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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان  صلّى اللّه عليه وآلهفى ترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصط . آخرين و كامل . .
 رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. عرضه شد و آئني و رسالت پيام

صلّى اللّه عليه سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 گرفت.و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا  وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به خنستني  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 سپرده شد.عليه السالم يعىن امري مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهرادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت اهلى متام و دين اسالم تكميل و سپس معليه السالدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد. اين چنني شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين 

 اسالم مأيوس گشتند.

هدايت و ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلّى اللّه عليه وآلهراهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

حتير و سردرگمى قرار دادند. آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل 
ـ  تاب بود كه مهچون آفتاب جهان اىن، حقايق اسالم را ـهاى شيط احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند.

، توسط صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ  عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمامري مؤمنان على 

ها و  ها، شبهه اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است. آنان با بيان حقايق، دودىل جارى شده و در هر برهه
 اند. پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان آشكار ساخته

وراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، عالّمه حلّى، در اين راستا، نام سپيده با
چرا كه اينان  ؛درخشد الدين، اميىن و... مهچون ستارگاىن پرفروز مى حامد حسني، سيد شرف قاضى نوراللّه، مري

م، به بررسى و ، با زبان و قلعليهم السالمدر مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت 
 . اند... گوىي شبهات پرداخته پاسخ



 ٤

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق تابناك دين 
پرداخته است، پژوهشگر واالمقام  عليه السالممبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 باشد. رت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مىحض

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور كار خود  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق  قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 قرار دهد. اسالمى

كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسالمى 
 سازد. آشنا مى

عجل اللّه تعاىل اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 

 قرار گريد. فرجه الشريف
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطّاهرين

 املعصومني ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

 گفتار  پيش
 فرمايد: ىل در قرآن كرمي مىخداوند تبارك و تعا

 ١؛)أَ فَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يهِدي إِالّ أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ(

ود مگر ش تر است يا آن كس كه هدايت منى كند براى پريوى شايسته آيا كسى كه به حق هدايت مى
 كنيد؟ شود؟ چگونه داورى مى هدايتش كنند؟ مشا را چه مى

أَ (فرمايد:  در لغت عرب به معناى پايدارى و استوار بودن است. منظور از اين فراز آيه كه مى» حق«واژه 

قدي إِلَى الْحهي ندار قطعى و اين است كه آيا كسى كه مشا را به امور پاي» كند آيا كسى به حق هدايت مى« ؛)فَم
تر است يا آن كسى كه  سازد براى پريوى شايسته كند و به حقيقت و واقعيت رهنمون مى يقيىن راهنماىي مى

 شود مگر هدايتش كنيد؟ هدايت منى

اى كه در نزد مهه عقالى  كند. قاعده خداوند متعال در اين آيه ما را به يك قاعده عقلى راهنماىي مى
ته شده است كه اگر گروهى خبواهند به واقعيىت برسند و يا حقيقىت از حقايق دنيا مسلمان و غري مسلمان پذيرف

ها  كنند كه به آن واقعيت آگاهى كامل داشته باشد تا آن به كسى مراجعه مى ؛ها كشف و ظاهر شود براى آن
د ديگران را توان را به آن حقيقت برساند. اما كسى كه به حقيقت و واقعيت امر آگاهى ندارد، چگونه مى

 هدايت كرده و از واقع امر باخرب سازد؟!

ها به يقني و علم برسد و گمان به تنهاىي كفايت  بنابراين انسان بايسىت در برخى از حقايق و واقعيت
بلكه بايد براى خود انسان يقنيِ به آن  ؛ها به نظريات ديگران اكتفا كرد توان درباره آن كند و حتى منى منى

 شود. حقيقت حاصل

اصول دين واجب است كه انسان خود به  اند كه در اعتقادات و از اين رو عاملان شيعه و سنى فتوا داده
 فرمايد: تقليد از ديگران در عقيده كاىف نيست. خداوند تبارك و تعاىل مى يقني برسد و گمان كردن و

 ٢؛)إِنَّ الظَّن ال يغين من الْحق شيئًا(

                                                           
 .٣٥.  سوره يونس: آيه  ١
 .٢٨و سوره جنم: آيه  ٣٦: آيه .  سوره يونس ٢
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 رساند. كند و به حق منى نياز منى به راسىت كه گمان، انسان را از حق ىب

هاست و قرآن جميد نيز به اين قاعده تذكّر داده و ما را  اين يك قاعده عقلى است كه مورد اتفاق متام انسان
ها عامل  دو نفر يكى را برگزينيم كه يكى از آن كند. حال اگر خبواهيم در موضوعى، از ميان به آن راهنماىي مى
ها آشكار سازد و  تواند ديگران را به عقايد صحيح و سامل هدايت كرده و حقيقت را براى آن و داناست و مى

ديگرى شخصى است كه خود نياز دارد كه كسى او را هدايت كند و دستش را بگريد تا گمراه نشود. در 
كنيد؟ اگر ما خبواهيم به واقع برسيم و حقيقت براى ما روشن و واضح شود به  جا مشا چگونه داورى مى اين

شومي براى يادگريى اعتقادات صحيح به سراغ شخصى كه  كنيم؟ آيا حاضر مى كدام يك از آنان مراجعه مى
 خود به هدايت و يادگريى نياز دارد برومي؟

مردم نقشى در اين امر مهم ندارند و  عيني كند وما معتقدمي كه امامت از امورى است كه خدا بايد آن را ت
نبوت  امامت نيز چنني است و ميان امامت و ؛گونه كه نبوت منصىب است كه خدا بايد آن را مشخص كند مهان

 در اين جهت فرقى نيست.

