او علی می بود ینکه اگر پیامبری پس از خاتم النبیین در آن اشاره است به ا»

 صحابه ای مثل سعد بن ابی وقاص و تابعین بزرگی مثل سعید بن مسیب و امام زین العابدین  ثانیا:
 همانطور که گذشت. ،داللت حدیث را همیشگی می دانستند

 دور این حدیث اشاره نکرده اند ؛ یعنی داللت آناحادیث زیادی نقل شده است که به مکان و زمان صثالثا: 
 .را مطلق دانسته اند

 فرمودند: به علی  پیامبر ترمذی از جابر بن عبدالله روایت کرده است که 

هستی بجز اینکه بعد از من پیامبری نیست. ابو عیسی  تو به من به منزله ی هارون برای موسی » 
ست از این وجه و این روایت از سعد ، زید بن ارقم ، ابو هریره و ام ترمذی گوید: این حدیث حسن و غریب ا

                                                      
ح  3638ص  1و ج  85833ح  3613ص  1و ج  87888ح  8371ص  6و ج  0513ح  133ص    9تفسیر ابن أبی حاتم  ج 

85807   
حاکم نیشابوری بعد از تصحیح سند روایتی که حکیم بن جبیر در آن قرار دارد ، تصریح میکند که علت تضعیف او ، غلوش در تشیع  

حدثنا أبو بکر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسی ثنا الحمیدی ثنا سفیان عن حکیم بن »است _ که ضرری به وثاقت راوی نمی زند _ : 
قال سورة البقرة فیها آیة سید أی القرآن ال یقرأ فی لح عن أبی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله جبیر األسدی عن أبی صا

بیت وفیه شیطان إال خرج منه أیة الکرسی هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه والشیخان لم یخرجا عن حکیم بن جبیر لوهن 
دا م بن جبیر اسدی از ابی صالح از ابو هریره روایت شده است که رسول خاز حکی»ترجمه: « فی روایاته إنما ترکاه لغلوه فی التشیع

)ص( فرمودند ... . این حدیث سندش صحیح است ولی بخاری و مسلم آن را نقل نکرده اند و آن دو از حکیم بن جبیر به خاطر 
ص    8المستدرک علی الصحیحین  ج « وهن در روایاتش روایتی نقل نکرده اند و تنها به خاطر غلوش در تشیع او را ترک کردند.

 3753ح  301
 وفیه إیماء إلی أنه لو کان بعده نبی لکان علیا 6713در شرح حدیث  308ص    88مرقاة المفاتیح  ج  [1]
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امتداد رسالت 

  1«سلمه نیز نقل شده است.

برای نمونه نسائی از اسماء بنت عمیس حدیث منزلت را به صورت مطلق بدون قید هیچ مکان و زمانی نقل 
 2کرده و محقق کتاب، ابو اسحاق حوینی، سندش را تصحیح کرده است.

 در مکان ها و زمان های زیادی گفته شده است که به بعضی از آنها اشاره میکنیم: این حدیثرابعا: 

 حدیث منزلت در منزل جناب ام سلمه

 سند اول :

به ام سلمه فرمودند: این علی بن ابی طالب است ؛ گوشتش گوشت من و خونش خون  رسول خدا »
است بجز اینکه بعد از من  موسی به  من است، او از من است و نسبت به من به منزله ی هارون 

  3«پیامبری نیست.

این روایت را طبرانی نقل کرده و در سند آن ، حسن بن حسین »: تگفته اسبعد از نقل این روایت هیثمی 
  4«عرنی وجود دارد که ضعیف است.

 و لذا سند این روایت، معتبر است. 5اما حسن بن حسین عرنی نیز مورد وثوق است

                                                      
قال لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی إال عن جابر بن عبد الله أن النبی  9397ح  607ص    5سنن الترمذی  ج  [1]

 ی بعدی قال أبو عیسی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وفی الباب عن سعد وزید بن أرقم وأبی هریرة وأم سلمةأنه ال نب
قال الحوینی : إسنادهم صحیح  ؛ موسی الجهنی قال دخلت علی فاطمة  68و  67،  53،  51ح  60-69خصائص علی ، ص  [2]

قال لعلی أنت منی قالت حدثتنی أسماء بنت عمیس أن رسول الله ابنة علی فقال لها رفیقی هل عندک شیء عن والدک مثبت 
  بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبی بعدی

حدثنا علی بن العباس البجلی الکوفی ثنا محمد بن تسنیم ثنا حسن بن حسین  83908ح  81ص    83المعجم الکبیر  ج  [3]
بن أبی ثابت عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال قال رسول الله العربی ثنا یحیی بن عیسی الرملی عن األعمش عن حبیب 

ألم سلمة هذا علی بن أبی طالب لحمه لحمی ودمه دمی هو منی بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبی بعدی  
 قال الهیثمی: رواه الطبرانی وفیه الحسن بن الحسین العرنی وهو ضعیف 888ص    3مجمع الزوائد  ج  [4]
یف حسن بن حسین عرنی بدون دلیل موّجه )جرح غیر مفسر( و صرفا به خاطر نقل چند حدیث در فضیلت اهل بیت تضع [5]

 علیهم السالم است.
نا أخبرنا علی بن عبد الرحمن بن عیسی ثنا الحسین بن الحکم الجیزی ث»و حاکم نیشابوری سند روایت او را صحیح دانسته است: 

بو مری األنصاری عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبیش عن حذیفة رضی الله عنه عن رسول الله الحسن بن الحسین العرنی ثنا أ
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 منزلت ثی: حدکمی

 سند دوم:

نا أبو  یلشامران اکر محمد بن المظفر بن بکأنا أبو ب یاألنماط کات عبد الوهاب بن المبار کبرنا أبو البر أخ»
ن عمرو ل نا أبو جعفر محمد بیوسف بن أحمد بن الدجیعقوب محمد بن یأنا أبو  یقیالحسن أحمد بن محمد العت

 یبابة األسد عن األعمش عن ع یأب یحدثن یی الراز یحید نا عبد الله بن داهر بن یبن سع یعل یحدثن یلیالعق
ة بمنزل یوهو من یودمه من دم یا لحمه من لحمیا أم سلمة إن علیقال ألم سلمة  یعن ابن عباس عن النب

 1«یبعد  یر أنه ال نبیهارون من موسی غ

 2سند این روایت نیز معتبر است.

 ه ایجاد برادرییث منزلت در قضیحد

 ین مسلمانان عقد أخوت بستند، در همانجا حضرت علیب مبر اکرم ایه پک یرمه، آن روز که مکدر م
( را به عنوان برادر خویش قرار داده )و حدیث منزلت را فرمودند. 

 سند اول:

 احمد بن حنبل از محدوج بن زید روایت کرده است که گفت: 

ه ادر من هستی و ببر  توبین مسلمانان برادری ایجاد کردند ، سپس فرمودند: یا علی ،  رسول خدا »

                                                      
 قال نزل من السماء ملک فاستأذن الله أن یسلم علی لم ینزل قبلها فبشرنی أن فاطمة سیدة نساء أهل الجنة هذا حدیث

 0333ح  860ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج .« صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
َح له کالدارقط»از طرفی ذهبی اقل مرتبه ی کسی که حاکم نیشابوری حدیثش را تصحیح کند، حسن می داند؛  نی وإن َصحَّ

و اگر امثال دارقطنی و حاکم نیشابوری احادیثش را تصحیح کرده باشند، حداقل » ترجمه:« والحاکم، فأقلُّ أحوالِه: ُحْسُن حدیثه
 سایت شامله 31الموقظة فی علم مصطلح الحدیث للذهبی ، ص « ی شود.احوالش این است که حدیثش حسن م

 .فلذا سند این روایت، حسن است
 03ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [1]
 اشکال سند این روایت متوجه عبد الله بن داهر است که :  [2]

غدادی السالم تضعیفش کرده اند و خطیب ب اوال: بدون دلیل موّجه )جرح غیر مفسر( و صرفا به خاطر نقل فضائل اهل بیت علیهم
 «أخبرنا صالح بن محمد األسدی قال عبد الله بن داهر بن یحیی االحمری الرازی شیخ صدوق»نقل می کند که او راستگو است:

  5715ح  059ص    3تاریخ بغداد  ج 
 ، تقویت می شود. ثانیا: به کمک سند اول که در آن عبد الله بن داهر وجود ندارد و سندش معتبر است
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امتداد رسالت 

 1«هستی غیر از اینکه بعد از من پیامبری نیست. نسبت به من به منزله ی هارون به موسی 

 سند دوم:

پس فرمودند: فالنی کجاست؟  .به نزد ایشان رفتم زید بن ابی اوفی گفت: در مسجد رسول خدا »
ا ن ها فرستاد تمی کرد و به سوی آفالنی کجاست؟ و به چهره های اصحابش نگاه می کرد و آن ها را بررسی 

فرمود: روح  . پس علی ها برادری ایجاد کرد . حمد و ثنای خدا گفت و سپس بین آناینکه نزدش آمدند
رفتار شما  نیردی و با من نه. پس اگر اکاز بدنم رفت و پشتم شکست هنگامی که دیدم با اصحاب خود چنان 

ه مرا به کفرمود: قسم به آن  امبر خدا یاز شماست! پس پاز سِر خشم بر من است، بخشش و بزرگواری 
هستی  نسبت به من به منزله ی هارون برای موسی  تو، تو را وا نگذاشتم مگر برای خودم و ختیحق برانگ

 «ست.یامبری نیه بعد از من پکنیجز ا

 نقل کرده است. 3با سند معتبر 2این روایت را احمد بن حنبل

                                                      
حدثنا الحسن قثنا أبو عبد الله الحسین بن راشد الطفاوی والصباح بن  8898ح  663ص    2فضائل الصحابة البن حنبل  ج [1]

عبد الله أبو بشر جار بدل بن المحبر یتقاربان فی اللفظ ویزید أحدهما علی صاحبه قاال نا قیس بن الربیع قثنا سعد الخفاف عن 
آخی بین المسلمین ثم قال یا علی أنت أخی وأنت منی بمنزلة هارون من موسی غیر وج بن زید ان رسول الله عطیة عن محد

 انه ال نبی بعدی 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفی قثنا أبو علی الحسین بن محمد  8893ح  666ص    3فضائل الصحابة البن حنبل  ج  [2]

إحدی وثالثین ومائتین قال نا عبد المؤمن بن عباد العبدی قال نا یزید بن معن عن عبد السعدی البصری فی جمادی األولی سنة 
مسجده فقال أین فالن أین فالن فجعل ینظر فی وجوه الله بن شرحبیل عن زید بن أبی أوفی قال دخلت علی رسول الله 

فقال علی  ینهم وذکر الحدیث حدیث المؤاخاة بینهماصحابه ویتفقدهم ویبعث إلیهم حتی توافوا عنده فحمد الله واثنی علیه فآخی ب
لقد ذهبت روحی وانقطع ظهری حین رأیتک فعلت باصحابک ما فعلت غیری فإن کان هذا من سخط علی فلک العتبی والکرامة 

  والذی بعثنی بالحق ما اخرتک اال لنفسی وأنت منی بمنزلة هارون من موسی غیر انه ال نبی بعدیفقال رسول الله 
اما ابن حبان او  ،محقق کتاب تنها اشکالی که به سند این روایت گرفته است، ضعیف بودن عبد المؤمن بن عباد العبدی است [3]

 را توثیق کرده است:
عبد المؤمن بن عبادة العبدی من أهل البصرة یروی عن سعید بن أنس عن عکرمة روی عنه » 80838رقم  417ص    8الثقات  ج 
 «البصریون.

وهو  -وهذا الحدیث ال نعلم رواه عن أیوب إال عبد المؤمن بن عباد »وبکر بزار در مورد او گفته است که اشکالی بر وی نیست:و اب
 6337ح  230ص    13مسند البزار  ج « رجل من أهل البصرة ال بأس به.

 بنابراین سند این روایت نیز معتبر است.
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 منزلت ثی: حدکمی

 د االبوابه سیث منزلت در قضیحد

 سند اول:

 ؛، خانه ای نداشتند که در آن مسکن گزینندبه مدینه آمدند حذیفه گفت: هنگامی که اصحاب پیامبر »
آن خبر )ناراحتی صحابه از دستور به بستن درها به غیر از در  هنگامی که ساکن شدند ... پسلذا در مسجد 
شان گران آمده است یاز صحابه برا ید: بعضخطبه ای خواند و فرمورسید،  ( به پیامبر حضرت علی 

  یردم و علکرون نیونت دادم. به خدا سوگند من صحابه را از مسجد بکرا در مسجد س  یه من علک
قوم  یرد، شما در مصر براک یو برادرش وح  یعالم به حضرت موس یونت ندادم. خداکرا در مسجد س

 یموس د و خدا به حضرتین باشد و نماز به طرف آن ها بگذار یمؤمن تان قبلهید و خانه هایقرار ده ییتان خانه ها
  مگر  ندکن یکیند و با همسرش نزدکند و در آنجا ازدواج نکونت نکه کسی در مسجدش سکرد کامر

، و او برادر من است  یگاه هارون به موسیبه من همانند جا  یگاه علی، و جاه اویحضرت هارون و ذر 
. ه اویو ذر  یند مگر علک یکیبا همسرش نزد یسکه در مسجد من کست یز نی، و جات منینار اهل بکاست در 

  1«رون شود و به شام برود.ینه بید از مدیآ ین حرف من بدش میس از اکپس هر 

 

 

 

 

                                                      
أخبرنا محمد بن أحمد عثمان، حدثنا أبو الحسین محمد بن المظفر بن  979 ح 933ص  8مناقب علی البن المغازلی ، ج  [1]

موسی بن عیسی الحافظ، حدثنا محمد بن الحسین بن حمید بن الربیع، حدثنا جعفر بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله، حدثنا 
م یفة بن أسید الغفاری قال: لما قدإسماعیل بن أبان، حدثنا سالم بن أبی عمرة عن معروف بن خربوذ عن أبی الطفیل عن حذ

فقام خطیبًا فقال: المدینة لم یکن لهم بیوت یبیتون فیها فکانوا یبیتون فی المسجد... فبلغ ذلک النبی أصحاب النبی 
ی س))إن رجااًل یجدون فی أنفسهم فی أنی أسکنت علیًا فی المسجد، والله ما أخرجتهم وال أسکنته! إن الله عز وجل أوحی إلی مو

وأخیه }أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتًا واجعلوا بیوتکم قبلًة وأقیموا الصالة{، وأمر موسی أن ال یسکن مسجده، وال ینکح فیه، وال 
یدخله إال هارون وذریته، وإن علیًا منی بمنزلة هارون من موسی، وهو أخی دون أهلی، وال یحل مسجدی ألحد ینکح فیه النساء 

 ساءه فهاهنا(( وأومأ بیده نحو الشامإال علی وذریته، فمن 
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 سند دوم:

به تو می فرمود:  شنیدم که به علی  زید بن ارقم از سعد نقل کرده است که گفت: از رسول خدا »
 1«را بست. همه ی درها بجز در علی  هستی و رسول خدا  له ی هارون برای موسی من به منز

     2«این روایت را ابن عساکر نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش کرده است.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
أخبرناه أبو الحسن الفقیه الشافعی ناعبد العزیز الصوفی أنا أبو محمد بن أبی نصر أنا خیثمة بن سلیمان نا یحیی بن أبی طالب  [1]

لی سعد فقال سمعت قدمت المدینة فجلسنا إ ببغداد نایزید بن هارون أنا فطر بن خلیفة عن عبد الله بن شریک عن زید بن أرقم قال
  األبواب إال باب علییقول لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی وسد رسول الله النبی 

( حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله 00757)ح  865ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]
 مقبولثقات وصدوقیین عدا عبد الله بن شریک العامری وهو 



 
 

11  

 

 منزلت ثی: حدکمی

 ، لذا باطل بودناز دنیا رفت زودتر از حضرت موسی  چون حضرت هارون  شبهه ی دوم:

 روشن می شود! استدالل شیعه به حدیث منزلت برای اثبات خالفت پس از رحلت پیامبر 

 این استدالل به این می ماند که من به زید بگویم: تو مثل پسرم هستی جز این که از من ارث نمی بری.
  ید؟!بعد از مرگم مردم به این جمله استناد کنند که تمام ارث مال زید است. آیا نباید به او خند

 پاسخ:

مای چرا که بسیاری از عل ؛در واقع مهم ترین و بلکه تنها شبهه در داللت حدیث منزلت، همین شبهه است
میکنند به  اما آن را مقید به زمان حیات رسول خدا  ،بزرگ اهل سنت داللت حدیث بر خالفت را میپذیرند

 و جانشینش نشد.از دنیا رفت  قبل از حضرت موسی  این خاطر که حضرت هارون 

 ابن حجر عسقالنی می نویسد:

 ونبدان روی که هار  ،به این حدیث استدالل شده بر استحقاق علی _ نه دیگر صحابه _  برای خالفت»
 خلیفه موسی  .بود 

در پاسخ گفته شده است: هارون جانشین موسی در حیاتش بود نه پس از مرگش؛ چون بنابر اّتفاق، او پیش 
 ه است.ت. خطابی به این جواب اشاره کردشاز موسی درگذ

طّیبی گوید: معنی حدیث این است که او به من پیوسته و در جایگاه هارون نسبت به موسی قرار گرفته است. 
جز این که پس از من »در این جمله، تشبیه مبهمی وجود دارد که با این کالم آن را بیان کرده که فرمود: 

که پیوستگی مزبور بین آن دو، از جهت نبّوت نیست، بلکه از جهت درجه ی  پس دانسته شد« پیامبری نیست.
مادون آن است؛ یعنی خالفت. از آن جا که هارون مورِد تشبیه، فقط در حیات موسی جانشین او بود، پس 

 1«.معنی دارد نه پس از آن خالفت علی فقط در حیات پیامبر 

                                                      
واستدل بحدیث الباب علی استحقاق علی للخالفة دون غیره من الصحابة فان  9579در شرح ح  30ص    3فتح الباری  ج  [1]

هارون کان خلیفة موسی وأجیب بان هارون لم یکن خلیفة موسی اال فی حیاته ال بعد موته ألنه مات قبل موسی باتفاق أشار إلی 
الحدیث انه متصل بی نازل منی منزلة هارون من موسی وفیه تشبیه مبهم بینه بقوله اال انه ال  ذلک الخطابی وقال الطیبی معنی

نبی بعدی فعرف ان االتصال المذکور بینهما لیس من جهة النبوة بل من جهة مادونها وهو الخالفة ولما کان هارون المشبه به انما 
  بحیاته والله اعلملنبی کان خلیفة فی حیاة موسی دل ذلک علی تخصیص خالفة علی ل
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 .کلمه ی منزلت منشأ میگیرد شتباهاینگونه حرف ها از تفسیر و معناکردن ا

 :ل سنت( می نویسدابن منظور )لغت شناس معروف اه

ی درجه . زل: یعن: یعنی رتبه و جمع نمی شود و استنزل فالن یعنی از مرتبه اش نزول کرد و المنمنزلت»
  1«؛ یعنی او در آن رتبه است.ن به منزله ی پرده درونی قلب است: او نسبت به مسیبویه می گوید

 :ته استن الدین رازی حنفی نیز منزلت را به معنای مرتبه دانسزی

 2«منزلت همچنین به معنای مرتبه است.»

 به من، همان مرتبه یتو ی قرب ، درجه ، جایگاه و...  : یا علی ! مرتبهپس معنی حدیث این می شود که
  .است بجز نبوت نسبت به حضرت موسی  ، جایگاه و... حضرت هارون قرب، درجه

ها را در مقام  ر مؤمنان علییام رمکامبر ا یث منزلت، پیه در حدکن است یشتر ایته در خور توجه بکن
امبر یه پکان ین بیه در خارج اتفاق افتاده است؛ به اکهای او به سان هارون قرار دادند، نه در آن چه و منزلت

ن منصب خواهی یهمانند او چهل روز بر ا زیرده، تو نکچهل روز خالفت  نفرموده چون هارون   رمکا 
دارای مقام خالفت،  چه در خارج روی داده است. هارون هاست، نه آنها و مقاماز منزلت ه سخنکبل ،بود

 ل برای او محفوظ بود.یان بنی اسرائیدر م  ن مقام حّتی در زمان حضور حضرت موسییوزارت و ... بود و ا

 است: ذیلرآن، به قرار در ق مقام های حضرت هارون 

 .برادرم هارون را وزیرم قرار بده ؛ از خانواده ام 3واجعل لی وزیرًا من اهلی هارون اخیوزارت.  .8
ْزر . تکیه گاه محکم .9

َ
 ؛ پشتم را به وسیله ی او استوار گردان.  4یاْشُدْد ِبِه أ

                                                      
 

و المنزلة : الرتبة ، ال تجمع . و استنزل فالن أی حط عن مرتبته . و المنزل : الدرجة . قال  651ص    88لسان العرب  ج  [1]
 سیبویه : وقالوا هو منی منزلة الشغاف أی هو بتلک المنزلة

 والمنزلة أیضا المرتبة 339ص    8مختار الصحاح  ج  [2]
 97و33 طه: [3]
 98طه: [4]
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 منزلت ثی: حدکمی

ْشِر . شریک رسالت .0
َ
ْمر  یُه فکَوأ

َ
 ؛ و او را در کارم شریک کن.  1یأ

خِ  خالفت. .2
َ
اَل ُموَسٰی أِل

َ
ْومِ  یفِ  یِه َهاُروَن اْخُلْفنِ یَوق

َ
؛ و موسی به برادرش هارون گفت: جانشینم  2یق

 در میان قومم باش. 
َخاُه َهاُروَن ِبآ اخوت . .5

َ
ْرَسْلَنا ُموَسٰی َوأ

َ
بِ یُثمَّ أ ؛ سپس موسی و برادرش هارون را با  3ٍن یاِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

 م.  یی روشن فرستادلیمعجزات و دل
َخاُه َهاُروَن َنبِ  نبوت. .7

َ
ْحَمِتَنا أ امبر را به او یش ، برادرش هارون پی؛ و از رحمت خو 4ایَوَوَهْبَنا َلُه ِمن رَّ

 م. یدیبخش

؛ زیرا تصریح کرده اند این اشکال را رفع کرده اند ، رسول خدا من اینکه طبق حدیث معتبر اهل سنتض
 :از خودشان ، خلیفه هستند بعد که امیر مؤمنان 

، بجز اینکه هستی به من به منزله ی هارون برای موسی  توفرمودند:  به علی  رسول خدا »
  5«پیامبر نیستی و سزاوار نیست که من بروم بجز اینکه تو خلیفه ی من در میان تمام مؤمنین بعد از من باشی.

سندش  8و باسم بن فیصل الجوابره 7، ألبانی6جوامع الکلم این روایت را ابن ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی
 را حسن دانسته اند.

را آن حضرت صحابه را با خود به جنگ بردند و در ی؛ ز امبر یبعد از رحلت پ یعنیدر این حدیث،  «یبعد »
عنی ی ؛، خالفت بر همه ی مومنان را مطرح می کندکه حدیث در حالی ،خلیفه بر آنها نبود واقع امام علی 

                                                      
 93طه: [1]
 803اعراف: [2]
 05مومنون: [3]
 59مریم: [4]
لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی إال أنک لست نبیا إنه ال ینبغی أن أذهب إال وأنت خلیفتی فی کل قال رسول الله  [5]

  مؤمن من بعدی
لکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا یحیی بن سلیم حکم برنامه جوامع ا 8811ح  565ص    3السنة البن أبی عاصم  ج  [6]

 الفزاری وهو صدوق حسن الحدیث
 سایت شامله / قال األلبانی : إسناده حسن 8811ح  565ص  3السنة البن أبی عاصم ومعها ظالل الجنة لأللبانی ، ج  [7]
پی دی اف/ قال المحقق: إسناده  8333ح  177-333ص  8ج  -السنة البن ابی عاصم با تحقیق باسم بن فیصل الجوابره  [8]

 حسن
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ولی  ،یا هیچکدام از صحابه مومن نبوده اند و فقط زن و بچه ها مومن بودند و یا اینکه صحابه مومن بوده اند
 از رفتن به جنگ تخلف کردند !!

 ست!! و چونیامبری نیچ پیمن سفر هستم ، ه یند: تا وقتیبفرما امبر یه پکندارد  یدر ضمن ، معن
جز نبوت  ات حضرت هارون یش داشته اند ، پس تمامی خصوصیخواشاره به بعد از رحلت  رسول خدا 

 گردد. ی، ثابت م حضرت امیرالمومنین  یبرا

 :طراح شبههاما نقد مثال 

خودش میگوید: تنها تفاوت زید با پسر من این است که او ارث نمی برد و در ادامه میگوید: اگر مردم بیایند 
 دند! بله ما هم میخندیم!بگویند ارث مال زید است همه به او میخن

 مقام نبوت را هم دارا می باشند تا حرف ما خنده دار باشد! ما ادعا نکردیم که حضرت علی 

، مردم بگویند: زید مثل پسر او بود ، آیا این خنده دار خواهد بود؟ مسلمًا  شبهه افکناگر بعد از مرگ این 
 خیر.

 ، ایشان را به حضرت هارون  لی هم به جای شمردن منزلت های حضرت ع نبی مکرم 
 تشبیه کردند و به آن مقامی که دارا نبودند اشاره فرمودند.

، بدون شک جانشین آن زنده می ماند بعد از حضرت موسی  در ضمن ، اگر حضرت هارون 
 حضرت می شدند. 

 مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در جواب به این شبهه چنین فرموده است:

مداری به وزیر خود گفت: هر روزی که زید نزد تو آمد یک اشرفی به او بده، و آنچه درباره او به تو اگر زما»
گفتم باید نسبت به عمرو نیز انجام دهی، با این دستور حق بخشش پادشاه برای عمرو هم بطور مطلق ثابت 

عمرو نیز سه روز آمد و سه دینار  شد، حاال اگر زید تا سه روز نزد وزیر آمد، و سه دینار گرفت و سپس نیامد و
آید، در روز چهارم عمرو هم حّقی ندارد، بلکه عمرو حق دارد که روز توان گفت: چون زید دیگر نمیگرفت، نمی

چهارم و پنجم و تا زنده است نزد وزیر آید و بر وزیر نیز واجب است هر روز که او آمد یک دینار به وی بپردازد، 
بیشتر نیامده و سه دینار بیشتر نگرفته باشد. و وزیر حّق ندارد به عمرو بگوید من از آن سه  اگر چه زید از سه روز
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دهم؛ زیرا قرار داد آن بود که هر چند روز زید نزد وزیر آمد باید یک دینار به تو نمیه دینار که زید گرفته بیشتر ب
 که او آمده است باید یک دینارش را بگیرد. وی بپردازد چنان که در مورد عمرو نیز همین فرمان را داشت و حال

؛ چون او وزیر و وصّی موسی بود، و قرار بر آن بود که باید  همین گونه است نسبت هارون به موسی
دیث را بر طبق مضمون حهنگام غیبت در میان قومش خلیفه و قائم مقام او باشد، و همان وظیفه و مسئولّیت 

اشت و به حکم مثالی که در باره زید و عمرو آوردیم او باید جانشین و خلیفه د  نسبت به پیغمبر منزلت، علی
یر از پذیرفتن و ناگز  ،بینانه بر مثال داشته باشیمقع باشد؛ روشن است که اگر نظری وا پیغمبر در میان قومش
 استفاده از این معناییم.

ماند، معلوم نبود جانشین او هم زنده می  فرض اگر هارون پس از موسیه حال اگر شخصی بگوید: ب
شود؛ ثابت شود؟ به او پاسخ داده می نسبت به پیغمبر   لیدر میان قومش باشد، تا این مقام برای ع

هیچ   سازی و اگر کسی به تو بگوید: هارونآیا به چه دلیل خالفت هارون را از منزلتهای دیگرش جدا می
مردم زمان خود بود، و نه مورد اعتماد او بیشتر از دیگران، و نه  نه برترین امتیازی نداشت، و بعد از موسی 

گویی این کنی و پاسخش را چه خواهی داد؟ آیا به او نمیجایگزین او در دانش، چگونه خود را خالص می
مشهور است؟ ما نیز خواهیم گفت: مقام خالفت او همانند آنها   مقامها برای هارون نسبت به موسی

 1«اش را انکار نماید.باید همه ،ورزی منکر شود اگر شخصی یکی از آنها را از روی کینهمشهور است و 

برای  ،اگر زنده می ماند در تحفه ی اثنا عشری چنین شبهه کرده است که حضرت هارون نیز دهلوی 
نمی بود )یعنی حکومتش به خاطر نبوت خودش  خودش رسالت مستقل داشت و جانشین حضرت موسی 

 (!نه به خاطر جانشینی حضرت موسی  ،ودمی ب

 گویم:  در جوابش می

به خاطر شایستگی  حکومت منحصرا متعلق به مقام نبوت نیست و نکته اینجاست که حضرت هارون 
افضل قومش است و کسی از او برای تصدی حکومت  و افضلیتش و اینکه بعد از فوت حضرت موسی 

د و دقیقا به همین خاطر نیز به مقام نبوت رسید و به خاطر همین شایسته تر نیست، حکومت به او می رس

                                                      
 ترجمه محمدی 858-803معانی االخبار، ص  [1]
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روز از میان قومش برود او را  97وقتی که قرار شد به مدت  شایستگی و افضلیتش بود که حضرت موسی 
به خاطر داشتن  جانشینش قرار داد و چون ده روز دیگر بر موعد او افزوده شد، همچنان حضرت هارون 

، ت و مقام ها و منزلت هایی که داشت به خصوص مقام جانشینی حضرت موسی شایستگی، افضلی
در همان غیبتش از دنیا می رفت، بدون هیچ شکی  همچنان خلیفه ی بر حق بود و اگر حضرت موسی 

 حتی اگر پیامبر نمی بود و چون امیرالمومنین  ،ادامه می یافت همچنان جانشینی حضرت هارون 
بنابراین  ؛هستند برای حضرت موسی  مثل حضرت هارون  حضرت رسول  طبق نص نبوی برای

ثابت می شود  شایستگی، افضلیت و دیگر مقام های هارونی به خصوص جانشینی برای امیرالمومنین 
)همانطور که طّیبی و دیگر علمای اهل سنت به آن اعتراف کرده اند( و چون این مقام های هارونی منحصر 

 نیز ثابت می شود. نیستند، بنابراین ثبوت آنها برای بعد از رحلت رسول خدا  به زمان خاصی

اهل سنت منکر نیستند که حدیث منزلت حداقل در جانشینی در آن محدوده ی زمانی خاص، امیرالمومنین 
  را به حضرت هارون  تشبیه کرده است و چون رسول خدا  در این تشبیهشان مقام نبوت را برای
در آن چهل روز به خاطر  استثنا نموده اند، روشن می شود که جانشینی حضرت هارون  مومنین امیرال

تا لحظه ی  بلکه به خاطر دارا بودن منزلت جانشینی و افضلیتش بود و چون حضرت هارون  ،تش نبودنبوّ 
نیز  منین را دارا بود، امیرالمو آخر حیاتش منزلت افضلیت، وزارت و جانشینی برای حضرت موسی 

 تا لحظه ی آخر حیاتشان این منزلت ها را خواهند داشت.  

 حضرت اما به تصریح قرآن آن ،منزلت موقتی بوده است حتی اگر بپذیریم که جانشینی حضرت هارون 
حق  که نشانگر افضلیتش است و با غایب شدن یا فوت کردن حضرت موسی  1مقام وزارت را دارا بودند

آن حضرت به وجود می آورد )با فرض پیامبر نبودن هارون( و با وجود او کس دیگری حق  جانشینی را برای
ودند، خدا ولی اگر هر دو پیامبر ب ،حکومت ندارد مگر اینکه پیامبر باشد که گفتیم پیامبر افضل قومش است

 افضلشان را برای حکومت برمیگزیند و آن یکی را وزیر و جانشین پیامبر حاکم قرار میدهد.

 از این سخن نیز روشن شد که خداوند حکومت را به افضل می دهد نه صرفا نبی . 

 بنابراین پوچی سخن دهلوی نیز روشن شد. الحمد لله

                                                      
 33طه:  [1]
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 منزلت ثی: حدکمی

میتواند به تمام مقامات حضرت  گوید که حضرت علی  حدیث منزلت حداکثر می شبهه ی سوم:

اگر  لذا پیغمبر  ؛امت باالتر از نبوت استدست یابد، ولی امامت او را اثبات نمی کند ؛ چون ام هارون 
 امام و از هارون باالتر است، باید می فرمود: می دانست که علی 

 تو به من مثل هارون هستی جز این که از هارون چند درجه باالتری. او نبی بود و تو از نبی باالتری و امامی.  

؛ چون امامت از نبوت باالتر است و می باشد ین است که طرف ، نبی نیزدر ضمن، امام بودن به معنای ا
 پایینی ها را هم شامل می شود همچنانکه یک دکتر ، قطعا دیپلم دارد!

 پاسخ:  

 .حدیث را درست نفهمیده است طراح شبههاین تفسیر اشتباه از آنجا ناشی می شود که 

ه من مثل هارون به موسی نفرمودند که ای علی ، تو مثل هارون هستی؛ بلکه فرمودند: تو ب پیامبر 
باالتر است ، درجه ی  از حضرت موسی  هستی؛ یعنی به همان نسبتی که درجه ی حضرت محمد 

 باالتر خواهد بود.  هم از حضرت هارون  حضرت علی 

منزلت  در ضمن، نفی مقام نبوت ، نفی داشتن مقام های دیگر را نمی کند ؛ برای مثال حضرت علی 
 چنین منزلتی نداشتند! که حضرت هارون  در حالی ،دارند مادی را نسبت به پیامبر پسر عمویی و دا

هست ؛ مثل دیپلم داشتن یک  اما اینکه می گوید: داشتن مقام امامت به معنای داشتن مقام نبوت هم
ساختمان  رباید بگویم که این قیاس درست نیست و به این می ماند که بگوییم چون بّنا مقامش از کارگ ،دکتر

 باالتر است، پس او کارگر نیز می باشد!

از علمای متعصب اهل سنت که کتاب در رد شیعه نوشته است، در همان کتابش  ،شاه عبد العزیز دهلوی
ان اما خالفت بالفصل ایش ،اعتراف می کند که حدیث منزلت بر امامت )خالفت( حضرت امیر داللت می کند

 :(دقت کنید) فای ثالثه را نفی نمی کندرا ثابت نمی کند و لذا خالفت خل

 ؛شان در وقت خودیر در صحت امامت ایلت امیل اهل سنت است در اثبات فضیث هم دلین حدیاصل ا» 
ه ک ر او و آنیامامت غ یم بر نفیامامت. آمد یشود و استحقاق آن جناب برا یث مستفاد مین حدیه از اکرا یز 

 کشود هر چند نواصب خذلهم الله در تمس یمده نمیث فهین حدیر بود؛ پس، از ایامام بالفصل حضرت ام
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ه محل نزاع است تا استحقاق کن خالفت نه آن خالفت بود یه: ))اکرده اند و گفته اند کاهل سنت هم قدح 
نه و یر محمد بن مسلمة را صوبه دار مدیه به اجماع اهل سکرا ین خالفت اثبات شود؛ ز یآن خالفت بدادن ا

 یرده بودند و اگر خالفت مرتضکش نماز مسجد خود یتوم را پکنه و ابن ام میوتوال مدکة را سباع بن عرفط
هل و ا یو خبر دار  ین خالفت محض در امور خانگیه اکنداشت؛ پس معلوم شد  ین امور معنیبود ایمطلق م

شان یداماد و امثال ا ت و اطالع بر امور مستورات است البد فرزند وین امور موقوف بر محرمیال بود و چون ایع
شد(( و به فضل  تواند ینم یبر کل استحقاق خالفت یه باشند؛ پس دلکباشند هر چون  ین میار متعکن یا یبرا

ور که در مقام خود مذکتب خود داده اند کدندان شکن در  یشان جوابهاین قدح ایالله تعالی اهل سنت از ا
 1«است

 !تاز سوی نواصب بوده اس ،تی که مطرح شد و جواب دادیمپس بنابر سخن دهلوی روشن شد که این شبها

اما در رد این سخن دهلوی که ادعا نموده است حدیث منزلت خالفت خلفای ثالثه را نفی نمی کند )چون 
گوییم: به کدامین دلیل؟ مگر نه اینکه حدیث منزلت  خالفت آنها نیز به گمان دهلوی دلیل شرعی دارد( می

را ثابت می کند؟ آیا با وجود افضل نوبت به دیگری  بر جمیع امت بعد از پیامبر   افضلیت امیرالمومنین
 می رسد که بخواهد حکومتش مشروع باشد؟!

   

 

 

 

 

                                                      
 پی دی اف 915-910تحفه اثنا عشریه، ص  [1]
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 تیوال  ثیدوم: حد

 حدیث والیتدوم: 

 فرمودند: حضرت رسول 

از من است و من از او هستم و او ولی  علی ؛ یعنی  یل مؤمن بعد ک یوأنا منه وهو ول یا منیإن عل»
 «مؤمنان بعد از من است.همه ی 

این حدیث با اسناد صحیح از عبد الله بن عباس، عمران بن حصین، بریده و براء بن عازب نقل شده است 
 اقرار کرده اند.  حت آنبه ص عامهو بسیاری از 

 است: نوشتهمحمد ناصرالدین ألبانی این حدیث را در شمار احادیث صحیح آورده و 

حسن و غریب است ... حاکم نیشابوری گفته است: طبق شروط مسلم صحیح و ترمذی گفته: این حدیث »
است و ذهبی هم با او موافقت کرده است ... این روایت را احمد بن حنبل نیز نقل کرده است که می گویم: سند 
روایتش حسن است ... ابن حبان نیز این روایت را تصحیح کرده است ... احمد بن حنبل با سند دیگری این 

وایت را نقل کرده و حاکم نیشابوری نیز از او نقل کرده و گفته است: إسنادش صحیح است و ذهبی هم با او ر 
موافقت کرده است و حق همان است که آن دو گفته اند ... اما الحق عجیب است که شیخ االسالم ابن تیمیه 

ی برای تکذیب این حدیث توسط ابن ، وجهو تکذیب کرده است ... بعد از آن جرأت کرده و این حدیث را انکار
  1.«تیمیه نمی دانم بجز شتاب و زیاده روی او در رد بر شیعه . خدا ما و او را بیامرزد

و  2حمزه احمد الزین سندش را تصحیح کردهحنبل نقل کرده و محقق کتاب مسند، این روایت را احمد بن 
 3.ندش را حسن دانسته استوصی الله بن محمد عباس نیز س محقق کتاب فضائل الصحابه،

                                                      
وقال الترمذی: حدیث حسن غریب ... سایت شامله ؛  3339ح  360-368ص  5سلسلة األحادیث الصحیحة لأللبانی ، ج  [1]

ط مسلم وأقره الذهبی ... أخرجه أحمد. قلت: وإسناده حسن ... فقد صحح الحدیث ابن حبان ... قال الحاکم: صحیح علی شر 
وأخرجه أحمد ومن طریقه الحاکم وقال: " صحیح اإلسناد "، ووافقه الذهبی، وهو کما قاال ... فمن العجیب حقا أن یتجرأ شیخ 

ی ی بعد ذلک وجه تکذیبه للحدیث إال التسرع والمبالغة فی الرد علاإلسالم ابن تیمیة علی إنکار هذا الحدیث وتکذیبه ... فال أدر 
 الشیعة، غفر الله لنا وله

 پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: إسناده صحیح 83189ح  33-31ص  85مسند احمد بن حنبل ، ج  [2]
پی دی اف مجموع  8870ح  176-175و  8767ح  361و ص  8795ح  357-303فضائل الصحابة الحمد بن حنبل ، ص  [3]

 دو جلد ، قال وصی الله بن محمد عباس : إسناده حسن
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و ابن عدی  1ابو اسحق حوینی سندش را تصحیح کرده ،نسائی نیز آن را نقل کرده و محقق کتاب خصائص
 2.نیز گفته است که نسائی این روایت را در زمره ی احادیث صحیح قرار داده است

نی نیز سندش را قوی و ابن حجر عسقال 3همچنین این روایت را ترمذی نقل کرده و آن را حسن دانسته
 4دانسته است.

ابو یعلی موصلی نیز این روایت را نقل کرده و محقق کتابش آقای سلیم حسین اسد رجال سندش را رجال 
 5صحیحین دانسته است.

 6ابن حبان نیز در صحیحش آورده و شعیب االرنؤوط سندش را قوی دانسته است.

 8رده است که طبری نیز آن را تصحیح کرده است.و تصریح ک 7سیوطی نیز این روایت را تصحیح کرده

 9حافظ بوصیری آن را از طیالسی نقل کرده و سندش را صحیح دانسته است.

 10صالحی شامی نیز آن را از ابن ابی شیبه نقل و تصحیح کرده است.

 11حاکم نیشابوری و ذهبی نیز آن را صحیح دانسته اند.

بق شرایط ُمسِلم دانسته و تصریح کرده است که مسلم فقط ذهبی در کتاب دیگرش سند این روایت را مطا
 12به خاطر ناپسند بودن متن روایت، آن را در صحیحش نیاورده است!

 

                                                      
 پی دی اف؛ قال ابو اسحاق الحوینی: إسناده صحیح 10ح  31و ص  60ح  66تهذیب خصائص االمام علی للنسائی ، ص  [1]
  قال ابن عدی أدخله النسائی فی صحاحه 891ص    3میزان االعتدال للذهبی  ج  [2]
 قال أبو عیسی هذا حدیث حسن غریب 9383ح  693ص    5ذی  ج سنن الترم [3]
  قال ابن حجر العسقالنی: وأخرج الترمذی بإسناد قوی 563ص    0اإلصابة فی تمییز الصحابة  ج  [4]
 سایت شامله؛ قال حسین سلیم أسد : رجاله رجال الصحیح  955ح  339ص  8مسند أبی یعلی الموصلی ، ج  [5]
 سایت شامله؛ قال شعیب االرنؤوط : إسناده قوی  6333ح  930-939ص  85ن ، ج صحیح ابن حبا [6]
 قال السیوطی: صحیح 388ص    5جامع األحادیث  ج  [7]
  قال السیوطی: وابن جریر وصححه 356ص    86جامع األحادیث  ج  [8]
یاِلِسی ِبَسَنٍد َصِحیٍح سایت شامله؛ قال البوصیری: َرَوا 6697ح  810ص  3اتحاف الخیرة المهرة  ، ج  [9] ُبو َداُوَد الطَّ

َ
 ُه أ

  قال الصالحی الشامی : وروی ابن أبی شیبة وهو صحیح 336ص    88سبل الهدی والرشاد  ج  [10]
 با تصحیح حاکم و ذهبی 0653ح  809ص  9المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی ، ج  [11]
  وإسناده علی شرط مسلم وإنما لم یخرجه فی صحیحه لنکارتهقال الذهبی:  38ص    88تاریخ اإلسالم  ج  [12]
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 تیوال  ثیدوم: حد

 در کالم ابوبکر و عمر «ولی امر»به معنای  «ولی»

همانطور که در مبحث آیه ی والیت گفتیم، کلمه ی ولی در لغت عرب، در اصل به معنای سرپرستی امور 
 ین استعمال حتی در کالم ابوبکر و عمر نیز وجود دارد و مجالی برای انکارش وجود ندارد.است و ا

 در صحیحشان روایت کرده اند که: 2و بخاری 1مسلم
وفات یافت ، ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا  گفت: وقتی رسول خدا  عمر به عباس و علی »
  )آمدید تا میراث پسر برادرت )رسول الله( و )تو ای هستم، پس شما دو نفر )علی و عباس عموی پیامبر

نقل کرد که فرمود: ما انبیاء از خودمان ارث  علی( میراث زنت از پدرش را طلب کنید، پس ابوبکر از پیامبر 
 باقی نمیگذاریم جز صدقه .

. و خدا بود ن، گناهکار، پیمان شکن و خائپس شما دو نفر )علی و عباس( نطرتان این بود که ابوبکر دروغگو
و ولی ابوبکر  ، من ولی رسول خداع حق بود. پس چون ابوبکر فوت کردمی داند که او راست گفت و تاب

هستم، اما نظر شما این بود که من دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن هستم ، ولی خدا می داند که من 
 3«راست می گفتم و درستکار ، راشد و تابع حق هستم.

 می گوید: این روایتدر شرح  ،از علمای معاصر وهابی ،ن العبادد المحسعب
سپس  هستم ... شد، گفت: من ولی امر بعد از رسول خدا  وقتی که ابوبکر قائم مقام پیامبر »

 4.« ... ش شد و زمام امور را به دست گرفت، عمر بعد از او قائم مقامهنگامی که ابوبکر وفات یافت

                                                      
 8353ح  8931ص    9صحیح مسلم  ج  [1]
 6903ح  3030ص  6و ج  5709ح  3703ص  5و ج  9173ح  8017ص  0و ج  3333ح  8833ص    9صحیح البخاری  ج  [2]

 با سانسور  6135ح  3660ص  6و ج 
قال أبو بکر أنا ولی رسول الله القوم أتعلمان ذلک قاال نعم قال فلما توفی رسول الله ثم نشد عباسا وعلیا بمثل ما نشد به  [3]
 فجئتما تطلب میراثک من بن أخیک ویطلب هذا میراث امرأته من أبیها فقال أبو بکر قال رسول الله ما نورث ما ترکنا صدقة

وولی أبی بکر فرأیتمانی تابع للحق ثم توفی أبو بکر وأنا ولی رسول الله  فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا والله یعلم إنه لصادق بار راشد
  کاذبا آثما غادرا خائنا والله یعلم إنی لصادق بار راشد تابع للحق فولیتها

ال: أنا قباب األنبیا ال یورثون ؛ سایت شامله / وإن أبا بکر رضی الله عنه لما قام مقامه  903شرح سنن أبی داود للعباد ، درس  [4]
 ... ثم إن عمر رضی الله عنه لما توفی أبو بکر قام باألمر من بعده ...ولی األمر من بعد رسول الله 
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 الفت و والیت امرداللت حدیث والیت بر خ

 «بعد از من ولی همه ی مؤمنان است حضرت علی »فرموده اند :  در این حدیث ، حضرت رسول 
ولی آنان نیز بودند و یا اینکه  ؛ یعنی یا ابوبکر و عمر و عثمان مؤمن بودند که در این صورت ، حضرت علی 

 مؤمن نبودند که دیگر تکلیف مشخص است !

 می گوید: ،ترمذی شارح سنن ،فوریکمبار 

اند. ردهکاست، استدالل  فه بالفصل رسول خدا ی( خله علی )کن یت بر این روایان به ایعیش»
 ز است:ین استدالل دو چیرا محور درستی ایها باطل است؛ ز استدالل آن

 .د وجود داشته باشدیث باین حدیه در اک« یبعد »ی لمهک الف:

 1«.ابل استدالل باشدح و قیث از نظر سندی، صحین حدیا ب:

 لذا استدالل شیعه تمام است. ؛را ثابت کردیم «بعدیعلی ولی کل مؤمن »و ما صحت حدیث 

 و در مناظره ای خیالی بین شیعه و سنی در کتب اهل سنت چنین آمده است :

: هرکس را که من موالی نفرمودند درباره ی حضرت علی  شیعه به سنی گفت: آیا رسول خدا »
 ، پیامبرمی بود : به خدا قسم اگر به معنای امارت و سلطانموالی اوست؟  سنی جواب داد لی ، عاویم
 روزه رمضان و حج را به طور واضح برای مردم ضح می فرمودند ، همانطور که نماز، زکاتباید به طور وا ،

ای مردم ! این ولی شما  ؛ یم من بعد یکها الناس هذا ولیأ»باید به مردم می فرمودند:  فرمودند و پیامبر 
 2«تا مردم عذری نداشته باشند. ،«بعد از من است

را برای مردم بیان کرده اند و جای هیچ  به طور صریح امر والیت امیرالمومنین  ، رسول خدا آری
 گونه عذری برایشان نگذاشته اند. 

                                                      
وقد استدل به الشیعة علی أن علیا رضی الله عنه کان خلیفة بعد رسول الله من غیر فصل  806ص    87تحفة األحوذی  ج  [1]

  ة زیادة لفظ بعدی وکونها صحیحة محفوظة قابلة لالحتجاجواستداللهم به عن هذا باطل فإن مداره عن صح
فقال له الرافضی ألم یقل رسول الله علیه السالم لعلی من کنت  983ص    5(  ج 397الطبقات الکبری البن سعد )متوفای  [2]

ة وصیام رمضان بالصالة والزکا مواله فعلی مواله فقال أما والله أن لو یعنی بذلک اإلمرة والسلطان ألفصح لهم بذلک کما أفصح لهم
 وحج البیت ولقال لهم أیها الناس هذا ولیکم من بعدی 
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 تیاولو ثیسوم: حد

 حدیث اولویتسوم: 

 فرمودند:  رسول خدا 

  «سزاوارترین مردم به شما بعد از من است. ی عل؛ یم بعد کعلی أولی الناس ب»

 :1این روایت را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است

( از مدینه تا مکه همراه شدم ، پس ، از ایشان چیزهای ناخوشایندی وهب بن حمزه گفت: با علی )»
گردم ، به ایشان شکایت می کنم ، پس هنگامی که به دیدار بر  دیدم و با خود گفتم: اگر به نزد رسول خدا 

را چ؛ چنین و چنان دیدم . پس ایشان فرمودند: این چنین حرف نزن آمدم ، گفتم: از علی  رسول خدا 
 2.«، سزاوارترین مردم به شماستاو بعد از من که

ز او یاد ود دارد که ابن ابی حاتم انور الدین هیثمی بعد از نقل این روایت گفته است که در سند ان دکین وج
 3کرده و تضعیفش نکرده است و بقیه ی رجالش توثیق شده اند.

او هم البته ه ک ،ابو نعیم اصفهانی هم این حدیث را با همین سند نقل کرده، اما به جای دکین، رکین نوشته
 4.ثقه است

 

 

                                                      
 حکم نرم افزار جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 895ص    33المعجم الکبیر للطبرانی  ج  [1]
سف بن ثنا عبید الله بن موسی ثنا یوحدثنا أحمد بن عمرو البزار وأحمد بن زهیر التستری قاال ثنا محمد بن عثمان بن کرامة  [2]

صهیب عن دکین عن وهب بن حمزة قال صحبت علیا من المدینة إلی مکة فرأیت منه بعض ما أکره فقلت لئن رجعت إلی رسول 
 فقلت رأیت من علی کذا وکذا فقال ال تقل هذا فهو أولی الناس بکم بعدیالله ألشکونک إلیه فلما قدمت لقیت رسول الله 

  قال الهیثمی: رواه الطبرانی وفیه دکین ذکره ابن أبی حاتم ولم یضعفه أحد وبقیة رجاله وثقوا 873ص    3مع الزوائد  ج مج [3]
حکم نرم افزار جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات ؛ حدثنا سلیمان بن أحمد  6578ح  3339ص    5معرفة الصحابة  ج  [4]

بن یحیی بن زهیر قاال : ثنا محمد بن عثمان بن کرامة ثنا عبید الله بن موسی ثنا یوسف بن صهیب ثنا أحمد بن عمرو البزار وأحمد 
عن رکین عن وهب بن جمرة قال : صحبت علیا من المدینة إلی مکة فرأیت منه بعض ما أکره فقلت : لئن رجعت إلی رسول الله 

 ألشکونک إلیه فلما قدمت لقیت رسول اللهی کذا وکذا فقال : ال تقل هذا فهو أولی الناس بکم بعدیفقلت : رأیت من عل  
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امتداد رسالت 

 :نهج البالغه نیز چنین آمده است 881در خطبه ی 

د نه مردم ید. شما رازداران منیگر یدیکد. در روز نبرد چون سپر نگهبان ینی هستیق و برادران داران حیشما »
. پس د طاعت دارمیه روی می آورند، امکه روی بر می تابند می زنم و از آنان کسانی را کروی شما یگر. به نید

 ا. به خدایب و ر یی و در امان از هر ر ار کی عاری از هر نابید. اندرزهایاری دهیخواهی و اندرزهای خود یکمرا به ن
 1«سوگند، من اوالی به مردم از خود مردم هستم.

نهج  قراءة راشدة لکتاب»عبد الرحمن بن عبد الله الجمیعان وهابی این قسمت از نهج البالغه را در کتاب 
  ت.آورده اس «36، ص « العصمة»البالغة ، المبحث الثانی 

 : و گفته استح نهج البالغه از نظر وهابیت را آورده او در این کتاب قسمت های صحی

یکبار دیگر نهج البالغه را خواندم و مطالبی از آن را یادداشت نمودم و با برخی افراد پیرامون مسایل زیادی »
     2«بحث و مناقشه کردم تا به قرائت درست از نهج البالغه رسیدم و اینک امروز آن را تقدیم می کنم.

 :در جواب استفتائی چنین آمده است نیز ،متعلق به وهابیت ،وار اسالمدر سایت ن

اهل سنت کتابی بنام "نهج البالغه را دوباره بخوانیم" را که نوشته "عبد الرحمن بن عبد الله الجمیعان" را »
 3«تألیف کرده اند که به فارسی ترجمه شده است و اقوال صحیح را از سقیم تشخیص داده اند.

نسبت به همه ی مردم و به خصوص ابوبکر ، عمر و عثمان  بعد از پیامبر  ، امیرالمومنین بنابراین
و امامت آن حضرت  پس وقتی که چنین باشد، خالفت بالفصل امیرالمومنین ؛ از خودشان سزاوارتر بودند

 ی شود.ثابت م

                                                      
ِس َو اْلِبَطاَنُة  866ص    3شرح نهج البالغة البن ابی الحدید  ج  [1]

ْ
یِن َو اْلُجَنُن یْوَم اْلَبأ ْخَواُن ِفی الدِّ ْنَصاُر َعَلی اْلَحقِّ َو اإْلِ

َ
ْنُتُم اأْل

َ
أ

ْضِرُب اْلُمْدِبَر 
َ
اِس، ِبکْم أ ی ُدوَن النَّ ِه ِإنِّ یِب، َفَواللَّ ِعیُنوِنی ِبُمَناَصَحٍة َخِلیٍة ِمَن اْلِغشِّ َسِلیَمٍة ِمَن الرَّ

َ
ْرُجو َطاَعَة اْلُمْقِبِل، َفأ

َ
  َو أ

َ
اِس أَل ْوَلی النَّ

اِس   ِبالنَّ
ت ، وناقش« النهج»ثم قرأت تارة أخری ، وأدون ما أقرؤه حتی کتبت بعض مقاالت فی  83قراءة راشدة لکتاب نهج البالغة ، ص  [2]

بعض األشخاص فی کثیر من المسائل ، ولم تهدأ نفسی إلی شیء ، حتی کانت القراءة التی استبان لی وجه صحتها ، وهی هذه 
 التی أنقلها الیوم أو بعضها

 70-88-3773، تاریخ اضافه  01شماره فتوی  [3]
http://www.islampp.com/index.php?id=144&ftwid=6565 

http://www.islampp.com/index.php?id=144&ftwid=6565
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 امامت ثیچهارم: حد

 حدیث امامتچهارم: 

امام متقین، سید مسلمین  که علی  در شب معراج به من چنین وحی شد»فرمودند:  رسول خدا 
 .«و رهبر روسفیدان به سوی بهشت های پرنعمت است

 این روایت که متنش دارای شواهدی نیز هست، با سه سند نقل شده که دو تای آن ها معتبر هستند.

 :یکمسند 

نا أحمد بن ثبة یش یر ابن أبکثنا أبو ب یحدثنا محمد بن محمد بن أحمد ثنا محمد بن عبد الله الحضرم»
عد قال : عن عبد الله بن أس یر األنصار یثک یعن أب یرفیوب الصیأ یمفضل حدثنا جعفر األحمر عن هالل أب

ن یلمتقبثالث : أنه إمام ا یعل یف یإل یإلی السدرة المنتهی فأوح یب یلة أسر یت لی: انتهقال رسول الله 
 .«مین إلی جنات النعین وقائد الغر المحجلید المسلمیوس

 1این روایت را ابو نعیم اصفهانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.

 سند دوم:

ثنا  یلعالء الراز ی بن ایحیأنبأ  یلین العقیوب أنا عمرو بن الحصیر بن إسحاق أنبأ محمد بن أکحدثنا أبو ب»
ثالث  یعل یف یإل یأوحه قال قال رسول الله ید عن عبد الله بن أسعد بن زرارة عن أبیحم یهالل بن أب

 .«ن ین وقائد الغر المحجلین وإمام المتقید المسلمیأنه س

 2این روایت را حاکم نیشابوری نقل کرده و حکم به صحت سندش داده است.

 سند سوم:

خمس  395حدثنا مجاشع بن عمرو بهمدان سنة  یاألصبهان یز األشعر یحدثنا محمد بن مسلم بن عبد العز »
 یم الجهنیکد الوزان عن عبد الله بن عیحم یحدثنا هالل بن أب یسی بن سوادة الراز ین حدثنا عین ومائتیوثالث

إمام ن وید المؤمنیأنه س یلة أسر یاء لیثالثة أش یعل یف یإن الله عز وجل أوحی إلقال قال رسول الله 

                                                      
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن  0773ح  8513ص    9معرفة الصحابة  ج  [1]
  قال الحاکم: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه 0661ح  801ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
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امتداد رسالت 

 .«نین وقائد الغر المحجلیالمتق

  1ده است.این روایت را طبرانی نقل کر 

 «امام المتقین» ،«سید العرب»، «سید المسلمین»روایاتی نیز وجود دارد که عبارات همانطور که گفتیم البته 
استفاده شده است که اگرچه  نسبت به حضرت علی  در کالم رسول خدا  «قائد الغر المحجلین»و 

 .تقویت می کنندداریم، یکدیگر را سند بعضی از آنها ضعیف است، اما چون تعدد طرق 

 :یکمروایت 

 :یکم سند

مظفر روی عنه محمد بن ال یبن المثنی الطهو  ید الله السمسار حدث عن علیعبد الجبار بن أحمد بن عب»
د الله النجار قال حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الجبار بن أحمد ید الله بن محمد بن عبیالحافظ أخبرنا عب

عة حدثنا یبن له د بن الحباب حدثنا عبد اللهیحدثنا ز  یبن المثنی الطهو  یحدثنا عل د الله السمسار ببغدادیبن عب
رسول رب  یطالب وص یبن أب ی... هذا علرمة عن بن عباس قال قال رسول الله کعة عن عیجعفر بن رب

 .«ثیعة ذاهب الحدیتبه إال بهذا اإلسناد وبن لهکن لم أ ین وقائد الغر المحجلین وإمام المتقیالعالم

لهیعه  گرفته، متروک بودن عبد الله بن آنتنها اشکالی که به سند این روایت را خطیب بغدادی نقل کرده و 
در حالی که او ثقه است و تنها به خاطر اینکه بعد از آتش گرفتن کتاب هایش از حفظ روایت نقل می  2است

تن ن عامه نیز روایات او را به هنگام داشکرد، به او اشکال وارد می کنند، اما حتی سختگیرترین حدیث شناسا
 3شواهد، معتبر می دانند.

 سند دوم:

خاری ته أهل بیر تفرد برواکث منیمان األعمش حدین روی عن سلیعداد المجهول یالمفضل بن سلم ف»

                                                      
 8783ح  833ص    3ی ( للطبرانی ج المعجم الصغیر ) الروض الدان [1]
 5175ح  883ص    88تاریخ بغداد  ج  [2]
قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لوال سوء حفظ ابن لهیعة، ولکن ال بأس به فی »محمد ناصر الدین ألبانی می گوید: از جمله،  [3]

 سایت شامله 303ص  6صحیح ابی داود ج «  الشواهد.
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 امامت ثیچهارم: حد

نا بخاری أخبر مان الحافظ بیأخبرنا محمد بن أحمد بن سل یالدربند  ید الحسن بن محمد بن علیه أبو الولیأخبرن
 یالشرغ مان بن داودیل قاال حدثنا أبو عثمان سعد بن سلیمحمد بن نصر بن خلف وخلف بن محمد بن إسماع

 یة األسد یباته ببغداد عن األعمش عن عیحدثنا المفضل بن سلم لق یب حاتم بن منصور الحنظلیحدثنا أبو الط
ن وامام یر المؤمنیطالب أم یأب بن ی... هذا علعن االصبغ بن نباتة عن بن عباس قال قال رسول الله 

 1.« ن ...ین إلی جنان رب العالمین وقائد الغر المحجلیالمتق

 سند سوم:

نا محمد  أنا أبو العباس بن عقدة یأناعاصم بن الحسن أنا أبو عمر بن مهد  یأخبرنا أبو القاسم بن السمرقند »
د بن یونس عن األعمش عن سعیسی بن یناع یمة بن ماهان المروز ینا خز  یالقطوان یعنیبن أحمد بن الحسن 

ن یر المؤمنین وأمیرسول المسلم یطالب وص یبن أب ی... هذا علر عن ابن عباس قال قال رسول الله یجب
  2.«میجنات النع ین فیوقائد الغر المحجل

 روایت دوم:

بر من وارد می نقل می کند : پرچم علی امیر المؤمنان و امام روسفیدان ، در حوض  ابوذر از پیامبر »
شود و می ایستم و دست او را می گیرم و چهره ی او و یارانش سفید است ، پس می گویم : با دو چیز گران بها 
بعد از من چگونه رفتار کردید ؟ پس می گویند : بزرگتر آن ها را پیروی کردیم و تصدیقش کردیم و کوچکتر را 

پس می گوییم : او را برگردانید و از حوض سیرابش کنید . کمک و یاری کردیم و همراه با ایشان جنگیدیم . 
پس از آن می نوشند نوشیدنی که بعد از آن هرگز تشنه نمی شوند و صورت امامشان مانند خورشید فروزان و 

، موضوع است و در سندش ی ستاره در آسمان است. این روایتچهره آنان مثل ماه شب چهارده یا مانند نور ها
  3«وجود دارد. راویان مجهول

                                                      
 3876ح  833ص    89تاریخ بغداد  ج  [1]
 936ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]
أخبرنا محمد بن ناصر أنبأنا محمد بن علی بن میمون أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علی  991ص    8الآللیء المصنوعة  ج  [3]

ع حدثنا یحیی یالحسنی حدثنا القاضی محمد بن عبد الله الجعفی حدثنا الحسین بن محمد بن الفرزدق حدثنا الحسن بن علی بن بز 
بن حسن بن فرات القزاز حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودی عن الحارث بن حصیرة عن صخر بن الحکم الفزاری حبان بن الحارث 
األزی عن الربیع بن جمیل الضبی عن مالک بن ضمرة الرواسی عن أبی ذر مرفوعا : ترد علی الحوض رایة علی أمیر المؤمنین 
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امتداد رسالت 

اینکه سند این روایت ضعیف است، بله چنین است، اما اینکه سیوطی ادعا کرده که جعلی است، سخن 
 باطلی است؛ زیرا مضمون این روایت با اسناد معتبر و متعددی نقل شده است.

علی این جالبته از سیوطی انتظاری بیش از این نیست؛ زیرا وی تصریح کرده که از نشانه های اصلی حدیث 
 ! 1باشد است که روایت در فضیلت اهل بیت 

 روایت سوم:

 دو رکعت نماز : ای انس ! آب بریز وضو بگیریم ، سپس ایستاد وفرمود انس می گوید : رسول خدا »
: ای انس ! اول کسی که بر تو از این در وارد می شود ، امیرمؤمنان و آقای مسلمانان و خواند و سپس فرمود

فیدان و آخرین اوصیاء است. انس می گوید : گفتم خدایا مرا فردی از یارانش قرار بده و آن را کتمان رهبر رو س
. پس خوشحال  آمد . پس فرمود : ای انس ! او چه کسی است؟ گفتم : علی  کردم تا اینکه علی 

ورتش مالید . پس را با صورتش پاک کرد و عرق علی را به ص ایستاد و او را در بغل گرفت و صورت علی 
فتار ین گونه ر ! شما را دیدم به گونه ای با من رفتار کردی که قبال با من ا گفت : ای رسول خدا  علی 

: چه مانعی دارد در حالی که تو از جانب من دین را بیان می کنی و صدایم را به گوششان نکرده بودی. فرمود
  2«رای آنان تبیین می کنی.می رسانی و آنچه از من در آن اختالف کردند را ب

 

 

                                                      
کبر وإمام الغر المحجلین فأ قوم فآخذ بیده فبیاض وجهه ووجوه أصحابه فأقول ما خلفتمونی فی الثقلین بعدی فیقولون تبعنا األ

وصدقناه ووازرنا األصغر ونصرناه وقاتلنا معه فأقول ردوه رواه حوضی فیشربون شربة ال یظمئون بعدها أبدا ووجه إمامهم کالشمس 
 م فی السماء ، موضوع : وإسناده مظلم فیه مجاهیلالطالعة ووجوههم کالقمر لیلة البدر أو کأضواء نج

  قلت ومن القرائن کون الراوی رافضیا والحدیث فی فضائل أهل البیت 336ص    8تدریب الراوی  ج  [1]
( أخبرنا أبو علی المقریء أنا أبو نعیم الحافظ نا محمد بن أحمد بن علی نا 00650)ح  916ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]

بن عثمان بن أبی شیبة نا إبراهیم بن محمد بن میمون نا علی بن عباس عن الحارث بن حصیرة عن القاسم بن جندب عن  محمد
یاأنس اسکب لی وضوءا ثم قام فصلی رکعتین ثم قال یا أنس أول من یدخل علیک من هذا الباب أمیر أنس قال قال رسول الله 

ین وخاتم الوصیین قال أنس قلت اللهم أجعله رجال من األنصار وکتمته إذ جاء علی المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجل
فقال من هذا یا أنس فقلت علی فقام مستبشرا فاعتنقه ثم جعل یمسح عن وجهه بوجهه ویسمح عرق علی بوجهه فقال یا رسول 

  فوا فیه بعدیعهم صوتی وتبین لهم ما اختلالله لقد رأیتک صنعت شیئا ما صنعت بی قبل قال وما یمنعنی وأنت تؤدی عنی وتسم
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 امامت ثیچهارم: حد

 روایت چهارم:

ی ثنا الحسن یحیثنا أحمد بن  یبن العباس البجل یثنا عل یالقصبان یحدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاض»
ه یسول الله علر  یقال ل یقال قال عل یه عن الشعبیاسحاق عن أب یوسف بن أبیم بن ین ثنا إبراهیبن الحس

 .«ن ... ین وإمام المتقیالمسلمد یالصالة والسالم مرحبا بس

 نقل کرده اند. 3با سند معتبر 2و ابن عساکر 1این روایت را ابو نعیم اصفهانی

 روایت پنجم:

درباره ی او  روزی ]به خانه ی ما[ آمد ، پس رسول خدا  : علی بن ابی طالب ویدعایشه گ»
شان نیستید ای رسول خدا ؟! ای فرمودند: این سید مسلمین است. پس من گفتم: مگر شما سید مسلمین

  4«فرمودند: من خاتم پیامبران و رسول پروردگار عالمیان هستم.

 5این روایت را ابن عساکر نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.

                                                      
 66ص    8حلیة األولیاء البی نعیم االصبهانی ج  [1]
 ( 00533)ح  937ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]
طبق برنامه ی جوامع الکلم ، تمام رجال سند این روایت ، ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز الحسن بن الحسین العرنی  [3]

 فسر ندارد و حاکم نیشابوری سند روایتش را صحیح و ابن حجر عسقالنی حسن دانسته اند؛که جرح م
قال أخبرنا علی بن عبد الرحمن بن عیسی ثنا الحسین بن الحکم الجیزی ثنا الحسن بن الحسین العرنی ... عن رسول الله »

 با سکوت ذهبی 860ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج .«  ... هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
قال ثنا الحسن بن الحسین األنصاری ... عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت إنما أنت منذر ولکل قوم هاد وضع »... 
 ... 871ص    89تفسیر الطبری  ج .« یده علی صدره  

یة وضع عن بن عباس قال لما نزلت هذه اآل والمستغرب ما أخرجه الطبری بإسناد حسن من طریق سعید بن جبیر»قال العسقالنی: 
 936ص    1فتح الباری  ج .« یده علی صدره ... رسول الله 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی وأبو عبد الله الحسین بن علی بن أحمد المقریء وأبو البرکات یحیی بن الحسن بن الحسین  [4]
مد بن عبید الله بن دحروج قالوا أنا أبو الحسین بن النقور نا عیسی بن علی قال المدائنی وأبو بکر محمد وأبو عمرو عثمان ابنا أح

قریء علی أبی الحسن بن نوح وأنا أسمع قیل له حدثکم جعفر بن أحمد العوسجی نا أبو بالل األشعری نا یعقوب التیمی عن جعفر 
هذا سید المسلمین فقلت ألست فقال له رسول الله بن أبی المغیرة عن أبن أبزی عن عائشة قالت أقبل علی بن أبی طالب یوما 

  سید المسلمین یا رسول الله فقال أنا خاتم النبیین ورسول رب العالمین
 ( حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن00095)ح  975ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [5]
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امتداد رسالت 

 روایت ششم:

 :یکمسند 

ثنا أبو  یبو حفص عمر بن الحسن الراسبثنا محمد بن معاذ ثنا أ یحدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوب
د یس ید ولد آدم وعلیقال أنا س یالله عنها أن النب یر عن عائشة رضید بن جبیبشر عن سع یعوانة عن أب

 العرب 

 .«سید عرب است هستم و علی  فرمودند: من سید فرزندان آدم  : پیامبر ویدعایشه گ»

ل اما بخاری و مسلم آن را نق ،این حدیث صحیح است سند هاین روایت را حاکم نقل کرده و گفته است ک
   1.نکرده اند

 سند دوم:

به من فرمودند: سید عرب را به نزد من فرا بخوانید . پس من گفتم:  : روزی رسول خدا ویدعایشه گ»
 هستم و علی  مگر شما سید عرب نیستید ای رسول خدا ؟! ایشان فرمودند: من سید فرزندان آدم 

 .«عرب است سید

 2این روایت را نیز حاکم در مستدرکش آورده است.

 سند سوم:

 حاکم نیشابوری شاهد دیگری برای حدیث عایشه از جابر نقل کرده است:

د العرب فقالت عائشة یس یادعوا لالله عنه قال قال رسول الله  یث جابر رضیوله شاهد آخر من حد»
 3.«د العربیس ید ولد آدم وعلیلله فقال أنا سا رسول اید العرب یالله عنها ألست س یرض

                                                      
سناد ولم یخرجاه وفی إسناده عمر بن الحسن هذا حدیث صحیح اإل  0635ح  899ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [1]

 وأرجو أنه صدوق ولوال ذلک لحکمت بصحته علی شرط الشیخین وله شاهد من حدیث عروة عن عائشة
أخبرناه أبو بکر محمد بن جعفر القارئ ببغداد ثنا أحمد بن عبید بن ناصح  0636ح  890ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]

ادعوا لی سید العرب فقلت ن عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله ثنا الحسین بن علوا
  یا رسول الله ألست سید العرب قال أنا سید ولد آدم وعلی سید العرب

 0633ح  890ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [3]
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 اطاعت ثیپنجم: حد

 حدیث اطاعتپنجم: 

هرکس از من اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هرکس از من »فرمودند:  حضرت رسول 
( اطاعت کند، از من اطاعت کرده است و سرپیچی کند، از خدا سرپیچی کرده است و هر کس از علی )

 «من سرپیچی کرده است.سرپیچی کند، از  هرکس از علی 

 این روایت در کتب اهل سنت با دو سند نقل شده است که یکی از آن ها صحیح است.

 :یکمسند 

نا الحسن بن حماد بمصر ث یر الراز ید بن بشیبن سع یتابه ثنا علکمن أصل  یبانیأخبرنا أبو أحمد محمد الش»
ذر  ین ثعلبة عن أبة بیعن معاو یمیمرو الفقعن الحسن بن ع یرفیعلی ثنا بسام الصیی بن یحیثنا  یالحضرم

 ایفقد عصی الله ومن أطاع عل یفقد أطاع الله ومن عصان یمن أطاعنالله عنه قال قال رسول الله  یرض
 «خرجاهیح اإلسناد ولم یث صحیهذا حد یا فقد عصانیومن عصی عل یفقد أطاعن

  1افقت نموده است.این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با او مو 

ی بن یحیل ثنا یمحمد بن إسماعثنا  یمان البرنسیم بن سلیعقوب ثنا إبراهیحدثنا أبو العباس محمد بن 
الله عنه قال قال  یذر رض یة بن ثعلبة عن أبیعن معاو یمیعن الحسن بن عمرو الفق یرفیثنا بسام الص علیی

ومن  فقد عصی الله یفقد أطاع الله ومن عصان ینالله عنه من أطاع یطالب رض یبن أب یلعلرسول الله 
  خرجاهیح اإلسناد ولم یث صحیهذا حد یفقد عصان کومن عصا  یفقد أطاعن کأطاع

 2حاکم نقل و تصحیح کرده است.نیز این روایت را 

 دو اشکال وارد کرده است:  ،، به این حدیثیلبانی وهابأ

بن ثعلبة  ةنه محاربی و دوم اینکه عدالت معاوی یکی اینکه یحیی بن یعلی در این حدیث، اسلمی است
 مشخص نشده است !

                                                      
  0683ح  897ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [1]
 با تصحیح حاکم  0608ح  893ص    9مستدرک علی الصحیحین  ج ال [2]
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امتداد رسالت 

در حالی که یحیی بن یعلی در این روایت به قرینه ی روایت دوم حاکم که از بخاری نقل کرده است، محاربی 
 .از شیوخ بخاری است 2بر خالف یحیی بن یعلی اسلمی 1است؛ زیرا یحیی بن یعلی محاربی

و علمای بزرگی مثل حاکم و ذهبی روایتش را تصحیح 3ن حبان در شمار ثقات آورده استة بن ثعلبة را ابمعاوی
 لذا معاویه بن ثعلبه نیز ثقه است و در برنامه ی جوامع الکلم به او رتبه ی مقبول داده شده است. ؛کرده اند

 سند دوم:

ا محمد بن ن یأنا ابن عد  یالفارسضا أنا ابن مسعدة أنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد یأخبرنا أبو القاسم أ»
عمر بن عبد  اد نا عمر بن سعد عنینا عبادة بن ز  یوفکال یمیمان التمیم بن سلینا إبراه ید الطبر یز یجعفر بن 
 یا فقد أطاعنیقول من أطاع علیقال سمعت رسول الله  یعلی بن مرة الثقفیه عن جده یعن أب یالله الثقف

قد أحب الله ف یومن أحبن یا فقد أحبنیفقد عصی الله ومن أحب عل یانومن عص یا فقد عصانیومن عصی عل
  4.«افر أو منافقکإال  کبغضیإال مؤمن وال  کحبیفقد أبغض الله ال  یومن أبغضن یا فقد أبغضنیومن أبغض عل

 

 

 

 

 

                                                      
ی حیی بن یعلی بن الحارث بن حرب بن جریر بن الحارث المحاربی ... روی  6303رقم  03-06ص    93تهذیب الکمال  ج  [1]

 عنه : البخاری
  ی عنه : ... )اسم بخاری نیست(یحیی بن یعلی االسلمی القطوانی ... رو   6358رقم  53-57ص    93تهذیب الکمال  ج  [2]
  معاویة بن ثعلبة یروی عن أبی ذر روی عنه أبو الجحاف داود بن أبی عوف 5017رقم  086ص    5الثقات  ج  [3]
 (00936)ح  337ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [4]
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 اطاعت ثیپنجم: حد

 داللت حدیث بر ولی امر بودن امیرالمومنین 

؛ از خدا اطاعت  1مکاألمر من یعوا الرسول وأولیوأطعوا الله یأطبخاری در صحیحش در باب تفسیر آیه ی 
نقل  همین حدیث از رسول خدا حدیثی شبیه  کنید و نیز اطاعت کنید از رسول و والیان امر که از شمایند.

 کرده که فرمودند:

، از خدا سرپیچی کرده رده است و هرکس از من سرپیچی کند، از خدا اطاعت کهرکس از من اطاعت کند »
، از من ست و هرکس از امیر من سرپیچی کند، از من اطاعت کرده او هر کس از امیر من اطاعت کندست ا

 2.«سرپیچی کرده است

و یکی از مصادیق اولی االمر در  امیر از طرف رسول خدا  حضرت علی طبق این احادیث،  یعنی 
  .قرآن هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 53نساء:  [1]
د أطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله قال من أطاعنی فقأن رسول الله  6381ح  3688ص    6صحیح البخاری  ج  [2]

  ومن أطاع أمیری فقد أطاعنی ومن عصی أمیری فقد عصانی
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امتداد رسالت 

 حدیث جداییششم: 

است و هر کس از من  ، از من جدا شدهجدا شود از حضرت علی هر کس »فرمودند:  رسول خدا 
 «، از خداوند جدا شده است.جدا شود

 این روایت با چهار طریق نقل شده که یکی از آن ها معتبر است و در مجموع نیز یکدیگر را تقویت می کنند.

 :یکمسند  

ة بن ین معاوأبو الجحاف ع یقال حدثن ر قثنا عامر بن السبطیقثنا بن نم یأب یحدثنا عبد الله قال حدثن»
 «یفقد فارقن کفقد فارق الله ومن فارق یانه من فارقن یا علیذر قال قال رسول الله  یثعلبة عن أب

عیف هیچ راهی برای تض وصی الله بن محمد عباس، محقق کتاب،این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و 
توثیق معاویة بن ثعلبة را ذکر نکرده و در نهایت در مورد سند این سند این روایت پیدا نکرده است جز اینکه 

 ! 1روایت، نظرش را نگفته است

حاکم نیشابوری نیز این روایت را با همین سند نقل کرده و حکم به صحت سندش داده و برنامه ی جوامع 
 2الکلم نیز سندش را در متابعات و شواهد حسن دانسته است.

 آن را از بزار نقل کرده و همه ی رجال سندش را ثقه دانسته اند. نیز 4و شوکانی 3هیثمی

 

                                                      
 مجموع دو جلد ، با تحقیق وصی الله بن محمد عباس  363ح  375-370فضائل الصحابة البن حنبل  ، ص  [1]
خرجاه / حکم برنامه جوامع الکلم: قال الحاکم: صحیح اإلسناد ولم ی 0630ح  899ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]

إسناده حسن فی المتابعات والشواهد / حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن یعقوب ثنا الحسن بن علی بن عفان العامری ثنا عبد 
النبی  لالله بن عمیر ثنا عامر بن السمط عن أبی الجحاف داود بن أبی عوف عن معاویة بن ثعلبة عن أبی ذر رضی الله عنه قال قا

یا علی من فارقنی فقد فارق الله ومن فارقک یا علی فقد فارقنی صحیح اإلسناد ولم یخرجاه  
وأخبرنی أبو سعید النخعی ثنا عبدان األهوازی ثنا محمد بن عبد الله بن  0379ح  851ص    9و المستدرک علی الصحیحین  ج 

لعلی من فارقنی لبة عن أبی ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله نمیر أنا عامر بن السری عن أبی الجحاف عن معاویة بن ثع
  فقد فارق الله ومن فارقک فقد فارقنی

 قال الهیثمی: رواه البزار ورجاله ثقات 895ص    3مجمع الزوائد  ج  [3]
 پی دی اف / قال الشوکانی: وأخرج البزار بإسناد رجاله ثقات 883رقم  336در السحابة ، ص  [4]
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 ییجدا ثیششم: حد

 سند دوم:

 نقل کرده است: همین روایت را طبرانی از طریق عبدالله بن عمر از رسول خدا 

ن عمار عن علی عن عمران بیی بن یحیثنا  یح األسد یثنا أحمد بن صب یحدثنا محمد بن عبد الله الحضرم»
 یومن فارقن یا فارقنیقال من فارق عل الله عنه أن رسول الله  ید عن بن عمر رضمجاه یس حدثنیإدر  یأب

  1.«فارق الله

 سند سوم:

 ه گفت:کده روایت کرده است یطبرانی با سندش از بر 

 ییبدگو  یخواهند از عل یم ین از خانه خارج شده و فرمود : چرا گروهیخشمگ ... رسول خدا  »
ه از کس کبد گویی کند ، از من بدگویی کرده است و هر   یه از علکرکس ست ؟ هینند ؟ منظورشان چک

 2.«م ... یاز من است و من از او  یجدا شود از من جدا شده است ، عل  یعل

 سند چهارم:

 نقل کرده است: ذهبی طریق دیگری از این روایت را از ابو هریره به نقل از رسول خدا 

ثا باطال یحد یب بن ثابت ثم ساق له األزدیروی عنه حب یرة قاله األزدیهر  یاألعمی عن أب یوفکن الیرز »
  3«ثیدالح یومن تواله فقد توالن یا فقد فارقنیفارق الله ومن فارق عل یمرفوعا من فارقن -رة یهر  یعن أب

 

 

 

                                                      
 89553ح  039ص    83لمعجم الکبیر  ج ا [1]
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثی قال نا أبی قال نا حسین  6715ح  869-863ص    6المعجم األوسط  ج  [2]

کالم یسمع الاألشقر قال نا زید بن أبی الحسن قال ثنا أبو عامر المری عن أبی إسحاق عن بن بریدة عن أبیه قال ... ورسول الله 
 فخرج مغضبا وقال ما بال أقوام ینتقصون علیا من ینتقص علیا فقد انتقصنی ومن فارق علیا فقد فارقنی إن علیا منی وأنا منه ..

 3313رقم  35ص    9میزان االعتدال فی نقد الرجال للذهبی  ج  [3]
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امتداد رسالت 

 امیرالمومنین خالفت داللت حدیث بر 

قت یند، در حقکجدا شود و اطاعت ننباشد و از آن حضرت  س با حضرت علی کت، هر ین روایطبق ا
 و خداوند جدا شده است. امبر یاز پ

 دارد: در تصریح می کند که این حدیث داللت بر خالفت امیرالمومنین  دهلوی نیز

نهي کردند از مفارقت  پس از این جهت که آن حضرت  ،اما آنکه خالفت حضرت مرتضی منعقد شد»
 ؛ حضرت مرتضی 

یا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك یا علي فقد   : ذر قال قال النبي أخرج الحاکم عن أبي
 1.«فارقني

گری یر دیستادند و مسیا رمؤمنان یدر برابر امه پس از رسول خدا کسانی کف یلکب تین ترتیو به ا
 شود.ردند ، روشن میکرا انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 پی دی اف 031-033ص  0، ج إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء [1]
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 خالفت ثیهفتم: احاد

 احادیث خالفتهفتم: 

با لفظ خلیفه اشاره شده است که تعدادی از آن  ه خالفت امیر المومنین در روایات متعددی صریحا ب
 ها را ذکر می کنیم. 

 روایت یکم:
هستی، بجز اینکه  به من به منزله ی هارون برای موسی  توفرمودند:  به علی  رسول خدا »

  1«ز من باشی.مؤمنین بعد ا پیامبر نیستی و سزاوار نیست که من بروم بجز اینکه تو خلیفه ی من در میان تمام

سندش  4و باسم بن فیصل الجوابره 3، ألبانی2این روایت را ابن ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم
 را حسن دانسته اند.

را آن حضرت صحابه را با خود به جنگ بردند و در ی؛ ز امبر یبعد از رحلت پ یعنیدر این حدیث،  «یبعد »
عنی ؛ ی، خالفت بر همه ی مومنان را مطرح می کندکه حدیث در حالی ،یفه بر آنها نبودخل واقع امام علی 

ولی  ،یا هیچکدام از صحابه مومن نبوده اند و فقط زن و بچه ها مومن بودند و یا اینکه صحابه مومن بوده اند
 از رفتن به جنگ تخلف کردند !

ول ست!! و چون رسیامبری نیچ پیسفر هستم، ه من یند تا وقتیبفرما امبر یه پکندارد  یدر ضمن، معن
 یجز نبوت برا  ات حضرت هارونیش داشته اند، پس تمامی خصوصیاشاره به بعد از رحلت خو خدا 

 گردد. ی، ثابت م حضرت امیرالمومنین 

                                                      
ن المثنی حدثنا یحیی بن حماد عن أبی عوانة عن یحیی ابن سلیم أبی بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال ثنا محمد ب [1]

لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی إال أنک لست نبیا إنه ال ینبغی أن أذهب إال وأنت خلیفتی فی کل مؤمن قال رسول الله 
  من بعدی

حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا یحیی بن سلیم  8811ح  565ص    3السنة البن أبی عاصم  ج  [2]
 الفزاری وهو صدوق حسن الحدیث

 سایت شامله ؛ قال األلبانی : إسناده حسن 8811ح  565ص  3السنة البن أبی عاصم ومعها ظالل الجنة لأللبانی ، ج  [3]
)پی دی اف( قال المحقق: إسناده  8333ح  177-333ص  8ج  -لجوابره السنة البن ابی عاصم با تحقیق باسم بن فیصل ا [4]

 حسن



 
 

301 

 

امتداد رسالت 

 روایت دوم:
، می گذارمن یفه وجانشیان شما دو خلینقل می کند که فرمودند: من در م زید بن ثابت از رسول خدا »

از  ن دو هرگزیتم. ایاهل ب ،ن امتداد یافته است، وعترتمیسمانی از آسمان تا زمیکتاب خدا ؛ که همچون ر 
 1.«به من ملحق شوند ،ر جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثرگیکدی

و وصی الله بن محمد عباس حسن لغیره  2این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و هیثمی سندش را نیکو
 3نسته است.دا

 4طبرانی نیز همین روایت را نقل کرده و هیثمی همه ی رجال سندش را ثقه دانسته است.

 6و البانی حکم به صحت حدیث کرده است. 5حافظ بوصیری نیز همه ی رجال سند این روایت را ثقه دانسته

 روایت سوم:
ْنِذْر َعشه ی یه آکآن گاه 

َ
َرب کَرتَ یَوأ

ْ
ق
َ
 امبر ینازل شد و پ دان نزدیکت را انذار کن .: و خویشاون 7َن یْاأل
جمع نموده، آنان را به  شاوندان خود را در خانه حضرت ابوطالب یمأمور به اعالن رسمی دعوت شدند، خو

چ یه« د؟ن من بشویر و جانشیند تا برادر، وز کعت می یاز شما با من ب یکدام ک»رده و فرمودند: کاسالم دعوت 
فرمودند: علی بعد از دو بار تکرار این سخن،  امبر یه پکن یپاسخ نداد تا ا ن یرالمؤمنیس بجز امک
( برادر، وز )استن من یر، وصی و جانشی. 

 با عبارات مختلفی روایت شده است: که اسناد معتبری دارد، این واقعه 

                                                      
حدثنا عبد الله قال حدثنی أبی حدثنا اسود بن عامر نا شریک عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت قال قال رسول  [1]

ی وانهما بین السماء واألرض وعترتی أهل بیتإنی تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء واألرض أو ما الله 
 لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض

  قال الهیثمی: رواه أحمد وإسناده جید 869ص    3مجمع الزوائد  ج  [2]
 مجموع دو جلد ، قال وصی الله بن محمد عباس : إسناده حسن لغیره  8793ح  303فضائل الصحابة البن حنبل  ص  [3]
 قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله ثقات 837ص    8ج  مجمع الزوائد  [4]
 سایت شامله قال الحافظ البوصیری : هذا إسناد رواته ثقات / بر مبنای  5357ح  933ص  6اتحاف الخیرة ، ج  [5]
 قال األلبانی: صحیح 3053ح  013ص  8صحیح الجامع الصغیر وزیادته ، ج  [6]
 380شعراء:  [7]
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 خالفت ثیهفتم: احاد

 یکم: خلیفتی فی اهلی

 سند اول:

از  نازل شد ، پیامبر  ت را انذار کنو خویشاوندان نزدیکفرمود: هنگامی که آیه ی  علی »
خویشاوندانش سی نفر را جمع کرد ، پس خوردند و نوشیدند ، سپس به آن ها فرمود: چه کسی قرض و وعده 
های من را ادا می کند تا همراه من در بهشت باشد و جانشین من در میان اهل من باشد ؟ مردی که شریک 

خدا ، بخشندگی و کرم شما وسیع است ، چه کسی این را انجام می  )راوی( اسمش را نبرد ، گفت: ای رسول
فرمود :  دهد ؟ او گفت من و دیگری گفت من . راوی می گوید و آن را به اهل بیتش عرضه کرد و علی 

 1«ن.م

نیکو دانسته  4و شوکانی 3و هیثمی 2این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و احمد شاکر سندش را حسن
 اند.. 

 5ری نیز این روایت را نقل کرده و محمود محمد شاکر سندش را صحیح دانسته است.طب

 سند دوم:

و انذر عشیرتک األقرین ؛ : هنگامی که این آیه فرمود عبد الله بن حارث می گوید : علی »
یمانه : پای گوسفند همراه با یک پبه من فرمود ، رسول خدا نازل شد خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده 

گندم را غذا درست کن . و نزد ما دو ظرف بود که دوغ در آن بود و به من فرمود : این دو را پر از دوغ کن . گوید 
نفر  08یا  07: انجام دادم . سپس به من فرمود : بنی هاشم را دعوت کن . گوید : آن ها را که در آن زمان 

                                                      
ا عبد الله حدثنی أبی ثنا أسود بن عامر ثنا شریک عن األعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله األسدی عن علی رضی حدثن [1]

من أهل بیته فاجتمع ثالثون فأکلوا وشربوا قال الله عنه قال لما نزلت هذه اآلیة ) وأنذر عشیرتک األقربین ( قال جمع النبی 
ی ویکون معی فی الجنة ویکون خلیفتی من أهلی فقال رجل لم یسمه شریک یا رسول فقال لهم من یضمن عنی دینی ومواعید 

  الله أنت کنت بحرا من یقوم بهذا قال ثم قال اآلخر قال فعرض ذلک علی أهل بیته فقال علی رضی الله عنه انا
 پی دی اف؛ قال احمد محمد شاکر: إسناده حسن  119ح  505ص  8مسند احمد بن حنبل ، ج  [2]
  قال الهیثمی: رواه أحمد وإسناده جید 889ص    3مجمع الزوائد  ج  [3]
 قال الشوکانی : وأخرج احمد بإسناد جید  33ح  389در السحابة ، ص  [4]
 قال محمود محمد شاکر : وهذا خبر عندنا صحیح سنده  68-67ص  9تهذیب اآلثار مسند علی   ج  [5]
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امتداد رسالت 

دند که هر یک به تنهایی یک گوسفند با خورشتش را می بودند دعوت کردم . گوید : در بین آن ها ده نفر بو
از باالی ظرف برداشت ، سپس به آنها فرمود : بخورید  خورد . و فرمود : وقتی ظرف را آوردند رسول خدا 

و خوردند تا این که سیر شدند و آن ظرف همانطور بود و جز مقدار کمی از آن کم نشده بود . سپس ظرف های 
نوشیدند تا اینکه سیراب شدند و بسیاری از آن زیاد آمد و هنگامی که فارغ شدند ، رسول خدا دوغ را آوردم و 

  خواست سخن بگوید که آن ها در سخن پیش دستی کردند و گفتند مثل امروز سحر ندیده بودیم و رسول
 ساکت شد. خدا 

کن و آن ها را دعوت کرد و سپس به من فرمود: پای گوسفندی همراه با یک پیمانه گندم را غذا درست  
 ساکت شد. خوردند و نوشیدند و در سخن پیش دستی کردند و مانند سخن اولشان گفتند و رسول خدا 

: پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم را غذا درست کن و درست کردم و آن را جمع کرد و هنگامی فرمود
: کدام یک از شما از جانب من قرضم کرد و فرموددستی در سخن پیش  که خوردند و نوشیدند ، رسول خدا 

: ساکت شدند و عباس از ترس این که به مالش دمن در خانواده ام می باشد ؟ گوی را پرداخت می کند و جانشین
: و من به خاطر سن عباس ساکت شدم. سپس بار دیگر فرمود و عباس دسترسی پیدا کند ، ساکت شد. گوید

  1.«! فرمود : تو  : من ای رسول خدا ا دیدم ، گفتمکه آن ر  ساکت شد و هنگامی

                                                      
میسرة الحارثی ، ثنا عبد الله بن عبد القدوس ، ثنا االعمش بن عمرو ، عن عبد الله بن  حدثنا أبی ، ثنا الحسین بن عیسی بن [1]

اصنع لی رجل شاة بصاع من  - -الحارث قال : قال علی : لما نزلت هذه االیة وانذر عشیرتک االقربین قال لی رسول الله 
عین لت ثم قال لی ، ادع بنی هاشم قال : فدعوتهم وانهم یومئذ الربطعام وعندنا اناءا یکون فیه لبنا فقال لی : اماله لبنا ، قال : ففع

من  - -رجل أو اربعین ورجل ، قال : وفیهم عشرة کلهم یاکل الجذعة بادامها قال : فلما اتوا بالقصعة قال : اخذ رسول الله 
رووا قال :  قال : ثم اتیتهم باالناء فشربوا حتیذروتها ثم قال لهم : کلوا فاکلوا حتی شبعوا وهی کهیئتها لم یرزئوا منها اال یسیرا 

ان یتکلم فبدروه بالکالم ، فقالوا : ما راینا کالیوم فی السحر قال : فسکت رسول  - -وفضل فضل ، فلما فراغوا اراد رسول الله 
التهم روه ثم قالوا : مثل مقثم قال لی : اصنع لی رجل شاة بصاع من طعام قال : فدعاهم فلما اکلوا وشربوا قال : فبد - -الله 

قال : اصنع لی رجل شاة بصاع من طعام فصنعت ، قال : فجمعهم فلما اکلوا وشربوا بدرهم االولی قال : فسکت رسول الله 
الکالم ، فقال : ایکم یقضی ، عنی دینی ، ویکون خلیفتی فی اهلی ؟ قال : فسکتوا وسکت العباس خشیة ان  - -رسول الله 

ماله قال : وسکت انا لسن العباس ثم قالها مرة اخری فسکت العباس فلما رایت ذلک ، قلت : انا یا رسول الله فقال : یحیط ذلک ب
 انت. 
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 خالفت ثیهفتم: احاد

 نقل کرده است. 2با سند معتبر 1این روایت را ابن ابی حاتم در تفسیرش

 3ضمن اینکه خود ابن ابی حاتم در مقدمه ی تفسیرش التزام داده است که تنها روایات معتبر را نقل کند.

ولی به قرینه ی صدر و  ،بر خالفت در میان اهل استاگر چه در ظاهر به نظر می رسد که این عبارت دال 
ورد مذیل حدیث که درباره ی امر رسالت است، فهمیده می شود که خالفت آن حضرت نیز در شأن رسالت و در 

 . استمسلمین  همه ی

 

 

 

 

 

                                                      
  86785ح  3136ص    3تفسیر ابن أبی حاتم  ج  [1]
بد القدوس  ه بن عطبق برنامه ی جوامع الکلم ، تمام رجال سند این روایت ، ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز عبد الل [2]

 365ص    5که علمایی مثل ابن حبان ، ترمذی و بخاری توثیقش کرده اند. تهذیب التهذیب  ج 
 .لذا ابن حجر عسقالنی در جمع بندی احوال این راوی ، او را صدوق دانسته است  
ا صدوق رمی بالرفض وکان أیض عبد الله بن عبد القدوس التمیمی السعدی الکوفی»9006رقم   983ص    8تقریب التهذیب  ج  

 «یخطیء من التاسعة خت ت
سالنی جماعة من اخوانی اخراج تفسیر القران مختصرا باصح االسانید ... فتحریت اخراج » 8ص    8تفسیر ابن أبی حاتم  ج  [3]

من الصحابة ممن اتی بمثل لم اذکر معه احدا  -ذلک باصح االخبار اسنادا ، واشبهها متنا ، فاذا وجدت التفسیر عن رسول الله 
 «ذلک ، واذا وجدته عن الصحابة فان کانوا متفقین ذکرته عن اعالهم درجة باصح االسانید ، وسمیت موافقیهم بحذف االسناد.

گروهی از برادرانم از من تألیف تفسیر قرآن به صورت مختصر با صحیح ترین اسناد را خواستند ... پس من ، صحیح » ترجمه:
را از جهت سند و متن انتخاب کردم. پس اگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنی در تفسیر دیدم و صحابه نیز  ترین اخبار

هت رتبه و ترین آن را از جاند، سخن پیامبر )ص( را ترجیح دادم و اگر از صحابه سخنی در تفسیر نقل کردم، صحیحسخنی داشته
 «ام.ذف سند آوردهدرجه نقل کردم و نام موافقان آن را با ح
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   عوایم فاسمعوا له وأطیکف یفتیوخل ییو وص یدوم: أخ

 :یکم سند

و انذر عشیرتک االقربین ؛ و خویشاوندان ست که فرمود: چون آیه روایت شده ا از علی بن ابیطالب »
نازل گردید ، آن حضرت مرا طلبید و فرمود: ای علی، خدای بزرگ  بر رسول خدا نزدیکت را هشدار بده

آغاز سخن کرده و فرمود: ای  سپس رسول خدا به من دستور داده که خویشاوندان نزدیکت را بیم ده ... 
المطلب! به خدا سوگند من در میان عرب جوانی را سراغ ندارم که برای قوم خود چیزی بهتر از  فرزندان عبد

آنچه من برای شما آورده ام آورده باشد، من برای شما خوبی دنیا و آخرت آورده ام و خدا به من دستور داده تا 
مک کند تا به پاداش آن ، برادر شما را بدان دعوت کنم. اینک کدامیک از شما است که مرا در این ماموریت ک

من و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ در اینجا بود که آنها سرباز زده و من که از همه آنها کم سن و 
سال تر و کم دیدتر و شکم بزرگتر، و ساق پایم نازکتر از همه بود ، گفتم: ای پیامبر خدا! من کمک کار شما در 

)که چنان دید( گردنم را گرفت و فرمود: براستی که این است برادر و  ل خدا این ماموریت خواهم بود. رسو 
وصی و جانشین من در میان شما و شما از او شنوائی داشته باشید و پیروی اش کنید. و آن گروه برخاسته در 

طاعت از او ا گفتند: تو را مامور کرد تا از پسرت شنوائی داشته باشی و حالی که می خندیدند ، به ابو طالب 
 «.کنی

 1این روایت را طبری در تاریخش نقل کرده است.

 نیز همین روایت را مختصرا چنین نقل کرده است: طبری همچنین در مسند علی 

فرمودند : ای فرزندان عبدالمطلب ! من برای ( نقل می کند : پیامبر اکرم ابن عباس از علی )»
                                                      

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة قال حدثنی محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم   509-503ص    8تاریخ الطبری  ج  [1]
عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب عن عبدالله بن عباس عن علی بن أبی طالب 

اآلیة علی رسول الله وأنذر عشیرتک األقربین دعانی رسول الله فقال لی یا علی إن الله أمرنی أن أنذر عشیرتی  قال لما نزلت هذه
األقربین ... ثم تکلم رسول الله فقال یا بنی عبد المطلب إنی والله ما أعلم شابا فی العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتکم به إنی قد 

أمرنی الله تعالی أدعوکم إلیه فأیکم یؤازرنی علی هذا األمر علی أن یکون أخی ووصیی وخلیفتی  جئتکم بخیر الدنیا واالخرة وقد
فیکم قال فأحجم القوم عنها جمیعا وقلت وإنی ألحدثهم سنا وأرمصهم عینا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أنا یا نبی الله أکون 

ی فیکم فاسمعو له وأطیعوا قال فقام القوم یضحکون ویقولون ألبوزیرک علیه فأخذ برقبتی ثم قال إن هذا أخی ووصی وخلیفتی 
  طالب قد أمرک أن تسمع البنک وتطیع
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اوند به من دستور داده است تا شما را به سوی او دعوت کنم ، پس شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام و خد
 کدامیک از شما مرا در این امر یاری می کند تا برادر ، وصی و خلیفه من در میان شما گردد؟

( آنها از قبول این سخن سر باز زدند و من گفتم : ای پیامبر خدا ! من شما را در این میفرماید: )علی 
دست بر گردن من نهاد و فرمود : این ، برادر ، وصی و خلیفه من در  نمود . پس پیامبر امر یاری خواهم 

 1«میان شما می باشد ، پس حرف او را بشنوید و از او اطاعت نمایید.

 ولی در آن ،جالب است که همین محمد بن جریر طبری همین روایت را با همین سند در تفسیرش آورده
(  را سانسور کرده اند، ولی شاهد بر مدعا ) یفتیوخل ییهای مهمش )وصدست برده شده است و قسمت 

 عوا ( را باقی گذاشته اند ؛ یفاسمعوا له وأط

ن قال ثنا یالمخلص کن ورهطیاألقرب کرتیقرأ وأنذر عشیان کر عن عمرو أنه ید قال ثنا جر یحدثنا بن حم»
لمنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن ا یسلمة قال ثن

ة علی رسول یطالب لما نزلت هذه اآل یبن أب ینوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن عل
ذا کذ و کو  یون أخیکعلی هذا األمر علی أن  یؤازرنیم یکرسول الله ... فأ ین دعانیاألقرب کرتیالله وأنذر عش

 یا نبینا وأعظمهم بطنا وأخمشهم ساقا أنا یألحدثهم سنا وأرمصهم ع یعا وقلت وإنیجم قال فأحجم القوم عنها
ون کضحیقال فقام القوم  عوایفاسمعوا له وأط ذاکذا و کو  یإن هذا أخثم قال  یفأخذ برقبت کر یوز ون کالله أ 

  2«عیوتط کأن تسمع البن کطالب قد أمر  یقولون ألبیو

 را بیان می کند. صراحتا خالفت منصوص امیرالمومنین و  3سند این روایت نیز معتبر است

                                                      
حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنی محمد بن إسحاق عن  63ص    9تهذیب االثار مسند علی للطبری ج  [1]

ن الحارث ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله اب
یا بنی عبد المطلب إنی قد جئتکم بخیر الدنیا واآلخرة وقد أمرنی الله أن أدعوکم عن علی ابن أبی طالب قال قال رسول الله 

بی الله لقوم عنها جمیعا وقلت أنا یا نإلیه فأیکم یؤازرنی علی هذا األمر علی أن یکون أخی ووصیی وخلیفتی فیکم قال فأحجم ا
 أکون وزیرک علیه فأخذ برقبتی وقال هذا أخی ووصیی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له وأطیعوا

 833-838ص    83تفسیر الطبری  ج  [2]
 بررسی سند روایت: [3]

 : وثاقتش را در ادامه ذکر می کنیممحمد بن حمید التمیمی
 ابن إسحاق القرشی: صدوقسلمة بن الفضل األنصاری: صدوق / 
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 : در مورد وثاقتش در ادامه صحبت خواهیم کردعبد الغفار بن القاسم النجاری

 المنهال بن عمرو األسدی: ثقة / عبد الله بن الحارث الهاشمی: ثقة 
 عبد الله بن العباس القرشی: صحابی / علی بن أبی طالب الهاشمی: صحابی

د این روایت متوجه ابن حمید و عبد الغفار بن القاسم است و به هر دو درجه ی متروک طبق برنامه ی جوامع الکلم، اشکال سن
 الحدیث داده شده است، ولی هر دو توثیق دارند ؛

 توثیق محمد بن حمید الرازی
 جمال الدین ِمّزی در شرح حال او می نویسد:

حمد بن حنبل : سمعت أبی یقول : ال یزال بالری علم مادام روی عنه : أبو داود ، والترمذی ، وابن ماجة ... وقال عبد الله بن أ» 
محمد بن حمید حیا. قال عبد الله : حیث قدم علینا محمد بن حمید کان أبی بالعکسر . فلما خرج قدم أبی وجعل أصحابه یسألونه 

ت عنه ال یعرفونها . قال لی : کتبعن ابن حمید ، فقال لی : ما لهؤالء یسألونی عن ابن حمید . قلت : قدم هاهنا فحدثهم بأحادیث 
؟ قلت : نعم کتبت عنه جزءا . قال : اعرض علی ، فعرضتها علیه ، فقال : أما حدیثه عن ابن المبارک وجریر فهو صحیح ، وأما 
حدیثه عن أهل الری فهو أعلم. وقال أبو قریش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ : قلت لمحمد بن یحیی الذهلی : ما تقول فی 

حمد بن حمید ؟ قال : أال ترانی هو ذا أحدث عنه. قال : وکنت فی مجلس أبی بکر الصاغانی محمد بن إسحاق ، فقال : حدثنا م
محمد بن حمید. فقلت : تحدث عن ابن حمید ؟ فقال : ومالی ال أحدث عنه وقد حدث عنه أحمد بن حنبل ویحیی بن معین . 