و  هاى واضح و روشىن نياز دارمي كه بيان كند رهرب بنابراين ما در شناخت امام به سندى حمكم و يا دليل
 گر است. چرا كه او خود هدايت يافته و هدايت ؛پيشواى مردم اين شخص است

چنني اگر بر معصوم بودن شخصى و يا اشخاصى دليل آورده شود، با وجود ملكه عصمت در وجود  هم
يا  اند كه امامت دهد كه به غري او مراجعه كرده و هدايت يابيم. از اين رو گفته يك انسان، عقل به ما اجازه منى

 بايد با سندى حمكم  و يا با دليلى عقلى اثبات شود و سند حمكم نيز يا قرآن است و يا سنت قطعى.

آخرين دليل لفظى كه در اين باره مطرح شده حديث مرتلت است كه از سه جهت بر امامت امري مؤمنان 
ن حضرت، دليل واضح و روشىن كند. اين حديث افزون بر سند قطعى بودن بر امامت آ داللت مى عليه السالمعلى 

 ١بر معصوم بودن و برترى آن حضرت از ديگر صحابه رسول خدا است.

دارد كه با دليل عقلى  عليه السالممؤمنان على  كتاىب كه فرا روى مشاست نگاهى عقلى به مسأله امامت امري
 منايد. اين پژوهش در دو خبش تنظيم شده است: حضرت را اثبات مىامامت آن 

 ؛هاى امام . ويژگى ١
 .عليه السالمهاى امري مؤمنان على  . ويژگى ٢

 سيد على حسينى ميالنى

                                                           
 از مهني نگارنده. نگاهى به حديث مرتلت.  براى آگاهى بيشتر ر.ك:  ١



 ٨

 

  

  

  

 

 بخش يكم

  

  

 

 هاى امام ويژگى

 

 

 

 



 ٩

 

 

 

 

 

 هاى پذيرفته شده براى امام ويژگى
 املواقف ىف علم الكالمچون:  هاىي هم كتاب ؛اند م نوشتههاىي را در علم عقايد و كال اهل سنت كتاب

تأليف سعدالدين شرح املقاصد ، التجريدنگارش شريف جرجاىن، شرح قوشچى بر  شرح املواقفتأليف قاضى اجيى، 
 هاى مهم اعتقادى. و ديگر كتاب شرح العقائد النسفيهتفتازاىن، 

هاى مطرح  اند. از فصل هاىي را بيان كرده فصل مطرح وهاىي را درباره امام  ها حبث آنان در اين كتاب
ها انتخاب امام است كه انتخاب امام به اختيار مردم است و خداوند متعال در اين امر نقشى  شده در اين كتاب

 ندارد. اين ديدگاه با اعتقاد شيعه اماميه خمالفت دارد.

گويند: كسى را كه مردم براى رهربى جامعه  ىدانند و م آنان در فصل ديگر، شروطى را در امام الزم مى
گاه  كنند بايد داراى متام اين شروط باشد تا براى اين امر مهم از سوى مردم برگزيده شود، آن انتخاب مى

 اند: منوده ها را به دو خبش تقسيم اند و آن شروط و اوصاىف را براى امام بيان كرده

 ؛رندها را قبول دا . شروطى كه متام علما آن ١
 . شروطى كه مورد اختالف ميان علما است. ٢

كنيم تا ببينيم آن  اند بررسى مى هاىي را كه اهل سنت در تعيني امام بيان كرده در اين نوشتار شرط
 در چه كسى وجود داشته است. صلى اللّه عليه وآلههاى الزم براى جانشيىن پس از رسول خدا  ويژگى

مناييم و بنا بر مهان روش اهل سنت  پوشى مى شيعيان در تعيني امام چشمالبته ما در اين بررسى از روش 
 مناييم. ها را بررسى مى گو كرده و با دقّت آن و ها گفت درباره اين ويژگى

 . علم و دانش ١

يعىن بايد امام به اصول و فروع  ؛دانند علم و دانش اوست خنستني شرطى كه اهل سنت در امام الزم مى
اى  اى كه بتواند براى حقانيت اين دين، دليل و برهان بياورد. اگر شبهه امل داشته باشد، به گونهدين آگاهى ك

هاىي كه از ناحيه  ها و اشكال اى باشد كه بتواند در برابر شبهه وارد كردند قدرت فكرى او بايد به اندازه
 ها را برطرف كند. آن شود، ايستادگى كرده و خمالفان مطرح مى

 ت و دلريى. شجاع ٢

 دانند، شجاعت و دلريى است. دومني شرطى كه اهل سنت در امام الزم مى
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ها حاضر شود و لشكر اسالم را براى نربد با  اى شجاع باشد كه بتواند در متام جنگ گونه امام بايد به
برابر محله بلكه با متام قدرت در  ؛دمشن آماده كند و در صورت محله دمشن، نه تنها جبهه جنگ را ترك نكند

 ها بايستد و از حرمي دين و مجاعت مسلمانان دفاع كند. آن

 . عدالت و دادگرى ٣

يعىن امام بايد در راه و روش و زندگى كردن با مردم، عدالت داشته  ؛سومني شرط در امام، عدالت است
را ميان مسلمانان املال  خواهد بني مسلمانان داورى كند، به عدالت قضاوت كند، بيت باشد. در جاىي كه مى

شود عدالت را رعايت  عادالنه تقسيم منايد و در متام كارهاى شخصى و امورى كه مربوط به مهه مسلمانان مى
 كند.