معین عن محمد بن حمید الرازی فقال : ثقة لیس به بأس ، رازی کیس. وقال علی  وقال أبو بکر بن أبی خیثمة : سئل یحیی بن
بن الحسین بن الجنید الرازی : سمعت یحیی ابن معین یقول : ابن حمید ثقة ، وهذه االحادیث التی یحدث بها لیس هو من قبله 

ن حمید جعفر بن أبی عثمان الطیالسی یقول : اب ، إنما هو من قبل الشیوخ الذین یحدث عنهم. وقال أبو العباس بن سعید : سمعت
ثقة ، کتب عنه یحیی وروی عنه من یقول فیه هو أکبر منهم. وقال یحیی بن أحمد بن زیاد : ذکر محمد بن حمید عند یحیی بن 

 « معین فقال : لیس به بأس.
له بن احمد بن حنبل گفت: از پدرم شنیدم که می ابو داود ، ترمذی ، ابن ماجه و... از او روایت نقل کرده اند . عبد ال» ترجمه: 

گفت: مادامی که محمد بن حمید زنده بود ، علم نیز در ری زنده بود . عبد الله می گوید: هنگامی که محمد بن حمید به نزد ما آمد 
ت: ی کنند ، پس به من گف، پدرم در لشکر بود و هنگامی آمد که او رفته بود و دید که اصحابش درباره ی ابن حمید از او سؤال م

این ها چرا درباره ی ابن حمید سؤال می کنند؟ گفتم: او اینجا آمد و برای آنها احادیثی را نقل کرد که نمی شناختند . پدرم به من 
گفت: آیا از او حدیث نوشتی؟ گفتم: آری ، یک جلد از او حدیث نوشتم. گفت: بر من عرضه کن و من چنین کردم. پس گفت: 

 از ابن مبارک و جریر صحیح است ، اما حدیثش از اهل ری را خودش داناتر است.  حدیثش
و حافظ ابوقریش گفت: به محمد بن یحیی الذهلی گفتم: در مورد محمد بن حمید چه می گویی؟ گفت: آیا مرا نمی بینی که دارم 

ه گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حمید . از او حدیث نقل می کنم؟! گفت: در مجلس ابوبکر صاغانی محمد بن اسحاق بودم ک
پس من گفتم: آیا از ابن حمید حدیث نقل می کنی؟ وی گفت: چرا از او حدیث نقل نکنم در حالی که احمد بن حنبل و یحیی بن 

 معین از او حدیث نقل کرده اند . 
کالی ؤال شد ، پس گفت: ثقه است و اشو ابوبکر بن ابی خیثمه گفته است: از یحیی بن معین درباره ی محمد بن حمید رازی س

بر وی نیست ، رازی و دانا است. و علی بن حسین بن جنید رازی گفته است: از یحیی بن معین شنیدم که می گفت: ابن حمید ثقه 
  .است ، و این احادیث جعلی که نقل کرده است ، از جانب خودش نیست بلکه از جانب شیوخش است که او از آنها نقل کرده است
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و ابو العباس بن سعید گفت: از جعفر بن ابی عثمان طیالسی شنیدم که می گفت: ابن حمید ثقه است و یحیی از او نوشته و از او 
روایت کرده که می گوید : او از آن ها بزرگ تر بوده است . و یحیی بن احمد بن زیاد گفته است: در نزد یحیی بن معین از محمد بن 

 «ت: اشکالی به او نیست.حمید یاد شد ؛ پس گف
 5863رقم  873-33ص    35تهذیب الکمال  ج  

 طبق نقل ابن حجر ، یحیی بن معین ، ابن حمید را در حد و اندازه های ابن ابی شیبه می دانسته است؛
لت من قوقال فضلک الرازی سألت بن معین عن محمد بن حمید الرازی فقال ثقة وسألته عن عثمان بن أبی شیبة فقال ثقة ف»

فضلک رازی گفت: از یحیی بن معین درباره ی محمد » ترجمه:  «أحب إلیک بن حمید أو عثمان فقال ثقتین امینین مأمونین.
بن حمید رازی پرسیدم ، گفت: ثقه است. و از او درباره ی عثمان بن ابی شیبه نیز پرسیدم ، گفت: ثقه است . گفتم: چه کسی در 

 896ص    3تهذیب التهذیب  ج « ؟ ابن حمید یا عثمان ؟ گفت: هر دو ثقه ، امین و مأمون هستند.نزد تو دوست داشتنی تر است 
 ابو عیسی ترمذی چندین حدیث از او نقل کرده و آن را معتبر دانسته است ؛

ا حدیث القمیص قال أبو عیسی هذحدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا ... عن أم سلمة قالت کان أحب الثیاب إلی النبی »
 8363ح  393ص    0سنن الترمذی  ج « حسن غریب.

 هیثمی نیز به وثاقت ابن حمید تصریح کرده است ؛
زی و در إسناد بزار ، محمد بن حمید را» ترجمه:« وفی إسناد البزار محمد بن حمید الرازی وهو ثقة وفیه خالف وبقیة رجاله وثقوا.»

 337ص    3مجمع الزوائد  ج « ه است و بقیه ی رجالش توثیق شده اند.وجود دارد که ثقه است و در موردش اختالف شد
 احمد محمد شاکر در تحقیق تفسیر طبری ، او را در چند جا توثیق کرده است :

تفسیر الطبری جامع البیان ت شاکر .«  3359، 3731هو: محمد بن حمید الرازی، سبق توثیقه:  -شیخ الطبری  -فإن ابن حمید »
 3381ح  015ص  9، ج 

 توثیق عبد الغفار بن القاسم 
شعبه که شاگردش بود ، ستایشش کرده و گفته است: حافظ تر از او کسی را ندیدم و به علم و رجال عنایت داشت؛ ابن عدی گفته 

 است: احادیث صالحی دارد و ابن عقده نیز ستایشش کرده، به طوری که از حدش گذرانده بود. 
یای عثمان نقل می کرد که به مذاق علمای اهل سنت خوش نمی آمد، حدیث او را ترک و تضعیفش اما چون احادیثی مانند بال

 کردند، به طوری که احمد بن حنبل نیز تصریح کرده است که تضعیف او از جهت اعتقاد او بود نه به جهت حدیثش .
ا عن ... قال وسمعت أبی یقول کان أبو عبیدة إذا حدثن عبد الغفار بن القاسم أبو مریم األنصاری کوفی ... حدثنا عبد الله بن أحمد»

أبی مریم یصیح الناس یقولون ال نریده. قال أبو عبد الله ذکر أبو عبیدة فی تصنیفه عن أبی مریم فکانوا یضجون إذا قال أبو مریم 
قال وقد حدث  دیثه قال من قبل رأیه ثموتبسم أبو عبد الله قلت ألبی عبد الله أبو مریم من أین جاء ضعفه من قبل رأیه أو من قبل ح

ببالیا فی عثمان أحادیث سوء . وبلغنی عن أبی داود السجستانی أنه قال قلت ألحمد بن حنبل عمیر بن سعید قال ال أعلم به بأسا 
یم ثقة کان ر فقلت له فإن أبا مریم قال یسلنی عن عمیر الکذاب قال وکان أبو مریم عالما بالمشایخ فقال أحمد حتی یکون أبو م

م یاد کرد ؛ ابو عبد الله گفت: ابو عبیده در تصنیفش از ابو مری» ترجمه:« یحدث بالیا فی عثمان وکان یشرب حتی یبول فی ثیابه.
پس مردم ضجه می زدند هنگامی که گفت: ابو مریم و ابو عبد الله تبسم کرد. به ابو عبد الله گفتم: ضعف او از کجا آمده است؟ از 

قادش یا از جهت حدیثش ؟ گفت: از جهت اعتقادش ؛ سپس گفت: او احادیث بدی در مورد بالیای عثمان نقل کرده جانب اعت
است. و از ابو داود سجستانی به من خبر رسید که او گفت: به احمد بن حنبل گفتم: عمیر بن سعید؟ گفت: اشکالی در او نمی 
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امتداد رسالت 

 سند دوم:

و أنذر عشیرتک نقل می کند که فرمود : هنگامی که  عباد بن عبد الله از علی بن ابی طالب »
فرمود : ای علی با پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم  نازل شد رسول خدا   380:شعراء  .األقربین

رسول  دادم پس پیاله ای دوغ آماده کن و پیاله به اندازه سیراب شدن یک نفر بود و انجامغذایی درست کن و 
نفر بودند و رسول خدا  08یا  07بن هاشم را جمع کن و آن ها در آن زمان  ،: ای علیخدا ص به من فرمود

 د که گوسفندی را با غذا را فراخواند و بین آن ها قرار داد و خوردند تا سیر شدند و بعضی از آن ها بودن
: مثل تاکثر آن ماند و یکی از آنان گف سپس پیاله را گرفتند و خوردند تا سیراب شدند و ؛خورشتش می خوردند

  .امروز سحر ندیده بودیم

با پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم غذایی درست کن و پیاله ای  ،: ای علیفرمود پیامبر سپس 
آن زیاد ماند و یکی از  دم و آن ها را جمع کرد و مانند دفعه اول خوردند و نوشیدند و ازدوغ آماده کن و انجام دا

                                                      
عمیر دروغگو از من سوال می کرد. گفت: ابو مریم عالم به مشایخ است. پس  دانم . پس به او گفتم: ابو مریم گفت: در رابطه با

  «احمد گفت: حتی ابو مریم ثقه می شود؛ در مورد بالیای عثمان حدیث می کرد و آنقدر می نوشید تا اینکه در لباسش بول می کرد.
 8735رقم  877ص    9ضعفاء العقیلی  ج 

ن لشعبة فیه رأی وتعلم منه زعموا توقیف الرجال ثم ظهر منه رأی ردیء فی الرفض فترک وأما أبو مریم فاسمه عبد الغفار وکا»
حدیثه وسمعت أحمد بن محمد بن سعید ]ابن عقده[ یثنی علی أبی مریم ویطریه وتجاوز الحد فی مدحه حتی قال لو انتشر علم 

ولعبد الغفار  میل الشدید إنما کان إلفراطه فی التشیعأبی مریم وخرج حدیثه لم یحتج الناس إلی شعبة وابن سعید حیث مال هذا ال
  «بن القاسم أحادیث صالحة وفی حدیثه ما ال یتابع علیه وکان غالیا فی التشیع وقد روی عنه شعبة حدیثین ویکتب حدیثه مع ضعفه.

یاد گرفت ؛ گمان کردند که رجال و اما ابو مریم اسمش عبد الغفار بود و شعبه در مورد او اعتقادی داشت و از او حدیث » ترجمه:
را توقیف کرده است ؛ سپس از او اعتقاد ردی در رفض ظاهر گشت ؛ پس حدیثش را ترک کرد و از ابن عقده شنیدم که ابو مریم را 
ستایش می کرد و در مدحش از حد تجاوز کرد تا اینکه گفت: اگر علم ابو مریم منتشر شود و حدیثش نقل شود ، مردم به شعبه 

حتجاج نمی کنند و این میل شدید ابن سعید )ابن عقده( به ابو مریم تنها به خاطر افراطش در تشیع است. و برای عبد الغفار بن ا
قاسم احادیث صالحی است و در حدیثش چیزهایی است که تبعیت نمی شود و او غالی در تشیع بود و شعبه دو حدیث از او روایت 

 8033رقم  933ص    5الکامل فی ضعفاء الرجال  ج « نوشته می شود. کرده است و حدیثش با وجود ضعفش
ترجمه:   «وقال شعبة لم ار احفظ منه قال أبو داود وغلط فی امره شعبة وقال الدارقطنی متروک وهو شیخ شعبة اثنی علیه شعبة.»
عبه قطنی گفته : او متروک است و او شیخ ششعبه گفت: باحافظه تر از او کسی را ندیدم و شعبه در مورد او دچار اشتباه شد و دار »

 03ص    0لسان المیزان  ج « است و شعبه او را ستوده است.
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 خالفت ثیهفتم: احاد

   .ندیده بودیم: مانند امروز سحر آنان گفت

با پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم غذایی درست کن و پیاله  ،: ای علیبرای بار سوم فرمودحضرت 
بنی هاشم را جمع کن و جمع کردم  ،: ای علیفرمود دا پس رسول خ .ای دوغ آماده کن و انجام دادم

: کدام یک از شما از جانب من قرضم در سخن پیش دستی کرد و فرمود رسول خدا  .وخوردند و نوشیدند
: ساکت شدند و عباس از ترس این که به مالش یدگو ؟را پرداخت می کند و جانشین و وصی من می باشد

بار دیگر سخنش را تکرار کرد و عباس از ترس این که به مالش دسترسی پیدا دسترسی پیدا کند ساکت شد و  
ی تو هستی ا ،: ای علیفرمود .: من ای رسول خداگفتم...کند ساکت شد و برای بار سوم تکرار کرد و من 

  1.«تو هستی ؛علی

 نقل کرده است. 3با سند حسن 2این روایت را ابن عساکر

                                                      
أخبرنا أبو البرکات عمر بن إبراهیم الزیدی العلوی بالکوفة ، أنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن عالن الشاهد ، أنا محمد بن جعفر  [1]

مد بن القاسم بن زکریا المحاربی ، نا عباد بن یعقوب ، نا عبد الله بن عبد القدوس ، عن بن محمد بن الحسین ، أنا أبو عبد الله مح
األعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، عن علی بن أبی طالب ، قال : لما نزلت : وأنذر عشیرتک األقربین سورة 

ة بصاع من طعام ، وأعد قعبا من لبن " ، وکان القعب قدر ری رجل : " یا علی اصنع لی رجل شاقال رسول الله  380الشعراء آیة 
: " یا علی اجمع بنی هاشم " وهم یومئذ أربعون رجال ـ أو أربعون غیر رجل ـ فدعا رسول ، قال : ففعلت ، فقال لی رسول الله 

وبقی  ثم تناولوا القدح فشربوا حتی رووابالطعام فوضعه بینهم فأکلوا حتی شبعوا ، وإن منهم لمن یأکل الجذعة بإدامها ، الله 
فیه عامته ، فقال بعضهم : ما رأینا کالیوم فی السحر ـ یرون أنه أبو لهب ـ . ثم قال : " یا علی اصنع رجل شاة بصاع من طعام ، وأعد 

ل المرة لی ، وفضل منه ما فضبقعب من لبن " ، قال : ففعلت ، فجمعهم فأکلوا مثل ما أکلوا بالمرة األولی ، وشربوا مثل المرة األو 
األولی ، فقال بعضهم : ما رأینا کالیوم فی السحر ، فقال الثالثة : " اصنع رجل شاة بصاع من طعام ، وأعد بقعب من لبن " ، ففعلت 

ی لیفتبالکالم ، فقال : " أیکم یقضی دینی ویکون خ، فقال : " اجمع بنی هاشم " فجمعتهم فأکلوا وشربوا فنذرهم رسول الله 
الکالم ، فسکت القوم ، وسکت ، ووصیی من بعدی ؟ " ، قال : فسکت العباس مخافة أن یحیط ذلک بماله ، فأعاد رسول الله 

الکالم الثالثة ، قال : وإنی یومئذ ألسوؤهم هیئة إنی یومئذ ألحمش العباس مخافة إن یحیط ذلک بماله ، فأعاد رسول الله 
 م البطن ، فقلت : أنا یا رسول الله ، قال :  أنت یا علی أنت یا علیالساقین ، أعمش العینین ، ضخ

 (  09357) ح  03ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]
 بررسی سند روایت: [3]

عمر بن إبراهیم العلوی: صدوق حسن الحدیث / محمد بن أحمد بن الخازن: صدوق حسن الحدیث / محمد بن جعفر التمیمی: 
 ثقة

 المحاربی ؛ عباد بن یعقوب الرواجنی و عبد الله بن عبد القدوس التمیمی: توثیقشان در ادامه می آید محمد بن القاسم
 سلیمان بن مهران األعمش: ثقة / المنهال بن عمرو األسدی: ثقة / عباد بن عبد الله القرشی: ثقة
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امتداد رسالت 

 سند سوم:

ْنِذْر َعِش ه: یوقتی آبراء بن عازب گفت: »
َ
َربِ  کَرتَ یَو أ

ْ
ق
َ
فرزندان عبد  امبر خدا ینازل شد، پ َن یاأْل

م داد و فرمود: ای فرزندان عبد المطلب یرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند ... آنگاه آنان را بکالمطلب را جمع 
 اورده استیس آن را نکچ یه هکزی یبه شما هستم با چ م دهنده و مژده دهندهی! همانا من از سوی خداوند، ب

 .دیت شوید تا هداینکروی ید و از من پیم شویام، پس تسلا و آخرت را برای شما آوردهیو من دن

دانم ن من در خانیر من شود و ولّی و وصّی من پس از من و جانشیند و وز که با من برادری کست از شما کی 
                                                      

ب بن القاسم بن زکریا المحاربی ، عباد بن یعقو طبق برنامه ی جوامع الکلم ، تمام رجال سند این روایت مورد اعتمادند بجز محمد
 و عبد الله بن عبد القدوس . 

 توثیق عبد الله بن عبد القدوس : 
 365ص    5او را علمایی مثل ابن حبان ، ترمذی و بخاری توثیق کرده اند. تهذیب التهذیب  ج 

 ه است ؛ لذا ابن حجر عسقالنی در جمع بندی احوال این راوی ، او را صدوق دانست 
تقریب التهذیب   «عبد الله بن عبد القدوس التمیمی السعدی الکوفی صدوق رمی بالرفض وکان أیضا یخطیء من التاسعة خت ت» 

 9006رقم   983ص    8ج 
 توثیق عباد بن یعقوب:

 ر اختالف عقیده ترکعلمای اهل سنت به وثاقت ، راستگویی و قوی الحدیث بودن او شهادت داده اند ، اما احادیثش را به خاط
 کرده اند که در اینجا به ذکر نظر دو تن از استوانه های علم رجال اهل سنت یعنی ذهبی و ابن حجر عسقالنی بسنده می کنیم ؛

 شمس الدین ذهبی نام او را در زمره ی اشخاص ثقه ای آورده که در موردشان سخن ها گفته شده است ؛
 836رقم  876ص    8ذکر من تکلم فیه وهو موثق  ج « الحدیث رافضی جلد. عباد بن یعقوب الرواجنی خ صدوق فی»

 ابن حجر عسقالنی نیز او را راستگو دانسته و اضافه کرده است که ابن حبان زیاده روی کرده و او را مستحق ترک دانسته است ؛
فی البخاری  ید الکوفی صدوق رافضی حدیثهعباد بن یعقوب الرواجنی بتخفیف الواو وبالجیم المکسورة والنون الخفیفة أبو سع»

 9859رقم  338ص    8تقریب التهذیب  ج « مقرون بالغ بن حبان فقال یستحق الترک من العاشرة مات سنة خمسین خ ت ق.
 توثیق محمد بن القاسم بن زکریا المحاربی :

 ته است :ابو الحسن دارقطنی او را ثقه دانسته و از این رو ، سند روایتش را صحیح دانس
ثنا محمد بن القاسم بن زکریا حدثنا أبو کریب ثنا بن إدریس عن عاصم بن کلیب بهذا وقال فکبر ورفع یدیه فلما رکع طبق یدیه بین »

سنن  «رکبتیه فبلغ ذلک سعدا فقال صدق أخی کنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ووضع الکفین علی الرکبتین هذا إسناد ثابت صحیح.
 993ص    8الدارقطنی  ج 

 شمس الدین ذهبی درباره ی او می گوید :
المحاربی الشیخ المحدث المعمر ... قال ابن حماد الحافظ توفی فی صفر سنة ست وعشرین وثالث مئة قال ما رؤی له أصل »

ه ای و ریشمحاربی : شیخ و محدث سالخورده بود ... ابن حماد گفته است : آنچه او روایت کرده است، قطعا اصل »ترجمه: « قط.
 39ص    85سیر أعالم النبالء  ج « دارند.
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 خالفت ثیهفتم: احاد

 ند؟ کباشد و قرض مرا ادا 

( ت بودند و علی )کرد و هر بار آنان سا کرار کن سخن را سه بار تیا امبر یند و پت شدکهمه آنان سا 
 می فرمود: من .

گفتند:  به ابو طالب [ در حالی که می خندیدند]بلند شدند و  خویشاوندان فرمود: تو. پس امبر یپ
 1«رد .کر تو یه او را امکن کاز پسرت اطاعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
أخبرنی الحسین بن محمد بن الحسین قال : حدثنا موسی بن محمد بن علی بن عبد الله قال  813ص    3تفسیر الثعلبی  ج  [1]

حیی المزنی ی : حدثنا الحسن بن علی بن شبیب المعمر قال : حدثنی عباد بن یعقوب قال : حدثنا علی بن هاشم عن صباح بن
بنی عبد المطلب عن زکریا بن میسرة عن أبی إسحاق عن البراء قال : لما نزلت ) وأنذر عشیرتک األقربین ( جمع رسول الله 

فقال : ) یا بنی عبد المطلب إنی أنا النذیر إلیکم من الله سبحانه والبشیر لما وهم یومئذ أربعون رجال ... ثم أنذرهم رسول الله 
حد منکم ، جئتکم بالدنیا واآلخرة فأسلموا وأطیعونی تهتدوا ، ومن یواخینی ویؤازرنی ویکون ولیی ووصیی بعدی ، وخلیفتی یجیء به أ

فی أهلی ویقضی دینی ؟ فسکت القوم ، وأعاد ذلک ثالثا کل ذلک یسکت القوم ، ویقول علی : أنا فقال : ) أنت ( فقام القوم وهم 
  قد أمر علیکیقولون ألبی طالب : أطع ابنک ف
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امتداد رسالت 

  یر یووز  یووارث یوصاحب یسوم: أخ

 عرض کرد:  نسائی روایت می کند که مردی به امیرالمومنین 

 ولی از عمویتان نه ؟  ،( ارث بردیاز پسر عمویتان )پیامبر  توچگونه 

کسی با من بیعت می کند تا  به میهمانان فرمود: چه ، پیامبر فرمود: زیرا در ماجرای یوم الدارحضرت 
فرمودند: تو برادر ، همراه ، وارث  لذا پیامبر  م؛اب دادد ؟ و فقط من جو من باشو وزیر وارث  ،برادر، همراه

 اینطور شد که من از ایشان ارث بردم ولی عمویم نه.. و وزیر من هستی

: ای امیرمؤمنان ! چطور شد که از پسر عمویت ارث گفت ربیعۀ بن ناجد می گوید که مردی به علی »
بنی عبدالمطلب را جمع کرد یا دعوت کرد و مقداری غذا  رسول خدا  :؟ فرمود نه از عمویت ، اما ازبردی

برای آنان درست کرد و خوردند تا سیر شدند و غذا همانطور ماند ، گویا که دست نخورده بود. پس نوشیدنی 
 بود .  ، گویا که دست نخورده یا نوشیده نشدهسیراب شدند و نوشیدنی باقی ماند درخواست کرد و نوشیدند تا

ن نشانه از ای و فرمود : ای بنی عبد المطلب من برای شما بالخصوص و برای مردم بالعموم مبعوث شده ام ؛
؟ دکه برادرم و همراهم و وارثم باش، پس کدام یک از شما با من بیعت می کند به این عنوان دیدید آن چه دیدید

ه مرتبه بلند سسه مرتبه فرمود و در هر : بنشین. سپس ایستادم و من کوچکترین قوم بودم، پس فرمود پس من
وارث و  : تو برادر ، همراه ،به سوم دستش را به دستم زد و گفت. تا این که در مرتمی شدم و می فرمود: بنشین

  1«وزیر من هستی و بدین ترتیب از پسر عمویم ارث بردم نه از عمویم.

                                                      
أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغیرة عن أبی صادق عن ربیعة بن  [1]

بنی عبد أو قال دعا رسول الله ناجد أن رجال قال لعلی یا أمیر المؤمنین لم ورثت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله 
ن طعام قال فأکلوا حتی شبعوا وبقی الطعام کما هو کأنه لم یمس ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا وبقی المطلب فصنع لهم مدا م

الشراب کأنه لم یمس أو لم یشرب فقال یا بنی عبد المطلب إنی بعثت إلیکم بخاصة وإلی الناس بعامة وقد رأیتم من هذه اآلیة ما 
ثالث  وارثی فلم یقم إلیه أحد فقمت إلیه وکنت أصغر القوم فقال اجلس ثم قالقد رأیتم فأیکم یبایعنی علی أن یکون أخی وصاحبی و 

مرات کل ذلک أقوم إلیه فیقول اجلس حتی کان فی الثالثة ضرب بیده علی یدی ثم قال أنت أخی وصاحبی ووارثی ووزیری فبذلک 
 ورثت بن عمی دون عمی
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 خالفت ثیهفتم: احاد

 1ه صحت سندش داده است.این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم ب

تاب نقل کرده اند و محققین ک« ووارثی ووزیری»همین روایت را احمد بن حنبل و ضیاء مقدسی بدون الفاظ 
 حکم به صحت سندشان کرده اند. 3و عبدالملک بن دهیش 2هایشان؛ یعنی وصی الله بن محمد عباس

تألیف نسائی نیز آمده  ومنین در بعضی چاپ های کتاب خصائص امیرالم« وارثی و وزیری»عبارت 
 4است.

در چاپ های جدید و نیز برنامه ی جوامع الکلم حذف  «یر یووز  یووارث یوصاحب یثم قال أنت أخ»جمله ی 
هـ چاپ شده است نیز این  8075و حتی در کتاب خصائص نسائی با تحقیق حوینی که در سال  شده است

 جمله وجود ندارد !!

 :سنت به وجود آن در سنن نسایی تصریح کرده اند اما تعدادی از علمای اهل

  :بنیل بن منصور بن یعقوب البصاره. 8

 5.«یر یووز  یووارث یوصاحب یزاد النسائی : ووزیری . وزاد فی آخر الحدیث: ثم قال أنت أخ»

  :بشیر علی عمر. 6

وابن  یلفظ النسائوهذا  یدون عم یورثت ابَن عم ک"، فبذلیر یووز  یووارث یوصاحب یثم قال: "أنت أخ»
 6«ریجر 

                                                      
، الطبعة : األولی ، تحقیق :  8338 - 8088 -بیروت  -کتب العلمیة دار النشر : دار ال 835ص    5سنن النسائی الکبری  ج  [1]

 د. عبد الغفار سلیمان البنداری ، سید کسروی حسن / حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 
 قال وصی الله بن محمد عباس: إسناده صحیح  8337ح  383ص    3فضائل الصحابة البن حنبل  ج  [2]
 قال عبد الملک بن دهیش: إسناده صحیح 001ح  33-38ص    3ادیث المختارة  ج األح [3]
، الطبعة : األولی ، تحقیق :  8076 -الکویت  -دار النشر : مکتبة المعال  66ح  10-19ص    8خصائص علی للنسائی  ج  [4]

ی صادق و عوانة عن عثمان بن المغیرة عن أبأحمد میرین البلوشی؛ أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أب
عن ربیعة بن ناجد أن رجال قال لعلی یا أمیر المؤمنین لم ورثت ابن عمک دون عمک ... فأیکم یبایعنی علی أن یکون أخی وصاحبی 

 ووارثی ووزیری  ... ثم قال أنت أخی وصاحبی ووریثی ووزیری فبذلک ورثت ابن عمی دون عمی
 -هـ  8036بیروت ، الطبعة األولی ،  -سایت شامله ؛ مؤسسة الریان  0513تخریج احادیث فتح الباری ص  انیس الساری فی [5]

 م 3775
 سایت شامله 565ص  8منهج اإلمام أحمد فی إعالل األحادیث ، ج  [6]
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 :مرکز فتوای اسالم وب. 3

ه این لفظ کتصریح شده در استفتائی که از سایت اسالم وب )سازنده ی برنامه جوامع الکلم( شده است نیز 
 1.در حدیث نسائی آمده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ی عن علی بن فالحدیث رواه النسائی فی السنن الکبر  3779-88-89 - 8030رمضان  83؛ الخمیس  07713رقم الفتوی:  [1]

أبی طالب، وفیه: فأیکم یبایعنی علی أن یکون أخی وصاحبی ووارثی، فلم یقم إلیه أحد، فقمت إلیه وکنت أصغر القوم، فقال: 
اجلس، ثم قال ثالث مرات، کل ذلک أقوم إلیه، فیقول: اجلس، حتی کان فی الثالثة، ضرب بیده علی یدی، ثم قال: أنت أخی 

 وصاحبی ووارثی ووزیری
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 احادیث وصایتهشتم: 

ی( و با اسناد متعدد وصایت صحابی به صورت مرفوع )حدیث نبو  86در کتب اهل سنت به نقل از 
نفر از صحابه نیز اشعاری درباره ی وصایت آن  85مطرح شده و عالوه بر آن، از حدود  امیرالمومنین 

 حضرت نقل شده است. 

مشهور بوده که در کتب لغت اهل سنت نیز وارد شده است و تا جایی پیش  آنقدر وصایت امیرالمومنین 
و مسلم در صحیحشان، تعدادی از صحابه یا تابعین، وصایت امیرالمومنین رفته بود که طبق روایت بخاری 

 ! را در نزد عایشه مطرح کردند 

  ث رسول خدا یت در احادیو وص یوص

ث یفراوان در احاد یهابا الفاظ متعدد و با طرق و سند ن یر المؤمنیام یت برایو وص یاصطالح وص
که  شانزده نفر از صحابه یراد گشته و از سو یمختلف ا یهاناسبته در مکده است یان گردیب رم کامبر ا یپ

 در ذیل نام هایشان را می آوریم، نقل شده است.

نکته ی مهمی که باید مد نظر قرار داد، این است که جرح و تعدیل راویان در نزد اهل سنت ، اکثرا با روایاتی 
متهم به  ،د اختصاصی شیعه نقل کرده باشندایاگر روایاتی موافق عق. که نقل کرده اند صورت می گیرد

 !منکر الحدیث می شوندحداقل دروغگویی ، جعل حدیث و... می شوند و 

 را مثال زد که ابن حبان توثیقش کرده، ولی« عبد النور بن عبدالله المسمعی»برای نمونه می توان آقای 
یر به خاطر نقل روایتی در فضیلت اماو را )از بزرگان علم رجال اهل سنت( ، ذهبی و ابن حجر عسقالنی قیلیعُ 

کذاب دانسته اند و نکته ی مهمتر اینکه ابن حجر از توثیق این راوی توسط ابن المومنین و حضرت زهرا 
گاهی او از روایتش در فضیلت امیرالمومنین و حضرت زهرا  کرده  حبان تعجب کرده و آن را حمل بر ناآ

 1آن روایت مطلع می بود، این راوی را تضعیف می کرد(!  است )؛ یعنی اگر ابن حبان نیز از

                                                      
عبد النور بن عبد الله المسمعی عن شعبة کذاب وقال العقیلی کان یغلو فی الرفض ووضع هذا »  77ص    4لسان المیزان  ج  [1]

فی غزوة تبوک عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبیه عن إبراهیم عن مسروق عن عبد الله رضی الله عنه قال قال لنا رسول الله 
لی ففعلت فقال لی جبرائیل ان الله قد بنی جنة من لؤلؤ وسرد حدیثا طویال قلت رواه إسماعیل ان الله أمرنی ان ازوج فاطمة من ع
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طبق ضوابط اهل سنت، صد در صد  لذا نباید انتظار داشت که اسناد روایات وصایت حضرت علی 
 صحیح باشند.  

 با این مقدمه به ذکر اسناد احادیث نبوی وصایت از طبقه ی صحابه می پردازیم.

 : امام علی یکم

  :یکمروایت 

 ، با سه سند نقل شده که دو سندش معتبر است. که روایت یوم الدار با لفظ وصیردیم قبال آو 

 روایت دوم:

از شهر خارج شدیم تا : همراه پیامبر اکرم نقل می کند از امیرالمومنین  حسن بن علی »
  و علی مرتضی  محمد مصطفی یک نخل بر سر دیگری فریاد زد که: این پیامبر رسیدیم به جایی که

 : این موسی و دیگریوم بر سر نخل سوم فریاد زد و گفتو سپس نخل دباشند و ما از آنها خرما چیدیم می 
است   و نخل چهارم بر نخل پنجم فریاد زد که این نوح و ابراهیماست و ما از او خرما چیدیم   رونها

آقای فرستادگان الهی و این علی  : این محمدکه و نخل ششم بر نخل هفتم فریاد زد و ما از او خرما چیدیم
؛ زیرا دمی نامن «صیحان»: ای علی ! نخل مدینه را فرمود . پیامبر تبسمی نموده ومی باشد اء یاوص یأقا

 1«به فضل من و تو به فریاد آمد.

                                                      
بن بنت السدی عن بشر بن الولید الهاشمی عنه انتهی ولفط العقیلی ال یقیم الحدیث ولیس من أهله والحدیث موضوع وال أصل له 

هذا الحدیث الذی له عن شعبة فإنه موضوع ورجاله من شعبة فصاعدا وقد ذکره بن حبان فی الثقات ... وکان بن حبان ما اطلع علی 
 ترجمه: «رجال الصحیح فینظر من دون عبد النور واما جزم الذهبی بأنه هو الذی وضع هذا موهما انه کالم العقیلی ففیه ما فیه.

دیث را رفض زیاده روی می کرد و این ح عبد النور بن عبد الله المسمعی از شعبه روایت نقل کرده و کذاب است. عقیلی گفته: در»
از شعبه با سندش از رسول خدا )ص( جعل کرده است که در جنگ تبوک فرمود: خداوند مرا دستور داد تا فاطمه )س( را به ازدواج 

ر کرده قات ذکعلی )ع( در بیاورم؛ پس من نیز چنین کردم ... و حدیث ، جعلی است و اصلی ندارد و ابن حبان نام او را در زمره ی ث
است ... و گویا ابن حبان از این حدیثش که از شعبه نقل کرده، بی اطالع بوده است ]و ااّل توثیقش نمی کرد[؛ چرا که جعلی است 
و رجالش از شعبه و بعد از آن، رجال صحیح بخاری هستند به غیر از عبد النور. و ذهبی نیز به این یقین رسیده که این شخص این 

 .«  ل کرده است ... حدیث را جع
أخبرنا إبراهیم بن دینار أنبأنا محمد بن سعید بن نبهان أنبأنا الحسن بن الحسین  930ص    8الآللیء المصنوعة للسیوطی  ج  [1]

بن دوما حدثنا أحمد بن نصر الدارع حدثنا صدقة بن موسی حدثنا أبی حدثنا علی بن موسی الرضی عن أبیه موسی عن جعفر بن 
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 دوم: ابوبکر بن أبی قحافه

که رسول  : وقتیه گفتاز ابوبکر روایت کرده است کابو زکریا عبدالرحیم بن احمد در فوائدش با سندش »
 بر اکرم ، پیامن فریاد نخلی بر نخل دیگر می آمددر پایین گودی باغ عامر بن عبدالقیس بود و در آ الله 

 : خدا و رسولش بهتر می دانند.انید این نخل چه می گوید ؟ گفتیم: آیا می دفرمودند

( و )این( وصیش علی بن لله ): این نخل فریاد میزد که این محمد رسول افرمودند پیامبر اکرم 
  ( می باشد.ابیطالب )

 1«.نام نهاد« صیحانی » آن نخل را  : پس پیامبر ابوبکر گوید

 سوم: أنس بن مالک

 :یکمروایت 

 سوال کن که چه کسی وصی او می باشد ؟ : به سلمان گفتیم که از پیامبر انس بن مالک می گوید»
: ای سلمان! فرمودند پیامبر  ا ! وصی شما چه کسی است ؟گفت: ای رسول خد سلمان به پیامبر 

: وصی و وارث من و کسی که فرمودند پیامبر  : یوشع بن نون .سلمان گفت که بود ؟ وصی موسی 
 2«است. ، همانا علی بن ابی طالب ا می کند و وعده مرا محقق میسازددین مرا اد

                                                      
أبیه محمد عن أبیه علی عن أبیه الحسن عن علی قال : خرجت مع رسول الله ذات یوم إذ مررنا بنخل صاحت نخلة محمد عن 

أخری هذا النبی المصطفی وعلی المرتضی ثم جزناها فصاحت ثانیة بثالثة موسی وأخره هارون ثم جزناها فصاحب رابعة بخامسة 
هذا محمد سید المرسلین وهذا علی سید الوصیین فتبسم ثم قال یا علی إنما هذا نوح وإبراهیم ثم جزناها فصاحت سادسة بسابعة 

 سمی نخل المدینة صیحانا ألنه صاح بفضلی وفضلک
قال أبو زکریا عبد الرحیم بن أحمد بن نصر النجاری فی فوائده : حدثنا عبد  935 – 930ص  8الآللیء المصنوعة للسیوطی ج  [1]

مد بن عبد الله بن میمون اإلسکندرانی حدثنا حمدان بن عبد الله الرازی حدثنا بن یحیی المعیطی الله بن محمد بن زیاد حدثنا مح
عن جریر بن عبد الحمید الضبی عن محمد بن بشار عن الفضل بن هارون عن أبی بکر الصدیق قال : بینما رسول الله بعقیق 

لة ؟ قلنا : الله لة بنخلة فقال رسول الله : أتدرون ما قالت النخالسفلی فی بستان عامر بن عبد القیس والبستان یخترق بالصیاح نخ
 ورسوله أعلم قال : صاحت هذا محمد رسول الله ووصیه علی بن أبی طالب  قال فسماها رسول الله الصیحانی والله أعلم

لدوری قثنا شاذان قثنا حدثنا هیثم بن خلف قثنا محمد بن أبی عمر ا 8753ح  685ص    3فضائل الصحابة البن حنبل  ج  [2]
من وصیة فقال له سلمان یا رسول الله من وصیک جعفر بن زیاد عن مطر عن أنس یعنی بن مالک قال قلنا لسلمان سل النبی 

 قال یا سلمان من کان وصی موسی قال یوشع بن نون قال فإن وصیی ووارثی یقضی دینی وینجز موعودی علی بن أبی طالب
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محمد بن ابی عمر الدوری که مجهول الحال است، اما  تمام راویان سند این روایت توثیق شده اند بجز
 سیوطی این روایت را به دو دلیل جعلی دانسته است:

؛ یعنی مطر متروک است و درباره ی وثاقت جعفر هم سخنانی گفته شده هیلموا فکوجعفر ت کمطر مترو »
 1«است.

ع الکلم، صدوق هستند و اشکال اد األحمر و مطر بن طهمان الوراق طبق برنامه ی جوامیالبته جعفر بن ز 
و این نشان می دهد که علمای اهل سنت تا می بینند حدیث در افضلیت یا امامت  سیوطی بر آن دو وارد نیست

 است، می خواهند هر طور که شده تضعیفش کنند! امیرالمومنین و اهل بیت 

 روایت دوم:

: ای محمد ! به من گفت : جبرئیل فرمودند از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر اکرم »
: کوهی در یمن است که که به وحدانیت گفت انگشتر عقیق بر دست کن. گفتم : عقیق چیست ؟ جبرئیل 

، شهادت داده ّیه او و بهشت برای شیعیانش( و امامت ذر خداوند و رسالت من و نبوت تو و وصایت علی )
 2«است.

  چهارم: سلمان فارسی

 :یکمروایت 

پس وصی  ؛: برای هر پیامبری وصی می باشد عرض کردم : به پیامبر اکرم گفت  سلمان ابجن»
رعت ا سب  !اینکه دوباره مرا دیدند فرمودند: ای سلمان سکوت کردند و بعد از شما چه کسی است ؟ پیامبر 

. کردم: بلهرض ع ؟چه کسی بود : آیا میدانی وصی موسی فرمودند : لبیک.به نزد ایشان رفتم و گفتم
 : زیرا او عالمترین مردم قومش بود.عرض کردم ؟فرمودند: چرا . پیامبر یوشع بن نون

                                                      
 931ص    8ج  الآللیء المصنوعة  [1]
وحدث یزید بن هارون ، عن حمید بن الطویل ، عن أنس بن مالک قال : قال پی دی اف ؛  96مختصر کتاب البلدان ، ص  [2]

: قال لی جبرئیل : یا محمد تختم بالعقیق فقلت : وما العقیق ؟ قال : جبل بالیمن یشهد لله بالتوحید ، ولی بالرسالة رسول الله 
  ولعلی بالوصیة ، ولذریته باإلمامة ، ولشیعته بالجنة، ولک بالنبوة ، 
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

: به درستی که وصی من و موضع سر من و بهترین کسی که بعد از من می ماند و وعده فرمودند پیامبر 
 است. ، همانا علی بن ابی طالب سازد و دین مرا ادا می کند مرا محقق می

خانواده اش وصیت کرد نه به  از " وصی من " یعنی ایشان در سم طبرانی گوید: منظور پیامبر ابو القا
 1«. و این فرمایششان که "بهترین کسی است که بعد از من می ماند" یعنی از میان اهل بیتش ! تخالف

را سندش که او معلوم می شود نقل کرده و همچنین از توجیهش نیز  3با سند معتبر 2این روایت را طبرانی

                                                      
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا إبراهیم بن الحسن الثعلبی ثنا یحیی بن یعلی عن ناصح بن عبد الله عن سماک بن  [1]

د رآنی فقال عحرب عن أبی سعید الخدری عن سلمان قال قلت یا رسول الله لکل نبی وصی فمن وصیک فسکت عنی فلما کان ب
یا سلمان فأسرعت إلیه قلت لبیک قال تعلم من وصی موسی قلت نعم یوشع بن نون قال لم قلت ألنه کان أعلمهم قال فإن وصیی 
) ) ) وصی ( ( ( وموضع سری وخیر من أترک بعدی وینجز عدتی ویقضی دینی علی بن أبی طالب قال أبو القاسم قوله وصیی ) ) ) 

 أوصاه فی أهله ال بالخالفة وقوله خیر من أترک بعدی یعنی من أهل بیته وصی ( ( ( یعنی أنه 
  6769ح  338ص    6المعجم الکبیر  ج  [2]
 بررسی سند روایت: [3]

 محمد بن عبد الله الحضرمی: ثقة / إبراهیم بن الحسن الثعلبی: مقبول / یحیی بن یعلی المحاربی: ثقة 
 ا در ادامه ذکر می کنیمناصح بن عبد الله التمیمی: توثیقش ر 

 سماک بن حرب الذهلی: صدوق / أبو سعید الخدری: صحابی / سلمان الفارسی: صحابی
در برنامه ی جوامع الکلم در بررسی سند این روایت، یحیی بن یعلی را به اشتباه اسلمی دانسته و لذا تضعیفش کرده و به ناصح بن 

 عبد الله هم درجه ی منکر الحدیث داده اند.
 حیی بن یعلی المحاربی، نه اسلمی !ی

 یحیی بن یعلی در این روایت طبق تصریح ذهبی، محاربی است نه اسلمی ؛
یحی بن یعلی المحاربی عن ناصح بن عبدالله عن سماک بن حرب عن أبی سعید الخدری عن سلمان قال قلت یا رسول الله لکل »

ن إن وصیی وموضع سری وخیر من أترک بعدی ینجز موعدی نبی وصی فمن وصیک فسکت عنی فلما کان بعد قال یا سلما
 1335رقم  5ص    3میزان االعتدال فی نقد الرجال  ج  «ویقضی دینی علی بن أبی طالب

و یحیی بن یعلی المحاربی از ثقات است و به همین دلیل است که هیثمی بعد از نقل این روایت ، تنها ایرادی که گرفته ، متروک 
 صح بن عبد الله است ؛  الحدیث بودن نا

 880ص    3مجمع الزوائد  ج « وفی إسناده ناصح بن عبدالله وهو متروک»
 توثیق ناصح بن عبد الله

وقال ابن حبان : کان شیخا صالحا غلب علیه الصالح فکان یأتی بالشئ علی التوهم ، فلما فحش ذلک منه استحق الترک وقال »
ید الله بن موسی وابا نعیم یقوالن جمیعا عن الحسن بن صالح ، قال : ناصح ابن عبد الله أحمد بن حازم بن أبی غرزة : سمعت عب

المحلمی نعم الرجل وروی له أبو أحمد بن عدی أحادیث عن سماک ، عن جابر ابن سمرة منها قوله : الن یؤدب الرجل ولده خیر 
جابر بن سمرة غیر محفوظة ، ولناصح غیر ما ذکرت ،  له من ان یتصدق بصاع" )ت( ، ثم قال : وهذه االحادیث عن سماک ، عن
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امتداد رسالت 

در اینجا با وصایت  اما بطالن توجیه طبرانی روشن است؛ زیرا وصایت امیرالمومنین  معتبر دانسته است.
 اوصیای انبیا؛ از جمله یوشع بن نون قرین شده است.

 روایت دوم:

دثنا ن محمد حم بیان له مذهب سوء حدثنا إبراهکثه و یتابع علی حدیوفی ال کمان یناء عن سلیس بن میق»
اء عن سلمان نیس بن میل عن قیر بن شراحیل عن جر یز بن الخطاب حدثنا علی بن هاشم عن إسماعیعبد العز 

  1.«الله عنه یطالب رض یبن أب یی علیوص  یقال قال النب

 پنجم: ابو ایوب انصاری

 :یکم سند

: آیا نمی دانی فرمودند به فاطمه  عبایة بن ربعی از ابو ایوب انصاری نقل می کند که پیامبر اکرم »
عنوان پیامبر مبعوث نمود و ه ، پدرت را انتخاب کرده و به زمین نظاره کرد و از میان مردمکه خداوند متعال ب

سپس برای بار دوم به زمین نظاره کرد و همسرت را انتخاب کرد و به من وحی نمود تا او را به نکاح تو در آوردم 

                                                      
ابن حبان گفته است: شیخی صالح و خوب بود، اما از » ترجمه:«  وهو فی جملة متشیعی أهل الکوفة ، وهو ممن یکتب حدیثه

ازم بن ح روی خیال و توهم نیز روایت می کرد؛ پس هنگامی که روایتی از او زشت شد، مستحق است که آن ترک شود. احمد بن
ابی غرزه گفته است: از عبید الله بن موسی و ابونعیم شنیدم که از حسن بن صالح نقل می کردند که گفت: ناصح بن عبد الله 
محملی مرد خوبی است. و ابو احمد بن عدی از او احادیثی از سماک از جابر بن بن سمره نقل کرده است که: اگر پدری فرزندش 

ین است که یک صاع )سه کیلو گرم طعام( ]در هر روز[ صدقه بدهد ]روایت ترمذی[ ، سپس گفته است: را تربیت کند، بهتر از ا
این احادیث از سماک از جابر بن سمره نامعتبر هستند و البته ناصح غیر از این ها احادیث دیگری نیز دارد و خالصه ی کالم اینکه 

 6950رقم  360-369ص    33تهذیب الکمال  ج  « او از شیعیان اهل کوفه بود و حدیثش نوشته می شود.
 ذهبی درباره ی ناصح بن عبد الله می نویسد:

حسن  می گویم: از عبادت کنندگان بود و» ترجمه:« قلت وکان من العابدین ذکره الحسن بن صالح فقال رجل صالح نعم الرجل»
 1335رقم  0ص    3ل فی نقد الرجال  ج میزان االعتدا« بن صالح در مورد او گفته است: مرد صالح و خوبی است.

ترجمه:  «ناصح بن عبد الله المحلمی عن سماک ویحیی بن أبی کثیر وعنه یحیی بن یعلی وإسحاق السلولی صالح ضعفوه ت.»
 989ص    3الکاشف  ج « ناصح بن عبد الله ... مرد صالحی است، اما تضعیفش کرده اند و ترمذی از او روایت نقل کرده است.»
 5335قم ر 
 8535رقم  063ص    9ضعفاء العقیلی  ج  [1]
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 1«و او را وصی )خویش( قرار دهم ؟!

  نقل کرده است. 3با سند معتبر 2این روایت را طبرانی

 

                                                      
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا محمد بن مرزوق ثنا حسین األشقر ثنا قیس عن األعمش عن عبایة بن ربعی عن أبی  [1]

اختار منهم أباک قال لفاطمة رضی الله عنها أما علمت أن الله عز وجل اطلع إلی أهل األرض فأیوب األنصاری أن رسول الله 
  فبعثه نبیا ثم اطلع الثانیة فاختار بعلک فأوحی إلی فأنکحته واتخذته وصیا

  0706ح  838ص    0المعجم الکبیر  ج  [2]
 بررسی سند روایت: [3]

 محمد بن عبد الله الحضرمی: ثقة / محمد بن مرزوق الباهلی: ثقة )طبق برنامه جوامع الکلم(
 دوق الحسین بن الحسن األشقر: ص

 ابن حجر عسقالنی اقوال مختلف علمای اهل سنت درباره ی أشقر را اینگونه جمع بندی می کند که او راستگو است:
تقریب التهذیب   «الحسین بن الحسن األشقر الفزاری الکوفی صدوق یهم ویغلو فی التشیع من العاشرة مات سنة ثمان ومائتین س»

 8981رقم  866ص    8ج 
 ألسدی: صدوق / سلیمان بن مهران األعمش: ثقة )طبق برنامه جوامع الکلم(قیس بن الربیع ا

 عبایة بن ربعی األسدی: در ادامه توثیقش را ذکر می کنیم / أبو أیوب األنصاری: صحابی
 توثیق عبایة بن ربعی:

 حد دانسته اند !این راوی هیچ جرح مفسری ندارد و تنها به خاطر نقل چنین احادیثی بعضی ها او را غالی و حتی مل
 محمد بن سعد بر او ترحم کرده است :

ص    6بری  ج الطبقات الک« عبایة بن ربعی األسدی روی عن عمر وعلی بن أبی طالب وکان قلیل الحدیث رحمة الله علیه وبرکاته»
833 

 پدر این ابی حاتم )ابو حاتم رازی( او را شیخ ) از الفاظ تعدیل( دانسته است :
الجرح  «ی األسدی کوفی ... نا عبد الرحمن قال سألت أبی عنه فقال کان من عتق الشیعة قلت ما حاله قال شیخعبایة بن ربع»

 33ص    3والتعدیل  ج 
 ابن حبان او را در زمره ی افراد ثقه آورده است:

 0100رقم  318ص    5الثقات  ج « عبایة بن ربعی األسدی رأی جماعة من الصحابة روی عنه أهل الکوفة»
 حاکم نیشابوری و ذهبی حدیث عبایة بن ربعی را طبق شروط بخاری و مسلم ، صحیح دانسته اند :

أخبرنا علی بن محمد بن عقبة الشیبانی بالکوفة حدثنا إبراهیم بن إسحاق القاضی حدثنا یعلی بن عبید حدثنا سفیان الثوری عن » 
 قوله عز وجل ) وألزمهم کلمة التقوی ( قال ال إله إال الله والله أکبر سلمة بن کهیل عن عبایة بن ربعی عن علی رضی الله عنه فی

تعلیق الذهبی : علی شرط البخاری ومسلم ؛ المستدرک علی الصحیحین  ج « هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه
 9383ح   577ص    3
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امتداد رسالت 

 سند دوم:

 طبرانی به دنبال حدیث فوق، سند دیگری نیز برایش ذکر کرده است؛

برای عیادت نزد او مریض شد و فاطمه  از ابو ایوب نقل می کند که رسول خدا  یة بن ربعیعبا»
، پس حدیث را با طولش بیان را دید تی رسول خدا در حالی که رو به بهبودی بود آمد و هنگامی که سخ

  1«کرد.

  2سند این روایت نیز معتبر است.

                                                      
بة ثنا یحیی الحمانی ثنا قیس بن الربیع عن األعمش حدثنا محمد بن عثمان أبی شی 0703ح  833ص    0المعجم الکبیر  ج  [1]

مرض فأتته فاطمة رضی الله عنها تعوده وهو ناقه من مرضه فلما رأت ما برسول الله عن عبایة عن أبی أیوب أن رسول الله 
من الجهد فذکر الحدیث بطوله  

 بررسی سند روایت: [2]
 یی بن عبد الحمید الحمانی: در ادامه توثیقش را ذکر می کنیممحمد بن عثمان بن أبی شیبة: صدوق حسن الحدیث / یح

بقیه ی سند هم همان سند روایت قبلی است و نکته ی جالب توجه اینکه، حسین االشقر )راوی متهم حدیث قبلی( نیز در این سند 
 وجود ندارد.

 توثیق یحیی بن عبد الحمید الحمانی:
توثیق کرده اند و عده ای نیز تصریح کرده اند که تضعیف او تنها به خاطر حسادت تعدادی از بزرگان علم رجال اهل سنت او را 

 نسبت به او بوده است ؛
أبو أحمد بن عدی الجرجانی : أرجو أنه ال بأس به / أبو دواد السجستانی : کان حافظا / أحمد بن منصور الرمادی : عندی أوثق 

ن الحسد / محمد بن إبراهیم البوشنجی : ثقة / محمد بن عبد الله بن نمیر : من أبی بکر بن أبی شیبة، وما یتکلمون فیه إال م
ومرة: ثقة، ومرة: یحفظ حفظا جیدا، وما هو إال صدوق / مصنفوا تحریر تقریب التهذیب : ضعیف یعتبر به / یحیی بن معین : 

بن محرز عنه قال: کان ثقة، ال بأس به، رجل صدوق مشهور، ما یقال: فیه إال من حسد، ومرة: ثقة، ومرة: صدوق ثقة، وفی روایة ا
 صدوق

 منبع: قسمت تراجم برنامه ی جوامع الکلم و سایت موسوعة الحدیث
بی یاد کرده، حمانی را ثقه تر از ابوبکر بن ا« اإلمام الحافظ الضابط»جالب اینکه أحمد بن منصور الرمادی که ذهبی از او به عنوان 

 دانسته است ! شیبه )از محدثین بزرگ اهل سنت(
فته و اما رمادی گ» ترجمه:« وأما الرمادی فقال : هو أوثق عندی من أبی بکر بن أبی شیبة ، وما یتکلمون فیه إال من الحسد»

است: او در نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه )استاد بخاری( مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر حسادت سخنانی گفته 
 055ص    86اإلسالم  ج تاریخ « اند.

   83سیر أعالم النبالء  ج  «الرمادی ) ق ( اإلمام الحافظ الضابط أبو بکر أحمد بن منصور بن سیار بن معارک الرمادی البغدادی»
 913ص 
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 ششم: بریده بن حصیب

 گفت: نقل می کند که ریدهابن عساکر با سندش از ب

 1«( وصی و وارث من است.فرمودند: همه ی پیامبران وصی و وارث داشتند و علی ) پیامبر اکرم » 

  2معتبر است. سند این روایت نیز

                                                      
 خود شمس الدین ذهبی از او به عنوان حافظ و امام کبیر یاد کرده است ؛

بن عبد الرحمن الحافظ اإلمام الکبیر أبو زکریا بن المحدث الثقة أبی یحیی  یحیی بن عبد الحمید ابن عبد الرحمن بن میمون»
 536ص    87سیر أعالم النبالء  ج  «الحمانی الکوفی صاحب المسند الکبیر

 و در کتاب دیگرش ، روایتش را حسن دانسته است ؛
عنه قال :  د الحمید ... ثنا علی بن أبی طالب رضی اللهقلت : وقع لنا حدیثه عالیا. أخبرنا أبو المعالی الهمدانی ... ثنا یحیی بن عب

هذا حدیث حسن عال متصل ، سالم من  یقول : ال تکذبوا علی ، فمن کذب علی معتمدا فلیلج النار.أما إنی سمعت النبی 
 056-055ص    86تاریخ اإلسالم  ج « العنعنة المحتملة للتدلیس ، قل أن یضع مثله.

 هیثمی یکی از این دو سند را تحسین کرده است ؛از این رو، نور الدین 
 ترجمه:« نبینا خیر األنبیاء رواه بأسانید وأحدها حسنرواه الطبرانی وله فی الصغیر عن أبی أیوب أیضا قال قال رسول الله »
رمودند: رسول خدا )ص( ف این روایت را طبرانی نقل کرده و در معجم صغیر )با همان سند اول( از ابو ایوب نیز روایت کرده است که»

 359ص    1مجمع الزوائد  ج «  پیامبر ما بهترین پیامبران است . آن را با دو سند نقل کرده که سند یکی از آن ها حسن است.
 جالل الدین سیوطی نیز تصریح میکند که هیثمی این حدیث را حسن دانسته است :

 ( : رواه بأسانید وأحدها حسن1/359( قال الهیثمی )0706، رقم 0/838أخرجه الطبرانی )
 سایت شامله 5336ح  993ص  6جامع األحادیث ، ج 

( أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندی أنا أبو الحسین بن النقور أنا أبو القاسم 00638)ح  933ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [1]
بن مجاهد نا محمد بن إسحاق عن شریک بن عبد الله عن عیسی بن علی أنا أبو القاسم البغوی نا محمد بن حمید الرازی نا علی 

  لکل نبی وصی ووارث وإن علیا وصیی ووراثیأبی ربیعة اإلیادی عن ابن بریدة عن أبیه قال قال النبی 
 بررسی سند روایت: [2]

سن : صدوق حإسماعیل بن أحمد السمرقندی: ثقة / أحمد بن محمد البغدادی: صدوق حسن الحدیث / عیسی بن علی الوزیر
 الحدیث / عبد الله بن سابور البغوی: ثقة / محمد بن حمید التمیمی: توثیقش را قبال در بحث احادیث خالفت ذکر کردیم

 علی بن مجاهد الرازی: در ادامه توثیقش را ذکر می کنیم
 ل  ابن إسحاق القرشی: صدوق  /  شریک بن عبد الله القاضی: صدوق / عمر بن ربیعة اإلیادی: مقبو 

 عبد الله بن بریدة األسلمی: ثقة / بریدة بن الحصیب األسلمی: صحابی
طبق برنامه ی جوامع الکلم اشکال سند این روایت متوجه ابن حمید است که قبال توثیقش را ذکر کردیم و نیز علی بن مجاهد که 

 در ادامه توثیقش را می آوریم.
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امتداد رسالت 

 هفتم: عبد الله بن عباس

 :یکمت یروا

عمره کرد و بین ایشان و بین اهل مکه عهدی بود که هیچکس از  ابن عباس میگوید که پیامبر اکرم »
فرمودند : اما تو ای جعفر ! تو در ظاهر و اخالقیات به من اهل ایشان خارج نشود ... سپس پیامبر اکرم 

 1«لی ! من از تو هستم و تو وصی من هستی.شبیه هستی  . و تو ای ع

 ت دوم:یروا

سعید بن جبیر می گوید : ابن عباس در کنار زمزم نشسته بود و حدیث می گفت تا اینکه مردی بلند شد و »
 گفت : ای ابن عباس ! من مردی از اهل شام از اهالی حمص هستم. آنها از علی بن ابی طالب برائت می

نزد ام سلمه دختر ابی امیه بود که  ت : من به تو خبر می دهم که روزی رسول الله جویند ... ابن عباس گف
یا او را می شناسی ؟ ام سلمه آ ،فرمودند : ای ام سلمه ( خواست بر ایشان وارد شود .... پیامبر علی )
و بر همه  : او وصی من بر اهل بیتمفرمودند : بله ! او علی بن ابی طالب است. پس پیامبر اکرم گفت

                                                      
 توثیق علی بن مجاهد:

 ل او می نویسد:ابن حجر عسقالنی در شرح حا
قال أبو داود عن أحمد کتبت عنه ما أری به بأسا وقال بن حبان عن بن معین رأیته علی باب هشیم ولم أکتب عنه شیئا ما أری به »

بأسا ... وقال الترمذی فی جامعه حدثنا محمد بن حمید الرازی ثنا جریر قال حدثنیه علی بن مجاهد وهو عندی ثقة ... وذکره بن 
المتقن  الحافظ» ابو داود )سلیمان بن اشعث( از احمد )احمد بن علی األبار که ذهبی از او به عنوان » ترجمه:«  الثقاتحبان فی 

( نقل کرده است که گفت: از او روایاتی نوشته ام و در او اشکالی ندیدم 009ص    89یاد کرده. سیر أعالم النبالء  ج « اإلمام الربانی
نقل کرده است که گفت: او را در جلوی در هشیم دیدم، ولی روایتی از او ننوشتم و اشکالی در او ندیدم ...  و ابن حبان از ابن معین

ترمذی از جریر بن عبد الحمید نقل کرده است که گفت: او در نزد من ثقه است ... و ابن حبان نیز او را در کتاب الثقات ذکر کرده 
 689رقم  997ص    3تهذیب التهذیب  ج «  است.

 ذهبی گفته است: یحیی بن ضریس او را دروغگو دانسته، اما بقیه توثیقش کرده اند و ترمذی نیز روایاتش را نقل کرده است.
 06ص    3الکاشف للذهبی  ج « علی بن مجاهد الکابلی أبو مجاهد الرازی قاضی الری ...کذبه یحیی بن الضریس ووثقه غیره ت»

 9353رقم 
 وایت به کمک اسناد دیگر تقویت می شود و به درجه ی حسن لغیره می رسد.بنابراین حداقل این ر 

حدثنا وهب حدثنا خالد عن حسین عن عکرمة : عن ابن عباس أن رسول الله  3053ح  900ص    0مسند أبی یعلی  ج  [1]
 تشبه خلقی وخلقی وأما أنت یااعتمر وکان بینه وبین أهل مکة عهد أن ال یخرج أحدا من أهله ... قال أما أنت یا جعفر فأنت 

 علی فأنا منک وأنت وصیی
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 1«خوبان امت من می باشد و برادر من در دنیا و آخرت است.

 روایت سوم:

در سخن خداوند : " جز این نیست که خدا می خواهد آلودگی را از شما اهل بیت  ابن عباس از پیامبر »
... و از  ستیمبزداید و شما را کامال پاکیزه کند " ، نقل می کند که فرمود : من و اهل بیتم از گناهان پاک ه

در بین سه فرشته بود ؛ یکی از فرشته ها گفت : ای جبرئیل! به  خواب بیدار شدم در حالی که جبرئیل 
 کدام یک از این سه فرستاده شده ای ؟ با پایش مرا تکان داد و گفت: به سوی این و او آقای فرزندان آدم 

بهترین  سرور فرستادگان و این علی  است. یکی از آن سه گفت : اسمش چیست ؟ گفت : این محمد 
 2.«أوصیا است ... 

 روایت چهارم:

نشسته بودیم که ستاره  ابن عباس می گوید : به همراه گروهی از جوانان بنی هاشم در نزد پیامبر اکرم »
ی م : هر کس که این ستاره بر خانه اش بیفتد ، وصی بعد از منفرمودندای از آسمان افتاد . پیامبر اکرم 

 باشد.

گفتند ( فرود آمد. سپس به پیامبر اکرم جوانان بنی هاشم برخاستند و دیدند که ستاره بر خانه علی )
 ( دچار گمراهی شده ای .: در محبت علی )

                                                      
أبو عثمان قاضی الری عن األعمش عن سعید بن جبیر قال : کان عبد الله  07-93ص    8المحاسن والمساوی للبیهقی ج  [1]

ن أهل الشام رؤ مبن عباس بمکة یحدث علی شفیر زمزم ونحن عنده ، فلما قضی حدیثه قام إلیه رجل فقال : یا ابن عباس إنی ام
، کان عند أم سلمة من أهل حمص ، إنهم یتبرأون من علی بن أبی طالب ... )قال ابن عباس( وإنی أخبرک أن رسول الله ، 

بنت أبی أمیة إذ أقبل علی ، علیه السالم ، یرید الدخول علی النبی ... وقال : یا أم سلمة هل تعرفین هذا ؟ قالت : نعم هذا علی بن 
 . فقال رسول الله : ... وهو الوصی علی أهل بیتی وعلی األخیار من أمتی ، وهو أخی فی الدنیا واآلخرة أبی طالب

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذکوانی ، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن  831ص    8األمالی للشجری ج  [2]
د بن ماهان ، قال حدثنا عمران بن عبد الرحیم ، قال حدثنا الحمانی ، قال حدثنا إسحاق بن زید المعدل ، قال أخبرنا أبو بکر محم

فی قول الله عز وجل : ' إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس  قیس بن الربیع عن األعمش عن عبادة عن ابن عباس ، عن النبی 
 تبهت من رقدتی وجبریل علیه السالم فی ثالثة أمالکأهل البیت ویطهرکم تطهیرا ' فأنا وأهل بیتی مطهرون من الذنوب ، ... فان

،  ، فقال له بعض األمالک الثالثة یا جبریل : إلی أی هؤالء الثالثة أرسلت ؟ فحرکنی برجله وقال إلی هذا ، وهو سید ولد آدم 
 سید المرسلین ، وهذا علی خیر الوصیین ... فقال له أحد الثالثة : ومن هو سمه ؟ فقال هذا محمد 
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امتداد رسالت 

  :سپس خداوند این آیات را نازل فرمود

ده* و از سر هوس سخنار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانی[ هکد* ]یآسوگند به اختر چون فرود می 
د القوی به او فرا آموخت* ی[ شدست* آن را ]فرشتهیشود نه وحی میکی ین سخن بجز وحید* ایگونمی

 »1ه او در ُافق اعلی بود.کستاد* در حالی یه ]مسّلط[ دراکرومندی ی[ ن]سروش

 هشتم: عبد الله بن عمر

 :یکمروایت 

می باشد ؟ ابن عمر بهترین مردم بعد از پیامبر اکرمن  نافع می گوید : به ابن عمر گفتم : چه کسی»
سی کخدا  امبرین مردم بعد از پیگفت : بی مادر ! تو را چه به این حرفها ؟ سپس گفت : استغفرالله ! ، بهتر 

ست؟ کیحرام بود. گفتم: آن امبر یز بود و حرام شود بر او آنچه بر پیز شود آنچه بر او جایه بر او جاکاست 
را باز گذاشت و به او فرمود: برای  [ درهای مسجد را بست، و در علی (. ]پیامبر  علی )  گفت:

مرا  نین مسجد آنچه برای من است، و بر تو است آنچه بر من است، و تو وارث و وصی منی و دیتو است در ا
ند تو که گمان میکسی ک نی . دروغ گفتهک قه من جنگ میینمائی و با طر  نی، و به وعده من وفا مییکادا م

 2«دارد. دارد و مرا دوست می را دشمن می

                                                      
أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو محمد الجوهری أنا أبو عمر محمد بن العباس أنا أبو عبد  933ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [1]

الله الحسین بن علی بن الحسین بن الحکم األسدی الدهان المعروف بأخی حماد نا علی بن محمد بن الخلیل بن هارون البصری 
نا هشیم عن أبی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال کنت جالسا مع فتیة من بنی هاشم عند  نا محمد بن الخلیل الجهنی

من انقض هذا النجم فی منزله فهو الوصی من بعدی فقام فتیة من بنی هاشم فنظروا إذ انقض کوکب فقال النبی النبی 
کم علی فأنزل الله تعالی ) والنجم إذا هوی ما ضل صاحب فإذا الکوکب قد انقض فی منزل علی قالوا یا رسول الله قد غویت فی حب

  وما غوی وما ینطق عن الهوی إن هو إال وحی یوحی ( إلی قوله ) وهو باألفق األعلی (
أخرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الفقیه سایت شامله /  973ح  993مناقب علی )ع( إلبن المغازلی، ص  [2]

ا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزنی الملقب بابن السقاء الحافظ، حدثنا علی بن العباس البجلی بالکوفة، الشافعی، أخبرن
حدثنا حسین بن نصر بن مزاحم، حدثنا خالد بن عیسی العکلی، حدثنا حصین بن مخارق، حدثنا جعفر بن محمد عن أبیه عن نافع 

؟ قال: ما أنت وذاک ال أم لک، ثم قال: أستغفر الله، الناس بعد رسول الله  مولی ابن عمر قال: قلت البن عمر: من خیر
خیرهم بعده من کان یحل له ما کان یحل له، ویحرم علیه ما کان یحرم علیه. قلت: من هو؟ قال: علی، سد أبواب المسجد وترک 

لی وصیی تقضی دینی وتنجز عداتی، وتقتل عباب علی وقال له: لک فی هذا المسجد ما لی، وعلیک فیه ما علی، وأنت وارثی، و 
 سنتی، کذب من زعم أنه یبغضک ویحبنی
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 دوم:ت یروا

 نشسته بودند که جبرئیل : روزی پیامبر سندش نقل می کند که ابن عمر گفت ایوب بن زهر به»
بر ایشان نازل شد و گفت : ای محمد ! خداوند بزرگ به تو سالم می رساند و می فرماید : وقتی خداوند از 

یامبران پیمان موکد گرفت ، زمانی که تو در صلب آدم بودی پیمان گرفت و تو را آقای همه پیامبران و وصی پ
 1«تو علی بن ابی طالب را آقای همه اوصیاء قرار داد.

 نهم: ابوذر غفاری

و  شنیدم که فرمود: من خاتم پیامبران هستم و همینطور علی  ابوذر گفت: از رسول خدا »
 2«وصیا را تا روز قیامت ختم می کنند.فرزندانش ا

 دهم: علی الهاللی
 گفت: نقل کرده است که علی هاللی صحابی طبرانی با سندش از 

 که در آن از دنیا رفت ، بر ایشان وارد شدم و دیدم که فاطمه زهرا  در زمان بیماری رسول خدا »
به جانب  چشم رسول خدا  ی، پس پلکها، پس گریه کردند و صدایشان بلند شد در بالین آن حضرت بودند

 عیو ضا ی! چرا گریه می کنی ؟ فرمود: از پراکندگ محبوبه ی من فاطمه  یباز شد و فرمودند : ا  فاطمه
 ترسم. یشدنمان بعد از شما م

ا د و او ر ین توجه فرمود و از همه خالئق پدرت را برگز یکه خدا به زم یدان یفرمود: مگر نم رسول خدا 
 رآورم؟!کرد تا شما را به نکاح او د ید و به من وحین توجه کرد و شوهرت را برگز یغمبر قرار داد و دیگر بار به زمیپ

                                                      
أیوب بن زهیر عن عبد الله بن عبد الملک عن مالک عن نافع عن بن  017ص    8لسان المیزان البن حجر العسقالنی  ج  [1]

األمین علیه السالم فقال یا محمد رب العزة جالس ذات یوم إذ هبط علیه جبرائیل الروح عمر رضی الله عنهما قال بینما النبی 
یقرئک السالم ویقول إنه لما أخذ میثاق النبیین أخذ میثاقک وأنت فی صلب آدم فجعلک سید األنبیاء وجعل وصیک سید األوصیاء 

سی بن عیسی وعلی بن أبی طالب رضی الله عنه فذکر حدیثا طویال أورده الدارقطنی فی الغرائب عن أبی طالب أحمد بن نصر عن م
 بن یزید عنه عن عبد الله بن عبد الملک

أنبأنا علی بن عبد الواحد الدینوری قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد الخالل قال  313ص    8الموضوعات البن جوزی  ج  [2]
نا إبراهیم لقرشی حدثحدثنا الحسن بن أحمد بن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد بن یحیی العلوی قال حدثنا محمد بن إسحاق ا

بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن محمد عن عبد الله بن الصامت عن أبی ذر قال : سمعت رسول الله : ' أنا خاتم النبیین 
  ، کذلک علی وذریته یختمون األوصیاء إلی یوم القیامة
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امتداد رسالت 

، ما اهل بیتی هستیم که خداوند هفت خصلت به ما عطا فرموده که قبل از ما به احدی  ای فاطمه  
پیامبران و محبوب ترین خلق خدا هستم و نداده است و بعد از ما نیز به احدی نمی دهد : من آخرین و اکرم 

د ما یمن پدر تو هستم و وصی من بهترین اوصیا و محبوب ترین آنها نزد خدا است و او همسرت است. و شه
باشد و از ماست  یپدرت و همسرت م یدان و محبوب ترین آن ها در نزد خدا است و او حمزه عمو ین شهیبهتر 
پدرت  یکند و آن پسر عمو یبهشت هر کجا بخواهد با فرشتگان پرواز م دو بال سبز است و در یکه دارا یکس

دو فرزندت هستند و آنها دو  ن ین امت از ماست و آن حسن و حسیو برادر شوهرت هست. و دو سبط ا
بهتر از   یکه مرا به حق مبعوث به رسالت فرمود، پدرشان عل ییجوانان اهل بهشت هستند. به خدا یآقا

 1«باشد.ی ن دو میاین امت از ا یخت، مهد یکه مرا به حق برانگ ییبه خدا ،فاطمه یا. آن دو است

  2سند این روایت نیز معتبر است.

                                                      
ن جامع ثنا الهیثم بن حبیب نا سفیان بن عیینة عن حدثنا محمد بن رزیق ب 6507ح  931-933ص    6المعجم األوسط  ج  [1]

فی شکاته التی قبض فیها فإذا فاطمة عند رأسه قال فبکت حتی علی بن علی الهاللی عن أبیه قال دخلت علی رسول الله 
بیبتی أما ح طرفه إلیها فقال حبیبتی فاطمة ما الذی یبکیک قالت أخشی الضیعة من بعدک قال یاارتفع صوتها فرفع رسول الله 

علمت أن الله أطلع علی األرض اطالعه فاختار منها أباک فبعثه برسالته ثم اطلع علی ا ألرض اطالعه فاختار منها بعلک وأوحی 
إلی أن أنکحک إیاه یافاطمة ونحن أهل بیت قد أعطانا الله سبع خصال لم یعط أحدا قبلنا وال تعطی أحد بعدنا أنا خاتم النبیین وأکرم 

ن علی الله وأحب المخلوقین إلی الله وأنا أبوک ووصیی خیر األوصیاء وأحبهم إلی الله وهو بعلک وشهیدنا خیر الشهداء النبیی
وأحبهم إلی الله وهو حمزة بن عبد المطلب وهو عم أبیک وعم بعلک ومنا من له جناحان أخضران یطیر فی الجنة مع المالئکة 

نا سبطا هذه األمة وهما ابناک الحسن والحسین وهما سیدا شباب أهل الجنة وأبوهما حیث یشاء وهو بن عم أبیک وأخو بعلک وم
 والذی بعثنی بالحق خیر منهما یافاطمة والذی بعثنی بالحق إن منهما لمهدی هذه األمة

 علمای اهل سنت اشکال سند این روایت را ، هیثم بن حبیب دانسته اند ؛ [2]
 وایت ، می نویسد :نور الدین هیثمی بعد از نقل این ر 

این روایت » رجمه:ت« رواه الطبرانی فی الکبیر واألوسط وفیه الهیثم بن حبیب قال أبو حاتم منکر الحدیث وهو متهم بهذا الحدیث»
را طبرانی در معجم کبیر و اوسط نقل کرده و در سندش هیثم بن حبیب است. ابو حاتم گفته است: منکر الحدیث است و او متهم 

 866ص    3مجمع الزوائد  ج « ین حدیث می باشد.به جعل ا
 ابو الحسن کنانی نیز بعد از نقل این روایت می نویسد :

این روایت را طبرانی از طریق هیثم » ترجمه:  «طب ( من طریق الهیثم بن حبیب قال الذهبی : موضوع والمتهم به الهیثم.») 
 866ص    8تنزیه الشریعة  ج « یثم به وضع آن متهم است.بن حبیب نقل کرده و ذهبی گفته است: موضوع بوده و ه

هیثمی در جای دیگر می گوید: هیثم بن حبیب را ابن حبان توثیق کرده و کسی جز ذهبی تضعیفش نکرده است و علتش هم، نقل 
 همین روایت بوده است !!
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 یازدهم: ابو سعید خدری

 :نویسد امر تسری حنفی می

ا تو در ید خدری آمدم و به او گفتم: آیدارقطنی از ابی هارون عبدی روایت کرده است که گفت : نزد ابو سع»
 زی از آن چه از رسول خدا یو فضلش چ ا در باره علی یای؟ گفت: آری. گفتم: آحاضر بودهبدر 
گذراند افت و دوران نقاهت را مییماری بهبود یب یکاز  رم کامبر ا یی؟ گفت: آری، پیگوای به ما نمیدهیشن

نشسته بودم، پس  امبر یند. من در سمت راست پکادت یع امبر یبر او وارد شد تا از پ ه فاطمه ک
ش یاهش بر گونهکه اشکی یش را فشرد تا جاید ، بغض گلویرا د امبر یضعف و سستی پ چون فاطمه 

ا رسول یترسم گفت: از فوت می ی ای فاطمه! فاطمه یگر به او فرمود: چرا می امبر یار شد. پکآش
ه! پ ه عنوان د و او را بیست و پدر تو را برگز ین نگر یمه خداوند به زکدانی ا نمییفرمود: ای فاطمه! آ امبر یاللَّ

را به ازدواج او  رد و توکد و به من وحی یست و شوهر تو را در آن برگز ین نگر یگر به زمیخت، و بار دیامبر برانگیپ
 1«اش گرفتم؟درآوردم و وصّی 

 دوازدهم: عبد الله بن مسعود

 هستم.  م یودند: من خواسته پدر خود ابراهنقل کرد که فرمعبد الله بن مسعود از پیامبر اکرم »

 ( شدی؟ م )ی! چطور خواسته پدرت ابراه امبر خدا یم: ای پیگفت

ابراهیم « دهم  شوا قرار مییمن تو را بر مردم پ» رد: کوحی  م یفرمود: خدای توانا و بزرگ بر ابراه
 انی هست؟یشوایند من پاز شادی به وجد آمد و گفت: ای پروردگار من ! از فرزندانم مان 

                                                      
 837ص    9مجمع الزوائد  ج  «ثقه ابن حبانوأما الهیثم بن حبیب فلم أر من تکلم فیه غیر الذهبی إتهمه بخبر رواه وقد و»
اَل   33ارجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب، ص  [1]

َ
ِبی َهاُروَن اْلَعْبِدی ق

َ
َبا َسِعیٍد اْلُخْدِری َفُقْلُت  پی دی اف / َعْن أ

َ
َتیُت أ

َ
أ

ُثِنی  َشِهْدَت  َلُه َهْل   اَل ُتَحدِّ
َ
ِه ِبَشیَبْدرًا َفَقاَل َنَعْم َفُقْلُت أ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ْخِبُرک أ

ُ
ِه | ِفی َعِلی َو َفْضِلِه َفَقاَل َبَلی أ ا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اللَّ ٍء ِممَّ

ْت مَ ÷ | َمِرَض َمْرَضًة َنَقَه ِمْنَها َفَدَخَلْت َعَلیِه َفاِطَمُة 
َ
ا َرأ ِه | َفَلمَّ َنا َجاِلٌس َعْن یِمیِن َرُسوِل اللَّ

َ
ْعِف َخَنقَ َتُعوُدُه َو أ ِه ِمَن الضَّ ْتَها ا ِبَرُسوِل اللَّ

ْخَشی ا
َ
اَلْت أ

َ
ِه | َما یْبکیک یا َفاِطَمُة ق َها َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَّ ی َبَدْت ُدُموُعَها َعَلی َخدِّ ِه َفَقاَل یا فَ اْلَعْبَرُة َحتَّ یَعَة یا َرُسوَل اللَّ  َما لضَّ

َ
اِطَمُة أ

ه نَّ اللَّ
َ
َلَع َثاِنیًة َفاْخَتاَر ِمْنُهْم َبعْ اطَّ  َعِلْمِت أ َباک َفَبَعَثُه َنِبیًا ُثمَّ اطَّ

َ
اَلَعًة َفاْخَتاَر ِمْنَها أ ْرِض اطِّ

َ
ْنکَلَع ِإَلی اأْل

َ
ْوَحی ِإَلی َفأ

َ
َخْذُتُه َلک َفأ ْحُتُه َو اتَّ

 .َوِصیًا ... )أخرجه الدارقطنی(
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امتداد رسالت 

 م.نکه به او وفا نکبندم مانی با تو نمییق من پی! به تحق م یه ای ابراهکرد کخدا بسوی او وحی 

عطا  اران از فرزندانتکست؟ فرمود برای ستمینی چک ه بر من وفا نمیکگفت: ای پروردگار من آن عهدی  
 نم.کنمی

ق آنها ین. پروردگارا بتحقکن بتها بدور یم را از پرستش اخود و فرزندان»گفت:  م یدر آن هنگام ابراه 
ه هرگز کد یرس فرمود همان درخواست و دعا به من و علی  امبر یپ« ردندکشتری از مردم را گمراه یب

 1«.را وصی قرار داد امبر و علی یم ، پس خدا مرا پیارده کاحدی از ما بر بت سجده ن

 سیزدهم: جابر بن عبد الله

و رد، و اکن نازل یفرمودند : خدای بزرگ و توانا پرتویی از نور بر زم بن عبدالله میگوید که پیامبر  جابر»
ه  ای در پشت عبده به دو بخش قسمت نمود، پارهکد، تا آنی( برقرار نمود، و او را برگردانرا در پشت آدم ) اللَّ

 2«( را وصی در آورد.مبر و علی )ای( قرار داد. پس مرا پگر در صلب ابو طالب )یای دو پاره

 

 

                                                      
سایت شامله ؛ أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن موسی الغندجانی،  933ح  906-905مناقب علی )ع( البن المغازلی، ص  [1]

أخبرنا أبو الفتح هالل بن محمد الحفار، حدثنا إسماعیل بن علی بن رزین قال: حدثنی أبی وإسحاق بن إبراهیم الدبری قاال: حدثنا 
: ))أنا دعوة أبی عود قال: قال رسول الله عبد الرزاق قال: حدثنی أبی عن مینا مولی عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مس

إبراهیم(( قلنا: یا رسول الله وکیف صرت دعوة أبیک إبراهیم؟ قال: ))أوحی الله عز وجل إلی إبراهیم: }إنی جاعلک للناس إمامًا{، 
ک به. طیک عهدًا ال أفی لفاستخف إبراهیم الفرح، قال: یا رب! ومن ذریتی أئمة مثلی! فأوحی الله إلیه أن: یا إبراهیم إنی ال أع

قال: یا رب ما العهد الذی ال تفی لی به؟ قال: ال أعطیک لظالم من ذریتک، قال إبراهیم عندها: }واجنبنی وبنی أن نعبد األصنام. 
 : ))فانتهت الدعوة إلی وإلی علی لم یسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذنی اللهرب إنهن أضللن کثیرًا من الناس{((، قال النبی 

 نبیًا واتخذ علیًا وصیًا((.
سایت شامله؛ أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوی، حدثنا أبو  893ح  806مناقب علی )ع( إلبن المغازلی، ص  [2]

قال: حدثنا أحمد بن علی القواریری الواسطی، حدثنا محمد  -إمالءً -عبد الله محمد بن علی ابن أخت مهدی السقطی الواسطی 
الله بن ثابت، حدثنا محمد بن مصفی، جدثنا بقیة بن الولید عن سوید بن عبد العزیز عن أبی الزبیر عن جابر بن عبد الله عن  بن عبد
قال: ))إن الله عز وجل أنزل قطعًة من نوٍر فأسکنها فی صلب آدم، فساقها حتی قسمها جزئین: جزءًا فی صلب عبد النبی 

 رجنی نبیًا وأخرج علیًا وصیًا((.الله، وجزءًا فی صلب أبی طالب فأخ
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 چهاردهم: براء بن عازب

ْنِذْر َعِش ه: یبراء بن عازب گفت: وقتی آ»
َ
َربِ  کَرتَ یَو أ

ْ
ق
َ
فرزندان عبد  امبر خدا ینازل شد، پ َن یاأْل

لب د المطم داد و فرمود: ای فرزندان عبیرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند ... آنگاه آنان را بکالمطلب را جمع 
 اورده استیس آن را نکچ یه هکزی یبه شما هستم با چ م دهنده و مژده دهندهی! همانا من از سوی خداوند، ب

 .دیت شوید تا هداینکروی ید و از من پیم شویام، پس تسلا و آخرت را برای شما آوردهیو من دن

دانم ن من در خانین پس از من و جانشر من شود و ولّی و وصّی میند و وز که با من برادری کست از شما کی 
 ند؟ کباشد و قرض مرا ادا 

( ت بودند و علی )کرد و هر بار آنان سا کرار کن سخن را سه بار تیا امبر یت شدند و پکهمه آنان سا 
 می فرمود: من .

ر یا امه او ر کن کگفتند: از پسرت اطاعت می فرمود: تو. پس اقوام بلند شدند و به ابو طالب  امبر یپ
 1.«ردکتو 

 

 

 

                                                      
أخبرنی الحسین بن محمد بن الحسین قال : حدثنا موسی بن محمد بن علی بن عبد الله قال  813ص    3تفسیر الثعلبی  ج  [1]

: حدثنا الحسن بن علی بن شبیب المعمر قال : حدثنی عباد بن یعقوب قال : حدثنا علی بن هاشم عن صباح بن یحیی المزنی 
بنی عبد المطلب کریا بن میسرة عن أبی إسحاق عن البراء قال : لما نزلت ) وأنذر عشیرتک األقربین ( جمع رسول الله عن ز 

وهم یومئذ أربعون رجال ، الرجل منهم یأکل المسنة ویشرب العس ، فأمر علیا برجل شاة فأدمها ثم قال : ادنوا باسم الله فدنا القوم 
، ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم : اشربوا باسم الله ، فشرب القوم حتی رووا  عشرة عشرة فأکلوا حتی صدروا

یومئذ فلم یتکلم. ثم دعاهم من الغد علی مثل ذلک من فبدرهم أبو لهب فقال : هذا ما یسحرکم به الرجل ، فسکت النبی 
إنی أنا النذیر إلیکم من الله سبحانه والبشیر لما یجیء به أحد  فقال : یا بنی عبد المطلبالطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله 

منکم ، جئتکم بالدنیا واآلخرة فأسلموا وأطیعونی تهتدوا ، ومن یواخینی ویؤازرنی ویکون ولیی ووصیی بعدی ، وخلیفتی فی أهلی 
قولون قال : ) أنت ( فقام القوم وهم یویقضی دینی ؟ فسکت القوم ، وأعاد ذلک ثالثا کل ذلک یسکت القوم ، ویقول علی : أنا ف

  ألبی طالب : أطع ابنک فقد أمر علیک
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امتداد رسالت 

 پانزدهم: معاذ بن جبل

 امر تسری حنفی می نویسد:

( فرمود: به علی ) از طریق ابن حضرمی از معاذ بن جبل روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم »
  تو برادر ، وارث و وصی من هستی.

 ( فرمود: من چه چیزی از شما به ارث می برم ؟علی )

 یامبران از یکدیگر به ارث می برند.فرمود: آنچه پ پیامبر 

 ( فرمود: خدا و رسولش بهتر می دانند.علی )

 1«فرمود: کتاب خدا و سنت پیامبرش. پیامبر 

 شانزدهم: ام سلمه 

فرمودند: خدای عز و  ابوبکر خوارزمی از ام المومنین ام سلمه روایت کرده است که گفت: رسول خدا »
ن امتم، یر اغمبیغمبری وصی . پس من پیار فرموده از برای هر پیغمبری را، و اختیرده از هر امتی پکار یجل اخت
 2«ت و امت من بعد از من است.یان عترت ، اهل بی( وصی من در مو علی )

 

                                                      
روی من طریق ابن الحضرمی عن معاذ بن جبل قال : پی دی اف ؛   31أرجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب، ص  [1]

یرث النبیون بعضهم بعضا . قال : الله لعلی : أنت أخی ووارثی ووصیی . قال : علی ما أرث منک ؟ قال : ما قال رسول الله 
  وسنة نبیهورسوله أعلم . فقال : کتاب الله 

ان الله عز وجل عن أم المؤمنین ام سلمة قالت قال رسول الله  31أرجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب، ص  [2]
بوبکر صیی فی عترتی وأهل بیتی وأمتی من بعدی )أخرجه ااختار من کل أمة نبیا " واختار لکل نبی وصیا، فأنا نبی هذه األمة وعلی و

 الخوارزمی( 
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 در حدیث صحیحین ایت امیرالمومنین وص

 روایت کرده اند که : 2و مسلم 1بخاری

علی  غمبر یپ یاست. عائشه گفت: چه زمان بوده غمبر یپ یوص  یدر نزد عائشه گفتند: عل»
 ه داده بود ینه من تکیه گاه او بودم و سرش را به سیرفت من تکیا میغمبر از دنیپ یقرار داد؟ وقت یرا وص

گر متوجه نشدم یشان خارج شد و دآب از دهان یک طشت خواست و مقدار ین لحظه یا بر دامن بود و در آخر ی
 3«ش قرار داد؟یخو یرا وص یعل یه زمانا رفت، چیغمبر از دنیو پ

نوشته و گفته  سالگی رساله ای در اثبات وصایت امیرالمومنین  93محمد بن علی شوکانی سلفی در 
 !را مطرح کردند، گروهی از صحابه بودند وصایت حضرت علی  ،کسانی که در نزد عایشه :است

وصی  با آنان می گویند : اینکه حضرت علی  بدان که گروهی از کینه ورزان به شیعه ، از سر دشمنی»
بوده باشد ، از خرافات شیعیان است ، و این زیاده روی در بی انصافی است. چگونه این از  رسول خدا 

، همانطور که در صحیح بخاری و مطلب را گروهی از صحابه گفته اندخرافات شیعیان است در حالی که این 
وصی بوده است و همینطور در سایر  عایشه گفتند: حضرت علی  مسلم آمده است که گروهی در نزد

   4«روایات .

 :ن موضوع نداردیا یدر نف یر یچ تأثیل هیشه به چند دلیعا یار و نفکالبته ان

 .بود و حرف او حجت نیست عایشه دشمن موال علی  اوال:

                                                      
 3537ح  8776ص    9صحیح البخاری  ج  [1]
 8696ح  8353ص    9صحیح مسلم  ج  [2]
عن األسود قال ذکروا عند عائشة أن علیا رضی الله عنهما کان وصیا فقالت متی أوصی إلیه وقد کنت مسندته إلی صدری أو  [3]

 ری فدعا بالطست فلقد انخنث فی حجری فما شعرت أنه قد مات فمتی أوصی إلیهقالت حج
پی دی اف ؛ اعلم ان جماعة  87مجموعة الرسائل الیمنیه ، الرسالة الثانی : العقد الثمین فی اثبات وصایة أمیرالمؤمنین ، ص  [4]

کون وتعنت یاباه االنصاف، وکیف یهم، وهذا افراطمن المبغضین للشیعة عدوا قولهم: ان علیا )ع( وصی لرسول الّله من خرافات
الصحیحین ان جماعة ذکروا عند عائشة ان علیا وصی، وکما فی االمر کذلک وقد قال بذلک جماعة من الصحابة، کما ثبت فی

 غیرهما
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 1«نبود. کپا  عائشه قلبش نسبت به امام علی  ...»گوید:  ابن عباس می

 .اددشنام دادند، اما او هیچ واکنشی نشان ند و نیز روایت شده است که در نزد عایشه به امیر المومنین 

( و عمار دشنام داد شخصی آمد و در نزد عائشة به علی )ز عطاء بن یسار روایت شده است که گفت: ا»
می فرمود: عمار  م که پیامبر اما در مورد عمار شنید ،و عائشة گفت : در مورد علی چیزی به تو نمی گویم

 2«بین دو امر مخیر نمی شود مگر آن که درست ترینش را انتخاب می کند.

 سندش را تصحیح کرده اند. 4و شعیب األرنؤوط 3این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و حمزه احمد الزین

حابه ای بن ثابت )یکی از ص انحتی در برابر دشنام به حّس یشه داستان وقتی جالب می شود که بدانید عا
 :ده و از او دفاع می کندکه در قضیه ی افک به عایشه _ طبق نظر اهل سنت _ تهمت زنا زد( سکوت نکر 

؛ کنگفت: او را سب ن م. پسحسان را در نزدش سب می کرد گفت: به نزد عایشه رفتم وعروة بن الزبیر »
 5«دفاع می کرد. زیرا او از رسول الله 

  6.را داشت نیز عایشه قصد کشتن حضرت علی  جنگ جمل در

                                                      
 َة اَل َتِطیُب له َنْفساً سایت شامله / قال األلبانی : إسناده صحیح؛ َعاِئَش   803رقم  831، ص 8ارواء الغلیل لأللبانی ، ج  [1]
عن عطاء بن یسار قال جاء رجل فوقع فی علی وفی عمار رضی الله عنهما عند عائشة فقالت أما علی فلست قائلة لک فیه شیئا  [2]

  یقول ال یخیر بین أمرین اال اختار أرشدهماواما عمار فإنی سمعت رسول الله 
 زه احمد الزین: إسناده صحیحقال حم 30378ح  093ص  83مسند احمد ، ج  [3]
 قال شعیب األرنؤوط: إسناده صحیح علی شرط مسلم 30137ح  933ص  08مسند احمد ، ج  [4]
وعن هشام بن عروة عن أبیه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت ال تسبه  5331ح  3331ص    5صحیح البخاری  ج  [5]

 فإنه کان ینافح عن رسول الله 
 ضیه مفصل و طوالنی است؛ لذا به ذکر یک روایت صحیح و صریح بسنده می کنیم؛مدارک این ق [6]

 احمد بن یحیی بالذری با سند صحیح، چنین روایت می کند:
وحدثنی أحمد بن إبراهیم الدورقی، حدثنا أبو النضر، حدثنا إسحاق بن سعید، عن عمرو بن سعید، حدثنی سعید بن عمرو: عن ابن »

علی یوم الجمل إلی الهودج وکأنه شوک قنفذ من النبل، فضرب الهودج؛ ثم قال: إن حمیراء إرم هذه أرادت حاطب قال: أقبلت مع 
أن تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان. فقال لها أخوها محمد: هل أصابک شیء ؟ فقالت: مشقص فی عضدی. فأدخل رأسه ثم 

 « جرها إلیه فأخرجه.
همراه علی )علیه السالم( به سمت هودج عایشه رفتیم، در حالی که هودج بر اثر اصابت ابن حاطب میگوید: در روز جنگ جمل به »

تیرها همانند خارپشت شده بود. پس علی علیه السالم به هودج زد و گفت: حمیراء )عایشه( این تیرها را گذاشته بود تا مرا بکشد، 
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 فقط در آخرین لحظات عمرشان وصی معین بفرمایند؟! مگر قرار بود پیغمبر اکرم  ثانیا:

 :دیث، این نکته را متذکر شده استابوالحسن حنفی معروف به سندی در شرح این ح

اینکه آن  باشد و اقتضا نمی کند برپوشیده نیست که این مانع نمی شود از اینکه وصیت قبل از آن بوده »
حضرت از دنیا رفتند و برایشان ممکن نبود که وصیت بکنند و اصال چنین چیزی تصور نمی شود و چگونه 

گاهی داشت و  تصور شود در حالی که می دانیم رسول خدا  از نزدیک بودن اجلش قبل از بیماری شان آ
وصیت کردند ، اما به چه ؟ به کتاب و سنت . که  ی سپس چند روزی بیمار شدند. بله آن حضرت به عل

ندارد ، بلکه شامل همه ی مسلمانان می شود و اگر وصیت به مال  وصیت به این دو اختصاص به علی 
      1«است که آن حضرت مالی به جا نگذاشتند تا احتیاج به وصیت به ایشان داشته باشد و خداوند داناتر است.

 بود نه عایشه! بود ، حضرت علی  ه با رسول خدا کن نفری یآخر ثالثا: 

 :یکمسند 

حضرت نزدیک ترین مردم به ر  می گوید : قسم به کسی که قسم او را می خورم ، علی   ام سلمه»

                                                      
ری ه( به عایشه گفت: آیا چیزی به تو خورده ؟ عایشه گفت: تیآنچنان که عثمان بن عفان را کشت!  محمد بن ابی بکر )برادر عایش

 « به بازویم خورده. پس محمد بن ابی بکر سرش را داخل هودج کرد و تیر را خارج کرد.
  983ص    8أنساب األشراف  ج  

 بررسی سند روایت:
 9رقم  33ص  8نی  ج احمد بن ابراهیم بن کثیر بن زید الدورقی: ثقة . تقریب التهذیب البن حجر العسقال

 3356رقم  537ص  8هاشم بن القاسم بن مسلم اللیثی أبو النضر: ثقة . تقریب التهذیب  ج 
 956رقم  878ص  8اسحاق بن سعید بن )نه عن!( عمرو بن سعید بن العاص: ثقة . تقریب التهذیب  ج 

 در نام این راوی، تصحیف ایجاد شده و بن به عن تبدیل شده است.
 3937رقم  393ص  8مرو بن سعید بن العاص: ثقة. تقریب التهذیب  ج سعید بن ع

 5177ش  039 8محمد بن حاطب بن الحارث الجمحی: صحابی . تقریب التهذیب  ج 
 بنابراین سند این روایت کامال صحیح است.

یقتضی أنه مات فجأة بحیث  وال یخفی أن هذا ال یمنع الوصیة قبل ذلک وال 99ص    8حاشیة السندی علی سنن النسائی  ج  [1]
علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أیاما نعم هو یوصی إلی علی بماذا کان التمکن منه الوصیة وال یتصور کیف وقد علم أنه 

بالکتاب والسنة فالوصیة بهما ال تختص بعلی بل یعم المسلمین کلهم وان کان المال فما ترک ماال حتی یحتاج إلی وصیة إلیه والله 
  تعالی أعلم 
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آمد ؟ علی  را صبح مالقات کردیم در حالی که او مدام می فرمود : علی  . رسول خدا بود سول 
  آمد ؟ فاطمه ویا او را برای کاری فرستاده ای ؟ و بعد از آن علی فرمود : گ  آمد و ام سلمه می

گوید : گمان کردم که از او درخواستی دارد و از خانه خارج شدیم و کنار در نشستیم و من نزدیک تر به در بودم 
سول خدا به سمت او برگشت و او را در طرف چپش قرار داد و با او نجوا می کرد. سپس ر  . پس رسول خدا 

  در همان روز رحلت کرد و علی  1.«نزدیک ترین مردم به او بوداز نظر عهد 

 2این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر حاکم موافقت نموده است.

نور الدین هیثمی نیز گفته است که تمام راویان سند این روایت از رجال صحیحین هستند بجز ام موسی که 
 3ثقه است. او نیز

 4وصی الله بن محمد عباس نیز در تحقیق کتاب احمد بن حنبل سندش را تصحیح کرده است.

 سند دوم:

 بود و به علی  علی بن ابی طالب  آغوشوفات کرد و سرش در  ابو رافع گفت: رسول خدا »
  5.«بود خرین کالم رسول خدا می فرمود: خدا را خدا را در مورد بندگان ؛ خدا را خدا را در مورد نماز ؛ و آن آ

هیثمی این روایت را از بزار نقل کرده و گفته است که همه ی رجال سندش ثقه هستند بجز غسان بن عبد 
 6الله که ترجمه ای برای او نیافتم.

                                                      
غداة عدنا رسول الله عن أم سلمة رضی الله عنها قالت والذی أحلف به إن کان علی ألقرب الناس عهدا برسول الله  [1]

وهو یقول جاء علی جاء علی مرارا فقالت فاطمة رضی الله عنها کأنک بعثته فی حاجة قالت فجاء بعد قالت أم سلمة فظننت أن له 
وجعل یساره ویناجیه ثم قبض البیت فقعدنا عند الباب وکنت من أدناهم إلی الباب فأکب علیه رسول الله  إلیه حاجة فخرجنا من

 من یومه ذلک فکان علی أقرب الناس عهدا رسول الله 
  0638ح  803ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
  یر أم موسی وهی ثقةقال الهیثمی: ورجالهم رجال الصحیح غ 883ص    3مجمع الزوائد  ج  [3]
 پی دی اف؛ قال وصی الله : إسناده صحیح  8838ح  150-159فضائل الصحابة الحمد، مجموع دو جلد ص [4]
حدثنا غسان بن عبید الله قال نا یوسف بن نافع قال نا عبد الرحمن بن أبی الموالی عن  9116ح  933ص    3مسند البزار  ج  [5]

ه رضی الله عنه قال توفی رسول الله ورأسه فی حجر علی بن أبی طالب وهو یقول لعلی ) الله الله وما عبید الله بن أبی رافع عن أبی
 ملکت أیمانکم الله الله والصالة فکان آخر ما تکلم به رسول الله (

  جاله ثقاتقال الهیثمی: رواه البزار وفیه غسان بن عبدالله ولم أجد من ترجمه وبقیه ر  339ص    8مجمع الزوائد  ج  [6]
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 .در حالی که غسان بن عبدالله ، همان غسان بن عبیدالله یا عبید است که توثیق دارد
 د:ابن حجر عسقالنی می نویس

: هتعباس و کس دیگر از یحیی بن معین نقل کرده اند که گفته است: غسان ثقه است ... و دارقطنی گف»
ود و ، اما اهل دروغگویی هم نبن نقل کرده که او حدیث شناس نبودصالح است ... ابن حبان از یحیی بن معی

  1«مستقیمی روایت کرده است. ابن حبان نام او را در زمره ی ثقات آورده و گفته است: از شعبه نسخه ی
 2.ابن خزیمه نیز روایتی را از او در صحیحش نقل کرده است

 سند سوم:

شدت یافت ،[  نقل می کند که ]هنگامی که بیماری پیامبر  نعیم بن یزید از علی بن ابی طالب »
کند ،  یدم که رحلت! پوستی بیاور تا در آن چیزی بنویسم که امتم گمراه نشود. و ترس فرمود : ای علی 

 3«.وصیت میکنمبندگان . پس فرمود: به نماز، زکات و پس گفتم: من از کاغذ حافظ ترم

و ضیاء مقدسی نیز آن را در صحیحش  4این روایت را احمد نقل کرده و احمد شاکر سندش را حسن دانسته
 5آورده است.

 :ولی اضافه کرده است که ،ردهبا همین سند نقل کدر کتاب االدب المفرد همین روایت را بخاری 

بنده  و این چنین می گفت تا رحلت فرمود. و او را فرمان داد به شهادت این که ال اله اال الله و محمد »

                                                      
وروی عباس وآخر عن یحیی بن معین ثقة ... وقال الدارقطنی صالح ...  081ص    0لسان المیزان البن حجر العسقالنی ج  [1]

قال بن حبان عن یحیی بن معین لم یکن یعرف الحدیث اال انه لم یکن من أهل الکذب وقال بن حبان فی الثقات روی عن شعبة 
  نسخة مستقیمة

أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بکر ثنا الحسن بن سعید أبو محمد القزاز الفارسی سکن بغداد بخبر   3ح  1ص    8بن خزیمة  ج صحیح ا [2]
غریب اإلسناد قال ثنا غسان بن عبید الموصلی ثنا عکرمة بن عمار عن یحیی بن أبی کثیر عن أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی 

  صالة إال بطهور وال صدقة من غلولال تقبل هریرة قال قال رسول الله 
حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا بکر بن عیسی الراسبی ثنا عمر بن الفضل عن نعیم بن یزید عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه  [3]

عی قال أأن آتیه بطبق یکتب فیه ما ال تضل أمته من بعده قال فخشیت ان تفوتنی نفسه قال قلت انی أحفظ و قال أمرنی النبی 
 أوصی بالصالة والزکاة وما ملکت أیمانکم

 پی دی اف / قال احمد شاکر: إسناده حسن 639ح  061ص    8مسند أحمد بن حنبل  ج  [4]
 363ح  917ص    3األحادیث المختارة  ج  [5]
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  1«، بر آتش جهنم حرام است.است و هر که به این دو شهادت دهدو فرستاده اش 

 :صیت کردندبه هنگام رحلتشان سه و طبق گفته ی ابن عباس ، پیغمبر  :رابعا

و سنگ اابن عباس گفت: روز پنج شنبه ، و چه عظیم است روز پنج شنبه ! پس گریست تا اینکه اشک »
 ر اکرم : درد پیامبوز پنج شنبه چیست ؟ ابن عباس گفتر ، ریزه های آنجا را َتر کرد. گفتم : ای ابن عباس 

پس کسانی  ؛گمراه نشویدبعد از آن هرگز بیاورید تا برای شما بنویسم کتابی که کتف پس فرمود:  ؛سخت شد
چه شده است؟  اپس گفتند : او ر _ شود نزاعیسته نیست که در نزد پیامبر و شا_که در آنجا بودند تنازع کردند 

فرمودند: کرم . سپس پیامبر ا دند به برگرداندن کالم بر پیامبر. پس شروع کر آیا هذیان می گوید؟ از او بپرسید
ا به سه . پس آنان ر آنچه که شما مرا بدان می خوانیدید مرا ! آنچه که من در آنم بهتر است از بگذار  ؛رهایم کنید

 چیز سفارش کرد و فرمود : 

مشرکین را از جزیره العرب بیرون کنید ، نمایندگان قبایل را بپذیرید همان طور که من به آن ها اجازه ورود 
. سفیان می گوید : این فت و من آن را فراموش کرده اما گمی دادم و در مورد سومی ]راوی[ سکوت کرد ی

 2«سخن سلیمان است.

در نزد صحابه یا تابعین مشهور  بر اساس روایت مذکور در صحیحین، وصایت امیرالمومنین بنابراین 
 بوده است و سخن عایشه در رد آن اعتباری ندارد.

 

                                                      
نا نعیم بن یزید قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدث  856ح  66ص    8األدب المفرد للبخاری  ج  [1]

لما ثقل قال یا علی ائتنی بطبق أکتب فیه ما ال تضل أمتی فخشیت أن حدثنا علی بن أبی طالب صلوات الله علیه أن النبی 
یسبقنی فقلت إنی ألحفظ من ذراعی الصحیفة وکان رأسه بین ذراعه وعضدی یوصی بالصالة والزکاة وما ملکت ایمانکم وقال 

 ه وأمره بشهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم علی النارکذاک حتی فاضت نفس
حدثنا محمد حدثنا بن عیینة عن سلیمان األحول سمع سعید بن جبیر سمع بن  3333ح  8855ص    9صحیح البخاری  ج  [2]

قال  الحصی قلت یا أبا عباس ما یوم الخمیس عباس رضی الله عنهما یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکی حتی بل دمعه
وجعه فقال ائتونی بکتف أکتب لکم کتابا ال تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ینبغی عند نبی تنازع فقالوا ما له أهجر اشتد برسول الله 

زوا الوفد جزیرة العرب وأجیاستفهموه فقال ذرونی فالذی أنا فیه خیر مما تدعوننی إلیه فأمرهم بثالث قال أخرجوا المشرکین من 
 بنحو ما کنت أجیزهم والثالثة خیر إما أن سکت عنها وإما أن قالها فنسیتها قال سفیان هذا من قول سلیمان
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 ت یاز زبان اهل ب یوص

واقعا وصی بوده، پس چرا اهل بیت هیچ گاه از  اگر حضرت علی  از آنجایی که مخالفین می گویند:
 آن سخنی نگفته اند، لذا بر آن شدیم که مدارک آن را نیز از کتب اهل سنت ولو با اسانید ضعیف ارائه دهیم.