ها  اند و بنا بر ديدگاه آن هاى خود اين سه شرط را براى امام آورده متام دانشمندان اهل سنت در كتاب
 ها را دارا باشد. د بايسىت آنرس كسى كه به انتخاب مردم به مقام امامت مى

 اى از ديدگاه دانشمندان اهل سّنت  نمونه
و  املواقف ىف علم الكالممناييم. در كتاب  اى اشاره مى براى آگاهى از ديدگاه دانشمندان اهل سنت به منونه

 ترين كتاب در علم كالم در ميان اهل سنت است، چنني آمده است: كه مهم شرح املواقف

 شروط امامت.مقصد دوم: 

رهربى مردم شايستگى دارد كه در اصول و فروع دين به  متام عاملان بر اين اعتقادند كه فردى براى امامت و
مقام اجتهاد رسيده و در دين جمتهد باشد تا مسائل و امور دين را بيان كند و در برابر شبهاتى كه در دين وارد 

 سخ داده و از دين خود دفاع كند.ها را پا شود بايستد و با دليل و برهان آن مى

شود چنان قدرتى داشته باشد كه با يك فتوا و يا  امام بايسىت در امور و مسائل اختالىف كه به او رجوع مى
ترين  چرا كه از مهم ؛حكم، اختالف ميان مسلمانان را برطرف كرده و نظام جامعه را در اختيار خود بگريد

براى  ر مرحله خنست اعتقادات ديىن را با قدرت علمى خود حفظ كند واهداف امامت مهني مسأله است كه د
هاى ميان  ها، دليل و برهان كاىف در اختيار داشته باشد و در مرحله دوم اختالفات و دمشىن حلّ شبهه

ها عدالت را رعايت كند. اين شرطى  مسلمانان را با درايت كامل از ميان بردارد و در قضاوت كردن بني آن
 ١».شود ه هرگز امامت بدون آن كامل منىاست ك

 بنابراين با توجه به اين بيان، امام بايسىت داراى دو شرط باشد:

 ؛. علم ١

 . شجاعت. ٢

 چنني آمده است: شرح املواقفو  املواقف البته در جاى ديگر در كتاب 

                                                           
 .٣٤٩/  ٨: شرح املواقف.   ١
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زيرا كه هم اكنون  ؛صاف الزم نيست در امام مجع باشداند: اين او اى گفته در مقابل گفته مشهور، عده«
 ».ها باشد كسى نيست كه صاحب مهه اين ويژگى

گفتىن است كه اين كتاب در قرن هفتم يا هشتم هجرى نوشته شده است. در ميان كساىن كه در آن زمان 
در امام الزم ندانند و  ها را كردند اين صفات مجع نبوده است. از اين رو اهل سنت بايد اين شرط حكومت مى

تر اشاره شد، آنان سومني  گونه كه پيش كار و آلوده عقيده داشته باشند. مهان به امامت نادان و ترسو حتى گناه
 نويسد: درباره اين شرط مى املواقفاند. صاحب  شرط امامت را عدالت و دادگرى برمشرده

چرا كه مهانا شخص فاسق، گاهى اموال مسلمانان را  ؛آرى، الزم است امام عادل باشد تا به مردم ستم نكند
ها در امام  رود. پس اين ويژگى كند و با اين عمل، حق ديگران از بني مى در اهداف شخصى خود خرج مى

 معترب و مورد اتفاق است.

 گويد: آن گاه چنني مى

هستند يا نه در ميان كه از شروط امامت  اما در اين ؛هاى ديگرى نيز مطرح شده است در اين جا ويژگى
 ١علما اختالف شده است.

 بررسى عقلى اين ديدگاه

كنيم كه از نظر عقلى اين سه شرط را در امام الزم بدانيم. از طرىف  ما با اهل سنت با اين ديدگاه حبث مى
ف ما درباره امام از اين رو تنها اختال ؛گريد كنيم كه انتخاب امام، با رأى و اختيار مردم صورت مى فرض مى

 عليهما السالمطالب  بن اىب گوييم امام پس از پيامرب، على چرا كه ما مى ؛است صلى اللّه عليه وآلهپس از رسول خدا 
 است و آنان به امامت ابوبكر عقيده دارند.