 امام علی 
 ه نزد آن حضرت اعزام نموده بود ، فرمودند:یه معاوک یخطاب به گروه ن یر المومنیام

، وصی او و وارث علمش هستم و وصیتش را مختص من کرد و از  ! من برادر رسول خدا ای مردم»
را بعد از آن که عده ای او را خواستگاری کردند و به آن ها نداد ، به  بین آنان مرا انتخاب کرد و فاطمه 

فرزندان پاکی بخشید به من  عقد من درآورد و او را با فرمان خداوند متعال به عقد من درآورد و از فاطمه 
و به چه کسی مانند آنچه به من داده شده ، عطا شده است ؟! من کسی هستم که عمویم سرور شهدا و برادرم 
با فرشتگان با دو بال که مزین به دّر و یاقوت است هر جا که بخواهد پرواز می کند. من صاحب دعا ها و صاحب 

دین و همیشه نو و تازه هستم . من پدر بی سرپرستان و عقوبت ها و صاحب نشانه های عجیب و بزرگی پوال 
یتیمان و از بین برنده ستمگران و پناه متقین و سرور أوصیا و امیرمؤمنان و ریسمان محکم الهی و دژ محکم و 

 1 «طناب محکمی که گسستگی ندارد هستم و خداوند شنوا و داناست.

 اویه فرمودند:و در نامه ای به مردم مصر در مقایسه ی خود با مع

به دور باشید از دعوت دروغگو فرزند هند و بیندیشید و بدانید که امام هدایت و امام هالکت و وصی پیامبر »
 2«و دشمن پیامبر مساوی نیستند ؛ خداوند ما و شما را از محبین و از راضی ها قرار دهد.

                                                      
سایت مکتبة اهل البیت ؛ معاشر الناس انا أخو رسول الله صلی الله علیه وآله ووصیه  339-333المناقب للخوارزمی، ص  [1]

نی بوصیته واختارنی من بینهم وزوجنی ابنته بعدما خطبها عدة فلم یزوجهم وانما زوجنیها بأمر ربه تعالی ووارث علمه، خصنی وحبا
فوهب لی منها ذریة طیبة، فمن اعطی مثل ما أعطیت، أنا الذی عمی سید الشهداء وأخی یطیر مع المالئکة حیث یشاء بجناحین 

ب النقمات، انا صاحب اآلیات العجیبات، انا قرن من حدید، انا ابدا " جدید، أنا مکللین بالدر والیاقوت، انا صاحب الدعوات، انا صاح
أبو األرامل والیتامی، انا مبیر الجبارین وکهف المتقین وسید الوصیین وأمیر المؤمنین وحبل الله المتین والکهف الحصین والعروة 

 الوثقی التی ال انفصام لها والله سمیع علیم
وإیاکم ودعوة الکذاب ابن هند. وتأملوا وأعلموا أنه ال سوی إمام الهدی،  06ص    6إلبن ابی الحدید  ج   شرح نهج البالغة [2]

 وعدو النبی، جعلنا الله وإیاکم ممن یحب ویرضی ووصی النبیوإمام الردی، 



 
 

311 

 

امتداد رسالت 

 امام حسن 
ای خواندند که در قسمتی از آن به خطبه  پس از شهادت امیر مومنان  حضرت امام مجتبی 

 1اشاره کرده اند. وصایت امیر مومنان 

و  این خطبه با اسناد متعدد و معتبری روایت شده است، اما متأسفانه بحث وصایت امیرالمومنین 
 2آنها نقل نشده است. بسیاری از مطالب مهم دیگر در 

 امام حسین 
 :فرمودند عاشورا خطاب به یزیدیان آن حضرت در روز

و آن را مورد  دینکستم، سپس به نفس خودتان مراجعه کیمن  که دینکد و نظر یحسب و نسب مرا بنگر »
د؟ یمت نمائحر کد و نسبت به من هتینکد یا برای شما صالح است مرا شهیآکه د ینکد و نگاه یعتاب قرار ده

امبر یه پکبود  ن شخصییه اولکعمویی  ستم؟ همان پسریغمبر شما و پسر وصی و پسر عموی او نیا من پسر پیآ
  3«رد.کق یه از طرف خدا آورده بود تصدکرا از نظر آنچه  اسالم 

 
 
 

                                                      
د علیه ثم قال لقخطب الحسن بن علی الناس حین قتل علی فحمد الله وأثنی  811ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [1]

یعطیه رایته فیقاتل وجبریل عن یمینه  قبض فی هذه اللیلة رجل ال یسبقه األولون بعمل وال یدرکه اآلخرون وقد کان رسول الله 
ومیکائیل عن یساره فما یرجع حتی یفتح الله علیه وما ترک علی أهل األرض صفراء وال بیضاء إال سبع مائة درهم فضلت من عطایاه 

أنا بن و ن یبتاع بها خادما ألهله ثم قال أیها الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا الحسن بن علی وأنا بن النبی أراد أ
 ...الوصی 

کان یبعثه البعث فیعطیه الرایة ، فما یرجع حتی یفتح الله علیه ، جبریل  3036ح  667ص  5سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج  [2]
 ئیل عن یساره . یعنی علیا رضی الله عنهعن یمینه ، و میکا

فانسبونی فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلی أنفسکم وعاتبوها  083ص    9و الکامل فی التاریخ  ج  983ص    9تاریخ الطبری  ج  [3]
ق لرسوله دوابن عمه وأول المؤمنین بالله والمص وابن وصیهفانظروا هل یحل لکم قتلی وانتهاک حرمتی ألست ابن بنت نبیکم 

  بما جاء به من عند ربه
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 در کتاب های لغت اهل سنت وصی

افته که در یوع یان مسلمانان آنقدر اشتهار و شیاست در م ن یر المؤمنیامام ام یبرا« یوص»لقب 
 ده است؛یلغت اهل سنت ثبت گرد یهاتابک

 هـ : 937 یمتوفا 1یالشافع یمنصور محمد بن أحمد األزهر  أبو

  2«ی: وص  یل لعلیوق»

 هـ : 388 یمتوفا 3یالمصر  یقیرم بن منظور األفر کمحمد بن م

  4«ی، وص ،  یل لعلیوق»

 هـ : 5837 یمتوفا 5یالحنف ید یالزب ینیمحمد مرتضی الحس

طفی وابن المص یالنب یر : وصیثکقول یه یوف اللها تعالی عنه ... ی، رض ی: لقب عل یغنک،  یوالوص»
  6«عمه

 

                                                      
األزهری العالمة أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة األزهری الهروی اللغوی »ذهبی در شرح حال او می نویسد:  [1]

 986-985ص    86سیر أعالم النبالء  ج « الشافعی
 813ص    83تهذیب اللغة لألزهری  ج  [2]
م( محمد بن مکرم بن علی، أبو  8988 - 8393هـ =  388 - 697ابن منظور )»حال او می نویسد: خیر الدین زرکلی در شرح  [3]

لزرکلی، ج األعالم ل« الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاری الرویفعی اإلفریقی، صاحب )لسان العرب(: اإلمام اللغوی الحجة.
 سایت شامله 871ص  3
 930ص    85لسان العرب البن منظور  ج  [4]
ِبیِدی )»خیر الدین زرکلی در شرح حال او می نویسد:  [5] م( محمد بن محمد بن  8337 - 8393هـ =  8375 - 8805ُمْرَتضی الزَّ

محمد بن عبد الرزاق الحسینی الزبیدی، أبو الفیض، الملقب بمرتضی: عالمة باللغة والحدیث والرجال واألنساب، من کبار 
 سایت شامله 37ص  3 األعالم للزرکلی، ج« المصنفین.

 387ص    07تاج العروس  ج  [6]
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امتداد رسالت 

 در اشعار صحابه یوص

که بسیاری از آن ها را ابن صحابه نیز آمده تعداد زیادی از در اشعار  وصایت حضرت امیر المومنین 
 جمع آوری کرده است. شافعی که خودش شاعر بوده، ابی الحدید معتزلی

 فضل بن عباس یکم: 

گاهان و عالمان، وص رم کامبر ا ین مردم پس از پیتر ه بهکهان! بدان » ه کباشد یآن حضرت م ینزد آ
پاه دشمن ه در جنگ بدر در مقابل سکبود  یسکن یستاد و اولیه پشت سر آن حضرت به نماز اکبود  یسکن یاول

 1«قد علم نمود.

 حسان بن ثابت )شاعر( دوم: 

ر عطا یه مانند اوست خک یسک، به امام ابوالحسن و رات به دست اوست یها و خیه تمام خوبک یخداوند »
تر؟ ستهین شایبر ا یسکر بر تو باد و چه یخ یان ما زنده نگاه داشت. جزایرا در م اد رسول خدا یه کند ک

 2«امبرش دانستم.یتاب خداوند و سنت پکن را از ی؟ و من ایستیاو ن یت و وصیمگر تو برادر او در هدا

 )شاعر انصار( نعمان بن عجالنسوم: 

ن ی؟! نه چنماست یشوایامبر خدا، امام و پیپ یه وصک ین است در حالکچگونه مم یندگکن تفرقه و پرا یا»
عمت از ن نیرانه اکد و به عنوان شینکه گمراه را رها یو ذلت. معاو یسردرگم یست مگر از رو ین نکمم یزیچ

 3«د.یینما یرو ید پیمایپیامبر میپ یه وصک یراه

 

                                                      
با کمی تحریف ؛ أال إن خیر الناس بعد محمد ... وصی  31ص    9و الکامل فی التاریخ  ج  636ص    3تاریخ الطبری  ج  [1]

 / وأول من صلی وصنو نبیه ... وأول من أردی الغواة لدی بدر النبی المصطفی عند ذی الذکر
َبا  39ص    6سایت شامله و شرح نهج البالغة  ج  333موفقیات للزبیر بن بکار ، ص األخبار ال [2]

َ
ِه ... أ ا َواْلَجَزاُء ِبکفِّ ُه َعنَّ َجَزی اللَّ

ْوَلی ِبِه ِمْنک َمْن َومَ 
َ
ِه ِفیَنا َوْعَهَدُه ... ِإَلیک َوَمْن أ ِبی َحَسْن / َحِفْظَت َرُسوَل اللَّ

َ
ا َوَمْن کأ َخاُه ِفی اْلُهَدی َوَوِصیُه ْن / َحَسٍن َعنَّ

َ
َلْسَت أ

َ
أ

َنْن  ْعَلَم ِمْنُهْم ِباْلکَتاِب َوِبالسُّ
َ
 ... َوأ

/ ال تغبنن عقولکم ، ال خیر فی .  کیف التفرق والوصی إمامنا . . . ال کیف إال حیرة وتخاذال 35ص    8شرح نهج البالغة  ج  [3]
  الغوی وتابعوا . . . دین الوصی لتحمدوه آجال/ وذروا معاویة  . . من لم یکن عند البالبل عاقال
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

. یدانیتو نم هکار سخت بود یخالفت داشت بس یستگیت و شایه اهلکطالب  یبن اب یعل یو! براعمر  یا»
 1«فر و ضاللت بود.کشنده قهرمانان کو  رم کامبر ا یپ یه وصک یسک

ه بن ابچهارم: 
ّ
 ان بن حرث یسف یعبد الل

 یز ماست. او وصر گشته بودند ایما سراز  یدشمن به سو  یهارکه لشکبر و جنگ بدر یقهرمان جنگ خ»
 2«برسد یشاوند یو خو یکیاز نظر نزد ین مقامیتواند به چنیم یسکاوست و چه  یرم و پسر عمو کامبر ا یپ

 هان صحابی بدرییثم بن التیأبو الهپنجم:  

 3«امبر، امام و سرپرست ماست. امر واضح شد و از خفا خارج گشتیپ یوص»

   ید األنصار یاد بن لبیز ششم: 

 چ خوف ویشته شدن هکه از کم یهست ین روز همچون سگ. ما مردمانیدر ا ینیبیه مانصار را چگون»
م. یار ند یند، هراسکیم یرده و دشمنکامبر غضب یپ یه بر وصک یسکم. ما از یدهیبه خود راه نم یهراس

 یببن ا ین شخص علیندارند. ا یشوخ یسکهستند و با  یمشان جد ین تصمیدر ا امبر یهمانا انصار پ
حد و  ه ازک یسکم و ینکیم یار یان یه ما امروز او را در برابر دروغگوکو فرزند عبد المطلب است  لب طا

 4.«شت نموده استک یند بد حاصلکحدود خود تجاوز 

 

 

 

                                                      
/ وصی النبی المصطفی  ولی وکان هوانا فی علی وإنه . . . ألهل لها یا عمرو من حیث ال تدری 37ص    6شرح نهج البالغة  ج  [1]

  وابن عمه . . . وقاتل فرسان الضاللة والکفر
بر . . . وصاحب بدر یوم سالت کتائبه / وصی النبی المصطفی وابن ومنا علی ذاک صاحب خی 33ص    8شرح نهج البالغة  ج  [2]

  عمه . . . فمن ذا یدانیه ومن ذا یقاربه
  إن الوصی إمامنا وولینا . . . برح الخفاء وباحت األسرار 33ص    8شرح نهج البالغة  ج  [3]
أناس ال نبالی من عطب / وال نبالی فی الوصی من  کیف تری األنصار فی یوم الکلب . . . إنا 39ص    8شرح نهج البالغة  ج  [4]

  غضب . . . وإنما األنصار جد ال لعب / هذا علی وابن عبد المطلب . . . ننصره الیوم علی من قد کذب
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امتداد رسالت 

  یندکال یحجر بن عدهفتم: 

 و یرأاست و در  ی، مؤمن، موحد و متقکن شخص، مبار یما ا یما سالمت بدار. برا یرا برا یبارالها! عل»
بر ما را امیا او و پیت شده است. خدایگر، موفق و هداتیه او هداکگردد، بلیش دچار خطا و اشتباه نمینظر خو

 1.«ت داده استیت او رضایامبر ، ولی شده و آن حضرت بر وصایپ یحفظ بفرما! او از سو 

 مة بن ثابت ذو الشهادتین یخز هشتم: 

ا نباشد و تو پدر یه او در دنکمن  یاست برا یبین عیباشم؟ ا  یه با علکا من زنده باشم بدون آن یآ»
 2.«یار شاهد بودکن یز بر ایت اوست و تو نیاز اهل ب رسول خدا  ی. وصیباش

ه بن بدنهم: 
ّ
  یل بن ورقاء الخزاعیعبد الل

 3.«ه نابرابر استک ی؛ جنگزندیامبر به جنگ برخیپ یاند تا با وصدهیشک یقوم! نقشه بزرگ یا»

  حةیعمرو بن أحم: ده

ه ک یسکب خواسته محقق نگردد. ینج یامبر و فرزند انسانیپ یخداوند اراده فرمود تا آنچه را فرزند وص»
 4«دیخود برگز  یها و وصن انسانیبه عنوان بهتر  ید یو ترد کاو را بدون هر ش امبر خدا یپ

 

 

 

                                                      
لرأی ا یا ربنا سلم لنا علیا . . . سلم لنا المبارک المضیا / المؤمن الموحد التقیا . . . ال خطل 39ص    8شرح نهج البالغة  ج  [1]

  وال غویا / بل هادیا موفقا مهدیا . . . واحفظه ربی واحفظ النبیا / فیه فقد کان له ولیا . . . ثم ارتضاه بعده وصیا
أعائش خلی عن علی وعیبه . . . بما لیس فیه إنما أنت والده / وصی رسول الله من دون أهله  39ص    8شرح نهج البالغة  ج  [2]

  من ذاک شاهده. . . وأنت علی ما کان 
  یا قوم للخطة العظمی التی حدثت . . . حرب الوصی وما للحرب من آسی 39ص    8شرح نهج البالغة  ج  [3]
وأبی الله أن یقوم بما قا . . . م به ابن الوصی وابن النجیب / إن شخصا بین النبی لک .  30-39ص    8شرح نهج البالغة  ج  [4]

 ب. . الخیر وبین الوصی غیر مشو
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 تیوصا ثیهشتم: احاد

 امیر المؤمنین  یازدهم: 

 به خداوند که موی را سفید می کند ای عجب مورد منکری شنیدم *** دروغ»

 احمد اگر خبر دار شود راضی نمی شود *** که وصی اش و ناقص در یک ردیف قرار گیرند 

 من زمانی که مرگ نزدیک و حاضر شود ***  منفور رسول خدا و ملعون لوچ

 رس عقب نبر که پرچم مرا جلو بینداز و از ت***  آستین ها را باال می زنم و قنبر را فرا می خوانم

 اگر نزد من ای پسر حرب جعفر *** و ترسو آنچه مقدر شده را نمی تواند دور کند  

           1«قریش می دید که ستاره شب ظهور کرده است***  یا حمزه شجاع و جوانمرد و تابان بود 

   یر بن عبد الله البجلیجر دوازدهم: 

ار، کن یاوست و به ا یه همواره حامکاست  یمانت اوست و او قهریاز اهل ب یسک رسول خدا  یوص»
 2«مورد ضرب المثل قرار گرفته است

  یب األسلمیعبد الرحمن بن ذؤسیزدهم: 

 3«وصی آنها را به سمت تو رهبری می کند تا *** تو را از گمراهی و شک دور کند »

 ُمِغیَرة بن حارث بن عبدالمطلب چهاردهم: 

ه داماد آن حضرت ک یسکعنوان فرمانده و رهبر شما حضور دارد ؛  به رسول خدا  یان شما وصیدر م»
 4«تاب خدا را نشر داده استکه کبوده است  یسکو 

                                                      
یا عجبا لقد سمعت منکرا . . . کذبا علی الله یشیب الشعرا / ما کان یرضی أحمد لو أخبرا   35-30ص    8شرح نهج البالغة  ج  [1]

ائی و . . . أن یقرنوا وصیه واألبترا / شانی الرسول واللعین األخزرا . . . إنی إذا الموت دنا وحضرا / شمرت ثوبی ودعوت قنبرا . . . قدم ل
خر حذرا / ال یدفع الحذار ما قد قدرا . . . لو أن عندی یابن حرب جعفرا / أو حمزة القرم الهمام األزهرا . . . رأت قریش نجم لیل ال تؤ
  ظهرا

  وصی رسول الله من دون أهله . . . وفارسه الحامی به یضرب المثل 35ص    8شرح نهج البالغة  ج  [2]
  دهم الوصی إلیک حتی . . . یردک عن ضالل وارتیابیقو 35ص    8شرح نهج البالغة  ج  [3]
  فیکم وصی رسول الله قائدکم . . . وصهره وکتاب الله قد نشرا 35ص    8شرح نهج البالغة  ج  [4]
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امتداد رسالت 

   عبد الله بن العباس بن عبد المطلبپانزدهم: 

تنها از خاندانش او وصی رسول خداست نه کس دیگری  * و اسب سوار او هنگامی که گفته شود : هل »
 1«من مبارز

، مانند ابن عباس سخن  طالب  یبن اب یاز افراد بشر پس از وصی ؛ یعنی عل یکچ یوگند هبه خدا س»
 2«نگفته است

 ابن ابی الحدید بعد از نقل این اشعار ، در پایان می گوید :

ن دو بخش یه در اکاز آنها را  یجا برخنیاد است، اما ما در ایار ز یآمده بس یه در آن لفظ وصک یاشعار »
 ،مین( آمده بود را آوردیتاب نصر بن مزاحم در موضوع جنگ صفکاز ابومخنف و « وقعه الجمل» تابک یعنی)

و  یه از حّد و حصر خارج است و اگر از خستگکهست  یادیار ز ی، اشعار بسن دو بخشیر از ایه غک یدر حال
را به خود  یت فراوانه در آن صورت صفحاکم یردک یان مین فرصت بی، تمام آنها را در امیداشتیمالل خوف نم

 3«.اختصاص می داد

 

 

 

 

                                                      
  وصی رسول الله من دون أهله . . . وفارسه إن قیل هل من منازل 35ص    8شرح نهج البالغة  ج  [1]
َواَم ِمْن َبْشٍر  850ص    3سایت شامله و شرح نهج البالغة  ج  381بن بکار ، ص  األخبار الموفقیات للزبیر [2]

ْ
ق
َ
َم األ ِه َما کلَّ ؛ َواللَّ

اِس   ... َبْعَد اْلَوِصی َعِلی کاْبِن َعبَّ
ی هذین ف واألشعار التی تتضمن هذه اللفظة کثیرة جدا ، ولکنا ذکرنا منها ههنا بعض ما قیل  35ص    8شرح نهج البالغة  ج  [3]

الحزبین ، فأما ما عداهما فإنه یجل عن الحصر ، ویعظم عن اإلحصاء والعد ، ولوال خوف الماللة واإلضجار ، لذکرنا من ذلک ما 
 یمأل أوراقا کثیرة
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 اریاخت ثینهم: حد

 حدیث اختیارنهم: 
ز در هنگام بیماری رسول یازدواج کردند و ن با حضرت امیر المومنین  هنگامی که حضرت فاطمه 

، آن حضرت به ایشان فرمودند: آیا راضی نمی شوی که خداوند از اهل زمین دو مرد را برگزید ؛ یکی  خدا 
 است و دیگری همسرت .  از آن دو ، پدرت

اإلمام العالمة أوحد » مالکی مذهب که ذهبی از او به عنوان  هـ  079 یمتوفامحمد بن الطیب الباقالنی 
این روایت را مسّلم دانسته و به آن احتجاج کرده  ،1یاد کرده« ان ثقة إماما بارعاکن و یین مقدم األصولیلمکالمت

 2.است

 سند نقل شده است: 87نفر از صحابه و در مجموع با  5این روایت در کتب اهل سنت از 

 : از ابن عباس با پنج طریقنخست

 یقاال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن أب یالمعمر  یوالحسن بن عل یسابور یحدثنا محمد بن جابان الجند»
من رجل  یا رسول الله زوجتنیا قالت فاطمة یفاطمة عل یح عن مجاهد عن بن عباس قال لما زوج النبینج
ن یا فاطمة أن الله عز وجل اختار من أهل األرض رجلین یأما ترضء فقال رسول الله یس له شیر لیفق

 .«کواآلخر زوج کأحدهما أبو 

 3این روایت را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش کرده است.

                                                      
بکر  وابن الباقالنی اإلمام العالمة أوحد المتکلمین مقدم األصولیین القاضی أب»ذهبی در شرح حال ابن الباقالنی می نویسد:  [1]

محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصری ثم البغدادی ابن الباقالنی صاحب التصانیف ... وکان ثقة إماما بارعا صنف 
فی الرد علی الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمیة والکرامیة وانتصر لطریقة أبی الحسن األشعری وقد یخالفه فی مضائق فإنه من 

النظر عن أصحابه وقد ذکره القاضی عیاض فی طبقات المالکیة فقال هو الملقب بسیف السنة ولسان األمة  نظرائه وقد أخذ علم
 837ص    83سیر أعالم النبالء  ج « المتکلم علی لسان أهل الحدیث.

أن الله قد  لفاطمة وقد شکت له بعض حالها أما ترضینومن فضائله قوله  506ص    8تمهید األوائل وتلخیص الدالئل  ج  [2]
 اطلع علی أهل األرض فاختار منهم رجلین جعل أحدهم أباک وجعل اآلخر بعلک

حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا الحسن بن علی المعمری  88859ح  39ص    88المعجم الکبیر  ج  [3]
 وهو صدوق حسن الحدیث 
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امتداد رسالت 

 و سیوطی سندشان را حسن دانسته است. نیز آن را نقل کرده اند 2و دارقطنی 1خطیب بغدادی

 3.همین روایت را حاکم نیشابوری از ابو صلت با همان سند فوق نقل کرده و تصحیح کرده است

ذهبی که نتوانسته این حدیث را تحمل بکند، گفته است: این حدیث موضوع و جعلی است و آن را عبد 
 السالم بن صالح )ابو صلت هروی( جعل کرده است !!

 نفر دیگر نیز نقل شده است: 0از  ،با همان سند ،آنکه این روایت از عبد الرزاقحال 

   4یسابور ی. محمد بن جابان الجند8

 است  «صدوق حسن الحدیث»برنامه ی جوامع الکلم ،  به حکم که 5یالمعمر  ی. الحسن بن عل3

   6یمید )یزید( الهشی. أحمد بن عبد الله بن ز 9

 است   «ثقه»برنامه ی جوامع الکلم ،  ه حکمه بک 7. ابراهیم بن الحجاج0

 که در ادامه می آوریم. اکم از ابوهریره نیز نقل کرده استحاما این تمام ماجرا نیست و این روایت را 

 

 

 

                                                      
 السیوطی: خط فیه وسنده حسنقال  3316ح  396ص    86جامع األحادیث  ج  [1]
 قال السیوطی: قط فیه وسنده حسن 86353ح  813ص    37جامع األحادیث  ج  [2]
أبو الصلت عبد السالم بن صالح ثنا عبد الرزاق معمر عن أبی نجیح عن  0605ح  807ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [3]

 له فذکر نحوه علی شرط الشیخینمجاهد عن بن عباس قالت فاطمة زوجتنی من عائل ال مال 
  88859ح  39ص    88المعجم الکبیر  ج  [4]
 88859ح  39ص    88المعجم الکبیر  ج  [5]
 8116رقم  836ص    0تاریخ بغداد  ج  [6]
 8116رقم  835ص    0تاریخ بغداد  ج  [7]
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 اریاخت ثینهم: حد

 دوم: ابو هریره

و ونس ثنا أبیج بن یثنا سر  یان الترمذیر محمد بن أحمد بن سفکدارم الحافظ ثنا أبو ب یر بن أبکحدثنا أبو ب»
ا رسول ی الله عنها یالله عنه قال قالت فاطمة رض یرة رضیهر  یصالح عن أب یحفص األبار ثنا األعمش عن أب

ی ن أن الله عز وجل اطلع إلیا فاطمة أما ترضیر ال مال له فقال یطالب وهو فق یبن أب یمن عل یالله زوجتن
  1«کواآلخر بعل کن أحدهما أبو یأهل األرض فاختار رجل

 ت.حکم کرده اس این سند ، سند دیگری ذکر کرده و در ذیل آن به صحت حدیثبرای این  حاکم، سپس

 سوم: از ابو ایوب انصاری با دو سند

 :یکمسند 

فرمودند : آیا نمی دانی  به فاطمه عبایة بن ربعی از ابو ایوب انصاری نقل می کند که پیامبر اکرم »
ان مردم ، پدرت را انتخاب کرده و بعنوان پیامبر مبعوث نمود و که خداوند متعال به زمین نظاره کرد و از می

سپس برای بار دوم به زمین نظاره کرد و همسرت را انتخاب کرد و به من وحی نمود تا او را به نکاح تو در آوردم 
 2«و او را وصی )خویش( قرار دهم ؟!

 3 این روایت را طبرانی با سند حسن نقل کرده است.

 سند دوم:

 :ی به دنبال حدیث فوق ، سند دیگری نیز برایش ذکر کرده است طبران

برای عیادت نزد او مریض شد و فاطمه  از ابو ایوب نقل می کند که رسول خدا  یة بن ربعیعبا»
را دید ، پس حدیث را با طولش بیان  در حالی که رو به بهبودی بود آمد و هنگامی که سختی رسول خدا 

                                                      
 0605ح  807ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [1]
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا محمد بن مرزوق ثنا حسین األشقر ثنا قیس  0706ح  838 ص   0المعجم الکبیر  ج  [2]

قال لفاطمة رضی الله عنها أما علمت أن الله عز وجل عن األعمش عن عبایة بن ربعی عن أبی أیوب األنصاری أن رسول الله 
  یة فاختار بعلک فأوحی إلی فأنکحته واتخذته وصیااطلع إلی أهل األرض فاختار منهم أباک فبعثه نبیا ثم اطلع الثان

که « بعیعبایة بن ر »و « حسین األشقر»تمام رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم ، ثقه یا صدوق هستند بجز  [3]
 قبال در بحث وصایت امیر المومنین علیه السالم وثاقتشان را اثبات کردیم. 



 
 

311 

 

امتداد رسالت 

  1«کرد.

 2معتبر است. این سند نیز

 چهارم: علی الهاللی

که در آن از دنیا رفت ، بر ایشان وارد شدم و  : در زمان بیماری رسول خدا ویدعلی هاللی صحابی گ»
 یدر بالین آن حضرت بودند ، پس گریه کردند و صدایشان بلند شد ، پس پلکها دیدم که فاطمه زهرا 

! چرا گریه می  محبوبه ی من فاطمه  یرمودند : اباز شد و ف  به جانب فاطمه چشم رسول خدا 
 ترسم. یع شدنمان بعد از شما میو ضا یکنی ؟ فرمود: از پراکندگ

ا د و او ر ین توجه فرمود و از همه خالئق پدرت را برگز یکه خدا به زم یدان یفرمود: مگر نم رسول خدا 
 3«و درآورم؟!را به نکاح ا توکرد تا  ید و به من وحیبرگز ن توجه کرد و شوهرت را یغمبر قرار داد و دیگر بار به زمیپ

 4این سند نیز معتبر است.

 

 

                                                      
حدثنا محمد بن عثمان أبی شیبة ثنا یحیی الحمانی ثنا قیس بن الربیع عن األعمش  0703ح  833ص    0المعجم الکبیر  ج  [1]

مرض فأتته فاطمة رضی الله عنها تعوده وهو ناقه من مرضه فلما رأت ما برسول الله عن عبایة عن أبی أیوب أن رسول الله 
من الجهد فذکر الحدیث بطوله  

 یة بن ربعی و یحیی الحمانی است که توثیقشان قبال گذشت.اشکال این سند نیز متوجه عبا [2]
حدثنا محمد بن رزیق بن جامع ثنا الهیثم بن حبیب نا سفیان بن عیینة عن  6507ح  931-933ص    6المعجم األوسط  ج  [3]

قال فبکت حتی فی شکاته التی قبض فیها فإذا فاطمة عند رأسه علی بن علی الهاللی عن أبیه قال دخلت علی رسول الله 
طرفه إلیها فقال حبیبتی فاطمة ما الذی یبکیک قالت أخشی الضیعة من بعدک قال یا حبیبتی أما ارتفع صوتها فرفع رسول الله 

علمت أن الله أطلع علی األرض اطالعه فاختار منها أباک فبعثه برسالته ثم اطلع علی ا ألرض اطالعه فاختار منها بعلک وأوحی 
 یاه إلی أن أنکحک إ

قبال در بحث روایات وصایت گفتیم که علمای اهل سنت اشکال سند این روایت را هیثم بن حبیب دانسته اند ، اما او را ابن [4]
 حبان توثیق کرده و کسی جز ذهبی تضعیفش نکرده است و علتش هم، نقل همین روایت بوده است !!
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 اریاخت ثینهم: حد

 پنجم: ابو سعید خدری

 :امر تسری حنفی می نویسدمولوی 

ا تو در ید خدری آمدم و به او گفتم: آیدارقطنی از ابی هارون عبدی روایت کرده است که گفت : نزد ابو سع»
 زی از آن چه از رسول خدا یو فضلش چ ا در باره علی یگفتم: آای؟ گفت: آری. بدر حاضر بوده

گذراند افت و دوران نقاهت را مییماری بهبود یب یکاز  رم کامبر ا یی؟ گفت: آری، پیگوای به ما نمیدهیشن
نشسته بودم، پس  امبر یند. من در سمت راست پکادت یع امبر یبر او وارد شد تا از پ ه فاطمه ک

ش یاهش بر گونهکه اشکی یش را فشرد تا جاید ، بغض گلویرا د امبر یضعف و سستی پ مه چون فاط
ا رسول یترسم گفت: از فوت می ی ای فاطمه! فاطمه یگر به او فرمود: چرا می امبر یار شد. پکآش

ه! پ ه عنوان د و او را بیرگز ست و پدر تو را بین نگر یه خداوند به زمکدانی ا نمییفرمود: ای فاطمه! آ امبر یاللَّ
را به ازدواج او  رد و توکد و به من وحی یست و شوهر تو را در آن برگز ین نگر یگر به زمیخت، و بار دیامبر برانگیپ

 1«اش گرفتم؟درآوردم و وصّی 

ده خداوند دو نفر را از زمین برگزی ؛حیح است و داللت آن هم واضح است، این روایت بدون شک صبنابراین
 اولی پیامبر است و دیگری هم باید وصی و جانشین او باشد. است که

 بر تمام امت است. و حداقل چیزی که از این روایت مستفاد می شود، افضلیت امیرالمومنین 

 

 

                                                      
اَل   33ارجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب، ص  [1]

َ
ِبی َهاُروَن اْلَعْبِدی ق

َ
َبا َسِعیٍد اْلُخْدِری َفُقْلُت  پی دی اف ؛ َعْن أ

َ
َتیُت أ

َ
أ

ُثِنی ِبَشی َشِهْدَت  َلُه َهْل   اَل ُتَحدِّ
َ
ْخبِ َبْدرًا َفَقاَل َنَعْم َفُقْلُت أ

ُ
ِه | ِفی َعِلی َو َفْضِلِه َفَقاَل َبَلی أ ا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اللَّ ِه رُ ٍء ِممَّ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ک أ

ْعِف َخَنَقْتَها ÷ | َمِرَض َمْرَضًة َنَقَه ِمْنَها َفَدَخَلْت َعَلیِه َفاِطَمُة  ِه ِمَن الضَّ ْت َما ِبَرُسوِل اللَّ
َ
ا َرأ ِه | َفَلمَّ َنا َجاِلٌس َعْن یِمیِن َرُسوِل اللَّ

َ
َتُعوُدُه َو أ

ی َبَدْت ُدُموُعَها َعَلی َخ  ِه َفَقاَل یا َفاِط اْلَعْبَرُة َحتَّ یَعَة یا َرُسوَل اللَّ ْخَشی الضَّ
َ
اَلْت أ

َ
ِه | َما یْبکیک یا َفاِطَمُة ق َها َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَّ  َما َم دِّ

َ
ُة أ

ه نَّ اللَّ
َ
َلَع  َعِلْمِت أ َباک َفَبَعَثُه َنِبیًا ُثمَّ اطَّ

َ
اَلَعًة َفاْخَتاَر ِمْنَها أ ْرِض اطِّ

َ
َلَع ِإَلی اأْل ْنکْحُتُه وَ  اطَّ

َ
ْوَحی ِإَلی َفأ

َ
َخْذُتُه َثاِنیًة َفاْخَتاَر ِمْنُهْم َبْعَلک َفأ  اتَّ

 .َوِصیًا ... )أخرجه الدارقطنی(
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امتداد رسالت 

 حدیث غدیردهم: 

 .و اما مهم ترین و قوی ترین دلیل بر اثبات امامت و خالفت بالفصل امیرالمومنین 

، قصد حج واجب آخرین بار بعد از هجرت به مدینه دهم هجری برای اولین و در اواخر سال رسول خدا  
 ،چون امر شده بود که هر کس بتواند؛ سفر بسیاری از اهل مدینه و حومه، همراه آن حضرت بودند در این 1کرد.

 باید که در این سفر همراه باشد. تعدادی هم بین مدینه و مکه ضمیمه شدند.

نطقه ی غدیر خم که محل میقات حاجیان شام ، مصر و عراق بود که از راه دریا به ، در مدر بازگشت از حج
به فرمان خداوند مردم را در گرمای سوزان آن روز نگه داشتند و بعد از یاد  رسیدند ، رسول خدا حجاز می

    را مطرح کردند. آوری والیت خدا و رسول و نزدیک بودن رحلت خودشان ، والیت امیرالمومنین 

یعنی  ؛ولی مهمترین قسمت حدیث ،متن حدیث غدیر را محدثان اهل سنت کم و بیش ناقص نقل نموده اند
ا به طور ر  .«موالی اوست هرکس را که من موالی اویم ، پس علی ؛ یعنی  مواله ینت مواله، فعلکمن »

 .متواتر نقل کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 فریضه حج در سال نهم هجری واجب گردید [1]
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 ریغد ثیدهم: حد

 اسناد حدیث غدیر

مام طرق علیه تز صحابه نقل شده است که مرحوم عالمه امینی رضوان الله حدیث از بیش از صد نفر ان یا
 الغدیر بیان نموده اند. گرانسنگآن را در کتاب 

 و گفته است:از علمای اهل سنت نیز عمر بن شاهین این مطلب را متذکر شده 

قل ، نمبشره هستندده نفر آنان از عشره حدود صد نفر از صحابه که  و حدیث غدیر خم را از رسول خدا »
، تنها است و ( در این فضیلتعلی )و کرده اند و آن حدیث ثابتی است که اشکالی در آن نمی شناسم 

 1.«کسی در آن با او شریک نیست

د ناصر الدین ألبانی وهابی ده نفر از صحابه را نام برده است که این حدیث را نقل کرده اند و سپس به محم
، یرخودش به خاطر کثرت طرق حدیث غدکرده است )البته او به گفته ی  تصریحآنها  اعتبار بسیاری از اسناد

 به ذکر همین اسناد بسنده کرده است( :

. علی بن ابی طالب 0. بریده با سه طریق 9. سعد بن ابی وقاص با سه طریق 3. زید بن ارقم با پنج طریق 8
  ابو سعید 3. انس بن مالک 1عبد الله بن عباس  .3. براء بن عازب 6. ابو ایوب انصاری 5با نه طریق .

 2طریق  36. ابو هریره ؛ یعنی جمعا 87خدری 

از ذکر آن ها خودداری می کنیم؛ چرا که متشدد  ،و متواتر بودن آنما نیز به خاطر کثرت اسناد حدیث غدیر 
 اند.ترین علمای مخالفین؛ مانند شعیب االرنؤوط نیز به تواتر این حدیث اقرار کرده 

  

 

                                                      
العشرة نحو مائة نفس وفیهم وقد روی حدیث غدیر خم عن رسول الله  13ذیل ح  879ص    8شرح مذاهب أهل السنة  ج  [1]

 وهو حدیث ثابت ال أعرف له علة . تفرد علی بهذه الفضیلة لم یشرکه فیها أحد
 8357ذیل ح  909-997ص  0سلسلة األحادیث الصحیحة لأللبانی، ج  [2]
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امتداد رسالت 

 تواتر حدیث غدیر هاقرار علمای عامه ب

بسیاری از بزرگترین علمای حدیث شناس عامه بعد از دیدن کثرت طرق حدیث غدیر و معتبر بودن بسیاری 
 :از آن ها ، حکم به تواتر این حدیث داده اند که در اینجا به اسامی تعدادی از آن ها اشاره می کنیم

 شمس الدین ذهبییکم: 

 ، می نویسد :ای علم رجال و حدیث اهل سنت استز استوانه هاو که ا

ا از آن ر  یه من قسمتکرده است ک یر خم را در چهار جلد جمع آور یت غدیاسناد روا یر طبر یمحمد بن جر »
 1«ن اتفاق افتاده است.یه اکردم کن یقیات آن شگفت زده شدم و یروا یدم و از گستردگید

ج و یگ سناد آنااد بودن یدم و از ز یر نوشته بود را دیه ابن جر کر را یغد ثیتاب أسناد حدکجلد از  یکمن »
 2«مبهوت شدم.

را  از چادر یا خیمه به سمت ما بیرون آمد و با دستش سه بار اشاره کرد و دست علی  رسول خدا »
و عالی موالی اوست. این حدیث ، حسن و جدًا  گرفت و فرمود: هر کس من موالی اویم ، پس علی 

   3«متنش متواتر است.

 :نیز می نویسد (شاگرد ذهبی)ابن کثیر دمشقی 

سول ه از ر کردم کن یقیث به صورت متواتر نقل شده است و من ین حدی: اگفت یاستاد ما حافظ ذهب»
 4«.است یز سندش قو ین« اللهم وال من وااله»صادر شده است، اما جمله:  خدا 

                                                      
قلت جمع طرق حدیث غدیر خم فی أربعة أجزاء رأیت شطره فبهرنی سعة روایاته وجزمت  333ص    80سیر أعالم النبالء  ج  [1]

  ذلک بوقوع
 قلت رأیت مجلدا من طرق الحدیث البن جریر فاندهشت له ولکثرة تلک الطرق 389ص    3تذکرة الحفاظ  ج  [2]
نم خباء أو فسطاط فأشار بیده ثالثا فأخذ بید علی رضی الله عنه فخرج علینا رسول الله  995ص    1سیر أعالم النبالء  ج  [3]

 ث حسن عال جدا متمنه فمتواترفقال من کنت مواله فعلی مواله هذا حدی
وقد قال شیخنا الحافظ أبو عبد الله  380ص    5و البدایة والنهایة البن کثیر  ج  036ص    0السیرة النبویة البن کثیر  ج  [4]

 قاله، وأما: " اللهم وال من وااله " فزیادة قویة االسنادالذهبی ... قال: وصدر الحدیث متواتر أتیقن أن رسول الله 
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 ریغد ثیدهم: حد

 ابن حجر عسقالنیدوم: 

ق و حافظ علی االطال یکی دیگر از استوانه های علم رجال و حدیث آن ها کهشناس اهل سنت این عالم سر 
 ، می نویسد :استاهل سنت 

 یار یبس یها، سندرده اندکح نقل یبا سند صح یونسائ یرا ترمذ« مواله ینت مواله فعلکمن : »ثیحد»
ا حسن یح و یاز اسناد آن صح یار یت و بسرده اسک یجمع آور  یتاب مستقلکها را ابن عقده در ه همه آنکدارد 

 1«.هستند

 یسکرده است، و ک یح آن جمع آور یبا تصح یتاب مستقلکر را از طرق گوناگون در یث غدیر حدیابن جر »
رده کل نق یش از هفتاد صحابیث را از زبان بین حدیا یرده ، ابن عقده است. و که به اسناد آن توجه خاص ک

 2«است.

 حکم به تواترش نداده، ولی این سخنش دست کم از متواتر دانستنش ندارد. گرچه ابن حجر صریحا

 جالل الدین سیوطیسوم: 

 .حکم به تواتر حدیث غدیر داده استسیوطی نیز که یکی دیگر از استوانه های اهل سنت است ، 

 :سدیمی نو یوطیر سیدر شرح الجامع الصغ یحافظ عبد الرؤوف مناو 

 3«... مؤلف )سیوطی( گفته است: حدیثی متواتر است. من کنت مواله فعلی مواله»

 4«مواله... مصّنف )سیوطی( گفته است: حدیثی متواتر است. ینت مواله فعلکمن »

 5ت.ن مطلب را گفته اسیز همین (مذهب قرن دوازدهم یسن یاز علما) ینیم بن محمد حسیابراه 

                                                      
واما حدیث من کنت مواله فعلی مواله فقد أخرجه الترمذی والنسائی وهو کثیر الطرق جدا وقد  30ص    3فتح الباری  ج  [1]

 استوعبها بن عقدة فی کتاب مفرد وکثیر من اسانیدها صحاح وحسان
واعتنی بجمع طرقه أبو وقد جمعه بن جریر الطبری فی مؤلف فیه أضعاف من ذکر وصححه  333ص    3تهذیب التهذیب  ج  [2]

 العباس بن عقدة فأخرجه من حدیث سبعین صحابیا أو أکثر
 ) من کنت مواله ( أی ولیه وناصره ) فعلی مواله ( ... قال المؤلف حدیث متواتر 003ص    3التیسیر بشرح الجامع الصغیر  ج  [3]
 نف حدیث متواترمن کنت مواله فعلی مواله ... وقال المص  003ص    6فیض القدیر  ج  [4]
  من کنت مواله فعلی مواله ... وقال السیوطی حدیث متواتر 397ص    3البیان والتعریف  ج  [5]
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امتداد رسالت 

 ابن حجر هیثمی مکیچهارم: 

رده کو احمد آن را با سند نقل  ی، نسائ ی: ترمذمانند یرا گروهیز  ست ؛ین کیر شیث غدیدر صحت حد»
 یم ،ه احمد داردک ی، و در نقلرده اندکت یث فراوان است و شانزده تن از اصحاب آن را رواین حدی. اسناد ااند
دن یبر شن یه آن حضرت از آنان در خواست گواهک یوقت  ینفر از اصحاب در زمان خالفت عل ی: سدیگو

 اند. دهیشن امبر یه آن را از پک، شهادت دادند نمود ث از رسول خدا یحد نیا

، ارزش ردیراد بگیه بر سند آن بخواهد اک یسکح و حسن است و سخن یث صحین حدیا یشتر سندهایب
، توجه نمی شود ؛ زیرا بازگشت از یمن بازنگشت توجه ندارد و نیز به سخن کسی که می گوید: حضرت علی 

ثابت شده است و نیز قول کسانی که زیاده ی حدیث غدیر ؛  ت و ادراک حج همراه با رسول خدا آن حضر 
؛ چرا که زیاده ی حدیث نیز از طرقی ، مردود استر" را جعلی می دانندیعنی جمله ی "اللهم وال من وااله الی آخ

 1«نقل شده است که ذهبی بسیاری از آنها را تصحیح کرده است.

 جعفر الکتانی محمد بنپنجم: 

نفر از صحابه ی راوی آن را  53وی در کتابش که مختص احادیث متواتر است، حدیث غدیر را آورده و نام 
 2ذکر کرده است.

 محمد بن اسماعیل االمیر الصنعانیششم: 

تواتر معنوی به معنی اختالف الفاظ راویان در خبری که روایت می کنند است که الفاظشان بر یک معنایی »
آنها است  ، تواتر قدر مشترک بینتواتر ها اینگونه است و معنی آن فاق دارند و این نوع تواتر زیاد است و اکثرات

سیده است که در جنگ بدر است؛ اخبار متواتری از کار هایش در جنگ ها ر  و مثالش تواتر شجاعت علی 
 ه با داللت التزامی به متواتر بودن، در احد چنین و در روز خیبر چنین شکست داد و مانند آن کچنین کرد

                                                      
أنه حدیث صحیح ال مریة فیه وقد أخرجه جماعة  871-873ص    8الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [1]

ثالثون ثم رواه ستة عشر صحابیا وفی روایة ألحمد أنه سمعه من النبی  کالترمذی والنسائی وأحمد و طرقه کثیرة جدا ومن
صحابیا وشهدوا به لعلی لما نوزع أیام خالفته کما مر وسیأتی وکثیر من أسانیدها صحاح وحسان وال التفات لمن قدح فی صحته 

بعضهم إن زیادة اللهم وال من وااله الخ وقول وال لمن رده بأن علیا کان بالیمن لثبوت رجوعه منها وإدراکه الحج مع النبی 
  موضوعة مردود فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی کثیرا منها

 393ح  835-830ص    8نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی  ج  [2]
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 ریغد ثیدهم: حد

سند دارد. عالمه مقبلی  850، حدیث من کنت مواله فعلی مواله است که شجاعتش داللت دارد و از آن جمله
ود و این ، در دنیا معلومی نخواهد ببعضی از اسناد این حدیث می گوید: اگر این جزء معلومات نباشد بعد از بیان

 بر ، سخن پیامنه و اینچنین است حدیث منزلت و آاتر لفظی شمرده شدحدیث در کتاب فصول جزء متو 
. و «نسبت به موسی است تا آخر حدیث  جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون »: است که به علی 

. جالل به کالم فصول در تواتر حدیث غدیر ح الغایه جزء متواتر معنوی شمردهاین حدیث را ابن االمام در شر 
  1«تراف کرده است.اع

 محمد ناصر الدین ألبانی هفتم: 

ع )مجمع تابش المجمکدر  یثمیمانند ه یادیه افراد ز کر شده است کذ یار یبس یهار سندیث غدیحد یبرا»
ناد با اس ییپس از آشنا یسکه هر کاز آن است  کی، اند امرده اند ، ومن آنچه آوردهکر کالزوائد( اسناد آن را ذ

ن حجر رده است و ابکمستقل جمع  یتابک. ابن عقده همه طرق نقل آن را در ندک یدا میحت پن به صیقی، آن
ت ین روایه هر دو قسمت اکدیگر را حسن دانسته است. خالصه سخن آن  یح و بعضیاز اسناد آن را صح یبعض

ر از ت متواته قسمت اول آن به صور کبل ،ح هستندیصح( مواله ؛ اللهم وال من وااله ینت مواله فعلکمن )
  2«، کفایت می کند.یق از ده نفر از صحابه( ذکر کردمطر  36نقل شده است و آنچه از طرق آن ) رسول خدا 

                                                      
ن خبر رووه واتفقت وأما التواتر المعنوی وهو اختالف ألفاظ المخبرین ع  33-31ص    8إجابة السائل شرح بغیة اآلمل  ج  [1]

ألفاظهم علی معناه فإنه کثیر واسع وعلیه مدار غالب التواتر ویفید تواتر القدر المشترک ومثاله تواتر شجاعة علی علیه السالم فإن 
ام زاألخبار تواترت عن وقائعه فی حروبه من أنه فعل فی بدر کذا وکذا وفی أحد کذا وهزم یوم خیبر کذا ونحو ذلک فإنها تدل بااللت

علی تواتر شجاعته ومن ذلک حدیث من کنت مواله فعلی مواله فإن له مائة وخمسین طریقا قال العالمة المقبلی بعد سرد بعض 
طرق هذا الحدیث ما لفظه فإن لم یکن هذا معلوما فما فی الدنیا معلوم وجعل هذا الحدیث فی الفصول من المتواتر لفظا وکذلک 

رضی الله عنه أنت منی بمنزلة هارون من موسی الحدیث وعدها ابن اإلمام فی شرح الغایة من  لعلیحدیث المنزلة وهو قوله 
 المتواتر معنی وأقر الجالل کالم الفصول فی تواتر حدیث الغدیر

و للحدیث طرق أخری کثیرة جمع طائفة کبیرة منها الهیثمی  8357ذیل ح  909ص  0سلسلة األحادیث الصحیحة لأللبانی، ج  [2]
( و قد ذکرت و خرجت ما تیسر لی منها مما یقطع الواقف علیها بعد تحقیق الکالم علی أسانیدها  871 - 879/  3" المجمع " )  فی

بصحة الحدیث یقینا ، و إال فهی کثیرة جدا ، و قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب مفرد ، قال الحافظ ابن حجر : منها صحاح و منها 
کما ظهر لمن تتبع أسانیده و طرقه حدیث الترجمة حدیث صحیح بشطریه ، بل األول منه متواتر عنه حسان . و جملة القول أن 

 ، و ما ذکرت منها کفایة
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امتداد رسالت 

 شعیب األرنؤوط هشتم: 

است نیز  شعیب االرنؤوط وهابی که از متشددترین عالمان حدیث عامه در برخورد با فضائل اهل بیت 
 اعتراف نموده است: در تحقیق مسند احمد به تواتر حدیث غدیر

شواهد بسیاری وجود دارد که آن را به حد تواتر  (ه فعلی موالهال یعنی من کنت مو )برای این قطعه از حدیث »
 1«می رساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ولهذه القطعة شواهد کثیرة تبلغ حد التواتر 9768ذیل ح  811ص  5مسند أحمد ط الرسالة ، ج  [1]
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 امر یبه نفس و ول یاول یبه معن یمول

 مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر 

ت آن را ساس ، داللبر خالف تصور عده ای که مولی در حدیث غدیر را به معنای خلیفه گرفته اند و بر این ا
بت به ؛ یعنی هرکس را که من نسدر حدیث غدیر به معنای اولی است زیر سؤال برده اند ، باید بگویم که مولی
 نیز نسبت به او از خودش سزاوارتر است.  او از خودش سزاوارتر هستم ، پس علی 

 که در ادامه به آن می پردازیم.  مولی به معنای اولی در قرآن ، روایات و کتب لغت اهل سنت نیز آمده است

  از دیدگاه علمای لغت« اولی»مولی به معنای الف( 

 :تفتازانی می نویسد

یعنی اولی به (« 85جایگاه شما آتش است و آن برای شما موال است )حدید: »خداوند فرموده است: »
که ازدواج کند بدون اجازه ی فرموده اند: هر زنی  شماست . آن را ابوعبیده ذکر کرده است ؛ و رسول خدا 

موالیش ؛ یعنی کسی که نسبت به او سزاوارتر است و مالک تدبیر امورش است و نظیر آن در شعر زیاد است و 
خالصه اینکه استفاده از مولی به معنای متولی ، مالک امور و اولی به تصرف ، در کالم عرب شایع است که از 

  1.«بسیاری از پیشوایان لغت نقل شده است

م کموال  یم النار هکمأوا »در تفسیر آیه ی  ،از بزرگان لغت شناس اهل سنت ،، فراء و ابوعبیدهکلبی، زجاج
  .؛ یعنی اولی به شماستگفته اند: منظور از موالی شماست («85)حدید: 

 فخر رازی می نویسد :

 2«دةیعب یم ، وهو قول الزجاج والفراء وأبکأولی ب یعنی:  یلبکقال ال»

 ی نیز همین سخن را تکرار کرده و نوشته است:آلوس

                                                      
ی ) مأواکم النار هی موالکم ( أی أولی بکم ذکره أبو عبیدة وقال قال الله تعال 337ص    3شرح المقاصد فی علم الکالم  ج  [1]

أیما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن موالها أی األولی بها والمالک لتدبیر أمرها ومثله فی الشعر کثیر وبالجملة استعمال النبی 
  کثیر من أئمة اللغة المولی بمعنی المتولی والمالک لألمر واألولی بالتصرف شائع فی کالم العرب منقول عن

 831ص    33التفسیر الکبیر  ج  [2]
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امتداد رسالت 

 1«دیقول لب یما فکم کأولی ب یدة : أیوالزجاج والفراء وأبو عب یلبکوقال ال»

  د:، می گوی 2تعبیر می کند« اإلمام الحافظ اللغوی ذو الفنون »ابن االنباری که ذهبی از او به 

؛ یعنی آن اولی است «برای شما موال است آتش»مولی به معنای اولی است ، و این فرمایش خداوند : »
 3«.برای شما

 أبو القاسم صاحب بن ُعّباد الطالقانی می گوید:

ن به شما آ»همانند فرمایش خداوند متعال که :  ؛موال به معنای پسر عمو است و به معنای اولی نیز می آید»
او  و خداوند موالیش است ؛ یعنی ولی یعنی به شما اولی است . و مولی به معنای ولی نیز می آید« موال است

 4«.است

 می گوید: ،از بزرگان علم لغت در قرن هفتم ،سلیمان بن بنین الدقیقی النحوی

 5«شما. یاست برا یآتش اول یعنی؛ شما آتش است، آن برای شما موالستگاه ی: جاخداوند فرمود»

 أبو البقاء الکفوی از بزرگان علم لغت در قرن یازدهم می گوید:

جایگاه شما آتش است و آن برای شما موال است ؛ یعنی به شما اولی است ، یا جای شما به آن نزدیک »
  6.«است ، یا یاور شما است ، یا متولی و سرپرست شما است

 

                                                      
 831ص    33روح المعانی  ج  [1]
 330ص    85سیر أعالم النبالء  ج  [2]
(  816ویکون المولی : األولی . قال الله عز وجل : ) ^ النار هی موالکم ( )  895ص    8الزاهر فی معانی کلمات الناس  ج  [3]

 معناه : هی أولی بکم
والمولی : ابن العم . وتکون بمعنی األولی ؛ کقوله عز ذکره : ' هی موالکم ' أی هی أولی  917ص    87المحیط فی اللغة  ج  [4]

  بکم . والمولی : الولی ، والله تعالی مواله : أی ولیه
  ) مأواکم النار هی موالکم ( أی أولی بکم 891ص    8اتفاق المبانی وافتراق المعانی  ج  [5]
) مأواکم النار هی موالکم ( أی : هی أولی بکم ، أو مکانکم  137ص    8الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویه  ج  [6]

  عما قریب ، أو ناصرکم أو متولیکم



 
 

311  

 

 امر یبه نفس و ول یاول یبه معن یمول

   می نویسد : ،از علمای بزرگ لغت در قرن هشتم ،ابن منظور مصری

ت سر ترس و وحشت ، پش یتر و سزاوارتر برا کرسنا ه تکدو گروه متخاصم گمان بردند »و اما شعر لبید : »
ه در آن جنگ خواهد کان کن میه : سزاورتر کن قصد شده است ین چنیالمخافة( ا ی، )از مول« و روبرو است

 1«.، پشت سر و روبرو استبود

 2.نیز همان سخن ابن منظور را گفته است 89از علمای لغت قرن  ،محمد مرتضی الحسینی الزبیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ی نه أولوأما قول لبید : فعدت کال الفرجین تحسب أنه مولی المخافة خلفها وأمامها فیرید أ  087ص    85لسان العرب  ج  [1]

  موضع أن تکون فیه الحرب
  مولی المخافة خلفها وأمامها فإنه أراد أولی موضع یکون فیه الخوف 350ص    07تاج العروس  ج  [2]
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امتداد رسالت 

 از دیدگاه مفسرین« اولی»مولی به معنای ب( 

َوا مفسران اهل سنت در تفسیر آیه ی 
ْ
اُر ۖ ِه کَمأ گاهتان آتش است و یُر ؛ جایْم ۖ َوِبْئَس اْلَمِص کَمْواَل  یُم النَّ

گفته اند: معنای موالکم در این آیه ، اولی بکم  85همان موالی شما است و بد سر انجامی است . حدید: 
 .اوارتر به شما( است)سز

 :آندلسی از علمای قرن ششم می گویدابن عطیه  

: معنایش این است که مفسران گفته اند (85آن موالی شما است )حدید: :این فرمایش خداوند که»
 1«.اولی به شما است

 :ابو عبیده التیمی می گوید

« آن موالی شماست ت ، ترس و وحش یزاوارتر( برا. لبید گفته است: موال )سیعنی اولی به شماست
 2.«پشت سر و روبرو است

 :در صحیحش در کتاب تفسیر می نویسدمحمد بن اسماعیل بخاری 

«  :(58موالی شماست )حدید 3«یعنی اولی به شماست 

 ابو الحسن واحدی نیز همین سخن را گفته است:

«  :(85آن موالی شماست )حدید 4«یعنی اولی به شماست 

 محلی و سیوطی نیز در تفسیرشان ، موال در این آیه را اولی بکم معنا کرده اند: جالل الدین 

« گاهتان آتش است و همان موالی شما استیجا .5«یعنی اولی به شما است 

                                                      
  وقوله ^ هی موالکم ^ قال المفسرون معناه هی اولی بکم  369ص    5المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز  ج  [1]
 " هی موالکم " أولی بکم قال لبید: مولی المخافة خلفها وأمامها 8761ص    8مجاز القرآن  ج  [2]
 موالکم أولی بکم 8158ص    0صحیح البخاری  ج  [3]
  هی موالکم أولی بکم 8761ص    3تفسیر الواحدی  ج  [4]
  مأواکم النار هی موالکم ) أولی بکم (  8158ص    8تفسیر الجاللین  ج  [5]
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 امر یبه نفس و ول یاول یبه معن یمول

    در کالم رسول خدا « اولی»مولی به معنای ج( 

 : دندنقل می کند که ایشان فرمو ابوهریره از پیامبر اکرم بخاری در صحیحش از 
خوانید د بیا و آخرت. اگر بخواهین شخص به او هستم در دنیهیچ مؤمنی نیست مگر اینکه من سزاوارتر »
 ( 6ن اولی از خودشان است )احزاب:یامبر به مؤمنیپ  سان که مالی از خود ارث بگذارد ، کپس هر مؤمنی

احب ( ش من و من موالی ) اولی و صید پیای، پس به گذاردکنی تر یا زمینی یه باشند و اگر دَ کند هر یاو وارث او
 1«.آن هستم

 : نقل می کند که ایشان فرمودندابوهریره از پیامبر اکرم مسلم نیز در صحیحش از 
چ مؤمنی نیست مگر اینکه من اولی ین هی، بر روی زمدر قبضه اوست قسم به خدایی که جان محمد »

ا زمینی باقی بگذارد، من موالی )اولی و صاحب( ین یا دَ از شم یکپس هر  ؛ن مردم به او هستمیو سزاوارتر 
 2«، عصبه و کسان هم وارثند هر کس که باشند.کس از شما مالی را به ارث بگذارد. و هر آنم

به معنای اولی به تصرف می باشد ؛ آنچنان که مشخص است ، معنای کلمه موال در لسان پیامبر اکرم 
 اشاره کرده که متضمن اولویت مطلقه پیامبر  ی اولی بالمومنین من انفسهم النب زیرا ایشان ابتدا به آیه 

بر هر مومنی می باشد و سپس این اولویت بر مردم از خودشان را بر اساس مصداق ارث گذاشتن و باقی ماندن 
 .ها می دانندخودشان را موالی آنزمین و یا َدین افراد برای ایشان روشن نموده و در انتها نیز پیامبر اکرم 

در روایات فوق به معنای ولی امر و سرپرستی « مولی»علمای اهل سنت نیز تصریح کرده اند که کلمه ی 
 :است

 :هـ می نویسد 011متوفای  حمیدی
 3«من موالی او هستم ؛ یعنی ولی او که نگهدار او و انجام دهنده امور او می باشد.»

                                                      
قال ما من مؤمن إال وأنا أولی به فی عن أبی هریرة رضی الله عنه أن النبی   3363ح  105ص    3صحیح البخاری  ج  [1]

الدنیا واآلخرة اقرؤوا إن شئتم ) النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم ( فأیما مؤمن مات وترک ماال فلیرثه عصبته من کانوا ومن ترک 
  دینا أو ضیاعا فلیأتنی فأنا مواله

قال والذی نفس محمد بیده إن علی األرض من مؤمن عن أبی هریرة عن النبی  8683ح  8393ص    9ج  صحیح مسلم  [2]
 إال أنا أولی الناس به فأیکم ما ترک دینا أو ضیاعا فأنا مواله وأیکم ترک ماال فإلی العصبة من کان

  لیه الذی یقوم به ویراعیهفأنا مواله أی و   973ص    8تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم  ج  [3]
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امتداد رسالت 

 سد :هـ می نوی 586متوفای  حسین بن مسعود بغوی
 1«که "پس من موالی او هستم" ؛ یعنی ولی امر و سرپرست او هستم. این فرمایش رسول خدا »

 2.هـ نیز همین تعبیر را دارد 8780متوفای  مال علی قاری حنفی
 هـ در شرحش بر صحیح بخاری می نویسد : 339متوفای  شهاب الدین قسطالنی

پس اگر  ،او و مسئول و سرپرست امر او هستمیعنی ولی ؛ « پس به نزد من بیایید که من موالی او هستم»
َدین دارد آن را ادا خواهم کرد و اگر زن دارد من او را سرپرستی خواهم کرد و پناه و مأوای ایشان به سوی من 

 3«.می باشد
در غدیر نیز ، ابتدا اولی به نفس بودن خودشان بر مردم را متذکر  و جلوتر خواهید دید که رسول خدا 

 موالی اوست.  ، علی ند: پس هرکس را که من موالی اویمشده اند و بالفاصله فرموده ا
 فرمودند: در روایت دیگری ، پیامبر 

 4«هیچ بنده ای حق ندارد به سرورش موال بگوید ؛ موالی شما فقط الله است.»
 حسین بن مسعود بغوی از علمای قرن پنج و شش می گوید :

ن شه آ، هم قسم و آزاد کننده اطالق می شود و ریاز دوست، کمک کار، پسر عمومولی به معانی زیادی »
پس مانعی نیست که مالک بنده به مولی متصف شود. عالوه بر آن که در  ؛حکومت داری و اصالح آن است

  5«: موالی من.یتی آمده است که بنده بسیار گویدروا
 
 

                                                      
  قوله : ' فأنا مواله ' أی : ولیه والکافل له  935ص    1شرح السنة  ج  [1]
  فلیأتنی فأنا مواله  أی ولیه وکافل أمره  373ص    6مرقاة المفاتیح  ج  [2]
ی ولیه أتولی أموره فإن ترک )فلیأتنی فأنا مواله( أ 333ص  0شرح القسطالنی = إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ، ج  [3]

 دیًنا وفیته عنه أو عیااًل فأنا کافلهم وإلی ملجؤهم ومأواهم
 وال یقل العبد لسیده موالی فإّن موالکم الله 3303ح  8360ص    0صحیح مسلم  ج  [4]
حه والیة أمر وإصالوالمولی کثیر التصرف من ولی وناصر وابن عم وحلیف ومعتق ، وأصله من  8360ص    83شرح السنة  ج  [5]

 ، فلم یمنع من أن یوصف به مالک الرقبة علی أنه قد جاء فی روایة ' وال یقل العبد : موالی
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  نگاهی منطقی به معنای مولی در غدیرد( 

 دارد که عبارتند از: یمعن 33حدود  «ولیم»واژه 

برده آزاد  -3ننده برده، کآزاد -6پسر خواهر،  -5فرزند پسر،  -0عموزاده،  -9عمو،  -3رب )پروردگار(، -8
 -85همراه،  -80قسم، هم -89، یکشر -83رنده، یگنعمت -88رو، یپ -87، کمال -3برده،  -1شده، 
ولی،  -38مان، یپهم -37ولی نعمت،  -83، یکشاوندان نزدیخو -81داماد، -83مهمان،  -86ه، یهمسا

 متولی امور -33ننده در امور، کتصرف -36اور، ی -95محب،  -30سّید،  -39سزاوارتر به امور،  -33

 یحدیث غدیر ،از مدار خارج م یبودن آنها برا یر منطقیاول آن بخاطر غ یمعن 37در همان نگاه اول ،
 . یعه است ونه سنیق نظر شکه نه مطاب یمعان شوند؛

طابقت م یا سنیعه و یا شیاز نظرات  یکیمحتمل است که باألخره با  یمعن 3ماند ،  یب آنچه که مین ترتیبد
  :دارد که عبارتند از

 محّب  -3یاور،  -6سّید،  -5تصرف کننده در امور،  -0سزاوارتر به امور،  -9ولی،  -3متولی امور،  -8

  .تعه و چند تا مطابق نظر اهل سنت اسین معانی محتمل ، چند تا مطابق نظر شیا م ازینید ببییایحال ب

نه ، منظور رسول یگز  5ن ینکه اگر هر کدام از ایا یعنیعه است؛ یتا مطابق نظر ش 5معنی،  3ن یان ایاز م 
 شان خواهندین ای، جانشح پیامبر یبه تصر   یح بوده و حضرت علیعه صحیده شیباشد، عق اکرم 

  :بود که عبارتند از

 سّید -5تصرف کننده در امور،  -0سزاوارتر به امور،  -9ولی،  -3متولی امور،  -8

  :نه مطابق نظر اهل سنت است که عبارتند ازیگز  3ان ، تنها ین میاما از ا

  محّب  -3یاور،  -8

نانه یکه درخوشب یر حالکتر است. دیت نزدیعه به واقعیده ی شیم که ، پنج از هفت عقینیب یب مین ترتیبد
  !ک استیت نزدیده اهل سنت به واقعیفقط دو از هفت عق ،ن حالتیتر 

ده ی اهل سنت ، ساده لوحانه است ؛ چرا که اگر معنای یعق یز براین دو از هفت نیم که همید بدانیاما با
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ننده ی کارییر او و س من دوستداکهر » ه: کشود ن مییش ایکلمه ی مولی ، را محّب و ناصر بگیریم ، معنا
ه دوستدار کواجب است  ؛ به عبارت دیگر ، بر حضرت علی « اور اوست یدوستدار و  او هستم، علی 

 !!اور آن صد و بیست هزار صحابه ی حاضر در غدیر خم باشدیو 

ضور ه آن را در حکنصورت لزومی نداشت یدوستدار و یاری کننده بود ، در ا ،در حالی که اگر معنای مولی 
 بگویند! ن یر المؤمنیه فقط الزم بود به خود امکند، بلکد و به مستمعان ابالغ یبگو تیجمع

هرکس من را دوست دارد باید علی »در حالی که عامه ادعا می کنند که معنای حدیث غدیر این است که : 
 هرکس را که من دوست اویم، علی »یا « را هم دوست داشته باشد ه ترجمه ی ک«هم دوست اوست

 اشتباهی است و جمله ی من کنت مواله فعلی مواله ، چنین معنایی نمی دهد.

 یبود ، چرا از واژه ا یر دوستیدر واقعه غد م ، اگر نظر رسول خدا یحال جا دارد از اهل سنت بپرس
ا ی؟ آیوستدرصد آن د 97کمتر از  و تاست اسیدرصد معانی آن سرپرستی و ر  37ش از یاستفاده کرده اند که ب

بود ،  یی از واژه مولیاستثنا ین معنیا این از معلم فصاحت قابل قبول است ؟! اصال اگر نظر رسول اکرم 
 استفاده نکردند ؟!  « بیحب»چرا از واژه 
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 شواهدی محکم بر اراده ی والیت از حدیث غدیر

ول خدا الم رسکائنی که در عملکرد و اما با توجه به قر  ،دارد یمختلف یمعان یلمه ی مولکه کدرست است 
 ین ت امیر المومنیت و اولوی، وال  یلمه مولکه مراد از کگذارد ید نمیترد یاهل انصاف جا یوجود دارد ، برا
 ینه صرف محبت و دوست ،به تصرف در امور مسلمانان بوده است . 

 به حدیث غدیر )ص(شاهد اول: اهتمام حضرت رسول 

 نقل می کند که گفت: جابر بن عبد اللهاز نسائی با سند صحیح 
حج  نیاده در ایا پیه قدرت داشته باشد سواره کنبود  یسکفرمان سفر حج صادر نمود، رسول خدا »

محمد  س فرزندشیفه( حاضر شدند. اسماء دختر عمیقات )ذو الحلیه حاضر بود، و در مکنیند مگر اکت کشر 
ند کفه اش را بداند، پس دستور داد تا غسل یفرستاد تا وظ د رسول خدا را نز یسکا آورد، یر را به دنکبن ابو ب

 1«وخودش را بپوشاند و همراه شود.

 نقل می کند که فرمود:  و او از پدرشان امام باقر  مسلم نیز در صحیحش از امام صادق 

سین مد بن علی بن حگفتم: من مح د.بر جابر بن عبدالله وارد شدم و از قبیله سوال کرد تا به من رسی »
( هستم، پس دستش را به سوی من پایین آورد و دکمه باال و پایین لباس من را باز کرد و دستش را بین )

: سالم بر تو ای برادر زاده ام! از هر چه می آن زمان نوجوان بودم و جابر گفت دو سینه ام قرار داد و من در
د و وقت نماز رسید و در بافتی که خود را پوشانده بود به نماز خواهی بپرس. من از او سوال کردم و او کور بو

ایستاد که هر زمان آن را روی شانه هایش می گذاشت ، دو طرفش از کوچکی به خود او بر می گشت و عبایش 
 نزد او روی جا لباسی بود و با ما نماز خواند.

 : رسول خدا نه تا را بست و گفته دستش کرد و به من خبر بده و اشاره ب گفتم: از حج رسول خدا 
حج می گذارد و  ، سپس در سال دهم به مردم اعالم شد که رسول خدا نه سال ایستاد و حج انجام نداد

                                                      
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم عن شعیب أنبأنا اللیث عن بن الهاد  3367ح  335ص  3صحیح النسائی لأللبانی ، ج  [1]

تسع سنین لم یحج ثم أذن فی الناس بالحج فلم یبق الله قال أقام رسول الله  عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر بن عبد
أحد یقدر أن یأتی راکبا أو راجال إال قدم فتدارک الناس لیخرجوا معه حتی جاء ذا الحلیفة فولدت أسماء بنت عمیس محمد بن أبی 

 ختصرفقال اغتسلی واستثفری بثوب ثم أهلی ففعلت مبکر فأرسلت إلی رسول الله 
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اقتدا کند و مانند او عمل  عده ی زیادی خود را به مدینه رساندند و هر یک می خواست که به رسول خدا 
 کند. 

الحلیفه رسیدیم و اسماء بنت عمیس محمد بن ابو بکر را به دنیا آورد و  پس با او خارج شدیم تا اینکه به ذو
فرستاد که چه کار کنم؟ فرمود : غسل کن و با پارچه ای مابین پاهایت را بپوشان و احرام  نزد رسول خدا 

 کن. 
، سپس شترش را سوار شد و روی شترش را سوی صحرا آورد و نگاه در مسجد نماز خواند رسول خدا 

ردم و روبروی ایشان تا چشم کار می کرد سواره و پیاده بود و سمت راستش همینطور و سمت چپش نیز ک
  1«همینطور و پشت سرش نیز همینطور بود.

وی را باز کرد ، دستش را ر  اضافه کنم که این عملکرد جابر بن عبد الله که دکمه های پیراهن امام باقر 
به جابر بن عبد الله بر ابالغ سالم آن  تش همان دستور رسول خدا ، علسینه ی امام گذاشت و سالم داد

 2.حضرت به ایشان بود

                                                      
عن جعفر بن محمد عن أبیه قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فسأل عن القوم  8381ح  113-116ص    3صحیح مسلم  ج  [1]

حتی انتهی إلی فقلت أنا محمد بن علی بن حسین فأهوی بیده إلی رأسی فنزع زری األعلی ثم نزع زری األسفل ثم وضع کفه بین 
حبا بک یا بن أخی سل عما شئت فسألته وهو أعمی وحضر وقت الصالة فقام فی نساجة ملتحفا ثدیی وأنا یومئذ غالم شاب فقال مر 

بها کلما وضعها علی منکبه رجع طرفاها إلیه من صغرها ورداؤه إلی جنبه علی المشجب فصلی بنا فقلت أخبرنی عن حجة رسول 
حاج ثم أذن فی الناس فی العاشرة أن رسول الله مکث تسع سنین لم یحج فقال بیده فعقد تسعا فقال إن رسول الله الله 

ویعمل مثل عمله فخرجنا معه حتی أتینا ذا الحلیفة فولدت أسماء بنت فقدم المدینة بشر کثیر کلهم یلتمس أن یأتم برسول الله 
فی لله کیف أصنع قال اغتسلی واستثفری بثوب وأحرمی فصلی رسول اعمیس محمد بن أبی بکر فأرسلت إلی رسول الله 

المسجد ثم رکب القصواء حتی إذا استوت به ناقته علی البیداء نظرت إلی مد بصری بین یدیه من راکب وماش وعن یمینه مثل 
 ذلک وعن یساره مثل ذلک ومن خلفه مثل ذلک

ی بن حسان ثنا علابن عقدة حدثنا محمد بن عبد الله بن أبی نجیح حد»ذهبی در شرح حال امام باقر علیه السالم می نویسد:  [2]
القرشی عن عمه عبد الرحمن بن کثیر عن جعفر بن محمد قال قال أبی أجلسنی جدی الحسین فی حجرة وقال لی رسول الله 

 یقرئک السالم . عن أبان بن تغلب عن محمد بن علی قال أتانی جابر بن عبد الله وأنا فی الکتاب فقال لی اکشف عن بطنک
ه بن ابی ابن عقده از محمد بن عبد الل» ترجمه:« قال أمرنی رسول الله أن أقرئک منه السالم. فکشفت فألصق بطنه ببطنی ثم

نجیح از علی بن حسان قرشی از عمویش عبد الرحمن بن کثیر از جعفر بن محمد نقل می کند که می فرماید: پدرم فرمود: جد من 
ول خدا )ص( به تو سالم می رساند و از ابان بن تغلب از محمد حسین )علیه السالم( مرا در حجره ای نشاند و به من فرمود: رس

بن علی نقل است که می فرماید: جابر بن عبد الله در حالی که من در مکتب بودم، نزد من آمد و به من گفت: شکمت را آشکار 



 
 

311  

 

 ریغد ثیشاهد اول: اهتمام حضرت رسول )ص( به حد

اع ت کنندگان در حجة الودمحمد بن عبد الباقی الزرقانی در شرحش بر موطأ مالک در خصوص تعداد شرک
 :می گوید

هزار نفر به سوی  37در سال حجة الوداع با  از عروه بن زبیر از عایشه نقل شده است که رسول خدا »
. تهقی نقل کرده اسهزار نفر و بیشتر از این هم گفته شده که بی 880حج خارج شدند و گفته می شود به همراه 

ج ا کسانی که همراه ایشان حو این تعداد ، عدد کسانی است که به همراه آن حضرت از مدینه به حج رفتند و ام
 1.«( و ابو موسی آمده بودندکه از یمن به همراه علی )، بیشترشان ساکنان مکه بودند و کسانی کردند

 :هزار نفر ذکر کرده است 830ن را شاه ولی الله دهلوی نیز جمعیت شرکت کنندگا
هزار نفر بودند و به آنها مناسک حج را یاد داد و تحریف  830سپس به سمت حج از شهر بیرون آمد و با او »

  2«های شرک را رد کرد.
ه اتفاق جمعیت حاضر در غدیر ب»سبط بن جوزی حنفی را نیز ذکر خواهیم کرد که گفته است: جلوتر ، کالم 

 .«هزار نفر بوده است 837علمای تاریخ ، 

د هوا آنقدر آزار دهنده بود یشد یه گرماکردند کفرمان خدا را ابالغ  یدر بازگشت از حج زمان رسول خدا 
ن یدر چن .نندکر انداز استفاده یز  یگر برایه و از نصف دین ساشدند از نصف عبا به عنوایه مردم مجبور مک

 .ز برسندیردند تا عقب ماندگان نکه جلو رفتگان بازگردند و صبر کدستور داد  یتیوضع

 

 

 

                                                      
  «م برسانم.داد که به تو سال کن و پیراهنم را باال زدم و شکمش را به شکم من چسباند و سپس گفت: رسول خدا )ص( به من دستور

 070ص    0سیر أعالم النبالء  ج 
عام حجة الوداع خرج إلی الحج فی تسعین ألفا ویقال عن عروة عن عائشة أن رسول الله   908ص    3شرح الزرقانی  ج  [1]

مین ما الذین حجوا معه فأکثر المقیمائة ألف وأربعة عشر ألفا ویقال أکثر من ذلک حکاه البیهقی وهذا فی عدة الذین خرجوا معه وأ
 بمکة والذین أتوا من الیمن مع علی وأبی موسی

ثم خرج إلی الحج وحضر معه نحو من مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا فأراهم مناسک الحج  136ص    8حجة الله البالغة  ج  [2]
  ورد تحریفات الشرک
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 :یکمروایت 

در راه مکه بودیم ، پس هنگامی که به غدیر خم رسید ،  سعد بن ابی وقاص گفت: همراه رسول خدا »
. سپس جلو رفتگان بازگشتند و عقب ماندگان نیز به ایشان پیوستند . پس هنگامی که مردم مردم را متوقف کرد

فرمود: ای مردم ! آیا ]پیام خدا را[ رساندم؟ گفتند: آری . فرمود: خداوندا شاهد  اجتماع کردند ، پیامبر 
ن را سه و رسولش . و ایباش و آن را سه مرتبه گفتند ، سپس فرمود: ای مردم ! ولی شما کیست؟ گفتند: خدا 

را گرفت و بلندش کرد و سپس فرمود: هرکس را که خدا و  دست علی  مرتبه گفتند ، سپس پیامبر 
خداوندا دوست دار هر کس را که دوستش داشته باشد و دشمن بدار  .ولش ولی اوست ، پس این ولی اوسترس

 1.«هرکس را که دشمنش بدارد

برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش در متابعات و شواهد داده  این روایت را نسائی نقل کرده و
 2است.

بن  دکتر عبد الملک بن عبد الله ،همین روایت را با همین سند ، ضیاء مقدسی نقل کرده اما محقق کتاب
 3.سندش به خاطر مجهول الحال بودن یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر ، ضعیف است کهگفته  ،دهیش

 4.ه او مجهول الحال نیست و ابن حجر عسقالنی او را مقبول دانسته استدر حالی ک

 روایت دوم:

نون که تا کر خم در روزی یم به غدیدیه[ تا رسک]از م م با رسول خدا یرون شدید بن ارقم گفت: بیز »
مد و اب حآنجا رفته شد. پس آنجن کتر از آن روز بر ما نگذشته بود . پس حسب امر آنجناب ، خار و خاشا گرم

                                                      
ی ال حدثنا یعقوب بن جعفر بن أبی کثیر عن مهاجر بن مسمار قال أخبرتنأخبرنی زکریا بن یحیی قال حدثنا محمد بن یحیی ق [1]

بطریق مکة وهو موجه إلیها فلما بلغ غدیر خم وقف الناس ثم رد من مضی عائشة بنت سعد عن سعد قال کنا مع رسول الله 
لناس ثالث مرات یقولها ثم قال أیها ا ولحقه من تخلف فلما اجتمع الناس إلیه قال أیها الناس هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد

من ولیکم قالوا الله ورسوله ثالثا ثم أخذ بید علی فأقامه ثم قال من کان الله ورسوله ولیه فهذا ولیه اللهم وال من وااله وعاد من 
 عاداه 

 والشواهد حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات 1018ح  895ص    5سنن النسائی الکبری  ج  [2]
 پی دی اف 8780ح  389ص  9األحادیث المختارة ، ج  [3]
 یعقوب بن جعفر بن أبی کثیر األنصاری المدنی مقبول من التاسعة س 3180رقم  673ص    8تقریب التهذیب  ج  [4]



 
 

311  

 

 ریغد ثیشاهد اول: اهتمام حضرت رسول )ص( به حد

می از یز نش ایه بکغمبری مبعوث نشده مگر آنیچ پیثنای خداوند را بجا آورد و سپس خطاب به مردم فرمود: ه
 م.یگر خوانده شوم و اجابت نمایه به سرای دکشده  یکرده است و من نزدکست نیغمبر قبل از خود ز یعمر پ

ادای حق  ت ویعنی بعد از تبعید بعد از آن )یشوه هرگز گمراه نکزی را یان شما چیگذارم در م یهمانا من وا م
ه کست کیرا گرفت و خطاب به مردم فرمود:  تاب خدای عّز و جّل. سپس برخاست و دست علی ک -آن(

م ، یه من موالی اوکس کاولی )سزاوارتر( است به شما از خود شما؟ گفتند خدا و رسول او داناترند. فرمود: هر 
 1«( موالی او است.پس علی )

 2این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با او موافقت کرده است.

 روایت سوم:

م. آن حضرت امر به اقامه یشود فرود آمد یده میه خم نامکدر وادی  د بن ارقم گفت: با رسول خدا یز »
ارچه بر ندن پکه با افیکر حالراد فرمود دیمروز نماز را بجا آورد ، سپس برای ما خطبه اینماز فرمود و در گرمای ن

د به یدهیما شهادت نید؟ آیدانیا نمیل داده شده بود. آنگاه فرمود: آکیه تشیدرخت بزرگ ، برای آنجناب سا یک
موالی  ه منکن است. فرمود: پس هر یه من اولی )سزاوارتر( هستم به هر مؤمنی از خود او؟ گفتند آری چنکنیا

ه که را که او را دشمن دارد و دوست دار آنکه را کا دشمن دار آنیت. بار خداموالی او اس م ، همانا علی یاو
 3«او را دوست دارد.

 4این روایت را احمد نقل کرده و وصی الله بن محمد عباس سندش را حسن لغیره دانسته است.

                                                      
فی یوم ما أتی علینا حتی انتهینا إلی غدیر خم فأمر بروح فکسح عن زید بن أرقم رضی الله عنه قال خرجنا مع رسول الله  [1]

یوم کان أشد حرا منه فحمد الله وأثنی علیه وقال یا أیها الناس أنه لم یبعث نبی قط إال ما عاش نصف ما عاش الذی کان قبله وإنی 
أوشک أن أدعی فأجیب وإنی تارک فیکم ما لن تضلوا بعده کتاب الله عز وجل ثم قام فأخذ بید علی رضی الله عنه فقال یا أیها 

 ناس من أولی بکم من أنفسکم قالوا الله ورسوله أعلم ألست أولی بکم من أنفسکم قالوا بلی قال من کنت مواله فعلی مواله ال
 0316ح  838ص    5و المعجم الکبیر للطبرانی  ج  6333ح  689ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
بواد یقال له وادی خم فأمر أرقم وانا أسمع نزلنا مع رسول الله  قال زید بن 83900ح  933ص    0مسند أحمد بن حنبل  ج  [3]

بثوب علی شجرة سمرة من الشمس فقال الستم تعلمون أو لستم بالصالة فصالها بهجیر قال فخطبنا وظلل لرسول الله 
  ه ووال من واالهتشهدون انی أولی بکل مؤمن من نفسه قال بلی قال فمن کنت مواله فإن علیا مواله اللهم عاد من عادا

 پی دی اف ؛ قال وصی الله : إسناده حسن لغیره 8783ح  393فضائل الصحابة البن حنبل ، ص  [4]
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 روایت چهارم:

ه و کن میحفه _بدر حجة الوداع )در مراجعت( آمد تا در ج همسر زید بن ارقم گفت: رسول خدا »
م ردند، سپس مردک کپا  کم و انبوه آنجا را از خار و خاشا یر درختان عظی_ نزول فرمود. پس امر فرمود ز نهیمد

 ر غمبیار گرم و سوزان بود و همگی حسب االمر پیردند. آن روز بسکرا به اجتماع عمومی برای نماز دعوت 
را از  ده و قسمتییشکما قسمتی از ردای خود را بر سر ه بعضی از ک ی، در حالمیبه سوی آن حضرت گرد آمد

نماز ظهر را با ما به جا آورد و سپس رو به طرف ما  ر پا نهاده بود. پس رسول خدا ین ز یشدت سوزندگی زم
 1.« د و فرمود ...یگردان

ند؟! و بکنهزار نفر را در آن گرمای سوزان نگه داشتند تا بین چند صحابی رفع کدورت   837آیا پیامبر 
 را )نه صحابه را( مکلف کنند که صحابه را دوست بدارد ؟! آخر سر حضرت علی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
سایت شامله ؛ عن امرأة زید بن أرقم قالت: أقبل نبی الله من مکة فی حجة الوداع  39ح  00مناقب علی البن المغازلی ، ص  [1]

، فأمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوک ثم نادی: الصالة جامعة! فخرجنا إلی بغدیر الجحفة بین مکة والمدینةحتی نزل 
فی یوم شدید الحر، وإن منا لمن یضع رداءه علی رأسه وبعضه علی قدمیه من شدة الرمضاء، حتی انتهینا إلی رسول رسول الله 

 فصلی بنا الظهر ثم انصرف إلینا فقال ...الله 
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 ریغد هیابالغ قبل از قض ی هیشاهد دوم: نزول آ

 : نزول آیه ی ابالغ قبل از قضیه غدیرشاهد دوم

 افت نمودند:یه را در ین آینه ایدر راه بازگشت به مد افتن حج ، پیامبر یبعد از خاتمه 

ی 
َ
ْنِزَل یا أ

ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ ُه  کِمْن َربِّ  یکِإلَ َها الرَّ ْغَت ِرساَلَتُه َواللَّ َه ِمَن ا کْعِصُم یَوِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّ اِس ِإنَّ اللَّ لنَّ

 1َن یاِفر کاْلَقْوَم الْ  یْهدِ یال 

ای را نرسانده امشینی پکن و اگر نکامبر ! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است ، ابالغ یای پ»
 .«ندکت نمییافران را هداکدارد . آری ، خدا گروه تو را از ]گزنِد[ مردم نگاه می . و خدا

ه در سال دهم بعثت، ین آیعنی اینازل گشته است؛  رم کامبر ا یه بر پکن سوره ای است یسوره مائده آخر  
 غ نازل شده است.یسال تبل 39ن سال زندگی آن حضرت، و بعد از یدر آخر 

هنوز به طور رسمی مطرح نشده و  امبر ین ماه های عمر پیسال و تا آخر  39از  زی پسیراستی، چه چ 
 بر باد می رود ؟؟؟ آن همسنگ رسالت است و اگر مطرح نشود ، همه ی تالش های آخرین پیامبر خدا 

نفر از صحابه و تعدادی از تابعین نقل شده که آیه ی ابالغ بعد از حج و در راه  1در کتب اهل سنت از  
 ت:نازل شده اس بازگشت به مدینه ، در غدیر خم و در رابطه با اعالم امامت حضرت علی 

 : ابو سعید خدرییکم

الحجاب ،  یبن عابس عن االعمش ابن یا ، ثنا علیر کل بن ز یحدثنا ابی ثنا عثمان بن حرزاد ، ثنا اسماع» 
 یف کبمن ر  یکا الرسول بلغ ما انزل الهیا ایة یقال : نزلت هذه اال  ید الخدر یعن ابی سع یة العوفیعن عط

  2«بن ابی طالب یعل

ن قال : أخبرنا محمد ب یالصفار قال : أخبرنا الحسن بن أحمد المخلد  ید محمد بن علیأخبرنا أبو سع»
قال : حدثنا الحسن ابن حماد سجادة قال : حدثنا  یم الخلوتیحمدون بن خالد قال : حدثنا محمد بن إبراه

ا ی ة یقال : نزلت هذه اآل ید الخدر یسع یة ، عن أبیحجاف ، عن عط یعن األعمش وأببن عابس ،  یعل

                                                      
 63مائده:  [1]
 6673ح  8833ص    0أبی حاتم  ج تفسیر ابن  [2]
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 1«الله عنه یطالب رض یبن أب یعل یر خم فیوم غدی  کمن رب یکها الرسول بلغ ما أنزل إلیأ

یاورند ب این روایات را ابن ابی حاتم و واحدی در تفاسیرشان که التزام داده اند فقط روایات معتبر را در آن ها
 )رجوع کنید به مقدمه این دو کتاب(، نقل کرده اند.

که معموال در مورد اسناد روایات اظهار  4و محمد بن علی شوکانی 3، محمود آلوسی 2جالل الدین سیوطی
 5.نظر می کنند، روایت ابو سعید خدری را نقل کرده و اشکالی بر آن نگرفته اند

 7.ین آیه در رابطه با غدیر خم را از ابوسعید خدری آورده استنیز شأن نزول ا 6صدیق حسن خان قنوچی

 8.و تمام روایاتش را معتبر می دانند تفسیر صدیق حسن خان از تفاسیر معتبر سلفی است

                                                      
 سایت شامله 373أسباب النزول ت الحمیدان للواحدی ، ص  [1]
 883ص    9الدر المنثور للسیوطی  ج  [2]
 839ص    6روح المعانی لآللوسی  ج  [3]
  67ص    3فتح القدیر للشوکانی  ج  [4]
الخدری قال : نزلت هذه اآلیة ) یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک وأخرج ابن أبی حاتم وابن مردویه وابن عساکر عن أبی سعید » [5]

 «یوم غدیر خم فی علی بن أبی طالب(.من ربک ( علی رسول الله 
در وثاقت و جایگاه بلند علمی صدیق حسن خان همین بس که ألبانی نام او را در زمره سلفی ها آورده و رتبه او را هم رتبه احمد  [6]

 یمیه آورده است :بن حنبل و ابن ت
با این وجود ، او )أبو عبد الرحمن إیهاب بن حسین األثری( به علمش مغرور است و برای ائمه سلفی که بر خالف او سخن گفته »

اند؛ همانند امام احمد، ابن تیمیه، ابن قیم، طبری، ابن کثیر، قرطبی، شوکانی و صدیق حسن خان قنوچی ارزشی قائل نیست و 
 «به تقلید می کند. ایشان را متهم

سایت شامله / و مع ذلک فهو مغرور بعلمه ، معجب بنفسه ، ال یقیم  3381ذیل ح  8779ص  6سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج 
وزنا ألئمة السلف الذین قالوا بخالف عنوانه کاإلمام أحمد و ابن تیمیة و ابن القیم ، و الطبری و ابن کثیر و القرطبی ، و اإلمام 

  ی و صدیق حسن خان القنوجی ، و یرمیهم بالتقلیدالشوکان
ذیل ح  673ص  8ألبانی همچنین در همین کتاب، از او به عنوان عالمه و محقق یاد کرده است. سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج 

  3368ذیل ح  999ص  5و ج  977
 ت هذه اآلیة یوم غدیر ُخّم فی علی بن أبی طالب؛ عن أبی سعید الخدری قال: نزل 83ص  0فتح البیان فی مقاصد القرآن ، ج  [7]
 صدیق حسن خان قنوچی همه ی روایات کتابش را معتبر دانسته و گفته است: [8]
این تفسیر اگرچه حجمش زیاد است، علمش هم زیاد است و تحقیق را به جایگاه اصلی خود رسانده و تیرش به هدف حقیقت »

ش می آورد مفید است و برای کسی که به اجمال و تفصیلش تمسک می کند پر فایده رسیده است و برای کسی که رو به تحصیل
است و مشتمل می باشد بر تمام آنچه در کتب تفاسیر از فواید نو با زیاده های ناب و قواعد طرد شده از درایه ی صحیح و روایت 
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در غدیر ، مهمترین  صدیق حسن خان قبل از نقل روایات مربوط به نزول آیه در حق امیرالمومنین 
 :این آیه به قضیه ی غدیر را اینگونه دفع می کند اشکال اهل سنت از تفسیر و انحصار

 

                                                      
ه این تفاسیر در پشت قضیه موجودند؛ پس بصریح می باشد و من دوست داشتم که صحت این مطلب را امتحان کنی؛ این کتب 

کتب تفاسیر نگاه کن، به تفاسیری که تکیه بر روایت دارند، سپس برگرد به تفاسیری که تکیه بر درایه دارند؛ سپس بعد از این دو، به 
ز و عجیب و ذخیره مغ این تفسیر نگاه کن. در این هنگام، صبح برای بینا آشکار می شود و برای تو روشن می شود که این کتاب پر

ی دانش آموزان و انتهای مقاصد عاقالن و الگوی پیروان و مقتدای عابدان و هدایت متقین می باشد و صاحب کتاب به حمد الله 
گنجینه ی دفن شده ای از گوهر فوائد و دریای پر از دّر های نفیس را در ضمن لطائفی که در گنجینه بودند و از تغییر محفوظ 

آورده است با بیاناتی که دلهای محصلین بلند مرتبه را آرام می کند و از دل هایشان شبهات دروغ گویان و تحریف غلو بودند را 
کنندگان و تاویالت جاهالن را می زداید و انوارش در دل های سعادتمندان می درخشد و آتش هایش بر جان دشمنان می افتد و 

 «آیاتش را جز ظالمان انکار نمی کنند. روشنی هایش را جز عالمان درک نمی کنند و
سایت شامله / فهذا التفسیر وإن کبر حجمه فقد کثر علمه، وتوفر من التحقیق  30-39ص  8فتح البیان فی مقاصد القرآن ، ج 

قسمه وأصاب غرض الحق سهمه، مفید لمن أقبل علی تحصیله، مفیض علی من تمسک بذیل إجماله وتفصیله، وقد اشتمل علی 
ما فی کتب التفاسیر من بدائع الفوائد، مع زوائد فرائد وقواعد شوارد، من صحیح الدرایة، وصریح الروایة . فإن أحببت أن تعتبر  جمیع

صحة هذا فهذه کتب التفسیر علی ظهر البسیطة أنظر تفاسیر المعتمدین علی الروایة ثم ارجع إلی تفاسیر المعتمدین علی الدرایة، 
یر بعد النظرین، فعند ذلک یسفر الصبح لذی عینین، ویتبین لک أن هذا الکتاب هو لب اللباب وعجب ثم انظر فی هذا التفس

العجاب، وذخیرة الطالب ونهایة مآرب أرباب األلباب، وأسوة المتبعین، وقدوة الناسکین، وهدی للمتقین وقد جاء بحمد لله کنزًا 
فرائد، فی لطائف طالما کانت مخزونة، وعن اإلضافة مصونة، بتقاریر ترتاح لها مدفونًا من جواهر الفوائد، وبحرًا مشحونًا بنفائس ال

نفوس المحصلین الکاملین وتنزاح منها ُشبه المبطلین، وتحریف الغالین، وتأویل الجاهلین، وتضَحی أنوارها فی قلوب السعداء 
 بآیاتها إال القوم الظالمون ... وتطلع نیرانها علی أفئدة األعداء ال یعقل بیناتها إال العالمون، وال یجحد

 عبد الله بن ابراهیم االنصاری ملقب به خادم العلم )از علمای بزرگ قطر( در تحقیق این کتاب گفته است:
کتاب فتح البیان همچون جواهری کمیاب در میان کتب تفسیری می باشد ... شیخ صدیق حسن خان تصمیم گرفت کتابی »

اسرائیلیات، خرافات، جدلیات مذهبی و مناقشات کالمی خالی باشد و جمع کننده بین ]صحت[ تفسیری بنویسد که از هرگونه 
روایت و درایت احادیث باشد ... پس، از میان روایات تفسیری نبوی، خالص ترین آنها را برگزید ... او در تفسیرش نهایت دقت و 

راوی آن بیان می کند؛ زیرا این روایات را از اصول معتبره اخذ  صحت در نقل را داشته و روایات را بدون بیان حال اسنادش از قول
 «نموده است... و در یک کالم: شبهات مبطلین و تحریف غالیان و تاویل جاهالن از تفسیر او دور می باشد.

اختار فسیر ... فسایت شامله / فتح البیان فی مقاصد القرآن درة نادرة بین کتب الت 3-8ص  8فتُح البیان فی مقاصد القرآن، ج 
الشیخ صدیق خان أن یکتب تفسیرًا خالیًا من اإلسرائیلیات والخرافات التی یقوم الدلیل علی بطالنها. وکذلک الجدل المذهبی 
والمناقشات الکالمیة، فجمع بین الروایة والدرایة ... فاختار صفوة الصفوة مما ثبت من التفسیر النبوی ... وکان رضی الله عنه فی 

ه یتحری الدقة والصحة فیما ینقل، إن ذکر حدیثًا عزاه إلی روایة من غیر بیان حال اإلسناد ألنه أخذه من األصول المعتبرة... تفسیر 
 وبالجملة فإن تفسیره تنزاح عنه شبه المبطلین وتحریف الغالین وتأویل الجاهلین
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و در آن )قول به تبلیغ جمیع رساالت( اشکال است ؛ زیرا نفی رسالت به یک تبلیغ ، بلیغ تر از نفی آن به »
 ، ، با وجود اختالفی که در آن دارندتبلیغ همه ی رساالت است همانطوری که علمای بیان آن را ذکر کرده اند

آنچه که برایش نازل شده بود را برای امتش ابالغ کرده و برای آنها در مکان های مختلف  و رسول خدا 
خداوند پاداش  .شهادت داده اند ، پس مردم به بیان رساالت توسط پیامبر « آیا ابالغ کردم؟»فرموده است: 

  1.«خیری به ایشان بدهد، و حاشا از اینکه چیزی از وحی را پنهان کرده باشد

 عبدالله بن مسعود دوم:

 صدیق حسن خان قنوچی در تفسیرش روایتی نیز از ابن مسعود در این رابطه نقل کرده است:

إن  کمن رب یکها الرسول بلغ ما أنزل إلیا أی نا نقرأ علی عهد رسول الله کوعن ابن مسعود قال »
 »2وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهن یًا مولی المؤمنیعل

 .روایت ابن مسعود را هم نقل کرده و اشکالی بر آن نگرفته اند 4و محمود آلوسی 3طیجالل الدین سیو

 سوم: ابن عباس

 :یکم دسن

لی گفت: در حق ع« ای رسول ابالغ کن»از ابو صالح از ابن عباس نقل شده است که در تفسیر آیه ی »
( نازل شد و به پیامبر ) علی  پس دست ؛دستور داد تا در مورد او ابالغ کند  :را گرفت و فرمود

موالی اوست ؛ خداوندا دوست بدار هرکس را که دوستش بدارد  هرکس را که من موالی اویم ، پس علی 

                                                      
نظر فإن نفی التبلیغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفیه سایت شامله؛... وفیه  83-81ص  0فتح البیان فی مقاصد القرآن ، ج  [1]

ألمته ما نزل إلیه وقال لهم فی غیر موطن هل  عن الرساالت کما ذکره علماء البیان علی خالف فی ذلک، وقد بلغ رسول الله 
 بلغت؟ فیشهدون له بالبیان، فجزاه الله عن أمته خیرًا، وحاشاه أن یکتم شیئًا مما أوحی إلیه 

 سایت شامله 83ص  0فتح البیان فی مقاصد القرآن ، ج  [2]
( یا أیها وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : کنا نقرأ علی عهد رسول الله  883ص    9الدر المنثور للسیوطی  ج  [3]

  الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک ) ان علیا مولی المؤمنین ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : کنا نقرأ علی عهد رسول الله ) صلی الله علیه   839ص    6المعانی لآللوسی  ج روح  [4]

 و سلم ( یاأیها الرسول بلغ ماأنزل الیک من ربک إن علیا ولی المؤمنین وإن لم تفعل فما بلغت رسالته



 
 

023  

 

 ریغد هیابالغ قبل از قض ی هیشاهد دوم: نزول آ

 1.«و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد

 سند دوم:

د ه خداونکنجا یت نموده تا ایث معراج را روایحد امبر یاز عبد الله بن عباس و او از پ یة بن ربعیعبا»
ر تو یوز  یقرار دادم و تو رسول خدا و عل یر یاو وز  یه براکردم مگر آنکرا مبعوث ن یامبر یچ پیفرمود : من ه

  است.

ه کرا ی؛ ز دیمردم بگو یبرا یسخن ،ه از آنکن یراهت داشت از اکفرود آمد و  امبر ی: پابن عباس گفت
د یشا»  ردکه را نازل ین آیوز گذشت ، و خداوند اه شش  ر ک نیت فاصله گرفته بودند تا ایمردم ، تازه از جاهل

و « ی( ر انداز ینی )و به تأخک کرش آنها( تر یه به تو وحی می شود، )بخاطر عدم پذکاتی را ی)ابالغ( بعض آ
خدا بر  یه از سو کامبر آنچه را یپ یاه ی ید  و خداوند آیالحجه رس یصبر نمود تا روز هجدهم ذ  امبر یپ

ه فردا کد یان مردم اعالم نمایبه بالل امر نموده بود تا در م امبر یو )روز قبل( پ ن کبالغ تو نازل شده ، ا
شان یز به دنبال ایبه راه افتاد و مردم ن ند. رسول خدا کت کر خم حر یه به سمت غدکنماند مگر آن یسک

 مردم ! خداوند مرا یا» د : نمود ( و فرمو یدند ، درجمع مردم سخنرانیر خم رسیبه غد یت نمودند ) و وقتکحر 
ب یذکه شما مرا متهم ساخته و تکل آن یان آن به دلیام از بنهیه سکشما امر فرموده  یبرا یبه ابالغ رسالت

 طالب  یبن أب ید نمود. سپس دست علیه پروردگارم مرا مورد عتاب قرار داد و تهدک، تنگ شد تا آن دیینما
ردم ! م یا» ، آنگاه فرمود : ر بغل آن دو را مشاهده نمودندیز  ید یدم سپه مر ک ییرا گرفت و بلند نمود تا جا

اوست ، بارپروردگارا ! هر  یموال یم ، علیاو یه من موالکشما هستم ، و هر  یمن و من موال یخداوند موال
نما و هر  یار ید ، ینما یار یه او را که او را دشمن دارد دشمن بدار و هر که او را دوست دارد ، دوست بدار و هر ک
 »2.امل نمودمکن شما را یامروز، د ه را نازل نمود : ین آیو آنگاه خداوند ا« د ، خوار نما یه او را خوار نماک

                                                      
ن محمد القاینی نا أبو الحسن محمد بن عثمان النصیبی نا : أبو بکر روی أبو محمد عبدالله ب  33ص    0تفسیر الثعلبی  ج  [1]

محمد ابن الحسن السبیعی نا علی بن محمد الدهان ، والحسین بن إبراهیم الجصاص قاالنا الحسن بن الحکم نا الحسن بن 
الله عنه أمر  نزلت فی علی رضیالحسین بن حیان عن الکلبی عن أبی صالح عن ابن عباس فی قوله ) یا أیها الرسول بلغ ( قال : 

  أن یبلغ فیه فأخذ علیه السالم بید علی ، وقال  من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .النبی 
پی دی اف؛ حدثنی محمد بن القاسم بن أحمد فی تفسیره قال:  357ح  839-833صص  8شواهد التنزیل حاکم حسکانی، ج  [2]

جعفر محمد بن علی الفقیه، قال: حدثنا أبی قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن عبد الله البرقی، عن أبیه،  حدثنا أبو
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امتداد رسالت 

 چهارم: براء بن عازب

 می نویسد: شأن نزول آیه ی ابالغ در حق امام علی  یفخر رازی درباره 

هنگامی که این آیه نازل شد ، رسول خدا نازل شده است و  دهم: آیه در فضل علی بن ابی طالب » 
 پس علی هرکس را که من موالی اویم»رمود: دستش را گرفت و ف ،  موالی اوست ؛ خداوندا دوست

، پس عمر او را مالقات کرد و « بدار هرکس را که دوستش بدارد و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد
ی من و موالی همه ی مؤمنین شدی. و آن ، سخن ابن عباس گفت: مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب ! موال

 1«.( است، براء بن عازب و محمد بن علی )امام باقر 

امرتسری حنفی نیز همین مطلب را از براء بن عازب نقل کرده و گفته است که آن را ابونعیم و ثعلبی روایت 
  2.کرده اند

 

 

                                                      
( عن خلف بن عمار األسدی عن أبی الحسن العبدی عن األعمش، عن عبایة بن ربعی عن عبد الله بن عباس عن النبی )

أبعث نبیا إال جعلت له وزیرا، وإنک رسول الله وإن علیا وزیرک. قال ابن عباس: فهبط ]وساق[ حدیث المعراج إلی أن قال: وإنی لم 
/ ب / رسول الله فکره أن یحدث الناس بشئ منها إذ کانوا حدیثی عهد بالجاهلیة حتی مضی ]من[ ذلک ستة أیام، فأنزل  03/ 

کان یوم الثامن عشر، أنزل الله علیه )یا أیها الرسول [ حتی الله تعالی )فلعلک تارک بعض ما یوحی إلیک( فاحتمل رسول الله ]
( أمر بالال حتی یؤذن فی الناس أن ال یبقی غدا أحد إال خرج إلی غدیر خم، بلغ ما أنزل إلیک من ربک( ثم إن رسول الله )

تهمونی بها ذرعا مخافة أن ت( والناس من الغد، فقال: یا أیها الناس إن الله أرسلنی إلیکم برسالة وإنی ضقت فخرج رسول الله )
وتکذبونی حتی عاتبنی ربی فیها بوعید أنزله علی بعد وعید، ثم أخذ بید علی بن أبی طالب فرفعها حتی رأی الناس بیاض إبطیهما 

صر وان ]إبطهما " خ "[ ثم قال: أیها الناس الله موالی وأنا موالکم فمن کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
 من نصره واخذل من خذله. وأنزل الله: )الیوم أکملت لکم دینکم(.

العاشر : نزلت اآلیة فی فضل علی بن أبی طالب علیه السالم ، ولما نزلت هذه اآلیة أخذ بیده  03ص    83التفسیر الکبیر  ج  [1]
یه عمر رضی الله عنه فقال : هنیئا لک یا ابن طالب وقال : ) من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ( فلق

  أصبحت موالی ومولی کل مؤمن ومؤمنة ، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علی
پی دی اف / عن البراء بن عازب قال فی قوله تعالی یا ایها الرسول بلغ  33أرجح المطالب فی عد مناقب أسد الله الغالب ، ص  [2]

ثم قال من کنت مواله فعلی مواله فقال الیک من ربک ای بلغ من فضائل علی نزلت فی غدیر خم خطب رسول الله ما انزل 
 فقال عمر بخ بخ یا علی أصبحت موالی ومولی کل مؤمن ومؤمنة . أخرجه أبو نعیم والثعلبی.
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 ریغد هیابالغ قبل از قض ی هیشاهد دوم: نزول آ

 پنجم: ابوهریره

 یر عرش الهینمودم ، در ز ر یبه آسمان س یوقت» ه فرمود : کرده است کت یروا امبر یره از پیأبوهر »
ن را ابالغ ی! امحمد یمان آورد. ایه به من اکاست  یسکت و دوستدار یپرچم هدا  یدم: علین شنیچن

  .نک

 ه را ین آیساخت لذا خداوند عز وجل ا ی، آن را مخفبازگشت  امبریه پک یره در ادامه گفت: وقتیابوهر 
نازل  طالب  یبن أب یدر مورد عل ن کخدا بر تو نازل شده است، ابالغ  یه از سو کامبر! آنچه را یپ یا

نی، رسالت او را انجام نداده ای! خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه کو اگر ابالغ نه کن ینمود و ا
 »1د.می دار 

  أوفی یششم: عبد الله بن أب

امبر! آنچه را یپ یا نمود: تالوت  ه راین آیر خم ایدر روز غد رسول خدا  وید:فی أو یعبد الله بن أب»
را از  ای! خداوند تونی، رسالت او را انجام ندادهکن و اگر ابالغ نکخدا بر تو نازل شده است ابالغ  یه از سو ک

 ید یه سپک ییجا رد تاکرا بلند   یدست عل امبر یسپس پ )خطرات احتمالی( مردم نگاه می دارد.
گاه باش» ان شد. سپس فرمود: یر بغل او نمایز  دگارا ! اوست. بارپرور  یموال ی، علمیاو یه من موالکد که هر یآ

پروردگارا ! شاهد »سپس فرمود: « ه او را دشمن دارد دشمن باش ک، دوست و با هر ه او را دوست داردکبا هر 
 2« «ش.با

                                                      
الحسن محمد بن ]علی بن[ الحسین پی دی اف؛ أخبرنا السید أبو  309ح  813ص  8ج  -شواهد التنزیل حاکم حسکانی  [1]

الحسنی رحمه الله قراءة قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن علی األنصاری بطوس، قال: حدثنا قریش بن خداش بن 
( السائب، قال حدثنا أبو عصمة نوح بن أبی مریم، عن إسماعیل، عن أبی معشر، عن سعید المقبری عن أبی هریرة، عن النبی )

ا أسری بی إلی السماء سمعت ]نداء من[ تحت العرش أن علیا رایة الهدی وحبیب من یؤمن بی بلغ یا محمد، قال: فلما قال: لم
( أسر ذلک، فأنزل الله عز وجل: )یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک( فی علی بن أبی طالب، )وإن لم تفعل نزل النبی )

 عصمک من الناس(./ أ / ی 06فما بلغت رسالته، والله / 
پی دی اف؛ أخبرنا أبو بکر السکری قال: أخبرنا أبو عمرو المقری قال  303ح  837ص  8شواهد التنزیل حاکم حسکانی، ج  [2]

أخبرنا الحسن بن سفیان، قال: حدثنی أحمد بن أزهر قال: حدثنا عبد الرحمان بن عمرو بن جبلة، قال: حدثنا عمر بن نعیم بن 
/ ب / یوم  06( یقول / ر، قال: سمعت جدی قال حدثنا عبد الله بن أبی أوفی قال: سمعت رسول الله )عمر بن قیس الماص



 
 

021 

 

امتداد رسالت 

 هفتم: جابر بن عبدالله انصاری

 یه علکفرمان داد  ه گفتند : خداوند به محمد کصالح از ابن عباس و جابر بن عبد الله نقل نموده أبو »
  گاه سازد و رسول خدا یرا بر مردم منصوب نموده و آنان را از وال ند: یه بگوکن یاز طعنه آنان و ا ت او آ

ه او ن هنگام ، خداوند بی. در ادیگرد کمقدم نموده است، خوفنا  یشخص یزه هایل انگیش را به دلیپسر عمو
 لذا رسول خدا  ن کخدا بر تو نازل شده است، ابالغ  یه از سو کامبر ! آنچه را یپ یا نمود:  ین وحیچن
 1«.رخم اعالم نمودیرا در روز غد ت علی یوال 

 هشتم: حذیفة بن یمان

نشسته بودم و  ول خدا ر خم من مقابل رسی، در مجلس غدمان گفته است: به خدا سوگندیفه بن یحذ»
ه خداوند مرا ک یمردم! به راست یبرخواست و فرمود : اامبر یه ناگاه پکمجلس مملو از مهاجر و انصار بود 

خدا بر تو نازل شده است ، ابالغ  یه از سو کامبر ! آنچه را یپ یافرمان داده است و فرموده است:  یار کبه 
، سپس فرمود : ا زد و در سمت راست خود قرار دادا صدر  طالب  یبن أب یعل امبر یسپس پ .نک
 ی، علمیاو یه من موالکهر : » . فرمودیه من از شما به خودتان سزاوارترم؟ گفتند : آر کد یدانیا نمیمردم! آ یا

ه او را دشمن دارد ، دشمن باش و هر که او را دوست دارد ، دوست و با هر کاوست. بارپروردگارا ! با هر  یموال
 « . د ، خوار نما یه او را خوار نماکنما و هر  یار ید ، ینما یار یاو را  هک

رج شد ، ت از مجلس خایّبر و عصبانکه برخواست و با تیه معاوکدم یفه در ادامه گفت: سوگند به خدا دیحذ
عبه رة بن شیو دست چپش را بر دوش مغ یس أشعر یه دست راست خود را بر دوش عبد الله بن قک یدر حال

اقرار  یت علیم و به وال ینکیق نمیگفت : ما سخنان محمد را تصدین حال راه می رفت ، میذارده بود و با اگ

                                                      
غدیر خم وتال هذه اآلیة: )یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته( ثم رفع یدیه حتی یری بیاض 

 لهم وال من وااله وعاد من عاداه. ثم قال: اللهم اشهدإبطیه ثم قال: أال من کنت مواله فعلی مواله، ال
پی دی اف؛ حدثنی علی بن موسی بن إسحاق، عن محمد بن مسعود   303ح  833ص  8شواهد التنزیل حاکم حسکانی، ج  [1]

بی عن لبن محمد، قال: حدثنا سهل بن بحر، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة عن الک
( أبی صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قاال: أمر الله محمدا أن ینصب علیا للناس لیخبرهم بوالیته فتخوف رسول الله )

أن یقولوا حابا ابن عمه وأن یطعنوا فی ذلک علیه ، فأوحی الله إلیه: )یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک( اآلیة، فقام رسول 
 ه یوم غدیر خمالله بوالیت
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 ریغد هیابالغ قبل از قض ی هیشاهد دوم: نزول آ

 بیذکه تکاورد و نماز نخواند * بلیمان نیاو هرگز اات را نازل نمود: ین آین هنگام ، خدوند ایرد. در اکم ینخواه
و  ّبرانه قدم برمی داشت! که متکدر حالی رد و روی گردان شد، * سپس به سوی خانواده خود بازگشت ک

ه را تالوت ین آیا ل ی، جبرئن هنگامید او را بازگردانده و به قتل رساند. در ایه باکد یفهم رسول خدا 
 1رد.کوت کس امبر یو پ« ت مدهکزبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن حر  نمود: 

 خمر شاهدی دیگر بر نزول آیه ی ابالغ در غدی

از صحابه اقرار گرفتند که آیا پیام پروردگارم را ابالغ کردم  در بعضی از روایات غدیر آمده است که پیغمبر 
 .؟ و آنها گفتند: بله 

 ثعلبی می نویسد:

و آنچه در رابطه با حقوق مسلمانان به تو نازل شده است ، ابالغ کن. پس هنگامی که آیه نازل شد ، رسول »
 2«لوداع خطبه خواند و این حدیث را فرمود و سپس گفت: آیا رساندم ؟روزی در حجة ا خدا 

 هیثمی می نویسد: ابن حجر

ه و آله در روز یه رسول خدا صّلی الّله علکح نقل کرده اند یره بسند صحیو لفظ حدیث غدیر را طبرانی و غ»
ن و دانا مرا مّطلع ساخته است ای خواند و فرمود: ای مردم! خداوند مهرباه درختان خطبهیر سایر خم در ز یغد

                                                      
پی دی اف؛ فرات قال: حدثنی إسحاق بن محمد بن القاسم  8708ح  333-336ص  3شواهد التنزیل حاکم حسکانی، ج  [1]

بن صالح بن خالد الهاشمی حدثنا أبو بکر الرازی محمد بن یوسف بن یعقوب بن إبراهیم بن نبهان بن عاصم بن زید بن طریف مولی 
د بن عیسی الدامغانی حدثنا سلمة بن الفضل، عن أبی مریم، عن یونس بن حسان، عن عطیة: عن علی بن أبی طالب حدثنا محم

)و( قد نزل بنا غدیر خم، وقد غص المجلس بالمهاجرین واألنصار،  حذیفة بن الیمان قال: کنت والله جالسا بین یدی رسول الله 
رنی بأمر فقال: )یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک( ثم نادی علی قدمیه فقال: یا أیها الناس إن الله أم فقام رسول الله 

علی بن أبی طالب فأقامه عن یمینه ثم قال: یا أیها الناس ألم تعلموا أنی أولی منکم بأنفسکم؟ قالوا: اللهم بلی. قال: من کنت 
خذله. فقال حذیفة: فوالله لقد رأیت معاویة قام  مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من

/ أ / قام یمشی متمطئا  833وتمطی وخرج مغضبا واضع یمینه علی عبد الله بن قیس األشعری ویساره علی المغیرة بن شعبة ثم / 
وتولی، ثم ذهب  کذب وهو یقول: ال نصدق محمدا علی مقالته وال نقر لعلی بوالیته. فأنزل الله تعالی: )فال صدق وال صلی ولکن

 أن یرده فیقتله فقال له جبرئیل: ال تحرک به لسانک لتعجل به. فسکت عنه إلی أهله یتمطی( فهم به رسول الله 
أی یوم هذا وبلغ ما أنزل إلیک فی حقوق المسلمین فلما نزلت اآلیة خطب رسول الله   33ص    0تفسیر الثعلبی  ج  [2]

  قال : هل بلغت ؟الحدیث فی خطبة الوداع ، ثم 
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امتداد رسالت 

دی دعوت ه به زوکدانم ش از خود، و من مییامبر پیند مگر به اندازه ی نصف عمر پکامبری عمر نمییچ پیه هک
 د؟ییگودانم، شما چه میل میئو گر رهسپار می شوم؛ خود و شما را مسینم و به سرای دکحق را اجابت می 

وشش و تحمل سختی ابالغ کر خواهانه و با یه شما خکم یدهمردم در پاسخ گفتند: همگی گواهی می
 به شما ارزانی دارد. یکد؛ پروردگار پاداش نینمود
بنده و فرستادۀ  ه محمد کنیی خداوند، و ایتایکد به یه شما اقرار دار کن است یفرمود: مگر نه ا امبر یپ

دون ز بیز حق است، و رستاخیز آن نخته شدن مردم پس ایاوست، و بهشت و دوزخ حق است، و مرگ و برانگ
 زاند؟یاند بر می انگه در گورها خفتهکرسد و خدا مردم را ای فرا میو شبهه کچ شیه

 م.یها اقرار و اعتراف دار نیگفتند: به همۀ ا

فرمود: پروردگارا گواهی آنان را شاهد باش. پس از آن فرمود: ای مردم! خدا موالی من است و  امبر یپ
ن )علی( یم ایه من موالی اوکباشم، پس هر مؤمنان، و من از جان آنان به خود آنان سزاوارتر می من موالی

 ا دوست داران او را دوست بدار، و با دشمنان او دشمن باش.یموالی اوست؛ خدا

شوم، و شما در وثر حاضر میکنار حوض کروم ؛ ا مییش از شما از دنیسپس خطاب به مردم فرمود: من پ
( است، و منین بصری تا صنعاء )شام تا یه پهناورتر از مساحت بکد، حوضی یشوحوض بر من وارد مینار ک
ر من نار حوض بکه در کنار آن حوض به شمار ستارگان آسمان است، و هنگامی کن یمیاله سیجام و پ« قدح»

ا آن دو ه بعد از من بکد یبنگر  کنید، ایردکه با آن دو چه کپرسم ادگار گرانبها از شما میید از دو یشووارد می
 یکه کسمانی است یبر است، ر که ثقل ا کتاب خدا است کی از آن دو ، یکرد؛ کد یامانت چگونه رفتار خواه

در آن را روا  ریید، و تغید تا گمراه نشویگر به دست شماست؛ به قرآن چنگ بزنیطرف آن به دست خدا و طرف د
ا ن دو همواره بیه اکر به من اطالع داده یف و خبیستند؛ خدای لطت من هیگری عترت و اهل بید، و دیندار 

 1«وارد شوند. وثر بر منکنار حوض که کست تا زمانی یر نیپذانکگر امیدیکی آنان از یگر هستند، و جدایدیک

                                                      
ولفظه عند الطبرانی وغیره بسند صحیح أنه  873-871ص    8الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [1]
 خطب بغدیر خم تحت شجرات فقال ) أیها الناس إنه قد نبأنی اللطیف الخبیر أنه لم یعمر نبی إال نصف عمر الذی یلیه من قبله

ک أن أدعی فأجیب وإنی مسؤول وإنکم مسؤولون فماذا أنتم قائلون ( قالوا نشهد إنک قد بلغت وجاهدت وإنی ألظن أنی یوش
ونصحت فجزاک الله خیرا فقال ) ألیس تشهدون أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت 

فیها وأن الله یبعث من فی القبور ( قالوا بلی نشهد بذلک قال ) اللهم اشهد حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتیة ال ریب 
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 ریغد هیابالغ قبل از قض ی هیشاهد دوم: نزول آ

 نسائی نیز از سعد بن ابی وقاص روایتی نقل کرده است که گفت:

نگامی که به غدیر خم رسید ، مردم را متوقف کرد. سپس در راه مکه بودیم ، پس ه همراه رسول خدا »
 جلو رفتگان بازگشتند و عقب ماندگان نیز به ایشان پیوستند. پس هنگامی که مردم اجتماع کردند ، پیامبر 

فرمود: ای مردم! آیا ]پیام خدا را[ رساندم؟ گفتند: آری . فرمود: خداوندا شاهد باش و آن را سه مرتبه گفتند ، 
 فرمود: ای مردم! ولی شما کیست؟ گفتند: خدا و رسولش . و این را سه مرتبه گفتند ، سپس پیامبر سپس 

را گرفت و بلندش کرد و سپس فرمود: هرکس را که خدا و رسولش ولی اوست ، پس این ولی  دست علی 
 1«.منش بدارداوست ؛ خداوندا دوست دار هر کس را که دوستش داشته باشد و دشمن بدار هرکس را که دش

همانطور که و  2برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سند این روایت در متابعات و شواهد داده است
 نقل کرده است. در صحیحش قبال گفتیم، این روایت را ضیاء مقدسی نیز با سند معتبر

ابتدا از مردم شهادت  ، رسول خدا روشن است، و در حدیث طبرانی کالم ثعلبی که ابهامی ندارد و کامال
 ، حق بودن مرگ وم پروردگارم در مورد وحدانیت خدا، نبوت خودم، حق بودن بهشت و جهنممی گیرند که پیا

را به آنها عطف می نمایند  ، و سپس امامت امیر المومنین شدن در قیامت را برای شما رساندمبرانگیخته 
 .ابالغ آن به فرمان خداوند و همسنگ بودن آن با نبوتو این قرینه ی آشکاری است بر الهی بودن امامت و 

اما در حدیث نسائی و ضیاء مقدسی که واضح است مطالب حدیث طبرانی از آن حذف شده نیز ، عطف بحث 
 .به ابالغ پیامبر پروردگار، آمده است والیت امیرالمومنین 

                                                      
 ل( ثم قال ) یا أیها الناس إن الله موالی وأنا مولی المؤمنین وأنا أولی لبم من أنفسهم فمن کنت مواله فهذا مواله یعنی علیا اللهم وا

وإنکم واردون علی الحوض حوض أعرض مما بین بصری إلی صنعاء من وإاله وعاد من عاداه ( ثم قال ) یا أیها الناس إنی فرطکم 
کبر کتاب الله  فیه عدد النجوم قدحان من فضة وإنی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیهما الثقل األ

أنی اللطیف الخبیر أنهما فإنه قد نب عز وجل سبب طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم فاستمسکوا به ال تضلوا وال تبدلوا وعترتی أهل بیتی
 لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض ( 

بطریق مکة وهو موجه إلیها فلما بلغ غدیر خم وقف الناس ثم رد من مضی ولحقه من عن سعد قال کنا مع رسول الله  [1]
لیکم ات یقولها ثم قال أیها الناس من و تخلف فلما اجتمع الناس إلیه قال أیها الناس هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثالث مر 

 قالوا الله ورسوله ثالثا ثم أخذ بید علی فأقامه ثم قال من کان الله ورسوله ولیه فهذا ولیه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
 دحکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواه 1018ح  895ص    5سنن النسائی الکبری  ج  [2]
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 شاهد سوم : خبر از نزدیکی رحلت 

من بشر هستم و نزدیک است که دعوت »ر خطاب به مردم فرمودند: یدر صدر خطبه غد امبر اکرم یپ
 .«اما من دعوت شده و اجابت کردهیگو»یا بنا بر نقلی ، فرمودند :  «شوم و آن را اجابت بکنم.

 مسلم در صحیحش از زید بن ارقم چنین روایت میکند:

« خم»ین مکه و مدینه بودیم که بین ما برای خواندن خطبه برخاست. ما در مکانی ب روزی پیغمبر خدا »
خوانده می شود. پس حمد خدای و ثنای او را به جای آورد و به وعظ و ذکر پرداخت. سپس فرمود: اما بعد، 

 1«.بدانید ای مردم که من هم بشرم و به زودی فرستاده ی خدا پیش من می آید و دعوت او را اجابت می کنم

و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده  2قم نقل کردهشبیه همین مطلب را نسائی از زید بن ار 
 نیز آن را تصحیح کرده اند. 5و ذهبی 4و همچنین حاکم 3است

ار مهّمی بودند که قبل از آن مقدمه یدر صدد ابالغ مطلب بس امبر یشود که پیرات استفاده مین تعبیاز ا
ی ، خالفت و سرپرستنی خود در امر امامتیمعنای جانش ن جز بایدهند، و اینی کرده و خبر از رحلت خود میچ

 سازگاری ندارد.

 

 

 

                                                      
یوما فینا خطیبا بماء یدعی خما بین مکة والمدینة فحمد الله وأثنی قام رسول الله  3071ح  8139ص    0صحیح مسلم  ج  [1]

 علیه ووعظ وذکر ثم قال أما بعد أال أیها الناس فإنما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب 
 اع ونزل غدیر خم أمر بدوحات فقممن ثم قال کأنی قد دعیت فأجبتعن حجة الودعن زید بن أرقم قال لما رجع رسول الله  [2]
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 1801ح  05ص    5سنن النسائی الکبری  ج  [3]
  0536ح  881ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [4]
   بو عبد الله الذهبی وهذا حدیث صحیحقال ابن کثیر: قال شیخنا أ 373ص    5البدایة والنهایة  ج  [5]
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 السالم هیمؤمنان عل ریرسول خدا )ص( و ام تیشاهد چهارم: مقارنه وال 

 علیه السالمو امیر مؤمنان  )ص( شاهد چهارم: مقارنه والیت رسول خدا

ه ا من از خود شما بیه آکاز مردم اقرار گرفتند « مواله ینت مواله فعلکمن »قبل از جمله  حضرت رسول 
، ردندکق یهمه ی مردم سخن آن حضرت را تصد یوقت «مکم من انفسکب یألست أول»ستم ؟ یشما سزاوارتر ن

 .ز موالی او استین ، علی س من موالی او هستمکبال فاصله بعد از آن فرمودند : پس هر 

 :یکمروایت 

ر ید از ز یشکقرار گرفته بود ، طولی ن« خم»ر درختی در محل یدر ز  فرمود: رسول خدا  علی »
د یدهیه گواهی مکن است یست مرا گرفت و خطاب به مردم فرمود : ای مردم ! مگر نه ارون آمده و دیدرخت ب

خدا و  دیدهیه گواهی مکاست  نیخدای تعالی پروردگار شماست ؟ در پاسخ گفتند : آری ! فرمود: مگر نه ا
ن ، یفرمود: بنابراند ؟ گفتند : آری ! یرسول او از جان شما به شما سزاوارترند؟ و خدا و رسول او موالی شما

ان ی، در م کنی( موالی اوست. ان شخص )علی یه خدا و رسول او موالی او هستند ، به راستی اکسی ک
د ید ، هرگز در منجالب گمراهی گرفتار نخواهینک کها تمسه هرگاه به آنکگذارم شما دو اثر ارزنده و گرانبها می

 طرف آن در دست حق تعالی یکه کباشد شما و خدا میان یسمان استوار میه ر کتاب خدا است کی یکشد : 
 1«.ت من استیگری ، اهل بیار شماست و دیگرش در اختیاست و طرف د

 تصحیح کرده اند. 3و حافظ بوصیری 2سند این روایت را ابن حجر عسقالنی

 روایت دوم:

 دارقطنی و حاکم روایت کرده اند که:

را  ر درخت هایرخت بزرگ و پر شاخ و برگ فرود آمد. مردم ز پنج د یکنه نزدیه و مدکن میب  خدارسول »

                                                      
حضر الشجرة بخم ، ثم خرج آخذا بید علی رضی الله عنه قال : ' ألستم تشهدون عن علی رضی الله عنه قال : إن النبی  [1]

وله تعالی ورس: ' ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولی بکم من أنفسکم وأن الله أن الله تبارک وتعالی ربکم ؟ ' قالوا : بلی . قال 
ه لأولیاؤکم ؟ ' . فقالوا : بلی . قال : ' فمن کان الله ورسوله مواله فإن هذا مواله ، وقد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا کتاب ال

 تعالی ، سببه بیدی ، وسببه بأیدیکم ، وأهل بیتی ' .
 سناده صحیحقال ابن حجر العسقالنی: إ 9309ح  803ص    86المطالب العالیة  ج  [2]
 سایت شامله / قال الحافظ البوصیری : َرَواُه ِإْسَحاُق ِبَسَنٍد َصِحیٍح  6619ح  387ص  3إتحاف الخیرة ، ج  [3]
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را  یاله یراد خطبه برخاست(. ابتدا حمد و ثنایا ید )و برایشامگاهان به آن جا رس  خداردند. رسول کجارو 
د: ، گفت. سپس فرمودیه او بگوکخواست  یم یرد و آنچه را خداکان یر و وعظ بکدر ذ یآورد و سخنان یبه جا

تاب کد: یشو ید ، هرگز گمراه نمینک یرو یه اگر از آن دو پکگذارم  یم ین شما باقی، من دو امر را بای مردم
سه ترم؟ ) یخودشان اول یه من بر مؤمنان از جانهاکد یدان یا میت من. )سپس فرمود( آیخدا و عترت و اهل ب

هم   یموالی اویم ، عل ه را منکفرمود: پس هر   خدا. پس رسول یبار این را فرمودند( گفتند: آر 
 1«، سپس دستش را گرفت و بلند کرد.موالی اوست

 2این روایت را نسائی نیز نقل کرده و ابو اسحاق حوینی سندش را تصحیح کرده است.

 روایت سوم:

 ابن حجر هیثمی می نویسد:

ر یر خم در ز یدر روز غد ه رسول خدا کح نقل کرده اند یره بسند صحیو لفظ حدیث غدیر را طبرانی و غ»
ای مردم! خدا موالی من است و من موالی مؤمنان، و من از جان ... ای خواند و فرمود: ه درختان خطبهیسا

 ا دوست دارانین )علی( موالی اوست؛ خدایم ایه من موالی اوکباشم، پس هر آنان به خود آنان سزاوارتر می
 3«..او را دوست بدار، و با دشمنان او دشمن باش.

روایت  و نیز در« ان الله ورسوله مواله فإن هذا موالهکفمن »ت در جمله ی ین روایع در ایتفر  یاده از فااستف
 .است ت رسول خدا یهمان وال  رالمومنین یت امیه وال کند کین مطلب را ثابت میقبلی ، به صراحت ا

                                                      
فقال أبو الطفیل  0533ح  881ص    9و المستدرک علی الصحیحین  ج  853ح  57ص    8جزء أبی الطاهر للدارقطنی  ج  [1]

ما تحت بین مکة والمدینة عند سمرات خمس دوحات عطاس فکنس الناس لرسول الله  نزلحدثنی زید بن أرقم أن النبی 
السمرات ثم راح عسیه فحمد الله وأثنی علیه ثم قال إنی تارک فیکم أمرین لن تضلوا ما اتبعتموهما کتاب الله عز وجل وأهل بیتی 

ده ناس بلی قال فمن کنت مواله فعلی مواله ثم أخذ بیعترتی ثم قال الست أولی بالمؤمنین من أنفسهم قالها ثالث مرات قال ال
  فرفعها

 پی دی اف؛ قال الحوینی : إسناده صحیح 30ح  39-33خصائص االمام علی )ع( للنسائی ، ص  [2]
ولفظه عند الطبرانی وغیره بسند صحیح أنه  873-871ص    8الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [3]
یر خم تحت شجرات ... ثم قال ) یا أیها الناس إن الله موالی وأنا مولی المؤمنین وأنا أولی لبم من أنفسهم فمن کنت خطب بغد

 مواله فهذا مواله یعنی علیا اللهم وال من وإاله وعاد من عاداه ( ...
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 ریغد ثیحد اقیدر س نیثقل ثیشاهد پنجم: حد

 

  ریث غدیاق حدین در سیث ثقلیشاهد پنجم: حد

در خطبه ی غدیر هم حدیث ثقلین را فرموده اند و به آن  ت که پیامبر با اسناد صحیح روایت شده اس
 ا .ر نه نصرت و دوستی  ،، و روشن است که حدیث ثقلین متابعت و اطاعت را بیان میکند 1وصیت کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 8368ح  953ص  0سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج  [1]
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امتداد رسالت 

 شاهد ششم: دعای پس از حدیث غدیر

 دعا برداشته و فرمودند:، دست به س از اینکه حدیث غدیر را فرمودندپ حضرت رسول 

ُهمَّ َواِل َمْن َواالُه ، َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه ، َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ » خداوندا ! دوست بدار هر ؛ یعنی  اللَّ
کس را که دوستش بدارد و دشمن بدار هر کس را که دشمنش بدارد و یاری کن هر کس را که یاری اش کند و 

 «ر کن هر کس را که بخواهد خوارش کند.خوا

در رحبه فرمود: قسم می دهم به خدا هرکس را که در روز غدیر خم از  : علی گویدسعید بن وهب »
شنید که می فرمود: همانا ولی من خدا است و من ولی مومنین هستم و هرکس که من ولی  رسول خدا 

ار هرکس را که دوستش بدارد و دشمن بدار هرکس را که او هستم ، پس این ولی اوست ؛ خداوندا ! دوست بد
 .دشمنش بدارد و یاری کن هرکس را که یاری اش کند

   1«سعید گفت: از کنارم شش نفر برخواستند و شهادت دادند و زید بن یثبع نیز همین مطلب را گفته است.

 3نیکو دانسته است.و ابن کثیر نیز  2این روایت را نسائی نقل کرده و حوینی  سندش را صحیح

و محقق کتابش دکتر عبد الملک بن دهیش سندش را  4همین روایت را ضیاء مقدسی در صحیحش آورده
 5تصحیح کرده است.

 نور الدین هیثمی می نویسد:

 ی: سوگند مفرمود ی( م) یه علکم یدیه ما شنکع گفتند ید بن بثید بن وهب و ز یمر ، سع یعمرو بن ذ 

                                                      
ل حدثنا الفضل بن موسی عن األعمش عن أبی إسحاق عن سعید بن وهب قال قال أخبرنا الحسین بن حریث المروزی قا [1]

یوم غدیر خم یقول إن الله ولیی وأنا ولی المؤمنین ومن کنت ولیه فهذا ولیه اللهم علی فی الرحبة أنشد بالله من سمع رسول الله 
  ستة وقال زید بن یثیع قام عندی ستةوال من وااله وعاد من عاداه وأنصر من نصره قال فقال سعید قام إلی جنبی 

 پی دی اف ؛ قال الحوینی: إسناده صحیح 39ح  16-15ص    8خصائص االمام علی للنسائی ، ج  [2]
  قال ابن کثیر: وهذا اسناد جید 387ص    5البدایة والنهایة  ج  [3]
لله ولیی وأنا ولی المؤمنین من کنت مواله فعلی یقول یوم غدیر خم اقال علی رضی الله عنه أنشد الله من سمع رسول الله  [4]

مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره قال فقال سعید فقام إلی جنبی ستة قال فقال زید بن یثیع قام من عندی 
 ستة ...

 قال عبدالملک دهیش : إسناده صحیح 018ح  873-876ص    3األحادیث المختارة  ج  [5]
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 ریغد ثیپس از حد یشاهد ششم: دعا

ده مرد زی، بالفاصله سدیستاده بود شنیه اکر خم آن هنگام یرا در روز غد سول الله ه سخن ر کرا  یسکدهم 
همه « ستم؟یه خودشان سزاوارتر نین یا من از مومنیآ»فرمود:  ه رسول خدا کبرخاسته و شهادت دادند 

م یاو یه من موالکس کهر »را گرفت و فرمود:  دست علی  امبر یرسول خدا . پس پ یا یگفتند : آر 
ا ه او ر کس که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس را کا ! دوست بدار هر یاوست ؛ بار خدا ی، پس این موال

 یسک اوریه او را مبغوض دارد و که او را دوست دارد و مبغوض بدار کسی را کباش  یسکدشمن دارد و دوستدار 
  .«انده او را خوار گردکرا  یسکاری اش کند و خوار گردان یه کباش 

ه او هم ثقه کفة یح بخاری هستند بجز فطر بن خلیانش همه راویان صحیه راوکرده کث را بزار نقل ین حدیا
 1«است.

را معنا ی؛ ز « محّبت و دوستی» یدارد، نه با معنا یسازگار « و امامت یسرپرست» ی، تنها با معنان جملهیا
 .دوست آنان است که حضرت علی  یدعا کند برای کسان ندارد که پیامبر 

 ی، برادندیخود برگز  ینیرا به جانش ه حضرت امیر المومنین کبعد از آن  در واقع حضرت رسول 
ن امر و اداره امور یا یه آن حضرت را در اجراکردند کب ین امر مهم و عملی شدن آن ، مردم را ترغیت ایتثب

گر به دشمنانشان یرد و از طرف دکخواهد  یار یها را نند ، خداوند آنکن یه اگر چنکند ینما یار یت کممل
داوند قت با خیبا او را داشته باشند ، در حق ینند و قصد دشمنکمخالفت  ه اگر با حضرت علی کفهماندند 
 اند.ردهکرده و با او دشمنی کمخالفت 

ر یو محبت حضرت ام یرا اگر فقط دوستی؛ ز ندارد ین دعائی جز با مقام امامت و خالفت سازگار یچن 
دا و خ یاو را دوست یه دوستک ییتا جا ، ندید نماکین همه تأ یه اک، معنا نداشت مطرح بود ن یالمؤمن

طلب نصرت الهی و برای  و برای یاری کنندگان امیرالمومنین  ندیدشمنی با او را دشمنی با خدا اعالم نما
 مخالفینش نفرین کند.

                                                      
وعن عمرو بن ذی مر وسعید بن وهب وعن زید بن بثیع قالوا سمعنا علیا یقول نشدت   875ص    3الزوائد للهیثمی  ج  مجمع [1]

قال ألست أولی بالمؤمنین یقول یوم غدیر خم لما قام فقام ثالثة عشر رجال فشهدوا أن رسول الله الله رجال سمع رسول الله 
فأخذ بید علی فقال من کنت مواله فهذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وأحب من  من أنفسهم قالوا بلی یا رسول الله قال

 أحبه وأبغض من یبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفة وهو ثقة
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امتداد رسالت 

 1ّل بر عصمت دانسته و از این رو آن را دروغ پنداشته است.این قسمت از حدیث را داابن تیمیه جالب اینکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 خن ابن تیمیه را آورده ایم.س، در بحث امامت امیرالمومنین )ع( در پرتو عصمت  کتابدر اواخر این  [1]
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 السالم هیمؤمنان عل ریمردم به ام تیو تهن کیشاهد هفتم: تبر 

 علیه السالمشاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مؤمنان 

حدیث غدیر را فرمودند ، عمر بن خطاب جلو آمده و به حضرت امیر المومنین  پس از اینکه حضرت رسول 
 : چنین تبریک گفت 

بِ ای کَبٍخ َبٍخ لَ »
َ
ْصَبْحَت الیوم َمْوال یْبَن أ

َ
 «لِّ ُمْسِلٍم کَوَمْوَلی  یَطاِلٍب أ

 «من و موالی همه ی مسلمین گردیدی. یفرزند ابی طالب! تو امروز موال یگوارا باد بر تو ا»

از  نفر 6از  مطلب که از مهمترین قراین روشن کننده ی معنای حدیث غدیر است، در کتب اهل سنتاین 
 ده است:اصحاب روایت ش

 : براء بن عازبیکم

م که به غدیر خم رسیدیم، فرمان اقامه یبود د: در حجة الوداع همراه رسول خدا یگو یبراء بن عازب م»
ردند، پس نماز ظهر را خواندند و سپس کز یتم ر درخت ها را برای رسول خدا ینماز جماعت صادر شد و ز 

من نسبت به مؤمنان از جان آنان به خودشان سزاوارتر ا می دانید که یرا گرفت و فرمود: آ  یدست عل
را گرفت و فرمود: هرکس را که من  ، و این را دو مرتبه فرمودند و سپس دست علی یهستم؟ گفتند: آر 

را دوست بدارد و دشمن   یه علکموالی اوست ؛ خداوندا ! دوست بدار آن موالی اویم ، پس علی 
ون موالی نکپسر ابوطالب ، تو ا  یباشد بر تو ا کدار ایشان رفت و گفت: مبار بدار دشمن او را. پس عمر به دی

 1«من و تمام مؤمنان شدی.

و وصی الله بن محمد عباس  2این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را صحیح

                                                      
حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا علی بن زید عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال کنا مع رسول  [1]

تحت شجرتین فصلی الظهر وأخذ بید علی رضی فی سفر فنزلنا بغدیر خم فنودی فینا الصالة جامعة وکسح لرسول الله الله 
لله عنه فقال ألستم تعلمون انی أولی بالمؤمنین من أنفسهم قالوا بلی قال ألستم تعلمون انی أولی بکل مؤمن من نفسه قالوا بلی ا

قال فأخذ بید علی فقال من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من واله وعاد من عاداه قال فلقیه عمر بعد ذلک فقال له هنیاء یا بن 
سیت مولی کل مؤمن ومؤمنة . قال أبو عبد الرحمن ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن أبی طالب أصبحت وأم

  نحوهعدی بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبی 
 پی دی اف / قال حمزة الزین : إسناده صحیح  81938ح  816و  815ص  80مسند احمد، ج  [2]
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امتداد رسالت 

 1سندش را حسن لغیره دانسته است.

 ؛دانسته و به آن استدالل کرده است مرکز فتوای اسالم وب هم این حدیث را معتبر

می گوییم: مراد از آن )حدیث غدیر( ، محبت ، مودت و ترک دشمنی است  ، و این همان چیزی است که »
 نونکپسر ابوطالب ، تو ا  یباشد بر تو ا کگفت: مبار  صحابه از آن فهمیده اند تا جایی که عمر به علی 

 2«مد روایت کرده است.موالی من و تمام مؤمنان شدی . آن را اح

 د:یگوت میین روایمال علی قاری هروی حنفی بعد از نقل و شرح ا

خن باشد؛ پس به س« حسن»ه کن است ین درجه اش ایمتر کرده و کت را احمد در مسند خود نقل ین روایا»
  3.«ن حدیث خدشه وارد کرده اند ، توجه نمی شودیه در ثبوت اکسانی ک

فعی بعد از نقل این حدیث ، احادیث دیگری را نیز نقل می کند که عمر بن عبد الملک عصامی مکی شا
 ؛را موالی خود و همه ی مومنین و مسلمین دانسته است خطاب، امیرالمومنین 

و  یطالب! گوارا باد بر تو ؛ صبح کرد یپسر اب یمالقات کرد و گفت: ا  یه با علین قضیعمر بعد از ا»
 . یهر مرد و زن مؤمنی هست یکه موال یدر حال یشب کرد

رفتاری داری که نمی بینیم با احدی از اصحاب  و از سالم منقول است که به عمر گفته شد : تو با علی 
 آن را انجام دهی. عمر گفت: زیرا او موالی من است !  رسول خدا 

ن ین ایگفت: ب  یحل خصومت نزد او آمدند ، پس به عل یبرا یابانیو از عمر منقول است که دو نفر ب
ر یتحق یاز آن دو با لحن یکین آن دو مرد حکم کرد ؛ یب طالب  ین علی بن ابیرالمؤمنیدو قضاوت فرما. ام

و، چه بر ت یبانش را گرفت و گفت: وایکند؟! عمر به طرف او رفت ، گر ین ما قضاوت مین بیز گفت: ایآم
ند ت قبول نکیکه او را به وال  یاست و کس یمنهر مؤ یمن و موال ین موالیست؟ این شخص کیا یدانیم

                                                      
 قال وصی الله بن عباس: إسناده حسن لغیره 8703ح  355فضائل الصحابة البن حنبل  ص  [1]
نقول : المراد بذلک ، المحبة   3776/0/83مصادف با  8033ربیع االول  80؛ در تاریخ چهارشنبه  39091رقم الفتوی:  [2]

ی طالب نیئا یا ابن أبوالمودة وترک المعاداة ، وهذا الذی فهمه الصحابة رضوان الله علیهم حتی قال عمر لعلی رضی الله عنهما : ه
 أصبحت وأمسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة . رواه أحمد

رواه أحمد أی فی مسنده ، وأقل مرتبته أن یکون حسنا فال التفات   6879در شرح حدیث  351ص    88مرقاة المفاتیح  ج  [3]
   لمن قدح فی ثبوت هذا الحدیث
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 السالم هیمؤمنان عل ریمردم به ام تیو تهن کیشاهد هفتم: تبر 

 ست . یمؤمن ن
کم ن من و تو حین فرد نشسته بیمنازعه واقع شد. عمر گفت: ا یا، راجع به مسألهین عمر و شخصیو ب

ن مرد بزرگ شکم؟! عمر از جا برخاست و یکرد. آن مرد گفت: ا طالب یبن اب یکننده باشد و اشاره به عل
؟ یچک شمردرا کو یچه کس یدانیا مین بلند کرد و به زمین زد، سپس گفت: آیفت تا او را از زمبان او را گر یگر 

 هر مسلمانی است.  یمن و موال یکه موال یکس
 1«را ابن السمان نقل کرده است. روایاتاین 

 دوم: ابو هریره

 : نقل کرده است که گفتره یابوهر خطیب بغدادی با سندش از 

 ن روز،یشود ؛ ا ینوشته م یو  یرد ، ثواب روزه شصت ماه برایحجه را روزه بگ یذ ه روز هجدهم کس کهر »
ستم؟ یمؤمنان ن یا من ولیرا گرفت و فرمود: آ  یدست عله رسول خدا ک یر خم است، روز یروز غد

او است. پس  یموال  ی، پس علاو هستم یس من موالک. فرمود: هر رسول خدا  یگفتند: چرا ا
. پس شدی یهر مسلمان یمن و موال ینون موالکپسر ابوطالب، تو ا  یبر تو ا یک، تبر کیعمر گفت: تبر 

 2«ردم.کامل کن شما را یه را نازل کرد: امروز دین آیخداوند ا

                                                      
طاب علی بن أبی طالب بعد ذلک فقال له هنیئا لک یا بن أبی طالب ولقی عمر بن الخ 96ص    9سمط النجوم العوالی  ج  [1]

أصبحت وأمسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة وعن سالم قیل لعمر إنک تصنع بعلی شیئا ما نراک تصنعه بأحد من أصحاب رسول الله 
دهما هذا لی بینهما فقال أحقال إنه موالی وعن عمر وقد جاءه أعرابیان یختصمان فقال لعلی اقض بینهما یا أبا الحسن فقضی ع

یقضی بیننا فوثب إلیه عمر وأخذ بتلبیبه وقال ویحک أتدری من هذا هذا موالی ومولی کل مؤمن ومن لم یکن مواله فلیس بمؤمن 
وعنه وقد نازعه رجل فی مسألة فقال له بینی وبینک هذا الجالس وأشار إلی علی بن أبی طالب فقال الرجل هذا األبطن فنهض 

مجلسه وأخذ بتلبیبه ورفعه من األرض ثم ضرب به األرض فقال أتدری من صغرت موالی ومولی کل مؤمن أو مسلم  عمر عن
 خرجهن ابن السمان 

أنبأنا عبد الله بن علی بن محمد بن بشران أنبأنا علی بن عمر الحافظ حدثنا أبو نصر حبشون بن موسی بن أیوب الخالل حدثنا  [2]
نا ضمرة بن ربیعة القرشی عن بن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبی هریرة قال من علی بن سعید الرملی حدث

بید علی بن أبی طالب فقال صام یوم ثمان عشرة من ذی الحجة کتب له صیام ستین شهرا وهو یوم غدیر خم لما أخذ النبی 
أصبحت  واله فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لک یا بن أبی طالبألست ولی المؤمنین قالوا بلی یا رسول الله قال من کنت مواله فعلی م

 موالی ومولی کل مسلم فأنز الله الیوم أکملت لکم دینکم



 
 

031 

 

امتداد رسالت 

 1سند این روایت طبق حکم برنامه ی جوامع الکلم، حسن است.

را به خاطر  تروایاین ، سند ه استگویا دیوار کوتاه تری از شهر بن حوشب و مطر الوراق پیدا نکردکه ألبانی 
 2.تضعیف کرده است آن دووجود 

 ، نزول آیه ی اکمال هم دربارهی نداشته است ؛ چون در این روایتاما باید دانست که ألبانی چاره ی دیگر 
 ی غدیر دانسته شده است!

حسن  ه ی روایاتشاندر ادامه ثابت می کنیم که شهر بن حوشب و مطر الوراق، هر دو ثقه هستند و اقل مرتب
 است.

 توثیق شهر بن حوشب:

د بن م، سنن اربعه و بخاری در کتابهای غیر از صحیحش است و بزرگانی مثل احصحیح مسلم جالاو از ر  
 .رعه و یعقوب بن شیبه او را توثیق کرده اندز حنبل، بخاری، یحیی بن معین، ابو 

 ّزی می نویسد :مِ جمال الدین 

، مسلم در صحیحش و نویسندگان سنن اربعه در سنن شان از او ر از صحیحشبخاری در کتاب های غی»
شهر بن حوشب اشعری ... حرب بن اسماعیل کرمانی نقل کرده است که احمد بن حنبل گفت: . روایت کرده اند

فت: عیبی ست که گحدیثش نیکو است ، و او را توثیق کرد ... و حنبل بن اسحاق از احمد بن حنبل نقل کرده ا
ن خبر رسیده است که احمد بن حنبل، شهر بن . عثمان بن سعید دارمی گفته است: به مبر او وارد نیست

. و ترمذی از احمد بن حنبل نقل کرده که گفته است: اشکالی به حدیث عبد الحمید حوشب را ستایش می کرد
لحدیث اه است: شهر حسن بن بهرام از شهر بن حوشب وارد نیست. و نیز ترمذی از بخاری نقل کرده که گفت

 ، و گفته است: تنها ابن عون در تضعیف او سخن گفته است ... و کارش ]در حدیث[ قوی است

                                                      
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناد حسن 0933رقم  313ص    1تاریخ بغداد  ج  [1]
( ، وابن عساکر 337/ 1لتاریخ" )سایت شامله / أخرجه الخطیب فی "ا 0339ح  530ص  87سلسلة األحادیث الضعیفة ، ج  [2]
 ( . وهذا إسناد ضعیف أیضًا؛ لضعف شهر ومطر8-3/ 881/ 83)
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 السالم هیمؤمنان عل ریمردم به ام تیو تهن کیشاهد هفتم: تبر 

   1«.و ابوبکر بن ابی خیثمه و معاویه بن صالح از یحیی بن معین نقل کرده اند که گفت: او ثقه است

 هیثمی بعد از نقل روایتی می گوید:

رعه ز ، ابود او اختالف کرده اند ، اما احمد، یحیی بن معیندارد که در مور در سند آن شهر بن حوشب قرار »
 2«و یعقوب بن شیبه او را توثیق کرده اند.

 شمس الدین ذهبی نام او را در شمار راویان ثقه آورده و گفته است : 

 3.«دشهر بن حوشب از علمای تابعین است که احمد بن حنبل و یحیی بن معین او را توثیق کرده ان»

 ؛و حافظ ابن حجر عسقالنی او را حسن الحدیث دانسته است

 4.«اگرچه کمی ضعف در او باشد ،شهر بن حوشب حسن الحدیث است»

 ؛، او را ثقه دانسته استی نیز بعد از نقل روایتیهیثم

در سند آن شهر بن حوشب وجود دارد که او ثقه است و البته در موردش سخنانی وجود دارد و بقیه ی »
 5.«جالش همگی ثقه هستندر 

 

 

 

                                                      
: شهر بن حوشب االشعری ، ... وقال حرب بن إسماعیل الکرمانی عن  0بخ م   3318رقم  510ص    83تهذیب الکمال  ج  [1]

أحمد بن حنبل : لیس به بأس . وقال عثمان بن سعید  أحمد بن حنبل : ما أحسن حدیثه ، ووثقه ... وقال حنبل بن إسحاق ، عن
الدارمی : بلغنی أن أحمد بن حنبل کان یثنی علی شهر بن حوشب. وقال الترمذی  : قال أحمد بن حنبل : ال بأس بحدیث 

ا تکلم إنم عبدالحمید بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال الترمذی أیضا ، عن البخاری : شهر حسن الحدیث. وقوی أمره ، وقال :
 فیه ابن عون ... وقال أبو بکر بن أبی خیثمة ، ومعاویة بن صالح عن یحیی بن معین : ثقة

 وفیه شهر بن حوشب وقد اختلفوا فیه ولکنه وثقه أحمد وابن معین وأبو زرعة ویعقوب بن شیبة  389ص    8مجمع الزوائد  ج  [2]
 شهر بن حوشب علی من علماء التابعین وثقة أحمد وابن معین 868رقم  877ص    8ذکر من تکلم فیه وهو موثق  ج  [3]
  وشهر حسن الحدیث وإن کان فیه بعض الضعف 8893در شرح ح  65ص    9فتح الباری  ج  [4]
  وفیه شهر بن حوشب وهو ثقة وفیه کالم وبقیة رجاله ثقات  338ص    0مجمع الزوائد  ج  [5]
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امتداد رسالت 

 توثیق مطر الوراق:

 .صحیح مسلم ، سنن اربعه و بخاری در کتابهای غیر از صحیحش استجال او نیز از ر 

 جمال الدین ِمّزی در شرح حال او می نویسد:

رعه نقل کرده است که گفته اند: او ز مطر بن طهمان الوراق ... اسحاق بن منصور از یحیی بن معین و ابو»
ت پس گفت: او صالح الحدیث اس .گفت: از پدرم راجع به او پرسیدملح است ... عبد الرحمن بن ابی حاتم صا

 1.«... و ابن حبان نام او را در کتاب ثقات خود ذکر کرده است

 ابن حجر عسقالنی نیز چنین می نویسد:

مان ز مطر بن طه، مسلم در صحیحش و نویسندگان سنن اربعه در سنن شان ابخاری در تعلیق هایش»
الوراق روایت کرده اند ... و بخاری در باب تجارت در دریا در کتاب صحیحش از او یاد کرده است و خلیفه گفته 

: او راستگو است و در جای دیگر گفته است: ایرادی بر بر وی نیست ... و عجلی بصری گفتهاست: ایرادی 
  2.«تو ابوبکر بزار نیز گفته است: اشکالی بر او نیس .گفته شد: آیا تابعی است؟ گفت: نهوی نیست. به او 

 بیهقی می نویسد :

احمد طحاوی گفته است: مسلم بن حجاج در صحیحش به مطر بن طهمان الوراق احتجاج کرده است »
هیعه ، محمد ، ابن ل ، حجاج بن أرطأة ، موسی بن عبیدهبه کسانی مثل ابوبکر بن ابی مریمو نیز در همان کتاب 

بنابراین سزاوار نیست که روایت مطر  ؛ینار الطاحی و کسانی ضعیف تر از آن ها هم احتجاج کرده استبن د

                                                      
: مطر بن طهمان الوراق ... وقال إسحاق بن منصور عن یحیی بن  0خت م   5330 رقم 50-58ص    31تهذیب الکمال  ج  [1]

معین ، وأبو زرعة : صالح ... وقال عبد الرحمن بن أبی حاتم : ... سألت أبی عنه ، فقال : هو صالح الحدیث ... وذکره ابن حبان فی 
  کتاب الثقات

البخاری فی التعالیق ومسلم واألربعة مطر بن طهمان الوراق  0خت م  853ص    87تهذیب التهذیب البن حجر العسقالنی  ج  [2]
... وذکره البخاری فی باب التجارة فی البحر من الجامع فقال وقال خلیفة ال بأس به ... وقال العجلی بصری صدوق وقال مرة ال 

 بأس به قیل له تابعی قال ال وقال أبو بکر البزار لیس به بأس
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 السالم هیمؤمنان عل ریمردم به ام تیو تهن کیشاهد هفتم: تبر 

 1.«الوراق رد شود

 ست:شمس الدین ذهبی او را حسن الحدیث دانسته ا

 2.«طر از رجال مسلم در صحیحش بوده و حسن الحدیث استم»

 ؛و اسم او را در زمره ی افراد موثق آورده است

راق : مسلم از او در صحیحش روایت نقل کرده و راستگو است ، اما مشهور است که در روایتش از مطر الو»
 3«عطاء ضعف وجود دارد.

 ؛و در کتاب دیگرش او را ثقه دانسته است

مسلم در صحیحش از او روایت نقل کرده است ؛ مطر بن طهمان الوراق ثقه و تابعی است که از عطاء حدیث 
ن سعد گفته است: در حدیث او ضعف وجود دارد ؛ و احمد بن حنبل و ابن معین گفته اند:  نقل کرده است و اب

 4.«در روایت از عطاء ضعیف استمخصوصا او 

 5.حاکم نیشابوری و ذهبی احادیث مطر الوراق را صحیح دانسته اند

 6.نقل کرده استدر صحیحش بخاری نیز سخنی را از او در تفسیر قرآن 

 هر دو ثقه هستند و سند این روایت، حداقل حسن است. ،بن حوشب و هم مطر الوراق هم شهر بنابراین

                                                      
قال أحمد : مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج ومن   3113ذیل ح  91ص    0ثار  ج معرفة السنن واآل  [1]

یحتج فی کتابه بمثل أبی بکر ابن أبی مریم والحجاج بن أرطأة وموسی بن عبیدة وابن لهیعة ومحمد بن دینار الطاحی ومن هو 
  علیه فی أصله بروایة مالک قائمة أضعف منهم ال ینبغی أن یرد روایة مطر الوراق . کیف والحجة

  فمطر من رجال مسلم حسن الحدیث 1539رقم  005ص    6میزان االعتدال فی نقد الرجال  ج  [2]
  مطر الوراق م علی صدوق مشهور ضعف فی عطاء  933رقم  835ص    8ذکر من تکلم فیه وهو موثق  ج  [3]
عه / مطر بن طهمان الوراق ثقة تابعی عن عطاء قال ابن سعد فیه ضعف م  6319رقم  663ص    3المغنی فی الضعفاء  ج  [4]

  فی الحدیث وقال أحمد وابن معین ضعیف فی عطاء خاصة
اُق، َوَلْم یْخِرَجاُه .   1333ح  060ص  0المستدرک علی الصحیحین للحاکم ، ج  [5] ُبو َرَجاٍء ُهَو َمَطٌر اْلَورَّ

َ
َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َوأ

 من تلخیص الذهبی: صحیحالتعلیق 
وقال مطر الوراق ) ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ( قال هل من طالب علم فیعان   3300ص    6صحیح البخاری  ج  [6]

 علیه
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امتداد رسالت 

 سوم: عبد الله بن عباس

 :ی ابالغ ، به صراحت بیان می داردفخر رازی ضمن بیان یکی از اقوال نزول آیه 

ا نازل شده است ، و هنگامی که این آیه نازل شد ، رسول خد دهم: آیه در فضل علی بن ابی طالب »
  :هرکس را که من موالی اویم ، پس علی »دستش را گرفت و فرمود  ! موالی اوست ؛ خداوندا

، پس عمر او را مالقات « دوست بدار هرکس را که دوستش بدارد و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد
 آن ، سخن ابن کرد و گفت: مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب! موالی من و موالی همه ی مؤمنین شدی. و

  1.«( استعباس ، براء بن عازب و محمد بن علی )امام باقر 

 چهارم: زید بن ارقم

 جالل الدین سیوطی می نویسد:

فرمود: هرکس را که  احمد بن حنبل از براء بن عازب و زید بن ارقم روایت کرده است که رسول خدا »
خطاب گفت: مبارک باد بر تو یا علی ! موالی پس عمر بن  .( موالی اوستمن موالی اویم ، پس علی )

 2«همه ی مؤمنان شدی.

 پنجم: ابو سعید خدری

 نظام الدین نیشابوری می نویسد:

از ابوسعید خدری نقل شده است که این آیه در فضل علی بن ابی  ای رسول ! برسانفرمود:  خداوند»
فت و فرمود: هرکس که من موالی دستش را گر  پس رسول خدا  ؛در روز غدیر خم نازل شد طالب 

خداوندا دوست بدار هرکس را که دوستش بدارد و دشمن بدار هرکس را که  ؛اویم ، پس این علی موالی اوست
دشمنش بدارد. پس عمر به دیدارش رفت و گفت: مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب ، موالی من و موالی همه 

                                                      
 هالعاشر : نزلت اآلیة فی فضل علی بن أبی طالب علیه السالم ، ولما نزلت هذه اآلیة أخذ بید 03ص    83التفسیر الکبیر  ج  [1]

وقال : ) من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ( فلقیه عمر رضی الله عنه فقال : هنیئا لک یا ابن طالب 
 أصبحت موالی ومولی کل مؤمن ومؤمنة ، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علی

قال : من البراء بن عازب ، وزید بن أرقم : ) أن رسول الله وأخرج أحمد عن   31ص    8الحاوی للفتاوی للسیوطی  ج  [2]
 کنت مواله فعلی مواله فقال عمر بن الخطاب هنیئا لک یا علی أمسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة (
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 السالم هیمؤمنان عل ریمردم به ام تیو تهن کیشاهد هفتم: تبر 

  1«( نیز هست.ء بن عازب و محمد بن علی )امام باقر ی مؤمنان شدی . و آن سخن ابن عباس ، برا

 ششم: سعد بن ابی وقاص

 عبد الرؤوف مناوی می نویسد:

هنگامی که ابوبکر و عمر آن را شنیدند _طبق آنچه که دارقطنی از سعد بن ابی وقاص روایت کرده است_ »
 2«گفتند: ای پسر ابوطالب! موالی همه ی مؤمنان شدی.

 :ن روایت را مسّلم دانسته و به آن علیه شیعه استدالل کرده استابن حجر هیثمی ای

ه ه اولی بکم یشو ین معنی نمیم به ای( اولی است، ولی تسلعنی علی یه او )کم ین را قبول دار یما ا»
: ایدست، همانند این آیه که می فرمی بسوی اویکروی و نزدیه او اولی به پکن است یه مراد اک، بلامامت است

نه در ظاهر و .« اند ردهکروی یه از او پکسانی هستند ک، همان م ین مردم به ابراهیتر یکقت، نزدیقدر ح»
ر و عمر که ابو بکن معنی است ینه قاطعانه نمی توان این احتمال را رد نمود ، بلکه این امری واقع است و هم

دند به او یرا[ شن غمبر یه ]سخن پکافی است، چه آن دو پس از آنکن دو نفر یاند و فهم ا دهیث فهمیاز حد
موده ت نیث را دارقطنی رواین حدی( گفتند: ای پسر ابی طالب ! موالی هر مرد و زن مؤمن شدی . ا)علی 

( به نحوی عمل می کنی که با دیگر اصحاب است. و همچنین روایت شده که به عمر گفته شد: تو با علی )
 3«یرا[ او موالی من است.عمر گفت : ]ز . عمل نمی کنیرسول خدا 

                                                      
ْغ . عن  686ص  3تفسیر النیسابوری = غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، ج  [1] ُسوُل َبلِّ یَها الرَّ

َ
أبی سعید سایت شامله؛ فقال: یا أ

بیده الخدری أن هذه اآلیة نزلت فی فضل علی بن أبی طالب رضی الله عنه وکرم الله وجهه یوم غدیر خم، فأخذ رسول الله 
وقال: من کنت مواله فهذا علی مواله. اللهم وال من وااله وعاد من عاداه. فلقیه عمر وقال: هنیئا لک یا ابن أبی طالب أصبحت 

 مؤمنة. وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علیموالی ومولی کل مؤمن و
ولما سمع أبو بکر وعمر ذلک قاال فیما خرجه الدارقطنی عن سعد بن أبی وقاص أمسیت   381ص    6فیض القدیر للمناوی  ج  [2]

  یا ابن أبی طالب مولی کل مؤمن ومؤمنة
ثالثها سلمنا أنه أولی لکن ال نسلم أن المراد أنه األولی   887ص    8 الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج [3]

باإلمامة بل باالتباع والقرب منه فهو کقوله تعالی ) إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه ( وال قاطع بل وال ظاهرعلی نفی هذا 
دیث فإنهما لما سمعاه قاال له أمسیت یا ابن أبی طالب االحتمال بل هو الواقع إذ هو الذی فهمه أبو بکر وعمر وناهیک بهما من الح

مولی کل مؤمن ومؤمنة أخرجه الدارقطنی و أخرج أیضا أنه قیل لعمر إنک تصنع بعلی شیئا ال تصنعه بأحد من أصحاب النبی 
فقال إنه موالی  
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امتداد رسالت 

اما اینکه ابن حجر معنای اولی را تحریف کرده، برای اثبات سخنش نیاز به دلیل و قرینه دارد که ندارد، در 
حالی که ما قراین مختلفی داریم که مولی در حدیث غدیر به معنای اولی به نفس است که تعدادی از آن را ذکر 

 ا خواهیم گفت.کردیم و در ادامه نیز تعدادی دیگر ر 

 اجماع اهل سنت بر صحت روایت تبریک عمر

 می گوید: ابو حامد غزالی

ر خم یه همه ی مسلمانان بر متن آن اتفاق دارند، خطبه ی غدک های رسول گرامی اسالم از خطبه»
موال و سرپرست او است.  س من موال و سرپرست او هستم، علی کهر »فرمود:  است. رسول خدا 

نون ک، ای ابا الحسن، تو ا یک، تبر یکتبر »( گفت: به علی ) ش رسول خدا ین فرمایا عمر پس از
و  امبر یم او در برابر فرمان پیت از تسلیاکن سخن عمر حیا«. موالی من و موالی همه ی موالها شدی

 1«.( به رهبری امت داردتش از انتخاب علی )ی( و نشانه رضاامامت و رهبری علی )

 

 بر امامت داللت حدیث

عمر بن خطاب می گوید: امروز موالی مسلمین شدی! آیا منظور او این است که امروز دوست مسلمانان 
با مسلمانان دشمن بودند؟! و جالب اینکه ، عمر بن خطاب جزء  شدی؟! یعنی آیا قبل از این ، امام علی 

 شکایت کنندگان هم نبوده است.

 امت است.بنابراین روشن است که منظور او ، ام

  2!مولی در این روایت را والی معنی کرده است ،ه از علمای اهل سنت، مال علی قاری حنفیکنیجالب ا

 

                                                      
خطبته فی یوم عید یزحم باتفاق  واجمع الجماهیر علی متن الحدیث من  81ص    8سر العالمین وکشف ما فی الدارین  ج [1]

الجمیع وهو یقول : ' من کنت مواله فعلی مواله ' فقال عمر بخ بخ یا أبا الحسن لقد أصبحت موالی ومولی کل مولی فهذا تسلیم 
  ورضی وتحکیم

 وقول عمر لعلی : أصبحت مولی کل مؤمن ، أی والی کل مؤمن 303ص    88مرقاة المفاتیح  ج [2]
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 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

 شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر

 را ابالغ نمودند، این آیه نازل شد: امامت امیر مومنان  بعد از اینکه رسول خدا 

 ْذِ یْوَم یال  یْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ۚ الْ کنِ یِمْن دِ َفُروا کَن یِئَس الَّ
َ
ْتَمْمُت عَ کنَ یْم دِ کَمْلُت لَ کْوَم أ

َ
 یْم ِنْعَمتِ یکلَ ْم َوأ

ْساَلَم دِ کُت لَ یَوَرِض   .ًنایُم اإْلِ

امروز، کافران از )زوال( آیین شما مأیوس شدند؛ بنابر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! »
دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آیین )جاودان( شما امروز، 

 1«پذیرفتم.

،  طبق نقل مرحوم عالمه امینی رضوان الله علیه ، شأن نزول این آیه در غدیر در حق امیر المومنین 
ری به روایات زید بن ارقم در کتاب الوالیه طبنفر از صحابه نقل شده است، اما چون ما  پنجدر کتب اهل سنت از 

، ابن ت ابو هریرهاریم، تنها به روایاو جابر بن عبد الله در کتاب الخصائص العلویه ابو الفتوح نطنزی دسترسی ند
 .استدالل می کنیم یابو سعید خدر  عباس و

 یکم: ابو هریره

 : نقل کرده است که گفتره یابوهر خطیب بغدادی با سندش از 

 ن روز،یشود ؛ ا ینوشته م یو  یرد ، ثواب روزه شصت ماه برایحجه را روزه بگ یه روز هجدهم ذ کس کهر »
ستم؟ یمؤمنان ن یا من ولیرا گرفت و فرمود: آ  یدست عله رسول خدا ک یر خم است، روز یروز غد

ت. پس او اس یموال  یاو هستم ، پس عل یس من موالک. فرمود: هر رسول خدا  یگفتند: چرا ا
. پس شدی یهر مسلمان یمن و موال ینون موالکپسر ابوطالب، تو ا  یبر تو ا یک، تبر یکعمر گفت: تبر 

 2«ردم.کامل کن شما را یه را نازل کرد: امروز دین آیخداوند ا

                                                      
 9مائده:  [1]
أنبأنا عبد الله بن علی بن محمد بن بشران أنبأنا علی بن عمر الحافظ حدثنا أبو نصر حبشون بن موسی بن أیوب الخالل حدثنا  [2]

علی بن سعید الرملی حدثنا ضمرة بن ربیعة القرشی عن بن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبی هریرة قال من 
بید علی بن أبی طالب فقال ب له صیام ستین شهرا وهو یوم غدیر خم لما أخذ النبی صام یوم ثمان عشرة من ذی الحجة کت
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امتداد رسالت 

 1سند این روایت طبق حکم برنامه ی جوامع الکلم، حسن است.

 و به اشکاالتش پاسخ دادیم. مت کردیدر بحث تبریک عمر، صحت سند این روایت را اثبا

 ابن عباس وم:د

در بحث روایات نزول آیه ی ابالغ در غدیر، دو سند از ابن عباس آوردیم که در دومی به نزول آیه ی اکمال 
 در غدیر نیز اشاره شده بود.

 وم: ابو سعید خدریس

 است که گفت: کردهز ابوسعید خدری نقل ابن عساکر با سندش ا

 ( را نصب کرد و والیتش را اعالم کرد ، جبرئیل در غدیر خم، علی ) خدا  هنگامی که رسول» 
امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان »با این آیه فرود آمد: 

 2.«آیین )جاودان( شما پذیرفتم

 3.که این آیه در غدیر خم نازل شد سیوطی نیز از ابن مردویه از ابوسعید خدری نقل کرده است

 

 

                                                      
ألست ولی المؤمنین قالوا بلی یا رسول الله قال من کنت مواله فعلی مواله فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لک یا بن أبی طالب أصبحت 

 موالی ومولی کل مسلم فأنز الله الیوم أکملت لکم دینکم
 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناد حسن 0933رقم  313ص    1بغداد  ج تاریخ  [1]
أنبانا أبو عبد الله محمد بن علی بن أبی العالء أناأبی أبو القاسم أنا أبو محمد   393ص    03تاریخ مدینة دمشق البن عساکر  ج  [2]

أبی هارون  حمید الحمانی نا قیس بن الربیع عنبن أبی نصر أنا خیثمة ناجعفر بن محمد بن عنبسة الیشکری نا یحیی بن عبد ال
علیا بغدیر خم فنادی له بالوالیة هبط جبریل علیه السالم علیه بهذه العبدی عن أبی سعید الخدری قال لما نصب رسول الله 

  االیة ) الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اإلسالم دینا (
  أخرج ابن مردویه عن أبی سعید الخدری أنها نزلت یوم غدیر خم 67ص    8ن للسیوطی  ج اإلتقان فی علوم القرآ [3]
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 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

 بر نزول آیه ی اکمال در غدیر خم عامه اعتراف ناخواسته ی علمای 

ب بودن نزولش در عرفه ، این است که بسیاری از ذنزول آیه ی اکمال در غدیر خم و کیکی دیگر از دالیل 
ی اکمال از دنیا رفته اند و از طرف  روز بعد از نزول آیه 13یا    ،18رسول خدا »علمای اهل سنت گفته اند: 

  «ربیع االول بوده است. 83دیگر گفته اند که وفات آن حضرت در 

هل و با نظر ا با یک محاسبه ی ساده معلوم می شود که این قول ، مؤید نزول آیه ی اکمال در غدیر است
 سنت مبنی بر نزول در روز عرفه هیچ تناسبی ندارد.

 ماه دو باید شود، روز هم نمی 29که  گونه همان شود، روز نمی 30ماه پشت سر هم با توّجه به این که سه 
 .روز در نظر بگیریم 30روز و یک ماه را  29روز، یا دو ماه را  29 را ماه یک و روز 30 را

 روز در نظر بگیریم: 82اگر معیار را 

ه اضافه دوازده روز ماه ربیع ب که شود روز می 58روز در نظر بگیریم، جمعًا  29اگر دو ماه صفر و محّرم را 
روز دیگر به عقب  12 ،روز در نظر بگیریم 30توّجه به این که باید ماه ذی الحّجه را  با و گردد روز می 70االّول 
ذی الحجه به هجدهم این ماه که روز عید غدیر است  ماه از روز دوازده کسر با شود، روز 82 تا گردیم بر می

  1.رسیم می

ت است، آیه شریفه فوق مربوط به غدیر اهل سن یکه موافق نظرّیه علما راین طبق این محاسبهبناب
 !عرفه روز نه شود، می

اگر دو ماه صفر و محرم را سی روز در نظر بگیریم و ماه ذی الحجه را بیست و نه روز، طبق هشتاد و دو روز، 
 2شود. نوزدهم ذی الحجة زمان نزول آیه می

 

 

                                                      
 ذی حجه یعنی غدیر 81)ذی حجه(= روز  83)محرم(+  33)صفر(+  33)ربیع االول(+  83روز=  13 [1]
 دیرذی حجه، روز پس از غ 83)ذی حجه(= روز  87)محرم(+  97)صفر(+  97)ربیع االول(+  83روز=  13 [2]
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امتداد رسالت 

 روز در نظر بگیریم: 81 اگر معیار را

ه اضافه دوازده روز ماه ربیع ب که شود روز می 58روز در نظر بگیریم، جمعًا  29اگر دو ماه صفر و محّرم را 
روز دیگر به عقب  11 ،روز در نظر بگیریم 30توّجه به این که باید ماه ذی الحّجه را  با و گردد روز می 70االّول 
عید غدیر است پس از هم این ماه که روز نوزدذی الحجه به  ماه از روز یازده کسر با شود، روز 81 تا گردیم بر می

 1رسیم. می

روز، بیستم ذی  81روز، طبق  29روز در نظر بگیریم و ماه ذی الحجه را  30و اگر دو ماه صفر و محرم را 
 2شود. الحجة زمان نزول آیه می

نازل گشته و ناظر به آن حادثه  ن و جانشینی امیر مؤمناواقعه غدیر  از پس روز دو یا یک شریفه آیه یعنی
نخواهد  روز فاصله دارد، 9ذی حجه است و با روز غدیر  9که  مهّم تاریخی است و هیچ ارتباطی با روز عرفه

 !داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ذی حجه یعنی روز پس از غدیر 83)ذی حجه(= روز  88)محرم(+  33)صفر(+  33)ربیع االول(+  83روز=  18 [1]
 روز پس از غدیر 9ذی حجه  37)ذی حجه(= روز  3)محرم(+  97)صفر(+  97)ربیع االول(+  83روز=  18 [2]
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 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

 روز بعد از نزول آیه ی اکمال 18یا   18وفات پیامبر 

، روز بعد از نزول آیه ی اکمال 13 یا    ،18رسول خدا  بسیاری از علمای اهل سنت تصریح کرده اند که
 د.از دنیا رفته ان

 نسبت داده است: به اصحاب آثار این مطلب را فخر رازی

نازل شد ، بعد از نزول آن ، فقط  مسأله چهارم: تاریخ نگاران گفته اند: هنگامی که این آیه بر پیامبر »
 1.«روز عمر کردند 13یا  18

 امی چندین نفر از سرشناسان اهل سنت که این مطلب را گفته اند، ذکر می کنیم:در ادامه اس

 ابن عباس صحابی. 8

مروز کافران از ]زوال[ دین شما نا امید بیهقی در کتاب شعب االیمان از ابن عباس در تفسیر آیه ی »
 2.«فتندروز بعد از نزول این آیه وفات یا  18روایت کرده است که ... رسول خدا  شدند

 ابن جریج تابعی. 6

امروز  شب بعد از نزول آیه ی   18ابن جریر طبری از ابن جریج روایت کرده است که گفت: پیامبر »
 3«.وفات یافتند دینتان را برایتان کامل کردم 

 سعید بن جبیر تابعی. 3

 ابن جوزی حنبلی می نویسد:

                                                      
لم یعمر أصحاب اآلثار : إنه لما نزلت هذه اآلیة علی النبی  المسألة الرابعة : قال  887ص    88التفسیر الکبیر للرازی  ج  [1]

 بعد نزولها إال أحدا وثمانین یوما / أو اثنین وثمانین یوما
وأخرج البیهقی فی شعب االیمان عن ابن عباس فی قوله ) الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ( ...   86ص    9الدر المنثور  ج  [2]

  هذه اآلیة احدی وثمانین یوما ثم قبضه الله الیه بعد نزولمکث رسول الله 
بعد مانزلت هذه اآلیة احدی وثمانین لیلة قوله وأخرج ابن جریر عن ابن جریج قال مکث النبی   37ص    9الدر المنثور  ج  [3]

  ) الیوم أکملت لکم دینکم (
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امتداد رسالت 

 1«روز زندگی کردند. 18بعد از نزول آن ،  سعید بن جبیر گفت: رسول خدا »

 ثعلبی. ابو اسحاق 4

« م کنیم دکملت لکوم أ یال 2«وماین یة فعاش بعدها أحدا وثمانیاآل  

 بغوی. ابو محمد 1

« یم نعمتیکم وأتممت علکنیم دکملت لکوم أ یال  3«وماین یفعاش بعدها أحدا وثمان  

روز زندگی کردند و در روز دوشنبه بعد از  18داد و آن حضرت بعد از آن ،  این آیه خبر از مرگ پیامبر »
 83هجری وفات یافت و گفته شده است که در روز  88باال آمدن آفتاب ، دو شب مانده از ماه ربیع االول سال 

   4«ماه ربیع االول از دنیا رفتند.

 خازن. ابو الحسن ال2

روز زندگی کردند و در روز  18ز آن ، داد و آن حضرت بعد ا این آیه )آیه ی اکمال( خبر از مرگ پیامبر »
ماه ربیع االول از دنیا رفتند  83دوشنبه ، دو شب مانده از ماه ربیع االول وفات یافت و گفته شده است که در روز 

 5.«که این صحیح تر است

 نظام الدین نیشابوری. 8

 6«زندگی کردند. روز 13یا  18بعد از آن ، تنها  و همانطور که گمان کرده اند ، رسول خدا »

                                                      
  ذلک أحدا وثمانین یومابعد قال سعید بن جبیر عاش رسول الله   313ص    3زاد المسیر  ج  [1]
 337ص    3تفسیر الثعلبی  ج  [2]
 570ص    8تفسیر البغوی  ج  [3]
وعاش بعدها إحدی وثمانین یوما ومات یوم االثنین بعدما زاغت وکانت هذه اآلیة نعی النبی  87ص    3تفسیر البغوی  ج  [4]

 ة وقیل توفی یوم الثانی عشر من شهر ربیع االولالشمس للیلتین خلتا من شهر ربیع األول سنة إحدی عشرة من الهجر 
یوم اإلثنین عاش بعدها أحدا وثمانین یوما ومات نعی رسول الله   3ص    3لباب التأویل فی معانی التنزیل للخازن ج  [5]

 للیلتین خلتا من ربیع األول وقیل : الثنتی عشر لیلة وهو األصح
وکان کما ظنوا فإنه لم یعمر بعدها إال أحدا وثمانین یوما أو اثنین وثمانین   503ص    3ج  تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان  [6]

 یوما
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 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

 یالحنبل ین محمد بن أحمد بن عبد الهادیشمس الد. 7

روز زندگی کردند. این مطلب را طبری در تفسیرش ذکر کرده  13بعد از نزول آیه ی اکمال  پیامبر »
 1«است.

 یابن عادل الحنبل. 9

 2او همان سخن خازن را تکرار کرده است.

 العمادی ابو السعود. 80

  3«وماین یاال احدا وثمان کفما لبث بعد ذلة نعی رسول الله یانت هذه اال کف»

 شوکانی. محمد بن علی ال88

  4.«هیوما ثم قبضه الله إلین یة أحدا وثمانیبعد نزول هذه اآل ث رسول الله کفم»

 آلوسی. محمود 86

 5.«ق األعلییرفوما ومضی روحی فداه إلی الین یلبث بعد سوی أحد وثمانیه الصالة والسالم لم یوانه عل»

 

 

                                                      
وقوله تعالی : ) ^ الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم   089ص    9تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق  ج  [1]

  ما ، ذکره ابن جریر الطبری فی تفسیرهاإلسالم دینا ( ... فعاش النبی بعدها إحدی وثمانین یو
 

وعاش بعدها إحدی وثمانین یوما ، ومات یوم االثنین بعدما زاغت   831ص    3اللباب فی علوم الکتاب البن عادل الحنبلی ج  [2]
  األول عالشمس للیلتین خلتا من شهر ربیع األول سنة إحدی عشر من الهجرة ، وقیل : یوم االثنین یوم الثانی عشر من ربی

 3ص    9تفسیر أبی السعود  ج  [3]
 83ص    3فتح القدیر  ج  [4]
 67ص    6روح المعانی  ج  [5]



 
 

010 

 

امتداد رسالت 

 ربیع االول 88در روز  وفات پیامبر 

 ابن کثیر دمشقی می نویسد :

در عام  : رسول خدا س روایت کرده است که آن دو گفتندابن ابی شیبه در مصنفش از جابر و ابن عبا»
پیامبری مبعوث  ربیع االول( به 83ماه ربیع االول به دنیا آمد ، در همان روز )دوشنبه  83، روز دوشنبه الفیل

، از مکه به مدینه مهاجرت کرد و در همان روز از دنیا رفت . و این همان قول مشهور نزد شد، به معراج رفت
 1.«جمهور اهل سنت است

 ابو القاسم سهیلی می نویسد:

ه ک در روز دوشنبه وفات یافتند ... و اکثر آن ها گفته اند: صحیح این است علما اتفاق دارند که پیامبر »
  2«ربیع االول از دنیا رفت. 12در روز 

 ابن تیمیه نیز می نویسد:

 3.«ربیع االول وفات یافتند 12سالگی و در روز دوشنبه  63طبق قول مشهور در سن  رسول خدا »

 ابو المظفر سمعانی نیز چنین می نویسد:

از آن ، چیزی از احکام پس هنگامی که حجة الوداع شد ، این آیه در سال دهم هجرت نازل شد و بعد »
شب زندگی کردند و در روز دوم ربیع االول  18بعد از آن ،  نازل نشد ، همانطور که بیان کردیم و رسول خدا 

 4«ربیع االول وفات یافتند که این صحیح تر است. 83از دنیا رفتند و گفته شده است که در روز 

                                                      
ورواه ابن أبی شیبة فی مصنفه عن عفان، عن سعید بن میناء، عن جابر وابن عباس   833ص    8السیرة النبویة البن کثیر  ج  [1]

ثنین الثانی عشر من شهر ربیع االول وفیه بعث وفیه عرج به إلی السماء، وفیه هاجر عام الفیل یوم اال أنهما قاال: ولد رسول الله 
 وفیه مات. وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم

واتفقوا أنه توفی یوم االثنین ... أنهم قالوا أو قال أکثرهم فی الثانی عشر من ربیع یصح أن   093ص    0الروض االنف  ج  [2]
 یکون توفی

توفی وهو ابن ثالث وستین سنة علی المشهور یوم رسول الله   655ص    3الباعث الحثیث )اختصار علوم الحدیث(  ج  [3]
 االثنین الثانی عشر من ربیع األول

فلما حجة الوداع ؛ أنزلت هذه اآلیة سنة عشر من الهجرة ، ولم ینزل بعدها شیء من األحکام  88ص    3تفسیر السمعانی  ج  [4]
بینا ، وعاش بعد ذلک رسول الله إحدی وثمانین لیلة ، وتوفی فی الیوم الثانی من ربیع األول ، وقیل : توفی فی الثانی عشر من  کما

  ربیع األول ، وهذا أصح
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 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

 پاسخ به شبهات پیرامون آیه ی اکمال

نمون نزول آیه ی اکمال در غدیر ، شبهات متعددی مطرح نموده اند که در اینجا به مهمترین عامه برای رد 
  آن ها پاسخ می دهیم .

چون آیات قبل و بعد آیه ی اکمال ، درباره ی حرام شدن مردار ، خون و گوشت خوک  :یکمشبهه ی 

 ؛م شدن موارد فوق الذکر نازل شده استاست ، لذا نتیجه میگیریم که آیه ی اکمال در رابطه با آن و پس از حرا

 ََمْت َعل ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِ یُم اْلَم یکُحرِّ ِهلَّ ِلغَ یَتُة َوالدَّ
ُ
وَذُة َواْلُمَتَردِّ یِر َوَما أ

ُ
ِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوق ِط ةُ یِر اللَّ َحُة ی َوالنَّ

 
َ
ُبُع ِإالَّ َما ذَ کَوَما أ لِ  ُتْم َوَما ُذِبَح کیَل السَّ ْزاَلِم ۚ َذٰ

َ
ْن َتْسَتْقِسُموا ِباأْل

َ
ُصِب َوأ  ْم ِفْسٌق ۗ کَعَلی النُّ

 
َم یال ِذ یو 

َّ
َن یِئَس ال

ُروا ِمن  ِد ک
َ

 کنِ یف
 
ِن ۚ ال َشو  ُهم  َواخ  َشو 

 
 َتخ

َ
ال

َ
 یم  ف

َ
َم أ  کو 

َ
ُت ل

 
 کنَ یم  ِد کَمل

َ
ُت َعل َمم  ت 

َ
َمتِ م  یکم  َوأ  ی ِنع 

 یَوَرِض 
َ
َم ِد کُت ل

َ
ال س  ِ

 
َه َغُفوٌر َرحِ یَمْخَمَصٍة َغ  یَفَمِن اْضُطرَّ فِ  ًنا ۚیُم اإل ْثٍم ۙ َفِإنَّ اللَّ  ٌم یَر ُمَتَجاِنٍف إِلِ

ه، و به شدگوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند، و حیوانات خفه»
شند، به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشدن از بلندی بمیرند، و آنها که زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرت

ی که روی و حیوانات -مگر آنکه )بموقع به آن حیوان برسید، و( آن را سرببرید-و باقیمانده صید حیوان درنده 
شوند، )همه( بر شما حرام شده است؛ و )همچنین( قسمت کردن گوشت حیوان بتها )یا در برابر آنها( ذبح می

امروز، کافران از -وص بخت آزمایی؛ تمام این اعمال، فسق و گناه است های تیر مخصبه وسیله چوبه
)زوال( آیین شما، مأیوس شدند؛ بنابر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! امروز، 
دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آیین 

ا آنها که در حال گرسنگی، دستشان به غذای دیگری نرسد، و متمایل به گناه امّ  -)جاودان( شما پذیرفتم
 .«نباشند، )مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند؛( خداوند، آمرزنده و مهربان است

 جواب: 

 آیا معقول است که بگوییم نا امیدی کفار از دین اسالم ، اکمال این دین ، اتمام نعمت خداوند و رضایتش به
این دین به عنوان آخرین دین ، به دلیل تحریم گوشت خوک ، مردار و خون باشد ؟! آیا مخالفین اسالم به ما و 

 دینمان نمی خندند ؟!  
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امتداد رسالت 

شکی نیست که آیات و سوره های قرآن به ترتیب نزول مرتب نشده اند و ااّل باید گفت که : یکمنکته ی 
 هوده نازل شده اند و نقشی در دین ندارند!!!آیه ی بعدی سوره ی مائده نستجیربالله بی 33

نه قرآن و نه روایات ، هیچ کدام نگفته اند که هر کدام از آیات قرآن درباره ی یک موضوع  نکته ی دوم:
 هستند و همه ی قسمت هایش بایستی در یک زمان نازل شوند.

یگری بیان میکند )َفَمِن اْضُطرَّ مائده بعد از اعالم اکمال دین ، یک حکم دینی د 9درآیه ی  نکته ی سوم:
َه َغُفوٌر َرحِ یَمْخَمَصٍة َغ  یفِ  ْثٍم ۙ َفِإنَّ اللَّ ٌم( و این نشان می دهد که آیه ی اکمال ربطی به مسأله ی یَر ُمَتَجاِنٍف إِلِ

 تحریم مردار ، خون و گوشت خوک ندارد.

 :رتبه نازل شده بودآیه ی تحریم مردار ، خون و گوشت خوک قبال چندین م نکته ی چهارم:

    885:نحل و 805:اعراف ، 839:بقره

ذِ یْوَم یاگر آیه ی اکمال )الْ  نکته ی پنجم:  یْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ۚ الْ کنِ یَفُروا ِمْن دِ کَن یِئَس الَّ
َ
َمْلُت کْوَم أ

ْتَمْمُت َعلَ کنَ یْم دِ کلَ 
َ
ْساَلَم کُت لَ یَوَرِض  یْم ِنْعَمتِ یکْم َوأ به  یچ صدمه ایه ،مائده جدا کنیم 9ًنا( را از آیه ی یدِ  ُم اإْلِ

ن حالت یا م نشده وکاز آن  یزیچ چیه ییتو گو .امال به هم مرتبطندکه یل آیشود و صدر وذیه وارد نمیمضمون آ
مَ  گر: یبه عبارت د ه باشد.یجمله، اعتراض ه اصطالحاکافتد  یاتفاق م یار نادر است و تنها در صورتیبس ْت ُحرِّ
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِ یُم اْلَم یکَعلَ  ِهلَّ ِلغَ یَتُة َوالدَّ

ُ
وَذُة َواْلُمَتَردِّ یِر َوَما أ

ُ
ِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوق ِط یِر اللَّ  َح یُة َوالنَّ

َ
ُبُع کُة َوَما أ َل السَّ

 کیِإالَّ َما ذَ 
َ
ْن َتْسَتْقِسُموا ِباأْل

َ
ُصِب َوأ لِ ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلی النُّ َر ُمَتَجاِنٍف یَمْخَمَصٍة َغ  یْم ِفْسٌق َفَمِن اْضُطرَّ فِ کْزاَلِم ۚ َذٰ

َه َغُفوٌر َرحِ  ْثٍم ۙ َفِإنَّ اللَّ نحل  885بقره و  839ون آیه ی م شده ، همان مضمکه از آن، آیه ی اکمال ک ٌم یإِلِ
 :است

َم َعلَ بقره:  839آیه ی  َما َحرَّ َم یُم اْلَم یکِإنَّ ِهلَّ ِبِه ِلغَ یَوَلْحَم اْلِخْنزِ  َتَة َوالدَّ
ُ
ِهۖ  َفَمِن اْضُطرَّ َغ یِر َوَما أ َر َباٍغ یِر اللَّ

َه َغُفوٌر َرحِ یَواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعلَ   ٌم یِه ۚ ِإنَّ اللَّ

َم َعلَ نحل:  885آیه ی  َما َحرَّ َم َوَلْحَم اْلِخْنزِ یُم اْلَم یکِإنَّ ِهلَّ لِ یَتَة َوالدَّ
ُ
ِه ِبِه ۖ َفَمِن اْضُطرَّ َغ یغَ ِر َوَما أ َر َباٍغ یِر اللَّ

َه َغُفوٌر َرحِ   ٌم یَواَل َعاٍد َفِإنَّ اللَّ
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 ریغد هیاکمال بعد از قض هیآشاهد هشتم: نزول 

بود ، پس چرا خداوند آن  اگر آیه ی اکمال در رابطه با امامت و والیت حضرت علی  شبهه ی دوم:

 را در میان آیات حالل و حرام آورده است؟ مگر نستجیر بالله می ترسید؟

حکیم است و با حکمت امور را تدبیر می کند و از آنجایی که وعده داده قرآن را از تحریف داوند خجواب: 
اهمیت زیادی دارد و زیاد جلب توجه میکند، میان  را کهآیه ی اکمال حفظ می کند، لذا حکمت ایجاب می کرد 

 از توجیهات است()البته این یکی  از تحریف محفوظ بماند. بیاورد تا آیه ای که جلب توجه نکند

 طبق روایات ، این آیه در عرفه نازل شده است.  شبهه ی سوم:

 جواب:  

 .نزول آیه ی اکمال در غدیر خم ، مدارک محکمی دارداوال: 

 روایاتی که اهل سنت در رابطه با نزول آیه در عرفه نقل کرده اند، مرفوع نیستند؛ یعنی از پیامبر ثانیا: 
 صحابه ای مثل عمر بن خطاب است ! نیستند، بلکه نظر شخصی 

 یک آیه می تواند چند بار نازل شود و چند شأن نزول داشته باشد ؛ثالثا: 

 زرکشی از علمای بزرگ علوم قرآن اهل سنت می گوید :

گاهی آیه ای به خاطر بزرگی اش و یادآوری اش در زمانی که ترس از فراموشی اش است ، دو بار نازل می »
ین در مورد سوره حمد گفته شده که دو بار نازل شده است ؛ یک بار در مکه و یک بار در مدینه شود و مانند هم

 . و همینطور است روایتی که در صحیح بخاری و مسلم از ابو عثمان نهدی از 

آمد و به او خبر داد و خداوند متعال  مسعود نقل شده است که زنی مردی را بوسید و آن مرد نزد پیامبر  ابن
: مرد گفت و در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار که نیکی ها بدی ها را از بین می برد ازل کرد : ن

آیا تنها به این اشاره دارد ؟ پس فرمود : بلکه برای تمام امت من است. و این قضیه در مدینه بود و آن مرد را 
باالتفاق مکی است و بدین علت این حدیث برای ترمذی و غیر آن گفته اند که ابو الیسر است و سوره هود 

بعضی مشکل شده است و اشکالی ندارد ؛ زیرا دو بار نازل شده است و مانند آن روایتی است در صحیح بخاری 
ح، از که وقتی یهود درباره ی رو و از روح از تو می پرسند  و مسلم از ابن مسعود در سخن خداوند متعال 
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، در حالی که ایشان در مدینه بود و این سوره سبحان است و باالتفاق مکی است است ایشان پرسید نازل شده
، گفته شده در مکه بوده ویهود به آنان ین و از اصحاب کهف از او پرسیدندو مشرکین هنگامی که از ذوالقرن

سوط بیان شده و فرمان داده اند که از آن از او بپرسند و خداوند جواب را نازل کرد و در محلش به صورت مب
وارد شده که جواب مشرکین در مکه است و جواب اهل کتاب  قل هو الله احد  همینطور است روایتی که در 

در مدینه نیز است ..... و حکمت در همه اینها این است که گاهی علتی از سوال یا واقعه ای ایجاد می شود و 
برای یاد آوری و  اشد نازل شده و عین آیه به پیامبر نزول آیه را اقتضا می کند و قبال آنچه متضمن آن ب

، گاهی اتفاقی برایش رخ می دهد و احادیث و آیاتی به ن است نازل می شود و شخص عالماینکه متضمن آ
، اگر چه آن اتفاق قبال با اینکه آنها را حفظ بوده است برایش ی رسد که متضمن حکم آن اتفاق استذهنش م

، مخصوصا تین باب اس، گاهی از هممتعدد برای نزول آیه ذکر می کنندو مفسرین که اسباب اتفاق نیفتاده بود 
ت که این س، این ا: این آیه در این مورد نازل شدهکه مشخص است که عادت صحابه و تابعین وقتی می گوید

  1«، نه اینکه سبب نزول باشد.آیه متضمن این حکم است

 

 

                                                      
وقد ینزل الشیء مرتین تعظیما لشأنه وتذکیرا به عند حدوث سببه خوف نسیانه  93-33ص    8البرهان فی علوم القرآن  ج  [1]

ا کما قیل فی الفاتحة نزلت مرتین مرة بمکة وأخری بالمدینة وکما ثبت فی الصحیحین عن أبی عثمان النهدی عن ابن مسعود وهذ
فأخبره فأنزل الله تعالی ) وأقم الصالة طرفی النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن أن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتی النبی 

هذا فقال بل لجمیع أمتی فهذا کان فی المدینة والرجل قد ذکر الترمذی أو غیره أنه أبو الیسر وسرة هود السیئات ( فقال الرجل إلی 
مکیة باالتفاق ولهذا أشکل علی بعضهم هذا الحدیث مع ما ذکرنا وال إشکال ألنها نزلت مرة بعد مرة ومثله ما فی الصحیحین عن 

أنها نزلت لما سأله الیهود عن الروح وهو فی المدینة ومعلوم أن هذه فی سورة )  ابن مسعود فی قوله تعالی ) ویسألونک عن الروح (
سبحان ( وهی مکیة باالتفاق فإن المشرکین لما سألوه عن ذی القرنین وهن أهل الکهف قیل ذلک بمکة وأن الیهود أمروهم أن 

ها قل هو الله أحد ( أنها جواب للمشرکین بمکة وأنیسألوه عن ذلک فأنزل الله الجواب کما قد بسط فی موضعه وکذلک ما ورد فی ) 
جواب ألهل الکتاب بالمدینة ... والحکمة فی هذا کله أنه قد یحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضی نزول آیة وقد نزل قبل ذلک 

حوادث فیتذکر أحادیث تذکیرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه والعالم قد یحدث له ما یتضمنها فتؤدی تلک اآلیة بعینها إلی النبی 
وآیات تتضمن الحکم فی تلک الواقعة وإن لم تکن خطرت له تلک الحادثة قبل مع حفظه لذلک النص وما یذکره المفسرون من 
أسباب متعددة لنزول اآلیة قد یکون من هذا الباب ال سیما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعین أن أحدهم إذا قال نزلت هذه 

  إنه یرید بذلک أن هذه اآلیة تتضمن هذا الحکم ال أن هذا کان السبب فی نزولهااآلیة فی کذا ف



 
 

011  

 

 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

 : ه نیز می گویدیمیابن ت

ی سوم این است که کسی از آنها برای نزول آیه یک سببی ذکر کند و کس دیگری سبب نزول جنبه »
یکبار  ؛دیگری که با اولی منافات ندارد و ممکن است که هر دو قابل جمع باشند یا آن آیه دوبار نازل شده باشد

 1«به این سبب و بار دیگر به سبب دیگر .

، چند شأن نزول در چند زمان و مکان ذکر شده و ی یک آیهحیح بخاری و مسلم هم براو حتی در خود ص
ذِ  مثال در مورد آیه ی  نزول یک آیه در آنها آمده است؛ اختالف صحابه در سبب ِه یَن یِإنَّ الَّ ْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَّ

 
َ
لِ یَوأ

َ
وَلئِ یَماِنِهْم َثَمًنا ق

ُ
  ت:سبب نزول آمده اس در صحیح بخاری دو 2اآلِْخَرةِ  یاَل َخاَلَق لهم ف کاًل أ

در مورد من نازل شده است؛ من در زمین » سبب اول: آنچه که از اشعث بن قیس نقل کرده است که گفت:
 3.« فرمود : بینه ات یا قسم او ... پسر عمویم چاهی داشتم ، پیامبر 

ی عرضه کاالی شخصی در بازار ،»سبب دوم: آنچه که از عبد الله بن ابی اوفی نقل کرده است که گفت : 
سانی ، پس نازل شد: )ککی از مسلمانان را به دام اندازدکرد و قسم خورد که برای آن بسیار پول داده است تا ی

 4«که پیمان خدا و سوگند های خود را به بهای ناچیز می فروشند(

 :نیز این مطلب را تذکر داده است سبط بن جوزی حنفی

سالم و معتبر باشد، احتمال دارد که آیه دو بار نازل شده باشد؛ یکبار پس اگر روایت حبشون ]از ابو هریره[ »
یگر یکبار در مکه و بار د :له الرحمن الرحیم دو بار نازل شددر عرفه و بار دیگر در روز غدیر، همانطور که بسم ال

    5«در مدینه .

                                                      
الوجه الثالث أن یذکر أحدهم لنزول اآلیة سببا ویذکر اآلخر سببا آخر ال ینافی  863ص    5مجموع الفتاوی البن تیمیه  ج  [1]

  ا ومرة لهذااألول ومن الممکن نزولها ألجل السببین جمیعا أو نزولها مرتین مرة لهذ
 33آل عمران:  [2]
ْنِزَلْت کانت   0335ح  8656ص    0صحیح البخاری  ج  [3]

ُ
ْرِض بن َعمٍّ لی قال النبی لی ِبْئٌر فی ِفی أ

َ
 َبیَنُتک أو یِمیُنُه ... أ

ها یعط لیوقع فیأن رجال أقام سلعة وهو فی السوق فحلف بالله لقد أعطی بها ما لم  8313ح  395ص    3صحیح البخاری  ج  [4]
 رجال من المسلمین فنزلت ) إن الذین یشترون بعهد الله وأیمانهم ثمنا قلیال (

سایت مکتبة اهل البیت؛ فان سلمت روایة حیشون احتمل ان اآلیة نزلت مرتین ، مرة بعرفة ومرة یوم  93تذکرة الخواص ، ص  [5]
 ة ومرة بالمدینة والله الموفق بالصوابالغدیر کما نزلت بسم الله الرحمن الرحیم مرتین ، مرة بمک
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یکبار  ،وید روز جمعه در عرفه بودبار میگ؛ یکخود روایات نزول آیه در عرفه، با یکدیگر تعارض دارندرابعا: 
 در عرفه بود و یکبار هم میگوید در مزدلفه )شب بعد از عرفه( بود !!!شب جمعه  میگوید

از عمر بن خطاب نقل شده است که گفت: مردی از یهودیان به او گفت: ای امیر مؤمنان! »ز جمعه : رو 
عمر  .ن بود، آن روز را عید می گرفتیمما یهودیا ، اگر آن برایکتاب شما است که آن را می خوانیدآیه ای در 

امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم گفت: کدام آیه ؟ یهودی گفت: 
عمر گفت: آن روز را شناختیم و مکانی که آن آیه در آنجا بر پیامبر  را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم

 1«.در حالی که ایشان در روز جمعه در عرفه ایستاده بودند ،نازل شد 

 ید می، آن روز را عه بر ما نازل شده بودین آیبه عمر گفت: اگر ا یهودی یشخص»جمعه شب در عرفه : 
 یالْ م: یگرفت

َ
ن ی؛ ادانم یه در آن نازل شد را مین آیه اکرا  یعمر گفت: من روز و شبْم کنَ یْم دِ کَمْلُت لَ کْوَم أ

 2«.م نازل شدیدر عرفات بود ه همراه رسول خدا ک یه جمعه شب، در حالیآ

 3.ناصرالدین ألبانی این حدیث را در زمره احادیث صحیح سنن نسائی آورده است

 یالْ : ه ین آیهود به عمر گفتند: اگر ای»در مزدلفه )شب بعد از عرفه(: 
َ
ْتَمْمُت کنَ یْم دِ کَمْلُت لَ کْوَم أ

َ
ْم َوأ

د یه در آن نازل شده بود را عین آیه اکرا  ی، روز بر ما نازل شده بود ناً یُم اإِلْساَلَم دِ کُت لَ یَوَرِض  یِنْعَمتِ ْم یکَعلَ 
جمع )شب ه در شب ین آیدانم، ا یه را مین آیان نزول اکم. عمر گفت: من روز و ساعت و میردک یاعالم م

 4«.میدر عرفات حضور داشت ه ما با رسول خدا ک ی، در حالحضور در مزدلفه( نازل شد

ا نه؟ در خطبه های نماز ینماز جمعه خواندند  غمبر ید پرسید ، اگر روز عرفه ، جمعه بوده است، پیو نیز با

                                                      
عن عمر بن الخطاب أن رجال من الیهود قال له یا أمیر المؤمنین آیة فی کتابکم تقرؤونها  05ح  35ص    8صحیح البخاری  ج  [1]

تی ورضیت لکم ملو علینا معشر الیهود نزلت التخذنا ذلک الیوم عیدا قال أی آیة قال ) الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نع
 وهو قائم بعرفة یوم جمعةاإلسالم دینا ( قال عمر قد عرفنا ذلک الیوم والمکان الذی نزلت فیه علی النبی 

قال یهودی لعمر لو علینا نزلت معشر الیهود هذه اآلیة اتخذناه عیدا ) الیوم  88893ح  993ص    6سنن النسائی الکبری  ج  [2]
 بعرفاتعمر قد علمت الیوم الذی أنزلت فیه واللیلة التی أنزلت لیلة الجمعة ونحن مع رسول الله  أکملت لکم دینکم ( اآلیة قال

 9773ح  903ص  3صحیح سنن النسائی، ج  [3]
قالت الیهود لعمر لو علینا معشر یهود نزلت هذه اآلیة ) الیوم أکملت لکم دینکم   9783ح  3989ص    0صحیح مسلم  ج  [4]

متی ورضیت لکم اإلسالم دینا ( نعلم الیوم الذی أنزلت فیه التخذنا ذلک الیوم عیدا قال فقال عمر فقد علمت وأتممت علیکم نع
 بعرفاتحین نزلت نزلت لیلة جمع ونحن مع رسول الله الیوم الذی أنزلت فیه والساعة وأین رسول الله 
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 جمعه چه فرمودند؟

امده یه نین قضیتی ، ایچ روایست؟ چرا در هیاند، چرا از نماز جمعه خبری ناگر روز جمعه در عرفات بوده 
و  «جمع بین نماز ظهر و عصر در عرفه»ه نسائی در سننش بابی باز کرده با عنوان : کاست؟ و جالب است 

 : چنین روایت کرده است

ه برای کد یمه ای را دید، در آنجا خیرد تا به عرفه رسکت کحر   جابر بن عبد الله گفت: رسول خدا»
ان ناقه شیبر آمد، آنگاه فرمود تا برای ا دیه خورشکمه فرود آمد تا آنیبر پا شده بود. در آن خ« َنِمرة»شان، دریا
د، در آنجا ماندند و برای مردم سخن گفتند، یانه وادی عرفه رسیرد تا به مکت کاورند، آوردند، حضرت حر یب

 1«.ان آن دو ، به جا آوردندینماز ظهر و عصر را بدون فاصله م امبر یسپس بالل اذان گفت و پ

 2.ی از جابر بن عبد الله همین مطلب را آورده استمسلم نیز در صحیحش در حدیثی طوالن

 طبق روایت صحیح اهل سنت ، آیه ی اکمال در روز دوشنبه نازل شده است ؛خامسا: 

 است که گفت:  روایت کردهاز ابن عباس طبرانی با سندش 

د شد و نه وار یه هجرت نمود و روز دوشنبه به مدکامبرتان در روز دوشنبه متولد شد و در روز دوشنبه از میپ»
 یالْ ه از سوره مائده بر او نازل شد ین آید و روز دوشنبه ایرس یروز یروز دوشنبه در جنگ بدر به پ

َ
ْم کَمْلُت لَ کْوَم أ

 3«.خود بلند نمود و در روز دوشنبه وفات یافت ین را از جاکو روز دوشنبه ر  ْم کنَ یدِ 

                                                      
هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعیل قال حدثنا جعفر بن أخبرنی إبراهیم بن   8535ح  038ص    8سنن النسائی الکبری  ج  [1]

حتی أتی عرفة فنزل بها قال سار رسول الله محمد عن أبیه قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فقلت أخبرنی عن حجة النبی 
لظهر ثم أقام فصلی ا حتی إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتی انتهی إلی بطن الوادی خطب الناس ثم أذن بالل ثم أقام

 فصلی العصر ولم یصل بینهما شیئا
حتی أتی عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها فأجاز رسول الله   8381ح  137-113ص    3صحیح مسلم  ج  [2]

م فصلی م أقاحتی إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتی بطن الوادی فخطب الناس ... ثم أذن ثم أقام فصلی الظهر ث
  العصر ولم یصل بینهما شیئا

حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا یحیی بن بکیر وعمرو بن خالد قاال ثنا  83310ح  393ص    83المعجم الکبیر للطبرانی  ج  [3]
یوم اإلثنین خرج یوم اإلثنین وبن لهیعة عن خالد بن أبی عمران عن حنش بن عبد الله الصنعانی عن بن عباس قال ولد نبیکم 

من مکة ودخل المدینة یوم اإلثنین وفتح بدرا یوم اإلثنین ونزلت سورة المائدة یوم اإلثنین الیوم اکملت لکم دینکم ورفع الرکن یوم 
  اإلثنین وتوفی یوم اإلثنین
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 می گوید:ت یرواهیثمی بعد از نقل این 

که ضعیف است و بقیه ی رجالش ثقه و از راویان صحیح بخاری وجود دارد بن لهیعه در سند آن ، ا»
 1«هستند.

اما ابن لهیعه همانطور که قبال گفتیم، ثقه است و تنها به خاطر اینکه بعد از آتش گرفتن کتاب هایش از 
نیز روایات او  عامه حفظ روایت نقل می کرد، به او اشکال وارد می کنند؛ لذا حتی سختگیرترین حدیث شناسان

 2را به هنگام داشتن شواهد، معتبر می دانند.