م گويند مرد دانند و مى هاىي را كه مهه اهل سنت در امام الزم مى اكنون سخن در اين است كه ويژگى
طالب نيز بوده است،  بن اىب ها در على آيا اين ويژگى ؛بايد كسى را انتخاب كنند كه هر سه شرط را دارا باشد

 يا به ابوبكر اختصاص دارد؟

هاى  زيرا قرآن، سنت پيامرب و دليل ؛كنيم پوشى از كتاب و سنت حبث مى البته ما در اين جا با چشم
 رسانند. بوده و آن را به اثبات مى عليهما السالمب طال بن اىب گر امامت على ديگر، بيان

بايد مهه اين  صلى اللّه عليه وآلهخدا  گويد: سرپرست و راهنماى يك مجعيت و جانشني پيامرب عقل مى
دانيم، گرچه عصمت امام نيز  ها را دارا باشد، ما نيز مهانند اهل سنت مهه اين اوصاف را در امام الزم مى ويژگى
هاىي كه آنان قبول دارند حبث  وىل در مهان ويژگى ؛اى باالتر از عدالت است در نزد ما معترب است كه مرتبه

 كنيم. پوشى مى كرده و از روش خود چشم

                                                           
 .  مهان. ١



 ١٢

طالب مجع باشد،  بن اىب هاىي كه در نزد اهل سنت معترب است در على گوييم: اگر اين ويژگى اكنون مى
ها در هر دو  د ديگرى باشد او چنني شايستگى را دارد و اگر اين ويژگىاو امام و پيشوا خواهد بود و اگر در فر

اش داراست تا او را به عنوان  ها را در باالترين مرتبه كنيم كه كدام يك اين ويژگى فرد مجع باشد، بررسى مى
گرى را دي امام برگزيده و بر ديگرى مقدم كنيم. در غري اين صورت اگر شخصى را كه تر است، كنار زده و

 فرمايد: كه قرآن در اين باره مى بر او مقدم كنيم از نظر عقلى كار قبيحى خواهد بود، با اين

 ١؛)أَ فَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يهِدي(

شود مگر  ن كس كه هدايت منىتر است يا آ كند براى پريوى شايسته آيا كسى كه به حق هدايت مى
 هدايتش كنند؟

 خرد است؟ به راسىت آيا شخص عامل و آگاه، براى راهنماىي مردم سزاوارتر است يا كسى كه نادان و ىب

 تر است مقدم است يا نه؟ بر فرض اين كه هر دو رهرب عالم باشند، آيا كسى كه آگاه

 دارد؟ ا كسى كه به مردم ظلم روا مىآيا كسى كه عادل است شايستگى رهربى مردم را دارد ي

 ها بايد به عقل و عقال رجوع كنيم كه سخن ما نيز در مهني زمينه است. آرى، ما براى پاسخ اين پرسش

كه امام، هامشى و يا قريشى  اما در اين ؛ها مورد اتفاق دانشمندان است گويند كه اين ويژگى اهل سنت مى
نسبت صلى اللّه عليه وآله خدا  ف وجود دارد. گرچه آنان حديثى را به رسولباشد، معصوم و يا آزاد باشد، اختال

دهند كه آن حضرت به پريوى از كسى كه بر مسلمانان واليت دارد امر كرده است هر چند آن حاكم، برده  مى
 باشد.

شده در ديگر صفات نيز اختالف  دانند و وىل ديگران الزم منى ؛ويژگى عصمت را نيز شيعيان معتقدند
عدالت كه حمور  سنت فقط درباره سه ويژگى اتفاق نظر دارند: علم، شجاعت و است، مهان گونه كه گفتيم اهل

 چرخد. ها مى پژوهش ما بر اين ويژگى

 

                                                           
 .٣٥.  سوره يونس: آيه  ١
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 هاى امير مؤمنان على عليه السالم ويژگى

 



 ١٤

 

 

 

 

 

 يكم. علم و دانش

 دانند علم و دانش اوست. ان اهل سنت در امام الزم مىتر گفتيم كه خنستني شرطى كه مهه دانشمند پيش

عليه چه را كه درباره حضرت على  و ابوبكر و آن عليه السالمما در اين خبش سريه و زندگى امري مؤمنان على 

و ابوبكر كجاست و  عليه السالمكنيم تا روشن شود جايگاه علمى على  و ابوبكر گفته شده است بررسى مى السالم
و  عليهما السالمطالب  بن اىب ، اصحاب پيامرب و ديگر انديشمندان اسالمى درباره علىصلى اللّه عليه وآلهدا رسول خ

 اند. ابوبكر چه گفته

 فرمايند: مى عليه السالمهاى آن دو درباره خودشان نظر ندارمي كه امري مؤمنان على  البته ما هرگز به گفته

 ١؛ألف باب من العلم يفتح يل من كلّ باب ألف لهصلى اللّه عليه وآعلّمين رسول اللّه 

هزار نكته علمى را براى من روشن ساختند كه از هر نكته و حقيقت آن هزار  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 شود. حقيقت ديگر گشوده مى

نقل شده است. در روايت ديگرى آمده عليه السالم حديث از شخص على چرا كه فرض ما اين است كه اين 
 فرمود: بارها مى عليه السالمكه حضرت على 

 ٢؛سلوين قبل أن تفقدوين

 پيش از اين كه از ميان مشا بروم از من بپرسيد.

 اى را به زبان نياورده است. و حال آن كه هرگز ابوبكر در طول زندگى خويش چنني مجله

وىل هم  ؛خواهيم كرداند حبث  سنت نيز نقل كرده ما گرچه در جاى خود درباره اين روايات كه اهل
كنيم تا پس از آن بتوانيم هر كدام را  و ابوبكر بررسى مى عليه السالماكنون سخنان ديگران را درباره حضرت على 

  تر است براى امر امامت و رهربى مردم انتخاب كنيم. كه شايسته

                                                           
 .٣٦٥٠٠، حديث ١٦٥و ص  ٣٦٣٧٢، حديث ١١٤/  ١٣: كرت العمال.   ١
اند: ر.ك:  عبدالرب و ديگران نقل كرده و ابن سعد، ابن عليه السالم.  اين حديث را امحد بن حنبل در كتاب فضائل امرياملؤمنني  ٢

 .١٩٦: الصواعق احملرقه، ١٦٧ و ١٦٦ / ٢: الرياض النضره، ١١٠٣/  ٣: االستيعاب



 ١٥

 

 صلى اللّه عليه وآلهاز ديدگاه پيامبر خدا  عليه السالمهاى علمى على  ويژگى

 . دروازه دانش نبوى ١

كنيم كه مهان علم و قدرت كاىف براى  اكنون درباره خنستني شرطى كه در امام الزم است حبث مى
 استدالل كردن و دليل و برهان آوردن است.

حال بايد ديد اين شرط مهم و اساسى براى امامت، در چه كسى وجود داشته است و اخبار و احاديثى كه 
 رسيده، اين فضيلت را براى كدام يك از اصحاب خود ثابت كرده است.ه عليه وآله صلى اللّاز رسول خدا 

اند  آورده صلى اللّه عليه وآله خدا هاى خود اين حديث شريف را از رسول متام دانشمندان اهل سنت در كتاب
 كه ايشان فرمودند:

 ؛أنا مدينة العلم وعلي باا

 آن است.من شهر علم و دانش هستم و على دروازه 

 كنيم: اند ذكر مى هايشان آورده ما نام متامى كساىن كه اين حديث را در كتاب

 ؛بن مهّام صنعاىن . عبدالرزاق ١
وىل با اين وجود،  ؛بن معني. كسى كه پيشوا در علم رجال و خدشه منودن در اسناد حديث است . حيىي ٢

 ؛اين حديث را رد نكرده و آن را صحيح دانسته است
 ؛بن حنبل د. امح ٣
 ؛. ترمذى ٤
 ؛. ابوبكر بزار ٥
 ؛. حممد بن جرير طربى ٦
 ؛. طرباىن ٧
 ؛. ابوالشيخ ٨
 ؛سقّا واسطى . ابن ٩
 ؛شاهني . ابن ١٠
 ؛. حاكم نيشابورى ١١
 ؛مردويه . ابن ١٢
 ؛. ابونعيم اصفهاىن ١٣
 ؛. ماوردى ١٤
 ؛. خطيب بغدادى ١٥
 ؛عبدالرب . ابن ١٦



 ١٦

 ؛. مسعاىن ١٧
 ؛عساكر ن. اب ١٨
 ؛اثري جزرى . ابن ١٩
 ؛جنّار . ابن ٢٠
 ؛. جالل الدين سيوطى ٢١
 ؛. قسطالىن ٢٢
 ؛حجر مكى . ابن ٢٣
 ؛. متقى هندى ٢٤
 ؛. مال على قارى ٢٥
 ؛. مناوى ٢٦
 ؛. زرقاىن ٢٧
 . شاه وىل اللّه دهلوى. ٢٨

در شأن و مرتلت  لى اللّه عليه وآلهصخدا  اند كه رسول هايشان روايت كرده مهه اينان و عاملاىن ديگر در كتاب
 چنني فرمود:عليه السالم على 

 ١؛أنا مدينة العلم وعلي باا

 من شهر علم و دانش هستم و على دروازه آن است.

شود كه آيا پيامرب اكرم  ثابت شد، اين سؤال مطرح مى عليه السالمحال كه اين فضيلت براى حضرت على 
 نيز چنني سخىن فرموده است يا نه؟ عليه السالممؤمنان  براى غري امري صلى اللّه عليه وآله

 مت. درِ خانه حك ٢

فرمودند اين است  عليهما السالمطالب  اىب بن در حق على صلى اللّه عليه وآلهيكى ديگر از سخناىن كه رسول خدا 
 كه:

 ؛أنا دار احلكمة وعلي باا

                                                           
تاريخ و  ٦٥٧ / ٨: جامع اُألصول. آن سان كه در سنن ترمذى، ١٧٣، حديث ١٠٥: عليه السالم، مسند اإلمام على ذيب اآلثار.   ١

، ١٧٢/  ٧، ٣٤٨/  ٤: تاريخ بغداد، ١١٠٦١، حديث ٦٥ / ١١: الكبرياملعجم و ديگر منابع آمده است.  ١٣٥سيوطى:  اخللفاء
: ذيب الكمال، ١٥٩/  ٢: الرياض النضره، ٢٢/  ٤: أُسد الغابه، ٧٦ / ١: فردوس األخبار، ١١٠٢ / ٣: االستيعاب، ٢٠٤/  ١١
احتاف السادة ، ١١٤ / ٩: الزوائدجممع ، ٣٥٨/  ٧: البداية والنهايه، ١٢٣١/  ٤: تذكرة احلفاظ، ٦٥: تاريخ جرجان، ٤٨٥ / ٢٠
، ٤٦٤/  ٢: عليه السالم من تاريخ مدينة دمشق ترمجة اإلمام على، ١٢٧و  ١٢٦/  ٣: املستدرك على الصحيحني، ٢٢٤/  ٦: املتقني

و  ٣٢٩٧٨ حديث ٦١٤ / ١١: كرت العمال، ١٨٩: الصواعق احملرقه، ٢٧٠٥ ، حديث٤١٥ / ١: اجلامع الصغري، ٩٨٤حديث 
 .٤٦/  ٣: يض القديرف، ٣٢٩٧٩



 ١٧

 من خانه حكمت هستم و على در آن خانه است.