احمد محمد شاکر در تحقیق مسند احمد بن حنبل، سند این روایت را صحیح دانسته از این روست که 
 3.است

البته در روایت احمد بن حنبل، جمله ی مربوط به نزول آیه ی اکمال در روز دوشنبه وجود ندارد، در حالی 
 .تصریح کرده اند که در مسند احمد نیز این جمله ، جزء این روایت است 5و ذهبی 4هقیکه بی

، سند روایت طبرانی صحیح است و آیه ی اکمال طبق این روایت، در مبنای احمد شاکر خالصه اینکه بر
 روز دوشنبه نازل شده است !

                                                      
 وفیه ابن لهیعة وهو ضعیف وبقیة رجاله ثقات من أهل الصحیح  836ص    8مجمع الزوائد  ج  [1]
قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لوال سوء حفظ ابن لهیعة، ولکن ال بأس به فی »محمد ناصر الدین ألبانی می گوید: ز جمله، ا [2]

 سایت شامله 303ص  6صحیح ابی داود ج «  الشواهد.
 نا بنپی دی اف؛ حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا موسی بن داود قال ث 3576ح  893ص  9مسند احمد با تحقیق شاکر ، ج  [3]

یوم اإلثنین واستنبیء یوم اإلثنین وتوفی یوم لهیعة عن خالد بن أبی عمران عن حنش الصنعانی عن بن عباس قال ولد النبی 
  اإلثنین وخرج مهاجرا من مکة إلی المدینة یوم اإلثنین وقدم المدینة یوم اإلثنین ورفع الحجر األسود یوم اإلثنین

أخبرنا أبو علی الحسین بن محمد الروذباری بطوس حدثنا أبو النضر محمد بن محمد   399ص    3دالئل النبوة للبیهقی  ج  [4]
بن یوسف حدثنا عثمان بن سعید الدارمی حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن لهیعة عن خالد بن أبی عمران عن حنش عن ابن 

دة یوم اإلثنین وفتح مکة یوم اإلثنین ونزلت سورة المائعباس قال ولد نبیکم یوم االثنین ونبی یوم اإلثنین وخرج من مکة یوم 
 االثنین ) ^ الیوم أکملت لکم دینکم ( وتوفی یوم االثنین أخرجه اإلمام أحمد

وقال ابن لهیعة عن خالد بن أبی عمران عن حنش عن ابن عباس قال : ولد نبیکم   36ص    8تاریخ اإلسالم للذهبی  ج  [5]
إلثنین . وخرج من مکة یوم اإلثنین وقدم المدینة یوم اإلثنین وفتح مکة یوم اإلثنین ونزلت سورة المائدة یوم اإلثنین ونبئ یوم ا

 یوم اإلثنین وتوفی یوم اإلثنین . رواه أحمد فی مسنده وأخرجه الفسوی فی تاریخه



 
 

013  

 

 ریغد هیاکمال بعد از قض هیشاهد هشتم: نزول آ

یه ی ایت میکند که می گوید: آحاکم حسکانی با دو سند از ابن عباس رو  جالب است بدانید کهسادسا: 
 :نازل شد اکمال در عرفه و درباره ی والیت حضرت امیر المومنین 

 :یکمسند 

ان یدر م ا علی بن ابی طالب یه فرمود: آکم یدر طواف بود ابن عباس گفت: ما با رسول خدا »
انۀ او زد و فرمود: خوشا رد و بر شک یکاو را به خود نزد امبر یپ.  م: آری ای رسول خدا یشماست؟ گفت

وم یالم: یار شدهکه من و تو در آن به طور مساوی ذکای بر من نازل شد هین هنگام آیبه حال تو ای علی ! در ا
نم را بر شما یامبر دیله پیگفت: به وس نایم االسالم دکت لیم نعمتی و رضیکم و اتممت علکنیم دکملت لکا 
شما  ن بریله عرب اسالم را به عنوان دیردم و به وسکا بر شما تمام له علی نعمتم ر یردم و به وسکامل ک

 1«.دمیپسند

 سند دوم:

رد و گفت: گوارا ک رو به علی  امبر یم، پیه بودکام حج در میه ما در اکابن عباس گفت: هنگامی »
ه طور من و تو در آن به کرده کر متشابهی نازل یم و غکه محیباد بر تو ای ابو الحسن ! همانا خداوند برای من آ

 »2مکنیم دکملت لکوم ا یال :ستا آن آیه این ؛میار شدهکمساوی ذ

 

                                                      
مد بن الحسین بن صالح پی دی اف؛ وحدثونا عن أبی بکر مح  380ح  867-853ص  1شواهد التنزیل حاکم حسکانی  ج  [1]

قال حدثنی الحسین بن إبراهیم بن الحسن الجصاص قال: حدثنا أبو أیوب القزوینی قال: حدثنا عبد الله بن خالل البرذعی قال: 
حدثنا محمد بن فضیل، عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: بینما نحن مع رسول الله فی الطواف إذ قال 

( فضرب علی منکبه وقال: طوباک یا علی، أنزلت علی فی لی بن أبی طالب؟ قلنا: نعم یا رسول الله فقر به النبی ): أفیکم ع
/ أ / ورضیت لکم االسالم دینا( قال:  93وقتی هذا آیة ذکری وإیاک فیها سواء: )الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی / 

 نعمتی بعلی ورضیت لکم االسالم دینا بالعرب أکملت لکم دینکم بالنبی وأتممت علکیم
فرات بن إبراهیم الکوفی قال: حدثنی علی بن أحمد بن خلف الشیبانی   385ح  867ص  1شواهد التنزیل حاکم حسکانی  ج  [2]

ابن  ن]عن[ عبد الله بن علی بن المتوکل الفلسطینی، عن بشر بن غیاث، عن سلیمان بن عمرو العامری، عن عطاء، عن سعید ع
( بمکة أیام الموسم إذا التفت إلی علی فقال: هنیئا لک یا ]أ[ با الحسن إن الله قد أنزل علی آیة عباس قال: بینما النبی )

 محکمة غیر متشابهة، ذکری وإیاک فیها سواء: )الیوم أکملت لکم دینکم( اآلیة
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امتداد رسالت 

 به حدیث غدیر  علیه السالمشاهد نهم: استدالل امیر مؤمنان 

به حدیث غدیر نقل شده است، ولی چون  در روایات شیعه و سنی، استدالل های زیادی از اهل بیت 
فا می ، لذا به ذکر تنها دو مورد اکتو استناد به روایات معتبرشان استسنت  بنای ما نقل از منابع معتبر اهل

 کنیم.

 استدالل در زمان پیامبر یکم: 

آیا اگر رسول می گفتند :  ( همیشه در زمان حیات رسول خدا از ابن عباس نقل شده که علی )»
به عقب بر می گردید ؟ )آل عمران:  از دنیا رفتند یا به شهادت رسیدند ، شما به دوران جاهلیت و خدا 
800) برادر  ، منیت کرد ، ما به عقب بر نمی گردیم. قسم به خدا، بعد از این که خداوند ما را هدابه خدا قسم

 1«.ست، پس چه کسی از من به او سزاوارتر الی، وارث و پسر عموی ایشان هستم، و  رسول خدا 

 2گفته است که رجال سندش همگی رجال صحیح بخاری هستند. هیثمی بعد از نقل این روایت از طبرانی،

ا زیر ، خواسته است اعتبارش ر کر شمرده و با تمسک به دالیل سستن حدیث را منیناصر الدین ألبانی ا
 : وی می گوید. سؤال ببرد

ه تمی گویم: حاکم و ذهبی در قبال سند این روایت سکوت کرده اند؛ شاید به این دلیل که ایرادی داش»
است، و آن متوجه سماک است، یا آن کسی که از سماک آن را نقل کرده است؛ یعنی اسباط . اما اول: سماک 
 گرچه ثقه است، ولی در مورد روایات او از عکرمه ایراد گرفته اند ؛ حافظ ابن حجر در کتاب تقریب گفته است:

ش حافظه اش ضعیف شد و شاید هم از راستگو است ، اما روایتش از عکرمه اضطراب دارد ، و در آخر عمر 
حفظ روایت می کرد. اما در مورد اسباط ؛ حافظ ابن حجر گفته: او راستگو است ، بسیار خطا می کند و احادیث 

                                                      
ص    8و المعجم الکبیر  ج  0368ح  333ص    9ج   و تفسیر ابن أبی حاتم 1057ح  835ص    5سنن النسائی الکبری  ج  [1]

أخبرنا محمد بن یحیی بن عبد الله النیسابوری وأحمد بن  0695ح  896ص    9و المستدرک علی الصحیحین  ج  836ح  873
ن اعثمان بن حکیم واللفظ لمحمد قاال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماک عن عکرمة عن بن عباس أن علیا ک

إن الله یقول ) أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم ومن ینقلب ( والله ال ننقلب علی أعقابنا بعد إذ یقول فی حیاة رسول الله 
  هدانا الله والله لئن مات أو قتل ألقاتلن علی ما قاتل علیه حتی مات والله إنی ألخوه وولیه ووارثه وابن عمه ومن أحق به منی

   قال الهیثمی : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 890ص    3ائد  ج مجمع الزو  [2]
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 ریغد ثیالسالم به حد هیمؤمنان عل ریشاهد نهم: استدالل ام

  1«غریبی نقل می کند.

 2.مورد ، روایات سماک بن حرب از عکرمه را تصحیح کرده اند 37: حاکم و ذهبی در بیش از می گویم

 ، چنین پاسخ می دهد:ب روایات سماک از عکرمهای دیگر به اشکالش مبنی بر اضطراخود ألبانی در ج

می گویم: سندش صحیح است اگر نبود اینکه این روایت از جمله روایات سماک از عکرمه است که »
مضطرب می باشد و شاید اضطرابش زمانی است که روایتش مرفوع باشد ، ولی این روایت موقوفه است همانطور 

 3.«می بینیکه 

 :را معتبر اعالم می کند« بن عباسرمة عن اکبن حرب عن ع کسما »، روایاتی با سند و در جاهای دیگر

این روایت حسن است و طبق شروط مسلم می باشد و در مورد سماک مقداری حرف وجود  سندمی گویم:»
 4«دارد.

 ، و در سماک مقداریلم هستندش همگی ثقه و از رجال مس، رجالاین روایت نیکو است سندگویم:  می»
 5«سخن وجود دارد.

 

 

                                                      
سایت شامله؛ قلت : وسکت علیه الحاکم والذهبی ؛ ولعل  0301ح  659ص  87سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة ، ج  [1]

 إن کان ثقة ؛ فقد تکلموا فی روایتهذلک لظهور علته ، وهی تنحصر فی سماک ، أو فی الراوی عنه : أسباط . أما األول ؛ فألنه و
عن عکرمة خاصة ، فقال الحافظ فی "التقریب" : "صدوق ، وروایته عن عکرمة خاصة مضطربة ، وقد تغیر بآخره ، فکان ربما یلقن" 

 . وأما اآلخر ؛ فقال الحافظ : "صدوق ، کثیر الخطأ ، یغرب" .
ح  081، ص  9037ح  076، ص  9085ح  075، ص  9073ح  079ص  3المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی ، ج  [2]

 و ... 9506ح  003، ص  9576ح  093، ص  9053
سایت شامله؛ قلت: وسنده صحیح لوال أنه من روایة سماک عن عکرمة   375ح  933ص  3سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج  [3]

 ة کما تری  وروایته عنه خاصة مضطربة ولعل ذلک إذا کانت مرفوعة وهذه موقوف
سایت شامله؛ قلت: وهذا إسناد حسن، وهو علی شرط مسلم، وفی  8398ح  973ص  0سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج  [4]

 سماک کالم یسیر
سایت شامله؛ قلت: وهذا إسناد جید، رجاله ثقات کلهم رجال مسلم،  8383ح  503ص  0سلسلة األحادیث الصحیحة ، ج  [5]

 وفی سماک کالم یسیر
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امتداد رسالت 

و شاهد دیگر این روایت، از ابن عباس است که طحاوی آن را از طریق سماک از عکرمه از او نقل کرده و »
  1«طبق شروط مسلم، صحیح است. سندش

رده ک را تصحیح« سماک بن حرب عن عکرمه عن ابن عباس»دیگر علمای اهل سنت نیز احادیثی با سند 
 و ... 5، احمد شاکر4، ابن حبان 3، ابن خزیمه2؛ از جمله ترمذیاند

 استدالل در زمانی که در خالفتشان نزاع شددوم: 

 علمای اهل سنت از ابو طفیل روایت کرده اند که گفت:

ر خم را به خاطر یه غدک: سوگند می دهم هر مرد مسلمانی ردم را در رحبه گرد آورد و فرمود( معلی )»
ردم برای اقامه شهادت زد. سی تن از میده است ، از جا برخیشن ه در آن روز از رسول خدا کد و سخنی را دار 

 خدا  ه رسولکردند آن هنگام کاری شهادت دادند و اعالم یه افراد بسکم گفته است ی. ابو نعبپا خاستند
  مود:، خطاب به مردم فرخود گرفت کرا به دست مبار  ن علی یر المؤمنیدست ام

ق یرا تصد ش رسول خدا یسته تر به مؤمنان از خود آنها می باشم ؟ همگی فرمایه من شاکد یدانیا میآ
او است ؛ پروردگارا ! دوست  ی[ موالین ]علیا او هستم ، یس من موالکفرمود: هر  ردند. رسول خدا ک

  علی را دوست بدار ، و دشمن علی را دشمن بدار .

« ارقم د بنیز »دار یه آن بر من گران آمده بود ، و به دکرون رفتم یان جمع در حالی بی: از مل گفتیابو طف
ل ین ، به دلکار مکدی انیه شنکگفت: آنچه را « دیز »دم. ین و چنان شنیچن رفتم و به او گفتم : از علی 

 6«.ده امیآن را شن ه من خود از رسول خدا کآن 

                                                      
سایت شامله؛ وشاهد آخر من حدیث ابن عباس. أخرجه الطحاوی...من   313ح  089ص  3سلسلة االحادیث الصحیحة ، ج  [1]

 طریق سماک عن عکرمة عنه. وإسناده صحیح علی شرط مسلم
  و... قال أبو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 3105ح  891ص  5و ج  65ح  30ص    8سنن الترمذی  ج  [2]
 8339ح  371ص  9و ج  873ح  53ص    8یمة  ج صحیح ابن خز  [3]
 و... 8318ح  31، ص  8301ح  56، ص  8303ح  01ص    0صحیح ابن حبان  ج  [4]
 پی دی اف؛ قال الشاکر: إسناده صحیح 8169ح  098ص  3مسند احمد بن حنبل، ج  [5]
الله  ال لهم أنشد الله کل امرئ مسلم سمع رسولثنا فطر عن أبی الطفیل قال جمع علی رضی الله عنه الناس فی الرحبة ثم ق [6]
 یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام فقام ثالثون من الناس وقال أبو نعیم فقام ناس کثیر فشهدوا حین أخذه بیده فقال للناس
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 ریغد ثیالسالم به حد هیمؤمنان عل ریشاهد نهم: استدالل ام

و ضیاء  5، ألبانی4، ابن حبان 3، ابو اسحاق حوینی2زه احمد الزین، حم1سند این روایت را شعیب األرنؤوط
 تصحیح کرده اند. 6مقدسی

در زمانی به این حدیث احتجاج کردند  تعدادی از علمای اهل سنت تصریح کرده اند که حضرت علی 
 که در زمان خالفتشان ]بر سر خالفت[ نزاع شد ؛

 ابن حجر هیثمی مکی می نویسد :

شنیده بودند ،  نفر از صحابه که حدیث غدیر را از پیامبر  97مد بن حنبل آمده است که در روایت اح»
( شهادت دادند آن هنگام که در زمان خالفتش نزاع شد ، همانطور که گذشت و به زودی نیز برای علی )

  7«می آید و بسیاری از سندهایش صحیح و حسن هستند.

 مال علی قاری حنفی نیز می نویسد :

تیجه اینکه : این حدیث بدون شک صحیح است ، بلکه بعضی از حافظان حدیث آن را از احادیث متواتر ن»
شنیده بودند  نفر از صحابه که حدیث غدیر را از پیامبر  97شمرده اند ؛ چرا که در روایت احمد آمده است که 

  8«( شهادت دادند آن هنگام که در زمان خالفتش نزاع شد.، برای علی )

                                                      
عاداه  من وااله وعاد منأتعلمون انی أولی بالمؤمنین من أنفسهم قالوا نعم یا رسول الله قال من کنت مواله فهذا مواله اللهم وال 

قال فخرجت وکأن فی نفسی شیئا فلقیت زید بن أرقم فقلت له انی سمعت علیا رضی الله عنه یقول کذا وکذا قال فما تنکر قد 
  یقول ذلک لهسمعت رسول الله 

 سایت شامله؛ قال شعیب االرنؤوط: إسناده صحیح 83938ح  937ص  0مسند احمد بن حنبل ، ج  [1]
 پی دی اف؛ قال حمزة احمد الزین: إسناده صحیح 83831ح  093-096ص  80ند لإلمام أحمد، ج المس [2]
 پی دی اف؛ قال ابو اسحاق الحوینی : إسناده صحیح  11ح  13-18خصائص االمام علی )ع( للنسائی ، ص  [3]
 قال شعیب األرنؤوط : إسناده حسن 6398ح  936ص    85صحیح ابن حبان  ج  [4]
 سایت شامله؛ قال األلبانی: وإسناده صحیح علی شرط البخاری 8357ذیل ح  998ص  0األحادیث الصحیحة ، ج  سلسلة [5]
  قال عبد الملک دهیش: إسناده حسن 559ح  830ص    3األحادیث المختارة  ج [6]
ثالثون ه من النبی وفی روایة ألحمد أنه سمع  876ص    8الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [7]

 صحابیا وشهدوا به لعلی لما نوزع أیام خالفته کما مر وسیأتی وکثیر من أسانیدها صحاح وحسان
والحاصل أن هذا حدیث صحیح ال مریة فیه ، بل بعض الحفاظ عده  6738در شرح حدیث  301ص    88مرقاة المفاتیح  ج  [8]

  ثالثون صحابیا وشهدوا به لعلیل لما نوزع أیام خالفتهمتواترا إذ فی روایة أحمد أنه سمعه من النبی 
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امتداد رسالت 

 1.محمد بن جعفر کتانی نیز همین سخن را گفته است

 هـ می نویسد : 8700نور الدین حلبی متوفای 
است ، پس مراد از آن  و اگر فرضًا قبول کنیم که مراد ) از حدیث غدیر ( یعنی اولویت به امامت علی »

دارای مقام  ا وجود رسول خدا ، قطعًا اولویت بر مال است و نه در جمیع احوال . وگرنه باید قبول کرد که او ب
بعد از وفات  امامت بوده است ، در حالی که امامت بر مال ، مقرون به هیچ زمانی نیست. بلکه امامت علی 

مجاز خواهد بود بعد از اینکه با وی بیعت شود و او خلیفه گردد. و دلیل این سخن ، این می  رسول خدا 
ناد نکرد مگر بعد از اینکه خالفت به وی رسید ؛ آنچنان که بیان هرگز به حدیث غدیر است باشد که علی 

شد ، وی ) از حدیث غدیر ( علیه کسانی که در بحث خالفت با او منازعه کردند استفاده کرد. پس بر هر صاحب 
عقلی چه برسد به صاحب فهم مشخص است که سکوت وی از احتجاج به حدیث غدیر تا رسیدن ایام خالفتش 

 2«است.بعد از وفات رسول خدا  دم نص حدیث غدیر بر امامت علی حاکی از ع
اما اشکاالتی بر دیگر حرف های حلبی وارد است ؛ از جمله اینکه امامت و والیت همزمان امیر المومنین 

  با امامت و والیت رسول خدا  هیچ ایرادی ندارد ، همانطور که والیت همزمان رسول خدا   با
 ایرادی نداشت و یکی در طول دیگری بود. با حضرت موسی  نیز حضرت هارون  خداوند متعال و

هم در کتب شیعه موارد متعددی داریم ، اما در کتب اهل  در مورد احتجاجات حضرت امیر المومنین 
 .به حدیث غدیر استدالل کرده اند در شورای شش نفره سنت نیز آمده است که حضرت امیر المومنین 

 به حدیث غدیر در روز شورا را مسّلم دانسته و گفته است: ن تفتازانی احتجاج حضرت علی سعد الدی

آن را در روز شوری در حین بیان فضائلش  این حدیثی است که اجماع بر صحت آن می باشد و علی »

                                                      
ثالثون صحابیا وفی روایة ألحمد أنه سمعه من النبی  835-830ص    8نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی  ج  [1]

  وشهدوا به لعلی لما نوزع أیام خالفته
أولی باإلمامة فالمراد فی المآل ال فی الحال قطعا وإال لکان هو  وعلی تسلیم أن المراد أنه  991ص    9السیرة الحلبیة  ج  [2]

وجاز أن یکون بعد أن یعقد له البیعة ویصیر خلیفة ویدل والمآل لم یعین له وقت فمن این أنه عقب وفاته اإلمام مع وجوده 
ج بذلک إال ذلک أنه کرم الله وجهه لم یحتلذلک أنه کرم الله وجهه لم یحتج بذلک إال بعد أن یعقد له البیعة ویصیر خلیفة ویدل ل

بعد أن آلت إلیه الخالفة ردا علی من نازعه فیه کما تقدم فسکوته کرم الله جهه عن االحتجاج بذلک إلی أیام خالفته قض علی کل 
 من له أدنی عقل فضال عن فهم بأنه ال نص فی ذلک علی إمامته عقب وفاته 
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 ریغد ثیالسالم به حد هیمؤمنان عل ریشاهد نهم: استدالل ام

 1«ت.بیان نمود و هیچکس آن را رد نکرده اس

به حدیث غدیر در روز  یات احتجاج حضرت علی ابن ابی الحدید معتزلی شافعی تصریح می کند که روا
 :، طرق زیادی داشته و مستفیض استشورای شش نفره 

ما در اینجا آنچه را که در روایات از داستان مناشده اصحاب شوری به طور استفاضه رسیده، و متضّمن »
ان ائیم. این جریبه سبب آنها از دیگران متمایز گشته است ذکر می نم فضایل و خصایصی است که علی 

را محّدثین بسیار ذکر نموده اند و آنچه در نزد ما به صّحت پیوسته ، این جریان به آنچه ذکر شد )از روایات 
مشتمل بر فضایل آنجناب( پایان نیافته، و بلکه بعد از آنکه عبد الرحمن و حاضرین با عثمان بیعت کردند و علی 

 رمود: همانا برای ما حّقی است که اگر به ما داده شود ، آن را می از بیعت با او خود داری نمود، چنین ف
( این سخن را گیریم و اگر منع شود ، با سختی ها میسازیم ، اگر چه شب روی طوالنی باشد. او )علی 

ضمن کالمی فرمود که ارباب سیر آن را ذکر نموده اند و ما در آنچه قبال نگاشته شد ، بعضی از آن را بیان 
یم .. بر می گردد به سیاق روایت .. سپس به آنها فرمود: شما را بخدا سوگند میدهم: آیا در میان شما جز داشت

او را با خود برادر کند در آن هنگام که مراسم برادری را در میان مسلمین  من کسی هست که رسول خدا 
درباره او  ست که رسول خدا اجرا فرمود؟ گفتند: نه. سپس فرمود: آیا در میان شما غیر از من کسی ه

فرموده باشد: من کنت مواله فهذا مواله؟ گفتند: نه . سپس فرمود: آیا در میان شما غیر از من کسی هست 
هستی بجز اینکه  به موسی  درباره او فرموده باشد: تو به من به منزله ی هارون که رسول خدا 

 2«بعد از من پیامبری نیست ؟ گفتند: نه.

                                                      
وهذا حدیث متفق علی صحته أورده علی رضی الله عنه یوم الشوری عندما  337ص    3 شرح المقاصد فی علم الکالم  ج [1]

 حاول ذکر فضائله ولم ینکره أحد
ونحن نذکر فی هذا الموضع ما استفاض فی الروایات من مناشدته أصحاب الشوری ،  879ص    6شرح نهج البالغة  ج  [2]

یرهم . قد روی الناس ذلک فأکثروا ؛ والذی صح عندنا أنه لم یکن األمر کما وتعدیده فضائله وخصائصه التی بان بها منهم ومن غ
روی من تلک التعدیدات الطویلة ؛ ولکنه قال لهم بعد أن بایع عبد الرحمن والحاضرون عثمان ، وتلکأ هو رضی الله عنه عن البیعة 

ی ؛ فی کالم قد ذکره أهل السیرة ، وقد أوردنا بعضه فیما : إن لنا حقا إن نعطه نأخذه ، وإن نمنعه نرکب أعجاز اإلبل وإن طال السر 
بینه وبین نفسه ؛ حیث آخی بین بعض المسلمین وبعض غیری تقدم ، ثم قال لهم : أنشدکم اللهح أفیکم أحد آخی رسول الله 

وا : ال ، فقال : أفیکم أحد قال : ' من کنت مواله فهذا مواله ' غیری ؟ فقال؛ فقالوا : ال ؛ فقال : أفیکم أحد قال له رسول الله 
 : ' أنت منی بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبی بعدی ' غیری ؟ قالوا : الله رسول الله 
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 م: فهم صحابه از حدیث غدیر شاهد ده

ن ؛ زیرا آنه محبت و یاری( ، فهم صحابه استیکی از مهم ترین ادله برای اراده ی امامت از حدیث غدیر )
را می  ها در زمان صدور این حدیث ، یا حاضر بودند و یا معاصر با آن بودند و دقیقا منظور رسول خدا 

 دانستند. 

 :را ذکر می کنیمدر اینجا تعدادی از این موارد 

 گروهی از انصار که ابو ایوب انصاری صحابی در میانشان بودیکم: 

ردند ک( آمده و عرض ) یدر صحن مسجد ، به نزد عل یاز ریاح حارث نقل شده است که گفت: گروه»
 یه شما گروهک یشما هستم در حال ی( فرمود: من چگونه موال) یما ! عل یموال ی: سالم بر شما ا

م ، یاو یه من موالکس کهر » فرمود : یه مکم یدیشن ر از رسول خدا ید؟ گفتند: در روز غدیستعربی ه
ه کها نیا دم (یردم ) و از چند نفر پرسکبشان یآنها رفتند ، تعق یریاح گفت : وقت« . اوست  یموال  یعل

 1«.است یوب انصار یانشان ابو ایه در مکاز انصارند  یهستند ؟ گفتند : گروه

 3و حمزه احمد الزین 2ین روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و هیثمی همه ی رجال سندش را ثقه دانستها
 نیز سندش را تصحیح کرده اند. 4و وصی الله بن محمد عباس

بر قومیت عربی آنها و تذکر این مطلب نشان از این دارد که مراد آنها از مولی ،  تاکید امیرالمومنین 
این است که شما عرب هستید و قومی آزاد می باشید و  ده است چرا که منظور امام اولی به تصرف بو

 ؟که قومی آزاد هستید ، موال هستم چگونه است که من بر شما

و مؤید این مطلب ، این روایت است که می گوید: وقتی مردم تاب تحمل حکومت جابرانه و ظالمانه حجاج 

                                                      
عن ریاح الحارث قال جاء رهط إلی علی بالرحبة فقالوا السالم علیک یا موالنا فقال کیف أکون موالکم وأنتم قوم عرب قالوا  [1]

یوم غدیر خم من کنت مواله فهذا مواله قال ریاح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤالء قالوا نفر من  یقولسمعنا رسول الله 
  األنصار فیهم أبو أیوب األنصاری

 قال الهیثمی: ورجال أحمد ثقات 870-879ص    3مجمع الزوائد  ج  [2]
 زین: إسناده صحیحپی دی اف / قال حمزة احمد ال 39059ح  96ص  83المسند لإلمام أحمد، ج  [3]
 پی دی اف / قال وصی الله بن محمد عباس : إسناده صحیح 363ح  373فضائل الصحابة الحمد ، ص  [4]
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 ریغد ثیشاهد دهم: فهم صحابه از حد

حسن بصری آمده و از او در این مورد نظر خواستند و او نیز به ایشان دستور بن یوسف ملعون را نداشتند ، به نزد 
ن در حالی که می گفتند : از ای ،داد تا صبر کنند. افرادی که در نزد حسن بصری بودند از نزد وی خارج شدند

 در حالی که ما گروهی از عرب هستیم؟! ،کافر اطاعت کنیم

 فتنه ابن اشعث اتفاق افتاد در زمانی که با حجاج بن یوسف مبارزهسلیمان بن ربعی می گوید: هنگامی که »
می کرد ، عقبۀ بن عبدالغافر و ابو الجوزاء و عبدالله بن غالب با عده ای از همتایانشان وارد بر حسن شدند و 

،  دگفتند : ای ابو سعید ! نظرت راجع به جنگ با این طاغوتی که خون حرام را می ریزد ، مال حرام می گیر 
نماز را ترک می کند ، انجام داده آنچه کرده و از اعمال حجاج نام بردند چیست ؟ حسن گفت: نظرم این است 
که با او نجنگید که اگر مجازات الهی باشد شما با شمشیرهایتان نمی توانید این مجازات را دور کنید و اگر بال 

 . است ، صبر کنید تا خدا حکم کند و او بهترین حاکمان است

گوید : از نزد او خارج شدند در حالی که می گفتند: از این ملحد اطاعت کنیم با اینکه ما گروهی از عرب 
 هستیم ؟! 

گوید: با ابن اشعث خروج کردند و همگی کشته شدند. سلیمان می گوید: مرۀ بن ذیاب ابو معذل به من خبر 
افتاده بود و گفت : ای ابو معذل ! نه دنیا است و نه  داد که نزد عقبۀ بن عبد الغافر آمدم در حالی که در خندق

 1«آخرت.

 عبد اهلل بن عباسدوم: 

 :دانسته است عبد الله بن عباس حدیث غدیر را جزء ده فضیلت مخصوص امیرالمؤمنین 

                                                      
حدثنا إسحاق بن سیار النصیبی ، قال : حدثنا عمرو بن عاصم ، قال :   8183ح  8795ص    9الکنی واألسماء للدوالبی  ج  [1]

مان بن علی الربعی ، قال : لما کانت فتنة ابن األشعث إذ قاتل الحجاج بن یوسف حدثنا سالم بن مسکین ، قال : حدثنی سلی
ل و انطلق عقبة بن عبد الغافر ، وأبو الجوزاء ، وعبد الله بن غالب فی نفر من نظرائهم ، فدخلوا علی الحسن ، فقالوا : یا أبا سعید ما تق

الحرام ، وترک الصالة ، وفعل ما فعل ، وذکروا من أفعال الحجاج ؟ فی قتال هذا الطاغیة الذی سفک الدم الحرام ، وأخذ المال 
فقال الحسن : أری أن ال تقاتلوه ، فإنها إن تکن عقوبة من الله فما أنتم برادی عقوبة الله بأسیافکم ، وإن یکن بالء فاصبروا حتی 

ج ، ونحن قوم عرب ، قال : فخرجوا مع ابن األشعث یحکم الله وهو خیر الحاکمین ، قال : فخرجوا من عنده یقولون : نطیع هذا العل
فقتلوا جمیعا ، قال سلیمان : فأخبرنی مرة بن ذیاب أبو المعذل ، قال : أتیت علی عقبة بن عبد الغافر ، وهو صریح فی الخندق ، 

  فقال : یا أبا المعذل ال دنیا وال آخرة
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گروه نزد وی آمده و گفتند : ای ابن عباس ! یا  ُنه: در نزد ابن عباس بودیم که عمرو بن میمون می گوید»
ما بیا و یا مجلس را برای ما از این مردم خالی کن . ابن عباس گفت : من با شما می آیم. عمرو بن میمون  با

می گوید : درست این است که این جریان برای قبل از نابینا شدن ابن عباس می باشد. پس در کناری نشستند 
الی از آن گفتگو ، ابن عباس آمد و در ح و با هم به سخن گفتن پرداختند و ما نفهمیدیم که چه می گویند. بعد

که لباس خود را می تکاند گفت: اف بر ایشان ! اینها حرف های ناروا و نکوهش در مورد مردی می گویند که 
ز مردی اینها بدگوئی ا. فضیلت و منقبت برای وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود ندارد  10بیش از 

 1.« ... موالی او است س من موالی او هستم پس علی کفرمود: هر  ا می کنند که ... و رسول خد

و ابو  4تصحیح کرده اند، وصی الله بن محمد عباس 3و احمد محمد شاکر 2این روایت را حاکم و ذهبی
سندش را حسن دانسته اند و ابن حجر عسقالنی همه ی رجال سند احمد و نسائی را ثقه  5اسحاق حوینی

 6دانسته است.

را به « ی مول» رایج اهل تسنن و وهابیون به این روایت نگاه کرده و کلمه  دیدگاهاگر ما بخواهیم بر اساس 
وجود نخواهد  ، قطعا چنین تخصیصی برای امیرالمومنین برگردانیم« دوست و یاور » همچون معانی 

ْولِ َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بَ داشت؛ زیرا بر اساس آیه شریفه ی 
َ
مان، ی؛ و مردان و زنان با ااُء َبْعضیْعُضُهْم أ

این دوستی و محبت هیچ تخصیصی نداشته و بلکه عمومیت دارد و این مطلب با متن  7گرندیدیکدوستان 
نمی خواند ، پس قطعا معنای این روایت باید مطلبی فراتر از « ره  یست ألحد غیفضائل ل»  روایت و عبارت 

توان دانست و هیچ معنایی را نمی  شد تا بتوان آن را فضیلتی خاص برای امیرالمومنین دوستی و یاوری با

                                                      
اه تسعة رهط فقالوا یا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من ثنا عمرو بن میمون قال إنی لجالس عند بن عباس إذ أت [1]

بین هؤالء قال فقال بن عباس بل أنا أقوم معکم قال وهو یومئذ صحیح قبل أن یعمی قال فابتدؤوا فتحدثوا فال ندری ما قالوا قال 
من ره وقعوا فی رجل ... وقال رسول الله فجاء ینفض ثوبه ویقول أف وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست ألحد غی

 کنت مواله فإن مواله علی ...
 0653ح  809ص  9المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی، ج  [2]
 پی دی اف؛ قال احمد محمد شاکر: إسناده صحیح 9763ح  999-998ص  9المسند لإلمام أحمد، ج  [3]
 ال وصی الله بن محمد عباس: إسناده حسنق 8861ح  153-103فضائل الصحابة الحمد ، ص  [4]
 قال ابو اسحاق الحوینی : إسناده حسن  39ح  96-90خصائص االمام علی )ع( للنسائی ، ص  [5]
  قال العسقالنی: اخرجهما أحمد والنسائی ورجالهما ثقات 85ص    3فتح الباری  ج  [6]
 38توبه:  [7]
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 ریغد ثیشاهد دهم: فهم صحابه از حد

ی به ؛ یعنی بحث سرپرستی مطلق و اولمعنایی که شیعه بدان اشاره دارد ، مگربرای آن به درستی تصور نمود
  م.تصرف بودن ایشان نسبت به همه مرد

 طلحه بن عبید اهللسوم: 
با طلحه  وقتی طلحه در جنگ جمل لشکر کشید ، حضرت امیر المومنین ، بنابر روایات اهل سنت

در نزد  یعنیدیدار کردند و به حدیث غدیر احتجاج نمودند ، آنگاه طلحه از کار خود پشیمان شده و بازگشت ؛ 
ت یمتذکر بحث وال  یوقت یدر درجه دوم بود ، ول -عثمان  یاس با خونخواهیدر ق - یطلحه ، بحث محبت علو 

ن است که یهم یداند و برا یعثمان م یشود، آن را جلوتر از بحث خونخواه یم ن یرالمومنیت امیاولو و
 کشد ؛یچ اعتراضی دست از جنگ میبدون ه

 اثبات شرکت نکردن )!!( طلحه در جنگ ی، برادر مورد اعتقادات اهل تسنن نوشتهکه  یدر کتاب یهقیب
  :دیگو ین میجمل چن

د و سپس به او فرمود : تو را به خدا قسم یایبه سوی طلحه فرستاد تا ب ی( قاصد ) یت شده که علیروا»
( ) یاو هستم ، پس عل یفرمود : هر کس من موال یکه م یده اینشن ا از رسول خدا یدهم ، آ یم

 :؟ طلحه گفت و را، و دشمن بدار دشمنان او رات مداران ایا دوست بدار دوستان و وال ی؛ خداهم موالی اوست
 ی: فراموش کرده بودم. راو طلحه گفت؟ ی: پس چرا به جنگ با من برخاسته اگفت  یدم. علیشن یآر 
 1«: طلحه از جنگ منصرف شد و رفت.دیگو یم

نگ با تبرئه کردن طلحه از ج یدر کتاب اعتقادات اهل تسنن برا یهقیبوده که ب یت به حد ین روایاعتبار ا
معناست. البته این روایت را حاکم  یلذا سخن در مورد اعتبار آن ب ؛ستبدان استناد کرده ا ن یرالمومنیام

 2.نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین آورده است

                                                      
یقول إلی طلحة یوم الجمل فأتاه فقال نشدتک الله هل سمعت رسول الله  وروی أن علیا بعث  939ص    8االعتقاد  ج  [1]

  من کنت مواله فعلی مواله اللهم وآل من وااله وعاد من عاداه قال نعم قال فلم تقاتلنی قال لم أذکر قال فانصرف طلحة
ا الحسن بن سفیان ثنا محمد بن أخبرنی الولید وأبو بکر بن قریش ثن  5530ح  083ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]

عبدة ثنا الحسن بن الحسین ثنا رفاعة بن إیاس الضبی عن أبیه عن جده قال کنا مع علی یوم الجمل فبعث إلی طلحة بن عبید الله 
یقول من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من واله وعاد من أن القنی فأتاه طلحة فقال نشدتک الله هل سمعت رسول الله 

  اداه قال نعم قال فلم تقاتلنی قال لم أذکر قال فانصرف طلحةع
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یا همان کتاب خصائص  ّزی تصریح می کند که این روایت را نسائی در کتاب مسند علی مِ  جمال الدین
 :آورده است امام علی 

، به سوی طلحه فرستاد تا مالقاتش کند و چنین ( بودمهمراه علی )نذیر الضبی گفت: در روز جمل »
را یاد آوری کرد. نسائی « موالی اوست ...  هر کس من موالی اویم ، پس علی »شد ، پس به او حدیث 

 1.«( از او )نذیر الضبی( همین یک حدیث را نقل کرده استدر مسند علی )

ولی از ذکر احتجاج  ،تألیف نسائی نقل کرده ند علی ابن حجر عسقالنی نیز این حدیث را از مس
 2.به حدیث غدیر مقابل طلحه خود داری کرده است امیرالمومنین 

 اما اکنون اثری از آن در کتب نسائی نیست !

مرده ع جنگ جمل شین مناشده اشاره کرده و بلکه آن را از وقایز به صراحت به ایگر اهل تسنن نید یعلما
ح یرح صحدر ش یو ابوعبدالله محمد بن محمد سنوس یمالک یکه ابو عبدالله محمد بن خلفه اب ییتا جا ،اند

  کنند : یان مینگونه بیت را این روایان حوادث جنگ جمل ای، در بمسلم، باب مناقب طلحه

 یابا محمد ! علت خروج تو برا ی: اطلحه را خواست و به او گفت  ی، علر برگشتینکه زبیبعد از ا»
از ما و شما را  ی: خداوند بکشد آن کسگفت  یعثمان. عل ی: خونخواهست؟ طلحه گفتیبا من چ جنگ

ا دوست بدار دوستان ی: خدافرمود یکه در مورد من م ید ینشنا از رسول خدا ی. آن امر استیکه سزاوارتر به ا
 یدر حال یعت شکستیپس بو س یعت کردیکه با من ب یبود ین کسیاو را و دشمن بدار دشمنان او را ؟ تو اول

طلحه  ند. پسکشمان مییان خود پیند، تنها به ز کنی کشمانیه پک: پس هر دیفرما یکه خداوند متعال م

                                                      
عس : إیاس بن نذیر الضبی الکوفی ، والد رفاعة بن إیاس. روی حدیثه :   535رقم  008-007ص    9تهذیب الکمال  ج  [1]

عث إلی یوم الجمل ، فب حسین بن حسن االشقر ، عن رفاعة بن إیاس ابن نذیر الضبی ، عن أبیه ، عن جده ، قال : کنت مع علی
 طلحة أن القنی ، فلقیه ، فذکر حدیث"من کنت مواله فعلی مواله ... روی له النسائی فی "مسند علی"هذا الحدیث الواحد

عس مسند علی إیاس بن نذیر الضبی الکوفی والد رفاعة روی حدیثه حسین بن حسن األشقر   903ص    8تهذیب التهذیب  ج  [2]
بن نذیر الضبی عن أبیه عن جده قال کنت مع علی یوم الجمل فبعث إلی طلحة أن القنی الحدیث هکذا رواه  عن رفاعة بن إیاس

  النسائی
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 1«گفت: استغفرالله و برگشت.

 (شاعر)ان بن ثابت حسّچهارم: 

 او که معروف ترین شاعر صحابه است، در غدیر خم چنین شعر سرود:

 ر وادی خم به آنان ندا داد، به ندای رسول خدا گوش فرا دهید. پیامبر مسلمانان، روز غدیر د»
پس فرمود: چه کسی موال و نبی شما است؟ ایشان نیز هیچ یک ، حّق را انکار نکردند و به صراحت پاسخ 

 دادند:
 موالی ما همان خدای توست و تو پیامبر ما هستی، و تو در فرمانبری ما تا کنون هیچ عصیانی ندیده ای. 

( فرمود: ای علی برخیز! من از اینکه تو امام و هادی پس از من باشی به علی ) پیامبر اکرم پس 
 ، خرسندم.

 پس هر که من موالی اویم، این)علی( موالی اوست و بر شما است که پیرو راستین او باشید. 

دشمنی کند  با علی دعا کرد: خداوندا ! دوست بدار دوستدارش را، و آن را که  آنجا بود که پیامبر   
 2«، دشمن بدار .

 انگاشته و می نویسد: ان بن ثابت را مسّلمسبط بن جوزی حنفی نیز صدور این ابیات از حّس 

ده ت شی؛ از جمله حسان بن ثابت گفته است: ... و رواخم ، شاعران زیادی شعر گفته اند در مورد غدیر»
 یار یه با اشعارت ما را ک یحسان ! مادام یاو فرمود: ا د ، بهیات را از حسان شنین ابیا رسول خدا  یوقت

                                                      
لالمام ابی عبدالله محمد بن خلفه الوشتانی االّبی المالکی المتوفی « اکمال اکمال المعلم » صحیح مسلم مع شرحه المسمی  [1]

لالمام ابی عبدالله محمد بن محمد بن یوسف الّسنوسی الحسینی « مال االکمال مکّمل اک» هـ  و شرحه المسمی  133سنه 
پی دی اف؛ ثم نادی علی طلحه بعد ان رجع الزبیر فخرج الیه و قال یا ابامحمد ما  391 - 393ص  6هـ ، ج  135المتوفی سنه 

یقول فی اللهم وال من وااله معت رسول الله الذی اخرجک ؟ قال الطلب بدم عثمان . قال علی : قتل الله اوالنا بدمه . اما س
 و عاد من عاداه ؟ و انت اول من بایعنی ثم نکثت  و قد قال تعالی و من نکث فانما یکنث علی نفسه ؟ فقال استغفرالله ثم رجع

کتوم لحسان بن ثابت وأنشد الشیخ تاج الدین بن م 83ص    8االزدهار فی ما عقده الشعراء من األحادیث و اآلثار للسیوطی  ج  [2]
األنصاری رضی الله عنه: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم ... بخم فأسمع بالرسول منادیا / وقال فمن موالکم وولیکم ... فقالوا ولم یبدوا 

ماما إهناک تعامیا / إلهک موالنا وأنت ولینا ... ولم یلف منا فی الوالیة عاصیا / فقال له قم یا علی فإننی ... رضیتک من بعدی 
 وهادیا / فمن کنت مواله فهذا ولیه ... فکونوا له أنصار صدق موالیا / هناک دعا اللهم وال ولیه ... وکن بالذی عادی علیا معادیا
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 1«د باشی .ی، همواره به واسطه روح القدس مؤ یرسانیو به ما نفع م ینکیم

 ابو طفیل عامر بن واثلهپنجم: 

صحابه بر به حدیث غدیر و بعد از شنیدن شهادت  آوردیم که ابو طفیل با دیدن احتجاج امیرالمومنین 
رو برده مرا به فکر فآن  ؛ یعنیوفی نفسی شیء»، می گوید: از آنجا خارج شدم در حالی که صحت حدیث غدیر

  .و سریعا به نزد زید بن ارقم رفتم تا صحت یا سقم این حدیث را از او بپرسم« بود

 عمر و ابوبکرششم و هفتم: 

 .در روز غدیر از نظرتان گذشت روایات تبریک آن دو به امیرالمومنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
لما سمعه ینشد وقد اکثرت الشعراء فی یوم غدیر خم فقال حسان بن ثابت: ... ویروی أن النبی   93تذکرة الخواص ، ص  [1]

  : یا حسان ال تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنا بلسانک هذه األبیات قال له
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 تیبر وال  ریغد ثیاهل سنت به داللت حد یاعتراف علما

 اعتراف علمای اهل سنت به داللت حدیث غدیر بر والیت

ه کاند ردهکح ین مطلب تصر ی، بر ااندستهیر نگر یث غدیده انصاف به حدیه با دکاهل سنت  یاز علما یبرخ     
 .بوده است ر مؤمنان ی، امامت و خالفت ام« مواله ینت مواله فعلکمن »از جمله ی  مراد رسول خدا 

 هـ  101د غزالی متوفای حدود : ابو حامیکم

رت در ، خطبه ی آن حضمسلمانان بر متن آن اتفاق دارند ه همهک اسالم  یرسول گرام یهااز خطبه»
ش ین فرمای. عمر پس از اموالی او است یس من موالی او هستم ، علک: هر روز عید غدیر است که فرمود

ن نون موال و رهبر مک! تو ا ابوالحسن ی، اکبار ، مک: مبار گفت یکن گونه تبر یا  یبه عل رسول خدا 
 .یهست یگر ید یو هر موال

تش یو نشانه رضا  یعل یو امامت و رهبر  امبر یم او در برابر فرمان پیت از تسلیاک، حن سخن عمریا
نفس و عالقه به  یر هوای، عمر تحت تأثهااما پس از گذشت آن روز ،امت دارد یبه رهبر   یاز انتخاب عل

، برافراشتن اهیشکر کر داد و با لشییتغ یان اصلکخودش قرار گرفت و استوانه خالفت را از م یست و رهبر ایر 
رد. پس، آن کهموار  ی، راه امت را به اختالف و بازگشت به دوران جاهلگرید یهانیها و گشودن سرزمپرچم

 رد!کای ورد، و چه بد معاملهز به دست آیی ناچی، بهار آن]عهد[ را پشِت سِر خود انداخت و در براب
ل کا مشد تیاور یاغذ و دواتی برای من بک: ا رفتند، قبل از رحلت شان فرمودندیاز دنه رسول خدا کزمانی 

 :م، عمر گفتیر نماک، برای شما ذه مستحق آن استکسی را کشما را در امر ] خالفت [ بعد از خودم حل و 
 1«، یا سخن بیهوده می گوید.دیان می گویه او هذکد ینکن مرد را رها یا

 
 

                                                      
فایل سایت شامله؛ واجمع  059و مجموعة رسائل اإلمام الغزالی ، ص  81ص    8سر العالمین وکشف ما فی الدارین  ج  [1]

ر بخ ت مواله فعلی مواله ' فقال عمالجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم عید یزحم باتفاق الجمیع وهو یقول : ' من کن
بخ یا أبا الحسن لقد أصبحت موالی ومولی کل مولی فهذا تسلیم ورضی وتحکیم ثم بعد هذا غلب الهوی تحب الریاسة وحمل عمود 

ی لالخالفة وعقود النبوة وخفقان الهوی فی قعقعة الرایات واشتباک ازدحام الخیول وفتح األمصار وسقاهم کأس الهوی فعادوا إ
قال قبل وفاته ائتوا بدواة وبیضاء ألزیل لکم الخالف األول : فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیال . ولما مات رسول الله 

  إشکال األمر واذکر لکم من المستحق لها بعدی . قال عمر رضی الله عنه دعوا الرجل فإنه لیهجر وقیل یهدر
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 :ن ذهبی در شرح حال غزالی می گویدشمس الدی

، اعجوبه ی زمان ... و شافعی مذهب بود. غزالی صاحب : شیخ، امام، دریای علم، حجت االسالمغزالی»
 1.«چندین کتاب و دارای اطالعات خیلی زیاد بود

  :می گوید کند،یو جالب این که وقتی این مطلب از غزالی را نقل م

 ن حرفش برگشته است. اوین است که از ایست؟ ظاهر ایه چین قضیدر ا یدانم عذر ابو حامد غزال ینم»
 2«انوس علم است و خدا داناتر است.یا و اقیدر 

 هـ 612دوم: محمد بن طلحه شافعی متوفای 

م ستم و یاورش هست: هر کس را که من به او از خودش سزاوارتر هس معنای حدیث غدیر این می شود کهپ»
، و نیز نسبت به او چنین است یا وارثش هستم و یا قوم و خویش او هستم یا دوستش هستم ، پس علی 

، و مخصوص کرده است این مناقب عالی را برای علی  این حدیث صریح است در اینکه رسول خدا 
 ،فسنا در آیه ی مباهله[ عموم بوده؛ چرا که لفظ ]انمثل خودش قرار داده استآن حضرت را نسبت به دیگران 

 را مصداق آن قرار داد.   تنها علی  ولی پیامبر 
ْبناَءنا َو از اسرار قول خداوند متعال در آیه مباهله است: و باید دانسته شود که این حدیث 

َ
َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أ

ْنفُ 
َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو أ

َ
ْنُفَسنامراد از لفظ  َسُکْم أ

َ
است آن گونه که  جان علی  أ

داده و آن دو را با  را مقرون به هم قرار و جان علی  گذشت؛ زیرا خداوند جل و عال جان رسول خدا 
، برای حضرت علی نسبت به مؤمنین ثابت است لذا در حدیث غدیر هر چه برای رسول خدا  ؛هم جمع کرده
 ت. پیامبر نیز ثابت اس  به مؤمنین سزاوارتر و ناصر و آقای مؤمنین است. هر معنایی که برای رسول
ثابت است.  بر آن داللت دارد ، همان معنا برای حضرت علی « مولی»اثباتش ممکن است و لفظ  خدا 

ده اختصاص دا تنها به حضرت علی  و این مرتبه ای است عالی و درجه ای است بس بزرگ که پیامبر 

                                                      
الغزالی الشیخ اإلمام البحر حجة اإلسالم أعجوبة الزمان زین الدین أبو حامد محمد  939-933ص    83سیر أعالم النبالء  ج  [1]

  بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسی الشافعی الغزالی صاحب التصانیف والذکاء المفرط
رجل من بحور العلم والله وما أدری ما عذره فی هذا والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق فإن ال 931ص    83سیر أعالم النبالء  ج  [2]

  أعلم
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 تیبر وال  ریغد ثیاهل سنت به داللت حد یاعتراف علما

 1«.، عید و موسم سرور اولیاء خداستبه همین جهت است که روز غدیر خم است. و

 ی در مورد او می گوید :ن ذهبیشمس الد

د ؛ در مذهب و اصول آن استاد و کامل شهـ متولد شد 513عالمه ی یگانه و شافعی مذهب بود. در سال »
شد. زهد پیشه ساخت و از پادشاهان دوری  ، ولی در هذیان علم حروف واردو در فنون مختلف مشارکت نمود

 2«گزید. وزارت دمشق را دو روز بر عهده گرفت و سپس آن را ترک کرد. او دارای جاللت و حشمت بود.

 هـ 318سوم: سبط بن جوزی حنفی متوفای 

 :ر می گویدیث غدی، در باره حدحنفی )نوه ی ابن جوزی حنبلی معروف( یسبط ابن جوز 

از حجة  در تاریخ اسالم اتفاق دارند که قصه غدیر بعد از بازگشت رسول خدا دانشمندان متخصص »
د جمع کرد و در سخنرانی هزار نفر بودن 837اصحاب و یارانش را که  .در هیجدهم ذی الحجة اتفاق افتادالوداع 

حت نه با در این روایت، با صرا «موالی او است هر کس را که من موالی اویم ، پس علی »: اش فرمود
 3«را جانشینش قرار داد. علی  ، رسول خدا کنایه و اشاره

                                                      
فیکون معنی الحدیث من کنت أولی به و ناصره أو وارثه و عصبته أو حمیمه أو  17مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول ، ص  [1]

لیة، عصدیقه فإن علیا منه کذلک، و هذا صریح فی تخصیصه ))صلی الّله علیه و آله و سلم(( لعلی ))علیه السالم(( بهذه المنقبة ال
و جعله لغیره کنفسه بالنسبة إلی من دخلت علیهم کلمة من التی للعموم بما لم یجعله لغیره . و لیعلم أن هذا الحدیث هو من أسرار 

نْ 
َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ْبناَءکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءکْم َو أ

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
فس علی علی ما تقدم، و المراد ن ْم .ُفَسکقوله )تعالی( فی آیة المباهلة َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أ

و بین نفس علی و جمعهما بضمیر مضاف إلی رسول الّله صلی الّله علیه و فإن الّله )جل و عال( لما قرن بین نفس رسول الّله 
الّله علیه و  یآله و سلم، أثبت رسول الّله لنفس علی علیه السالم بهذا الحدیث ما هو ثابت لنفسه علی المؤمنین عموما فإنه ))صل

فقد آله و سلم(( أولی بالمؤمنین و ناصر المؤمنین و سید المؤمنین، و کل معنی أمکن إثباته مما دل علیه لفظ المولی لرسول الّله 
( بها دون غیره فلهذا صار ذلک جعله لعلی علیه السالم ، وهذه مرتبة سامیة ومنزلة سامقة ودرجة علیة ومکانة رفیعة خّصه )

 یوم عید وموسم سرور ألولیائه   الیوم 
العالمة األوحد کمال الدین أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد بن حسن القرشی العدوی  339ص    39سیر أعالم النبالء  ج  [2]

النصیبی الشافعی ولد سنة اثنتین وثمانین وخمس مئة وبرع فی المذهب وأصوله وشارک فی فنون ولکنه دخل فی هذیان علم 
 ف وتزهد وقد ترسل عن الملوک وولی وزارة دمشق یومین وترکها وکان ذا جاللة وحشمةالحرو

اتفق علماء السیر علی أّن قصة الغدیر کانت بعد رجوع النبی )ص( من حجة الوداع فی الثامن عشر  93تذکرة الخواص ، ص  [3]
فعلی مواله... الحدیث . نص )ص( علی ذلک بصریح  من ذی الحجة جمع الصحابة وکانوا مائة وعشرین ألفًا وقال : من کنت مواله

 العبارة دون التلویح واإلشارة
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امتداد رسالت 

و رد « یمول»لمه ی ک یمعان یمی کند و بعد از نقل تمام یبحث مفصل« یمول»لمه ک یوی سپس روی معنا
  :ری می کندیجه گین گونه نتیا ،هاآن

جمله :  هکشت به وجه دهم آن دارد ت بازگیدر نها یلمه مولک یه همه معانکشود یده میر فهمین تعابیاز ا»
مت است در اثبات اما یار کن نص آشیبه آن داللت دارد و ا «؟ستمیا من بر جان مؤمنان برتر از خودشان نیآ»

 1«رفتن طاعتش.یاو و پذ

 ، ابیات کمیت اسدی را نقل می کند:در ادامه یسپس سبط بن جوز 

 اعیة لو أطیر خم * أبان له الوال یوم الدوح دوح غدیو

 عایعوها * فلم أر مثلها خطرا مبین الرجال تباکول

والیت را برای او آشکار ساخت  و در روز غدیر که درختان بزرگ )مغیالن( سایبان شده بودند، پیامبر »
 اگر از او اطاعت می شد. 

 «فانه( مردان، آن را میان خود معامله کردند و من کاالیی ارزشمندتر از آن ندیدم.سأولی )مت

 ه :کن ینقل شده و آن ا یبیات قصه عجیاین اب ید برایگویو م

ده بود ن اشعار را با خود سرویا یرد: شخصکما نقل  یرحمه الله تعالی برا یموصل یخ ما عمر بن صافیش»
ه به او کرده بود کرم الله وجهه را مشاهده ک یات به خواب رفته بود و در عالم خواب علین ابیر در اکو شب با تف

ن قسمت یه به اکن یحضرت سروده بود تا ا ین اشعار را برایز ایم بخوان و او نیت را برایمکده بود: أشعار فرمو
ن یرده بود و آن اکرا به آن اضافه  یگر یت دیب  ین حال ]حضرت[ علیده بود ، در ایرس« عایخطرا مب»

  :است

 «عایوما * ولم أر مثله حقا أضیوم یال کفلم أر مثل ذا »

 «دمیع شده باشد ، ندیه ضاکمانند آن را  یز حقیدم و نیند یر، روز بزرگیوز غدمانند ر »

                                                      
فعلم أن جمیع المعانی راجعة إلی الوجه العاشر. ودل علیه أیضا قوله علیه السالم: ألست أولی  93-98تذکرة الخواص ، ص  [1]

 بالمؤمنین من أنفسهم؟ وهذا نص صریح فی إثبات إمامته وقبول طاعته
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 تیبر وال  ریغد ثیاهل سنت به داللت حد یاعتراف علما

 1.«او وحشت زده از خواب برخاست

 شمس الدین ذهبی در شرح حال سبط بن جوزی می نویسد :

رج الدین ابوالف . نوه ی امام جمال مورخ ... و حنفی مذهب بو، یوسف بن قزعلی بن عبد الله: امام، واعظ»
 ،ی و امام، فقیه، واعظی یگانه، عالمه در تاریخ و سیره ها، با حرمت، محبوب مردم ، موعظی شیرینابن جوز 

  2«خوش سیما و مورد قبول همه بود.

 هـ 311چهارم: محمد بن یوسف گنجی شافعی متوفای 

 :کی از احادیث، می گویدوی در بحث داللت ی
ن یبنابرا ؛است رسول خدا  ینیمان جانشه هکن سرپرست است ییل بر تعیر خم دلیث غدیاما حد» 
راد شده و یا ر در آخر عمر مبارک رسول خدا یث غدی؛ چون حدث قبل می شودیر خم ناسخ حدیث غدیحد

 3«متأخر است.
 :دین ذهبی در شرح حال او می نویسدشمس ال

ر نمود و ه سففخر گنجی ساکن دمشق. عنایت به حدیث داشت، و بسیار حدیث استماع نمود، و در این را»
ولی پرگوئی و میل به مذهب رافضه  ،تحصیل کرد... امام ابوشامه گفته است: ... او فقیه و محدث بود

 4«)=شیعیان( داشت.

                                                      
حدثنا بها شیخنا عمر بن صافی الموصلی رحمه الله تعالی. قال: أنشد بعضهم هذه األبیات وبات  07کرة الخواص ، ص تذ [1]

مفکرا، فرأی علیا کرم الله وجهه فی المنام فقال له: أعد علی أبیات الکمیت، فأنشده إیاها حتی بلغ إلی قوله )خطرا مبیعا( فأنشد 
  فانتبه الرجل مذعورا« فلم أر مثل ذاک الیوم یوما * ولم أر مثله حقا أضیعا : »  علی بیتا آخر من قوله زیادة فیها

یوسف بن قزغلی بن عبد الله اإلمام ، الواعظ ، المؤرخ شمس الدین ، أبو المظفر الترکی  810-819ص    01تاریخ اإلسالم  ج  [2]
ابن الجوزی وکان إماما ، فقیها ، واعظا ، وحیدا فی الوعظ ،  ، ثم البغدادی العونی الحنفی . سبط اإلمام جمال الدین أبی الفرج

  عالمة فی التاریخ والسیر ، وافر الحرمة ، محببا إلی الناس ، حلو الوعظ ، لطیف الشمائل ،صاحب قبول تام
وهی  پی دی اف؛ لکن حدیث غدیر خم دلیل علی التولیة 863ـ  866کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب ، ص  [3]

 االستخالف ، وهذا الحدیث أعنی حدیث غدیر خم ناسخ ألنه کان فی آخر عمره
محمد بن یوسف بن محمد الفخر الکنجی ، نزیل دمشق . عنی بالحدیث ، وسمع الکثیر ،   963ص    01تاریخ اإلسالم  ج  [4]

 : قتل بجامع دمشق یوم التاسع والعشرین من ورحل وحصل . ثم إنه بدا منه فضول فی أیام التتار بدمشق . قال اإلمام أبو شامة
 رمضان . وکان فقیها محدثا ، لکنه کان کثیر الکالم ، یمیل إلی الرفض
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امتداد رسالت 

 1.تعبیر کرده است «امام و محدث»صالح الدین صفدی نیز از او به 

هب را شافعی مذ، وی انتساب کتاب کفایة الطالب به او حاجی خلیفه حنفی از علمای قرن یازده ضمن
 2.معرفی کرده است

 3محمد بن علی شوکانی نیز او را شافعی دانسته است.

 :کرده استتصریح خیر الدین زرکلی نیز به محدث و شافعی بودن او 

مذهب ها و اهل " کنجه  ی: محدث ، از شافعیبن محمد، ابو عبد الله بن الفخر الکنج وسفیمحمد بن »
 یلطالب فا ةیکرد و کتاب " کفا دایپ لیم عیبه دمشق رفت و در آن جا به تش اصفهان و خوزستان بود. نی" ب

 4«.کرد فی" را تال اناخبار صاحب الزم یف انیطالب " و کتاب "الب یبن اب یعل نیرالمومنیمناقب ام

 

 

 

 

 

 

                                                      
محمد بن یوسف بن محمد بن الفخر الکنجی نزیل دمشق عنی بالحدیث وسمع ورحل وحصل  866ص    5الوافی بالوفیات  ج  [1]

 کان إماما محدثا لکنه کان یمیل إلی الرفض
کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب للشیخ الحافظ أبی عبد الله محمد بن یوسف بن  8033ص    3کشف الظنون  ج  [2]

  محمد الکنجی الشافعی 
 سایت شامله ؛ وأخرج محمد بن یوسف الکنجی الشافعی فی 330-339ص  3الفتح الربانی من فتاوی اإلمام الشوکانی، ج  [3]

 مناقبه
سایت شامله؛  محمد بن یوسف بن محمد، أبو عبد الله بن الفخر الکنجی: محدث. من  857ص  3لزرکلی ، ج األعالم ل [4]

 الشافعیة نسبته إلی )کنجة( بین اصبهان وخوزستان. نزل بدمشق. ومال إلی التشیع
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 منیلشکر  تیشکا یپاسخ به شبهه 

 پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن

علی  ان یمن از امیر المومنین اماموقوع جریان غدیر را قضیه ی شکایت بعضی از لشکری اهل سنت منشاء
  می دانند و می گویند: پیامبر  :هرکس که من »به دلیل این شکایات ، مردم را جمع کرده و فرمودند

 «را هم دوست بدارد! را دوست دارد ، باید علی 

ته سه مرتبه به یمن رف ، این است که حضرت علی معتبر اهل سنت روشن می شودآنچه که از روایات 
 .یه ی یمن به غدیر خم نیامده است، ربط قضاند، ولی در هیچ روایت معتبری

 مرتبه اول : برای دعوت اهل یمن به اسالم 

 :هجری بوده است 1این اتفاق در سال ه، مفتی شافعیان مکه مکرمن، طبق نظر زینی دحال

 87ل نبوده است. در سال هجری ، توهم بوده و در آن سا 87به همدان در سال  رفتن امیرالمومنین »
را به بنی مذحج فرستادند و اما زمان فرستادن ایشان به همدان  ، امیرالمومنین هجری پیامبر اکرم 

 1«.هجری و بعد فتح مکه می باشد 1برای سال 

 به روایت بخاری:

 نین لمؤمو طبق بعضی روایات ، شکایت در مدینه اتفاق افتاده است که در آنجا نیز بحث امامت امیر ا
 .مطرح شده است« هو ولی کل مؤمن بعدی»و « هو ولیکم بعدی»با جمالتی چون 

 محمد بن اسماعیل بخاری در صحیحش به طور مختصر این قضیه را چنین روایت کرده است:

را به سوی خالد  ، علی بن أبی طالب  عبد الله بن بریده از پدرش نقل کرده است که رسول خدا »
، پس به ( غسل کردرا در دل داشتم. علی ) س را از او بگیرد و من بغض و کینه علی فرستاد تا خم

رفتیم، این کار او را گزارش خواهم  بینی که چکار کرد ؟! وقتی پیش رسول خدا خالد گفتم: آیا او را نمی
غض او را در فرمود: ب .را در دل داری؟ گفتم: بلی فرمود: ای بریده آیا بغض علی  کرد. رسول خدا 

                                                      
یکن سنه عشر ، انما کان پی دی اف؛ فی التاریخ سنه عشر وهم الن بعث علی الی همدان لم  938ص  3السیره النبویه   ج  [1]

 سنه عشر بعثه الی بنی مذحج ، و اما بعثه الی همدان فکان سنه ثمان بعد فتح مکه
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امتداد رسالت 

 1«دل نداشته باش؛ چرا که حق او از خمس بیش از این است.

 به روایت احمد بن حنبل:

 :ری این قضیه را روایت نموده استاحمد بن حنبل اما با سند صحیح با تفصیل بیشت

گروه بر عهده علی بن ابی  یکه فرماندهی کمن فرستاد یدو گروه را به سوی ده گفت: رسول خدا یبر  »
فرمود: چنانچه دو گروه به هم  رد. رسول خدا کد فرماندهی می یبود و گروه دوم را خالد بن ول ب طال
از شما  یکد، هر یگر جدا شدیر ( خواهد بود و اگر از همدکفرمانده مردم ) هر دو لش د، علی یدیرس

 ر خود را بر عهده خواهد داشت.کفرماندهی لش
وز شدند، تعدادی ر یان پکم. مسلمانان بر مشر یدیم و جنگیردکمن برخورد ید از اهل یده گفت: ما با بنو زبیبر 

 د.یران برای خود برگز ین اسیزنی را از ب م. علی یم و عده ای از زنان را به اسارت گرفتیشتکرا در جنگ 
 تیم. وقین داستان را به او اطالع دادیم و اینوشتد نامه ای به رسول خدا یده گفت: من و خالد بن ولیبر 

شان خوانده شد، غضب را در چهره رسول خدا یم نامه را به او دادم. وقتی نامه برای ایدیرس امبر یخدمت پ
 دم. رسول خدا ید  فرمود: در مورد علی م ین! او از من است و من از اوکبی انصافی و دشمنی م

 2«و او پس از من ولی شماست.
 3این روایت را تصحیح کرده است.حمزه احمد الزین در تحقیق مسند احمد، سند 

 

                                                      
علیا إلی خالد عن عبد الله بن بریدة عن أبیه رضی الله عنه قال بعث النبی  0739ح  8518ص    0صحیح البخاری  ج  [1]

ذکرت ذلک له فقال یا بریدة ال تری إلی هذا فلما قدمنا علی النبی لیقبض الخمس وکنت أبغض علیا وقد اغتسل فقلت لخالد أ
 أتبغض علیا فقلت نعم قال ال تبغضه فإن له فی الخمس أکثر من ذلک

بعثین إلی الیمن علی أحدهما علی بن أبی طالب وعلی اآلخر خالد بن الولید فقال إذا التقیتم بریدة قال بعث رسول الله  [2]
ن افترقتما فکل واحد منکما علی جنده قال فلقینا بنی زید من أهل الیمن فاقتتلنا فظهر المسلمون علی فعلی علی الناس وا

المشرکین فقتلنا المقاتلة وسبینا الذریة فاصطفی علی امرأة من السبی لنفسه قال بریدة فکتب معی خالد بن الولید إلی رسول الله 
 بخبره بذلک فلما أتیت النبیرئ علیه فرأیت الغضب فی وجه رسول الله دفعت الکتاب فق فقلت یا رسول الله هذا مکان

ال تقع فی علی فإنه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی العائذ بعثتنی مع رجل وأمرتنی ان أطیعه ففعلت ما أرسلت به فقال رسول الله 
  وانه منی وأنا منه وهو ولیکم بعدی

 پی دی اف؛ قال حمزة احمد الزین: إسناده صحیح 33371ح  033ص    86مسند أحمد بن حنبل  ج  [3]
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بدگویی می کردند و  ابن بریده از پدرش بریده نقل می کند که از کنار گروهی می گذشت که از علی »
مرا  کینه داشتم و خالد بن ولید نیز اینگونه بود و رسول خدا  نزد آنها ایستاد و گفت : در دلم از علی 

کنیزی را از خمس  جنگ فرستاد و اسیرانی گرفتیم و علی  بود به با گروهی که فرمانده اش علی 
آمدیم ، شروع  برای خود برداشت و خالد بن ولید گفت : تقسیمی ات را بگیر. گفت : هنگامی که نزد پیامبر 

کنیزی از خمس برای خود برداشت و من  کردم به سخن گفتن به آنچه اتفاق افتاد ، سپس گفتم که علی 
تغییر کرده و فرمود : هر  ن بود ، پس سرم را بلند کردم ، ناگهان دیدم صورت رسول خدا سرم رو به پایی

  1«ولی اوست. کس را که من ولی اویم ، پس علی 

 2این روایت را نیز احمد نقل کرده و وصی الله بن محمد عباس سندش را تصحیح کرده است.

 به روایت طبرانی:

گروه  یکه فرماندهی کمن فرستاد یدو گروه را به سوی  ول خدا ه گفت: رسکده نقل شده است یاز بر »
فرمود:  رد. رسول خدا کد فرماندهی می یبود و گروه دوم را خالد بن ول بر عهده علی بن ابی طالب 
گر جدا یر ( خواهد بود و اگر از همدکفرمانده مردم ) هر دو لش د، علی یدیچنان چه دو گروه به هم رس

 .ر خود را بر عهده خواهد داشتکز شما فرماندهی لشا یکد، هر یشد
پس دو لشکر با هم برخورد کردند و با هم جنگیدند و لشکر مسلمین به غنائمی دست یافت که به مثل آن 

 د.یران برای خود برگز ین اسی، زنی را از بیمت خمسبه عنوان غن قبال دست نیافته بود و علی 
را نسبت به کاری که  ت و به او جریان را گفت و از او خواست تا پیامبر ، بریده را خواسپس خالید بن ولید

گاه کندعلی )  . ( کرده است، آ
در خانه شان  می گوید: پس من به مدینه آمدم و داخل مسجد شدم ، در حالی که رسول خدا  هبرید

،  یبر و خویه ؟ گفتم : خدند : چه خبر ای بریدیبودند و عده ای از صحابه دم در آن حضرت بودند. پس پرس

                                                      
عن بن بریدة عن أبیه بریدة انه مر علی مجلس وهم یتناولون من علی فوقف علیهم فقال انه قد کان فی نفسی علی علی شیء  [1]

فسه یة من الخمس لنیعنی فی سریة علیها علی فأصبنا سبیا قال فأخذ علی جار وکان خالد بن الولید کذلک فبعثنی رسول الله 
جعلت أحدثه بما کان ثم قلت ان علیا أخذ جاریة من الخمس قال وکنت فقال خالد بن الولید دونک قال فلما قدمنا علی النبی 

 قد تغیر فقال من کنت ولیه فعلی ولیه رجال مکبابا قال فرفعت رأسی فإذا وجه رسول الله 
 پی دی اف؛ قال وصی الله : إسناده صحیح 8833ح  151-153فضائل الصحابة البن حنبل ، ص  [2]
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 که علی  یزینک؟ گفتم:  ییایز باعث شد زود تر بیدند چه چیرد . پرسکب مسلمانان یرا نص یروز یخداوند پ
  یبدهم. گفتند : به او خبر بده تا عل امبر ین خبر را به پیه اکخود گرفت ؛ آمدم  یاز سهم خمس برا

 د . رسول خدا یشن یشان را میاز پشت در صدا خدا ه رسول ک یافتد ، در حالیب امبر یاز چشم پ
ست ینند ؟ منظورشان چک ییبدگو  یخواهند از عل یم ین از خانه خارج شده و فرمود : چرا گروهیخشمگ

جدا شود ، از من   یه از علکس کبد گویی کند ، از من بدگویی کرده است و هر   یه از علک؟ هرکس 
،  م ینت ابراهیده شده و من از طیم ؛ او از گل من آفر یست و من از اواز من ا  یجدا شده است ؛ عل

وا گر گرفته شده اند و خداوند شنید یاز بعض یه بعضکهستند  یه ایذر »افضل هستم .  م یو من از ابراه
ه گرفته است ک یه ایش از جار یب  یه علک یدانست یده ! مگر نمیبر  یا(« . 90و دانا است )آل عمران: 

  .شماست یه دارد ؟ و او پس از من ولیسهم
! تو را به هم صحبتی ام با شما سوگند که دستت را بیاور تا دوباره با شما  ای رسول خدا »پس گفتم: 

 1.«جدا نشدم تا دوباره بیعت به اسالم کردم پس از پیغمبر »، گفت: «بیعت به اسالم کنم
 به روایت ابن حبان:

( فرستاد. علی لشکری را به فرماندهی علی بن ابیطالب ) خدا عمران بن حصین گفت: رسول »
  به فرمان پیغمبر  به آن مأموریت رفت ؛ پس از پیروزی، کنیزکی را که جزء اسیران بود، برای خود

مورد نارضایتی لشکریان قرار گرفت و آنها تعهد کردند و گفتند: هر گاه با رسول  برگزید. این عمل علی 
 رسانیم.را به اطالع ایشان می ات کنیم، رفتار ناخوشایند علی مالق خدا 

شرفیاب  ، نخست به حضور پیغمبر اکرم گشتندای باز میهر گاه از سرّیهمعمول مسلمانها این بود که 

                                                      
علیا أمیرا علی الیمن وبعث عن بن بریدة عن أبیه قال بعث رسول الله  6715ح  869-863ص    6المعجم األوسط  ج  [1]

لی جاریة من عخالد بن الولید علی الجبل فقال إن اجتمعتما فعلی علی الناس فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم یصیبوا مثله وأخذ 
بما صنع فقدمت المدینة ودخلت المسجد ورسول الله أ ( بریدة فقال اغتنمها فأخبر النبی  335الخمس فدعا خالد بن الولید ) 

 فی منزله وناس من أصحابه علی بابه فقالوا ما الخبر یا بریدة فقلت خیر فتح الله علی المسلمین فقالوا ما أقدمک قال جاریة
یسمع الکالم ورسول الله قالوا فأخبره فإنه یسقطه من عین رسول الله الخمس فجئت ألخبر النبی أخذها علی من 

فخرج مغضبا وقال ما بال أقوام ینتقصون علیا من ینتقص علیا فقد انتقصنی ومن فارق علیا فقد فارقنی إن علیا منی وأنا منه خلق 
هیم )ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم( وقال یا بریدة أما علمت أن من طینتی وخلقت من طینة إبراهیم وأنا أفضل من إبرا

لعلی أکثر من الجاریة التی أخذ وأنه ولیکم من بعدی فقلت یا رسول الله بالصحبة إال بسطت یدک حتی أبایعک علی اإلسالم جدیدا 
  قال فما فارقته حتی بایعته علی اإلسالم
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گشت. این بار هم طبق معمول، کردند؛ پس از عرض سالم، هر یک به مقر خویش باز میشدند و سالم میمی
 شرفیاب شد. ور پیغمبر لشکر به حض

و گفت: یا رسول الله! آیا از رفتاری که علی بن  پس از عرض سالم، یکی از چهار تن از جای برخاست
روی از او برتافت و پاسخی نداد؛ دومی  اید؟ رسول خدا  ابیطالب در این مأموریت انجام داده، اطالع یافته
از او نیز روی برگردانید و پاسخی نداد؛ سپس  مبر اکرم از جای برخاست و همان سخن را بازگو کرد. پیغ

که آثار خشم و غضب از چهره مبارکش در حالی سومی از جای برخاست و همان شکایت را نمود. رسول الله 
از من است و من از اویم و او  خواهید؟ علی چه میهویدا بود، برآشفت و سه بار فرمود: از علی 

 1«مؤمنان است.پس از من، ولی همه 
 2این روایت را ابن حبان در صحیحش آورده و شعیب االرنؤوط سندش را قوی دانسته است.

 به روایت ذهبی:

خالد بن ولید را به یمن فرستاد تا آنها را به اسالم دعوت کند. براء  براء بن عازب نقل می کند که پیامبر »
ند و شش ماه در آنجا ماندیم و آنها را به اسالم دعوت می گوید : و من همراه کسانی بودم که با خالد خارج شد

را فرستاد و به او فرمان داد خالد را برگرداند جز کسی  ، علی  کرد و آنها رد می کردند ، سپس پیامبر 
 پیروی کند ، با علی بماند و من جزء کسانی بودم که از علی  که با خالد رفته و دوست دارد از علی 

با ما نماز خواند ،  و ماند و هنگامی که نزدیک قوم شدیم ، آنها هم به سمت ما آمدند و علی پیروی کرد 
را برای ما خواند و تمام قبیله همدان  سپس ما را در یک صف قرار داد و جلوی ما آمد و نامه رسول خدا 

اند ، به سجده رفت نامه را خو  نامه نوشت و هنگامی که پیامبر  به رسول خدا  مسلمان شد و علی 
 ، سپس سرش را بلند کرد و فرمود : سالم بر همدان ، سالم بر همدان. 

                                                      
سریة واستعمل علیهم علیا قال فمضی علی فی السریة فأصاب جاریة فأنکر الله عن عمران بن حصین قال بعث رسول  [1]

فقالوا إذا لقینا رسول الله أخبرناه بما صنع علی قال عمران وکان المسلمون إذا قدموا من سفر ذلک علیه أصحاب رسول الله 
فقام أحد مت السریة سلموا علی رسول الله فسلموا علیه ونظروا إلیه ثم ینصرفون إلی رحالهم فلما قدبدءوا برسول الله 

األربعة فقال یا رسول الله ألم تر أن علیا صنع کذا وکذا فأعرض عنه ثم قام آخر فقال یا رسول الله ألم تر أن علیا صنع کذا وکذا 
یعرف فی وجهه فقال ما  والغضبفأعرض عنه ثم قام آخر فقال یا رسول الله ألم تر أن علیا صنع کذا وکذا فأقبل إلیه رسول الله 

 تریدون من علی ثالثا إن علیا منی وأنا منه وهو ولی کل مؤمن بعدی
 قال شعیب األرنؤوط : إسناده قوی 6333ح  939ص    85صحیح ابن حبان  ج  [2]
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  1«این حدیث ، صحیح است و بخاری بعضی از آنها را با این سند آورده است.

 بنابراین ، مرتبه ی اول هیچ ربطی به غدیر خم ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
سالم . قال  بعث خالد بن الولید إلی الیمن ، یدعوهم إلی اإلعن البراء ، أن النبی  638-637ص    3تاریخ اإلسالم  ج  [1]

بعث علیا رضی الله عنه البراء : فکنت فیمن خرج مع خالد ، فأقمنا سنة أشهر یدعوهم إلی اإلسالم فلم یجیبوه . ثم إن النبی 
، فأمره أن یقفل خالد ، إال رجل کان یمم مع خالد أحب أن یعقب مع علی فلیعقب معه . فکنت فیمن عقب مع علی . فلما دنونا من 

، فأسلمت همدان إلینا ، فصلی بنا علی ، ثم صفنا صفا واحدا ، ثم تقدم بین أیدینا وقرأ علیهم کتاب رسول الله القوم خرجوا 
فلما قرأ الکتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : السالم علی همدان ، السالم علی همدان . جمیعا . فکتب علی إلی رسول الله 

 إلسنادهذا حدیث صحیح أخرج البخاری بعضه بهذا ا
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 مرتبه دوم : برای انجام قضاوت 

!  ردم: ای رسول خدا کمن فرستاد. عرض یمرا برای قضاوت به  د: رسول خدا فرمو  یعل» 
 ،ه هنوز جوانم و قضاوت نمی دانم می فرستی؟ پس دستشان را بر سینه ام گذاشتند و فرمودند: خداونداکمرا 

  1«زبانش را استوار و قلبش را هدایت کن . پس من بعد از آن در قضاوت دچار شک نشدم.

 تصحیح کرده اند. 4و البانی 3، احمد شاکر2را حاکم و ذهبیاین روایت 

 ، اصال شکایتی مطرح نشده است.در این مرتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
إلی الیمن قال فقلت یا رسول الله أنی رجل شاب وأنه یرد علی من القضاء ما ال قال علی رضی الله عنه بعثنی رسول الله  [1]

 علم لی به قال فوضع یده علی صدری وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شککت فی القضاء أو فی قضاء بعد 
 قال الذهبی: علی شرط البخاری ومسلم  0651ح  805ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
 پی دی اف؛ قال الشاکر: إسناده صحیح` 113ح  505-500و ص  666ح  053-051ص  8مسند احمد ، ج  [3]
 پی دی اف 8119ح  303ص  3صحیح ابن ماجة لأللبانی، ج  [4]
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 : برای جمع آوری اموال و زکات مرتبه سوم

 به روایت ابن هشام:

ابن اسحاق با سندش از برید بن طلحه نقل می کند :  :شان و سبب آناز ای شکایت لشکر علی »
از اصحاب را بر  یکی، ردکت که حر کم یمن به سو یاز  دار رسول خدا ید یبرا  یحضرت عله ک یزمان

ا ی اتکه )به عنوان ز ک یرد و از منسوجاتکن قرار داد. آن شخص عجله یشان بود جانشیه همراه اک یسپاه
 ان پوشاند.ی، بر سپاهبود  یار علیاروان و( در اختکمت همراه یغن

ها را  ه ناگاه لباسکد یرون آمد تا آنان را مالقات نمای، حضرت از شهر بشد یکنزده که سپاه به مک یزمان
فراد را ا»او گفت: « است؟ ین چه وضعیبر تو ا یوا»ه گمارده بود( فرمود: ک ید و )به فرمانده ایبه تن آن ها د
ه به ک ش از آنی، پتو بر یوا»حضرت فرمود: «. ، برازنده باشندشوند یان مردم وارد میدر م یپوشاندم تا وقت

ه ان بیخود برگرداند. سپاه ین لباس ها را در آور. پس او لباس ها را در آورد و به جایم ایبرس رسول خدا 
 .ت نمودندیاکار اظهار شکن یل ایدل

، پس ردندکت یاکش  یه گفت: مردم از علکند ک ینقل م ید خدر یاز ابو سعندش ابن اسحاق با س
ت یاکش  یمردم! از عل یفرمود: ا یه مکدم یما به خطابه برخاست. پس شنان یدر م رسول خدا 

 رد.یت قرار گیاکه مورد شکتر از آن است  یجد  یه او در امور الهکد ینکن

، پس ش مشغول شدین موضوع درگذشت و به حج خویاز ا سپس رسول خدا » د: یابن اسحاق گو
  1.«د... م داد و سپس برای مردم خطبه ای خوانیان تعلحج را به آن یرا به مردم آموخت و سنت ها کمناس

                                                      
ه وسببها قال ابن اسحاق وحدثنی یحیی بن عبدالله شکوی جند علی منه رضی الله عن 1ص    6السیرة النبویة البن هشام  ج  [1]

بن عبد الرحمن بن أبی عمرة عن برید ابن طلحة بن یزید بن رکانة قال لما أقبل علی رضی الله عنه من الیمن لیلقی رسول الله 
 بمکة تعجل إلی رسول اللهم ن القوواستخلف علی جنده الذین معه رجل من أصحابه فعمد ذلک الرجل فکسا کل رجل م

حلة من البز الذی کان مع علی رضی الله عنه فلما دنا جیشه خرج لیلقاهم فإذا علیهم الحلل قال ویلک ما هذا قال کسوت القوم 
قال فانتزع الحلل من الناس فردها فی البز لیتجملوا به إذا قدموا فی الناس قال ویلک انزع قبل ان تنتهی به إلی رسول الله 

کواه لما صنع بهم. قال ابن اسحاق فحدثنی عبدالله بن عبدالرحمن بن حزم بن معمر بن حزم عن سلیمان قال وأظهر الجیش ش
بن محمد بن کعب بن عجرة عن عمته زینت بنت کعب وکانت عند أبی سعید الخدری عن أبی سعید الخدری قال اشتکی الناس 

أیها الناس ال تشکوا علیا فوالله إنه ألخشن فی ذات الله أو فی  فینا خطیبا فسمعته یقولعلیا رضوان الله علیه فقام رسول الله 
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 منیلشکر  تیشکا یپاسخ به شبهه 

 به روایت طبری:

در  ، پس رسول خدا ردندکت یاکش  ینقل شده است که گفت: مردم از عل ید خدر یاز ابو سع»
ه او در امور کد ینکت نیاکش  یمردم! از عل یفرمود: ا یه مکدم یان ما به خطابه برخاست. پس شنیم

 1«رد.یت قرار گیاکه مورد شکاست  تر از آن یجد  یاله

به حجشان پرداختند و به مردم  از عبد الله بن ابی نجیح نقل شده است که گفت: سپس رسول خدا »
مناسک حج را نشان دادند و سنت های حجشان را به آنها آموختند و سپس برای مردم سخنرانی کردند و بعد 

 2«را بشنوید ... .، سخنم مد و ثنای الهی فرمودند: ای مردماز ح

 به روایت حاکم و احمد:

در  ، پس رسول خدا ردندکت یاکش  ینقل شده است که گفت: مردم از عل ید خدر یاز ابو سع»
ه او در امور کد ینکت نیاکش  یمردم! از عل یفرمود: ا یه مکدم یان ما به خطابه برخاست. پس شنیم

  3«ترین و سخت گیرترین است. یجد  یاله

تصحیح کرده اند و شعیب االرنؤوط نیز همه ی رجال سند  5و حمزه احمد الزین 4یت را حاکم و ذهبیاین روا
 6احمد را ثقه دانسته است.

                                                      
علی حجة فأری الناس مناسکهم وأعلمهم سنن سبیل الله من أن یشکی خطبة الوداع قال ابن اسحاق ثم مضی رسول الله 

 لی ...حجهم وخطب الناس خطبته التی بین فیها ما بین فحمد الله وأثنی علیه ثم قال أیها الناس اسمعوا قو 
حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر  375ص    3تاریخ الطبری  ج  [1]

بن حزم عن سلیمان بن محمد بن کعب بن عجرة عن عمته زینب بنت کعب بن عجرة وکانت عند أبی سعید الخدری عن أبی سعید 
ت م رسول الله فینا خطیبا فسمعته یقول یا أیها الناس ال تشکوا علیا فوالله إنه ألخشی فی ذاقال شکا الناس علی بن أبی طالب فقا

  الله أو فی سبیل الله من أن یشکی
حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبی نجیح قال ثم مضی رسول  375ص    3تاریخ الطبری  ج  [2]

مناسکهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التی بین للناس فیها ما بین فحمد الله وأثنی الله علی حجه فأری الناس 
 علیه ثم قال أیها الناس اسمعوا قولی ...

ِه  [3] اُس ِإَلی َرُسوِل اللَّ ِبی َطاِلٍب النَّ
َ
اَل: َشکا َعِلی ْبُن أ

َ
ُه َعْنُه ق ِبی َسِعیٍد اْلُخْدِری َرِضی اللَّ

َ
ِفیَنا َخِطیًبا، َفَسِمْعُتُه یُقوُل: َفَقاَم َعْن أ

ِه.» ِه َوِفی َسِبیِل اللَّ ْخَشُن ِفی َذاِت اللَّ
َ
ُه أَل ِه ِإنَّ اُس، اَل َتْشکوا َعِلیا َفَواللَّ یَها النَّ

َ
 «أ
  0650ح  800ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [4]
 زین: إسناده صحیحپی دی اف؛ قال حمزة احمد ال 88356ح  333ص  87مسند احمد ، ج  [5]
 سایت شامله؛ قال االرنؤوط: رجاله ثقات 88195ح  16ص    9مسند أحمد بن حنبل  ج  [6]
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امتداد رسالت 

 به روایت ابن کثیر:

 یرا به سو  طالب یبن اب ی، علرسول خدا : هزینب بنت کعب از ابو سعید خدری نقل می کند ک»
 حرکت کردم.  یبودم که با عل یکسان جملهد: من هم از یگو ید میسع من فرستاد. ابوی

م که آن یاورد، ما از او خواستیخواست همراه ب یصدقه با خود برداشت و م یاز شترها  یچون عل
 .میدید ب و نقصانیخودمان ع یم و شتران ما استراحت کنند ؛ چون در شترهایشتران را به ما بدهد تا سوار شو

 یکرد و گفت: فقط شما در آن شتران سهم یقه به ما اباء و خوددار از دادن شتران صد ن یرالمؤمنیام
 د! یر مسلمانان دار یمانند سا

را بر ما گماشت، و به سرعت  یمن بر می گشت ، شخصیخود فارغ شد، و از  یاز کارها  یچون عل
نت برگرد! ایلشکر  یبه او فرمودند: به سو  چون حجش تمام شد، رسول خدا  آورد. یرفت و حج خود را بجا

 و بر آنها وارد شو.
م و او اجابت نکرد، از آن شخص پاسدار که ی، آنچه را که از او طلب کرد ید: در نبودن علید گویسع ابو

 یبر ما وارد شد و دانست که بر شترها  یم و اجابت کرد. چون علیبود ، طلب کرد  یجانشین عل
 ش خوانده و مالمت و سرزنش کرد. یشاهده کرد، آن شخص را پرا بر آنها م یصدقه سوار شده بودیم و آثار سوار 

 دا ان را به رسول خینه وارد شوم، جر ید: من با خود گفتم: سوگند به خدا که اگر من در مدید گویابوسع
 ، مطلع خواهم نمود.درباره ما روا داشت  یکه عل یخواهم گفت و او را از غلظت و گرفتگ

اد کرده یرفتم و خواستم بر آنچه سوگند گاهان به حضور رسول خدا نه وارد شدم، صبحیچون به مد
ستاد و تعارفات ید با من ایدم. چون مرا دید رسول خدا  بودم، وفا کنم. ابوبکر را در حال خارج شدن از نزد

شب آمدم! او با من به نزد یگفتم: د ؟یآمد  ید و گفت: کیآمد. من از او پرسش کردم و او از من پرس یبجا
فرمود: به او   د است. رسول خداین سعد بن مالک بن الشهیبازگشت، داخل شد و گفت: ا رسول الله 

 د.یایاجازه بده تا ب
ه ب یت گفت،و رو یت گفتم، و آن حضرت به من تحیوارد شدم و به آن حضرت تح من بر رسول خدا 

 فرو گذار نفرمود. یزیکرد، و در پرسش چ یمن آورد، و از حال من و اهل من، احوال پرس
ده یرس یر یمصاحبت و سختگ یبه ما از غلظت و بد   یرسول خدا! چقدر از عل یمن عرض کردم: ا

 است؟
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به ما   یک از آنچه را که از علیکایمتوجه سخنان من بودند و من شروع کرده بودم و  رسول خدا 
 یبا دست خود بر رو  م، رسول خدا ده بودین که به وسط کالم خود رسیکردم، تا هم یده بود، بازگو میرس

ن یاز ا د! دستیو فرمودند: ای سعد بن مالک بن الشه -شان نشسته بودمیا یکیچون در نزد -ران من زدند
 یکو رفتار میار نیدانم او در راه خدا بس یبردار! سوگند به خدا که من م  یگونه گفتار درباره برادرت عل

 کند! 
ه، من د! تا امروز ندانستیتو بگر  یسعد بن مالک! مادرت به عزا ید گفتم: اد: من با خویگو ید میسع ابو

 ی، علن به بعد تا ابدیبردم، سوگند به خدا که از ا یبود به سر م در آنچه موجب کراهت خاطر رسول خدا 
 کنم یاد نمی یو زشت یبه بد  یرا نه در آشکار و نه در پنهان. 

ش گانه ، اما کسی از اصحاب کتب شیت طبق شروط نسائی معتبر استروا د اینسن ) ابن کثیر می گوید:(
 1.«آن را نقل نکرده است

 و این روایت داللت می کند بر اینکه ، شکایت در مدینه بوده است !

 

                                                      
وقال البیهقی أنبأنا أبو الحسین محمد بن الفضل القطان أنبأنا أبو سهل بن زیاد القطان  876-875ص    5البدایة والنهایة  ج  [1]

مان بن بالل عن سعد بن اسحاق بن کعب عن عجرة عن عمته زینب بنت کعب ثنا اسماعیل بن أبی أویس حدثنی أخی عن سلی
ابن عجرة عن أبی سعید الخدری أنه قال بعث رسول الله علی بن أبی طالب إلی الیمن قال أبو سعید فکنت فیمن خرج معه فلما 

ما للمسلمین بی علینا وقال إنما لکم فیها سهم کأخذ من إبل الصدقة سألناه أن نرکب منها ونریح إبلنا وکنا قد رأینا فی ابلنا خلال فا
قال فلما فرغ علی وانطفق من الیمن راجعا أمر علینا انسانا وأسرع هو وادرک الحج فلما قضی حجته قال له النبی ارجع إلی أصحابک 

دقة أنها قد رکبت ی ابل الصحتی تقدم علیهم قال أبو سعید وقد کنا سألنا الذی استخلفه ما کان علی منعنا ایاه ففعل فلما عرف ف
ورأی اثر الرکب قدم الذی أمره والمه فقلت أما انا لله علی لئن قدمت المدینة ألذکرن لرسول الله وألخبرنه ما لقینا من الغلظة 

الله  لوالتضییق قال فلما قدمنا المدینة غدوت إلی رسول الله أرید أن أفعل ما کنت حلفت علیه فلقیت أبا بکر خارجا من عند رسو 
فلما رآنی وقف معی ورحب بی وساءلنی وساءلته وقال متی قدمت فقلت قدمت البارحة فرجع معی إلی رسول الله فدخل وقال هذا 
سعد بن مالک بن الشهید فقال ائذن له فدخلت فحییت رسول الله وحیانی وأقبل علی وسألنی عن نفسی وأهلی وأحفی المسألة 

علی من الغلظة وسوء الصحبة والتضییق فاتئذ رسول الله وجعلت أنا أعدد ما لقینا منه حتی إذا کنا  فقلت یا رسول الله ما لقینا من
فی وسط کالمی ضرب رسول الله علی فخذی وکنت منه قریبا وقال یا سعد بن مالک ابن الشهید مه بعض قولک ألخیک علی 

ذ الیوم وال أمک سعد بن مالک أال أرانی کنت فیما یکره من فوالله لقد علمت أنه أحسن فی سبیل الله قال فقلت فی نفسی ثکلتک
 أدری ال جرم والله ال أذکره بسوء ابدا سرا وال عالنیة وهذا إسناد جید علی شرط النسائی ولم یروه أحد من اصحاب الکتب الستة
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امتداد رسالت 

 به روایت دیگر حاکم:

به یمن رفتیم ، پس در سفرش  عمرو بن شاس اسلمی که از اصحاب حدیبیه بود ، گفت: همراه علی »
را علنا  ، در مسجد شکایتشبه دل گرفتم و هنگامی که برگشتم جفا کرد تا اینکه من از ایشان چیزی بر من

در میان  ، پس آن روز صبح وارد مسجد شدم و رسول خدا رسید مطرح کردم تا اینکه خبر به رسول خدا 
ره یه من خبا خشم بنشستم  ید چشمانش بر من خشم گرفت و تا وقتیه مرا دکنیاصحابشان بود ، به محض ا

، به خدا قسم مرا اذیت کردی ، پس من گفتم: به خدا پناه می برم از اینکه شما را اذیت بود . فرمود: ای عمرو
 1.«، من را اذیت کرده استا اذیت کندر  ، هرکس علی ه باشم ای رسول خدا ! فرمود: بلیکرد

 2و موافقت کرده است.این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر ا

 به روایت واقدی:

غنیمت های به دست آمده را  عمر بن محمد بن عمر بن علی از پدرش نقل می کند که گفت: علی »
سهم  ،وشت: این برای خداست و اولین تیرجمع کرد و پنج قسمت کرد و بین آنها قرعه انداخت و در تیری ن

 ،جنگ حاضر بودند از خمس می دادند بال به کسانی که درخمس بیرون آمد و از آن به کسی چیزی نداد. ق
سهم  آنها را رد می کرد و از علی  خبر داده شد و رسول خدا  سپس این قضیه به رسول خدا 
برای موسم حج می آید و او را می بینیم و  : رسول خدا امتناع کرد و فرمودخمس را در خواست کردند و او 

و  ه ای رفتند، عمل می کند و برگشت و خمس را بار کرد و با او عدبه ایشان بگوید داوند در مورد آنهر چه خ
جلوتر افتاد و ابو رافع را جانشین خود کرد و در خمس لباس هایی از لباس  ، علی وقتی به فتق رسیدند

 های یمن ، بارهای بسته بندی شده و چهارپایان غنیمتی و چهار پایان صدقه ای بود.

ما را نهی می کرد که روی شتر  در آن جنگ بودم و علی  : با علی د خدری می گویدو ابو سعی 
از ابو رافع خواستند که لباس ها را به آنها بدهد و او دو تا دو تا به آنها پوشاند  صدقه سوار شویم و یاران علی 

                                                      
ره ذلک الیمن فجفانی فی سفعن عمرو بن شاس األسلمی وکان من أصحاب الحدیبیة قال خرجنا مع علی رضی الله عنه إلی  [1]

قال فدخلت المسجد ذات غداة حتی وجدت فی نفسی فلما قدمت أظهرت شکایته فی المسجد حتی بلغ ذلک رسول الله 
فی ناس من أصحابه فلما رآنی أبدنی عینیه قال یقول حدد إلی النظر حتی إذا جلست قال یا عمرو أما والله لقد ورسول الله 

 لله أن أؤذیک یا رسول الله قال بلی من آذی علیا فقد آذانی هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاهآذیتنی فقلت أعوذ با
  0683ح  898ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
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پیش ببرد و اسکان دهد و آمد تا آنها را  و وقتی به سدره رسیدند و می خواستند داخل مکه شوند ، علی 
ین چیست : اس ها را شناخت و به ابو رافع گفت، دو تا دو تا پوشیده اند و لبایارانش را دید که هر یک علی 

؟ او گفت: با من در این مورد سخن گفتند و من از شکایت آنها ترسیدم و گمان کردم که این بر تو آسان است 
فرمود: تو دیدی من امتناع کردم و تو به آن ها داده  می شد. علی  و قبل از تو هم اینگونه با آن ها عمل

امتناع کرد  ای در حالی که به تو دستور دادم آن ها را حفظ کنی ، ولی به آنان بخشیده ای . گوید: علی 
، رسیدند که آن را انجام دهد تا اینکه از بعضی از آن ها لباس ها را درآورد و هنگامی که نزد رسول خدا 

چرا یارانت از تو شکایت می کنند؟ گفت: از چه شکایت  :را خواست و فرمود شکایت کردند. پس علی 
؟ غنیمت را برای آنان قسمت کرده ام و خمس را نگه داشتم تا به شما عرضه کنم و نظرت را اعمال کرده اند

می دهند و من تشخیص دادم کنی و فرماندهان کارهایی انجام می دهند و به کسانی که می خواهند از خمس 
  1«سکوت کرد. نزد شما بیاورم تا نظرت را بدهی و پیامبر 

 

 

                                                      
سریة علی بن أبی طالب علیه السالم إلی الیمن فحدثنی عمر بن محمد بن عمر بن  003-005ص    3المغازی للواقدی  ج  [1]

، قال : وجمع علی علیه السالم ما أصاب من تلک الغنائم فجزأها خمسة أجزاء ؛ فأقرع علیهان فکتب فی سهم یه عن أبعلی ، 
منها لله فخرج أول السهام سهم الخمس ، ولم ینفل أحدا من الناس شیئا . فکان من قبله یعطون أصحابهم الحاضر دون غیرهم 

یهم ، فطلبوا ذلک من علی علیه السالم فأبی وقال : الخمس أحمله إلی فر یرده علمن الخمس . ثم یخبر بذلک رسول الله 
یوافی الموسم ، ونلقاه ویصنع فیها ما أراه الله . فانصرف راجعا ، وحمل الخمس فیری فیه رأیه ، وهذا رسول الله رسول الله 

من ع ، فکان فی الخمس ثیاب من ثیاب الیوساق معه ما کان ساق ، فلما کان بالفتق تعجل . وخلف علی أصحابه والخمس أبا راف
وکان معه فی تلک الغزوة قال : وکان قال أبو سعید الخدری ، أحمال معکومة ، ونعم تساق مما غنموا ، ونعم من صدقة أموالهم 

ثوبین ثوبین  معلی علیه السالم ینهانا أن نرکب علی إبل الصدقة ؛ فسأل أصحاب علی علیه السالم أبا رافع أن یکسوهم ثیابا فکساه
. فلما کانوا بالسدرة داخلین مکة ، خر علی علیه السالم یتلقاهم لیقدم بهم فینزلهم ، فرأی علی أصحابنا ثوبین ثوبین علی کل رجل 
، فعرف الثیاب فقال ألبی رافع : ما هذا ؟ قال : کلمونی ففرقت من شکایتهم ، وظننت أن هذا یسهل علیک ، وقد کان من کان 

هذا بهم . فقال رأیت إبائی علیهم ذلک وقد أعطیتهم ، وقد أمرتک أن تحتفظ بما خلفت ، فتعطیهم قال : فأبی علی  قبلک یفعل
شکوا ، فدعا علیا فقال : ما ألصحابک علیه السالم أن یفعل ذلک حتی جرد بعضهم من ثوبیه ، فلما قدموا علی رسول الله 

غنموا ، وحبست الخمس حتی یقدم علیک وتری رأیک فیه ، وقد کانت األمراء  یشکونک ؟ فقال : ما أشکیتهم ؟ قسمت علیهم ما
 یفعلون أمورا ، ینفلون من أرادوا من الخمس ، فرأیت أن أحمله إلیک لتری فیه رأیک . فسکت النبی 
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 به روایت ابن اثیر جزری:

فرماندهان و  و در آن رسول خدا  :قاتفرماندهانش را برای گرفتن صد بیان فرستان رسول خدا »
ه در آن جا بود ک ة به صنعا فرستاد و عنسیکارگزارانش را برای صدقات فرستاد و مهاجرین را با ابو امیة بن مغیر 

 مالک ،حاتم طائی را به صدقات طیئ و اسد، عدی بن یاد بن لبید انصاری را به حضرموت، ز بر او خروج کرد
، ناة بن تمیمد م، زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم را به صدقات سعد بن زیبن نویره را به صدقات بنی حنظله

را به نجران فرستاد تا صدقات و جزیه ها را جمع کند  ن و علی بن ابی طالب عالء بن حضرمی را به بحری
را در مکه در حجة الوداع زیارت کرد و یکی از یارانش را به  و برگردد و انجام داد و برگشت و رسول خدا 

را در مکه دید  جلو افتاد و پیامبر  عنوان جانشین بر سپاهی که با او بودند معّین کرد و به دیدار پیامبر 
 .بود را  پوشاند و آن جانشین به هر یک از آن ها لباس نفیسی از لباس هایی که با علی 

به مالقات آن ها رفت و لباس ها را به روی آن ها دید و از تن آن  ، علی هنگامی که سپاه نزدیک شد 
: ای مردم ! از ه ایستاد و فرمودبه خطب شکایت کرد و پیامبر  ها درآورد و سپاه ، آن را به رسول خدا 

  1«، او در مورد خدا و در راه خدا خشونت کرده است.شکایت نکنید؛ به خدا قسم علی 

 این مطلب نیز بر این داللت می کند که جریان شکایت لشکریان یمن در مکه بوده است.