 از مجله: ؛اند اين حديث را نيز بيشتر دانشمندن عامه نقل كرده

 ؛بن حنبل . امحد ١
 ؛. ترمذى ٢
 ؛بن جرير طربى . حممد ٣
 ؛. حاكم نيشابورى ٤
 ؛مردويه . ابن ٥
 ؛. ابونعيم اصفهاىن ٦
 ؛. خطيب تربيزى ٧
 ؛. عالئى ٨
 ؛. فريوزآبادى ٩
 ؛جزرى . ابن ١٠
 ؛حجر عسقالىن . ابن ١١
 ؛. جالل الدين سيوطى ١٢
 ؛. قسطالىن ١٣
 ؛. صاحلى دمشقى ١٤
 ؛حجر مكّى . ابن ١٥
١٦ ؛قى هندى. مت 
 ؛. مناوى ١٧
 ؛. زرقاىن ١٨
 . وىل اللّه دهلوى و ديگران. ١٩

 فرمودند:عليه السالم مؤمنان على  در حق امري صلى اللّه عليه وآلهاند كه پيامرب اكرم  مهه اينان روايت كرده

 ١؛أنا دار احلكمة وعلي باا

 من خانه حكمت هستم و على در آن خانه است.

اتفاق نظر متام عاملان اهل سنت بر صحت  وصلى اللّه عليه وآله پس از نقل اين دو حديث شريف از پيامرب اكرم 
 گوييم: آن، مى

                                                           
حديث  ١٠٤»: عليه السالممسند على « ذيب اآلثار، ٨٥/  ٦: ذىسنن ترم، ٢٠٣حديث  ١٣٨: فضائل امرياملؤمنني عليه السالم.   ١

شرح ، ١٥٩ / ٢: الرياض النضره، ٧٠: أسىن املطالب، ٦٠٩٦ حديث ٥٠٤ / ٢: مشكاة املصابيح، ٦٤/  ١: حلية األولياء،  ٨
 ٦٠٠/  ١١: الكرت العم، ١٨٩: الصواعق احملرقه، ٢٧٠٤ حديث ٤١٥/  ١: اجلامع الصغري، ١٢٩/  ٣: املواهب اللدنيه

 .٤٦/  ٣: فيض القدير، ٣٦٤٦٢ حديث ١٤٧/  ١٣و  ٣٢٨٨٩ حديث



 ١٨

پس چه كسى  ؛چنني سخىن فرموده استعليه السالم طالب  بن اىب در حق على لهصلى اللّه عليه وآاگر رسول خدا 
 شايسته مقام امامت است؟

دفع شبهات دليل و برهان بياورد يا  تواناىي دارد كه براى حقانيت دين اسالم و عليه السالمآيا امري مؤمنان على 
 كسى كه در حق او چنني فضيلىت بيان نشده است؟

 اختالفى . بيان موارد  ٣

داللت بيشترى دارد فرمايش رسول خدا عليه السالم يكى ديگر از احاديثى كه بر توان علمى امري مؤمنان على 
 به آن حضرت است كه فرمود: صلى اللّه عليه وآله

 ؛أنت تبين ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي

 زى.سا تو پس از من هر آن چه امت در آن اختالف دارند واضح و آشكار مى

را حاكم و قاضى در هر اختالىف بني امت  عليه السالمعلى  صلى اللّه عليه وآلهبا توجه به اين حديث، رسول خدا 
هاىي كه در حوزه دين مطرح  خواه آن اختالف مربوط به امور دنياىي باشد و يا اختالف ؛قرار داده است

 است. عليه السالمها از ميان امت، على  ها، حاكم و برطرف كننده آن شود. در متامى اين اختالف مى

 از مجله: ؛اند سنت نقل كرده اين حديث را نيز عده بسيارى از اهل

 ؛. حاكم نيشابورى كه اين حديث را صحيح دانسته است ١
 ؛تاريخ مدينة دمشقعساكر در  . ابن ٢
 ؛. ديلمى ٣
 ؛. جالل الدين سيوطى ٤
 ؛. متقى هندى ٥
 . مناوى. ٦

ول خدا كه چنني حديثى در حق هيچ يك از اصحاب رس ١اند ى نيز اين حديث را روايت كردهگروه ديگر
 بيان نشده است. صلى اللّه عليه وآله

 . گوش شنوا  ٤

نازل شد،  »هاى شنوا آن را دريابد و بفهمد گوش و«٢؛)وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ(در روايىت آمده است: زماىن كه آيه 
 فرمودند: صلى اللّه عليه وآله اكرم ديدمي كه پيامرب