 

 

 

                                                      
أمراءه وعماله علی ذکر بعث رسول الله أمراءه علی الصدقات وفیها بعث رسول الله  863-861ص    3الکامل فی التاریخ  ج  [1]

الصدقات فبعث المهاجرین أبی أمیة بن المغیرة إلی صنعاء فخرج علیه العنسی وهو بها وبعث زیاد بن لبید األنصاری إلی حضرموت 
علی صدقاتهم وبعث عدی بن حاتم الطائی علی صدقات طیئ وأسد وبعث مالک بن نویرة علی صدقات بنی حنظلة وجعل الزبرقان 

عاصم علی صدقات سعد بن زید مناة بن تمیم وبعث العالء بن الحضرمی إلی البحرین وبعث علی بن أبی طالب  بن بدر وقیس بن
إلی نجران لیجمع صدقاتهم وجزیتهم ویعود ففعل وعاد ولقی رسول الله بمکة فی حجة الوداع واستخلف علی الجیش الذی معه 

جل إلی الجیش فکساهم کل رجل حلة من البز الذی کان مع علی فلما رجال من أصحابه وسبقهم إلی النبی فلقیه بمکة فعمد الر 
دنا الجیش خرج علی لیتلقاهم فرأی علیهم الحلل فنزعها عنهم فشکاه الجیش إلی رسول الله فقام النبی خطیبا فقال أیها الناس 

 ال تشکوا علیا فوالله إنه ألخشن فی ذات الله وفی سبیل الله
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 منیلشکر  تیشکا یپاسخ به شبهه 

 نتیجه گیری و جواب 

ن ها متمسک ریان یمن به آخم به قضیه ی شکایت لشک ما تمام روایاتی که مخالفین برای ارتباط دادن غدیر
 ، آوردیم. شده اند

 ، به این شبهه ی مخالفین چندین جواب می دهیم؛ ا بررسی این روایات و مطالب دیگرب

 شکایت در مدینه بوده استجواب اول: 

د أن أفعل ما یلله أر نة غدوت إلی رسول ایروایت ابن کثیر با سند معتبر از ابی سعید خدری: فلما قدمنا المد
 ه  ینت حلفت علک

 المسجد   یته فیاکروایت حاکم با سند صحیح از عمرو بن شاس : فلما قدمت أظهرت ش

 شکایت در مکه بوده استجواب دوم: 

 همکعلی حجة فأری الناس مناسابن هشام: قال ابن اسحاق ثم مضی رسول الله 

 همکالله علی حجه فأری الناس مناس ح قال ثم مضی رسولینج یطبری: عن عبدالله بن أب

ابن هشام و طبری همان روایت حاکم از ابو سعید خدری را نقل کرده اند و مثل حاکم ، مکان وقوع ماجرا 
و طبری از عبدالله بن ابی نجیح نقل کرده اند که سپس  ،را ذکر نکرده اند و سپس ابن هشام از ابن اسحاق

 ! به انجام حج پرداختند ! رسول خدا 

تلقاهم ... فلما قدموا علی رسول ی  یة ، خر علکن میانوا بالسدرة داخلکفلما  واقدی از ابی سعید خدری:
  واکشالله 

 ، طبری و حاکم از ابو سعید خدری را با روایت واقدی از او جمع کرده است؛ابن اثیر روایت ابن هشام

له فقام ش إلی رسول الیاه الجکعها عنهم فشهم الحلل فنزیتلقاهم فرأی علیل یش خرج علیفلما دنا الج
 ل اللهیسب یذات الله وف یا فوالله إنه ألخشن فیوا علکها الناس ال تشیبا فقال أیخط یالنب

ة تعجل کبملقی رسول الله یمن لیالله عنه من ال یرض ی: لما أقبل علبرید بن طلحهروایت ابن هشام از 
  واه لما صنع بهمکش شی... قال وأظهر الجإلی رسول الله 
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  .این روایت که مرسل است نیز اشاره به همان مطالب روایت ابوسعید خدری به نقل واقدی دارد

قضیه ی شکایت در مکه با دو سند از ابی سعید خدری و برید بن طلحه مطرح که در نتیجه می توان گفت 
 ، مکان وقوعسعید خدری از ابو م، طبری و حاکمه سند هر دو ضعیف است و در روایات ابن هشاکشده است 

 ماجرا گزارش نشده است.

تا امروز ندانسته، من در آنچه موجب کراهت » اما با توجه به روایت بیهقی از ابوسعید خدری که می گوید:  
را نه در آشکار و نه   ی، علن به بعد تا ابدیبردم، سوگند به خدا که از ا یبود به سر م خاطر رسول خدا 

ست که روایت بیهقی مربوط به مدینه است، روشن ا و با توجه به اینکه«  کنم یاد نمی یو زشت یبه بد  یدر پنهان
به خاطر کارهایش  نزد رسول خدا  ، ابوسعید خدری نمی دانست که اگر از حضرت علی تا قبل از آن
به ماجرای شکایت در  دری راجعسعید خ روایات منقول از ابو د؛ لذاناراحت می شون ، پیامبر شکایت کند

  د.، حقیقت ندارنمکه

ماجرای شکایت در مکه تنها یک سند مرسل و ضعیف دارد که ابن هشام از برید بن طلحه  ،و در حقیقت
 نقل کرده است. 

 در خطبه ی غدیر هیچ اثری از بحث شکایت جیش یمن نیستجواب سوم: 

شاره ، او در هیچ روایتی راجع به غدیر خمد در هیچ روایتی نیامده است که شکایت در غدیر خم مطرح شو
 ای به شکایت اصحاب نشده است.

است نه  جمله ی من کنت مواله فعلی مواله تعیین تکلیف برای امیرالمومنین جواب چهارم: 
 اصحاب !

، محب )به معنای دوست دارنده( ظر اهل سنت از مولی در حدیث غدیر، معنای مورد نهمان طور که گفتیم
را دوست داشته هم باید او  معنای حدیث این می شود که هرکس را که من دوست دارم ، علی  است که

 ! و این هیچ گونه ارتباطی نمی تواند به بحث شکایت جیش یمن و رفع خصومت داشته باشد .باشد
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 منیلشکر  تیشکا یپاسخ به شبهه 

 ، استبعادی ندارد امامت در حین رفع کدورت و مخاصمهابالغ جواب پنجم: 

بخواهند  به خاطر تصرف در خمس و... ، رسول خدا  صحاب از امیر المومنین اینکه بعد از شکایت ا
 ، بلکه کامال معقول بوده و جوابی ندارد، نه تنها هیچ استبعادرا بیان کنند امامت و اولویت امیرالمومنین 

 متناسبی است. 

 ، به فرمان خدا بودقضیه ی غدیر جواب ششم:

  .کردیم که قضیه ی غدیر خم به امر خداوند بودما به تفصیل این موضوع را اثبات 
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 اعتراف عالمه شبلی نعمانی

ن یبوالحساو با ترجمه ی  یمان ندو ید سلیو عالمه س ینعمان یعالمه شبل تألیف:« فروغ جاویدان»در کتاب 
 در اسالمخ صیتار  و یرة نبو یس تابکن یتر  ن و جامعیتر  حیصحکه به آن، عنوان  یخاش ید مرادزهیعبدالمج

 چنین آمده است: 868-867داده شده است، در جلد دوم، صفحات 

سوی حضرت همراه با مهاجران و انصار بههای حجاج به سوی شهرهای خود حرکت کردند و آنکاروان»
د که ر قرار دارد، وجود دا« جحفه»که به فاصله سه مایل از « ُخم»مدینه حرکت کردند. در مسیر راه محلی به نام 

 است.« غدیر خم»معروف به 

ای حضرت تمام صحابه را جمع کردند و خطبهشود. در آنجا آنگفته می« برکه»به زبان عربی به « غدیر»
 ایراد فرمودند:

ا» مَّ
َ
  َبْعُد! أ

َ
اُس! َهایأ َما النَّ َنا َفِإنَّ

َ
ْن  کوِش ی َبَشٌر  أ

َ
تِ ی أ

ْ
ِج  یَربِّ  َرُسوُل  یأ

ُ
َنا َب،یَفأ

َ
ُلُهَما: ِن یَثَقلَ  ْم یکفِ  کَتاِر  َوأ وَّ

َ
 َتاُب ک أ

وُر  اْلُهَدی ِه یفِ  اللِه  ْهُل  ِبِه، واکَواْسَتْمِس  اللِه، َتاِب کبِ  َفُخُذوا َوالنُّ
َ
ذَ  یتِ یبَ  َوأ

ُ
ْهِل  یفِ  اللهَ  ُم کرُ کأ

َ
بعد از حمد و » «.یتِ یبَ  أ

میان شما  گویم، من در ثنای پروردگار، من نیز بشر هستم، ممکن است پیک خداوند فرا رسد و من به آن لبیک
گزارم، یکی کتاب خدا که در آن هدایت و روشنایی است، پس آن را محکم بگیرید، و دیگری بها میدو چیز گران

 «.دهم، جمله آخر را سه بار تکرار فرمودنداهل بیت من. درباره اهل بیت خویش خدا را واسطه قرار می

در نسائی، مسند امام احمد، ترمذی، طبرانی، طبری، این روایت صحیح مسلم )مناقب حضرت علی( است. 
ها فضیلت و مقام حضرت علی بیان شده است. در تمام حاکم و غیره جمالت دیگری نیز مذکور است که در آن

 طور مشترک وجود دارد و آن این که:این روایات یک جمله به

ُهمَّ  َمْواَلُه، یَفَعلِ  َمْواَلهُ  ْنُت ک َمْن » من دوست هرکس هستم علی نیز » «.َعاَداهُ  َمْن  َوَعادِ  َوااَلهُ  ْن مَ  َواِل  اللَّ
دوست اوست. پروردگارا! هرکس با او محبت کند، تو با وی نیز محبت کن و هرکس با وی دشمنی کند تو با وی 

 «.دشمنی کن

 ، در بخاری مذکور است که در همانطور صریح علت و انگیزه این جمله بیان نشدهدر احادیث به
مان حضرت علی رضی الله عنه به یمن فرستاده شده بود و از آنجا به مکه بازگشته در مراسم حج شرکت نمود، ز

ها به در یمن با نظر و تدبیر خویش امری را مرتکب شده بود که بعضی از یاران وی آن را نپسندیدند و یکی از آن



 
 

011  

 

 منیلشکر  تیشکا یپاسخ به شبهه 

 این حق به جانب است.حضرت فرمودند: علی بیش از شکایت کرد. آن محضر رسول اکرم 

 1«اند.برای رفع شکوک و اوهام اینگونه افراد این جمله را بیان فرموده ممکن است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 پی دی اف 868-867ص  3فروغ جاویدان، ج  [1]
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 پاسخ به شبهه چرایی عدم طرح حدیث غدیر در مکه

را واقعه چیکی دیگر از مهمترین شبهاتی که اهل سنت درباره ی حدیث غدیر مطرح کرده اند، این است که 
 حج واقع نشد؟  امیا یعنیاجتماع بزرگ مسلمانان در  ریغد

 جواب این شبهه را در قالب چند نکته بیان می کنیم: ما

وه کرد و شک یدا نمیالزم را پ یبرجستگ ،شد ین عمل انجام میاگر در ضمن اعمال حج، ا نکته ی اول:
ان کام نیه در عکل انتخاب شد گر اعمایجدا از د یان مستقل و زمانکن رو مید. از همیگرد یآن محو م یخیتار 

 یاماًل تازه و نو، توسط حجاج به بالد مختلف اسالمک ین مطلب به عنوان خبر یم مسلمانان، ایاجتماع عظ
 و زمینه ی پنهان کردن آن کاهش یابد. وه و طراوت آن بهتر حفظ شودکو ش ینده شود و برجستگکپرا 

است، تا به  و حکمت ریاز سر تدب یبه فرد خود، انتخابخاص و منحصر  طیخم با شرا ریانتخاب غد ن،یبنابرا
 در اذهان مردم ثبت شود. خیتار  شهیهم یو برا یو فراموش ناشدن دیجد یعنوان حادثه ا

ر است. د گانه پنج یهاقاتیاز م یکیجحفه واقع شده که  یلومتر یک 0–9در  ریغدمنطقه  نکته ی دوم:
؛ بنابراین خیلی از کسانی که در حج حضور شودیجدا م گریکدیاز  مصر، عراق و شاممدینه،  یجحفه راه اهال

به خصوص اهل مدینه؛ چرا که هر کسی از اهل مدینه که توانایی رفتن به حج  ، در غدیر حاضر بودند،داشتند
 با ایشان همراه شده بود، حتی زنان حامله ! را داشت، به دستور رسول خدا 

ری )یعنی تا دو سال قبل از این واقعه( پایگاه دشمنان اسالم بوده مکه تا سال هشتم هج نکته ی سوم:
است و از ابتدای ظهور اسالم برای نابودی آن تالش کردند تا اینکه در فتح مکه برای نجات جان خود تظاهر 
 به اسالم آوردن کردند؛ لذا مکه جای امنی برای مطرح کردن مسئله جانشینی و انتقال قدرت که همواره کسانی

ـُه  بدان چشم دوخته و برایش نقشه کشیده بودند، نبود.  اِس  کْعِصُم یَواللَّ خداوند تو را از )خطرات ؛ ِمَن النَّ
 در آیه ی ابالغ نیز اشاره به همین نکته دارد.  داردی( مردم، نگاه میاحتمال

را  لمومنین گویا در ابتدا تالش کرده بودند در مکه امامت امیر ا رسول خدا  نکته ی چهارم:
 ناقص ماند! مطرح کنند، ولی به علت اغتشاشاتی که صورت گرفت، سخنرانی پیامبر 
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 در مکه ریغد ثیعدم طرح حد ییپاسخ به شبهه چرا

 طرح حدیث ثقلین در مکه:

 ابو عیسی ترمذی چنین روایت می کند:

 از جابر بن عبد الله نقل کرده است که گفت: رسول خدا  شانیو ا از امام باقر  امام صادق »
مود: فر یکه م دمیخواند. شن یخود سوار بود و خطبه م یکه بر ناقه قصوا دمیعرفه د را در حجه الوداع در روز

ن: شد و آ دیهرگز گمراه نخواه د،یر یبگگذارم که اگر آن را  یم یشما بر جا نیرا ب یزیمردم، همانا من چ یا
 1«.است بیحسن و غر  یثیحد ن،یا...: دیگو یترمذ .است تمیکتاب خدا و عترتم اهل ب

 2ی در تحقیق سنن ترمذی، این روایت را تصحیح کرده است.البان

 طرح حدیث دوازده خلیفه در مکه:

خواندند و  یما خطبه ا یدر عرفات برا کند که گفت: رسول خدا  یاز جابر بن سمره نقل م یشعب»
. و دمیخواندند شن یکه در منا خطبه م از جابر نقل کرده است که گفت: از رسول خدا  ثشیدر حد یمقدم

ز یامر همواره عز  نی: افرمود یکه م دمیشن  امبریاز جابر است که گفته است: از پ عیابو رب ثیلفظ حد نیا
داختند، ردند و به سخن گفتن پر کنند. سپس مردم سر و صدا کومت کدوازده نفر ح یه همه کنیار است تا اکو آش
لمه کن یبعد از ا دم: رسول خدا یاز پدرم پرسدم. ینفهم «ّلهمک»لمه کرا بعد از  امبر یجه سخن پیدر نت

 3«.شندیآن دوازده نفر از قر  ی: همه دچه فرمود؟ پدرم گفت: آن حضرت فرمو

 4این روایت را احمد نقل کرده و شعیب االرنؤوط تصحیحش کرده است.

                                                      
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زید بن الحسن هو األنماطی عن جعفر بن  9316ح  663ص    5سنن الترمذی  ج  [1]

فی حجته یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء یخطب فسمعته یقول یا محمد عن أبیه عن جابر بن عبد الله قال رأیت رسول الله 
 ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا کتاب الله وعترتی أهل بیتی ... قال وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجهأیها الناس إنی قد 

 سایت شامله؛ قال األلبانی: صحیح  9316ح  316ص  1صحیح و ضعیف سنن الترمذی لأللبانی ، ج  [2]
یخطب بمنی می فی حدیثه سمعت رسول الله بعرفات وقال المقدعن الشعبی عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول الله  [3]

وهذا لفظ حدیث أبی الربیع فسمعته یقول لن یزال هذا األمر عزیزا ظاهرا حتی یملک اثنا عشر کلهم ثم لغط القوم وتکلموا فلم أفهم 
أو فارقه حتی یملک  هقوله بعد کلهم فقلت ألبی یا أبتاه بعد کلهم قال کلهم من قریش وقال القواریری فی حدیثه ال یضره من خالف

  اثنا عشر
 سایت شامله؛ قال األرنؤوط: حدیث صحیح  37393ح  036ص  90مسند أحمد ط الرسالة، ج  [4]
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امتداد رسالت 

یادی ز  البته اصل سر و صدا کردن، ضجه زدن، بلند شدن و نشستن برای به هم زدن سخنرانی، در روایات
 آمده است؛ 

ن ین دیفرمود: همواره ا یکه م دمیشن کند که گفت: از رسول خدا  یاز جابر بن سمره نقل م عامر»
 یسخن ر گفتند و ضجه زدند. سپس رسول خدا یبکد: مردم تیگو ید. جابر میایب فهیز است تا دوازده خلیعز 

فرمود: همه آنها از   دا؟ گفت: رسول خچه فرمود ه من ندانستم. به پدرم گفتم: رسول خدا کفرمود 
 1«.شندیقر 

 تصحیح کرده اند. 3و شعیب االرنؤوط در تحقیق مسند احمد 2این روایت را البانی در تحقیق سنن ابی داود

 4.نشستندیشدند و میآمده است که مردم بلند م یگر یت دیروا در

 5کرده است. این روایت را نیز شعیب االرنؤوط در تحقیق مسند احمد تصحیح

را بیان کنند، و چون اغتشاش  ابتدا در مکه خواستند امامت امیرالمومنین  بنابراین، رسول خدا 
 ایجاد شد و نتوانستند آنجا بیان کنند، در غدیر خم بیان کردند.

سرنوشت خالفت در دست مردم مدینه بود و مردم مکه، طائف، یمن و ... نقشی در تعیین  نکته ی پنجم:
نداشتند و لذا بیشترین تأکید خدا و رسولش به مردم مدینه است. از این رو خداوند بعد از  ین پیامبر جانش

در  6اینکه مومنان را به تقوا فرا می خواند و به آن ها دستور می دهد تا همراه با صادقین )امامان معصوم( باشند
 آیه ی بعدش خطاب به اهل مدینه می فرماید:

 

                                                      
ِه  [1] اَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

َ
یُن َعِزیًزا ِإَلی اْثَنی َعَشَر َخ »یُقوُل: َعْن َعاِمٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، ق اَل: َفکبَّ «ِلیَفةً اَل یَزاُل َهَذا الدِّ

َ
َر ، ق

اَل: 
َ
اَل؟ ق

َ
َبِت، َما ق

َ
ِبی: یا أ

َ
ْلُت أِل

ُ
اَل کِلَمًة َخِفیَفًة، ق

َ
وا، ُثمَّ ق اُس َوَضجُّ َریٍش »النَّ

ُ
ُهْم ِمْن ق  «.کلُّ

 سایت شامله؛ قال األلبانی: صحیح  0317ح  876ص    0سنن أبی داود  ج  [2]
سایت شامله؛ قال األنؤوط: حدیث صحیح، وهذا إسناد حسن فی المتابعات  37333ح  033ص  90مسند أحمد ط الرسالة، ج  [3]

 والشواهد
 قال َفَجَعَل الناس یُقوُموَن َویْقُعُدوَن  [4]
 سایت شامله ؛ قال األرنؤوط: إسناده صحیح علی شرط مسلم  37393ح  033ص  90مسند أحمد ط الرسالة، ج  [5]
ِذیَن  883توبه:  [6] یَها الَّ

َ
اِدِقیَن ؛ یا أ ـَه َوکوُنوا َمَع الصَّ ُقوا اللَّ  آَمُنوا اتَّ
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 ْه کَما
َ
ن یِل اْلَمدِ اَن أِل

َ
ْعَراِب أ

َ
َن اأْل ـِه َواَل یَنِة َوَمْن َحْوَلُهم ِمّ ُسوِل اللَّ ُفوا َعن رَّ ْفِس یَتَخلَّ نُفِسِهْم َعن نَّ

َ
... ِه ْرَغُبوا ِبأ

.1 

را نسزد  آنانند، از رسول خدا تخلف کنند؛ و آنان رامونیکه پ ینانینش هیو باد نهیکه اهل مد ستین ستهیشا»
 .«ورزند غیاز جان او در  شیختن به خوکه به سبب پردا

هستند؛ بنابراین شاید بتوان  جان رسول خدا  در بحث آیه ی مباهله اثبات کردیم که امیرالمومنین 
باشد که در این صورت خداوند خطاب به  ، امیرالمومنین  گفت که در این آیه منظور از جان رسول

 اعراض کنید و به سراغ کسی دیگر بروید.  راهل مدینه می فرماید که مبادا از حضرت امی

نیز بر اساس همین اهمیت، روی  در هر حال، این آیه اهمیت مردم مدینه را می رساند و رسول خدا 
 مردم مدینه تمرکز کردند.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                      

 837توبه:  [1]
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امتداد رسالت 
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 السالم در پرتو عصمت هیعل نیرالمومنیفصل سوم: امامت ام

 

 

 

 

 

 

 در پرتو عصمت علیه السالمامامت امیرالمومنین فصل سوم: 

 ینبو  و سنت میقرآن کر  ریو تفس نیو معارف د یدر احکام شرع یو مرجع علم امبریپ نیمام، جانشاچون 
صورت،  نیا ریاست، الزم است که از گناه و خطا مصون باشد تا مردم بتوانند به او و سخنانش اعتماد کنند. در غ

 .رودیم نیو از ب شودینقض م تیر بش تیهدا یراامامان ب نییو هدف خداوند از تع رودیم نیاعتماد مردم از ب

عطا کرده است؛ بنابراین اگر اثبات  به عبارت دیگر، عصمت را خداوند برای چنین منظوری به ائمه 
دارای عصمت بوده اند، امامت الهی ایشان نیز اثبات خواهد شد؛ زیرا ادله ی اثبات  شود که امیرالمومنین 
واهد بود که طبق ادله ی عقلی و نقلی باید بعد از رسول خدا کاشف از معصومی خ عصمت امیرالمومنین 

 .موجود بوده باشد 

 ، الزم است که دو مقدمه روشن شود:قبل از ورود به بحث کشف عصمت امیرالمومنین 

 از منظر عقل )که گفتیم( و شرع . ضرورت وجود معصوم بعد از پیامبر 8

 ل سنتاز نظر اه امکان وقوع عصمت در غیر انبیا. 3

از جمله ی ادله ی نقلی، آیات اولی االمر و صادقین در قرآن است که فخر رازی صریحا اعتراف کرده است  
 که آن ها باید معصوم باشند.
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امتداد رسالت 

 در قرآن )ص(ضرورت وجود معصوم بعد از پیامبر مقدمه اول: 

بعد از ذکر دالیلی،  توبه 883نساء و  53فخر رازی که از مفسران بزرگ اهل سنت است، در تفسیر آیات 
 صراحتا اعتراف کرده است که اولی االمر و صادقین باید معصوم باشند. 

 یی : در تفسیر آیه  ،فخر رازی
َ
ذِ یا أ ِط یَها الَّ

َ
ِط یَن آَمُنوا أ

َ
ـَه َوأ ولِ یُعوا اللَّ

ُ
ُسوَل َوأ ْمِر ِمن یُعوا الرَّ

َ
َناَزْعُتْم ْم ۖ َفِإن تَ کاأْل

وُه ِإلَ یَش  یفِ  ُسوِل ِإن ٍء َفُردُّ ـِه َوالرَّ ـِه َوالْ کی اللَّ لِ ینُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ وِ یَخ  کْوِم اآلِْخِر ۚ َذٰ
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
که ای کسانی ؛اًل یٌر َوأ

س باشند اطاعت کنید. پایمان آوردید! خدا را اطاعت کنید، و پیامبر و اولیای امر )رسالت( را که از خودتان می
مور مادی و معنوی و حکومت و جانشینی پس از پیامبر[ نزاع داشتید، آن را ]برای اگر در چیزی ]از احکام و ا

فیصله یافتنش[ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به )کتاب( خدا و )سنت( پیامبرش عرضه بدارید، این بهتر 
 می گوید:  1.و بازتابش نیکوتر است

داللت می کند بر اینکه اجماع امت حجت است و دلیل  ی االمر در نزد مالمسئله سوم: بدان که آیه ی او »
این است که خداوند متعال در این آیه دستور به اطاعت از اولی االمر به صورت قطعی داده است و هر  ،بر آن

کس که خداوند به طور قطعی دستور به اطاعتش بدهد، باید معصوم از خطا باشد؛ زیرا اگر معصوم از خطا نباشد 
باید گفت که خداوند به پیروی کردن از عمل اشتباهی فرمان داده است، در حالی  ،انجام دهد و عمل خطایی

بنابراین  ؛االمر جزء واجبات یات )نهی شده ها( است و عمل به دستور اولیدستور خطا جزء منه یاجرا که
اعت ین آیه دستور به اطپس ثابت شد که خداوند در ا ؛ه محال استکد یآیش میدر امر واحد پ یاجتماع امر و نه

اید ب ،از اولی االمر به صورت قطعی داده است و هر کس که خداوند به طور قطعی دستور به اطاعتش بدهد
  2«.پس به طور قطعی ثابت شد که اولی االمر مذکور در این آیه باید معصوم باشند ؛معصوم از خطا باشد

                                                      
 53نساء:  [1]
المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : ) وأولی األمر منکم ( یدل عندنا علی أن إجماع األمة حجة   886ص    87التفسیر الکبیر  ج  [2]

لی سبیل الجزم فی هذه اآلیة ، ومن أمر الله بطاعته علی سبیل الجزم ، والدلیل علی ذلک أن الله تعالی أمر بطاعة أولی األمر ع
والقطع ال بد وأن یکون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم یکن معصوما عن الخطأ کان بتقدیر إقدامه علی الخطأ یکون قد أمر الله 

عل ضی إلی اجتماع األمر والنهی فی الفبمتابعته ، فیکون ذلک أمرا بفعل ذلک الخطأ ، والخطأ لکونه خطأ منهی عنه ، فهذا یف
الواحد باالعتبار الواحد ، وإنه محال ، فثبت أن الله تعالی أمر بطاعة أولی األمر علی سبیل الجزم ، وثبت أن کل من أمر الله بطاعته 

 صوما وأن یکون مع علی سبیل الجزم وجب أن یکون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولی األمر المذکور فی هذه اآلیة ال بد
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 )ص( در قرآن امبریمقدمه اول: ضرورت وجود معصوم بعد از پ

 ی وی همچنین در تفسیر آیه ی:
َ
ذِ یا أ ـَه وَ َن یَها الَّ ُقوا اللَّ اِدقِ کآَمُنوا اتَّ مان یه اکسانی کای ؛ َن یوُنوا َمَع الصَّ

 ، می گوید:آنبعد از ذکر مقدماتی در مورد  1.دیان باشید و با راستگوینکد! از خدا پروا یاآورده

 شه و هریرده است و چون قرآن برای همکمر اان یگوروردگار متعال به همراهی با راستمسأله ی اول: پ»
 ان در همه زمان ها وجود داشته باشند ... یگود راستیجه بایزمان نازل شده است، در نت

باشد و  یهست که بتواند متق ین امر شامل هر کسیو ا ،شان را به تقوایامر کرده است ا یچهارم: حق تعال
کند  یرو یاست که پ واجب ،ز الخطاستیکند بر آن که هر که جایمه داللت میه کر یپس آ ؛ز باشدیخطا بر او جا

تب ن که صادقین هستند. و تر یند که حکم کرده است خدا به ایهاو آن ،را که عصمت او از خطا واجب است یکس
وم از کند معص یرو یز الخطا که اقتدا و پین واجب است بر جایا ین باب داللت دارد بر آن که از برایحکم در ا
ز در ید که معصوم نیپس با ؛ استجبر پاها در همه زمان ین معنیو ا مانع باشد جائز الخطا را از خطا. ،خطا را که

 2.«هر زمانی باشد

 

 

 

 

 

                                                      
 883توبه:  [1]
المسألة األولی : أنه تعالی أمر المؤمنین بالکون مع الصادقین ، ومتی وجب الکون مع  836-835ص    86التفسیر الکبیر  ج  [2]

تقوی ، وهذا لهم بالالصادقین فال بد من وجود الصادقین فی کل وقت ... والرابع : وهو أن قوله :) یاأیها الذین آمنوا اتقوا الله ( أمر 
األمر إنما یتناول من یصح منه أن ال یکون متقیا ، وإنما یکون کذلک لو کان جائز الخطأ ، فکانت اآلیة دالة علی أن من کان جائز 
الخطأ وجب کونه مقتدیا بمن کان واجب العصمة ، وهم الذین حکم الله تعالی بکونهم صادقین ، فهذا یدل علی أنه واجب علی 

لخطأ کونه مع المعصوم عن الخطأ حتی یکون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ ، وهذا المعنی قائم فی جمیع جائز ا
 األزمان ، فوجب حصوله فی کل األزمان 
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امتداد رسالت 

 عامه: امکان وقوع عصمت در غیر انبیا از نظر (8دوم )مقدمه 

می سازند، غلو  یکی از اشکاالتی که همواره مخالفین شیعه آن را متوجه پیروان مکتب اهل بیت 
قوع عصمت از همان غافل از آن که برخی از علمای بزرگشان و؛ می باشد اهل بیت دانستن عصمت 

هم ممکن دانسته اند و اینجاست که این اشکال مخالفین از اساس ساقط  جنس عصمت انبیا را برای غیر انبیا
 شده و بر خودشان وارد می شود.

 شمس الدین ذهبی . 8

 1.«و عصمت از آِن انبیاء و صدیقین و حاکمان عادل است»

 بن حجر عسقالنی ا. 6

؛ چرا که عصمت در حق پیامبر واجب و در حق غیر او ممکن این روایت مستلزم ثبوت عصمت نیستو »
 2«است.

 عبد الرحمن مبارکفوری . 3

 3او نیز سخن ابن حجر را تکرار کرده است.

 یشافع ینین بلقیسراج الد. 4

ر آنان ته بودن، واجب است و برای غیبلقینی در منهج االصلین گفته است که عصمت برای نبوت و فرش»
ن و نه گناه صغیره و به همی ، از او نه گناه کبیره سر می زندو هرکس که عصمت برای او واجب شد جائز است

 4«، به عصمت مالئکه ی مرسل و غیر مرسل اعتقاد داریم.دلیل

                                                      
ام الِقْسط 10الموقظة فی علم مصطلح الحدیث،ص  [1]  سایت شامله ؛ والِعصمُة لألنبیاِء والصدیقین وُحکَّ
 وال یلزم من ذلک ثبوت العصمة له ألنها فی حق النبی واجبة وفی حق غیره ممکنة 9017ذیل ح  03ص    3ی  ج فتح البار  [2]
  وال یلزم من ذلک ثبوت العصمة ألنها فی حق النبی واجبة وفی حق غیره ممکنة  9637ذیل ح  839ص    87تحفة األحوذی  ج  8
قینی فی منهج االصلین : العصمة واجبة لصفة النبوة والمالئکة ، وجائزة وقال البل  035ص    88سبل الهدی والرشاد  ج  [4]

  لغیرهما ، ومن وجبت له العصمة فال یقع منه کبیرة وال صغیرة ، ولذلک نعتقد عصمة المالئکة المرسلن منهم وغیر المرسلین
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 عامه به عصمت صحابه ی(: اعتقاد علما6مقدمه دوم )

 به عصمت صحابه عامه: اعتقاد علمای (8) مقدمه دوم

اجرا ، اما این تمام مدر غیر انبیا را ممکن دانسته اند، وقوع عصمت ی اهل سنتفتیم که عده ای از علماگ
، یکی از مصادیق معصومان غیر نبی را مشخص و آن ها را ه ای دیگر از علمای بزرگ اهل سنتنیست و عد

 صحابه معرفی کرده اند !! 

 صحابه ی اهل بدر معصوم هستند و مرتکب گناه نمی شوندابن ابی جمرة : . 0

، از آنان گناهی سر نمی زند و این پس ؛منظور آن است که خداوند ، آنان )اهل بدر( را معصوم داشته است»
 1«را ابو محمد بن ابی جمرة گفته است.

 جایز نیست خطایی به صورت قطعی به صحابه نسبت داده شود !!: یابو عبد الله قرطب. 6

؛ چرا که همه ی آن ها در آن قطعی نسبت داده شودطایی به صورت جایز نیست که به احدی از صحابه خ»
چه انجام دادند اجتهاد کردند و قصد آنان خداوند بود و همه ی آنان برای ما پیشوا و امام هستند و با چشم 

، بندگی خدا را کرده ایم و نباید از آنان به دلیل حرمت صحبت و همنشینی از آنچه بینشان گذشته است پوشی
، آنان را آمرزیده است و به ه نیکی یاد کنیم و این که خداوند، جز باز سبشان پیامبر و نهی  پیامبر 

 2«رضایت از آنان خبر داده است.

 خداوند عیوب را از صحابه نفی کرده است !!! حاتم:  یابن اب. 3

آن  و، غمز و عیب را از صحابه نفی کرده است خداوند شک، دروغ، غلط، ریبه )تردید ضعیف تر از شک(»
 3«ها را عدول امت نامیده است.

 

                                                      
ع منهم ذنب نبه علی ذلک الشیخ أبو محمد بن القول اآلخر أن المراد أن الله تعالی عصمهم فال یق 017ص    1فتح الباری  ج  [1]

 أبی جمرة
العاشرة ال یجوز أن ینسب إلی أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ کانوا کلهم اجتهدوا فیما  938ص    86تفسیر القرطبی  ج  [2]

ة ولنهی بأحسن الذکر لحرمة الصحبفعلوه وأرادوا الله عز وجل وهم کلهم لنا أئمة وقد تعبدنا بالکف عما شجر بینهم وأال نذکرهم إال 
  عن سبهم وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهمالنبی 

  فنفی عنهم الشک والکذب والغلط والریبه والغمز وسماهم عدول االمة 3ص    8الجرح والتعدیل  ج  [3]
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امتداد رسالت 

 صحابه از هر عیب و نقصی مبرا هستند !!! :  کیم یثمیابن حجر ه. 4

و پس از آن گفته است، منافاتی با آنچه که  و آن چه غزالی در مورد حرمت روایت قتل ]امام[ حسین »
نان از هر برائت آ از جاللت صحابه و؛ چرا که این بیان حقی است که اعتقاد به آن در این کتاب گفته ام ندارد

، بر خالف آن چیزی که واعظان جاهل انجام می دهند و آنان اخبار دروغ و جعلی و مانند نقصی واجب است
 1«آن را مطرح می کنند.

 صحابه از مطاعن مبرا هستند !!:  یفخر راز . 1

ر ب ن است که آیات قرآن داّل : بدان که اعتماد اصحاب ما در این باب بر یک دلیل است و آن ایجواب»
ن س، بر ما واجب است که به صحابه ُح عن می باشد و زمانی که چنین باشدسالمت صحابه و برائتشان از مطا

، رده ایداما این مطاعنی که ذکر ک ظن داشته باشیم تا زمانی که دلیلی قاطع مبنی بر طعن به آنان اقامه گردد و
، فاسد و نادرست باشد که این مطاعن نیز نادرست خواهد گر این خبر واحدنقل شده است و ا  از طریق خبر واحد

، باز هم این مطاعن نادرست است )!!!(. به هر حال این مطاعن قابل و اگر این اخبار آحاد صحیح باشد بود
 2«قبول نیست و صحت اصلی که ذکر کردیم باقی می ماند.

صحابه می کند را باطل دانسته  روارد شدن طعن ب باری که داللت برمشخص شد که فخر رازی تمامی اخ
 !(، صحابه را از تمامی طعونات و قدح ها مبرا می داند.؟و بر مبنای قرآن کریم )

 

 

                                                      
روایة قتل الحسین وما بعدها ال  وما ذکره من حرمة  607ص    3الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [1]

ینافی ماذکرته فی هذا الکتاب ألن هذا البیان الحق الذی یجب اعتقاده من جاللة الصحابة وبراءتهم من کل نقص بخالف ما یفعله 
 الوعاظ الجهلة فإنهم یأتون باألخبار الکاذبة الموضوعة ونحوها

صحابنا فی هذا الباب علی حجة واحدة وهی أن آیات القرآن دالة علی والجواب اعلم أن اعتماد أ  578ص    0المحصول  ج  [2]
سالمة أحوال الصحابة وبراءتهم من المطاعن وإذا کان کذلک وجب علینا أن نحسن الظن بهم إلی أن یقوم دلیل قاطع علی الطعن 

ت هذه المطاعن وإن صحت فسدت فیهم وأما هذه المطاعن التی ذکرتموها فمرویة رسول باآلحاد فإن فسدت روایة اآلحاد فسد
 هذه المطاعن أیضا فعلی کل التقدیرات هذه المطاعن مدفوعة فیبقی األصل الذی ذکرناه سلیما
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 عامه به عصمت صحابه ی(: اعتقاد علما6مقدمه دوم )

 صحابه از ارتکاب معصیت منزه هستند !! :  یب بغدادیخط. 2

ی است که در یزاخبار و روایات در این معنا )عدالت( گسترده و وسیع است و همه ی آن ها مطابق آن چ»
د و ان و منزه بودنشان می باش. تمامی این ها مقتضی طهارت صحابه و یقین به تعدیل آنقرآن وارد شده است

گاه بنابر  این هیچ یک از آنان با وجود آن که خداوند حکم به عدالتشان کرده است، خدایی که از باطن آن ها آ
عادل هستند مگر آن که در حق یکی از آنان ارتکاب  ، آنانل احدی احتیاج ندارند و در نتیجهاست، به تعدی

م به عدم حک ،بل تأویل هم نباشد و در این حالتعملی که جز قصد معصیت از آن بر نمی آید ثابت شود و قا
، در حالی که خداوند صحابه را از چنین چیزی مبرا کرده است و منزلت آنان را باال عدالت آن شخص می شود

 1«مذهب تمام علماء و افرادی از فقهاء می باشد که قولشان محل اعتنا و اهمیت می باشد.، این . برده است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
واألخبار فی هذا المعنی تتسع وکلها مطابقة لما ورد فی نص القرآن وجمیع ذلک   03-01ص    8الکفایة فی علم الروایة  ج  [1]

تعدیلهم ونزاهتهم فال یحتاج أحد منهم مع تعدیل الله تعالی لهم المطلع علی بواطنهم إلی  یقتضی طهارة الصحابة والقطع علی
تعدیل أحد من الخلق له فهو علی هذه الصفة اال ان یثبت علی أحد ارتکاب ما ال یحتمل اال قصد المعصیة والخروج من باب التأویل 

  عنه ... هذا مذهب کافة العلماء ومن یعتد بقوله من الفقهاء فیحکم بسقوط العدالة وقد برأهم الله من ذلک ورفع اقدارهم
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امتداد رسالت 

 علیه السالمنصوص دالّ بر عصمت امیر مؤمنان 

اکنون با اثبات عصمت  کمی قبل در کالم فخر رازی دیدیم. وجوب عصمت والیان امر و صادقین را
 است. مصداق آن ها حضرت علی روشن می کنیم که بارزترین  امیرمومنان 

 به قرار ذیل است: مهمترین ادله ی عصمت امیر مومنان 

 حدیث علی مع الحق والحق مع علی .8
 حدیث من اطاع علیا فقد اطاعنی .9
 حدیث من فارق علیا فقد فارقنی .0
 حدیث اللهم انصر من نصره واخذل من خذله .2
دی ابدا و تی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعحدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بی .5

 انهما لن یفترقا حتی یردا علّی الحوض
َما :  تطهیرآیه ی  .7 ـُه لِ یرِ یِإنَّ ْهَل اْلبَ کْذِهَب َعنیُد اللَّ

َ
ْجَس أ رَ یِت وَ یُم الِرّ    ًرایْم َتْطهِ کَطِهّ

سی می ت حدیث یکم را برر در صحت احادیث دوم تا پنجم قبال سخن گفتیم؛ بنابراین در اینجا تنها صح
 کنیم و نحوه ی داللت این احادیث و آیه ی تطهیر بر عصمت را بیان می کنیم.
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 یع الحق والحق مع علم ی: علکمی ثیحد

 علی مع الحق والحق مع علی: یکمحدیث 

ب و آن حضرت بر تمام اصحا یچون و چرا یب یو برتر  رمؤمنان یه عصمت مطلق امک یاتیاز روا یکی
، تین روایه طبق اک؛ چرا است« یمع الحق والحق مع عل یعل»ور ت مشهیند، رواک یتمام امت را ثابت م

، چرخد ی، گرداگرد آن حضرت ماز حق جدا نخواهد شد و حقهمواره با حق است و هرگز  رمؤمنان یام
 .ان قائل هستندیعیه شکاست  ین همان عصمت مطلقیباشد. و ا طالب  یبن أب یه علکهر جا 

 الحق مع ذا الحق مع ذانقل یکم: 

م یبود نار خانه رسول خدا کاز مهاجران و انصار در  یه ما به همراه تعدادکد نقل شده است یاز ابو سع»
. فرمود: یم: بلین شما است؟ گفتیبهتر  یسکه چه کا به شما خبر بدهم یه آن حضرت خارج شد و فرمود: آک

 یه خداوند انسانک ینند، به راستکخوش استفاده  ینند، از بو که به عهد خود وفا کسانی هستند کن شما یبهتر 
 ند دوست دارد.ک یت میز تقوا را رعاین یمخف یه در جاکرا 

فرمود:  از آن جا گذشت، پس رسول خدا  طالب  یبن أب ین زمان ، علید گفت: در همیابو سع
 1«حق همراه او است، حق همراه او است.

 2ندش را ثقه دانسته است.این روایت را ابو یعلی نقل کرده و هیثمی همه ی رجال س

 انت مع الحق والحق معک حیث ما داردوم: نقل 

بد وقاص، عبد الله بن عمر و ع یه در آن سعد بن أبکنشست  ینه آمد و در مجلسیپس از حج به مد هیمعاو»
دم یشن ؛ پس من از رسول خدا یر یپذ یه نمکالله بن عباس حضور داشتند ... سعد در جواب گفت: حاال 

 ید برایه گفت: بایمعاو«. یه باشکجا کو حق با تو است؛ هر  یتو با حق هست»فرمود:  ی( م) یعل ه بهک
 .آن را گفته است ه رسول خدا کدهد  ی. سعد گفت: ام سلمه شهادت میاور یشاهد ب یه گفتک ین سخنیا

                                                      
حدثنا محمد بن عباد المکی حدثنا أبو سعید عن صدقة بن الربیع عن عمارة بن غزیة  8753ح  981ص    3مسند أبی یعلی  ج  [1]

فخرج علینا فقال أال أخبرکم  فی نفر من المهاجرین واألنصارعن عبد الرحمن بن أبی سعید عن أبیه قال کنا عند بیت النبی 
بخیارکم قالوا بلی قال خیارکم الموفون المطیبون إن الله یحب الخفی التقی قال ومر علی بن أبی طالب فقال الحق مع ذا الحق 

 مع ذا
 قال الهیثمی: رواه أبو یعلی ورجاله ثقات 395-390ص    3مجمع الزوائد  ج  [2]
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امتداد رسالت 

ه رسول خدا مادر مؤمنان ! دروغ بستن ب یگفتند: او  آمدند  ش ام سلمهیبلند شدند و پ یپس همگ
  ن سعد، از رسول خدا یاد شده است؛ ایز یه خطاب به علکم یده ایه ما نشنکند ک یرا نقل م یزیچ 

( :فرموده باشد )«پس ام سلمه گفت: رسول خدا «. یه باشکجا کو حق با تو است، هر  یتو با حق هست
 ین خانه من به علین مطلب را در ایا (فرمود ). 

طلب را از ن میه تو اکد مالمت شوم؛ چرا یش از تو نبایابو إسحاق ! من اآلن ب یفت: اه به سعد گیپس معاو
ده بودم، تا زمان مرگ یشن اگر من آن را از رسول خدا  .یوستی( نپ) یو به عل ید یشن رسول خدا 

 1.«شدم ی( م) یخادم عل

لی کرده که سندش ضعیف است، و این روایت را ابن عساکر نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم چنین حکم 
در متابعات حسن می شود و اضافه کرده که همه ی رجال سندش ثقه هستند بجز سهل بن شعیب النخعی که 

 2مجهول الحال است.

 3.اما سهل بن شعیب مجهول الحال نیست و ذهبی تعدیلش کرده است

 ، معتبر است. لذا سند این روایت

                                                      
منصور أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبی الحدید أنا جدی أبو بکر أنا أبو عبد الله  أخبرناأبو الحسن علی بن أحمد بن [1]

محمد بن یوسف بن بشر نا محمد بن علی بن راشد الطبری بصور وأحمد بن حازم بن أبی عروة الکوفی قاال أنا أبو غسان مالک بن 
ی المدینی قال حج معاویة بن أبی سفیان فمر بالمدینة فجلس فإسماعیل نا سهل بن شعیب النهمی عن عبید الله بن عبد الله 

یقول مجلس فیه سعد بن أبی وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ... فقال سعد أما إذا أبیت فإنی سمعت رسول الله 
علی رسول  هذه أم سلمة تشهد لعلی أنت مع الحق والحق معک حیث ما دار قال فقال معاویة لتأتینی علی هذا ببینة قال فقال سعد

کاذیب قد کثرت علی رسول الله الله  وهذا سعد یذکر عن فقاموا جمیعا فدخلوا علی أم سلمة فقالوا یا أم المؤمنین إن األ
ما لم نسمعه أنه قال یعنی لعلی أنت مع الحق والحق معک حیث ما دار فقالت أم سلمة فی بیتی هذا قال رسول الله النبی 
ال فقال معاویة لسعد یا أبا إسحاق ما کنت ألوم اآلن إذ سمعت هذا مع من رسول الله لعلی ق وجلست عن علی لو سمعت

  لکنت خادما لعلی حتی أموتهذا من رسول الله 
حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده ضعیف ویحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا سهل بن  968ص    37تاریخ مدینة دمشق  ج  [2]

 شعیب النخعی وهو مجهول الحال
ی سهل بن شعیب نخعی کوف»ترجمه: « سهل بن شعیب النخعی الکوفی ... وما علمت به بأسا» 089ص    3تاریخ اإلسالم  ج  [3]

 « ... من اشکالی در او نمی بینم.
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 یمع الحق والحق مع عل ی: علکمی ثیحد

 دار ث یاللهم أدر الحق معه حنقل سوم: 

ا! حق را بر یند ؛ خداکرا رحمت   یفرمود: خداوند عل ه رسول خدا کنقل شده است   یاز عل»
 1«ه او برود.کبچرخان، هر طرف   یمدار عل

 3و حاکم نقل کرده اند و حاکم تصحیحش کرده است. 2این روایت را محمد بیهقی

به عنوان  ولی ه اصل حدیث افزوده شده است،، با اضافاتی نقل شده که قطعًا جعلی است و باما این روایت
 4، و سیوطی تصحیحش کرده است.مؤید می تواند مورد استفاده قرار گیرد

 شاه عبد العزیز دهلوی اما مقبولیت این حدیث را به همه ی اهل سنت نسبت داده و نوشته است:

ن یز اهل سنت علی الرأس والعیث را نین حدیث دار" ایا اللهم أدر الحق معه حیث دهم "رحم الله علیحد»
 5.«قبول دارند

 اعتراف کرده و نوشته است: وی در جای دیگر به داللت این حدیث بر عصمت امیر مومنان 

در  اعمال انسان میگو میمن ن که عصمت به حد تمام و کمال برسد، افعال انسان تماما حق است. یزمان»
 یاست که از آن افعال منعکس م یبلکه حق امر  است. قح نیع میگو یبلکه م ،حالت مطابق حق است نیا

دعا کرد و  ی عل یآنگاه که به درگاه خداوند برا و رسول خدا  دیمانند ساطع شدن نور از خورش؛ گردد
هرجا که » :نفرمود  امبریمطلب اشاره کرد و پ نیبه ا« .خداوندا حق را با او هر جا که بود قرار ده» :فرمود

 6««..در آن جا قرار ده را  یحق بود عل

 

                                                      
التیمی عن أبیه  افع التمیمی ثنا أبو حیانأخبرنا أحمد بن کامل القاضی ثنا أبو قالبة ثنا أبو عتاب سهل بن حماد ثنا المختار بن ن [1]

 رحم الله علیا اللهم أدر الحق معه حیث دار عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله 
 هـ 937المؤلف: محمد بن ابراهیم البیهقی متوفای بعد  93ص    8المحاسن والمساوی  ج  [2]
 ذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاهقال الحاکم: ه 890ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [3]
 پی دی اف؛ قال السیوطی: صحیح  0083ح  81ص  0فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، ج  [4]
 پی دی اف 936تحفه اثنا عشریه، ص  [5]
 پی دی اف 33 ، ص3 التفهیمات اإللهیة، ج [6]
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امتداد رسالت 

جزما  ح،یپس از توض یچرا که و  ؛دارد  نیرالمؤمنیبه عصمت ام یصراحت در اقرار و  یکالم دهلو  نیا
 قیخود از عصمت تطب حیو توض فیرا نقل کرده و آن را بر تعر   نیرالمؤمنیدر حق ام کالم رسول الله 

 دهد. یم

   یمع القرآن والقرآن مع عل یعلنقل چهارم: 

ه می فرمود: کدم یشن ابو ثابت غالم ابو ذر گفت: ... نزد ام سلمه آمدم ... پس گفت: ... از رسول خدا »
 ی( از قرآن و قرآن از )عل) یچگاه علیاست. ه  یز همراه با علیهمراه قرآن است و قرآن ن  یعل
1«وثر بر من وارد شوند.کنار حوض که کن یشوند تا ا ی( جدا نم 

 2را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است. این روایت

 صحیح دانسته اند. 5این روایت را حسن و محمد بن احمد الیمنی 4و سیوطی 3صالح الدین العالئی

 

 

 

 

 

                                                      
م ن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المأمون ثنا علی بن هاشأخبرنا أبو بکر محمد بن عبد الله الحفید ثنا أحمد بن محمد ب [1]

بن البرید عن أبیه قال حدثنی أبو سعید التیمی عن أبی ثابت مولی أبی ذر قال ... فأتیت أم سلمة ... فقالت ... سمعت رسول الله 
 یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض 

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح اإلسناد وأبو سعید التیمی هو عقیصاء  0631ح  890ص    9علی الصحیحین  ج  المستدرک [2]
 ثقة مأمون ولم یخرجاه و قال الذهبی : صحیح

  قال العالئی: وأخرج الحاکم فی مسنده بسند حسن 55ص    8إجمال اإلصابة  ج  [3]
 پی دی اف؛ قال السیوطی: حسن  5530ح  956ص  0فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، ج  [4]
ة 376النوافح العطرة فی األحادیث المشتهرة ،الصفحة أو الرقم:  [5] نیَّ رر السَّ  | خالصة حکم المحدث : صحیح / سایت الدُّ
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 یفقد اطاعن ایدوم: من اطاع عل ثیحد

 من اطاع علیا فقد اطاعنیحدیث دوم: 

ت و هرکس از من رده اسهرکس از من اطاعت کند ، از خدا اطاعت ک»فرمودند:  حضرت رسول 
، از من اطاعت کرده است و ( اطاعت کند، از خدا سرپیچی کرده است و هر کس از علی )سرپیچی کند

 «، از من سرپیچی کرده است.سرپیچی کند هرکس از علی 

 اعتبار سند این روایت را قبال ثابت کردیم.

ُسوَل َفَقْد یَمْن آیه ی ، همین بس که فخر رازی  در داللت این حدیث بر عصمت امیر مومنان  ِطِع الرَّ
ه؛ َطاَع اللَّ

َ
را قوی ترین دلیل بر  1هرکس از رسول اطاعت کند ، به تحقیق که از خدا اطاعت کرده است أ

 :دانسته است عصمت رسول خدا 

ل ین دال یتر  ی( ، از قو 17)نساء:  هرکس از رسول اطاعت کند در واقع از خدا اطاعت کرده استآیه ی »
ند؛ ک یه از جانب خداوند ابالغ مکاست  ییزهایو همه چ یاست در تمام اوامر و نواه امبر خدا یعصمت پ بر

 2«ند، اطاعت از او اطاعت از خداوند نخواهد بود.کن ها اشتباه یاز ا یکیه اگر او در کچرا 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 17نساء:  [1]
قوی الدالئل علی أنه معصوم المسألة األولی : قوله : ) من یطع الرسول فقد أطاع الله ( من أ  850ص    87التفسیر الکبیر  ج  [2]

  فی جمیع األوامر والنواهی وفی کل ما یبلغه عن الله ، ألنه لو أخطأ فی شیء منها لم تکن طاعته طاعة الله



 
 

011 

 

امتداد رسالت 

 من فارق علیا فقد فارقنیحدیث سوم: 

جدا شود ، از من جدا شده است و هر کس از من  لی هر کس از حضرت ع»فرمودند:  رسول خدا 
 «جدا شود ، از خداوند جدا شده است.

 در مورد اعتبار سند این روایت نیز قبال سخن گفتیم.

و  امبر یقت از پی، در حقنباشد و از آن حضرت جدا شود س با حضرت علی کت، هر ین روایطبق ا
باشد و از ایشان تبعیت کند، در این  ه همواره با علی ، کسی کخداوند جدا شده است؛ به عبارت دیگر

و این نیست مگر به خاطر عصمت امیر  ،آن ها همراهی کرده استو با  رت تبعیت از خدا و رسولش کردهصو
 . المومنین 
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هُ  ثیحد
َ
ل

َ
 َمن  َخذ

 
ل

ُ
ذ ُصر  َمن  َنَصَرُه، َواخ  ُهمَّ َواِل َمن  َواالُه، َوَعاِد َمن  َعاَداُه، َوان 

َّ
 چهارم: الل

، وَاخْذُلْ مَنْ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ: حدیث چهارم

 خَذَلَهُ 
 پس از اینکه حدیث غدیر را فرمودند، دست به دعا برداشته و فرمودند: حضرت رسول  

ُهمَّ َواِل َمْن َواالُه ، َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه ، َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ » خداوندا ، دوست » ترجمه:«  اللَّ
ش بدارد و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد و یاری کن هرکس را که یاری اش بدار هرکس را که دوست

 .«کند و خوار کن هرکس را که بخواهد خوارش کند

 صحت سند این حدیث را نیز قبال در بحث حدیث غدیر اثبات کردیم.

آن را تکذیب  و از این رودانسته  بر عصمت امیر مومنان  را داّل غدیر حدیث قسمت از ابن تیمیه این 
 ! وی می نویسد:کرده است

و اما سخنش )) من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله تا آخر (( ، این حدیث در هیچ یک از منابع »
 اصلی نیامده جز در سنن ترمذی که در آن فقط ابتدای آن آمده است )) من کنت مواله فعلی مواله (( .

امام احمد در مورد زیاده سوال شد و گفت: زیاده از کوفه است و شکی و اما زیاده در حدیث نیست و از  
نیست؛ چرا که  نیست که دروغ است به دالیلی که یکی از آنها این است که حق دائر مدار کسی جز پیامبر 

یروی و پ ، پیروی اش در هر چه می گفت واجب بود و مشخص است که صحابه با علی اگر اینچنین بود
؛ مانند کسی که همسرش بود نزاع می کردند ، موافق با طرف مقابل علی لی که روایت صریحاش در مسائ

  1«فوت کرده و حامله است و سخنش )) اللهم انصر من نصره تا آخر (( خالف واقع است.

ه، را مخالف تئوری عدالت صحابه دید، ولی از آنجایی که آن داللت زیاده ی حدیث را متوجه شدهابن تیمیه 
 ر عصمتد ؛ چرا که اصال به ذهنش خطور نمی کند که صحابه با وجود چنین حدیث واضحیکذیب کرده استت

 نزاع کنند و از ایشان تبعیت نکنند.، با آن حضرت  ن یر المومنیام

                                                      
وأما قوله ) من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله الخ ( فهذا لیس  081-083ص    0مجموع الفتاوی البن تیمیة  ج  [1]

هات اال فی الترمذی ولیس فیه اال ) من کنت مواله فعلی مواله ( وأما الزیادة فلیست فی الحدیث وسئل عنها فی شیء من االم
اإلمام أحمد فقال زیادة کوفیة وال ریب أنها کذب لوجوه أحدها ) أن الحق ال یدور مع معین اال النبی ألنه لو کان کذلک لوجب 

الصحابة واتباعه فی مسائل وجد فیها النص یوافق من نازعه کالمتوفی عنها زوجها وهی  اتباعه فی کل ما قال ومعلوم أن علیا ینازعه
 حامل وقوله ) اللهم انصر من نصره الخ ( خالف الواقع 
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امتداد رسالت 

َرِتي َما ِإن  حدیث پنجم:  ِه َو ِعت 
َّ
لل

َ
ِن ِکَتاَب ا ی 

َ
ل

َ
ق لَثّ

َ
ي َتاِرٌك ِفیُکُم ا م  إِنّ تُ ک  َمَسّ وا  بِهِ تَ ِضلُّ ن  تَ َما لَ

ِدي ع    بَ
ً
َبدا

َ
 أ

طریق معتبر از جابر بن عبد الله و یک طریق معتبر از  3، طریق معتبر از زید بن ارقم پنجاین حدیث با 
و با اسانید ضعیف از تعدادی دیگر از صحابه نقل شده ، ابو سعید خدری و زید بن ثابت  حضرت علی 

 1واتر ندانیم.اگر مت ،؛ لذا شکی در صحت آن نیستاست

 :داللت دارد ت و امیر مومنان ی، از دو جهت بر عصمت اهل بفیث شر ین حدیا

 تیبه پیروی مطلق از قرآن و اهل ب نخست: امر رسول خدا  

ی از قرآن و عترت، رو یه إّتباع و پکار رفته است، استفاده می شود کن به یث ثقلیه در حدکر مختلفی یاز تعاب
إن »ات گوناگون آمده ، عبارتند از: یه در رواکن عبارات مختلف یو گمراهی است. ای از ضاللت یسبب رها
اگر  ؛«هماإن أخذتم ب»د، ییجو کاگر به آن دو تمس ؛«تم بهماکإن تمّس »د، ینکروی یاگر از آن دو پ ؛«اتبعتموها

  .دیر یآن دو را بگ

نده نکشده اند ، به خوبی بازگو گرفته « أخذ»و « کمس»، «تبع»شه های یه از ر کن واژه های مختلف یا
 .قت عصمتندیحق

 معنای تبعیت :

نَّ َهَذا ِصَراِط  فخر رازی در داللت واژه ی تبعیت در آیات
َ
ِبُعوهُ یُمْسَتقِ  یَوأ ؛ و همانا این راه راست من  ًما َفاتَّ

ْنَزْلَناُه ُمَبارَ کَوَهَذا و  2است ، پس از آن تبعیت کنید
َ
ِبُعوهُ  کَتاٌب أ ؛ و این کتاب مبارکی است که نازلش  َفاتَّ

 گفته است : 3کردیم ، پس از آن تبعیت کنید

 

                                                      
 سایت شامله 8368ح  953ص  0سلسلة األحادیث الصحیحة لأللبانی، ج  [1]
 859انعام:  [2]
 855انعام:  [3]
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ِد  ثیحد وا َبع 
ُّ
ن  َتِضل

َ
ُتم  ِبِهَما ل ک  َرِتي َما ِإن  َتَمَسّ ِه َو ِعت 

َّ
لل

َ
ِن ِکَتاَب ا ی 

َ
ل

َ
ق لَثّ

َ
ي َتاِرٌك ِفیُکُم ا   يپنجم: إِنّ

ً
َبدا

َ
 أ

[ واجب است که در جمیع افعالش معصوم باشد؛ زیرا خدای متعال امر به متابعتش و نیز ]رسول خدا »
   .»1فاتبعوه  است در آیه ی  داده

 معنای تمسک :

 یث ثقلین می گوید :در شرح حد (هـ 309متوفای )شرف الدین الطیبی 

ر و روی اوامیعنی پیردن، پناه بردن به قرآن و عمل به محتوای آن است و عمل به آن، ک کمعنای تمس»
 2«ت و راه و روش آنان.یعنی محبت به آن ها و اطاعت از آن ها در هدایز، یش به عترت نینواهی، و گرا کتر 

 می گوید : کیم یثمیابن حجر ه

ن آنها معد یرا هر دو یهستند ؛ ز  نیچن نیز اینامند و قرآن و عترت نیل میرا ثقهر شئ ارزشمند و مهم »
 کبه اقتدا و تمس رم کامبر ا ین رو پیهستند و از ا یام شرعکبلند مرتبه و اح یمتهاکو اسرار و ح یعلوم لدن

 3«رده است.کب یبه آنها و آموختن از آنها ترغ

 معنای اخذ :

 کز به همان معنای تمسین واژه نیاست. ا« أخذتم»ن، واژه یث ثقلیده شده در حدار بر کی از واژه های به یک
 استعمال شده است؛

 تفتازانی می گوید :

، گرفته شود و در نچه که از علم و هدایت در آن استو تمسک جستن به قرآن ، جز این معنا ندارد که آ»
 4.«عترت نیز چنین است

                                                      
وأیضا وجب أن یکون معصوما فی جمیع أفعاله ، ألنه تعالی أمر بمتابعته فی قوله : ) فاتبعوه  850ص    87التفسیر الکبیر  ج  [1]

 ( . 855 859( ) األنعام : 
سایت شامله ؛ ومعنی التمسک بالقرآن  6859در شرح ح  9373ص  83شرح المشکاة للطیبی الکاشف عن حقائق السنن ، ج  [2]

 ، واالنتهاء عن نواهیه والتمسک بالعترة محبتهم واالهتداء بهدیتهم وسیرتهمالعمل بما فیه، وهو االئتمار بأوامره
الثقل کل نفیس خطیر مصون وهذان کذلک إذ کل   003ص    3الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة  ج  [3]

  القتداء والتمسک بهم والتعلم منهمعلی امنهما معدن العلوم الدینة واألسرار والحکم العلیة واألحکام الشرعیة ولذا حث 
 وال معنی للتمسک بالکتاب إال األخذ بما فیه من العلم والهدایة فکذا فی العترة  979ص    3شرح المقاصد فی علم الکالم  ج  [4]
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امتداد رسالت 

 : سدیمی نو« ذتمأخ»ان معنای یمال علی قاری نیز در ب

 1«د.یییعنی از جهت علم و عمل به آن تمسک جو( إن أخذتم به) »

 و در جای دیگر می گوید:

 2«آن متمسک شوید ( یعنی از جهت اعتقادی و عملی به آن تمسک جویید.و به ) »

 نیز واژه ی اخذ را با واژه های اقتدا ، تبعیت و تمسک مترادف دانسته و گفته است : یفور کمبار 

من در میان شما کسی را می گذارم که اگر از آن اخذ کنید ؛ یعنی به آن اقتدا و از آن تبعیت کنید . و در »
بعضی از نسخه ها آمده است : در میان شما چیزی گذاشتم که اگر از آن اخذ کنید ؛ یعنی به آن از جهت علمی 

 3.«و عملی تمسک جویید

ذ نیز بنابراین واژه های تمسک و اخ ؛عیت، عصمت را اثبات می کندو ما از کالم فخر رازی بیان کردیم که تب
 عصمت را اثبات می کنند.

د یلزومًا با ناتکات و سکدها، حر یدها و نبایه تمامی باکن است یتاب و عترت به معنای اکمطابقت عمل با 
 ت یی از اهل برو یث ، پین حدیت باشد و چون بر اساس ایتاب و اهل بکن و دستور های یمطابق با فرام

ه اگر عصمت کن رو آنان به طور قطع معصومند، چرا ید و شرط واجب است، از ایبه صورت مطلق و بدون ق
ت از آن ها به طور مطلق اغراء به جهل و گمراه ساختن بندگان است و به گمراهی انداختن ینباشد، امر به تبع

 ن ثابت می شود.یت ثقلجه عصمیدر نت ؛ز استیامبر، محال و خرد ستیمردم توسط پ

 

 

 

                                                      
  ) إن أخذتم به ( أی تمسکتم به علما وعمال 6853ذیل ح  976ص    88مرقاة المفاتیح  ج  [1]
  ) واستمسکوا به ( أی وتمسکوا به اعتقادا وعمال 6807ذیل ح  335ص    88ج   مرقاة المفاتیح [2]
إنی ترکت فیکم من إن أخذتم به أی اقتدیتم به واتبعتموه وفی بعض النسخ ترکت فیکم ما   831ص    87تحفة األحوذی  ج  [3]

 إن أخذتم به أی إن تمسکتم به علما وعمال کتاب الله وعترتی أهل بیتی
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ن  تَ  ثیحد
َ
ُتم  ِبِهَما ل ک  َرِتي َما ِإن  َتَمَسّ ِه َو ِعت 

َّ
لل

َ
ِن ِکَتاَب ا ی 

َ
ل

َ
ق لَثّ

َ
ي َتاِرٌك ِفیُکُم ا ِديپنجم: إِنّ وا َبع 

ُّ
  ِضل

ً
َبدا

َ
 أ

 دوم: نفی گمراهی در صورت پیروی از قرآن و اهل بیت 

آمده و معنایش این است که گمراهی به هیچ وجه در اهل  «لن تضلوا ابدا»در این حدیث شریف ، فراز مهم 
چ گاه یردن و پناهنده شدن به اهل بیت و عمل به دستورات آن ها، هکروی، تمسک یراه ندارد و با پ بیت 

د ، همانطور که قرآن چنین است و این صریحا عصمت و اعلمیت آن ها را می رساند ؛ زیرا ید نمی آیگمراهی پد
صادر شود ، کالم نبوی نقض  اگر بر فرض حتی یکبار فتوای اشتباه )حتی از روی اجتهاد( از اهل بیت 

ن احتمال، یبا نفی ا روی رسول خدا  نیخواهد شد و همچنین است اگر فعل اشتباهی از آن ها سر بزند. بد
 .رده استکان و ثابت یرا ب ت یعصمت اهل ب

 ت از قرآن یبه عدم جدائی اهل ب سوم: إخبار رسول خدا  

وجود دارد که اهل بیت را در کنار قرآن قرار  «انهما لن یتفرقا»و جمله ی  «ثقلین»در این حدیث ، واژه ی 
و هیچ شکی  1چ باطلی در آن راه نداردین از سوی خداوند حکیم نازل شده و هداده است ؛ یعنی همانطور که قرآ

الم آن کز مستند به وحی الهی و عاری از هر باطلی است و در ین ت یالم اهل بک،  2در سخنانش نیست
 د راه ندارد. یز تردیها ن

و این نهایت علم  ی معصوم استیبه سان قرآن از هر باطل و خطا ت یجه سخن و گفتار اهل بیدر نت
 3آن ها را نیز می رساند.

 

 

 

 

                                                      
 03لت: فّص  [1]
 3بقره:  [2]
 تألیف آیت الله سید علی میالنی « جواهر الکالم فی معرفة اإلمامة واإلمام ـ جلد دّوم»با استفاده از کتاب   [3]



 
 

121 

 

امتداد رسالت 

   رًایطْهِمْ تَکطَهِّرَیتِ وَیمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَکذْهِبَ عَنیدُ اللَّـهُ لِیرِیإِنَّمَا : آیه ی تطهیر

 َما ـُه لِ یرِ یِإنَّ ْهَل اْلبَ کْذِهَب َعنیُد اللَّ
َ
ْجَس أ رَ یِت وَ یُم الِرّ خواهد خداوند فقط می» ترجمه: ًرایْم َتْطهِ کَطِهّ

 1«پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازد.

آیه ی تطهیر است که در اینجا به تفصیل  مهمترین و صریح ترین دلیل نقلی بر عصمت امیرالمومنین 
 درباره ی آن سخن می گوییم.

 تشریح نکات آیه

 :را ثابت می کنند م و عصمت اهل بیت در آیه واژه هایی آمده است که انحصار حک

  «إّنما»واژه ی 

 .تن آل عبا دارد 5، کلمه ی إّنما آمده است که دلیل بر حصر حکم آیه فقط در حق در این آیه

 :س درباره ی کلمه ی اّنما می گویدابن منظور لغت شنا

به کسی  یسکه کن سخن یمانند اند ؛ ک یه بعد از او آمده است اثبات مکآنچه  یرا برا یلمه اّنما مفهومک»
ن ید: فقط من و مثل من چنیگو یدر واقع م یعنینم ؛ ک یتم دفاع میثید: من و مانند من از شرف و حیبگو

 2«گر .ید یم نه فردیهست

 3.ابن حجر عسقالنی نیز تصریح کرده که اّنما از ادات حصر است

 «عنکم»واژه ی 

فعل  ید در پیه الرجس است باک« ذهبیل»را مفعول فعل یت؛ ز شتر اسید بر انحصار بکیهم تا « مکعن»لمه ک
« مکعن»ن نشده و کلمه ی ین چنیا یرد ) یعنی باید می شد : لیذهب الرجس عنکم ( ولیو پس از آن قرار گ

                                                      
 99احزاب:  [1]
 ومعنی إنما إثبات لما یذکر بعدها ونفی لما سواه کقوله : وإنما یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی  98ص    89لسان العرب  ج  [2]

 المعنی : ما یدافع عن أحسابهم إال أنا أو من هو مثلی
 کلمة إنما تفید الحصر 076ص  3فتح الباری  ج  [3]
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َما ریتطه ی هیآ ـُه لِ  ُد یرِ ی: ِإنَّ
َّ
ِهَب یالل

 
بَ  ذ

 
َل ال ه 

َ
َس أ ج  َرکم  یَو  ِت یَعنکُم الِرّ ِه  َطِهّ  ًرایَتط 

ر یاخم ما هو حقه التیتقد»؛ چون به قول اهل فن: ستیمت و علت نکه بدون حکن آن دو فاصله شده است یب
، شود ید و مقدم میآ یه جلوتر مک ی، وقتجمله است یکگاه آن در آخر یه جاک یلمه اک یعنی؛ « د الحصریفی
 1.م در آن جمله استکانگر انحصار مفهوم و حیب

   «لیذهب»واژه ی 

، سیر کردن و گذشتن است صورت متعدی ماده ذهب و ذهاب است؛ ذهاب به معنای رفتن واژه ی اذهاب،
 ، گذراندن و عبور دادن است.ای بردنعًا صورت متعدی آن به معنو طب

، هم با برطرف کردن چیزی از چیزی می آید« عن» روشن است که این واژه وقتی با متعلق خود همراه با
و دور داشتن آن . به عبارت دیگر، در صدق لغوی این واژه، سابقه ی  سازگار است و هم با منصرف ساختن

اهم ، یا در زمینه های آن فر چیزی در معرض چیزی دیگر باشد که ، بلکه کافی استوجود متعلق لحاظ نشده
 .باشد

؛ چرا که به طور طبیعی امکان بیت دور می دارد و منصرف می سازددر آیه تطهیر هم خداوند رجس را از اهل 
هم مشمول اذهاب رجس بودند و زدودن  : پیامبر معصوم ن فراهم بوده است. و مؤیدش اینکهآلودگی آنا

؛ لذا خردسال بوده و گناهی نداشتند تا از آن پاک شوند و نیز حسنین  معصوم هم که بی معناستگناه از 
 . به معنای دفع رجس است نه رفع آن اذهاب در آیه ی تطهیر قطعا

 «رجس»واژه ی 

 :می گوید ،از مفسرین بزرگ اهل سنت ،ماوردی شافعی

ه که آن را سدی گفته است. دوم: شرک که و در مورد رجس در اینجا شش سخن وجود دارد: اول: گنا»
حسن گفته است. سوم: شیطان که آن را ابن زید گفته است. چهارم: گناهان. پنجم: شک و ششم: پلیدی 

   2«ها.

                                                      
 سایت شامله / والقاعدة البالغیة: أن تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر 38ص  8شرح العقیده الواسطیه للعثیمین ، ج  [1]
وفی الرجس ها هنا ستة أقاویل: أحدها: اإلثم، قاله السدی. الثانی:  078-077ص    0النکت والعیون تفسیر الماوردی  ج  [2]

  الشرک، قاله الحسن. الثالث: الشیطان، قاله ابن زید. الرابع: المعاصی. الخامس: الشک. السادس: األقذار
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امتداد رسالت 

 :می گوید ،یکی دیگر از مفسرین بزرگ اهل سنت ،ان آندلسییابو ح

همه ی آن ها را از اهل بیت و رجس شامل گناه، عذاب، نجاست و عیب و نقص ها می شود؛ پس خداوند »
 1«دور کرده است.

 2.ابن عطیه آندلسی نیز همین سخن را گفته است

 :آلوسی نیز می نویسد

شود،  یم یه شامل گناه، عذاب، نجاست و هرگونه نقصکاست...و گفته شده است  ید یِرجس در اصل پل»
؛ جنس و استغراق است یر برایالم التطه است...و الف و ین معانیر اعم از همه ایه تطهیو مقصود از ِرجس در آ

 3«.دیحفظ نما ید یت گناهان را دور و به تقوا آراسته و از پلیرده است از شما اهل بکخداوند اراده  یعنی

 «یطهرکم تطهیرا»عبارت 

 می گوید: یابو الحسن ماورد

«شما را پاک گرداند پاک گردانیدنی و  اثم )نوعی گناه مضر( در مورد آن سه وجه وجود دارد: اول: از
که آن را سدی گفته است. دوم: از بدی که آن را قتاده گفته است. و سومی: از ذنب )گناهان دارای آثار بد( که 

   4«آن را کلبی گفته است و معنایشان نزدیک به هم است.

 واژه ی تطهیرا نیز برای تأکید بیشتر آمده است؛ یعنی خدا پاک می کند چه پاک کردنی !

                                                      
علی النقائص ، فأذهب الله والرجس یقع علی اإلثم ، وعلی العذاب ، وعلی النجاسة ، و  330ص    3تفسیر البحر المحیط  ج  [1]

 جمیع ذلک عن أهل البیت
 910ص    0المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز  ج  [2]
والرجس فی األصل الشیء القذر...، وقیل : إن الرجس یقع علی اإلثم وعلی العذاب وعلی   83ص    33روح المعانی  ج  [3]

 ل ذلک ... وأل فیه للجنس أو لالستغراق ، والمراد بالتطهیر قیل: التحلیة بالتقویالنجاسة وعلی النقائص ، والمراد به هنا ما یعم ک
، والمعنی علی ما قیل: إنما یرید الله لیذهب عنکم الذنوب والمعاصی فیما نهاکم ویحلیکم بالتقوی تحلیة بلیغة فیما أمرکم ، وجّوز 

  رجس ویصونکم من المعاصی صونًا بلیغًا فیما أمر ونهی جل شأنهأن یراد به الصون ، والمعنی إنما یرید سبحانه لیذهب عنکم ال
) ویطهرکم تطهیرا ( فیه ثالثة أوجه : أحدها : من اإلثم ، قاله السدی . الثانی  078ص    0النکت والعیون تفسیر الماوردی  ج  [4]

  ة: من السوء ، قاله قتادة . الثالث : من الذنوب ، قاله الکلبی ، ومعانیها متقارب
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َما ریتطه ی هیآ ـُه لِ  ُد یرِ ی: ِإنَّ
َّ
ِهَب یالل

 
بَ  ذ

 
َل ال ه 

َ
َس أ ج  َرکم  یَو  ِت یَعنکُم الِرّ ِه  َطِهّ  ًرایَتط 

 «یرید الله»ه ی واژ 

 :اراده ی خداوند، سه گونه است

بدین معنا که اگر اراده خدا به چیزی تعلق گرفت، وجود آن، حتمی و ضروری خواهد اراده ی تکوینی: 
 بود؛

  ُُه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َله َراَد اللَّ
َ
، هیچ دو هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی )بخاطر اعمالشان( کن ؛َوِإَذا أ

   1.چیز مانع آن نخواهد شد

 َراَد َش
َ
ْمُرُه ِإَذا أ

َ
َما أ ن یِإنَّ

َ
فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به  ؛وُن یکن فَ کُقوَل َلُه یًئا أ

       2.شوددرنگ موجود می، آن نیز بی«موجود باش!»گوید: آن می

 :ر حضرت ابراهیم اراده ی خداوند بر سرد شدن آتش ب انندم

 ْلَنا
ُ
 3.گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش؛ َم یَبْرًدا َوَساَلًما َعَلی ِإْبَراِه  یونِ کا َناُر یق

مقصود از اراده ی تشریعی این است که خداوند متعال از لحاظ تشریع و جعل قانون، اراده ی تشریعی:  
خواسته مردم انجام دهند، طبق آنها قانون و حکم جعل را که میچیزی را اراده نموده است؛ یعنی چیزهایی 

 ؛نموده است

  ـُه لِ یرِ یَما ْن َحَرٍج َوَلـٰیکْجَعَل َعلَ یُد اللَّ رَ یُد لِ یرِ ین کم ِمّ خواهد هیچ گونه خدا نمی؛ ْم یکِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ یْم َولِ کَطِهّ
 4.ا پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام کندخواهد تا شما ر سختی برای شما قرار دهد، و لیکن می

خداوند در تشریع، حکم عام می دهد و منظور از اراده تشریعی، همان اوامر و نواهی  اینکه:توضیح بیشتر 
 الهی است؛ مانند اینکه خداوند از ما نماز و روزه و حج و جهاد خواسته است که احکامی عام هستند.

 

                                                      
 88رعد:  [1]
 13یس:  [2]
 63انبیاء:  [3]
 6مائده:  [4]
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ین نوع از اراده، خداوند به بعضی از بندگانش عنایت می کند تا با اختیار خودشان در ااراده ی توفیقی: 
 .تکالیفشان را به نحو احسن انجام دهند

یع و خدا در نظام تشر »شود: اگر در آیه ی تطهیر، اراده خداوند اراده ی تشریعی باشد، معنای آیه چنین می
مقرر فرموده که از نجاسات و پلیدی ها اجتناب »یا  «نیدقانونگذاری مقرر فرموده که شما اهل بیت گناه نک

ی با کمی مانید !!! ولیعنی احکام و قوانینی جعل نموده که اگر بدان ها عمل کنید، از گناه محفوظ می ؛« کنید
دقت، این معنی در شان این آیه نخواهد بود؛ چرا که خداوند از همه مکلفین خواسته که با رعایت اصول و 

و این اختصاص به اهل بیت ندارد و لذا با این تفسیر، هیچ گونه فضیلت ، از انجام گناه به دور باشند قوانینی
  خاصی برای اهل بیت در این آیه وجود نخواهد داشت.

باشد و چه در مورد اهل بیت، نمی توان اراده ی خدا در  پر واضح است که آیه چه در مورد زنان پیامبر 
ریعی دانست؛ چرا که در هر حال، خدا اهل البیت را مخاطب خاص قرار داده و این با این جا را منحصرا تش

 اعطا و تکوین هم تناسب دارد.

یر ، در حالی که در آیه ی تطه ،و معلوم است که اراده تشریعی، به افعال ما تعلق می گیرد نه افعال خداوند
؛ لذا چنین اراده ده است که پلیدی را از شما ببردخدا اراده کر متعلق اراده افعال خدا است و می فرماید : 

  1ای باید تکوینی باشد، و مربوط به خواست خداوند در عالم تکوین.

اما اراده ی خدا در آیه ی تطهیر، اراده ی توفیقی یا تقدیری است؛ به عبارت دیگر، در این آیه ی خاص ) 
تش را امر و نهی کند، و از سوی دیگر ، اذهاب رجس و انما یرید الله ...تطهیرا ( ، خدا نخواسته که اهل بی

تطهیر تکوینی نیز فضیلتی محسوب نمی گردد، بلکه اراده ی خدا بر این قرار گرفته تا با امداد و اعانت، اهل 
بیت نبوت را در مواضع رجس یاری رسانده و به آنان توفیق عنایت کند که پاک و پاکیزه بمانند و این همان 

َصابَ ی مدلول آیه 
َ
ا أ ـِه؛ آنچه از نیکیها به تو می کمَّ  می باشد.  2رسد، از طرف خداستِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّ

خدا موانع طهارت را از مسیر ایشان بر می دارد و حقیقت گناه را بر آنان نمایان می کند و آنان به اختیار 
 می فرماید: یوسف  همانطور که در ماجرای حضرت، خویش از معاصی اجتناب می کنند

                                                      
 آیت الله مکارم شیرازی 83تفسیر نمونه، ج  [1]
 33نساء:  [2]



 
 

121  

 

َما ریتطه ی هیآ ـُه لِ  ُد یرِ ی: ِإنَّ
َّ
ِهَب یالل

 
بَ  ذ

 
َل ال ه 

َ
َس أ ج  َرکم  یَو  ِت یَعنکُم الِرّ ِه  َطِهّ  ًرایَتط 

   ۚ ِه ٰی ُبْرَهاَن َرِبّ
َ
أ ن رَّ

َ
ْت ِبِه ۖ َوَهمَّ ِبَها َلْواَل أ لِ کَوَلَقْد َهمَّ ُه ِمْن ِعَباِدَنا  کَذٰ وَء َواْلَفْحَشاَء ۚ ِإنَّ ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ

ردیم نمود! اینچنین کوی میقصد  -دیداگر برهان پروردگار را نمی-آن زن قصد او کرد؛ و او نیز  ؛َن یاْلُمْخَلِص 
 1.تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود

ـِه ؛  یقِ یَوَما َتْوفِ و این فضیلتی است که خدا برای این افراد خاص ) خمسه طیبه ( خواسته است.   ِإالَّ ِباللَّ
می داند، اما نافی فعل اختیاری نیست و این همان اگرچه توفیق را به خدا  2و توفیقم فقط به ]یاری[ خداست

 معنایی است که در آیه تطهیر برای اراده خدا مورد نظر است.

موفقیت در انجام و ترک یک فعل، تنها به قدرت و اختیار فاعل بستگی ندارد؛ گاهی سختی و سهولت یک 
 عمل، موجب انصراف و یا اقدام به آن عمل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 30یوسف:  [1]
 11هود:  [2]
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 شبهه و پاسخ آنطرح یک 

بعد از نزول آیه ، دلیل بر این است که امر تطهیر برای اهل بیت مقدر نشده بود و اال  دعای پیغمبر 
 نیازی به دعا ) اللهم ...اذهب عنهم الرجس و طهرهم ...( نبود.

 پاسخ اینکه:

قتی اهل بیت آن حضرت را قبل از نزول آیه تطهیر ؛ یعنی و نقل دیگری از داستان ، دعای پیامبر اوال:  
 و .«اللهم هوالء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا» د:در زیر عبا جمع می شوند ذکر می کن

 نازل می شود و آیه را از طرف خدا بر پیامبر تالوت می کند. بعد از این دعا، جبرئیل 

اهدنا همانند آیه ی  ؛لهی باشددعا همواره ممدوح است و می تواند برای دوام نعمت و عطای اثانیا: 
ه کنیبا ا، نیز هر روز آن را می خواند قرآن که معنای دعایی دارد و رسول خدا در  1.الصراط المستقیم

ْسَتقِ  کِإنَّ به تصریح خداوند، در راه راست قرار داشتند:  رسول خدا  یقینًا تو بر راهی ٍم؛  یَعَلٰی ِصَراٍط مُّ
    2راست قرار داری.

دفع این شبهه باشد که زنان آن حضرت نیز  ممکن است دلیل انجام این کار توسط رسول خدا ثالثا: 
در این قضیه است  جزء اهل البیت در آیه هستند. قرینه ی مؤید سخن ما نیز جمله ی پایانی رسول خدا 

 « اللهم هؤالء اهل بیتی؛ خداوندا، اینان اهل بیتم هستند»که فرمودند: 

 

 

 

 

                                                      
   6فاتحه:  [1]
 09زخرف:  [2]
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َ
َس أ ج  َرکم  یَو  ِت یَعنکُم الِرّ ِه  َطِهّ  ًرایَتط 

 اشت عصمت از آیه در حدیث نبویبرد
روایتی نقل کرده اند که حضرت با استدالل به آیه ی تطهیر  اهل سنت با سند معتبر از رسول خدا 

 :من و اهل بیتم از گناهان پاک هستیم که فرموده اند

در  اقبائل را خاندانها ساخت و مر خداوند سپس نقل می کند که فرمودند: ...  ابن عباس از رسول خدا »
لذا من و اهل بیتم  إنما یرید الله لیذهب عنکم... : ن گفته خدای عز و جل استین خاندان نهاد و ایبهتر 

 1«از گناهان پاک هستیم.

 نقل کرده اند. 2این روایت را یعقوب بن سفیان و بیهقی با سند معتبر

                                                      
ال حدثنا قیس عن حدثنی یحیی بن عبد الحمید ق 838-837ص    8و دالئل النبوة  ج  363ص    8المعرفة والتاریخ  ج  [1]

قال : ... ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا األعمش عن عبایة بن ربعی األسدی عن ابن عباس : اان رسول الله 
وأنا واهل بیتی مطهرون  99وذلک قوله : ) إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ( سورة األحزاب : اآلیة 

 من الذنوب
 بررسی سند روایت: [2]

یحیی بن عبد الحمید الحمانی: در ادامه توثیقش را ذکر می کنیم / قیس بن الربیع األسدی: صدوق / سلیمان بن مهران 
األعمش: ثقة )طبق برنامه جوامع الکلم( / عبایة بن ربعی األسدی: در ادامه توثیقش را ذکر می کنیم / عبد الله بن العباس 

 القرشی: صحابی
 وثیق عبایة بن ربعی ت

 او هیچ جرح مفسری ندارد و تنها گناهش نقل احادیثی در فضیلت اهل بیت علیهم السالم است ؛
 ابن حبان نام او را در کتاب الثقات ذکر کرده است ؛

 .« عبایة بن ربعی األسدی رأی جماعة من الصحابة روی عنه أهل الکوفة» 0100رقم  318ص    5الثقات  ج 
 رازی از او به عنوان شیخ یاد کرده است ؛ ابو حاتم 

عبایة بن ربعی األسدی کوفی ... سمعت أبی یقول ذلک نا عبد الرحمن قال سألت أبی عنه فقال » 33ص    3الجرح والتعدیل  ج 
 «کان من عتق الشیعة قلت ما حاله قال شیخ.

 ابن سعد بر او ترحم کرده است ؛
بن ربعی األسدی روی عن عمر وعلی بن أبی طالب وکان قلیل الحدیث رحمة الله علیه  عبایة» 833ص    6الطبقات الکبری  ج 

 «وبرکاته.
 حاکم نیشابوری و ذهبی هم حدیثش را تصحیح کرده اند ؛
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عن عبایة بن ربعی عن علی رضی الله عنه فی قوله عز وجل ) وألزمهم »  9383ح  577ص    3المستدرک علی الصحیحین  ج 

قال ال إله إال الله والله أکبر هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ؛ قال الذهبی: علی شرط البخاری کلمة التقوی ( 
 «ومسلم.

 توثیق یحیی بن عبد الحمید الحمانی 
 تتعدادی از بزرگان علم رجال اهل سنت او را توثیق کرده اند و عده ای نیز تصریح کرده اند که تضعیف او تنها به خاطر حساد

 نسبت به او بوده است ؛
أبو أحمد بن عدی الجرجانی : أرجو أنه ال بأس به / أبو دواد السجستانی : کان حافظا / أحمد بن منصور الرمادی : عندی أوثق »

من أبی بکر بن أبی شیبة، وما یتکلمون فیه إال من الحسد / محمد بن إبراهیم البوشنجی : ثقة / محمد بن عبد الله بن نمیر : 
مرة: ثقة، ومرة: یحفظ حفظا جیدا، وما هو إال صدوق / مصنفوا تحریر تقریب التهذیب : ضعیف یعتبر به / یحیی بن معین : و

صدوق مشهور، ما یقال: فیه إال من حسد، ومرة: ثقة، ومرة: صدوق ثقة، وفی روایة ابن محرز عنه قال: کان ثقة، ال بأس به، رجل 
 ی جوامع الکلم و سایت موسوعة الحدیث منبع: قسمت تراجم برنامه«  صدوق

بی یاد کرده، حمانی را ثقه تر از ابوبکر بن ا« اإلمام الحافظ الضابط»جالب اینکه أحمد بن منصور الرمادی که ذهبی از او به عنوان 
 شیبه )از محدثین بزرگ اهل سنت( دانسته است !

؛ و اما رمادی گفته است: او در  ة ، وما یتکلمون فیه إال من الحسدوأما الرمادی فقال : هو أوثق عندی من أبی بکر بن أبی شیب»
تاریخ  «نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه )استاد بخاری( مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر حسادت سخنانی گفته اند.

 055ص    86اإلسالم  ج 
   83سیر أعالم النبالء  ج .«  صور بن سیار بن معارک الرمادی البغدادیالرمادی ) ق ( اإلمام الحافظ الضابط أبو بکر أحمد بن من»

 913ص 
 شمس الدین ذهبی از او به عنوان حافظ و امام کبیر یاد کرده است ؛

یحیی بن عبد الحمید ابن عبد الرحمن بن میمون بن عبد الرحمن الحافظ اإلمام الکبیر أبو زکریا بن المحدث الثقة أبی یحیی »
 536ص    87سیر أعالم النبالء  ج .«  الکوفی صاحب المسند الکبیر الحمانی

 و در کتاب دیگرش ، روایتش را حسن دانسته است ؛
قلت : وقع لنا حدیثه عالیا. أخبرنا أبو المعالی الهمدانی ... ثنا یحیی بن عبد الحمید ... ثنا علی بن أبی طالب رضی الله عنه قال : »

هذا حدیث حسن عال متصل ، سالم من  ول : ال تکذبوا علی ، فمن کذب علی معتمدا فلیلج الناریق أما إنی سمعت النبی 
 056-055ص    86تاریخ اإلسالم  ج .«  العنعنة المحتملة للتدلیس ، قل أن یضع مثله

 یحیی بن معین او را توثیق کرده است :
 بالکوفة مثل بن الحمانی ما یقال فیه من حسد قال عثمان صدوق مشهوروقال عثمان الدارمی سمعت بن معین یقول بن الحمانی »

وبالکوفة رجل  قةثوکان بن الحمانی شیخا فیه غفلة لم یکن یقدر أن یصون نفسه وقال بن أبی خیثمة عن بن معین بن الحمانی 
د الخالق المحدثین وقال عبیحفظ معه وهؤالء یحسدونه وقال أبو حاتم الرازی سألت بن معین عنه فاحمل القول فیه وقال کان أحد 

وهکذا قال الدوری ومحمد بن عثمان بن أبی شیبة والبغوی وابن  صدوق ثقةبن منصور سئل یحیی بن معین عن الحمانی فقال 
 386ص    88تهذیب التهذیب  ج .«  الدورقی ومطین وجماعة عن بن معین

 مسلم حدیثش را در صحیحش آورده است :
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 نزول آیه ی تطهیر در حق پنج تن آل عبا 

نازل  تن آل عبا  پنجبا اسناد معتبر نقل شده که آیه ی تطهیر در حق  در کتب اهل سنت روایات زیادی
 که فقط چند مورد را از باب نمونه ذکر می کنیم. شده است

 حدیث صحیح مسلم:

شتر داشت. حسن  یاه از مو یس یه بر دوشش پارچه اک یخارج شد در حال رسول خدا عایشه گوید: »
ر آن پارچه داخل یبه ز  یوارد شده و همگ  یطمة و بعد از آنها علو بعد از آن فا ین بن علیو حس یبن عل
خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاماًل خداوند فقط میفرمود:  سپس رسول خدا  .شدند

 »1شما را پاک سازد

 حدیث سنن ترمذی:

 ()و فاطمه  یعلن، یحسن، حس یبر رو   : رسول خدامی گوید ام سلمه همسر رسول خدا »
شان یببر و ا را ید یشان پلیاز ا ؛ان من هستندیکت من و نزدیشان اهل بیا ،داونداخه ک :فرمود د ویشک ییعبا

                                                      
دیث عبد الملک بن سعید ... وقال الخلیلی یحیی بن عبد الحمید حافظ رضیه یحیی بن معین له ذکر فی صحیح مسلم فی ح»

 383ص    88تهذیب التهذیب  ج .«  وضعفه غیره وهو مخرج فی الصحیح کذا قال
 تعدادی دیگر از علمای اهل سنت نیز توثیقش کرده اند ؛

ند بالکوفة ثم ذکر قصة الدارمی إلی أن قال ولم أر فی مسنده وقال بن عدی ولیحیی مسند صالح ویقال إنه أول من صنف المس»
وأحادیثه منکرا وأرجو أنه ال بأس به ... وسمعت محمد بن إبراهیم البوشنجی یقول وقد سئل عن الحمانی فقال ثقة قال یحیی بن 

ال یل له فاحمد کان سیء الرأی فیه قمعین وابن نمیر هو ثقة ... وکان بن نمیر ... قال وکان یحفظ حفظا جیدا وما هو إال صدوق ق
؛ ابن عدی گفته است: یحیی مسند خوبی داشت و گفته می شود که او اولین کسی بود که در کوفه مسند نوشت؛ سپس  نعم

داستان دارمی را ذکر کرد تا اینکه گفت: در مسندش احادیث منکری ندیدم و امیدوارم که اشکالی به او نباشد ... و از محمد بن 
راهیم بوشنجی شنیدم که می گفت: از حمانی سؤال شد، پس گفت: ثقه است. گفت: یحیی بن معین و ابن نمیر هم گفته اند اب

که او ثقه است... و ابن نمیر ... گفته است: حافظه ی خوبی دارد و راستگو است. به او گفته شد: اما احمد در مورد او نظر بدی 
 383ص    88تهذیب التهذیب  ج « حمد را قبول ندارم[.دارد. گفت: آری ]می دانم ولی نظر ا

حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة ومحمد بن عبد الله بن نمیر واللفظ ألبی بکر قاال حدثنا   3030ح  8119ص    0صحیح مسلم  ج  [1]
مرط مرحل من غداة وعلیه محمد بن بشر عن زکریا عن مصعب بن شیبة عن صفیة بنت شیبة قالت قالت عائشة خرج النبی 

شعر أسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علی فأدخله ثم قال ) إنما یرید 
  الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا (
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 گردان.  کرا پا 

 :تم(؟ فرمودندیشان هستم )از اهل بیا من همراه ایه آکدم یپرس د: از رسول خدا یگو یم ام سلمه 
 .یهست یتو بر خوب

حدیث حسن است و بهترین روایت در این زمینه می باشد و در این رابطه از عمر بن  ترمذی می گوید: این
 1«ابی سلمه، انس بن مالک، ابو الحمراء، معقل بن یسار و عایشه نیز روایاتی نقل شده است.

 2این روایت را البانی در تحقیق سنن ترمذی تصحیح کرده است.

 روایت صحیح حاکم:

، فاطمه، یدنبال عل رسول خدا  ،ر نازل شد و بعد از نزول آنیه تطهیمن آگفت: در خانه  ام سلمه »
 3«ت من هستند.ین ها اهل بیفرستاد و بعد فرمود: ا( )ن یحسن و حس

 4این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است.

افتم، حضرت زهرا یآن حضرت را ن یول ،برسم ( یعل) ه خدمتکد: آمدم یگو یواثلة بن األسقع م»
 یفرمود: عل   به محضر رسول خدا یآن حضرت به همراه عل ،نین حیدر هم .رفته است  

ردند و کرا صدا ( )ن یحسن و حس، وارد خانه شدند و من هم به همراه آنها داخل شدم. رسول خدا 
 یحضرت پارچه ا ،ن حالیحضرت آمدند و در ا یکز نزدین خود نشاندند و فاطمه  یزانو  یرا به رو  یکهر 

                                                      
ی حدثنا سفیان عن زبید عن شهر بن حدثنا محمود بن غیالن حدثنا أبو أحمد الزبیر  9138ح  633ص    5سنن الترمذی  ج  [1]

جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمة کساء ثم قال اللهم هؤالء أهل بیتی وخاصتی أذهب حوشب عن أم سلمة أن النبی 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا فقالت أم سلمة وأنا معهم یا رسول الله قال إنک إلی خیر قال هذا حدیث حسن وهو أحسن شیء 

 وفی الباب عن عمر بن أبی سلمة وأنس بن مالک وأبی الحمراء ومعقل بن یسار وعائشةروی فی هذا 
 سایت شامله؛ قال األلبانی: صحیح 9138ح  938ص  1صحیح وضعیف سنن الترمذی ، ج  [2]
بن عمر ثنا عبد  نحدثنا أبو بکر أحمد بن سلمان الفقیه وأبو العباس محمد بن یعقوب قاال ثنا الحسن بن مکرم البزار ثنا عثما [3]

الرحمن بن عبد الله بن دینار عن شریک بن أبی نمر عن عطاء بن یسار عن أم سلمة قالت فی بیتی نزلت ) إنما یرید الله لیذهب 
 إلی علی وفاطمة والحسن والحسین فقال هؤالء أهل بیتی عنکم الرجس أهل البیت ( قالت فأرسل رسول الله 

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجاه  و قال  0375ح  851ص    9 المستدرک علی الصحیحین  ج [4]
 الذهبی فی التلخیص: علی شرط البخاری 
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سپس و  رایم تطهکطهر یت ویم الرجس أهل البکذهب عنید الله لیر یإنما آنها انداخت و فرمود:  یرا بر رو 
 1.«ت من سزاوارترندیا اهل بیت من هستند، خداینها اهل بیا»فرمود: 

 2او موافقت نموده است.این روایت را نیز حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر 

 عامه از این روایات صحیح چنین جواب داده اند:

ولی  ،آیه ی تطهیر در شان امهات المومنین نازل شد؛ یعنی خداوند اهل بیت را منحصر به همین ها کرد
را زیر کساء برد و برای آنها دعا کرد تا  پس از نزول آیه، حضرات فاطمه، علی و حسنین  نبی مکرم 

 هم که رد خور ندارد ! هم از اهل بیت باشند و دعای پیامبر آنها 

  :میمی گویدر پاسخ 

، آل علی را هم شامل نازل شده باشد، سپس بعد از دعای پیامبر  اگر آیه در حق زنان پیامبر  :اوال
 بشود، این می شود بداء )طبق تعریف اهل سنت( که اهل سنت آن را قبول ندارند !

در هنگامی  از چنین چیزی خبر ندارد و از پیامبر   ام سلمه جناب پس چرا ،ن بوداگر چنی :ثانیا
که آل عبا را زیر کساء می برند می پرسد که آیا من هم از اهل بیت هستم یا نه ؟! و حتی طبق بعضی از روایات، 

 ند !!آن را از دست ام سلمه می گیر  ولی پیامبر  ،می برد تا زیر کساء برودباال کساء را 

 نقل می کند که فرمود:  احمد بن حنبل با سندش از جناب ام سلمه

پس  .فرمود: همسرت و دو پسرت را به نزد من بیاور ، پس او با آن ها آمد به فاطمه  رسول خدا »
عبای فدکی را روی آن ها انداخت و سپس دستشان را روی آن ها قرار داد و سپس فرمود:  رسول خدا 

                                                      
حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا الربیع بن سلیمان المرادی وبحر بن نصر الخوالنی قاال ثنا بشر بن بکر وثنا األوزاعی  [1]

یدعوه فجاء مع رسول ثلة بن األسقع قال أتیت علیا فلم أجده فقالت لی فاطمة انطلق إلی رسول الله حدثنی أبو عمار حدثنی وا
الحسن والحسین فأقعد کل واحد منهما علی فخذیه وأدنی فاطمة من حجره فدخال ودخلت معهما فدعا رسول الله الله 

أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ثم قال هؤالء أهل بیتی اللهم أهل  وزوجها ثم لف علیهم ثوبا وقال إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس
 بیتی أحق 

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه و  0376ح  853ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
 قال الذهبی فی التلخیص: علی شرط مسلم 
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چرا که شما ستوده و ؛ پس صلوات و برکاتت را بر محمد و آل محمد قرار بده  ؛ها آل محمد هستند خداوندا این
 می گوید: پس من کساء را باال بردم تا داخل شوم و با آن ها شوم، ولی رسول خدا  واالیی. ام سلمه 

   1«کساء را از دستم گرفتند و فرمودند: تو بر خیر هستی )و زیر عبا راه ندادند(.

 2سند این روایت را حمزه احمد الزین در تحقیق مسند احمد تحسین کرده است.

آل عبا را به زیر  و حتی در روایت معتبر دیگر، جناب ام سلمه می گوید: در آن هنگامی که پیغمبر اکرم 
 !د بهتر بود ابعبایشان بردند، اگر می فرمودند که من نیز از اهل بیت هستم، برایم از آنچه خورشید بر آن می ت

 طحاوی با سندش از عمره همدانیه نقل می کند که گفت:

ام  یه هستم ای؟ گفتم: من عمره همدانیوارد شدم و سالم کردم. گفت: که هست من بر ام سلمه »
گاه  -است  طالبیبن اب یمقصود عل -ان ما او را کشتند یکه در م ین مردین، مرا از حاالت ایالمؤمن آ

 .دشمن او هستند و بغض او را در دل دارند یاز مردم دوستدار او و بعض یچون بعض ؛کن

ا دشمن؟ گفتم: نه دوست دارم و نه دشمن. پس ام سلمه ی یدار  یا او را دوست میگفت: تو آ  ام سلمه
ه را فرستاد که: ین آیگفت: خدا اخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و خداوند فقط می
، حسن ، فاطمه ، علی ، رسول خدا و در خانه فقط جبرئیل  شما را پاک سازد. کامالً 
  و حسین پس من عرض کردم: ای رسول خدا  ؛بودندت هستم؟ حضرت ی، من هم از اهل ب

جواب مرا بله بدهد و مرا از  غمبر ی. دوست داشتم که پیفرمود: تو در نزد خدا صاحب درجه ی خوبی هست
د بهتر تاب یکه آفتاب بر آن م ین و جاهاییزم یمن از تمام رو  یفرمود، برا ین میاگر چنکه  ار دهدت قر یاهل ب

 3«بود.

                                                      
سلمة قال ثنا علی بن زید عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ان رسول الله حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا عفان ثنا حماد بن  [1]
 قال لفاطمة ائتنی بزوجک وابنیک فجاءت بهما فألقی علیهم کساء فدکیا قال ثم وضع یده علیهم ثم قال اللهم ان هؤالء آل

ه لکساء ألدخل معهم فجذبمحمد فاجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید قالت أم سلمة فرفعت ا
  من یدی وقال انک علی خیر

 پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: إسناده حسن 36635ح  980ص  81مسند أحمد بن حنبل  ج [2]
حدثنا فهد حدثنا سعید بن کثیر بن عفیر حدثنا ابن لهیعة عن أبی صخر عن أبی معاویة  300ص    3شرح مشکل االثار  ج  [3]

الهمدانیة قالت أتیت أم سلمة فسلمت علیها فقالت من أنت فقلت عمرة الهمدانیة فقالت عمرة یا أم المؤمنین  البجلی عن عمرة
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  1است. معتبر این روایت نیز سند

 چرا هیچ یک از صحابه چنین چیزی نفهمیده اند؟ بخصوص خود امهات المومنین .  :ثالثا

 هـ می نویسد: 057ابو الحسن ماِوردی متوفای 

د اهل البیت در آیه ی تطهیر، سه قول وجود دارد: یکی اینکه: مقصود از آن علی، فاطمه، حسن و در مور »
هستند که این را ابو سعید خدری، انس بن مالک، عایشه و ام سلمه گفته اند. دوم اینکه: منظور  حسین 

عباس( گفته اند. سوم  ( و عکرمه )غالم ابن؟هستند که این مطلب را ابن عباس ) از آن فقط زنان پیامبر 
 2«اینکه: منظور از آن، هم اهل کساء هستند و هم زنان که این مطلب را ضحاک گفته است.

 

                                                      
أخبرینی عن هذا الرجل الذی قتل بین أظهرنا فمحب ومبغض ترید علی بن أبی طالب قالت أم سلمة أتحبینه أم تبغضینه قالت ما 

وعلی وفاطمة وحسن  ما یرید الله إلی آخرها وما فی البیت إال جبریل ورسول الله أحبه وال أبغضه فقالت أنزل الله هذه اآلیة إن
وحسین علیهم السالم فقلت یا رسول الله أنا من أهل البیت فقال إن لک عند الله خیرا فوددت أنه قال نعم فکان أحب إلی مما 

 تطلع علیه الشمس وتغرب
 مع الکلم ، ثقه یا صدوق هستند بجز ابن لهیعه و عمرة الهمدانیة.همه ی رجال سند این روایت در برنامه ی جوا [1]

 عمرة الهمدانیة طبق تصریح عجلی که از بزرگان جرح و تعدیل است ، تابعی و ثقه است و جرحی نیز ندارد؛
 3905رقم  053ص    3معرفة الثقات للعجلی  ج « عمرة الهمدانیة کوفیة تابعیة ثقة.»

قه است؛ احمد شاکر که از علمای معاصر است و همه ی اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد او را دیده، عبد الله بن لهیعه نیز ث
 چنین می گوید:

او ثقه و صحیح الحدیث است و درباره اش خیلی ها بدون دلیل به جهت حفظش سخن گفته اند و ما بسیاری از احادیثش را »
میده ایم، سپس متقاعد شدیم که او صحیح الحدیث است و آنچه از ضعف در روایاتش تحقیق کرده ایم و کالم علما در مورد او را فه

 وجود دارد، تنها از جانب کسانی است که او از آن ها روایت کرده است و یا کسانی که آن ها از او روایت کرده اند و البته او نیز مانند
 «همه ی راویان، خطا می کند.