 ؛ذن الواعيةأنّ علياً هو االُ
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 سپارد. به راسىت كه على مهان گوش شنواىي است كه آن را به خاطر مى

شود و  چه از طرف خداوند متعال نازل مى ظرف است براى آن عليه السالمپس قلب مقدس امري مؤمنان على 
 ى اللّه عليه وآلهصل خدا سپارد و حامل علم رسول ايشان، مهان كسى است كه متام حقايق جهان هسىت را به خاطر مى

 جو كرد: و هاى ذيل جست توان در كتاب خواهد بود. اين حديث را مى

 ؛تفسري طربى.  ١
 ؛تفسري الكشاف.  ٢
 ؛تفسري رازى.  ٣
 .تفسري الدر املنثور.  ٤

حاتم،  اىب منذر، ابن جرير، ابن بن منصور، ابن جالل الدين سيوطى در مهني كتاب، اين حديث را از سعيد
 جنّار روايت كرده است. عساكر، واحدى و ابن ردويه، ابنم ابن

 ؛حلية األولياء.  ٥
 ١هاى ديگر. و كتاب جممع الزوائد.  ٦

 . بهترين داور  ٥

 در حديثى ديگر فرمودند: صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 ؛أقضاكم علي

 ترين مشا در امر قضاوت و داورى على است.

ها و  گفت علّت نياز ما به امام اين است كه در مهه اختالفات، درگريى شرح املواقفمهان طور كه صاحب 
مشكالت بايد به كسى رجوع كنيم كه اختالف را از بني مردم بردارد و با عدالت در ميان آنان داورى كند. در 

 فرمايند: مى صلى اللّه عليه وآلهاين حديث پيامرب اكرم 

 ؛أقضاكم علي

 داورى على است.ترين مشا در امر قضاوت و 

 صلى اللّه عليه وآله، در حق هيچ يك از اصحاب رسول خدا عليه السالمچنني سخىن جز براى امري مؤمنان على 
 گفته نشده است.

 ها آمده است: اين حديث در اين كتاب

 ؛صحيح خبارى.  ١
 ؛مسند امحد بن حنبل.  ٢
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 ؛املستدرك على الصحيحني.  ٣
 ؛ماجه سنن ابن.  ٤
 ؛ت الكربىالطبقا.  ٥
 ؛اإلستيعاب.  ٦
 ؛السنن الكربى.  ٧
 ؛جممع الزوائد.  ٨
 ؛حلية األولياء.  ٩
 ؛أُسد الغابه.  ١٠
 هاى ديگر. و كتاب الرياض النضره.  ١١

بن  حال گناه ما چيست اگر بگوييم تنها كسى كه براى امامت و رهربى مردم صالحيت دارد على
ها خبواهند كسى را براى امامت و  ن امر به مردم هم واگذار شود و آنحىت اگر اي ؛است عليهما السالمطالب  اىب

هاىي كه اهل سنت در علم كالم  چرا كه ضابطه ؛را برگزينند عليه السالمپيشواىي انتخاب كنند بايد امرياملؤمنني 
 شود. يدا منىطالب پ دانند در هيچ انساىن جز فرزند اىب ها را در امام الزم و واجب مى اند و آن مطرح كرده

درباره جايگاه و مقام علمى امري صلى اللّه عليه وآله آن چه تا كنون به اختصار بيان شد سخنان رسول خدا 
تواند در دفاع از آيني نوراىن  شود كه آن كسى كه مى بود. از اين سخنان استفاده مى عليه السالممؤمنان على 

است و اوست كه  عليهما السالمطالب  بن اىب ه را دفع كند علىهاى مطرح شد اسالم دليل و برهان بياورد و شبهه
ها مرجع قرار داده شده و تنها كسى است كه  ها و درگريى در مهه اختالفصلى اللّه عليه وآله خدا  از طرف رسول
  دارد. ها را از ميان برمى با علم و دانش سرشارش اختالف صلى اللّه عليه وآلهخدا  پس از رسول

 عليه السالماب در مقام علمى امير مؤمنان على سخنان اصح

اند. ما فقط سخن يكى از  سخنان بسيارى گفته عليه السالماصحاب درباره مقام علمى امري مؤمنان على 
آورمي كه اين كالم شامل شهادت بزرگان صحابه رسول خدا  بزرگان اصحاب را در شرح حال آن حضرت مى

 است. عليه السالمنني و تابعني در عظمت علمى امرياملؤم

 گويد: مى عليه السالممؤمنان على  در توصيف امري ذيب االمساء واللغاتحافظ نووى در كتاب 

او يكى از عاملان رباىن، دالوران مشهور و عابدان مورد توجه مردم بود. او خنستني كسى بود كه اسالم 
 آورد.

شش  و هشتاد و چرا كه او پانصد ؛رجات علمى استتا آن جا كه گويد: علم و دانش او در باالترين د
ها اتفاق نظر دارند.  روايت كرده كه بخارى و مسلم بر بيست حديث از آنصلى اللّه عليه وآله خدا  حديث از رسول

 بخارى بر نه حديث و مسلم بر پانزده حديث نظر صحيح دارد.