وهو ثقة صحیح الحدیث وقد تکلم فیه کثیرون بغیر حجة  87ح  86ص  8حمد شاکر ، ج سنن الترمذی بتحقیق وشرح احمد م
من جهة حفظه، وقد تتبعنا کثیرًا من حدیثه، وتفهمنا کالم العلماء فیه فترجح لدینا أنه صحیح الحدیث، وأن ما قد یکون فی الروایة 

 ل عالم وکل راومن الضعف إنما هو ممن فوقه أو ممن دونه، وقد یخطئ هو کما یخطئ ک
ْهَل اْلَبیِت{  078ص    0النکت والعیون تفسیر الماوردی  ج  [2]

َ
ثالثة أقاویل: أحدها: أنه عنی علیًا وفاطمة  -وفی قوله تعالی }أ

والحسن والحسین رضی الله عنهم ، قاله أبو سعید الخدری وأنس بن مالک وعائشة وأم سلمة رضی الله عنهم. الثانی: أنه عنی 
 خاصة ، قاله ابن عباس وعکرمة. الثالث: أنها فی األهل واألزواج ، قاله الضحاکالنبی أزواج 
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 هـ می گوید: 533و ابوالفرج بن جوزی حنبلی متوفای 

هستند که این را ابن  و در مورد اهل بیت در این آیه، سه قول وجود دارد: یکی اینکه: زنان پیامبر »
گفته اند. پس اگر گفته شود: پس چگونه گفته است: عنکم )ضمیر مذکر(؟ در جواب گفته  عباس و عکرمه

، : رسول خدا لذا مذکر غلبه می کند. دوم اینکه ؛در میان آن ها هستند می شود: زیرا رسول خدا 
هل اهستند که این را انس، عایشه و ام سلمه گفته اند. و سوم اینکه: هم  علی، فاطمه، حسن و حسین 

  1«و هم زنانش هستند که این را ضحاک گفته است. رسول خدا 

 هـ می گوید: 305ابو حیان آندلسی متوفای 

این سخن عکرمه، مقاتل بن سلیمان و ابن سائب که گفته اند: اهل بیت در این آیه مختص زنان پیامبر »
 هرکم د، در آیه به جای عنکم و یطاست، سخن خوبی نیست؛ زیرا اگر مطلب آنطور که آن ها گفته اند می بو

هرچند این قول از ابن عباس نقل شده است، اما  ؛می گفت: عنکن و یطهرکن )ضمایر مؤنث( ،)ضمایر مذکر(
، علی، گویا نسبت این مطلب به او صحیح نیست. و ابو سعید خدری گفته است: این آیه، خاص رسول خدا 

نس، عایشه و ام سلمه نیز روایت شده است و ضحاک است. و این مطلب از ا فاطمه، حسن و حسین 
    2«و زنانش می باشد. گفته است: منظور، اهل پیامبر 

هم اعتقاد داشتند که  به اعتراف علمای بزرگ اهل سنت، دو تن از زنان پیامبر  ،همانطور که می بینید
ه مراد کن قول ینازل شده است! و ا تن آل عبا پنج  در حقآیه ی تطهیر در حق آنها نازل نشده، بلکه فقط 

، (یعنی نظر اکثریت اهل سنت امروزی) و پنج تن آل عبا هستند از اهل البیت در آیه ی تطهیر، زنان پیامبر 
 فقط از ضحاک تابعی نقل شده است که او را علمای رجال اهل سنت تضعیف کرده اند !! 

                                                      
، وفی المراد بأهل البیت هاهنا ثالثة أقوال : أحدها : نساء النبی   081ص    0کشف المشکل من حدیث الصحیحین ج  [1]

فیهن ، فغلب المذکر . والثانی : رسول الله ل الله قاله ابن عباس وعکرمة . فإن قیل : فکیف قال : ) عنکم ( قیل : ألن رسو 
 وعلی وفاطمة والحسن والحسین . قاله أنس وعائشة وأم سلمة . والثالث : أنهم أهل رسول اللهوأزواجه ، قاله الضحاک  

مختص بزوجاته  وقول عکرمة ، ومقاتل ، وابن السائب : أن أهل البیت فی هذه اآلیة 330ص    3تفسیر البحر المحیط  ج  [2]
علیه السالم لیس بجید ، إذ لو کان کما قالوا ، لکان الترکیب : عنکن ویطهرکن ، وإن کان هذا القول مرویا عن ابن عباس ، فلعله 
ال یصح عنه . وقال أبو سعید الخدری : هو خاص برسول الله وعلی وفاطمة والحسن والحسین . وروی نحوه عن أنس وعائشة وأم 

 الضحاک : هم أهله وأزواجهسلمة . وقال 
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 پنج تن آل عبا به نزول خاصه آیه ی تطهیر در حق ای عامهاعتراف علم

نازل شده  بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت تصریح کرده اند که آیه ی تطهیر تنها در حق آل عبا 
 سرشناس ترین آن ها بسنده می کنیم.است که ما در اینجا به ذکر سخن 

 هـ  368ی متوفا یابو جعفر الطحاو . 0

لمه بیان کردیم، داللت بر این دارد که ام به ام س و خطاب پیامبر  پس آن چه ما از روایات پیامبر »
حسن و  ،فاطمه ،علی ،پیامبر  ،سلمه از کسانی که مورد نظر این آیه هستند نمی باشد و مراد از این آیه

 1.«هستند نه غیر از آنان( )حسین 

 هـ  320ابوبکر محمد بن الحسین اآلجری متوفای . 6

که همه ی افتخار را به خود اختصاص داده اند و آن ها: علی  اهل البیت در آیه تطهیر، چهار نفری هستند»
  2.«هستند ()بن ابی طالب، فاطمه، حسن و حسین 

 هـ  401متوفای  حاکم نیشابوری. 3

تن آل عبا و نزول آیه ی تطهیر، حدیث دیگری نقل میکند و  پنجبعد از نقل حدیثی درباره ی صلوات بر او 
 در پایان می گوید:

  3«.آن ها هستند ،ه این خاطر این روایت را نقل کردم تا معلوم شود که اهل بیت و آل، همگیو تنها ب» 

 

 
                                                      

إلی أم سلمة مما ذکر فیها فدل ما روینا فی هذه اآلثار مما کان من رسول الله  305-300ص    3شرح مشکل االثار  ج  [1]
وعلی وفاطمة وحسن  لم یرد به أنها کانت ممن أرید به مما فی اآلیة المتلوة فی هذا الباب وأن المرادین بما فیها هم رسول الله 

 وحسین علیهم السالم دون من سواهم
باب ذکر قول الله عز وجل : ) إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجز أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ( ؛ قال  3375ص    5الشریعة  ج  [2]

ی الله ضمحمد بن الحسین رحمه الله : هم األربعة الذین حووا جمیع الشرف ، وهم علی بن أبی طالب وفاطمة والحسن والحسین ر 
 عنهم

 وإنما خرجته لیعلم المستفید أن أهل البیت واآلل جمیعا هم 0387ذیل ح  867ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [3]
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 هـ 438مالکی متوفای  ابن ابی طالب مکی. 4
هستند  ()، علی، فاطمه، حسن و حسین و گفته شده است که: مراد اهل البیت در اینجا، پیامبر »

ت که این آیه در حق پنج نفر نازل شد: من، علی، حسن، حسین روایت کرده اس و ابو سعید خدری از پیامبر 
   1«که این مطلب را گروهی از صحابه گفته اند. ()و فاطمه 

 هـ  183جمهور اهل سنت به نقل ابن عطیه آندلسی متوفای . 5
هستند  و فرقه ای که جمهور اهل سنت هستند، گفته اند: اهل البیت: علی، فاطمه، حسن و حسین »

نقل می کند که فرمودند:  نیز وجود دارد. ابو سعید خدری از پیامبر  ر این رابطه احادیثی از پیامبر و د
و دلیل جمهور این  این آیه در حق پنج نفر نازل شده است: در حق من، علی، فاطمه، حسن و حسین 

ن )ضمیر عنک»بود، باید  با میم )مذکر( و اگر مخصوص زنان« یطهرکم»و « عنکم»است که در آیه گفته است: 
 2.«می بود« مؤنث(

  هـ 621 یر متوفاکابو منصور ابن عسا. 6
این آیه در خانه ی من نازل شد و من گفتم: ای »ابو سعید خدری از ام سلمه نقل کرده است که گفت: 

هستی.  رسول خدا، آیا من از اهل البیت نیستم؟ فرمودند: شما در طریق خیر هستی و از زنان رسول خدا 
هستند. این حدیث صحیح  ، علی، فاطمه، حسن و حسین ام سلمه گفت: و اهل البیت، رسول خدا 

 3«نازل شده است. یاد شدهاست ... و آیه به طور خاص فقط در حق همین نفرات 

                                                      
وعلی وفاطمة والحسن وقیل: ُعِنی بأهل البیت هنا النبی سایت شامله ؛  5190ص  3تفسیر الهدایة إلی بلوغ النهایة ، ج  [1]

وهو أنه قال " َنَزَلِت اآلیِة ِفی َخْمٍس: ِفی َوِفی علی وَحَسٍن وُحَسیٍن َوَفاِطَمَة " اه الخدری. عن النبی والحسین علیهما لسالم، رو 
 قول جماعة من الصحابة

وقالت فرقة هی الجمهور ^ أهل البیت ^ علی وفاطمة والحسن  910ص    0المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز  ج  [2]
نزلت هذه اآلیة فی خمسة فی وفی علی قال أبو سعید الخدری قال رسول الله دیث عن النبی والحسین وفی هذا أحا

وفاطمة والحسن والحسین رضی الله عنهم ومن حجة الجمهور قوله ^ عنکم ^ و ^ یطهرکم ^ بالمیم ولو کان النساء خاصة لکان 
 عنکن

أبی سعید الخدری عن أم سلمه رضی الله عنها قالت نزلت  عن  876-875ص    8األربعین فی مناقب أمهات المؤمنین  ج  [3]
هذه االیة فی بیتی ) إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ( قلت یارسول الله ألست من أهل البیت قال 

ین رضی الله عنهم وعلی وفاطمة والحسن والحسقالت وأهل البیت رسول الله إنک إلی خیر إنک من أزواج رسول الله 
 أجمعین هذا حدیث صحیح ... واآلیة نزلت خاصة فی هؤالء المذکورین



 
 

103  

 

َما ریتطه ی هیآ ـُه لِ  ُد یرِ ی: ِإنَّ
َّ
ِهَب یالل

 
بَ  ذ

 
َل ال ه 

َ
َس أ ج  َرکم  یَو  ِت یَعنکُم الِرّ ِه  َطِهّ  ًرایَتط 

 هـ  294متوفای  ین الطبر یمحب الد. 8

ر آیه ی مورد اشاره هستند و همان اهل البیت د بابی در بیان اینکه فاطمه، علی، حسن و حسین »
   1«آن ها را با کساء و دعایشان برای آن ها. پوشاندن رسول خدا 

 هـ  847متوفای  ین الذهبیشمس الد. 8

آن ها را با کساء  پس رسول خدا  ؛( نازل شدآیه ی تطهیر در حق فاطمه و همسرش و پسرانش )»
    2«تند.پوشانید و فرمود: خداوندا، این ها اهل بیت من هس

 هـ  824صالح الدین الصفدی متوفای . 9

و یکی از  ، پسر دخترش فاطمه زهرا ریحانه ی رسول خدا  حسین بن علی بن ابی طالب »
اهل البیت هستند که خداوند رجس ( )سروران جوانان اهل بهشت است. او، برادرش، مادرش و پدرش 

    3«کرده است. و پلیدی را از آن ها دور کرده و کامال پاکشان

 هـ  117 یمتوفا یابن حجر العسقالن. 80

به آن برمی گردد، آنطور که در تفسیر  و در ذکر بیت معنی دیگری وجود دارد که مرجع اهل بیت پیامبر »
مه ام سل« خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازدخداوند فقط می»آیه ی 

را خواست و با عبا  فاطمه، علی، حسن و حسین  : هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر گفته است
 .این ها اهل بیت من هستند. که این حدیث را ترمذی و غیر او نقل کرده اند ،آنان را پوشانید و فرمود: خداوندا

( از فاطمه ین )بر می گردد؛ زیرا حسن و حس به خدیجه  ،و مرجع اهل این خانه ی مذکور در آیه

                                                      
باب فی بیان أن فاطمة وعلیا والحسن والحسین هم أهل البیت اآلیة  38ص    8ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی  ج  [1]

إیاهم بکساء ودعائه ت ویطهرکم تطهیرا( وتجلیله المشار إلیهم فی قوله تعالی )إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البی
  لهم

وفی فاطمة وزوجها وبنیها نزلت : إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم   00ص    9تاریخ اإلسالم  ج  [2]
 بکساء وقال : اللهم هؤالء أهل بیتیتطهیرا فجللهم رسول الله 

وابن ابنته فاطمة الحسین بن علی بن أبی طالب رضی الله عنهما ریحانة رسول الله   363ص    83الوافی بالوفیات  ج  [3]
الزهراء رضی الله عنها وأحد سیدی شباب أهل الجنة هو وأخوه وأمه وأبوه أهل البیت الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 

 تطهیرا
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  به وجود آمده اند و فاطمه  دخترش است و علی  هم از کودکی در خانه ی خدیجه  رشد
فقط  ،سپس با دخترش ازدواج کرد؛ پس روشن شد که بازگشت معنای اهل بیت نبوی وو نمو یافت و بزرگ شد 

     1.«( استبه خدیجه )

 هـ  111متوفای  ابو زید الثعالبی. 88

 علی، فاطمه، حسن و حسین  ،مه گفت: این آیه در خانه ی من نازل شد؛ پس رسول خدا ام سل»
د: و فرمو را خواست و با آن ها زیر کساء خیبری داخل شد و فرمود: این ها اهل بیت من هستند و آیه را خواند

فتم: ای رسول خدا، . ام سلمه می گوید: پس من گناز آن ها رجس را دفع کن و کامال پاکشان گردا ،خداوندا
. جمهور هستی و به سوی خیر روانی از زنان پیامبر  توآیا من نیز مشمول این آیه هستم؟ حضرت فرمودند: 

 2.«علمای اهل سنت نیز بر همین قائل هستند

 هـ  983ابن حجر هیثمی مکی متوفای . 86

به ، نازل شده است سین اکثر مفسرین بر این اعتقادند که این آیه در حق علی، فاطمه، حسن و ح»
 3«خاطر مذکر شدن ضمیر در عنکم و بعد از آن.

 

 

                                                      
إلیها لما ثبت فی تفسیر قوله تعالی انما أهل بیت النبی وفی ذکر البیت معنی اخر الن مرجع   891ص    3فتح الباری  ج  [1]

فاطمة وعلیا والحسن والحسین فجللهم بکساء یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت قالت أم سلمة لما نزلت دعا النبی 
مة سنین من فاطمة وفاطفقال اللهم هؤالء أهل بیتی الحدیث أخرجه الترمذی وغیره ومرجع أهل البیت هؤالء إلی خدیجة الن الح

 بنتها وعلی نشا فی بیت خدیجة وهو صغیر ثم تزوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل البیت النبوی إلی خدیجة دون غیرها
قالت أم سلمة: نزلت هذه اآلیة فی بیتی؛ سایت شامله؛   906ص  0تفسیر الثعالبی = الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ، ج  [2]

علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فدخل معهم تحت کساء خیبری، وقال: " هؤالء أهل بیتی، وقرأ اآلیة، وقال اللهم فدعا رسول الله 
وأنت إلی خیر ". أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، قالت أم سلمة: فقلت: وأنا یا رسول الله، فقال: أنت من أزواج النبی 

 والجمهور علی هذا
أکثر المفسرین علی أنها نزلت فی علی وفاطمة  038ص    3لرفض والضالل والزندقة  ج الصواعق المحرقة علی أهل ا [3]

 والحسن والحسین لتذکیر ضمیر عنکم وما بعده
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 هـ 998متوفای  نور الدین سمهودی. 83

مراد از عترت و اهل بیت در حدیث ثقلین، همان کسانی هستند که در داستان مباهله ذکر شده است و »
د که مراد خداوند در آیه ی هستند و این ها همان اهل کساء هستن آن ها حسین، حسن، فاطمه و علی 

 1«تطهیر و مباهله می باشند.

 هـ  8038رؤوف المناوی متوفای عبد ال. 04

تفصیل بعد از اجمال به عنوان بدل از عترت یا عطف بیان از عترت است « اهل بیت من» «و عترت من»» 
 2«شان گردانیده است.و آن ها اصحاب آل عبا هستند که خداوند رجس را از آن ها دفع کرده و کامال پاک

 هـ  8610د بن علی الشوکانی متوفای محم. 01

عتقدند ولی زیدیه و امامیه م ،جمهور اهل سنت به این قائل شده اند که اجماع عترت به تنهایی حجت نیست»
پس واجب است که اهل  ؛حجت است و استدالل کرده اند به آیه ی تطهیر و گفته اند که: خطا، رجس است

ز آن پاک شوند و جواب داده می شود که از سیاق آیه استفاده می شود که مرادش زنان پیامبر ( ابیت )
  هستند و از این جواب نیز چنین جواب داده می شود که دلیل صحیح وارد شده است بر اینکه آیه در حق

و به احادیث  نازل شده است ... و نیز استدالل کرده اند به آیه ای مثل مودت علی، فاطمه و حسنین 
 3«بسیار زیادی که مشتمل بر زیادی شرف آن ها و بزرگی فضیلت آن ها است.

                                                      
و کذا قوله: )اّنی تارک فیکم ما أن تمسکتم به لن تضّلوا کتاب الّله و عترتی( ، و کذا قوله  33-36ص  3جواهر العقدین ، ج  [1]

اّنی تارک فیکم الّثقلین .. الحدیث( ، و کذا ألحقوا به فی: قّصه المباهله المشار الیها بقوله تعالی: ) َفُقْل  فی الحدیث اآلتی: )و
ْبناَءُکْم اآلیه(، فغدا صّلی الّله علیه و آله و سّلم محتضنا الحسین آخذا بید الحسن و فاطمه تم

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
ی خلفه و علّی شَتعاَلْوا َنْدُع أ
 هؤالء هم أهل الکساء فهم المراد من اآلیتین خلفها(، و

) وعترتی ( بمثناة فوقیة ) أهل بیتی ( تفصیل بعد إجمال بدال أو بیانا وهم أصحاب الکساء الذین  80ص    9فیض القدیر  ج  [2]
 أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا

العترة وحدها لیس بحجة وقالت الزیدیة واإلمامیة هو حجة وذهب الجمهور أیضا إلی أن إجماع  853ص    8إرشاد الفحول  ج  [3]
واستدلوا بقوله ) إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ( والخطأ رجس فوجب أن یکونوا مطهرین عنه 

نزلت فی علی وفاطمة  ویجاب عن هذا الجواب بأنه قد ورد الدلیل الصحیح أنهاوأجیب بأن سیاق اآلیة یفید أنه فی نسائه 
والحسنین وقد أوضحنا الکالم فی هذا فی تفسیرنا الذی سمیناه فتح القدیر فلیرجع إلیه ولکن ال یخفاک أن کون الخطأ رجس ال 
یدل علیه لغة وال شرع فإن معناه فی اللغة القذر ویطلق فی الشرع علی العذاب کما فی قوله سبحانه ) قال قد وقع علیکم من ربکم 
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 چند نکته پیرامون دخالت سیاق در آیه ی تطهیر 

 قرآن کریم می فرماید:

 ِْرَن ف
َ
َن َواَل نَّ کوتِ یبُ  یَوق ج  َج اْلَجاِهلِ  َتَبرَّ وَلی وَ یَتَبرُّ

ُ
َن ِة اأْل ِقم 

َ
اَلَة وَ  أ ِطع  اَة وَ کالزَّ  َن یآتِ الصَّ

َ
َه َوَرُسوَلُه َن أ اللَّ

َما  ُه لِ یرِ یِإنَّ ْجَس  ُم کْذِهَب َعنیُد اللَّ ْهَل  الرِّ
َ
بَ أ

 
َر یوَ  ِت یال  ( 99ًرا )یَتْطهِ  م  کَطهِّ

 
َن کَواذ ِمْن  نَّ کوتِ یبُ  یْتَلی فِ یَما  ر 

ِه َواْلِح یآ َه کاِت اللَّ   احزاب. سوره ی ( 90ًرا )یًفا َخبِ یاَن َلِط کَمِة ِإنَّ اللَّ

های خود بمانید، و همچون دوران جاهلّیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید، و نماز را برپا و در خانه»
خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل دارید، و زکات را بپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید؛ خداوند فقط می

خداوند و حکمت و دانش خوانده  اتیشما از آ یهاا در خانهآنچه ر ( 99)بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازد.
 («90) است! ریو خب فیخداوند لط د؛یکن ادی شودیم

 مراد از اهل البیت در آیه یکه اهل سنت با استدالل به سیاق آیات و معنای لغوی اهل بیت، می گویند 
( نیز داخل در اهل که آل علی )و سپس از احادیث استفاده می کنند  می باشند زنان پیامبر  ،تطهیر

 البیت هستند.

 برای روشن شدن حقیقت، چند مطلب را در قالب چند نکته بیان می کنیم.

 نکته ی اول: 

ه ولی این سخن در جایی است ک ،درست است که صدر و ذیل یک آیه معموال یک مطلب را دنبال می کنند
ر کسانی که این قسمت از آیه را نیز ناظر به همسران پیامببنابراین ؛ قرینه ای بر خالف آن وجود نداشته باشد

مخاطب  گفته اند و اینکه دانسته اند، سخنی بر خالف ظاهر آیه و قرینه موجود در آن؛ یعنی تفاوت ضمیرها
 .آیه در میان آن عوض شده، چیز جدیدی نیست و در چند آیه ی دیگر نیز جمالت معترضه به کار رفته است

 قرآن از زبان عزیز مصر چنین نقل شده است:از جمله در  

                                                      
وغضب ( وقوله ) من رجز ألیم ( والرجز الرجس واستدلوا بمثل قوله ) قل ال أسألکم علیه أجرا إال المودة فی القربی ( وبأحادیث رجس 

 کثیرة جدا تشتمل علی مزید شرفهم وعظیم فضلهم
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 ْعِرْض َعْن َهـَٰذا ۚ َواْسَتْغِفرِ ی
َ
ای یوسف از این موضوع، ؛ َن ینِت ِمَن اْلَخاِطئِ ک ک ِإنَّ  ۖکِلَذنبِ  یوُسُف أ

 1! نظر کن! و از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودیصرف

می گوید: از این صرف نظر کن و سپس خطاب   ابتدا عزیز مصر خطاب به حضرت یوسف ،در این آیه
 آیه از مذکر به مؤنث عوض شده و خطاب به زلیخا می گوید: از گناهت استغفار کن که از خطا کاران بودی.

 و در آیه ی دیگر می فرماید:

  ْم ن الَّ ِإلَ کُبوا لَ یْسَتِج یَفِإلَّ
َ
ـِه َوأ نِزَل ِبِعْلِم اللَّ

ُ
َما أ نَّ

َ
ْسِلُموَن ْم َفاْعَلُموا أ نُتم مُّ

َ
گر آنها دعوت پس ا ؛ ـَٰه ِإالَّ ُهَو ۖ َفَهْل أ

م یتسل ایست، پس آیچ معبودی جز او نیه آنچه نازل شده به علم خداست و هکد یشما را نپذیرفتند، بدان
  2؟دیشومی

و « تندفپس اگر آنها دعوت شما را نپذیر : »فرمایدآیه ی مبارکه ی فوق در ابتدا خطاب به مسلمانان می 
چ یه آنچه نازل شده به علم خداست و هکد یبدان»سپس مخاطب عوض شده و خطاب به کفار می فرماید: 

  «؟دیشوم مییا تسلیست، پس آیمعبودی جز او ن

 به این مطلب تصریح کرده اند؛  ،دو تن از مفسران بزرگ اهل سنت ،زرکشی و سیوطی

س اگر آنها این قسمت از آیه که می فرماید:  سپس عدول به دیگری ؛ مانند ،بیستم: خطاب شخص»
ه آنچه نازل شده کد یدانسپس به کفار می فرماید:  ؛است که خطاب به پیامبر  دعوت شما را نپذیرفتند

  »3.دیشوم مییا تسلیپس آبه دلیل ادامه ی آیه که می فرماید:  به علم خداست

پس اگر »بیست و ششم: خطاب شخص سپس عدول به دیگری؛ مانند این قسمت از آیه که می فرماید: »
ه آنچه نازل کد یبدانسپس به کفار می فرماید:  .است که خطاب به پیامبر « آنها دعوت شما را نپذیرفتند

                                                      
 33یوسف:  [1]
 80هود:  [2]
العدول إلی غیره کقوله ) فإن لم یستجیبوا  العشرون خطاب الشخص ثم  305ص    3البرهان فی علوم القرآن للزرکشی  ج  [3]

  ثم قال للکفار ) فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ( بدلیل قوله ) فهل أنتم مسلمون (لکم ( الخطاب للنبی 
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  »1.دیشوم مییا تسلیپس آبه دلیل ادامه ی آیه که می فرماید:  شده به علم خداست

 ؛  ستنقل کرده ا و دیگرانمسلم  ،بخاریسیوطی از و باالتر از آن مطلبی است که 

بخاری، مسلم، نسائی، ابن جریر طبری، ابن منذر، ابن ابی حاتم و بیهقی در سننش از سهل بن سعد »
نازل  گاهاز صبح»و  «بخورید و بیاشامید تا خط سپید از خط سیاه نمایان شودروایت کرده اند که می گوید: 

نشد و عده ای هنگامی که می خواستند روزه بگیرند، یکی از آنان به پاهایش بند سفید و بند سیاه می بست و  
را نازل کرد و دانستند که  از صبحگاهپس خداوند  ؛می خورد و می نوشید تا دیدن آن دو برایش روشن شود

  2.«شب و روز را قصد کرده است

 در صحیحشان نقل کرده اند. 4و مسلم 3این روایت را بخاری همانطور که سیوطی گفته،

 :سوره ی بقره است 813، قسمتی از آیه ی ؛ یعنی از صبحگاه(ِمَن اْلَفْجِر ) آیه ی مذکور

 َِحلَّ ل
ُ
َفُث ِإَلٰی ِنَسائِ یَلَة الِصّ یْم لَ کأ ُهنَّ ۗ َعِلَم کْم ۚ ُهنَّ ِلَباٌس لَّ کاِم الرَّ نُتْم ِلَباٌس لَّ

َ
نَّ  ْم َوأ

َ
ـُه أ نُتْم َتْخَتاُنوَن ک ْم کاللَّ

نُفَس 
َ
ـُه لَ کْم ۖ َفاآلَْن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما کْم َوَعَفا َعنیکْم َفَتاَب َعلَ کأ ٰی کْم ۚ وَ کَتَب اللَّ ُط یُم اْلَخ کَن لَ یَتبَ یُلوا َواْشَرُبوا َحتَّ

بْ 
َ
ْسَوِد یُض ِمَن اْلَخ یاأْل

َ
رِ ِط اأْل ج 

َ
ف

 
وا الِصّ   ُثمَّ  ِۖمَن ال ِتمُّ

َ
نُتْم َعا یاَم ِإَلی اللَّ یأ

َ
اْلَمَساِجِد ۗ  ی فِ ُفوَن کِل ۚ َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوأ

ـِه َفاَل َتْقَرُبوَها ۗ  کِتلْ  لِ کُحُدوُد اللَّ ـُه آیبَ ی کَذٰ ُهْم یُن اللَّ اِس َلَعلَّ ُقوَن یاِتِه ِللنَّ  .تَّ

 و گیرید، حالل است. آنها لباس شما هستندروزه میآمیزش جنسی با همسرانتان، در شِب روزهایی که » 
کردید؛ دانست که شما به خود خیانت میشما لباس آنها )هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید(. خداوند می

دادید؛( پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید و )و این کاِر ممنوع را انجام می

                                                      
السادس والعشرون خطاب الشخص ثم العدول إلی غیره نحو ) فإن لم   33ص    9اإلتقان فی علوم القرآن للسیوطی  ج  [1]

  ثم قال للکفار ) فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ( بدلیل ) فهل أنتم مسلمون (کم ( خوطب به النبی یستجیبوا ل
وأخرج البخاری ومسلم والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم والبیهقی فی سننه عن  017ص    8الدر المنثور  ج  [2]

فکان رجال « جرمن الف»لکم الخیط األبیض من الخیط األسود ( ولم ینزل  سهل بن سعد قال : أنزلت ) وکلوا واشربوا حتی یتبین
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فی رجلیه الخیط األبیض والخیط األسود فال یزال یأکل ویشرب حتی یتبین له رؤیتهما فأنزل الله بعد 

  ) من الفجر ( فعلموا إنما یعنی اللیل والنهار
 0308ح  8607ص  0و ج  8181ح  633ص    3صحیح البخاری  ج  [3]
 8738ح  363ص    3صحیح مسلم  ج  [4]
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شته سیاه )شب( ، از ر صبحا برای شما مقرر داشته، طلب نمایید! و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید آنچه را خد
اید، با برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید! و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته

 اوند، این چنین آیات خود را برایزنان آمیزش نکنید! این، مرزهای الهی است؛ پس به آن نزدیک نشوید! خد
 «سازد، باشد که پرهیزکار گردند!مردم، روشن می

بنابراین از آنجایی که طبق روایات صحیح، آیه ی تطهیر به صورت جداگانه نازل شده است، استدالل به 
  حجیتی ندارد. قبل و بعد آیه ی تطهیر،

 نکته ی دوم: 

است، همه ی افعال و  و... که خطاب به زنان پیامبر  90 ، آیه ی 99، ابتدای آیه ی  93در آیه ی 
، َاِقْمن، آتیَن، اطْعَن، واذُکرَن، »ضمایر، مونث هستند:  ْرَن، بیوِتُکنَّ

َ
لَن، ق

ُ
، ال َتخَضْعَن، ق ، اّتقیُتنَّ لسُتنَّ

رَ یَعنُکم و »یر مذکر ااما وقتی که به آیه ی تطهیر می رسد، به ضم ،«بیوتکّن  اهل »د ه ی مفر و کلم« ْم کَطهِّ
 .نیستند عدول می کند و این نشان می دهد که مقصود از اهل بیت، همسران پیامبر « البیت

« نساء النبی»و دو بار با تعبیر « االزواج»را یک بار با تعبیر  ضمن اینکه در این آیات، همسران پیامبر 
موده؟ فر« اهل البیت»بیر عدول کرده و خطاب کرده که هر دو صریح در همسران اویند. به چه دلیل از این تع

 .بیت، غیر از مخاطب با آن دو تعبیر استالعدول از آن سیاق، قرینه است که مخاطب به اهل 

 بعضی ها از مذکر شدن ضمیر، دو جواب داده اند:

 هم داخل در اهل البیت است ! پیامبر  جواب اول:

زنان + »، به «فقط زنان»می کند؛ چون خطاب آیه از همین جواب، استدالل به سیاق آیه را باطل  :میگویم
 تن آل عبا ممکن نباشد؟! 5چرا خطاب آیه از زنان به  ،تغییر یافته است. اگر چنین تغییری ممکن باشد «پیامبر

 ضمایر به خاطر لفظ مذکر اهل، مذکر شده اند ! جواب دوم:

 این خالف قوائد عربی است ؛ زیرا: :می گویم
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، نه  گردد یست(، به مرجع قبل از خود باز مینجا موردش نی)به جز در مورد  شأن که ا یعرب ر دریاوال: ضم
 ضمیر 1کمیفقال ألهله ... اتآیه ی همچنانکه در  ،آمده است «مک»بعد از  «اهل»ر، یه تطهیبعدش. در آ

ر ین ضمیمچنبعد از خودش و ه یدر قبل از خودش برگشته است، نه به مرجع «اهل»به ظاهر لفظ « کم»
 سوره هود . 39ه یدر آ «مک»

 یعنیه خارج است؛ کست، بلیر مخاطب، لفظ نیر مخاطب است ! و مرجع ضمیضم« مک»ر یثانیا: ضم
الم کر اصال مرجع د ،ر مخاطبیگر، ضمیگردد! به عبارت دیدر جمله بر م یر به لفظیه ضمکتوان گفت ینم

 .از ندارد! و تعریف ضمیر هم همین استین

 2گفته است.زمخشری  همانطور که ا: کلمه ی اهل، هم مذکر است و هم مونث؛ثالث

تا هم با آیات قبل و بعد  ،بود، باید از ضمایر مونث استفاده می کرد فلذا اگر خطاب آیه به زنان پیامبر 
 هماهنگ باشد و هم اینکه دلیل دست شیعه ندهد و اینطور اختالف ایجاد نشود.

 نکته ی سوم: 

 ؛ در آیات قبل و بعد «بیوت»بر خالف لفظ  ،در آیه ی تطهیر «بیت»ظ آمدن لف

 ِْرَن ف
َ
َج اْلَجاِهلِ نَّ کوتِ یبُ  یَوق ْجَن َتَبرُّ اَلَة َوآتِ یَواَل َتَبرَّ ِقْمَن الصَّ

َ
وَلی َوأ

ُ
ِطْعَن کَن الزَّ یِة اأْل

َ
َما اللَّ  اَة َوأ َه َوَرُسوَلُه ِإنَّ

ُه لِ یرِ ی ْهَل  ْجَس ُم الرِّ کْذِهَب َعنیُد اللَّ
َ
بَ أ

 
رَ یوَ  ِت یال ِه یِمْن آ نَّ کوتِ یبُ  یْتَلی فِ یْرَن َما ک( َواْذ 99ًرا )یْم َتْطهِ کَطهِّ اِت اللَّ

َه کَواْلِح    احزاب (90ًرا )یًفا َخبِ یاَن َلِط کَمِة ِإنَّ اللَّ

 د:یفرمامی همین سوره 59ه یو در آ

ی 
َ
ذِ یا أ بِ  وَت یَن آََمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ یَها الَّ  د.یر مشوامبیهای پد، داخل خانهیامان آوردهیه اکسانی کای ؛ یالنَّ

 اهل سنت از این موضوع، چنین جواب داده اند:

 

                                                      
 87طه:  [1]
  ولکن ألن األهل یذکر ویؤنث  566ص    8الکشاف  ج  [2]
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َما ریتطه ی هیآ ـُه لِ  ُد یرِ ی: ِإنَّ
َّ
ِهَب یالل

 
بَ  ذ

 
َل ال ه 

َ
َس أ ج  َرکم  یَو  ِت یَعنکُم الِرّ ِه  َطِهّ  ًرایَتط 

و ساکنان خانه  زیرا بیت به معنی خانه مسکونی است؛ است منظور از اهل بیت، ساکنان خانه پیامبر  
و اگر ضمیرها به صورت ضمیر مذّکر آمده،  می شودو افراد دیگر را شامل ن همان همسران پیامبرند پیامبر 

ران با اینکه همس ،به خاطر آن است که لفظ اهل مذّکر است، و اگر بیت به صورت مفرد آمده نه به صورت جمع
فرد واحدی بود و بیت او  در خانه های متعّدد سکنی داشتند، به این دلیل است که پیامبر اکرم  پیامبر

 .دارد آیه تنها نظر به همسران پیامبر  ،خالصه اینکه .کر شده استنیز به صورت واحد ذ

باشد، ظاهر لفظ: مفرد مذّکر و معنای آن: جمع مؤّنث  اگر منظور از اهل، همسران پیامبر  پاسخ: 
 بلکه به صورت جمع مذّکر آمده است. ؛نه جمع مؤّنث و نه مفرد مذّکر ذکر شده ،که در آیه در حالی ،است

ْرَن فی ُبُیوِتُکنَّ تعبیر به بیت به صورت مفرد، بر خالف صدر آیه: هم چنین 
َ
که به صورت جمع آمده،  َو ق

خانه مستقّلی برای خود نداشت و در واقع، خانه او  زیرا پیامبر ؛ باشد نمی تواند به خاطر شخص پیامبر 
  1خانه هایی بود که همسرانش در آنها زندگی می کردند.

نه جنس را می  ،«البیت»از نوع عهد است؛ زیرا الف و الم در « اهل البیت»لف و الم در ااز طرف دیگر، 
نه استغراق افراد را؛ چون نه می خواهد حکم جنس و طبیعت اهل بیت را بگوید و نه می خواهد حکمی  و رساند

مفرد، از کلمه جمع  را بیان کند، و گرنه به جای درباره همه خاندان ها در جهان یا خانواده های پیامبر 
 .آمده است« بیوتکن»)بیوت( استفاده می کرد، همچنان که در اول آیه خطاب به همه همسران، 

ن و آیه اشاره به پاکی خاندا در آیه ی تطهیر ، خانواده ی خاص و مورد نظر است« اهل البیت»پس مقصود از 
د که آن خاندان و آن خانه کدام است؟ آیا خاصی می کند که میان گوینده و مخاطب معلوم است. حال باید دی

 ؟و شوهرش و دو فرزندش حسن و حسین  خانه همسران آن حضرت است یا خانه حضرت فاطمه 

نه هر کدام در خا ؛چون همه همسرانش یک خانه نداشتند که الف و الم اشاره به آن باشد ؛اولی که نیست
مخصوص به آن می شد، در حالی که اتفاقی است که چنین  ای جدا بودند و اگر یکی از آنها مقصود بود، آیه

 2نیست.

                                                      
  3پیام قرآن، آیت اله مکارم شیرازی، جلد  [1]
 با استفاده از کتاب سیمای عقاید شیعه ، آیت الله شیخ جعفر سبحانی [2]
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امتداد رسالت 

 نتیجه اینکه:

نه یک خانه و مخاطبین قسمت ابتدایی آیه ، زنان  ،دهد صحبت از چند خانه است . این آیه نشان می8
  هستند که با جمع مونث مشخص شده اند. پیامبر 

  یر مذکر میشود.ا. در وسط آیه، خطاب عوض میشود و ضم3 

ساکنین یک خانه است ) البیت ( که با الف و الم عهد تعریف این بیت از  ه. در این قسمت، خطاب خدا ب9
خداوند یک بیت خاص را میگوید و این خانه جزء آن بیوتی که قبال نام برده شده اند . سایر بیوت جدا شده است

  نیست.

آن را به عنوان الگو برای سایر بیت ها نشان  . آن بیت خاص که خدا آن را با الف و الم عهد جدا کرده ،0
 داده است.

ْهلَ بحث آیه ی  ادامه در در
َ
ُمْر أ

ْ
اَلِة ... کَوأ ، عهد بودن الف و الم در «سد االبواب»و حدیث  ِبالصَّ

 د.کامال روشن خواهد ش «البیت»
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ِة  ی هیدر آ تیاهل الب
َ

ال ک ِبالصَّ
َ
ل ه 

َ
ُمر  أ

 
 َوأ

 بِالصَّلَاةِ  کوَأْمُرْ أَْهلَبیت در آیه ی الاهل 

 ْه
َ
ُمْر أ

ْ
اَلِة َواْصَطِبْر َعلَ  کلَ َوأ  َهایِبالصَّ

 1 .«را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش اهلت» 

به  ،هر وقت که برای نماز از خانه بیرون می رفتندبه مدت چند ماه  پس از نزول این آیه، پیامبر اکرم 
 می رفتند و می فرمودند: نزد خانه ی حضرت فاطمه 

نماز ای اهل ؛  انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرایت ، الصالة یا اهل الب»
 .«خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازدبیت، خداوند فقط می

ه ددر آیه ی تطهیر را مشخص کر « اهل البیت»با این عملکردشان به روشنی مراد و مصداق  رسول خدا 
 اند و راهی برای بهانه جویان و مغالطان نگذاشته اند.

سند آن معتبر است و یکدیگر را نیز تقویت  0که نفر از صحابه نقل شده  5این روایت در کتب اهل سنت از 
 می کنند و حداقل به درجه ی صحیح لغیره می رسانند.

 : أنس بن مالکیکم

 :یکم سند

 سند نقل کرده است:حاکم نیشابوری این روایت را با دو 

 :ه از انس بن مالکیروید بن تیاز حماد بن سلمه از حم ،یکی

ثنا حماد بن  ثنا عفان بن مسلم ین بن الفضل البجلید ثنا الحسیر محمد بن عبد الله الحفکحدثنا أبو ب»
مة مر بباب فاطیان ک الله عنه أن رسول الله  یرض کد عن أنس بن مالیبن ز  یوعلد یحم یسلمة أخبرن

م کذهب عنید الله لیر یإنما ت یا أهل البیقول الصالة یالله عنها ستة أشهر إذا خرج لصالة الفجر  یرض
 .«خرجاهیح علی شرط مسلم ولم یث صحیهذا حد رایم تطهکطهر یت ویالرجس أهل الب

                                                      
 893طه:  [1]
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امتداد رسالت 

 1حاکم این سند را تصحیح کرده و برنامه جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است.

 د دوم:سن

حاکم نیشابوری و دیگران این روایت را از طریق حماد بن سلمه از علی بن زید از انس بن مالک نیز نقل 
 ؛نموده اند

ت فاطمة ستة أشهر إذا یمر ببیان ک یأن النب کد عن أنس بن مالیبن ز  یحماد بن سلمه عن عل»... 
م کطهر یت ویم الرجس أهل البکذهب عنیل د اللهیر یإنما ت یا أهل البیقول الصالة یخرج إلی الفجر ف

  «رایتطه

و وصی الله بن محمد عباس  2این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را حسن
 دانسته اند. 3سندش را حسن لغیره 

 4را حسن دانسته است. آنترمذی نیز 

 دوم: أبو الحمراء هالل بن الحارث  

ل کوفاطمة  یباب عل یأتیان رسول الله کوم فکینة سبعة اشهر یال رابطت المدالحمراء ق ی... عن أب»
 «را یم تطهکطهر یت ویم الرجس أهل البکذهب عنید الله لیر یإنما  قول الصالة الصالة یغداة ف

نقل کرده اند و حافظ ابن عساکر بعد از  6و ابن ابی شیبه در مسندش 5این روایت را بخاری در تاریخ کبیرش

                                                      
  حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناد حسن 0301ح  833ص    9لمستدرک علی الصحیحین  ج ا [1]
پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: إسناده  89339ح  996و ص  89669ح  351-353ص  88مسند أحمد بن حنبل  ج  [2]

 حسن ... 
 له: إسناده حسن لغیره پی دی اف؛ قال وصی ال 8908و  8907ح  350-359فضائل الصحابة الحمد، ص  [3]
  قال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه 9376ح  953ص    5سنن الترمذی  ج  [4]
قال أبو عاصم عن عباد أبی یحیی قال نا أبو داود عن أبی الحمراء   375رقم  35ص    8التاریخ الکبیر للبخاری )الکنی(  ج  [5]

صبح کل یوم یأتی باب علی وفاطمة فیقول السالم أهل البیت إنما یرید الله لیذهب تسعة أشهر فکان إذا أقال صحبت النبی 
 عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا

نا أبو نعیم الفضل بن دکین ، قال : نا یونس بن أبی إسحاق قال : نا أبو داود ، » 333ح  399ص    3مسند ابن أبی شیبة  ج  [6]
قال : فرأیت رسول الله إذا طلع الفجر جاء إلی باب المدینة سبعة أشهر علی عهد رسول الله عن أبی الحمراء قال : رابطت ب

 «: ' الصالة ، الصالة : ) إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ( علی وفاطمة فقال 
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ِة  ی هیدر آ تیاهل الب
َ

ال ک ِبالصَّ
َ
ل ه 

َ
ُمر  أ

 
 َوأ

  1قل آن حکم به حسن بودنش داده است.ن

 سوم: ابو برزه

 نور الدین هیثمی از طبرانی چنین روایت نقل می کند:

ته أتی باب فاطمة فقال یسبعة عشر شهرا فإذا خرج من ب ت مع رسول الله یبرزة قال صل یوعن أب»
 «ةیاآل م الرجس کذهب عنید الله لیر یإنما  م یکالصالة عل

 ویسد: هیثمی سپس می ن

؛ این روایت را طبرانی نقل کرده و در سندش عمر  فیوهو ضع یب المسلیه عمر بن شبیوف یرواه الطبران»
 2«بن شبیب المسلی وجود دارد که ضعیف است.

الح و راستگو شیخی صعمر بن شبیب » :ابن حبان تصریح کرده است کهاما عمر بن شبیب نیز توثیق دارد و 
 لذا اگر روایاتش از طرق دیگری نقل نشده باشند، حجیت ندارند )به عبارت دیگر ؛نداما بسیار خطا می ک ،است

 3.«گری داشته باشند، معتبر می شوند(، طرق دی: اگر روایاتی که او نقل می کند

وایت ابو لذا سند ر  ؛و مالحظه می کنید که این روایت، چند سند دیگر دارد که بعضی از آنها معتبر هستند
 تبر است.برزه نیز مع

 چهارم: ابو سعید خدری

صالحی شامی روایت ابو سعید خدری را از ابن سعد، ابن ابی حاتم )در تفسیرش( ، طبرانی و ابن مردویه نقل 
 کرده است؛

: لما دخل قال -الله تعالی عنه  یرض -د یسع یه عن أبیوابن مردو یحاتم والطبران یوروی ابن سعد وابن أب»
هل م أیکقول : ' السالم علین صباحا إلی بابها یأربع جاء رسول الله  -تعالی عنها  الله یرض -بفاطمة  یعل

                                                      
پی دی اف؛ قال ابن عساکر: هذا حدیث  381ح  393-391ص  8المعجم المشتمل علی ذکر أسماء شیوخ األئمة النبل ، ج  [1]

 حسن غریب
 863ص    3مجمع الزوائد  ج  [2]
عمر بن شبیب المسلمی یروی عن علقمة بن مرثد وعبد الله بن عیسی روی عنه العراقیون   659رقم  37ص    3المجروحین  ج  [3]

  به إذا انفرد علی قلة روایتهکان شیخا صالحا صدوقا ولکنه کان یخطیء کثیرا حتی خرج عن حد االحتجاج 
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امتداد رسالت 

م کطهر یت ویم الرجس أهل البکذهب عنید الله لیر یإنما م الله ، کاته ، الصالة رحمکت ورحمة الله وبر یالب
 1.«[ انتهی 33] االحزاب /  را یتطه

ر ید خدری این روایت را با اضافه ی ارتباط این عملکرد پیامباما ابو نعیم اصفهانی با سندی دیگر، از ابو سع
  ْهلَ » به آیه ی

َ
ُمْر أ

ْ
اَلِة َواْصَطِبْر َعلَ  کَوأ  نقل کرده است؛ «َهایِبالصَّ

 یة العوفیبن عمرو قال ثنا عط یرمانکم شاذان قال ثنا الیحدثنا محمد بن الفضل قال ثنا إسحاق بن إبراه»
الله  یجیء نبیان ک هایبالصلوة واصطبر عل کوأمر أهلن نزلت یح یلنبعن ا ید الخدر یسع یعن أب
م الله کقول الصالة رحمیة أشهر یصالة الغداة ثمان یإلی باب عل م الرجس أهل کذهب عنید الله لیر یإنما

  »2.رایم تطهکطهر یت ویالب

 پنجم: عبد الله بن عباس

 در این باره نقل کرده است:مردویه از ابن عباس سیوطی روایت دیگری از ابن 

وم یل ک یأتیتسعة أشهر  الله عنهما قال شهدنا رسول الله  یه عن ابن عباس رضیوأخرج ابن مردو»
ت یاته أهل البکم ورحمة الله وبر یکقول : السالم علیل صالة فکالله عنه عند وقت  یطالب رض یبن أب یباب عل
  را یم تطهکطهر یت ویم الرجس أهل البکذهب عنید الله لیر یإنما وم خمس یل کم الله کالصالة رحم

  3.«مرات

ل عهد است نه جنس و تنها اشاره به اه« اهل البیت»بنابراین با این آیه و روایات روشن شد که الف و الم در 
 دارد. خانه ی حضرت زهرا 

 

 

 

                                                      
 89ص    88سبل الهدی والرشاد  ج  [1]
 801ص    0طبقات المحدثین بأصبهان  ج  [2]
 676ص    6الدر المنثور  ج  [3]
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 سد االبواب ثیدر حد تیالب

 بیت در حدیث سد االبوابال

بودند که یک درش نیز به مسجد باز می شد و هنگام  ، صحابه اتاق هایی ساخته دور تا دور مسجد النبی
به فرمان خداوند امر کردند همه ی درهای متصل به  نماز از آنجا رفت و آمد می کردند، تا اینکه پیامبر 

 . مسجد بسته شوند بجز دِر خانه ی حضرت علی 

 .را تصحیح کرده اند سنت این طرق حدیث سد االبواب طرق زیادی دارد و تعداد زیادی از علمای اهل

 ابن حجر عسقالنی می گوید:

ترمذی روایت کرده ... و گفته : حسن و غریب است ... و از طرق صحیح زیادی وارد شده است که پیامبر »
  هنگامی که دستور به بستن درهای باز شونده به مسجد بجز در علی  دادند، این مطلب بر بعضی از

عذرش )دستور الهی( را در مورد آن بیان کرد. و آن در حدیث طوالنی از  صحابه سخت آمد؛ پس در جوابشان
     1«ابن عباس وارد شده است که احمد و طبرانی با سند نیکو آن را نقل کرده اند.

 .که به ذکر آنها بسنده می کنیمو از این رو، تعدادی از علمای اهل سنت آن را متواتر دانسته اند 

 ید:طی می گووین سیجالل الد

ه به سوی کاز باز بودن تمام درهایی  ه رسول خدا کشود ه متواتر، ثابت میکح و بلیث صحین احادیبا ا»
ه کر اجازه نداده است کا ابوبیس و حتی عموی خود عباس و کچ یرده است و به هکمسجد باز می شده، نهی 

نسبت به آن  ه دختر رسول خدا به خاطر جایگا ر از علی یغ ،ها به داخل مسجد باز باشددِر خانه آن
 2«حضرت.

                                                      
پی دی اف؛  81ح  955ص  8شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی بالکاشف عن حقائق السنن )ت: هنداوی( ، ج  [1]

لما أمر بسد األبواب الشارعة فی المسجد قال حسن غریب ... وقد ورد من طرق کثیرة صحیحة أن النبی  أخرجه الترمذی ... و
إال باب علی ، فشق علی بعض من الصحابة ، فأجابهم بعذره فی ذلک. وقد ورد ذلک فی حدیث طویل البن عباس أخرجه أحمد 

 والطبرانی بسند جید.
منع من فتح باب شارع إلی قد ثبت بهذه األحادیث الصحیحة بل المتواترة أنه  فصل : 86ص    3الحاوی للفتاوی  ج  [2]

  منهمسجد ولم یأذن فی ذلک ألحد وال لعمه العباس وال ألبی بکر إال لعلی لمکان ابنة رسول الله 
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امتداد رسالت 

 1نیز همان سخن سیوطی را تکرار کرده است.ابن حجر هیثمی مکی 

نفر از صحابه ی راوی  3ز این روایت را در زمره ی روایات متواتر آورده و اسامی یمحمد بن جعفر الکتانی ن
 2.را ذکر کرده است قضیهاین 

دانسته اند و  فضیلت را از فضائل مخصوص امیرالمومنین  از جمله ابن عباس این ،تعدادی از صحابه
یه دیث با آبه مسجد با حالت ُجُنب اشاره کرده است که ارتباط این ح ابن عباس به جواز ورود حضرت علی 

 .ی تطهیر را می رساند

س ! یا عباگروه نزد وی آمده و گفتند: ای ابن  ُنهگوید: در نزد ابن عباس بودیم که  عمرو بن میمون می»
 ن می. عمرو بن میموابن عباس گفت: من با شما می آیم با ما بیا و یا مجلس را برای ما از این مردم خالی کن.

گوید: درست این است که این جریان برای قبل از نابینا شدن ابن عباس می باشد. پس در کناری نشستند و با 
ویند. بعد از آن گفتگو، ابن عباس آمد و در حالی که هم به سخن گفتن پرداختند و ما نفهمیدیم که چه می گ

حرفهای ناروا و نکوهش در مورد مردی میگویند که بیش از  اینها!  اینهاگفت: اف بر  ،لباس خود را می تکاند
می کنند  ی از مردییاینها بدگو. فضیلت و منقبت برای وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود ندارد ده

 ()را بست. راهی جز راه مسجد برای علی ( )تمام درهای مسجد جز در علی  ل خدا رسو  که ...
شان و رسول خدا صلی ین امر تنها به ایشد ]و ایوارد مسجد م ،ه جنب بودکبا آن ( )علی  .نبود
.]3«اختصاص داشت 

 4ه اند.از جمله حاکم و ذهبی تصحیح کرد ،این روایت را تعدادی از علمای بزرگ اهل سنت

                                                      
منع من فتح باب شارع وعلم من تلک األحادیث الصحیحة بل المتواترة کما مر أنه  867ص    9الفتاوی الفقهیة الکبری  ج  [1]

 منهإلی مسجده ولم یأذن فی ذلک ألحد حتی ألبی بکر والعباس إال لعلی رضی الله عنه لمکان ابنة رسول الله 
( وزید بن أرقم )  3( سعد بن أبی وقاص )  8أما سد األبواب إال باب علی فممن رواه )  333رقم  838ص    8نظم المتناثر  ج  [2]
  ( وبریدة األسلمی 3( وأنس بن مالک )  1( وجابر بن عبد الله )  3( وعلی )  6( وابن عمر )  5( وجابر بن سمرة )  0( وابن عباس )  9
ثنا عمرو بن میمون قال إنی لجالس عند بن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا یا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من  [3]

أنا أقوم معکم قال وهو یومئذ صحیح قبل أن یعمی قال فابتدؤوا فتحدثوا فال ندری ما قالوا قال  بین هؤالء قال فقال بن عباس بل
اس وسد رسول قال بن عبفجاء ینفض ثوبه ویقول أف وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست ألحد غیره وقعوا فی رجل ... 

  و طریقه لیس له طریق غیرهأبواب المسجد غیر باب علی فکان یدخل المسجد جنبا وهالله 
 0653ح  809ص  9المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی، ج  [4]
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 سد االبواب ثیدر حد تیالب

هیر مسجد ، تطیسد االبواب اال باب عل هدف از طبق روایتی که در ادامه می آوریم نیز نتیجه می گیریم که
 اما چون اهل خانه ی ،از رجس و پلیدی بود؛ زیرا بعضی از صحابه گاهی با حالت ُجُنب به مسجد می رفتند

ک شده بودند، فقط به آنها اجازه داده شد طبق آیه ی تطهیر، از هر گونه رجس و پلیدی پا  امیرالمومنین 
 .که درشان به مسجد باز باشد

 ترمذی چنین روایت می کند:

یا علی، برای احدی حالل »فرمودند:  نقل می کند که به علی  ابو سعید خدری از رسول خدا »
عنی این فتم: مبن صرد گ: به ضرار ویدعلی بن منذر گ «.تونیست که در این مسجد جنب شود، غیر از من و 

حالل نیست که با حالت جنب به این مسجد رفت و تو ؟ گفت: یعنی برای احدی غیر از من و حدیث چیست
 1.«آمد کند. ابو عیسی ترمذی گوید: این حدیث، حسن و غریب است

ن کرده و تحسی این حدیث را از کتب نه گانه تخریج کرده و طرق متعددش را تصحیح یابن حجر عسقالن
 :است

الحدیث الثامن عشر: حدیث أن النبی قال لعلی : " یا علی ، ال یحل ألحد یجنب فی هذا المسجد غیری »
 بها:یرتت یتبهم المشهورة علک یث من االئمة الستة فیص من أخرج هذه األحادیتلخ ی. ... فصل ف کو غیر 

، وهو حسن . ید ، والنسائح ... . الخامس: أبوداوی، وابن ماجة ، وهو صح ی: أبو داود ، والترمذیالثان
،  یح . السابع: أبو داود ، وابن ماجة ، وهو حسن ... . التاسع: الترمذی، وهو صح یالسادس: أبوداود ، والنسائ

، وهو حسن . الثالث  یعشر: الترمذ ی، وهو حسن . الثان یعشر: أبو داود ، والترمذ یوهو حسن ... . الحاد
،  یسن ... . الخامس عشر: أبو داود ، وهو حسن . السادس عشر: الترمذ، وهو ح یعشر: أبو داود ، والترمذ

ف ، ی، وهو ضع یحسن . الثامن عشر: الترمذیجوز أن یف ، وی، وهو ضع یوهو حسن . السابع عشر: الترمذ
 2.«ضاً یحسن أیوقد 

                                                      
لعلی یا علی ال یحل ألحد یجنب فی هذا عن أبی سعید قال قال رسول الله   9333ح  693ص    5سنن الترمذی  ج  [1]

رک دیث قال ال یحل ألحد یستطرقه جنبا غیری وغیالمسجد غیری وغیرک قال علی بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنی هذا الح
 قال أبو عیسی هذا حدیث حسن غریب

پی  81ح  956-955صص  8شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی بالکاشف عن حقائق السنن )ت: هنداوی( ، ج  [2]
 دی اف
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امتداد رسالت 

 خانه ی یعنی مراد از اهل بیت در آیه ی تطهیر، اهل؛ و در این، نکته ی لطیفی است: طهارت و بیت 
 .است امیرالمومنین 

در نتیجه: مراد از اهل البیت، اهل آن خانه ی خاص متصل به مسجد است که حدیث سد االبواب و آیه ی  
 َْهل

َ
ُمْر أ

ْ
اَلِة ... کَوأ ه به همین نکت« اهل البیت»الف و الم عهد در  همانطور که گفتیم،مؤید آن است و  ِبالصَّ

 .اشاره دارد
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 فصل چهارم: غصب خالفت

 

 

 

 

 

 

 غصب خالفتفصل چهارم: 

به امامت و خالفت منصوب  ،از طرف خدا و رسول  در فصول گذشته، ثابت کردیم که امیرالمومنین
شدند. حال شاید این سوال پیش آید که اگر اینطور بوده، آیا در سقیفه و بعد از آن به این مطلب و غصبی بودن 

 خالفت دیگران اشاره ای شده است؟

 ین سوال مثبت است و ما در این فصل، پاره ای از مدارک آن را آورده ایم.پاسخ ا

بدیهی است که چنین مدارکی به دلیل حساسیت زیادشان چندان در منابع اهل سنت نقل نشده باشد و 
 همین مقدار نیز عنایت خداست.

  حق امیر المومنینبه این شبهه پاسخ داده ایم که اگر خالفت از قرآن، سنت و کالم علوی در نهایت 
 بوده، پس چرا قیام نکردند تا حقشان را بستانند.
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امتداد رسالت 

 علیه السالمامیرالمومنین از خیانت به  )ص(پیشگویی پیامبر 

را اثبات  بالفاصله بعد از رحلت رسول خدا  از جمله روایاتی که به وضوح مظلومیت امیرالمومنین 
نقل کرده اند که آن حضرت از حیله و  معتبر از رسول خدا  می کند، روایاتی است که اهل سنت با اسناد
خبر داده اند و نیز روایاتی که خبر از پیروزی اهل باطل امت  خیانت امت بعد از رحلتشان به حضرت علی 

 بر اهل حقش بعد از رحلت پیامبرشان داده است.

 :یکمت یروا

 :فرمودند به امیرالمومنین  رم کپیامبر ا  

 «نند.ک یانت میله و خیاز من در حق تو ح ، بعدامت»

 تای آن ها به اقرار علمای اهل سنت معتبر است. 9سند نقل شده که  0این حدیث با 

 :یکمد سن

گاه ساخته امبر یه پک ینقل کرد که فرمود: از مطالب ابو ادریس اودی از علی » ن ی، امرا از آن آ
 1.«هد نمودانت خواین امت پس از او در حق من خیا کهاست 

 2این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است.

 سند دوم:

: امت قطعًا بعد از فرمودند منبه  رسول خدا شنیدم که می فرمود:  حیان اسدی گوید: از علی »
 هک یسک. یشو  یه مشتکو بر سنت من  ینک یم ین من زندگییرد و تو طبق آکانت خواهند یمن در حق تو خ

 ینموده است . و به زود یند با من دشمنک یه با تو دشمنکس ک، و آنتو را دوست دارد مرا دوست داشته

                                                      
ن ن عون ثنا هشیم عن إسماعیل بن سالم عحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحی بمکة ثنا علی بن عبد العزیز ثنا عمرو ب [1]

 أن األمة ستغدر بی بعده أبی إدریس األودی عن علی رضی الله عنه قال إن مما عهد إلی النبی 
قال الحاکم: هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه و قال الذهبی فی  0636ح  857ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]

 التلخیص: صحیح
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 السالم هیعل نیرالمومنیبه ام انتی)ص( از خ امبریپ ییشگویپ

 1.«محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد

 2این روایت را نیز حاکم و ذهبی تصحیح کرده اند.

 سند سوم:

گاه کرد  به خدا قسم ، پیامبر  شنیدم که بر روی منبر می فرمود: ثعلبه حمانی گفت: از علی » مرا آ
  3.«که امت به زودی بعد از من در حق تو خیانت می کنند

 4.حافظ بوصیری این روایت را از ابن ابی شیبه نقل کرده و سندش را تحسین کرده است

 سند چهارم:

 که فرمود:  می کندنقل  علقمه از علی ابن عساکر از 

گاه کرد که امت  پیامبر »   5.«به زودی بعد از من در حق تو خیانت می کنندمرا آ

 

                                                      
إن األمة ستغدر بک بعدی وأنت تعیش علی ملتی وتقتل علی األسدی سمعت علیا یقول قال لی رسول الله  عن حیان [1]

 سنتی من أحبک أحبنی ومن أبغضک أبغضنی وإن هذه ستخضب من هذا یعنی لحیته من رأسه صحیح
  0616ح  859ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [2]
نا أبو بکر أحمد بن الحسن القاضی أخبرنا أبو جعفر بن دحیم حدثنا أحمد بن حازم بن أبی وأخبر  007ص    6دالئل النبوة  ج  [3]

غرزة أخبرنا عبید الله وأبو نعیم وثابت بن محمد عن فطر بن خلیفة قال وحدثنا أحمد بن حازم حدثنا عبید الله حدثنا عبد العزیز بن 
د النبی قال سمعت علیا رضی الله عنه علی المنبر وهو یقول والله إنه لعه سیاه قاال جمیعا عن حبیب بن أبی ثابت عن ثعلبة الحمانی

  إلی أن األمة ستغدر بک بعدی
اِنی  6695ح  816ص  3إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة للبوصیری ، ج  [4] سایت شامله؛ وعن ثعلب ْبِن یِزیَد اْلِحمَّ

اَل: َسِمْعُت َعِلیا یُقوُل: َواللَّ 
َ
ِبی ق ُه َلَعْهُد النَّ ِبی َشیَبَة  - -ِه ِإنَّ

َ
ُبو َبکِر ْبُن أ

َ
َة )َسَتْغُدُرک( ِمْن َبْعِدی . َرَواُه أ مَّ

ُ
نَّ َهِذِه اأْل

َ
ِمی ِإَلی: أ

ُ
اأْل

اُر  َساَمَة َواْلَبزَّ
ُ
ِبی أ

َ
 ِبِإْسَناٍد َحَسٍن َواْلَحاِرُث ْبُن أ

بو القاسم بن السمرقندی وأبو البرکات عبد الباقی بن أحمد بن إبراهیم قاال أخبرنا أ 003-006ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [5]
أنا عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن أنا أبو محمد الحسن بن الحسین بن علی النوبختی نا علی بن عبد الله بن مبشر نا 

أن ن علقمة قال قال علی عهد إلی النبی محمد بن حرب نا علی بن یزید عن فطر بن خلیفة عن حکیم بن جبیر عن إبراهیم ع
  األمة ستغدرک من بعدی
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امتداد رسالت 

 روایت دوم:

 فرمودند: به امیرالمومنین  امبر اکرم یپ

 «.ردکه بعد از من ظهور و بروز خواهد کاست  تونه مردم نسبت به یدر س ییهانهکی»

 سند نقل شده که یکی از آن ها معتبر است. 9این حدیث نیز با 

 :یکمد سن

 فرمود: روایتی نقل کرده که   یلعابوبکر بزار از 

نه یمد یهاوچهکاز  یه دست مرا در دست خود داشت در بعضک یدر حال  به اتفاق رسول خدا یروز »
ه در بهشت ک یبا است! فرمود: باغین باغ چه ز یا رسول الله! ایم. عرضه داشتم یگذشت ینار باغکم. از یرفتیم

ن یار خدا، امبیپ یم، گفتم: ایدیرس یگر یپس قدم زنان به باغ دباتر است. سین ز یا شده از ایتو مه یبرا
مه آنها من م و در هیه از هفت باغ گذشتکنیتا ا باتر از آن است.یفرمود: باغ تو در بهشت ز  با است!یز ز یباغ ن

ا مر  امبر یم پیدیان راه رسیه به پاک یم. هنگامیردکرار کن را و آن حضرت همان پاسخ را تیشیهمان سخن پ
 ست.یدر آغوش گرفت و سخت گر 

ه ینه ی اقوامی علیه در سک یینه هاکیبه خاطر فرمود:  ؟ییگر ی، چرا مخدا رسول  یعرضه داشتم: ا
 .ه مرا از دست بدهندکنند مگر پس از آنکیار نمکتو نهفته شده و آش

 1.«مانی یمسالمت نت یدر د ،فرمود: بله خواهم بود؟سالمت نم یددر ا من یدم: آیپرس

                                                      
آخذ بیدی ونحن نمشی فی بعض عن علی بن أبی طالب قال بینما رسول الله   565ح  036ص    8مسند أبی یعلی  ج  [1]

أخری فقلت یا ا ثم مررنا بسکک المدینة إذ أتینا علی حدیقة فقلت یا رسول الله ما أحسنها من حدیقة قال لک فی الجنة أحسن منه
رسول الله ما أحسنها من حدیقة قال لک فی الجنة أحسن منها حتی مررنا بسبع حدائق کل ذلک أقول ما أحسنها ویقول لک فی 
الجنة أحسن منها فلما خال له الطریق اعتنقنی ثم أجهش باکیا قال قلت یا رسول الله ما یبکیک قال ضغائن فی صدور أقوام ال 

 لک إال من بعدی قال قلت یا رسول الله فی سالمة من دینی قال فی سالمة من دینک یبدونها
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 السالم هیعل نیرالمومنیبه ام انتی)ص( از خ امبریپ ییشگویپ

 1برنامه جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش داده است. 

 :می گوید روایتبعد از نقل این نیز نور الدین هیثمی 

در سند آن فضل بن عمیره وجود دارد که ابن حبان توثیقش کرده و غیر او تضعیفش کرده اند و بقیه ی »
 2«رجالش همگی ثقه هستند.

 :ی مختصر اینگونه نقل کرده استلیم به صورت خکحا  ت راین روایشبیه ا

افتاد. عرض  یپس از من در مشقت خواه یفرمود: به زود  یبه عل ابن عباس گفت: رسول خدا »
 3.«نت سالم استید ینم در آن وقت سالم است ؟ فرمود : آر یا دی: آردک

 4این روایت را نیز حاکم و ذهبی تصحیح کرده اند.

 سند دوم:

ثنا مندل ثنا  یم البصر یسل یثنا موسی بن أب یر کة القطان ثنا أحمد بن محمد السیالحسن بن علو حدثنا»
حشان  یالله عنه ف یرض یوعل  یالله عنهما قال خرجت أنا والنب یاألعمش عن مجاهد عن بن عباس رض

الجنة  یف کقتیقال حدا رسول الله فیقة یالله عنه ما أحسن هذه الحد یرض یقة فقال علینة فمررنا بحدیالمد
صدور قوم ال  یقال ضغائن ف کیکبیل ما یاؤه قکی حتی عال بکته ثم بیده إلی رأسه ولحیأحسن منها ثم أومأ ب

  5.«یفقدونیحتی  کبدونها لی

 

 

                                                      
حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین  386ح  339ص    3مسند البزار  ج  [1]

 عدا الفضل بن عمیرة القیسی وهو مقبول
  ه أبو یعلی والبزار وفیه الفضل بن عمیرة وثقه ابن حبان وضعفه غیره وبقیة رجاله ثقاتروا 881ص    3مجمع الزوائد  ج  [2]
لعلی أما إنک ستلقی بعدی جهدا قال فی سالمة من دینی قال فی سالمة عن بن عباس رضی الله عنهما قال قال النبی  [3]

 من دینک
  0633ح  858ص    9المستدرک علی الصحیحین  ج  [4]
 88710ح  39ص    88الکبیر  ج المعجم  [5]
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امتداد رسالت 

 سند سوم:

 : نقل می کند که گفتانس بن مالک ابن عساکر با سندش از 

 .پس به باغی رسیدیم ؛دینه قدم می زدیمدر کوچه های شهر م  خداهمراه رسول   من با علی»
بهشت  در باغی زیبا تر از این برای تو فرمود : زیباست! و ست! پیامبری اگفت: چه باغ زیبای علی 

  می فرمود. وجود دارد. همین طور تا نه باغ را دیدیم و پیامبر هر بار مثل همان مطلب را به علی 

فرمود  علی  .گذاشتند و گریه کردند شانه های علی  سرشان را بر روی یکی از پس پیامبر س
: ای رسول خدا ! چرا گریه می کنید؟ فرمود: اقوامی نسبت به تو کینه هایی در دل دارند که پس از رحلت من 

 عرض کرد: آن وقت چه کار کنم ای رسول خدا ؟ فرمود: صبر کن. علی آشکارش می کنند. پس علی 
 چه ؟ فرمود: زیبا تلقی کن. عرض کرد: آیا دینم سالم است ؟ فرمود: بله دینت  عرض کرد: اگر نتوانستم

  1.«سالم می ماند

 

 

 

 

 

 

                                                      
( أخبرنا أبو العز بن کادش أنا أبو محمد الجوهری أنا علی بن محمد بن 00018)ح  930-939ص    03تاریخ مدینة دمشق  ج  [1]

أحمد بن نصیر نا عمر بن محمد القابالنی ناأحمد بن بدیل نا المفضل بن ضمرة األسدی نا یونس بن خباب عن عثمان بن حاضر 
فمر بحدیقة فقال علی رضی الله عنه ما أحسن هذه الحدیقة قال حدیقتک فی نس بن مالک قال خرجنا مع رسول الله عن أ

حدیقتک فی الجنة أحسن منها حتی مر بسبع حدائق کل ذلک یقول علی یا رسول الله ما أحسن هذه الحدیقة فیرد علیه النبی 
منکبی علی فبکی فقال له علی ما یبکیک یارسول الله قال ضغائن فی رأسه علی إحدی الجنة أحسن منها ثم وضع النبی 

صدور أقوام ال یبدونها لک حتی أفارق الدنیا فقال علی رضی الله عنه فما أصنع یا رسول الله قال تصبر قال فإن لم أستطع قال 
 تلقی جمیال قال ویسلم لی دینی قال ویسلم لک دینک
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 السالم هیعل نیرالمومنیبه ام انتی)ص( از خ امبریپ ییشگویپ

 وم:سروایت 

 فرمودند:امبر اکرم یپ

 «هیچ امتی بعد از پیامبرش اختالف نکرد مگر اینکه اهل باطلش بر اهل حقش پیروز شد.»

 سند یکم:

 یشعبر عن عطاء بن السائب عن الید ثنا جر یل بن سعیإسماع حدثنا محمد بن أحمد ثنا أحمد بن موسی ثنا»
 1.«ها إال ظهر أهل باطلها علی أهل حقهایقال ما اختلفت أمة بعد نب

 2این روایت را ابونعیم اصفهانی با سند حسن )طبق برنامه ی جوامع الکلم( از عامر شعبی نقل کرده است.

 سند دوم:

ر بن کبو بأحمد ثنا أ یثنا طاهر بن أب ید الختلیبن عبد الله بن ز  محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد ثنا»
ما اختلفت أمة نار عن ابن عمر قال قال رسول الله یعن عبد الله بن د یدة الربذیاش ثنا موسی بن عبیع

 3.«ها إال ظهر أهل باطلها علی أهل حقهایبعد نب

، منکر  جوامع الکلم یطبق برنامه  شال سندتنها اشکاین روایت را نیز ابو نعیم اصفهانی نقل کرده و 
 .کرده اند قیاز بزرگان اهل سنت توث یاو را تعداد ؛ امااست دهیبن عب یبودن موس ثیالحد

وشن شد من ر  یاقوال برا نیاز ا »: دیگو یاو م یبعد از نقل اقوال علما درباره  یألبان نکهیفصل الخطاب ا 
  4«د.شو یاستشهاد م ثشیاحاد است که به یاز کسان دهیبن عب یکه موس

 لذا اقل درجه ی این سند این است که در کنار سند یکم معتبر می شود.

                                                      
 989ص    0حلیة األولیاء البی نعیم  ج  [1]
 :بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم [2]

 أحمد بن عبد الله األصبهانی : ثقة / محمد بن أحمد الغطریفی: ثقة / احمد بن العباس بن موسی العدوی: صدوق حسن الحدیث 
 اسماعیل بن سعید الشالنجی الکسائی ابو اسحاق الطبری: ثقة / جریر بن عبد الحمید الضبی: ثقة 

 اء بن السائب الثقفی : صدوق حسن الحدیث / عامر الشعبی : ثقةعط 
 61ص    8ذکر من اسمه شعبة  ج  [3]
 فیبدو لی من هذه األقوال أنه ممن یستشهد به/  سایت شامله 9857ح  098-033ص  3سلسلة االحادیث الصحیحة ، ج  [4]
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امتداد رسالت 

 سقیفه و بعد از آندر  علیه السالمیاد آوری حق امیرالمومنین 

برای خالفت توسط عده ای  بر خالف تصور عموم مخالفین، در سقیفه و بعد از آن حق امیر المومنین 
 ی شد.از صحابه یاد آور 

بعد از اینکه بر خالف میل انصار، بیعت به سمت ابوبکر سوق داده شد، بعضی از آن ها از کرده ی خود 
 ( بیعت می کنیم!پشیمان شدند و گفتند: فقط با علی )

 روایت یکم:
ثقه، عالم به انساب و عارف به اخبار »هـ( که خطیب بغدادی از او به عنوان  356زبیر بن بکار )متوفای 

 ، می نویسد : 1یاد کرده است« قدمین و آثارمت

هنگامی که بشیر بن سعد با ابوبکر بیعت کرد و مردم گرد ابوبکر جمع شدند و با او بیعت کردند، ابوسفیان »
 بود گذر کرد و و ایستاد و شعری سرود ... بن حرب به خانه ای که در آن علی بن ابی طالب 

ن به طمع نیندازید، مخصوصا قبیله ی تیم بن مره یا عدی ؛ حکومت ای بنی هاشم مردم را در مورد خودتا
شایسته ی آن نیست ؛ ای ابوالحسن  نیست جز در شما و به سوی شما و هیچ کس جز ابو الحسن علی 

آن را محکم ببند و تو به کاری که امید می رود توانا هستی ؛ و کدام انسان قصی را ترک می کند در حالی که 
  .محافظت و مراقبت است و مردم از غالب دور هستندنظرش قابل 

به ابوسفیان فرمود: تو کاری را می خواهی که ما از یاری کنندگانش نیستیم و رسول خدا  پس علی 
  با من پیمانی بسته است که من بر آن پیمان هستم و ابوسفیان او را رها کرد و نزد عباس بن عبد المطلب

، تو سزاوارتر به ارث برادرت هستی ؛ دستت را بده تا با تو بیعت کنم و بعد ابوالفضل ر منزلش رفت و گفت : اید
( آن را رد از بیعت من کسی از مردم با تو مخالفت نکند. پس عباس خندید و گفت : ای ابوسفیان ! علی )

  2«می کند و عباس آن را در خواست می کند ؟! و ابوسفیان نافرجام  برگشت.

                                                      
د الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام الزبیر بن بکار بن عب 517رقم  363ص    9تهذیب التهذیب  ج  [1]

األسدي المدني أبو عبد الله بن أبي بکر قاضي مکة ... وقال الدارقطني ثقة وقال الخطیب کان ثقة ثبتا عالما بالنسب عارفا بأخبار 
 المتقدمین ومآثر الماضین

ِبي َبْکٍر َفَباَیُعوُه، سایت شامله  383األخبار الموفقیات للزبیر بن بکار ، ص  [2]
َ
اُس َعَلی أ َبا َبْکٍر، َواْزَدَحَم النَّ

َ
ا َباَیَع َبِشیُر ْبُن َسْعٍد أ / َلمَّ
ْنَشَد 

َ
َف َوأ

َ
الُم، َفَوق ِبي َطاِلٍب َعَلْیِه السَّ

َ
ِذي ِفیِه َعِليُّ ْبُن أ ُبو ُسْفَیاَن ْبُن َحْرٍب ِباْلَبْیِت الَّ

َ
  :َمرَّ أ
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 و بعد از آن فهیالسالم در سق هیعل نیرالمومنیحق ام یآور  ادی

 روایت دوم:

نقل کرده، انصار هنگامی که دیدند آنچه را که از خالفت می خواستند  1نابر روایتی که طبری با سند معتبرب
 2بیعت می کنیم! از دستشان رفت، همگی یا بعضی از آن ها گفتند: فقط با علی 

 ابن اثیر جزری نیز این مطلب را در تاریخش آورده و چنین گفته است: 

بیعت می کنیم.  یعت کردند؛ پس همه یا بعضی از انصار گفتند: فقط با علی عمر و مردم با ابوبکر ب»
  3«، بنی هاشم، زبیر و طلحه از بیعت کردن تخلف کردند.علی 

 روایت سوم:
چون کار بیعت برای ابوبکر تمام شد، بسیاری از انصار بر بیعتشان با ابوبکر پشیمان شدند و یکدیگر را مالمت 

 را یاد می کردند. کرده و حضرت علی 

 زبیر بن بکار می نویسد:

هنگامی که با ابوبکر بیعت شد و حکومتش مستقر شد، بسیاری از انصار برای بیعتشان با او پشیمان شدند »

                                                      
ْو َعِديَبِني َهاِشٍم ال ُتْطمِ 

َ
َة أ َما َتْیُم ْبُن ُمرَّ اَس ِفیُکُم ... َوال ِسیَّ  ُعوا النَّ

ُبو َحَسٍن َعِلي
َ
ْمُر ِإال ِفیُکُم َوِإَلْیُکُم ... َوَلْیَس َلَها ِإال أ

َ
 َفَما األ

ِذي ُیْرَتَجی َمِلي ْمِر الَّ
َ
َك ِباأل َبا َحَسٍن َفاْشُدُد ِبَها َکفَّ َحاِزٍم ... َفِإنَّ

َ
 أ

يُّ 
َ
ِصيَوأ

َ
اُس ِمْن َغاَلٍب ق ُیَها ... َمِنیُع اْلِحَمی َوالنَّ

ْ
ا َوَرأ َصیًّ

ُ
 اْمِرٍئ َیْرِمي ق

ی ال ِه َصلَّ ْد َعِهَد َرُسوُل اللَّ
َ
ْصَحاِبِه، َوق

َ
ْمًرا َلْسَنا ِمْن أ

َ
َك ُتِریُد أ ِبي ُسْفَیاَن: " ِإنَّ

َ
َنا لَ َفَقاَل َعِليٌّ أل

َ
َم َعْهًدا َفأ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ُبو ُسْفَیاَن، ُه فَ لَّ

َ
َتَرَکُه أ

 
َ
َحقُّ ِبِمیَراِث أ

َ
ْنَت أ

َ
َبا اْلَفْضِل، أ

َ
ِلِب ِفي َمْنِزِلِه، َفَقاَل: َیا أ اِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ َباِیَعَك، َفال َیْخَتِلُف َوَعَدَل ِإَلی اْلَعبَّ

ُ
ََ أل  َعَلْیَك ِخیَك، اْمُدْد َیَد

ََ َفَض  ا اُس َبْعَد َبْیَعِتي ِإیَّ ُبو ُسْفَیاَن َخائِ النَّ
َ
اُس! َفَرَجَع أ َبا ُسْفَیاَن، َیْدَفُعَها َعِليٌّ َوَیْطُلُبَها اْلَعبَّ

َ
اَل: َیا أ

َ
اُس، َوق  ابً ِحَك اْلَعبَّ

طبق برنامه ی جوامع الکلم، تمام رجال سند این روایت ثقه هستند بجز محمد بن حمید که توثیقش قبال در بحث حدیث یوم  [1]
 الدار ذکر شد.

بحدثنا ابن حمید قال حدثنا جریر عن مغیرة عن أبي معشر زیاد بن کلیب عن أبي أیوب عن  399ص    3تاریخ الطبري  ج  [2]
  إبراهیم قال لما قبض النبي ... فقالت األنصار أو بعض األنصار ال نبایع إال علیا

نصار أو بعض األنصار ال نبایع إال علیا قال وتخلف علي فبایعه عمر وبایعه الناس فقالت األ  813ص    3الکامل في التاریخ  ج  [3]
 وبنو هاشم والزبیر وطلحة عن البیعة
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امتداد رسالت 

 1«( را یاد کردند و اسمش را صدا زدند.و یکدیگر را مالمت کردند و علی بن ابی طالب )

د مناف از بنی امیه، بنی هاشم و غیر آنها تمایل زیادی داشتن ابن تیمیه نیز به صراحت می گوید: اکثر عبد
 خلیفه شود.  که حضرت علی 

مسلمانان با ابوبکر بیعت کردند، در حالی که بیشتر بنی عبد مناف از بنی امیه، بنی هاشم و غیر آنها تمایل »
  2«و پذیرفتن والیت و حکومتش داشتند. زیادی به علی بن ابی طالب 

 ارم:روایت چه
 زبیر بن بکار می نویسد:

بعد از تمام شدن بیعت گیری نیز هنوز بحث و گفتگو ادامه داشت و عبد الرحمن بن عوف خطاب به انصار 
 گفت: 

 «و ابو عبیده جراح نیست.  در میان شما در فضیلت کسی مانند ابوبکر، عمر، علی »

ن در میان ما نیز اشخاص با فضیلتی چون سعد بکه زید بن ارقم جواب داد: ما منکر فضل آنها نیستیم، اما 
 عباده، ابی بن کعب، معاذ بن جبل و ذو الشهادتین خزیمة بن ثابت وجود دارد و اضافه کرد که :

و ما می دانیم که از میان کسانی که از قریش نام بردی، کسی است که اگر خالفت را بخواهد، کسی با او »
 3«است. ب نزاع نمی کند و او علی بن ابی طال

 روایت پنجم:
زبیر بن بکار سپس نقل می کند که کسی از مهاجرین و انصار در این شکی نداشت که خلیفه بعد از رسول 

 است. ، حضرت علی خدا 

                                                      
ْنَصاِريُّ اْلَمْعُروُف َباْبِن َمْخَرَمَة،  سایت شامله 913ح  333األخبار الموفقیات للزبیر بن بکار ، ص  [1]

َ
ُد ْبُن ُموَسی األ َثَنا ُمَحمَّ / َحدَّ

َثِني ِإْبَرا اَل: َحدَّ
َ
ُبو َبْکٍر َواْسَتَقرَّ ِهیُم ْبُن ق

َ
ا ُبوِیَع أ اَل: " َلمَّ

َ
، ق ْهِريُّ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف الزُّ ْمُرُه، َنِدَم  َسِعیِد ْبِن ِإْبَراِهیَم ْبِن َعْبِد الرَّ

َ
ْوٌم َکِثیٌر ِمَن أ

َ
 ق

 
َ
ْنَصاِر َعَلی َبْیَعِتِه، َوالَم َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوَذَکُروا َعِليَّ ْبَن أ

َ
 ِبي َطاِلٍب َوَهَتُفوا ِباْسِمِه األ

و بایع المسلمون أبا بکر و کان اکثر بني عبد مناف من بني أمیة و بني هاشم و غیرهم لهم  03ص    3منهاج السنة النبویة  ج  [2]
  میل قوي إلی علي بن أبي طالب یختارون والیته

ا َلَنعْ  337األخبار الموفقیات للزبیر بن بکار ، ص  [3] َحٌد: َوِإنَّ
َ
ْمَر َلْم ُیَناِزْعُه ِفیِه أ

َ
َرْیٍش َمْن َلْو َطَلَب َهَذا األ

ُ
ْیَت ِمْن ق ْن َسمَّ نَّ ِممَّ

َ
َلُم أ

ِبي َطاِلٍب 
َ
 َعِليُّ ْبُن أ
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 و بعد از آن فهیالسالم در سق هیعل نیرالمومنیحق ام یآور  ادی

 محمد بن اسحاق روایت کرده است که: هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، تیم بن مره افتخار کردند.»

خلیفه ی بعد از رسول خدا   ین و انصار شکی نداشتند که علی وی همچنین گفته است: عموم مهاجر 
)ص( است. پس فضل بن عباس گفت: ای قریشیان و خصوصا ای بنی تیم، شما تنها خالفت را به وسیله ی 
نبوت به دست گرفتید، در حالی که ما بر خالف شما اهل آن هستیم و اگر ما این امر خالفت را که خودمان 

یم بخواهیم، کراهت مردم نسبت به ما بزرگتر از کراهتشان نسبت به دیگران خواهد بود به شایسته ی آن هست
خاطر حسد و کینه شان بر ما و ما می دانیم که نزد صاحب ما عهدی است که به او منتهی می شود و یکی از 

 فرزندان ابو لهب بن عبد المطلب بن هاشم )عتبه( چنین شعر گفت:

 ( برگردانده شود  )خالفت( از بنی هاشم و از ابو الحسن )علی گمان نمی کردم که امر 

 آیا او اولین کسی نیست که به قبله ی شما نماز خواند ؟ آیا او داناترین مردم به قرآن و سنت ها نیست؟ 

در غسل و کفن پیامبر )ص( او را   آیا او آخرین کسی نیست که از پیامبر جدا شد ؟ و کسی که جبرئیل 
 دیاری کر 

خصوصیاتی که در او )علی( است در دیگران نیست و شکی در آن ندارند و در میان این قوم نیکی های او 
 وجود ندارد 

 چه چیز آنان را از او بازداشت تا ما آن را بدانیم، ضرر و زیان ما از بزرگترین زیان ها است

: دیگر تکرار نکن؛ چرا که حفظ ( شخصی را به سوی او فرستاد و فرمود زبیر بن بکار گوید: پس علی )
 1«دین برای ما از هر چیزی محبوب تر است.

                                                      
ا بُ  338-337األخبار الموفقیات للزبیر بن بکار ، ص  [1] َبا َبْکٍر َلمَّ

َ
نَّ أ

َ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق: أ وِیَع اْفَتَخَرْت َتْیُم ْبُن سایت شامله / َرَوی ُمَحمَّ

ْمِر َبْعَد 
َ
ا ُهَو َصاِحُب األ نَّ َعِلیًّ

َ
وَن أ ْنَصاِر ال َیُشکُّ

َ
ُة اْلُمَهاِجِریَن َوُجلُّ األ اَل: َوَکاَن َعامَّ

َ
َة ق ُه َعَلْیِه َوآِلِه، َفَقاَل اْلَفْضُل  ُمرَّ ی اللَّ ِه َصلَّ  َرُسوِل اللَّ

 
ُ
اِس: َیا َمْعَشَر ق ْهُلَها ُدوَنُکْم، ْبُن اْلَعبَّ

َ
ِة َوَنْحُن أ ُبوَّ َخْذُتُم اْلِخالَفَة ِبالنُّ

َ
َما أ ُکْم، ِإنَّ ِذي َوَلْو َطَلْبنَ َرْیٍش، َوُخُصوًصا َیا َبِني َتْیٍم، ِإنَّ ْمَر الَّ

َ
ا َهَذا األ

ْعَظَم ِمْن َکَراَهِتِهْم ِلَغْیِرَنا
َ
اِس َلَنا أ ْهُلُه َلَکاَنْت َکَراَهُة النَّ

َ
نَّ ِعْنَد َصاِحِبَنا َعْهًدا ُهَو َیْنَتِهي َنْحُن أ

َ
ا َلَنْعَلُم أ ، َحَسًدا ِمْنُهْم َلَنا َوِحْقًدا َعَلْیَنا، َوِإنَّ

ِلِب ْبِن َهاِشٍم ِشْعًرا ِبي َلَهِب ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ
َ
اَل َبْعُض َوَلِد أ

َ
 ِإَلْیِه َوق

ْمَر ُمْنَصِرٌف ... َعْن 
َ
نَّ األ

َ
ْحَسُب أ

َ
ِبي َحَسِن  َما ُکْنُت أ

َ
 َهاِشٍم ُثمَّ ِمْنَها َعْن أ
َنِن  اِس ِباْلُقْرآِن َوالسُّ ْعَلَم النَّ

َ
ی ِلِقْبَلِتُکْم ... َوأ َل َمْن َصلَّ وَّ

َ
َلْیَس أ

َ
 أ

ِبيِّ َوَمْن ... ِجْبِریُل َعْوٌن َلُه ِفي اْلُغْسِل َواْلَکَفِن  اِس َعْهًدا ِبالنَّ َرَب النَّ
ْ
ق
َ
 َوأ

 ال َیْمَتُروَن ِبِه ... َوَلْیَس ِفي اْلَقْوِم َما ِفیِه ِمَن اْلَحَسِن  َما ِفیِه َما ِفیِهُم 
ْعَظَم اْلَغَبِن 

َ
ُهْم َعْنُه َفَتْعَلُمُه ... َها ِإنَّ َذا َغْبُنَنا ِمْن أ ِذي َردَّ  َماَذا الَّ

اَل 
َ
ال َیُعوَد، َوق

َ
َمَرُه أ

َ
َبْیُر: َفَبَعَث ِإَلْیِه َعِليٌّ َفَنَهاُه َوأ اَل الزُّ

َ
َحبُّ ِإَلْیَنا ِمْن َغْیِرهِ ق

َ
یِن أ  : َسالَمُة الدِّ
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امتداد رسالت 

 به غصب خالفت در شورای شش نفره علیه السالماشاره ی امیر المومنین 

طوالنی درباره ی ماجراهای شورای روایتی  اسناد معتبربا هـ( و طبری  363)متوفای بن شبه نمیری عمر 
 از جمله در قسمتی از این روایت آمده است؛ بر می دارد آنبسیاری از حقایق  که پرده ازشش نفره نقل کرده اند 

 فرمودند: که بعد از تسلیم خالفت به عثمان توسط عبد الرحمن بن عوف، امیر المومنین 

س صبری نیکو می  ؛روزی نیست که علیه ما همدست شدیداین اولین  .برای مدتی دراز به او گذاشتی»
به خدا قسم عثمان را خلیفه کردی  81خواهم. یوسف: از خداوند یاری می ،کنیدصیف میکنم و بر آنچه تو

  33هر روز به کاری است. الرحمن: تا آن را به تو بازگرداند و خدا 

ن ها آ ؛رده ام و با مردم مشورت کرده ام؛ چرا که من نظر کپس عبد الرحمن گفت: ای علی، بد گمان نباش
 . ابر نمی گیرندان بر کسی را با عثم

 فرمود:.. و . رمود: این نامه به سر خواهد رسیدخارج شد در حالی که می ف  پس علی 

 ،مردم به قریش می نگرند و قریش به همدیگر می نگرد و می گوید: اگر بنی هاشم بر شما خالفت یابند» 
میان خودتان دست به دست  ا درآن ر  ،ولی اگر در غیر آن ها از قریش باشد ،هرگز از میانشان خارج نمی شود

 1« .«می برید

 تصحیح کرده اند. 3و محقق کتابش، عبد الله الدویش 2سند روایت ابن شبه نمیری را برنامه ی جوامع الکلم

بقیه حسن  ، سند سوم ضعیف وطبری نیز این روایت را با پنج سند نقل کرده که طبق برنامه ی جوامع الکلم
 :4هستند

                                                      
والله  81فقال علي حبوته حبو دهر لیس هذا أول یوم تظاهرتم فیه علینا ) فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون ( یوسف  [1]

یا علي ال تجعل علی نفسك سبیال  فقال عبد الرحمن 33ما ولیت عثمان إال لیرد األمر إلیك والله ) کل یوم هو في شأن ( الرحمن 
فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم ال یعدلون بعثمان فخرج علي وهو یقول سیبلغ الکتاب أجله ... فقال علي إن الناس ینظرون 

ها وإلی قریش وقریش تنظر إلی بیتها فتقول إن ولي علیکم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدا وإن کانت في غیرهم من قریش تداولتم
 بینکم

 حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل ، رجاله ثقات 8533ح  15-18ص    3أخبار المدینة  ج  [2]
 پی دی اف / قال عبد الله الدویش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد   803-807ص  9أخبار المدینة )المجلد السادس(، ج  [3]
  519-517ص    3تاریخ الطبري  ج  [4]
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 شش نفره یالسالم به غصب خالفت در شورا هیعل نیالمومن ریام یاشاره 

 ()عن شهر بن حوشبشبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن األعمش عن إبراهیم حدثني عمر بن . 8

محمد بن عبدالله األنصاري عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن  (حدثني عمر بن شبة قال حدثنا. )3
 حوشب 

س اأبن مخنف عن یوسف بن یزید عن عب عن( حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع. )9
 بن سهل 

مباَر بن فضالة عن عبیدالله بن عمر  عن( حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع. )0
 (عن عمرو بن میمون األودي)

َ بن فضالةعن  حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع. )5 ي إسحاق یونس بن أب عن( مبار
  عن عمرو بن میمون األودي
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امتداد رسالت 

 قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ علیه السالمچرا امام علی  شبهه:

خلیفه ی منصوب از  یکی از سؤاالت و شبهاتی که همواره مطرح بوده، این است که اگر حضرت علی 
 جانب خداوند بوده است، پس چرا قیام نکرد تا حقش را از خلفای غاصب بستاند؟!

می  رآن و سپس روایات نبوی و سپس کالم خود حضرت امیرالمومنین ما جواب این سؤال را ابتدا از ق
 دهیم.

 دلیل قرآنی

 خداوند در قرآن نام تعدادی از پیامبران را می برد و سپس می فرماید:

 ِوَلـٰئ
ُ
ذِ  کأ َتِدْه ... .یالَّ

ْ
ـُه ۖ َفِبُهَداُهُم اق  َن َهَدی اللَّ

 1 .«س به هدایت آنان اقتدا کنآنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده؛ پ»

یاد شده  آن هااست که چند آیه قبلش از  و سلیمان هارون موسی،  تو از جمله ی آن پیامبران ، حضر 
 ؛است

 َْبُل ۖ َوِمن ُذِرّ یَنا ۚ َوُنوًحا َهَد یالًّ َهَد کْعُقوَب ۚ یَوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق و
َ
 یِتِه َداُووَد َوُسلَ یَنا ِمن ق

َ
وُسَف یوَب وَ یَماَن َوأ

لِ کَوُموَسٰی َوَهاُروَن ۚ وَ   .َن یاْلُمْحِسنِ  یَنْجزِ  کَذٰ

، و از میرده بودکت یش هدایم، و نوح را از پیردکت یم ]و[ همه را هدایدیعقوب را به او بخشیو اسحاق و »
داش را پا ارانکو یکسان ننیم، و بدیردکت یوسف و موسی و هارون را هدایوب و یمان و اینسل او داود و سل

 2 .«میدهمی

نیز با اقتدا به سیره ی آن سه پیامبر، بهترین تصمیم را گرفتند که در ادامه  حضرت امیرالمومنین 
 توضیح می دهیم.

                                                      
 37ام: انع [1]
 10انعام:  [2]
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 رند؟ینکردند تا حقشان را پس بگ امیالسالم ق هیعل یشبهه: چرا امام عل

 یکم: اقتدا به سیره ی حضرت موسی 

و شمشیر نکشیدنشان برای باز پس گرفتن حکومت ، نداشتن یاور و امتحان  دلیل صبر امیر المومنین 
از عصایش در فتح ارض موعود به تنهایی  توسط خداوند بود و به همان دلیلی که حضرت موسی  مردم

نیز از ذو الفقارش برای گرفتن حقش استفاده نکرد تا خود مردم این امر را  استفاده نکرد، امیر المومنین 
 .محقق کنند

 رماید:قرآن درباره ی بنی اسرائیل در ماجرای وارد شدن به ارض موعود می ف

 اُلوا
َ
ا َداُموا فِ یق َبًدا مَّ

َ
ْدُخَلَها أ ا َلن نَّ نَت َوَربُّ یا ُموَسٰی ِإنَّ

َ
اِعُدوَن . کَها ۖ َفاْذَهْب أ

َ
ا َهاُهَنا ق  َفَقاِتاَل ِإنَّ

)بنی اسرائیل( گفتند: ای موسی! تا آنها در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخواهیم شد! تو و پروردگارت بروید »
 1 «ایم.ن( بجنگید، ما همینجا نشستهو )با آنا

 دوم: اقتدا به سیره ی حضرت هارون 

به میقات می رفتند ، ایشان را جانشین  کسی است که وقتی حضرت موسی  حضرت هارون 
 ؛ دخودشان قرار دادن

 ِْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ مِ یَن لَ یَوَواَعْدَنا ُموَسٰی َثاَلث
َ
ِه یَلًة َوأ ْرَبعِ  َقاُت َرِبّ

َ
خِ یَن لَ یأ

َ
اَل ُموَسٰی أِل

َ
 یِه َهاُروَن اْخُلْفنِ یَلًة ۚ َوق

ْومِ  یفِ 
َ
ِبْع َسبِ  یق ْصِلْح َواَل َتتَّ

َ
 . َن یَل اْلُمْفِسدِ یَوأ

و ما با موسی، سی شب وعده گذاشتیم؛ سپس آن را با ده شب )دیگر( تکمیل نمودیم؛ به این ترتیب، میعاد »
تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش. و پروردگارش )با او(، چهل شب 

 2 .«)آنها( را اصالح کن! و از روش مفسدان، پیروی منما

که پیامبر الهی  اما بنی اسرائیل ، به بت پرستی رو آوردند و نزدیک بود جانشین بر حق حضرت موسی 
 نیز بود را بکشند ؛

 

                                                      
 30مائده:  [1]
 803اعراف:  [2]
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امتداد رسالت 

 ا َرَجَع ُموَسٰی اَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُمونِ َوَلمَّ
َ
ِسًفا ق

َ
ْوِمِه َغْضَباَن أ

َ
ْمَر َربِّ  ۖیِمن َبْعدِ  یِإَلٰی ق

َ
َعِجْلُتْم أ

َ
لْ ک أ

َ
ْلَواَح ْم ۖ َوأ

َ
َقی اأْل

خِ 
َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
ُه ِإلَ یِه یَوأ مَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفونِ یُجرُّ

ُ
اَل اْبَن أ

َ
ْعَداَء َواَل َتْجَعْلنِ ا یُتْشِمْت بِ  َفاَل  یْقُتُلوَننِ یاُدوا کوَ  یِه ۚ ق

َ
 یأْل

اِلِم    .َن یَمَع اْلَقْوِم الظَّ

نانی پس از من، بد جانشی»و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت، گفت: »
مودید )و عجله نبرایم بودید )و آیین مرا ضایع کردید(! آیا درمورد فرمان پروردگارتان )و تمدید مّدت میعاد او(، 

سپس الواح را افکند، و سر برادر خود را گرفت )و با عصبانیت( به سوی خود کشید؛ او « زود قضاوت کردید؟!(
گفت: فرزند مادرم! این گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند؛ و نزدیک بود مرا بکشند، پس کاری نکن که 

 1 .«ران قرار مدهدشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکا

 به دلیل متفرق نشدن بنی اسرائیل ، قیام نکردند ؛ و حضرت هارون 

 اَل
َ
ُخْذ ِبِلْح یق

ْ
مَّ اَل َتأ

ُ
ِس  یتِ یا اْبَن أ

ْ
َت بَ یَخِش  ی ِإنِّ  ۖیَواَل ِبَرأ

ْ
ق ن َتُقوَل َفرَّ

َ
ْولِ َل وَ یِإْسَرائِ  یَن َبنِ یُت أ

َ
ْب ق

ُ
 .یَلْم َتْرق

درم! ]= ای برادر![ ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگویی تو میان بنی )هارون( گفت: ای فرزند ما»
 2 .«اسرائیل تفرقه انداختی، و سفارش مرا به کار نبستی

که در این باره ، صبر کرده اند  با اقتدا به سیره ی حضرت هارون  ابراین حضرت امیرالمومنین نب
 نیز در کتب اهل سنت نقل شده است. روایاتی

 البر از جابر و شعبی نقل می کند که گفتند: ابن عبد

نامه نوشت و از خروج آن ها  هنگامی که طلحه و زبیر خروج کردند، ام الفضل دختر حارث به علی »
وفات یافتند، ما  فرمود: از طلحه و زبیر عجیب است؛ هنگامی که رسول خدا  پس علی  .خبر داد

وم ما بر پس ق ؛نسزد که با ما در حکومت آن حضرت منازعه کند کسی را؛ گفتیم اهل و اولیای ایشان هستیم
ما ابا کردند و حکومت را به غیر ما دادند. به خدا قسم اگر ترس از تفرقه ، بازگشت به کفر و خروج مردم از دین 

                                                      
 857اعراف:  [1]
 30طه:  [2]
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 رند؟ینکردند تا حقشان را پس بگ امیالسالم ق هیعل یشبهه: چرا امام عل

   1.«پس بر بعضی از درد ها صبر کردیم ؛نبود، اوضاع را تغییر می دادیم

 زبیر بیعتشان را شکستند، فرمودند: و نیز در آن هنگامی که طلحه و

خدایا من از تو در برابر قریش کمک می خواهم؛ آن ها قطع رحم کردند و جایگاه و فضیلت بزرگ مرا »
کوچک کردند و برای جنگ با من دور هم گرد آمدند که من نسبت به آن ها سزاوار تر بودم و آن را از من ربودند 

ا غم زندگی کن ! و من نگاه کردم و با من دوستان و یاری دهندگانی نبود ، سپس گفتند: با سختی صبر کن و ب
جز اهل بیتم که ترسیدم از بین بروند. پس چشم بر خار گذاشتم و با غصه آب نوشیدم و با فرو خوردن خشم بر 

  2«چیزی که از حنظل تلخ تر بود و بر قلب از تیزی شمشیر دردناک تر بود صبر کردم.

 داستان قضاوت حضرت سلیمان سوم: اقتدا به 

 .را ملموس تر نماید ، علت صبر امیر المومنین شاید این داستان قضاوت حضرت سلیمان  

 نقل کرده است که فرمودند:  ابوهریره از رسول خدا بخاری در صحیحش از 

ت: رفیقه او گفی دو کودک خود را همراه داشتند، گرگی آمد کودک یکی از ایشان را برد. یدو زن در صحرا»
بردند. آن  کودک تو را برده است. زن دیگر گفت: نه کودک تو را برده است. پس شکایت نزد داود ،گرگ

را مالقات کردند و  بیرون شدند، سلیمان  حضرت به مفاد زن بزرگتر حکم کرد؛ چون از نزد داوود 
کنم.  رید تا کودک را در میان شما دو قسمتحکم پدرشان را با وی در میان گذاشتند. ایشان گفتند: کاردی بیاو 

زن بزرگتر خاموش بود، ولی زن کوچکتر گفت: خدا بر تو رحمت کند، این کار را نکن؛ این بچه فرزند او است. 

                                                      
وذکر عمر بن شبة عن المدائنی عن أبی مخنف عن جابر عن الشعبی قال لما خرج طلحة والزبیر  033ص    3االستیعاب  ج  [1]

قلنا نحن إن الله عز وجل لما قبض رسوله کتبت أم الفضل بنت الحارث إلی علی بخروجهم فقال علی العجب لطلحة والزبیر 
فصبرنا  اأهله وأولیاؤه ال ینازعنا سلطانه أحد فأبی علینا قومنا فولوا غیرنا وأیم الله لوال مخافة الفرقة وأن یعود الکفر ویبوء الدین لغیرن

  علی بعض األلم
اللهم إنی أستعین بک علی قریش فإنهم قطعوا   68ص    6و شرح نهج البالغة  ج  833-836ص    8اإلمامة والسیاسة  ج  [2]

رحمی وصغروا عظیم منزلتی وفضلی واجتمعوا علی منازعتی حقا کنت أولی به منهم فسلبونیه ثم قالوا اصبر کمدا وعش متأسفا 
ی لفنظرت فإذا لیس معی رفاق وال مساعد إال أهل بیتی فضننت بهم علی الهالک فأغضیت عینی علی القذی وتجرعت رفیق ع

  الشجا وصبرت من کظم الغیظ علی أمر من العلقم طمعا وآلم للقلب من حز الحدید
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امتداد رسالت 

 1«فرمان داد تا طفل را به زن کوچک بدهند. پس سلیمان 

تا زنده بماند، ولو در دامان  نیز بسان مادری مهربان، کودک نوپایش را رها کرد امیر المؤمنین آری، 
 نامادری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
قال کانت امرأتان معهما ابناهما عن أبی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله  6913ح  3015ص    6صحیح البخاری  ج  [1]

الم إنما ذهب بابنک فتحاکمتا إلی داود علیه السجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنک وقالت األخری 
فقضی به للکبری فخرجتا علی سلیمان بن داود علیهما السالم فأخبرتاه فقال ائتونی بالسکین أشقه بینهما فقالت الصغری ال تفعل 

  یرحمک الله هو ابنها فقضی به للصغری
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 رند؟ینکردند تا حقشان را پس بگ امیالسالم ق هیعل یشبهه: چرا امام عل

 دلیل نبوی

و خواص یارانشان در  به امیرالمومنین  اهل سنت روایات متعددی نقل کرده اند که رسول خدا 
 پیمان گرفته بودند. برابر خلفای غاصب دستور به صبر داده بودند و به ویژه از امیر مومنان 

 ومنین دستور صبر به امیر الم`

 احمد بن حنبل با سند صحیح روایت کرده است که: روایت یکم:

فرمودند: به زودی بعد از من اختالف یا امری اتفاق خواهد فرمودند: رسول خدا  علی بن ابیطالب »
 1«افتاد. پس اگر توانستی که صلح کنی ، همین کار را بکن.

و برنامه ی  3یز همه ی رجال سندش را ثقه دانستهو هیثمی ن 2احمد شاکر سند این روایت را تصحیح کرده
 4جوامع الکلم سندش را در متابعات و شواهد حسن دانسته است.

 می نویسد :  (هـ 356متوفای )زبیر بن بکار  روایت دوم:

هنگامی که بشیر بن سعد با ابوبکر بیعت کرد و مردم گرد ابوبکر جمع شدند و با او بیعت کردند، ابوسفیان 
و در آن از  بود گذر کرد و و ایستاد و شعری سرود به خانه ای که در آن علی بن ابی طالب  بن حرب

( ) پس علی» خواست که با همکاری ابوسفیان برای بازپس گرفتن خالفت قیام کند؛ امیرالمومنین 
ا من پیمانی ب به ابوسفیان فرمود: تو کاری را می خواهی که ما از یاری کنندگانش نیستیم و رسول خدا 

 5«.بسته است که من بر آن پیمان هستم

                                                      
اس بن بن سلیمان یعنی النمیری ثنا محمد بن أبی یحیی عن إیحدثنا عبد الله حدثنی محمد بن أبی بکر المقدمی ثنا فضیل  [1]

إنه سیکون بعدی اختالف أو أمر فإن استطعت أن عمرو األسلمی عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله 
  تکون السلم فافعل

 پی دی اف؛ قال الشاکر: إسناده صحیح 635ح  063ص    8مسند أحمد بن حنبل  ج  [2]
  رواه عبدالله ورجاله ثقات  390ص    3مجمع الزوائد  ج  [3]
حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین عدا إیاس بن عمرو األسلمی وهو  [4]

 مقبول
ِبی ُسْفیاَن: " ِإنَّ   383األخبار الموفقیات للزبیر بن بکار ، ص  [5]

َ
ِه َفَقاَل َعِلی أل ْد َعِهَد َرُسوُل اللَّ

َ
ْصَحاِبِه، َوق

َ
ْمًرا َلْسَنا ِمْن أ

َ
ک ُتِریُد أ

 َُنا َله
َ
 َعْهًدا َفأ
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امتداد رسالت 

 دستور صبر به جناب حذیفة بن یمان

صریحا از ظهور پیشوایان شیطان صفت بعد از خودشان خبر داده اند و یاران مخلصشان از  رسول خدا 
 .فاری را به صبر امر فرموده اندجمله جناب حذیقة بن یمان و ابوذر غ

 ت کرده است:مسلم در صحیحش چنین روای

آورد و ما اآلن  یر یم خدا خیبود یما در زمان شر : ردم کد: به رسول خدا عرض یگو یمان میفه بن یحذ»
. گفتم ید: بلاست؟ فرمو یر ی، گفتم دنباله آن شر خیاست؟ فرمود: بل یر، شر ین خیا دنباله ایم آیر هستیدر خ

ومت کبر شما ح یانیشوایه است؟ فرمود: بعد از من پ. گفتم: چگونیاست؟ فرمود: بل یز شر یر نیا دنباله آن خیآ
 یآنان مردان انیدر م ینند و به زودک یره و سنت من رفتار نمیافته اند و به سیت نیت من هدایه به هداکنند ک

در لباس انسان درآمده اند. گفتم: اگر من آن زمان  ین است ولیاطیش یآنها دلها یه دلهاکشوند  یم مکحا 
ر انه زند و مال تو را بین، هر چند بر پشت تو تاز کر اطاعت ینم؟ فرمود: گوش فرادار و از امکه ردم چک کرا در 

 1.«نک یرو ید گوش بده و پیبا

ان با یشواین پیه اکرساند  ین مطلب را میاستفاده شده، ا« س»لمه کاز « ُقوُم یَس »ه در واژه کن یبا توجه به ا
 .ندیآ یار مک یرو  امبر یرحلت پبعد از  یه دارند، به زودک ییهایژگیآن و

ف یلکز تین افته، و رسول خدا یفه چند روز پس از قتل عثمان بن عفان وفات یه حذکن یو با توجه به ا
 گر .یس دکتواند باشد و نه  یفه اول مین ائمه، تنها سه خلیرده است، مصداق اکفه را مشخص یحذ

 

 

                                                      
قال حذیفة بن الیمان قلت یا رسول الله إنا کنا بشر فجاء الله بخیر فنحن فیه فهل   8103ح  8036ص    9صحیح مسلم  ج  [1]

الشر خیر قال نعم قلت فهل وراء ذلک الخیر شر قال نعم قلت کیف قال یکون من وراء هذا الخیر شر قال نعم قلت هل وراء ذلک 
بعدی أئمة ال یهتدون بهدای وال یستنون بسنتی وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان إنس قال قلت کیف أصنع 

 وأطعیا رسول الله إن أدرکت ذلک قال تسمع وتطیع لألمیر وإن ضرب ظهرک وأخذ مالک فاسمع 
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 رند؟ینکردند تا حقشان را پس بگ امیالسالم ق هیعل یشبهه: چرا امام عل

 دستور صبر به جناب ابوذر

 «یءف»دستور صبر به جناب ابو ذر است که در آن ویژگی آن حاکمان ظالم را غصب روایت دیگر در مورد 
 .معرفی کرده است

 روایت یکم:

ند که فیء یآ یم یکه بعد از من حاکمان یهنگام یای ابا ذر ، در چه حال هست» فرمود:  خدا رسول »
قسم به آن  گفتم:« رند؟یگ یشان مخود یفدک( را برا انند)آنچه از کفار بدون جنگ نصیب پیامبر می شود ؛ م

به شما  کنم تا کشته شوم و یکار میگذارم و با آن پ یرم را بر دوشم میکه تو را به حق فرستاده ، شمش ییخدا
 1.«ینیاد ندهم؟ صبر کن تا مرا ببیبهتر از آن تو را  یزیا به چیآ»ملحق شوم. فرمود:

نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را تصحیح کرده این روایت را ابو داود در سننش و احمد در مسندش 
 2است.

که ابن  در حالی ،تنها اشکالی که عده ای به سند این روایت گرفته اند، مجهول بودن خالد بن وهبان است
 4.و حاکم نیز از او در صحیحش روایت نقل کرده و تلویحا توثیقش کرده است 3حبان توثیقش کرده

 .ت عثمان در تبعید به شهادت رسیدخالفجناب ابوذر نیز در ایام 

 

 

 

                                                      
قال یا أبا ذر کیف أنت عند والة یستأثرون علیک بهذا عن أبی ذر أن رسول الله  0353ح  308ص    0سنن أبی داود  ج  [1]

الفیء قال والذی بعثک بالحق أضع سیفی علی عاتقی فاضرب به حتی ألحقک قال أفال أدلک علی خیر لک من ذلک تصبر حتی 
  تلقانی

 پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: إسناده صحیح 38058و  38057ح  39-33ص  86مسند أحمد ، ج  [2]
 خالد بن وهبان بن خالة أبی ذر الغفاری یروی عن أبی ذر روی عنه الناس  3533رقم  373ص    0الثقات  ج  [3]
خالد »ترجمه: « وف.خالد بن وهبان لم یجرح فی روایاته وهو تابعی معر » 073رقم  379ص    8المستدرک علی الصحیحین  ج  [4]

 «بن وهبان در روایاتش جرح نشده است و او تابعی معروفی است.
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 بدر الدین عینی در شرح صحیح بخاری می نویسد:

معاویه به عثمان نامه نوشت و از ابو ذر شکایت کرد و از او خواست که ابو ذر را نزد خودش ببرد ؛ پس »
فت و در آنجا در زمان خالعثمان او را به مدینه آورد و تک و تنها به ربذه )بیابانی در شرق مدینه( تبعید کرد 

 1«عثمان از دنیا رفت )به شهادت رسید( .

 است که گفت:  کرده از مالک بن اوس بن حدثان روایتهـ(  369ابن شبه نمیری )متوفای 

من از ابوذر حدیث می شنیدم و برای من کسی محبوبتر از او برای دیدنش یا مالقات کردنش نبود ؛ پس »
ت که اگر در شام کاری داشتی، پس ابا ذر را از آن خارج کن؛ چرا که او مردم را از نزد معاویه به عثمان نامه نوش

من رانده است. پس عثمان به او نامه نوشت و به آوردنش دستور داد. پس هنگامی که ]ابوذر[ آمد، مردم ندا 
س نماز گزارد، سپ دادند که این ابو ذر است؛ پس خارج شدم تا او را ببینم؛ پس داخل مسجد شد و دو رکعت

عثمان آمد تا اینکه در نزد او ایستاد و نه به او فحش داد و نه توبیخش کرد. پس عثمان به او گفت: کجا بودی 
حمله شد؟ گفت: از چاه داشتم آب می کشیدم. سپس ابو ذر صدایش  زمانی که به شتر های رسول خدا 

سازند، و در راه خدا انفاق ه )و ذخیره و پنهان( میو کسانی که طال و نقره را گنجینرا بلند کرد و گفت: 
تا آخر آیه. پس عثمان به او دستور داد که ]از مدینه[ به  90توبه:  کنند، به مجازات دردناکی بشارت دهنمی

 2«ربذه خارج شود و او نیز خارج شد.

 3عبد الله الدویش در تحقیق کتاب ابن شبه، سند این روایت را تحسین کرده است.

                                                      
فکتب یشکوه إلی أمیر المؤمنین عثمان ، وأن یأخذوه إلیه ، فاستقدمه عثمان ، رضی الله تعالی   301ص    1عمدة القاری  ج  [1]

  ، رضی الله تعالی عنهعنه ، إلی المدینة وأنزله بالربذة وحده ، وبها مات فی خالفة عثمان 
حدثنا یزید بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبی عمرو بن خماش عن مالک بن  8183ح  803ص    3أخبار المدینة  ج  [2]

أوس بن الحدثان قال کنت أسمع بأبی ذر فلم یکن أحد أحب إلی أن أراه أو ألقاه منه فکتب معاویة إلی عثمان إن کان لک فی 
ة فأخرج أبا ذر منه فإنه قد نفل الناس عندی فکتب إلیه عثمان رضی الله عنه یأمره بالقدوم فلما قدم تصایح الناس هذا الشام حاج

أبو ذر فخرجت أنظر إلیه فیمن ینظر فدخل المسجد فصلی رکعتین ثم أتی عثمان رضی الله عنه حتی وقف علیه فما سبه وال أنبه 
ت حین أغیر علی لقاح رسول الله قال کنت علی البئر أستقی ثم رفع أبو ذر صوته األشد فقال فقال له عثمان رضی الله عنه أین کن

إلی آخر اآلیة فأمره عثمان رضی الله عنه أن یخرج إلی  90) والذین یکنزون الذهب والفضة وال ینفقونها فی سبیل الله ( التوبة 
 الربذة فخرج

 بد الله الدویش: إسناده حسن پی دی اف؛ قال ع 350ص  9أخبار المدینة ج [3]
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 روایت دوم:

صراحتا خبر درباره ی دستور صبر به جناب ابو ذر که روایت دیگری هـ(  388عبد الرزاق صنعانی )متوفای 
 876)از علمای بزرگ تابعی و متوفای  با سند صحیح مرسل از طاووس بن کیسان یمانی از تبعید او می دهد

 هـ( نقل می کند که گفت:

می بینم که زیاد حرف میزنی؛ پس چطور هستی زمانی که از مدینه تو را به ابو ذر فرمود: تو را  پیامبر »
بیرون بکنند؟ گفت: به زمین مقدس می آیم. فرمود: پس چطور هستی وقتی که از آن تو را بیرون کنند؟ گفت: 
 به مدینه می آیم. فرمود: پس چطور هستی وقتی که از آن بیرونت کنند؟ گفت: شمشیرم را بر میدارم و با آن

ه اگرچه بنده ای سیاه باشد. ]راوی[ گوید: پس هنگامی ک ،بلکه بشنو و اطاعت کن، پیکار می کنم. فرمود: نه
   1«ابو ذر به سوی ربذه خارج شد، در آنجا غالم سیاهی برای عثمان یافت.

 2نکته اینکه مراسیل طاووس در نزد عامه، از جمله مرسل های معتبر هستند.

                                                      
ألبی ذر ما لی عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبیه قال قال النبی   9310ح  918ص    3مصنف عبد الرزاق  ج  [1]

أراک لقابقا کیف بک إذا أخرجوک من المدینة قال آتی األرض المقدسة قال فکیف بک إذا أخرجوک منها قال آتی المدینة قال 
إذا أخرجوک منها قال آخذ سیفی فأضرب به قال فال ولکن اسمع وأطع وإن کان عبدا أسود قال فلما خرج أبو ذر إلی فکیف بک 

 الربذة وجد بها غالم لعثمان أسود
 عبد الله بن یوسف الجدیع در تقسیم بندی اعتبار روایات مرسل تابعین، می نویسد: [2]

ن أدرکوا علی بن أبی طالب، ومن بقی حیا إلی عهده وبعیده من الصحابة، کحذیفة بن الطبقة الثانیة: أوساط التابعین، وهم الذی» 
الیمان، وأبی موسی األشعری، وأبی أیوب األنصاری، وعمران بن حصین، وسعد بن أبی وقاص، وعائشة أم المؤمنین، وأبی هریرة، 

ومثال هؤالء التابعین: الحسن البصری،  .ن بعضهموالبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ووقع سماعهم م
ومحمد بن سیرین، وعطاء بن أبی رباح، وطاوس الیمانی، والقاسم بن محمد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعامر الشعبی، ومجاهد 

ستند که علی ه طبقه دوم: تابعین طبقه متوسط و آن ها کسانی ترجمه:« بن جبر فمراسیل هذه الطبقة صالحة تکتب ویعتبر بها.
بن ابی طالب )ع( ... عائشه و .. را درک نموده اند و از بعضی از آنها حدیث شنیده اند. و مثال این تابعین: حسن بصری، .. ،طاووس 
یمانی، قاسم بن محمد، ... عامر شعبی و مجاهد بن جبر است. پس مرسل های این طبقه صالحیت دارند، نوشته می شوند و معتبر 

 سایت شامله  397-333ص  3حریر علوم الحدیث، ج هستند.  ت
 شمس الدین ذهبی نیز مراسیل این طبقه از تابعین را نیکو و بی اشکال دانسته است:

ة عند خلق من » َفِمن ِصحاح المراسیل : ُمرَسل سعید بن المسیب ... ونحُو ذلک . فإنَّ المرَسل إذا َصحَّ إلی تابعی کبیر، فهو ُحجَّ
وإن َصحَّ اإلسناُد إلی تابعی متوّسط الطبقة، کمراسیل : مجاهد، وإبراهیم، والشعبی. فهو ُمرَسل جید ال بأَس به، یَقبُله الفقهاء ... 

ه آَخرون. از مرسل های صحیح: مرسل سعید بن مسیب ... و از این قبیل است. اگر سند حدیث مرسل تا » ترجمه:« قوٌم ویُردُّ
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 ابن حجر عسقالنی می نویسد: ؛ چنانکه یگر نیز نقل شدههمین روایت با اسناد د

به او فرمود: "چکار میکنی زمانی که تو را از مسجد  احمد و ابو یعلی از ابی ذر روایت کرده اند که پیامبر »
نبوی )مدینه( بیرون کنند؟ گفت: به شام می روم. فرمود: چکار میکنی زمانی که تو را از آن )شام( بیرون کنند؟ 

فت: به مسجد نبوی )مدینه( باز می گردم. فرمود: چکار میکنی وقتی که تو را از آن بیرون کنند؟ گفت: با گ
شمشیرم پیکار میکنم. فرمود: تو را بر چیزی بهتر از آن راهنمایی میکنم که به هدایت نزدیکتر است. فرمود: 

 دیگر نیز این روایت را از ابو ذر نقل کرده استبشنو و اطاعت کن و هر کجا تو را راندند بپذیر". و احمد از طریق 
و صحیح این است که انکار ابو ذر بر سالطین بود که مال و اموال را برای خودشان برمیداشتند و انفاقش نمی 

   1«کردند.

مطالب در مورد تبعید جناب ابوذر و به شهادت رساندنش توسط عثمان زیاد است که چون محل بحث ما در 
 :م ابن اثیر جزری اکتفا می کنیم، تنها به ذکر کالاینجا نیست

نه فرستاد؛ و در یرا از شام دور کرده و به مد یه و یابوذر اتفاق افتاد که معاو یهـ( ماجرا 97ن سال )سال یدر ا»
وار بر و او را س ید به قتل کردن و یه به او و تهدیبود ؛ از جمله دشنام دادن معاو یار ین کار مطالب بسیعلت ا

ست؛ یرست نت آن دید کردند که رواینه تبعیزشت از مد ینه فرستادن و او را به صورتیبدون محمل به مد یتر ش
ا ی! و دیش را ادب نمایت خویه کار عثمان گفت که امام حق دارد که رعیتوان در توج یم ،اما اگر درست باشد

را دوست  م که من نقل آنیثمان بدانن کار عثمان را سبب اشکال گرفتن بر عین که ایگر؛ نه اید یهاتیتوج

                                                      
ر نزد بسیاری از فقها حجت است ... و اگر سند روایت تا تابعی متوسط الطبقه صحیح باشد؛ تابعی بزرگی صحیح باشد، پس آن د

مانند مرسل های مجاهد ، ابراهیم و شعبی، پس آن مرسل نیکویی است که اشکالی به آن نیست و گروهی قبولش میکنند و 
 سایت شامله 07-91دیگران ردش می کنند.  الموقظة فی علم مصطلح الحدیث ، ص 

وألحمد وأبی یعلی من طریق أبی حرب بن أبی األسود عن عمه عن أبی ذر أن   8908در شرح ح  335ص    9فتح الباری  ج  [1]
قال له کیف تصنع إذا أخرجت منه أی المسجد النبوی قال آتی الشام قال کیف تصنع إذا أخرجت منها قال أعود إلیه أی النبی 

ه قال أضرب بسیفی قال أدلک علی ما هو خیر لک من ذلک وأقرب رشدا قال تسمع وتطیع المسجد قال کیف تصنع إذا أخرجت من
وتنساق لهم حیث ساقوک وعند أحمد أیضا من طریق شهر بن حوشب عن أسماء بنت یزید عن أبی ذر نحوه والصحیح أن إنکار أبی 

  ذر کان علی السالطین الذین یأخذون المال ألنفسهم وال ینفقونه فی وجهه
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 1.«ندارم

را تاب بیاورند و  حکومت امیرالمومنین  ،سال پنجتاریخ نیز گواهی می دهد که مردم نتوانستند بیش از 
سه جنگ پی در پی علیه ایشان به راه انداختند و در نهایت نیز بر سر حکومت، آن حضرت را به شهادت رساندند 

، آن حضرت مشتاقانه و ُمصّرانه با حضرت بیعت کردند، اما بعد از رحلت رسول خدا  و این در حالی بود که
لذا روشن است که بهترین کار، صبر  2یار و یاوری نداشتند و مردم حتی جواب سالم ایشان را نیز نمی دادند!

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
وفی هذه السنة کان ما ذکر فی أمر أبی ذر وإشخاص معاویة إیاه من الشام إلی المدینة وقد   87ص    9الکامل فی التاریخ  ج  [1]

ذکر فی سبب ذلک أمور کثیرة من سب معاویة إیاه وتهدیده بالقتل وحمله إلی المدینة من الشام بغیر وطاء ونفیه من المدینة علی 
قل به ولو صح لکان ینبغی أن یعتذر عن عثمان فإن لإلمام أن یؤدب رعیته وغیر ذلک من األعذار ال أن الوجه الشنیع ال یصح الن

  یجعل ذلک سببا للطعن علیه کرهت ذکرها
وکان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة فلما توفیت استنکر علی »عایشه گوید:  9331ح  8503ص    0صحیح البخاری  ج  [2]

زنده بود، علی )علیه السالم( دارای وجهه و آبرویی در نزد مردم بود. هنگامی  تا زمانی که فاطمه »  ترجمه:« وجوه الناس
 «که فاطمه سالم الله علیها  وفات کرد، مردم از او رو برمی گرداندند.
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 علت عدم قیام در کالم علوی

 ر کتب شیعه چنین آمده است:د پاسخ این سؤال از زبان خود امیرالمومنین 

ه افرادی کپسر ابو طالب! چرا هنگامی  ن بود گفت: ای یخشمگ ه از سخن علی کس یاشعث بن ق» 
؟ و ر نزدییمشدی و شیردند، نجنگکعت یر بکه با ابو بیعب و پس از آنان بنو امکم بن مّرة و بنی عدی بن یاز ت

ر یز  ش از بهیان آن پیه در پاکای نبوده ه با ما داشتهکای طبهدر هر سخن و خ ،ایه به عراق آمدهکاز هنگامی 
به خدا سوگند! من از خود مردم به آنان سزاوارترم، از پگاه درگذشت رسول خدا هماره »ه:کی یآمدن از منبر نگو

 ؟!ر نزدییپس چرا در دفاع از حقت شمش« به من ستم شده است

ا از آن ه مر کن ترس و فرار از مرگ نبود یسخ را بشنو؛ اس! گفتی و حال پای( فرمود: ای پسر قعلی )
باشد؛ ا و آنچه در آن است بهتر مییم از دنیه آنچه نزد خداوند است براکدانم سی میکش از هر یبازداشت، من ب

مرا از آنچه  با من بود. رسول خدا  مان رسول خدا یت و پیدن بازداشت وصیشکر یولی آنچه مرا از شمش
ش از یدم بیردار امت را با خود دکه کن هنگامی یرد خبر داده بود؛ بنا بر اکاز حضرتش با من خواهند اّمت پس 
 که و آله به من گفته بود، نبود. گفتم: ای رسول خدا! آنیه رسول خدا صلی اهّٰلل علکدانستم ش مییآنچه از پ

افتی ین و اگر نکافتی با آنان جهاد یارانی یاگر »د؟ فرمود:یای به من دار هیت و توصیه چنان شود چه وصک
 .«ابییارانی بیتاب خدا و سنت من کن و یی دیه برای برپاکن تا ک ش حفظیدست نگهدار و خون خو

عت خواهند نمود و یرد و با فردی جز من بکه به زودی اّمت مرا رها خواهند کمرا خبر داد  رسول خدا 
 رد. کروی خواهند یجز مرا پ

ی پس از حضرتش کو اند   ه من نسبت به او مانند هارونم نسبت به موسیکخبر داد  مرا رسول خدا 
 ه موسی به هارونک کروانش و گوساله و گوساله پرستان خواهد شد آنیو پ  سرنوشت اّمت همانند هارون

  ی نخواستی مرا نافرماا مییدی گمراه شدند، از آنان جدا نشدی؟ آیه دکگفت: ای هارون! چرا هنگامی
ش و گفت: ای برادر! مرا سرزن« شندکبود مرا ب یکن قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیگفت: ای برادر! ا؟! نیک
ه موسی کعنی هنگامی ی ار نبستی!کتم را بیل جدائی انداختی و وصیان بنی اسرائیی میه بگوکدم ین، ترسکم

افت یند و اگر نکافت با آنان جهاد یارانی یشدند و هارون را به جای خود بر آنان گمارد، به وی فرمود: اگر گمراه 
به من  ه برادرم رسول خدا کدم یشان نسازد. و من ترسندهکند و پرا ک ش را حفظیدست نگهدارد و خون خو
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 رند؟یکردند تا حقشان را پس بگن امیالسالم ق هیعل یشبهه: چرا امام عل

افتی یارانی نیه اگر کار نبستی؟ به تو گفتم کتم را به یندی و وصکندگی افکان امت پرا یه: چرا مکد ین گویچن
 .نیک روانت را حفظیت و پیو خون خود و اهل بدست نگهداری 

ه من سرگرم کردند، در حالی کعت یر روی آوردند و با وی بکمردم به ابو ب پس از درگذشت رسول خدا 
رم یبرنگ ییه جز برای انجام نماز رداکغسل و دفن رسول خدا بودم. سپس به قرآن پرداختم و با خود عهد بستم 

ن ردم، سپس فاطمه را برداشتم و دست پسرانم حسکن یتابی گرد آورم و چنکه قرآن را در کرون ننهم تا یو پای ب
شگامان در اسالم از مهاجران و انصار رفتم و آنان را در یمجاهدان بدر و پ یکایکن را گرفتم و به خانه یو حس

ها چهار نفر به دعوتم پاسخ ش فراخواندم، از همۀ آنان تنیاری خویمورد حّقم به خدا سوگند دادم و آنان را به 
شته کرد احد ند؛ حمزه در نبکبانی یسی نبود تا از من پشتکز یر. از خاندانم نیدادند؛ سلمان، ابو ذر، مقداد، و زب

فر کاز  ه تازهکل یشده بود و جعفر در نبرد موته، من بودم و دو عامی تندخوی بدبخت ناتوان خوار؛ عباس و عق
ه هارون به برادرش گفت، کردند، آن گونه ک. مردم مرا ناخوش داشتند و رها به اسالم روی آورده بودند

ی یویکم الگوی نیهارون برا شندکبود مرا ب یکن قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیه اکای برادر! همانا گفتم:
  !رومندییم حّجت نیه و آله برایمان رسول خدا صلی اهّٰلل علیاست و عهد و پ

افت ین ارانییش فراخواند، یاری خویخواست و آنان را به  کمکرد! از مردم کن یز چنیاشعث گفت: عثمان ن
 شته شد! که مظلوم کو دست نگهداشت تا 

شند، کبود مرا ب یکن قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیه اک کس! آنی( فرمود: وای بر تو ای پسر قعلی )
اوری جز یه کداشتم هر چند ش باز مییشتن خوکرا از ، آنان «میشکه تو را میکالبته »گفتند:اگر به من می

 یکش نزدیم و تو را به خویت دار یم و گرامینی از تو دست بردار کعت یاگر ب»افتم، ولی گفتند:یش نمییخو
عت من با یردم و بکعت یافتم، با آنان بیسی را نکچون « میشکنی تو را میکعت نیم و اگر بیت دهیم و برتر یساز 

  د.شوشان موجب حقی نمیند و برایکن را حق نمیآنان، باطلشا

 ، خود را از«مین تا از تو دست بردار کخود را از خالفت خلع »ه مردم به او گفتند:کاگر عثمان هنگامی 
پس »د:مردم گفتن« .نمکخودم را از خالفت خلع نمی»ولی عثمان گفت: ،شتندکرد او را نمیکخالفت خلع می
به جانم سوگند اگر عثمان خود را از  .شتندکعثمان هم از آنان دست برداشت تا او را  «میشکما هم تو را می

زی را یای نداشت و چه خالفت را به ناحق گرفته بود و در آن بهرهکچرا  ؛ش بهتر بودیرد براکخالفت خلع می
 ... گری را گرفته بودیه از او نبود و حق دکرده بود کادعا 
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امتداد رسالت 

ه با کحقا  افتمیردند، چهل نفر گوش به فرمان میکعت یر بکم بن مّرة با ابو بیو ته همۀ بنکاگر در آن روز 
ه بودم و ردکعت یه من بکچرا  ؛ردمکن نمییردند، چنکعت یه با عمر و عثمان بکردم و اما روزی کآنان جهاد می

 ند ...کشش را نمییعت خویفردی مانند من ب

م بن مّرة با یه دار و دسته تکد سوگند! اگر در آن روز ینسان را آفر افت و اکه دانه را شکس! به آن یای پسر ق
مانند آن چهار  شانه همهکافتم ینی( چهل نفر میکعت با او سرزنش مییه مرا به خاطر بکردند )کعت یر بکابو ب

گاه می م... وقتی ردکلذا خودداری  ؛افتمیدم، ولی نفر پنجمی نیجنگدادم و با آنان میبودند، دست نمینفر آ
شان انیر در میردند، زبکعت یردند چهل مرد از مهاجران و انصار نزد من آمدند و با من بکعت یر بکمردم با ابو ب

سی راست کام آماده باشند. از آنان ده و سالح برگرفته در خانهیه سحرگاهان سر تراشکبود. به آنان دستور دادم 
 ر ...ین، ابو ذر، مقداد و زبرد جز چهار نفر: سلماکنگفت و به من وفا ن

ردند به من کعت یه بکد سوگند! اگر آن چهل نفری یافت و انسان را آفر که دانه را شکس! به آن یای پسر ق
و به ر بر گردنم باشد، با اکعت ابو بیه بکش از آن یبودند، پام آماده میماندند و سحرگاهان در خانهوفادار می
افتم با ییارانی میز یعت با عثمان نیش از بیردم و اگر پکم خدا با او رفتار میکپرداختم و بر اساس حجهاد می

عت من با آنان، راهی برای جهاد یردم؛ اما پس از بکم خدا با آنان رفتار میکردم و بر اساس حکآنان جهاد می
 با آنان وجود نداشت. 

روانت یجز تو و پ ی، همۀ امت محمد یگوه میکن گونه بوده یت ایاشعث گفت: به خدا سوگند! اگر واقع
 اند. هالک شده

م حق با من است، و تنها دشمنان یگوه میکس! به خدا سوگند! آن گونه یفرمود: ای پسر ق علی 
ه به کس کاند؛ اما هر گشته کهال ران و معاندان از اّمت محّمد کگران و منلهینان و حکشمانیحربی و پ

( م )یرده و از صف مّلت ابراهکن اسالم اقرار یه و آله و دیّوت محّمد صلی اهّٰلل علخته و به نبید دست آویتوح
ده و اهل د شیده ولی در امر خالفت دچار تردیرده و با ما دشمنی نورز کاری نیاران را که ما ستمیخارج نشده و عل

د یه امکلمان مستضعفی است ن فرد مسیده، ایز نشناخته و با ما دشمنی نورز یت ما را نیآن را نشناخته و وال 
 1«باشد. کمنا یه از گناهانش بکد یرود و بارحمت خدا بر او می

                                                      
  83ح  3کتاب سلیم بن قیس هاللی ، ج  [1]



 
 

111  
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 منابع و مآخذفهرست 
جهت سهولت دستیابی به مصادر، آن ها را طبقه بندی کردیم؛ بدین شکل که در اولویت اول از برنامه ی 

امله ما در آن برنامه نبود، از سایت رسمی مکتبه ش الجامع الکبیر استناد دهی کرده ایم و اگر کتاب مورد استناد
ابع در پاره ای از موارد نیز از من و اگر در آنجا نیز نبود، از نسخه ی الکترونیکی پی دی اف استفاده کرده ایم.

 متفرقه استفاده کرده ایم که آن ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ایم.

 متفرقه:

  http://tanzil.netهای سایت:، با ترجمه القرآن الکریم .8
 عمان -برنامه الجامع الکبیر لکتب التراث العربی واالسالمی ؛ مرکز التراث للبرمجیات ؛ األردن  .9
  http://www.shamela.wsسایت برنامه ی شامله به آدرس:  .0
 http://gk.islamweb.netبرنامه ی جوامع الکلم متعلق به سایت اسالم وب:  .2
 /aj.com-https://www.valiasrسایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر )عج( به آدرس:  .5
 /:www.ablibrary.nethttps/سایت مکتبة اهل البیت به آدرس:  .7
ن بن موسی ید محمد بن الحسیالمؤلف: الس نهج البالغة المیر المؤمنین علی بن ابی طالب  .7

 هـ(  406)ت  یف الرضیلقب بالشر ی
، با ترجمه ی شیخ حسین  الصحیفة الکاملة السجادیة، االمام زین العابدین علی بن الحسین  .9

 انصاریان

http://www.shamela.ws/
http://gk.islamweb.net/
https://www.valiasr-aj.com/
https://www.ablibrary.net/
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مؤلف: السید محمد الحسینی القزوینی / سایت مؤسسه تحقیقاتی نقد کتاب اصول المذهب الشیعة ال .2
 حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف

 المؤلف: آیت الله السید علی الحسینی المیالنی  ،جواهر الکالم فی معرفة اإلمامة واإلمام .80
 مؤلف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی  ،پیام قرآن .88
 م شیرازی مؤلف: آیت الله ناصر مکار  تفسیر نمونه، .89
هـ( الناشر:  654)ت  یسبط بن الجوز  یبن عبد الله الحنف یوسف بن قزغلیرة الخواص، المؤلف: کتذ .80

 منشورات الشریف الرضی / سایت مکتبة اهل البیت
جمال  ید علیق : سیتحق یالحنف یم القندوز یمان بن إبراهیف : سلیالقربی تأل یع المودة لذو ینابی .82

النشر :  خیاألسوة للطباعة والنشر المطبعة : أسوة الطبعة : األولی تار  الناشر : دار ینیأشرف الحس
  . ق / سایت مکتبة اهل البیت ه 1416

هـ( تحقیق: الشیخ محمد السماوی  568المؤلف: موفق بن احمد الخوارزمی )ت  مقتل الحسین  .85
 ل البیتق / سایت مکتبة اه1423-ش 1381الناشر: انوار الهدی ، الطبعة الثانیة، سنة 

خ یق: الشیتحق  ه 568المتوفی سنة  یالخوارزم کیالموفق بن أحمد بن محمد الم: فیتأل المناقب .87
/ سایت مکتبة اهل ق ه 1411ة  یالطبعة: الثان ی؛ طبع ونشر: مؤسسة النشر اإلسالم یالمحمود کمال

 البیت
 بشته/ سایت ویکی نهـ(  1239تحفه اثنا عشریه، مولف: عبد العزیز دهلوی )ت  .87
شمسی / سایت کتابخانه  1394تحفه اثنا عشریه، نویسنده: شاه عبد العزیز دهلوی ، تاریخ انتشار: دی  .89

 عقیده
معانی االخبار )ترجمه(، مولف: محمد بن علی ابن بابویه معروف به شیخ صدوق، مترجم: عبدالعلی  .82

 محمدی شاهرودی
م بن قیس هاللی. مترجم: محمود رضا ترجمۀ کتاب سلیم. نویسنده: سلی تاریخ سیاسی صدر اسالم، .90

 افتخار زاده
لمشرف: ا یمنیال یث المشتهرة المؤلف: محمد بن أحمد بن جار الله الصفد یاألحاد یالنوافح العطرة ف .98

 -ة یتب الثقافکالمحقق المترجم: محمد عبدالقادر عطا الناشر: مؤسسة ال یمنیمحمد بن أحمد ال
  هـ )گوگل بوک(1412روت الطبعة: األولی سنة الطبع: یب
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 بازار - تهران یآخوند  مرتضی ةیاالسالم تبکال دار: الناشر ینیالکل عقوبی بن محمد: المؤلف ،یافکال .99
 فقاهت مدرسه کتابخانه تیسا/  هـ 1388 الثالثة الطبعة ؛ یسلطان

 اشوب شهر بن علی بن محمد الله عبد أبی نیالد ریمش اشوب شهر ابن: المؤلف طالب یاب آل مناقب .90
 فقاهت مدرسه کتابخانه تیسا/  م 1956 - هـ 1376 ؛ النجف - ةیدر یالح المطبعة: الناشر المازندرانی

 پی دی اف:

مد المحقق: مح یح سنن ابن ماجه )سنن ابن ماجة( المؤلف: ابن ماجه / األلبانیتاب: صحکعنوان ال .92
/ بر مبنای  1قم الطبعة: ر 1997 - 1417تبة المعارف سنة النشر: کالناشر: م ین األلبانیناصر الد

 نسخه ی پی دی اف
ن( المؤلف: أحمد بن حنبل المحقق: أحمد یحمزة الز  -ر کق: أحمد شا یتاب: المسند )تحقکعنوان ال .95

رقم الطبعة:  20عدد المجلدات:  1995 - 1416ث سنة النشر: ین الناشر: دار الحدیحمزة الز  -ر کشا 
 األولی / بر مبنای پی دی اف

لله بن ا یفضائل الصحابة )ط. جامعة أم القری( المؤلف: أحمد بن حنبل المحقق: وص تاب:کعنوان ال .97
/  1رقم الطبعة:  2عدد المجلدات:  1983 - 1403محمد عباس الناشر: جامعة أم القری سنة النشر: 

 بر مبنای پی دی اف
ج یبتخر  یب الحلتاکله یرم الله وجهه وبذکطالب  یبن أب ین علیر المؤمنیتاب: خصائص أمکعنوان ال .97

الناشر:  ینیأبو عبد الرحمن المحقق: أبو إسحاق الحو یب النسائیالمؤلف: أحمد بن شع یخصائص عل
 / پی دی اف 1رقم الطبعة:  1عدد المجلدات:  1987 - 1407سنة النشر:  یتاب العربکدار ال

)ت  بن یوسف کنجیأخبار صاحب الزمان المؤلف: فخر الدین محمد  یان فیکفایة الطالب و یلیه الب .99
 1362هجـ .  1404ایران الطبعة الثالثة :  -( طهران هـ( الناشر: دار إحیاء تراث أهل البیت ) 658

 ش / پی دی اف
هـ( الناشر: وزارة األوقاف الشوؤن الدینیة العراق  911جواهر العقدین المؤلف: نور الدین السمهودی )ت  .92

 هـ / پی دی اف 1407مطبعة العانی بغداد  
 المؤلف: عبید الله بن عبد الله الحاکم الحسکانی تحقیق: محمد باقر یانکم الحسکل للحا یشواهد التنز  .00

 هـ الطبعة الثانیة / پی دی اف 1431المحمودی الناشر: موسسة األعلمی للمطبوعات ، بیروت ، 
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ن هبة الله ب بن الحسن یالقاسم عل یوخ األئمة النبل المؤلف: أبیر أسماء شکالمعجم المشتمل علی ذ .08
مشق د -ن ، الناشر: دار البشائر یالد یر المحقق / المترجم: وفاء تقکالمعروف بابن عسا  یالشافع

  هـ / پی دی اف1421الطبعة: األولی سنة الطبع: 
: عمر بن نة المؤلفیدة علی أخبار المدیلمات المفکة، وبهامشه: الینة النبویتاب: أخبار المدکعنوان ال .09

ش الناشر: دار یهـ( المحقق: عبد الله بن محمد بن أحمد الدو 262د )ت یأبو ز  یبصر ال یر یشبه النم
 / پی دی اف 1رقم الطبعة:  4عدد المجلدات:  1990 - 1411ان سنة النشر: یالعل

 -أرجح المطالب  فی عد مناقب اسد الله الغالب المؤلف: عبد الله االمرتسری دار النشر : حق برادرز  .00
 م ، الطبعة األولی / پی دی اف 1899 -هـ  1314،  باکستان -الهور 

 الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ، المؤلف: ابن حجر العسقالنی ؛ مخطوط یالکاف .02
قرائة راشدة لکتاب نهج البالغة، المؤلف: عبدالرحمن بن عبدالله الجمیعان، مراجعه و تنقیح: مرکز  .05

 1427الکویت؛ الطبعة الثانیة  -ّرة اآلل واألصحاب البحوث و الدراسات بالمبرة، دار النشر: موسسة مب
 م / پی دی اف 2006 -هـ 

در السحابة ، المؤلف: محمد بن علی الشوکانی المحقق: الدکتور حسین بن عبدالله العمری ؛ دار الفکر  .07
 م / پی دی اف  1984 -هـ  1404دمشق ؛ الطبعة األولی 

ر یلشها یم الهمذانیحمد بن محمد بن إسحاق ابن إبراهر أکمختصر کتاب البلدان ، اسم المؤلف: أبو ب .07
 : م ، تحقیق1885هـ / 1302 –لیدن المحروسه  –هـ( ، دار النشر : مطبع بریل 1111ه )ت یبابن الفق

M.J. De Goeje پی دی اف / 
حمد المؤلف: م نیرالمؤمنیة أمیاثبات وصا ین فی: العقد الثم یه ، الرسالة الثانیمنیمجموعة الرسائل ال .09

بع بالقاهرة ، ط یبن علی الشوکانی الناشر: ادارة الطباعة المنیرّیة لصحابها ومدیرها محمد منیر الدمشق
 هـ / پی دی اف  1348سنة 

 یعبدالله محمد بن خلفه الوشتان یلالمام اب« اکمال اکمال المعلم »  یح مسلم مع شرحه المسمیصح .02
عبدالله  یلالمام اب« مکّمل اکمال االکمال »  یالمسمهـ  و شرحه  827سنه  یالمتوف یالمالک یاالبّ 

 -ه یهـ ، دار النشر : دارالکتب العلم 895سنه  یالمتوف ینیالحس یوسف الّسنوسیمحمد بن محمد بن 
   روت / پی دی افیب

هـ( طبع  652مناقب آل الرسول ، المؤلف: کمال الدین محمد بن طلحة )ت  یمطالب السؤول ف .20
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 د العزیز الطباطبایی الناشر: موسسة البالغ / پی دی افباشراف: السید عب
هـ( الناشر:  606)ت  یالراز  یر کن محمد بن عمر البین ، المؤلف: فخر الدیأصول الد ین فیاألربع .28

 / پی دی اف ی، الطبعة األول م 1986، سنة نشر:  القاهره -ة یات األزهر یلکتبة الکم
 یة( المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناو یر )ط. التجار یالصغ ر شرح الجامعیض القدیتاب: فکعنوان ال .29

 1972 - 1391هـ( سنة النشر: 1357بری کة الیتبة التجار کالناشر: دار المعرفة )مصورا عن طبعة الم
  6عدد المجلدات: 

د یعبدالمج نی: ابوالحسهترجم ،یمان ندو ید سلیو عالمه س ینعمان ی: عالمه شبلفیتأل دانیفروغ جاو .20
 / فایل الکترونیکی سایت کتابخانه عقیده یخاش یهمرادز 

 ابرةصل الجو یالمحقق: باسم بن ف رکعاصم أبو ب یالمؤلف: أحمد بن عمرو بن أب  تاب: السنةکعنوان ال .22
 م 1998 -هـ  1419سنة النشر:  یعیالناشر: دار الصم

ة: بیروت الطبع -ربی ث المؤلف: الدکتور أحمد عمر هاشم الناشر: دار الکتاب العیقواعد اصول الحد .25
 م  1984 -هـ  1404

 میالله ابن عبد الرح یاإلمام أحمد المعروف بشاه ول ،یالدهلو المؤلف: ، 22، ص2ج ة،یاإلله ماتیالتفه .27
 هـ  1355 ،یهـ(، الناشر: المجلس العلم1176 ی)المتوف

: عمر بن المؤلف  مدینةعنوان الکتاب: أخبار المدینة النبویة، وبهامشه: الکلمات المفیدة علی أخبار ال .27
سنة  الناشر: دار العلیان المحقق: عبد الله بن محمد بن أحمد الدویش شبه النمیري البصري أبو زید 

   8337 – 8088النشر: 
هـ(،  1176)ت  یالله الدهلو  یإزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء، المؤلف: االمام المحدث الشاه ول .29

 م 2013هـ =  1434 ،ی: دار القلم، دمشق، الطبعة االولالناشر ،یاختر الندو  روزی: فبیتعر 
22.  

 سایت المکتبة الشاملة:

ح بن ن المؤلف: محمد بن صالیمیخ محمد بن صالح العثیلة الشیتاب: مجموع فتاوی ورسائل فضکال .50
مان الناشر: دار یم السلیب: فهد بن ناصر بن إبراهیهـ( جمع وترت1421ن )المتوفی: یمیمحمد العث

 26هـ عدد األجزاء:  1413 -رة یا الطبعة: األخیار الثر د -الوطن 



 
 

110 

 

امتداد رسالت 

، یالواحد  یبن أحمد بن محمد بن عل یتاب: أسباب نزول القرآن المؤلف: أبو الحسن علکال .58
دان الناشر: دار یهـ( المحقق: عصام بن عبد المحسن الحم468)المتوفی:  ی، الشافعیسابور یالن

 م 1992 -هـ  1412ة، یالدمام الطبعة: الثان -اإلصالح 
المتوفی: ) ین األلبانیل المؤلف: محمد ناصر الدیث منار السبیج أحادیتخر  یل فیتاب: إرواء الغلکال .59

 -هـ  1405ة یروت الطبعة: الثانیب - یتب اإلسالمکش الناشر: المیر الشاویهـ( إشراف: زه1420
 ومجلد للفهارس( 8) 9م عدد األجزاء: 1985

ن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن یث المؤلف: شمس الدیح الحدعلم مصطل یتاب: الموقظة فکال .50
ا
َ
تبة المطبوعات کهـ( اعتنی به: عبد الفتاح أبو ُغّدة الناشر: م748)المتوفی:  یماز الذهبیعثمان بن ق

 1هـ عدد األجزاء:  1412ة، یة بحلب الطبعة: الثانیاإلسالم
ابن  یق خان بن حسن بن علیب محمد صدیلطمقاصد القرآن المؤلف: أبو ا یان فیتاب: فتُح البکال .52

وج یالبخار  ینیلطف الله الحس بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم َعبد  یهـ( عن1307)المتوفی:  یالِقنَّ
 1412لنشر: روت عام ایبَ  -َدا یة للطَباعة والّنْشر، َص یتبة العصر کالناشر: الَم  یم األنَصار یالله بن إبراه

 15جزاء: م عدد األ  1992 -هـ 
ء من فقهها وفوائدها المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر یحة وشیث الصحیتاب: سلسلة األحادکال .55

تبة کهـ( الناشر: م1420)المتوفی:  یاأللبان یبن آدم، األشقودر  ین، بن الحاج نوح بن نجاتیالد
 - 1عام النشر: جـ  6زاء: تبة المعارف( عدد األجکاض الطبعة: األولی، )لمیع، الر یالمعارف للنشر والتوز 

 م 2002 -هـ  1422: 7م جـ  1996 -هـ  1416: 6م جـ  1995 -هـ  1415: 4
وح بن ن، بن الحاج نیاداته المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدیر وز یح الجامع الصغیتاب: صحکال .57

 یتب اإلسالمکهـ( الناشر: الم1420)المتوفی:  یاأللبان یبن آدم، األشقودر  ینجات
ی بن هالل سیی بن عیحیبن المُثنی بن  یعلی أحمد بن علیعلی المؤلف: أبو ی یتاب: مسند أبکال .57

 -م أسد الناشر: دار المأمون للتراث ین سلیهـ( المحقق: حس307)المتوفی:  ی، الموصلیمیالتم
 13عدد األجزاء:  1984 - 1404دمشق الطبعة: األولی، 

ر کب ین أبن أحمد بید العشرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدیالمسان رة المهرة بزوائدیتاب: إتحاف الخکال .59
م: یهـ( تقد840)المتوفی:  یالشافع ینانکال یر یماز بن عثمان البوصیم بن قایل بن سلیبن إسماع

اسر یم یف أبو تمبإشرا یاة للبحث العلمکم المحقق: دار المشیر کتور أحمد معبد عبد الکخ الد یلة الشیفض
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 9م عدد األجزاء:  1999 -هـ  1420اض الطبعة: األولی، یدار النشر: دار الوطن للنشر، الر م یبن إبراه
 ومجلد فهارس( 8)

شرح سنن ابن ماجه المؤلف: محمد  یة الحاجة فیفاکعلی سنن ابن ماجه =  یة السند یتاب: حاشکال .52
 -ل یاشر: دار الجهـ( الن1138)المتوفی:  ین السند ی، أبو الحسن، نور الدیالتتو  یبن عبد الهاد

 روت، بدون طبعةیب
تاب: مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد کال .70

عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن  -ب األرنؤوط یهـ( المحقق: شع241)المتوفی:  یبانیالش
 م 2001 -هـ  1421بعة: األولی، الناشر: مؤسسة الرسالة الط کیعبد المحسن التر 

 یالدمشق یلکبن فارس، الزر  ین بن محمود بن محمد بن علیر الدیتاب: األعالم المؤلف: خکال .78
 م 2002و یار / مایأ -ن الطبعة: الخامسة عشر ییهـ( الناشر: دار العلم للمال1396)المتوفی: 

 کیالم یاألسد  یار بن عبد الله القرشکن بر بیار المؤلف: الزبکر بن بیات للزبیتاب: األخبار الموفقکال .79
-هـ1416، ةیروت الطبعة: الثانیب -تب کالناشر: عالم ال یالعان کیم یق: سامیهـ( تحق256)المتوفی: 

 م1996
المتوفی: ) ین األلبانیل المؤلف: محمد ناصر الدیث منار السبیج أحادیتخر  یل فیتاب: إرواء الغلکال .70

 -هـ  1405ة یروت الطبعة: الثانیب - یتب اإلسالمکالناشر: المش یر الشاویهـ( إشراف: زه1420
 ومجلد للفهارس( 8) 9م عدد األجزاء: 1985

الناشر:  یالتونس ی، محمد ثناء الله المحقق: غالم نبیالمؤلف: المظهر  یر المظهر یتاب: التفسکال .72
 هـ 1412ستان الطبعة: کالبا  -ة یتبة الرشدکم

هـ( 1420)المتوفی:  ین األلبانیالمؤلف: محمد ناصر الد یذف سنن الترمیح وضعیتاب: صحکال .75
بحاث ز نور اإلسالم أل کمن إنتاج مر  - یالمجان -ة یثیقات الحدیتاب: برنامج منظومة التحقکمصدر ال

 ةیندر کالقرآن والسنة باإلس
بن د بن محمد بن محم یالله عنه المؤلف: عل یطالب رض یبن أب ین علیر المؤمنیتاب: مناقب أمکال .77

)المتوفی:  ی، المعروف بابن المغازلکیالمال ی، أبو الحسن الواسطیعلی بن الجالبی یب بن أبیالط
ولی صنعاء الطبعة: األ  -الناشر: دار اآلثار  یبن عبد الله الوادع کیهـ( المحقق: أبو عبد الرحمن تر 483

 م 2003 -هـ  1424
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 کر بن عبد الملکد بن محمد بن أبی بالمؤلف: أحم یح البخار یلشرح صح یتاب: إرشاد السار کال .77
بری کهـ( الناشر: المطبعة ال923ن )المتوفی: ی، أبو العباس، شهاب الدیالمصر  یبیالقت یالقسطالن

 هـ 1323ة، مصر الطبعة: السابعة، یر یاألم
ار د مجموعة رسائل اإلمام الغزالی ؛ سّر العالمین وکشف ما فی الدارین المؤلف: ابو حامد الغزالی الناشر: .79

 هـ / بر مبنای فایل سایت شامله 1416روت ، الطبعة: األولی / یب -ر کالف
مد األمة المؤلف: أبو عبد الرحمن مح یئ فیفة والموضوعة وأثرها السیث الضعیتاب: سلسلة األحادکال .72

ر هـ( دار النشر: دا1420)المتوفی:  یاأللبان یبن آدم، األشقودر  ین، بن الحاج نوح بن نجاتیناصر الد
 م 1992هـ /  1412ة الطبعة: األولی، یة السعودیلة العربکالمم -اض یالمعارف، الر 

رف اشف عن حقائق السنن( المؤلف: شکح المسمی بـ )الیاة المصابکعلی مش یبیتاب: شرح الطکال .70
تبة نزار کالناشر: م ید هنداو یهـ( المحقق: د. عبد الحم743) یبین بن عبد الله الطین الحسیالد

 م 1997 -هـ  1417اض(  الطبعة: األولی، یالر  -رمة کة المکالباز )ممصطفی 
 یوطیسن الیر، جالل الدکب یل المؤلف: عبد الرحمن بن أبیاستنباط التنز  یل فیلکتاب: اإل کال .78

روت   یب -ة یتب العلمکاتب دار النشر: دار الکن عبد القادر الیف الدیق: سیهـ( تحق911)المتوفی: 
 م 1981 -هـ  1401

داود المؤلف: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد  یتاب: شرح سنن أبکال .79
   ة یة اإلسالمکغها موقع الشبیة قام بتفر یتاب: دروس صوتکالعباد البدر مصدر ال

http://www.islamweb.net 
، أبو یملر بن غالب اآلیثکد بن یز یر بن یآن المؤلف: محمد بن جر ل القر یتأو یان فیتاب: جامع البکال .70

ر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األولی، کهـ( المحقق: أحمد محمد شا 310)المتوفی:  یجعفر الطبر 
 م 2000 -هـ  1420

 ین القمین الحسن بن محمد بن حسیتاب: غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف: نظام الدکال .72
 روتیب -ه یتب العلمکرات الناشر: دار الیا عمیر کخ ز یهـ( المحقق: الش850)المتوفی:  یبور سایالن

 هـ 1416 -الطبعة: األولی 
بن عبد  ید لکیکل بن ید خلین أبو سعیأقوال الصحابة المؤلف: صالح الد یتاب: إجمال اإلصابة فکال .75

اء یة إحین األشقر الناشر: جمعمایهـ( المحقق: د. محمد سل761)المتوفی:  یالعالئ یالله الدمشق

http://www.islamweb.net/
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 1407ت الطبعة: األولی، یوکال - یالتراث اإلسالم
شرح سنن ابن ماجه المؤلف: محمد  یة الحاجة فیفاکعلی سنن ابن ماجه =  یة السند یتاب: حاشکال .77

 -ل یهـ( الناشر: دار الج1138)المتوفی:  ین السند ی، أبو الحسن، نور الدیالتتو  یبن عبد الهاد
 ة(یالثان -ر، الطبعة کبدون طبعة   )نفس صفحات دار الفروت، یب

هـ( خرج أحادیثه  1421المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفی: ه یده الواسطیشرح العق .77
وأعتنی به: سعد بن فواز الصمیل الناشر: دار ابن الجوزی للنشر والتوزیع، المملکة العربیة السعودیة 

 هـ 1421الطبعة: السادسة، 
ار یتاب: أنِ کال .79 َفتح  یف یرها الَحافظ ابن َحجر العسقالنکذ یث التیق األحادیج َوتحقیتخر  یف یُس السَّ

ل بن یحقق: نبالم یتیوکعقوب بن سلطان البصارة الیل بن منصور بن یفة، نبیالمؤلف: أبو حذ یالَبار 
َسة الر یَمنصور بن  ماحة، مؤسَّ َسة السَّ األولی،  لبنان الطبعة: -روت یان، بیعقوب البصارة الناشر: مؤسَّ

 م 2005 -هـ  1426
ن عمرو ر بن شداد بیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیداود المؤلف: أبو داود سل یتاب: سنن أبکال .72

ِجْستان یاألزد ََ تبة کد الناشر: المین عبد الحمیالد ییهـ( المحقق: محمد مح275)المتوفی:  یالسِّ
 روتیب –دا یة، صیالعصر 

 امه، وجمل من فنون علومهکره، وأحیالقرآن وتفس یعلم معان یة فیة إلی بلوغ النهایاب: الهداتکال .90
 یثم األندلس یروانیالق یسیطالب َحّموش بن محمد بن مختار الق یبن أب کیالمؤلف: أبو محمد م

 البحثا و یة الدراسات العلیلکة بیهـ( المحقق: مجموعة رسائل جامع437)المتوفی:  کیالمال یالقرطب
ة یلک - تاب والسنةکالناشر: مجموعة بحوث ال یخیجامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوش - یالعلم
 م 2008 -هـ  1429جامعة الشارقة الطبعة: األولی،  -ة یعة والدراسات اإلسالمیالشر 

( المؤلف: ینن األلبایج السنة بقلم: محمد ناصر الدیتخر  یتاب السنة )ومعه ظالل الجنة فکتاب: کال .98
هـ( الناشر: 287)المتوفی:  یبانیبن مخلد الش کعاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحا  یر بن أبکأبو ب
 م1980هـ/ 1400الطبعة: الطبعة األولی،  یتب اإلسالمکالم

ن أبو عبد الله محمد بن عطاء یالمؤلف: شمس الد ح مسلمیشرح صح یتاب: فضل المنعم فکعنوان ال .99
 – 1433سنة النشر:  نیالمحقق: لجنة مختصة من المحقق یثم الشافع یالحنف یرو الله بن محمد اله

 1رقم الطبعة:  2012
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رحمن / أبو عبد ال یالنسائ یب بن علیالمؤلف: أحمد بن شع یح سنن النسائیتاب: صحکعنوان ال .90
رقم  1999 – 1419سنة النشر:  تبة المعارفکالناشر: م ین األلبانیالمحقق: محمد ناصر الد یاأللبان

 1الطبعة: 
الناشر: دار  یلیعة والمنهج المؤلف: د وهبة بن مصطفی الزحیدة والشر یالعق یر فیر المنیتاب: التفسکال .92

 هـ 1418ة، یدمشق الطبعة: الثان -ر المعاصر کالف
ابن  یق خان بن حسن بن علیب محمد صدیمقاصد القرآن المؤلف: أبو الط یان فیتاب: فتُح البکال .95

وج یالبخار  ینیلحسلطف الله ا بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم َعبد  یهـ( عن1307)المتوفی:  یالِقنَّ
 1412لنشر: روت عام ایبَ  -َدا یة للطَباعة والّنْشر، َص یتبة العصر کالناشر: الَم  یم األنَصار یالله بن إبراه

 15م عدد األجزاء:  1992 -هـ 
ه بن محمد بن عبد الل یالمؤلف: محمد بن عل یانکالشو من فتاوی اإلمام  یتاب: الفتح الربانکال .97

بن حسن حالق « یمحمد صبح»هـ( حققه ورتبه: أبو مصعب 1250)المتوفی:  یمنیال یانکالشو 
 منیال –د، صنعاء یل الجدیتبة الجکالناشر: م

عة: بعمر الناشر: وقف السالم الط یر علیث المؤلف: بشیإعالل األحاد یتاب: منهج اإلمام أحمد فکال .97
 مـ 2005 -هـ  1425األولی 

أبو  ،ی، الترمذکسی بن َسْورة بن موسی بن الضحا یالمؤلف: محمد بن ع یتاب: سنن الترمذکال .99
)جـ  ی(   ومحمد فؤاد عبد الباق2، 1ر )جـ کق:   أحمد محمد شا یق وتعلیهـ( تحق279سی )المتوفی: یع
تبة ومطبعة کة مک( الناشر: شر 5، 4ف )جـ یاألزهر الشر  یم عطوة عوض المدرس فی(   وإبراه3

 م 1975 -هـ  1395ة، یمصر الطبعة: الثان - یالحلب یمصطفی الباب

 الجامع الکبیر:

، دار  یلشافعا یالراز  یمین محمد بن عمر التمیب اسم المؤلف:  فخر الدیح الغیر أو مفاتیبکر الیالتفس .92
 طبعة : األولیم ، ال2000 -هـ 1421 -روت یب -ة یتب العلمکالنشر : دار ال

 ل اسم المؤلف:  أبو القاسم محمود بن عمریوجوه التأو یل فیون األقاویل وعیشاف عن حقائق التنز کال .20
 یق : عبد الرزاق المهد یروت ، تحقیب - یاء التراث العربی، دار النشر : دار إح یالخوارزم یالزمخشر 

 یة األندلسید عبد الحق بن غالب بن عطز اسم المؤلف:  أبو محمیتاب العز کر الیتفس یز فیالمحرر الوج .28
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ق : عبد السالم یم ، الطبعة : االولی ، تحق1993 -هـ1413 -لبنان  -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال
 محمد یعبد الشاف

 -ة یر تبة العصک، دار النشر : الم یس الراز یر القرآن اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن محمد بن إدر یتفس .29
 بیسعد محمد الطق : أیدا ، تحقیص

: دار  أبو الفداء ، دار النشر یر الدمشقیثکل بن عمر بن یم اسم المؤلف:  إسماعیر القرآن العظیتفس .20
 1401 -روت یب -ر کالف

حمن ق : خالد عبد الر یروت ، تحقیب -، دار النشر : دار المعرفة  یاسم المؤلف:  البغو  یر البغو یتفس .22
 کالع

 روتیب -ر ک، دار النشر : دار الف یضاو یلباسم المؤلف:  ا یضاو یر البیتفس .25
، دار  یوطی+ الس یر  المحلکب ین اسم المؤلف:  محمد بن أحمد + عبدالرحمن بن أبیر الجاللیتفس .27

 القاهرة ، الطبعة : األولی -ث یالنشر : دار الحد
ر : دار لنش، دار ا یر القرآن اسم المؤلف:  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانیتفس .27

م یم و غنیاسر بن إبراهیق : یم ، الطبعة : األولی ، تحق1997 -هـ1418 -ة یالسعود -اض یالر  -الوطن 
 میبن عباس بن غن

فر ، دار أبو جع ید بن خالد الطبر یز یر بن یالقرآن اسم المؤلف:  محمد بن جر  یل آیان عن تأویجامع الب .29
 1405 -روت یب -ر کالنشر : دار الف

ر ، دار النشر : دا یالقرطب یام القرآن اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد األنصار کحالجامع أل  .22
 القاهرة -الشعب 

  : ، دار النشر یاسم المؤلف:  النسف یر النسفیتفس .800
ن یهاب الدالفضل ش یاسم المؤلف:  العالمة أب یم والسبع المثانیر القرآن العظیتفس یف یروح المعان .808

 روتیب - یاء التراث العربی، دار النشر : دار إح یالبغداد یأللوسد محمود ایالس
تب کم، دار النشر : ال یبن محمد الجوز  یر اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن علیعلم التفس یر فیزاد المس .809

 ، الطبعة : الثالثة 1404 -روت یب - یاإلسالم
ن محمد ب یاسم المؤلف:  محمد بن علر یة من علم التفسیة والدرایالروا ین فنیر الجامع بیفتح القد .800

 روتیب –ر ک، دار النشر : دار الف یانکالشو 
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أبو  یلحرانة ایمیم بن تیة اسم المؤلف:  أحمد عبد الحلیمیخ اإلسالم ابن تیتب ورسائل وفتاوی شک .802
 سمق : عبد الرحمن بن محمد بن قایة ، تحقیة ، الطبعة : الثانیمیتبة ابن تکالعباس ، دار النشر : م

 یالنجد  یالعاصم
اء التراث یر ، دار النشر : دار إحکالجصاص أبو ب یالراز  یام القرآن اسم المؤلف:  أحمد بن علکأح .805

 یق : محمد الصادق قمحاو ی، تحق 1405 -روت یب - یالعرب
ر : دار ، دار النش یان األندلسیح یر بأبیوسف الشهیط اسم المؤلف:  محمد بن یر البحر المحیتفس .807

خ عادل أحمد یق : الشیم ، الطبعة : األولی ، تحق2001-هـ 1422 -روت یلبنان/ ب -ة یلمتب العکال
( 2 ید النوقیا عبد المجیر ک( د.ز 1ق یالتحق یف کمحمد معوض، شار  یخ علیالش -عبد الموجود 

 الجمل ید.أحمد النجول
 یلبم الثعیراه( اسم المؤلف:  أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إب یر الثعلبیان )تفسیشف والبکال .807

م ، الطبعة : 2002-هـ1422 -لبنان  -روت یب - یاء التراث العربی، دار النشر : دار إح یسابور یالن
 یر الساعد یق األستاذ نظیمحمد بن عاشور ، مراجعة وتدق یق : اإلمام أبیاألولی ، تحق

 یالبصر  یب الماوردیبن محمد بن حب ی( اسم المؤلف:  أبو الحسن علیر الماوردیون )تفسیت والعکالن .809
د ابن یق : السیوجد ، تحقیوجد ، الطبعة : ال یال  -روت / لبنان یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال

 میعبد المقصود بن عبد الرح
ن محمد بن ب ین علیل  اسم المؤلف:  عالء الدیالتنز  یمعان یل فیر الخازن المسمی لباب التأویتفس .802

م ، 1979هـ /1399 -روت / لبنان  یب -ر کالخازن ، دار النشر : دار الفر بیالشه یم البغدادیإبراه
 ق : بدونیالطبعة : بدون ، تحق

دار النشر :  ، یالحنبل یابن عادل الدمشق یتاب اسم المؤلف:  أبو حفص عمر بن علکعلوم ال یاللباب ف .880
خ عادل یق : الشیی ، تحقم ، الطبعة : األول1998-هـ  1419 -روت / لبنان یب -ة  یتب العلمکدار ال

 محمد معوض یخ علیأحمد عبد الموجود والش
 یلقمن این الحسن بن محمد بن حسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان اسم المؤلف:  نظام الدیتفس .888

م ، الطبعة : األولی ، 1996 -هـ 1416 -روت / لبنان یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یسابور یالن
 رانیا عمیر کز  خیق : الشیتحق

 -ر ک، دار النشر : دار الف یوطین عبد الرحمن السیعلوم القرآن اسم المؤلف:  جالل الد یاإلتقان ف .889
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 د المندوبیق : سعیم ، الطبعة : األولی ، تحق1996 -هـ1416 -لبنان 
النشر :  رأبو عبد الله ، دا یشکعلوم القرآن اسم المؤلف:  محمد بن بهادر بن عبد الله الزر  یالبرهان ف .880

 میق : محمد أبو الفضل إبراهی، تحق 1391 -روت یب -دار المعرفة 
بو الفضل ، أ یوطیر بن محمد السکب یأسباب النزول اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أب یلباب النقول ف .882

 روتیب –اء العلوم یدار النشر : دار إح
لنشر : ، دار ا یالجعف یالله البخار ل أبو عبدیح المختصر اسم المؤلف:  محمد بن إسماعیالجامع الصح .885

 ب البغایق : د. مصطفی دی، الطبعة : الثالثة ، تحق 1987 - 1407 -روت یب -مامة یر ، الیثکدار ابن 
اء ی: دار إح ، دار النشر یسابور یالن یر ین القشیح مسلم اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسیصح .887

 یفؤاد عبد الباقق : محمد یروت ، تحقیب - یالتراث العرب
، دار  یالمقدس یث المختارة اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلیاألحاد .887

بن  کق : عبد الملی، الطبعة : األولی ، تحق 1410 -رمة کة المکم -ثة یتبة النهضة الحدکالنشر : م
 شیعبد الله بن ده

، دار النشر  یسابور یم النکبن عبدالله أبو عبدالله الحا  ن اسم المؤلف:  محمدیحیعلی الصح کالمستدر  .889
ق : مصطفی عبد القادر یم ، الطبعة : األولی ، تحق1990 -هـ 1411 -روت یب -ة یتب العلمک: دار ال

 عطا
،  یالبست یمیب ابن بلبان اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیح ابن حبان بترتیصح .882

 ب األرنؤوطیق : شعیة ، تحقی، الطبعة : الثان 1993 - 1414 -روت یب -الرسالة  دار النشر : مؤسسة
ار النشر : ، د یسابور یالن یر السلمکمة أبو بیمة اسم المؤلف:  محمد بن إسحاق بن خز یح ابن خز یصح .890

 یق : د. محمد مصطفی األعظمی، تحق 1970 - 1390 -روت یب - یتب اإلسالمکالم
دار  أبو الحسن ، دار النشر : یثمیر الهکب یبن أب ید ابن حبان اسم المؤلف:  علموارد الظمآن إلی زوائ .898

 ق : محمد عبد الرزاق حمزةیروت ، تحقیب -ة یتب العلمکال
 -ة یب العلمتک، دار النشر : دار ال یب أبو عبد الرحمن النسائیبری اسم المؤلف:  أحمد بن شعکالسنن ال .899

 یرو سکد ی، س یمان البندار یق : د.عبد الغفار سلیألولی ، تحق، الطبعة : ا 1991 - 1411 -روت یب
 حسن

  -ر ک، دار النشر : دار الف یاألزد یمان بن األشعث أبو داود السجستانیداود اسم المؤلف:  سل یسنن أب .890
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 دین عبد الحمیالد ییق : محمد محی، تحق -
،  -  -روت یب -ر ک، دار النشر : دار الف ینید أبو عبدالله القزویز یسنن ابن ماجه اسم المؤلف:  محمد بن  .892

 یق : محمد فؤاد عبد الباقیتحق
، دار النشر :  یهقیر البکبن موسی أبو ب ین بن علیبری اسم المؤلف:  أحمد بن الحسکال یهقیسنن الب .895

 ق : محمد عبد القادر عطای، تحق 1994 - 1414 -رمة کة المکم -تبة دار الباز کم
دار النشر  ، یالسلم یسی الترمذیسی أبو عیاسم المؤلف:  محمد بن ع یمذح سنن التریالجامع الصح .897

 ر وآخرونکق : أحمد محمد شا ی، تحق -  -روت یب - یاء التراث العربی: دار إح
 -ة ، دار النشر : دار المعرف یالبغداد یبن عمر أبو الحسن الدارقطن یاسم المؤلف:  عل یسنن الدارقطن .897

 یالمدن یمانید عبد الله هاشم یق : السیق، تح 1966 - 1386 -روت یب
د یز یر بن یجعفر محمد بن جر  یل الثابت عن رسول الله من األخبار اسم المؤلف:  أبیب اآلثار وتفصیتهذ .899

 رکق : محمود محمد شا یالقاهرة ، تحق - ی، دار النشر : مطبعة المدن یالطبر 
 ، دار النشر : دار المأمون یر الطبر یمد بن جر ب اآلثار )الجزء المفقود( اسم المؤلف:  أبو جعفر محیتهذ .892

رضا بن عبد الله بن  یق : علیم ، الطبعة : األولی ، تحق1995 -هـ 1416 -ا یدمشق / سور  -للتراث 
 رضا یعل

،  یوفکة البیش یر عبد الله بن محمد بن أبکث واآلثار اسم المؤلف:  أبو بیاألحاد یتاب المصنف فکال .800
 وسف الحوتیمال کق : ی، الطبعة : األولی ، تحق 1409 -اض یالر  -شد تبة الر کدار النشر : م

روت یب - یتب اإلسالمک، دار النشر : الم یر عبد الرزاق بن همام الصنعانکالمصنف اسم المؤلف:  أبو ب .808
 یب الرحمن األعظمیق : حبیة ، تحقی، الطبعة : الثان 1403 -

 اء التراثی، دار النشر : دار إح یبو عبدالله األصبحبن أنس أ کاسم المؤلف:  مال کموطأ اإلمام مال .809
 یق : محمد فؤاد عبد الباقی، تحق -  -مصر  - یالعرب

و اسم المؤلف:  الحافظ االمام أب  یس الشافعیعبد الله محمد بن أدر  یمعرفة السنن واآلثار عن االمام أب .800
تب ک، دار النشر : دار ال  یرد. الخسروجیهقیبن موسی أبو أحمد. الب ین بن علیر أحمد بن الحسکب

  حسن یسرو کد یق : سیبدون  ، الطبعة : بدون  ، تحق -روت  یلبنان/ ب -ة  یالعلم
 - نی، دار النشر : دار الحرم یمان بن أحمد الطبرانیالمعجم األوسط اسم المؤلف:  أبو القاسم سل .802

 ینیم الحسیبن إبراه عبد المحسنق : طارق بن عوض الله بن محمد ،ی، تحق 1415 -القاهرة 
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، دار  یوب أبو القاسم الطبرانیمان بن أحمد بن أیر( اسم المؤلف:  سلی)المعجم الصغ یالروض الدان .805
ق : ی، الطبعة : األولی ، تحق 1985 - 1405 -روت ، عمان یب -، دار عمار  یتب اإلسالمکالنشر : الم

 ریور محمود الحاج أمر کمحمد ش
تبة الزهراء ک، دار النشر : م یوب أبو القاسم الطبرانیمان بن أحمد بن أیسل  ر اسم المؤلف:یبکالمعجم ال .807

 ید السلفیبن عبدالمج یق : حمد یة ، تحقی، الطبعة : الثان 1983 - 1404 -الموصل  -
لنشر : دار ، دار ا یمیالتم یعلی الموصلیبن المثنی أبو  یعلی اسم المؤلف:  أحمد بن علی یمسند أب .807

 م أسدین سلیق : حسی، الطبعة : األولی ، تحق 1984 - 1404 -دمشق  - المأمون للتراث
سة ، دار النشر : مؤس یبانیمسند اإلمام أحمد بن حنبل اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الش .809

 مصر -قرطبة 
وم علر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، دار النشر : مؤسسة کالبحر الزخار اسم المؤلف:  أبو ب .802

ق : د. محفوظ ی، الطبعة : األولی ، تحق 1409 -نة یروت ، المدیب -م کتبة العلوم والحکالقرآن ، م
 ن اللهیالرحمن ز 

، دار النشر  یالسیالط یالبصر  یمان بن داود أبو داود الفارسیاسم المؤلف:  سل یالسیداود الط یمسند أب .820
 روتیب –: دار المعرفة 

 -وطن بة ، دار النشر : دار الیش یر عبد الله بن محمد بن أبکب یلف:  أببة اسم المؤ یش یمسند ابن أب .828
 ید ید المز یو أحمد بن فر  یوسف العزاز یق : عادل بن یم ، الطبعة : األولی ، تحق1997 -اض یالر 

، دار النشر :  یبن حجر العسقالن یة اسم المؤلف:  أحمد بن علید الثمانیة بزوائد المسانیالمطالب العال .829
ق : د. سعد بن ناصر بن عبد یهـ ، الطبعة : األولی ، تحق1419 -ة یالسعود -ث یالعاصمة/ دار الغدار 
 یز الشتر یالعز 

دار للتراث/ انی، دار النشر : دار الر  یثمیر الهکب یبن أب یمجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المؤلف:  عل .820
 1407 -روت یالقاهرة ، ب - یتاب العربکال

،  یالهند  نیبن حسام الد یالمتق ین علیسنن األقوال واألفعال اسم المؤلف:  عالء الد ینز العمال فک .822
ق : محمود عمر یم ، الطبعة : األولی ، تحق1998-هـ1419 -روت یب -ة یتب العلمکدار النشر : دار ال

 یاطیالدم
بر ،  یزر ر الجیبن محمد ابن األث کث الرسول اسم المؤلف:  المبار یأحاد یمعجم جامع األصول ف .825
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 مبنای برنامه ی الجامع الکبیر
 ن عبدیر(  اسم المؤلف:  الحافظ جالل الدیبکر وزوائده والجامع الیث )الجامع الصغیجامع االحاد .827

 ، دار النشر  یوطیالرحمن الس
ن بن یی بن الحسیحیة اسم المؤلف:  المرشد بالله یسیالخم یالمعروفة باألمال یوه یتاب األمالک .827

 -هـ  1422 -روت / لبنان یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یالجرجان یالشجر  یل الحسنیإسماع
 لیق : محمد حسن اسماعیم ، الطبعة : األولی ، تحق2001

 یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقالن یاسم المؤلف:  أحمد بن عل یح البخار یشرح صح یفتح البار  .829
 بین الخطیق : محب الدیروت ، تحقیب -، دار النشر : دار المعرفة 

ر : دار ، دار النش یالنوو  یی بن شرف بن مر یحیا یر کاسم المؤلف:  أبو ز  یح مسلم بشرح النوو یصح .822
 ةی، الطبعة : الطبعة الثان 1392 -روت یب - یاء التراث العربیإح

دار  : ، دار النشر ینین محمود بن أحمد العیاسم المؤلف:  بدر الد یح البخار یشرح صح یعمدة القار  .850
 روتیب – یاء التراث العربیإح

أبو  یفور کم المبار یاسم المؤلف:  محمد عبد الرحمن بن عبد الرح یبشرح جامع الترمذ یتحفة األحوذ  .858
 روتیب –ة یتب العلمکالعال ، دار النشر : دار ال

لنشر : دار ا ، یأبو الحسن السند  ین بن عبدالهادیاسم المؤلف:  نور الد یعلی النسائ یة السند یحاش .859
 ق : عبدالفتاح أبو غدةیة ، تحقی، الطبعة : الثان 1986 - 1406 -حلب  -ة یتب المطبوعات اإلسالمکم

دار  ، یوسف الزرقانیبن  یاسم المؤلف:  محمد بن عبد الباق کعلی موطأ اإلمام مال یشرح الزرقان .850
 ، الطبعة : األولی 1411 -روت یب -ة یتب العلمکالنشر : دار ال

ة یجار تبة التک، دار النشر : الم یر اسم المؤلف:  عبد الرؤوف المناو یر شرح الجامع الصغیض القدیف .852
 هـ ، الطبعة : األولی1356 -مصر  -بری کال

دار النشر :  ، ین عبد الرؤوف المناو ین الدیر اسم المؤلف:  اإلمام الحافظ ز یر بشرح الجامع الصغیسیالت .855
 م ، الطبعة : الثالثة1988 -هـ 1408 -اض یالر  - یتبة اإلمام الشافعکم

دار  ، دار النشر : یبن سلطان محمد القار  یح اسم المؤلف:  علیاة المصابکح شرح مشیمرقاة المفات .857
 یتانیق : جمال عیم ، الطبعة : األولی ، تحق2001 -هـ 1422 -روت یلبنان/ ب -ة یتب العلمکال

ق _ دمش - یتب اإلسالمکر النشر : الم، دا ین بن مسعود البغو یشرح السنة اسم المؤلف:  الحس .857
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 شیر الشاویمحمد زه -ب األرناؤوط یق : شعیة ، تحقیم ، الطبعة : الثان1983 -هـ 1403 -روت یب
دار النشر :  ، یالجعف یم أبو عبدالله البخار یل بن إبراهیر اسم المؤلف:  محمد بن إسماعیبکخ الیالتار  .859

 ید هاشم الندو یق : السیر ، تحقکدار الف
،  یمیالتم یس أبو محمد الراز یحاتم محمد بن إدر  یل اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبیالجرح والتعد .852

 ، الطبعة : األولی 1952 - 1271 -روت یب - یاء التراث العربیدار النشر : دار إح
ر : دار نش، دار ال یم أحمد بن عبد الله األصبهانیاء اسم المؤلف:  أبو نعیاء وطبقات األصفیة األولیحل .870

 ، الطبعة : الرابعة 1405 -روت یب - یتاب العربکال
 -ة یب العلمتک، دار النشر : دار ال یان الفسو یعقوب بن سفیوسف یخ اسم المؤلف:  أبو یالمعرفة والتار  .878

 ل المنصوریق : خلیم ، تحق1999 -هـ1419 -روت یب
 -، دار النشر : دار ابن حزم  یوالبنی واألسماء اسم المؤلف:  أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدکال .879

 یابیبة نظر محمد الفار یق : أبو قتیم ، الطبعة : األولی ، تحق2000 -هـ  1421 -روت/ لبنان یب
 -ة یلمتب العک، دار النشر : دار ال ین محمد الذهبیرة الحفاظ اسم المؤلف:  أبو عبد الله شمس الدکتذ .870

 روت ، الطبعة : األولییب
عبد  أبو یماز الذهبیه وهو موثق اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قایلم فکر أسماء من تکذ .872

ر یور أمر کق : محمد شی، الطبعة : األولی ، تحق 1406 -الزرقاء  -تبة المنار کالله ، دار النشر : م
 ینیادیالم

، دار  ید الجرجانبن عبدالله بن محمد أبو أحم یضعفاء الرجال اسم المؤلف:  عبدالله بن عد  یامل فکال .875
 یی مختار غزاو یحیق : ی، الطبعة : الثالثة ، تحق 1988 - 1409 -روت یب -ر کالنشر : دار الف

ر :  ، دار النش ین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبیالضعفاء اسم المؤلف:  اإلمام شمس الد یف یالمغن .877
 ن عتریتور نور الدکق : الد ی، تحق

تبة ک، دار النشر : دار الم یلیبو جعفر محمد بن عمر بن موسی العقر اسم المؤلف:  أیبکالضعفاء ال .877
 ین قلعجیأم یق : عبد المعطیم ، الطبعة : األولی ، تحق1984 -هـ 1404 -روت یب -ة یالعلم

ر : ، دار النش یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقالن یزان اسم المؤلف:  أحمد بن علیلسان الم .879
ق : دائرة المعرف ی، الطبعة : الثالثة ، تحق 1986 - 1406 -روت یب -للمطبوعات  یمؤسسة األعلم

 - الهند -ة یالنظام
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، دار النشر : دار  ین محمد بن أحمد الذهبینقد الرجال اسم المؤلف:  شمس الد یزان االعتدال فیم .872
 عادل خیمحمد معوض والش یخ علیق : الشی، الطبعة : األولی ، تحق 1995 -روت یب -ة یتب العلمکال

 أحمد عبدالموجود
 یتب الستة اسم المؤلف:  حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبکال یة فیمعرفة من له روا یاشف فکال .870

، الطبعة :  1992 - 1413 -جدة  -ة ، مؤسسة علو ی، دار النشر : دار القبلة للثقافة اإلسالم یالدمشق
 ق : محمد عوامةیاألولی ، تحق

لنشر : دار ، دار ا یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقالن یأحمد بن عل  ب اسم المؤلف:یب التهذیتقر  .878
 ق : محمد عوامةی، الطبعة : األولی ، تحق 1986 - 1406 -ا یسور  -د یالرش

نشر : دار ، دار ال یالشافع یبن حجر أبو الفضل العسقالن یب اسم المؤلف:  أحمد بن علیب التهذیتهذ .879
 الطبعة : األولی ، 1984 - 1404 -روت یب -ر کالف

، دار النشر : مؤسسة  یعبدالرحمن أبو الحجاج المز کیوسف بن الز یمال اسم المؤلف:  کب الیتهذ .870
 ق : د. بشار عواد معروفی، الطبعة : األولی ، تحق 1980 - 1400 -روت یب -الرسالة 

 -ة یلمتب العکدار ال، دار النشر :  یب البغدادیر الخطکأبو ب یخ بغداد اسم المؤلف:  أحمد بن علیتار  .872
 -  - روتیب
ن الحسن ب یالقاسم عل یة من حلها من األماثل اسم المؤلف:  أبیر فضلها وتسمکنة دمشق وذیخ مدیتار  .875

 ین أبیق : محب الدی، تحق 1995 -روت یب -ر ک، دار النشر : دار الف یإبن هبة الله بن عبد الله الشافع
 ید عمر بن غرامة العمر یسع

ان أبو یها اسم المؤلف:  عبدالله بن محمد بن جعفر بن حین علین بأصبهان والواردیطبقات المحدث .877
ق : یة ، تحقی، الطبعة : الثان 1992 - 1412 -روت یب -، دار النشر : مؤسسة الرسالة  یمحمد األنصار 

 ین البلوشیعبدالغفور عبدالحق حس
تب ک، دار النشر : دار ال یالبصر  یر ینمد عمر بن شبة الینة المنورة  اسم المؤلف:  أبو ز یخ المدیتار  .877

  انین بین سعد الدیاسیمحمد دندل و یق : علیم ، تحق1996-هـ1417 -روت  یب -ة یالعلم
، دار  یشافعال یبن حجر أبو الفضل العسقالن یز الصحابة اسم المؤلف:  أحمد بن علییتم یاإلصابة ف .879

 یمحمد البجاو  یق : علی: األولی ، تحق، الطبعة  1992 - 1412 -روت یب -ل یالنشر : دار الج
وسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، دار النشر : یمعرفة األصحاب اسم المؤلف:   یعاب فیاالست .872
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 یمحمد البجاو  یق : علی، الطبعة : األولی ، تحق 1412 -روت یب -ل یدار الج
،  یزر بن محمد الج یالحسن عل یأب رین بن األثیمعرفة الصحابة اسم المؤلف:  عز الد یأسد الغابة ف .890

ق یم ، الطبعة : األولی ، تحق 1996 -هـ  1417 -روت / لبنان یب - یاء التراث العربیدار النشر : دار إح
 ی: عادل أحمد الرفاع

ر : دار ، دار النش یالزهر  یع أبو عبدالله البصر یبری اسم المؤلف:  محمد بن سعد بن منکالطبقات ال .898
 -  -روت یب -صادر 

 ، دار النشر یم األصبهانینع یمعرفة الصحابة اسم المؤلف:  ألب .899
، دار النشر : مؤسسة  یل اآلثار اسم المؤلف:  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاو کشرح مش .890

 ب األرنؤوطیق : شعیم ، الطبعة : األولی ، تحق1987 -هـ 1408 -روت یلبنان/ ب -الرسالة 
شر : ، دار الن ین اسم المؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوز یحیث الصحیل من حدکشف المشک .892

 ن البوابیحس یق : علیم.  ، تحق1997 -هـ 1418 -اض یالر  -دار الوطن  
شر : دار ، دار الن یسابور یم النکث اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحا یمعرفة علوم الحد .895

 نید معظم حسیق : السیة ، تحقیم ، الطبعة : الثان1977 -هـ 1397 -روت یب -ة یتب العلمکال
لجامع بر مبنای برنامه ی اة)م( ، یمیث)م( اسم المؤلف:  ابن تیث شرح إختصار علوم الحدیالباعث الحث .897

 الکبیر
 بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیرتاب ابن الصالح)م( اسم المؤلف:  ابن حجر)م( ، کت علی کالن .897
ر کب ین عبد الرحمن بن أبیث الموضوعة اسم المؤلف:  جالل الدیاألحاد یف الآللیء المصنوعة .899

ق : یم ، الطبعة : األولی ، تحق1996 -هـ  1417 -روت یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یوطیالس
 ضةیأبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عو

تب ک، دار النشر : دار ال ید القرشبن محم یالموضوعات اسم المؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن بن عل .892
 ق حمدانیق : توفیم ، الطبعة : األولی ، تحق1995-هـ  1415 -روت یب -ة یالعلم

بن عراق  یبن محمد بن عل یعة الموضوعة اسم المؤلف:  علیعة المرفوعة عن األخبار الشنیه الشر یتنز  .820
ق : یهـ ، الطبعة : األولی ، تحق 1399 -روت یب -ة یتب العلمکأبو الحسن ، دار النشر : دار ال ینانکال

 یق الغمار یف ، عبد الله محمد الصدیعبد الوهاب عبد اللط
 یلفتوحق حسن خان اید محمد صدیالنسوة اسم المؤلف:  الس یحسن األسوة بما ثبت من الله ورسوله ف .828
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 -تورکق : الد یم ، الطبعة : الخامسة ، تحق1985هـ/ 1406 -روت یب -، دار النشر : مؤسسة الرسالة 
 ن ستویالد یمصطفی الخن/ ومح

، دار النشر : جامعة اإلمام  ین الراز یعلم األصول اسم المؤلف:  محمد بن عمر بن الحس یالمحصول ف .829
 یاض العلوانیق : طه جابر فی، الطبعة : األولی ، تحق 1400 -اض یالر  -ة یمحمد بن سعود اإلسالم

شر : ، دار الن یانکبن محمد الشو  یم المؤلف:  محمد بن علق علم األصول اسیإرشاد الفحول إلی تحق .820
 أبو مصعب ید البدر یق : محمد سعی، الطبعة : األولی ، تحق 1992 - 1412 -روت یب -ر کدار الف

، دار النشر  یشکن محمد بن بهادر بن عبد الله الزر یأصول الفقه اسم المؤلف:  بدر الد یط فیالبحر المح .822
ق : ضبط نصوصه یم ، الطبعة : األولی ، تحق2000 -هـ 1421 -روت یلبنان/ ب -ة یتب العلمک: دار ال

 ه: د. محمد محمد تامریثه وعلق علیوخرج أحاد
النشر  ، دار یم الدهلو یالله ابن عبد الرح یحجة الله البالغة اسم المؤلف:  اإلمام أحمد المعروف بشاه ول .825

 د سابقیق : سیبغداد ، تحق -القاهرة  -تبة المثنی کم -ثة یتب الحدک: دار ال
 -ة ید الخالل ، دار النشر : دار الرایز یر أحمد بن محمد بن هارون بن کالسنة اسم المؤلف:  أبو ب .827

 یة الزهرانیق : د.عطیم ، الطبعة : األولی ، تحق1989 -هـ 1410 -اض یالر 
اض / یالر  -لوطن ، دار النشر : دار ا ین اآلجر یر محمد بن الحسکب یعة اسم المؤلف:  أبیالشر  .827

مان یتور عبد الله بن عمر بن سلکق : الد یة ، تحقیم ، الطبعة : الثان 1999 -هـ  1420 -ة یالسعود
 یجیالدم

حمد حفص عمر بن أ یبالسنن اسم المؤلف:  أب کن والتمسیشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الد .829
م ، الطبعة : 1995 -هـ 1415 -ع یوز ن ، دار النشر : مؤسسة قرطبة للنشر والتیبن عثمان بن شاه

 ق : عادل بن محمدیاألولی ، تحق
لبنان  -ل ی، دار النشر : دار الج یجین عبد الرحمن بن أحمد اإل یتاب المواقف اسم المؤلف:  عضد الدک .822

 رةیق : عبد الرحمن عمیم ، الطبعة : األولی ، تحق1997 -هـ 1417 -روت یب -
والضالل والزندقة اسم المؤلف:  أبو العباس أحمد بن محمد بن  الصواعق المحرقة علی أهل الرفض .900

م ، الطبعة : األولی ، 1997 -هـ 1417 -لبنان  -، دار النشر : مؤسسة الرسالة  یثمیابن حجر اله یعل
 امل محمد الخراطک - کیق : عبد الرحمن بن عبد الله التر یتحق

شر : أبو العباس ، دار الن یة الحرانیمیم بن تیلة اسم المؤلف:  أحمد بن عبد الحیمنهاج السنة النبو .908
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 ق : د. محمد رشاد سالمی، الطبعة : األولی ، تحق 1406 -مؤسسة قرطبة 
 بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر،  یهقیدالئل النبوة اسم المؤلف:  للب .909
نشر : دار ، دار ال ین الحلبیبن برهان الد ین المأمون اسم المؤلف:  علیرة األمیس یة فیرة الحلبیالس .900

 1400 -روت یب -المعرفة 
بو محمد ، أ یالمعافر  یر یوب الحمیبن هشام بن أ کة البن هشام اسم المؤلف:  عبد الملیرة النبویالس .902

 ق : طه عبد الرءوف سعدی، الطبعة : األولی ، تحق 1411 -روت یب -ل یدار النشر : دار الج
ار النشر : ، د یالشام یوسف الصالحیالمؤلف:  محمد بن  ر العباد اسمیرة خیس یسبل الهدی والرشاد ف .905

 یق : عادل أحمد عبد الموجود وعلیهـ ، الطبعة : األولی ، تحق1414 -روت یب -ة یتب العلمکدار ال
 محمد معوض

 تبک، دار النشر : دار ال یاسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقد  یتاب المغاز ک .907
ق : محمد عبد القادر أحمد یم ، الطبعة : األولی ، تحق 2004 -هـ  1424 -وت / لبنان ر یب -ة یالعلم
 عطا

ن اسم المؤلف:  أبو منصور عبد الرحمن یهن أجمعین رحمة الله علیمناقب أمهات المؤمن ین فیاألربع .907
ق : یی ، تحق، الطبعة : األول 1406 -دمشق  -ر کر ، دار النشر : دار الفکبن محمد بن هبة الله بن عسا 

 ریغزوة بدع الحافظ ،یمحمد مط
 -الة ، دار النشر : مؤسسة الرس یبانیفضائل الصحابة اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبد الله الش .909

 الله محمد عباس یق : د. وصی، الطبعة : األولی ، تحق 1983 - 1403 -روت یب
ر النشر : ، دا ین أحمد بن عبد الله الطبر یالقربی اسم المؤلف:  محب الد یمناقب ذو  یذخائر العقبی ف .902

 مصر -ة یتب المصر کدار ال
تبة المعارف کأبو الفداء ، دار النشر : م یر القرشیثکل بن عمر بن یة اسم المؤلف:  إسماعیة والنهایالبدا .980

 روتیب -
 میر کرم محمد بن محمد بن عبد الکال یبن أب یخ اسم المؤلف:  أبو الحسن علیالتار  یامل فکال .988

ق : عبد الله ی، تحق 2هـ ، الطبعة : ط1415 -روت یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یبانیالش
 یالقاض

 -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یر الطبر یجعفر محمد بن جر  یاسم المؤلف:  ألب یخ الطبر یتار  .989
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 روتیب
 کلملن بن عبد ایبن حس کالمل اسم المؤلف:  عبد یأنباء األوائل والتوال یف یسمط النجوم العوال .980

ق : یم ، تحق1998 -هـ1419 -روت یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال کیالم یالعاصم یالشافع
 محمد معوض یعل -عادل أحمد عبد الموجود

ن محمد بن أحمد بن عثمان یر واألعالم اسم المؤلف:  شمس الدیات المشاهیخ اإلسالم ووفیتار  .982
م ، الطبعة : األولی ، 1987 -هـ 1407 -روت یلبنان/ ب - یتاب العربک: دار ال، دار النشر  یالذهب

 ق : د. عمر عبد السالم تدمرییتحق
بن  یالفضل أحمد بن عل ین أبیان المائة الثامنة اسم المؤلف:  الحافظ شهاب الدیأع یامنة فکالدرر ال .985

م 1972هـ/ 1392 -در اباد/ الهند یص -ة ی، دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمان یمحمد العسقالن
 د ضانیق : مراقبة / محمد عبد المعیة ، تحقی، الطبعة : الثان

 -ء التراث ای، دار النشر : دار إح یالصفد  کبیل بن أین خلیات اسم المؤلف:  صالح الدیبالوف یالواف .987
 مصطفی کیق : أحمد األرناؤوط وتر یم ، تحق2000 -هـ1420 -روت یب
ر : أبو عبد الله ، دار النش یماز الذهبیلنبالء اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قار أعالم ایس .987

م یب األرناؤوط ، محمد نعیق : شعی، الطبعة : التاسعة ، تحق 1413 -روت یب -مؤسسة الرسالة 
 یالعرقسوس

 -مصر  -ة السعادة ، دار النشر : مطبع یوطیر السکب یخ الخلفاء اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبیتار  .989
 دین عبد الحمیالد یق : محمد محیم ، الطبعة : األولی ، تحق1952 -هـ 1371

ر ، دار النشر : دار البشائ یالجعف یل أبو عبدالله البخار یاألدب المفرد اسم المؤلف:  محمد بن إسماع .982
 یالباقق : محمد فؤاد عبدی، الطبعة : الثالثة ، تحق 1989 - 1409 -روت یب -ة یاإلسالم

، دار النشر : دار  ین اسم المؤلف:  أبو حامد محمد بن محمد الغزالیالدار  یشف ما فکن و یسر العالم .990
ق : محمد حسن محمد یم ، الطبعة : األولی ، تحق2003هـ 1424 -روت / لبنان یب -ة یتب العلمکال

 ید ید المز یل وأحمد فر یحسن إسماع
 -ن بن محمد  ، دار النشر : دار المعرفة یو القاسم الحسب القرآن اسم المؤلف:  أبیغر  یالمفردات ف .998

 یالنکید یق : محمد سیلبنان ، تحق
 -، دار النشر : دار صادر  یالمصر  یقیرم بن منظور األفر کلسان العرب اسم المؤلف:  محمد بن م .999
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 روت ، الطبعة : األولییب
، دار النشر : دار  ید یالزب ینیتاج العروس من جواهر القاموس اسم المؤلف:  محمد مرتضی الحس .990

 نیق : مجموعة من المحققیة ، تحقیالهدا
 -  یاء التراث العربی، دار النشر : دار إح  یب اللغة  اسم المؤلف:  أبو منصور محمد بن أحمد األزهر یتهذ .992

 ق : محمد عوض مرعبیم ، الطبعة : األولی  ، تحق2001 -روت  یب
تب کدار ال ، دار النشر : ینور یبة الدیمد عبد الله بن مسلم ابن قتاسة اسم المؤلف:  أبو محیاإلمامة والس .995

 ل المنصوریق : خلیم.  ، تحق1997 -هـ 1418 -روت یب -ة یالعلم
 یالروم ینیتب والفنون اسم المؤلف:  مصطفی بن عبدالله القسطنطکال یشف الظنون عن أسامک .997

 1992 - 1413 -روت یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یالحنف
بر هـ( ، 911)المتوفی :  یوطین السیر، جالل الدکن اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبو بیأسماء المدلس .997

 مبنای برنامه ی الجامع الکبیر
)المتوفی  یلدمشقا یر القرشیثکل بن عمر بن یر اسم المؤلف:  أبو الفداء إسماعیثکة البن یرة النبویالس .999

 لجامع الکبیربر مبنای برنامه ی اهـ( ، 774: 
ان بن الحارث یبن فرس بن سف یح بن عد یع بن الجراح بن ملکیان و یع اسم المؤلف:  أبو سفکیالزهد لو  .992

 هـ( ، دار النشر197)المتوفی :  ید بن رؤاس الرؤاسیبن عمرو ابن عب
ة یعلمتب الک، دار النشر : دار ال ین محمد الذهبیرة الحفاظ ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله شمس الدکتذ .900

 روت ، الطبعة : األولییب -
ر : دار ، دار النش یبن سلطان محمد القار  یح ، اسم المؤلف:  علیاة المصابکح شرح مشیمرقاة المفات .908

 یتانیق : جمال عیم ، الطبعة : األولی ، تحق2001 -هـ 1422 -روت یلبنان/ ب -ة یتب العلمکال
ر : دار أبو عبد الله ، دار النش یتانکمحمد بن جعفر ال ث المتواتر ، اسم المؤلف: ینظم المتناثر من الحد .909

 یق : شرف حجاز یمصر ، تحق -ة یتب السلفکال
ث واالصول والنحو واالعراب وسائر الفنون ، اسم یر والحدیالفقه وعلوم التفس یف یللفتاو  یالحاو  .900

روت / یب -ة یالعلمتب ک، دار النشر : دار ال یوطیر السکب ین عبد الرحمن بن أبیالمؤلف:  جالل الد
 ف حسن عبد الرحمنیق : عبد اللطیم ، الطبعة : األولی ، تحق2000 -هـ 1421 -لبنان 

د یالحد ین بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبیشرح نهج البالغة ، اسم المؤلف:  أبو حامد عز الد .902
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م ، الطبعة : األولی ، 1998 -هـ 1418 -روت / لبنان یب -ة یتب العلمک، دار النشر : دار ال یالمدائن
 یم النمر یر کق : محمد عبد الیتحق

 هـ( ، دار النشر :279)المتوفی :  یی بن جابر البالذر یحیأنساب األشراف ، اسم المؤلف:  أحمد بن  .905
 یر مذاهبهم وأخبارهم ، اسم المؤلف:  أبکث ومن الضعفاء وذیمعرفة الثقات من رجال أهل العلم والحد .907

 -بة الدار تکل طرابلس الغرب ، دار النشر : مینز  یوفکال یالله بن صالح العجلالحسن أحمد بن عبد 
م یم عبد العظیق : عبد العلی، الطبعة : األولی ، تحق 1985 - 1405 -ة یالسعود -نة المنورة یالمد

 یالبستو 
، دار  ینن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازایالم ، اسم المؤلف:  سعد الدکعلم ال یشرح المقاصد ف .907

 م ، الطبعة : األولی1981 -هـ 1401 -ستان کبا  -ة یالنشر : دار المعارف النعمان
 ان بن أحمد بنین ، اسم المؤلف:  اإلمام محمد بن حکین والضعفاء والمترو ین من المحدثیالمجروح .909

ق : یحقهـ ، الطبعة : األولی ، ت1396 -حلب  - ی، دار النشر : دار الوع یالبست یمیحاتم التم یأب
 دیم زایمحمود إبراه

أبو محمد ، دار النشر : مؤسسة  یسیطالب الق یبن أب کیل إعراب القرآن ، اسم المؤلف:  مکمش .902
 ق : د. حاتم صالح الضامنیة ، تحقی، الطبعة : الثان 1405 -روت یب -الرسالة 

 -ل یلنشر : دار الجا ، دار ایر کن أحمد بن فارس بن ز یالحس یس اللغة ، اسم المؤلف:  أبییمعجم مقا .920
 ق : عبد السالم محمد هارونیة ، تحقیم ، الطبعة : الثان1999 -هـ 1420 -لبنان  -روت یب
بد الله نصر فتوح بن ع یومسلم ، اسم المؤلف:  محمد بن أب ین البخار یحیالصح یب ما فیر غر یتفس .928

 1415 - مصر -القاهرة  -تبة السنة ک، دار النشر : م ید یالحم یصل األزدید بن بن یبن فتوح بن حم
 زید عبد العز یدة محمد سعیتورة : زبکق : الد ی، الطبعة : األولی ، تحق 1995 -

ان تبة لبنک، دار النشر : م یر بن عبدالقادر الراز کب یمختار الصحاح ، اسم المؤلف:  محمد بن أب .929
 رق : محمود خاطیدة ، تحقی، الطبعة : طبعة جد 1995 - 1415 -روت یب -ناشرون 

سة ، دار النشر : مؤس یب الباقالنیص الدالئل ، اسم المؤلف:  محمد بن الطیتلخ ید األوائل فیتمه .920
 درین أحمد حیق : عماد الدیم ، الطبعة : األولی ، تحق1987 -هـ 1407 -لبنان  -ة یتب الثقافکال

سة ، دار النشر : مؤس یر محمد بن القاسم األنبار کلمات الناس ، اسم المؤلف:  أبو بک یمعان یالزاهر ف .922
 ق : د. حاتم صالح الضامنی، الطبعة : األولی ، تحق 1992-هـ  1412 -روت یب -الرسالة 
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 هـ( ، دار النشر :209می )المتوفی : یدة معمر بن المثنی التیمجاز القرآن ، اسم المؤلف:  أبو عب .925
 )م( ، دار النشر :یلیالروض االنف)م( ، اسم المؤلف:  السه .927
ث ، اسم المؤلف:  أحمد بن یل الرشاد علی مذهب السلف وأصحاب الحدیة إلی سبیالهدااالعتقاد و  .927

ق : أحمد ی، الطبعة : األولی ، تحق 1401 -روت یب -دة ی، دار النشر : دار اآلفاق الجد یهقین البیالحس
 اتبکعصام ال

ن یر، جالل الدکمن بن أبو بث و اآلثار ، اسم المؤلف:  عبد الرحیما عقده الشعراء من األحاد یاالزدهار ف .929
 هـ( ، دار النشر :911)المتوفی :  یوطیالس

بر مبنای  ، یا األنصار یر کا بن محمد بن ز یر کی ز یحیة الوصول شرح لب األصول ، اسم المؤلف:  أبو یغا .922
 برنامه ی الجامع الکبیر

 رکف، دار النشر : دار ال یتمیة ، اسم المؤلف:  ابن حجر الهیبری الفقهکالفتاوی ال .950
بن عمر بن أحمد  ی، اسم المؤلف:  عل یالطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهل یث أبیمن حد .958

، الطبعة : األولی ،  1406 -ت یوکال - یتاب اإلسالمکأبو الحسن ، دار النشر : دار الخلفاء لل یالدارقطن
 ید السلفیعبد المج یق : حمد یتحق

ن.  ، دار یفة ، اسم المؤلف:  ابن عابدیر األبصار فقه أبو حنیتنوة رد المختار علی الدر المختار شرح یحاش .959
 م.2000 -هـ 1421 -روت.  یب -ر للطباعة والنشر.  کالنشر : دار الف

 -  ةیتب العلمک، دار النشر : دار ال یهقیم بن محمد البیالمحاسن والمساوئ اسم المؤلف:  إبراه .950
 یق : عدنان علیألولی ، تحقم ، الطبعة : ا1999 -هـ 1420 -روت/ لبنان یب
 ریل األمیة اآلمل ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعیأصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغ .952

ن یحس یق : القاضی، الطبعة : األولی ، تحق 1986 -روت یب -، دار النشر : مؤسسةالرسالة  یالصنعان
 األهدل یتور حسن محمد مقبولکو الد  یاغیبن أحمدالس

اس بن ل ابن عباد بن العبیفاة أب القاسم إسماعکال یافکاللغة ، اسم المؤلف:  الصاحب ال یفط یالمح .955
م ، الطبعة : 1994-هـ1414 -روت / لبنان یب -تب ک، دار النشر : عالم ال یس الطالقانیأحمد بن إدر 
 نیاسیخ محمد حسن آل یق : الشیاألولی ، تحق

ار النشر : ، د یب البغدادیر الخطکبن ثابت أبو ب ید بن علة اسم المؤلف:  أحمیعلم الروا یة فیفاکال .957
 یالمدن یم حمد ی، إبراه یق : أبو عبدالله السورقینة المنورة ، تحقیالمد -ة یتبة العلمکالم
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 ینیوب بن موسی الحسیة  ، اسم المؤلف:  أبو البقاء أیالمصطلحات والفروق اللغو یات معجم فیلکال .957
 -ش یق : عدنان درویم.  ، تحق1998 -هـ 1419 -روت یب -سة الرسالة  ، دار النشر : مؤس یفومکال

 یمحمد المصر 
شر : دار عمار ، دار الن یالنحو  یقین الدقیمان بن بنی، اسم المؤلف:  سل یوافتراق المعان یاتفاق المبان .959

 ی عبد الرؤوف جبریحیق : یم ، الطبعة : األولی ، تحق1985هـ 1405 -األردن  -
، دار  یالسعود محمد بن محمد العماد یم ، اسم المؤلف:  أبیر کا القرآن الیم إلی مزایالسل إرشاد العقل .952

 روتیب – یاء التراث العربیالنشر : دار إح
،  یلحنبلا ین محمد بن أحمد بن عبد الهادیق  ، اسم المؤلف:  شمس الدیث التعلیق أحادیح تحقیتنق .970

 من صالح شعبانیق : أیم ، الطبعة : األولی ، تحق1998 -روت یب -ة یتب العلمکدار النشر : دار ال
ار النشر : ، د یوطیر السکب ی، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أب یب النواو یشرح تقر  یف یب الراو یتدر  .978

 فیق : عبد الوهاب عبد اللطیاض ، تحقیالر  -ثة یاض الحدیتبة الر کم
 هـ( ، دار النشر :1156)المتوفی :  یلخادمد محمد بن محمد ایة ، اسم المؤلف:  أبو سعیقة محمودیبر  .979

 بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر
الملل والنحل ، اسم المؤلف:  محمد بن عبد الکریم بن أبي بکر أحمد الشهرستاني ، دار النشر : دار  .970

 ، تحقیق : محمد سید کیالني 1404 -بیروت  -المعرفة 
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 :اه کتاب نیامهم ترین ویژگی های ��

1  جمع آوری نظر همه ی عالمان و محققان سرشناس حدیث اهل سنت و وهابیت درباره ی سند روایات  ⃣
2   روایات جمع آوری همه ی طرق و اسناد  ⃣
3  استناد به احکام برنامه معتبر جوامع الکلم  ⃣
4 سهولت دسترسی به منابع با تفکیک آن ها به چند قسمت برنامه ی الجامع الکبیر، سایت رسمی مکتبه   ⃣
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