 ٢١

چنني  اند. هم حنفيه از او روايت كردهبن  ، حسن، حسني و حممدعليه السالمسه فرزند حضرت على 
بن  بن ارقم، جابر بن زبري، ابوسعيد، زيد بن جعفر، عبداللّه عباس، ابوموسى، عبداللّه عمر، ابن مسعود، ابن ابن

 اند. عبداللّه و مجعى ديگر از تابعان شناخته شده از او حديث روايت كرده

طالب حديث  بن اىب ترين قاضى و حاكم مدينه، على مسعود نقل شده كه گويد: ما از در روايىت از ابن
 كنيم. نقل مى

سلوين قبل أن «گويد: هيچ انساىن پيدا نشد كه اين مجله از دهان او خارج شود و بگويد:  مسيب مى ابن

 طالب. بن اىب جز على »خواهيد از من بپرسيد پيش از اين كه از ميان مشا بروم از هر چه مى ؛تفقدوين

نه درجه از ده درجه علم و دانش اعطا شده است و به  عليهما السالمطالب  بن اىب گويد: به على عباس ابن
 خدا سوگند كه در آن يك درجه ديگر نيز او با ديگران شريك است.

شد، ديگر به غري او  طالب براى ما روشن و ثابت مى افزايد: اگر چيزى از طرف على بن اىب وى مى
 كردمي. مراجعه منى

ابوبكر، عمر، عثمان و افراد ديگرى از عشره مبشره  گويد: پرسش بزرگان اصحاب ـ گاه نووى مى آن
هاى او در مشكالت  ها به دستورات آن حضرت و داورى و مراجعه آنعليهما السالم طالب  از على بن اىب ـ

 ١پيچيده و موارد بسيارى مشهور بوده و قابل انكار نيست.

كردند و به دستور او عمل  رجوع مىعليه السالم حال كه بزرگان از اصحاب در مشكالت علمى به على 
ها نياز داشته باشد و در امر قضاوت به  منودند و حىت يك مرتبه هم ديده نشده كه آن حضرت به يكى از آن مى
 كنيد؟ كند؟ و مشا چگونه داورى مى جا چه حكمى مى عقل ما در اين ؛ها مراجعه كند آن

 به هيچ يك از اصحاب عليه السالمنياز نداشتن حضرت على 

عليهما طالب  بن اىب مهان گونه كه نووى تصريح كرد، مهه بزرگان از اصحاب در مشكالت علمى به على

حزم  ى را نيز ابنها مراجعه نكرده است. موارد بسيار حضرت به هيچ يك از آن كردند و آن رجوع مى السالم
ها  اندلسى در گفتارى طوالىن ذكر كرده كه جهل و ناداىن بزرگان صحابه در مسائل و احكام دين و رجوع آن

حزم، حتى يك مورد نيز وجود ندارد كه  براى حلّ مشكل به ديگران از آن مجله است. در اين گفتار طوالىن ابن
 از افراد امت مراجعه كرده است.به يكى  عليهما السالمطالب  بن اىب بگويد على

اند كه  ها اين گونه يافتيم كه بزرگان از اصحاب اقرار و اعتراف كرده گويد: ما در كتاب حزم مى ابن
ها نرسيده است. حديثى كه از ابوهريره در اين باره  به آن صلى اللّه عليه وآلهخدا  بسيارى از احكام و سنت رسول
برادران مهاجر من در بازارها براى جلب مشترى دست روى دست : «گويد رسيده مشهور است كه مى
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، در حاىل كه نه »هاى خود بودند ها و داراىي زدند و برادران انصارى من نيز سرگرم نگهدارى از ثروت مى
ب بلكه او روز و ش ؛كرد هايش فكر مى را به خود مشغول كرده بود و نه به اموال و داراىي عليه السالمبازار على 

 بود. صلى اللّه عليه وآلهخدا  فقط مالزم رسول

 . نگاهى به علم و دانش ابوبكر! ١
گويد: ابوبكر از مقدار  حزم در جاى ديگر با اشاره به نياز ابوبكر در حكم شرعى به مغرية بن شعبه مى ابن

 راهنماىي كردند.بن شعبه او را  بن مسلمه و مغرية تعيني شده ارث براى مادربزرگ آگاهى نداشت و حممد

چه مقدار بود تا اين كه از دخترش صلى اللّه عليه وآله دانست كه كفن رسول خدا  چنني مهني ابوبكر منى هم
 ]![عايشه پرسيد

ها بزرگان اصحاب به حكم شرعى جاهل  كند كه در مهه آن ابن حزم اندلسى موارد ديگرى را ذكر مى
 كردند. بوده و به ديگران مراجعه مى

 تراف عمر. اع ٢

كرد. وى  گويد: عمر نيز در موارد بسيارى به جهل و ناداىن خود اعتراف مى آن گاه ابن حزم اندلسى مى
 چرا كه خريد و فروش در بازار مرا به خود مشغول كرد. ؛دامن در حديث استئذان گفت: من اين مسأله را منى

، حكم كرد و ديگران او را آگاه كردند، چنني زماىن كه او درباره زن باردارى بر خالف قانون اسالم هم
 به ناداىن خود اعتراف كرد.

 بن قيس او را متوجه اشتباهش ساخت. جهت بر عيينة بن حصن خشم منود و حر چنني روزى ىب هم

كه امر فرمود يهوديان از ديار  اللّه عليه وآله صلى در مورد ديگرى عمر و پيش از او ابوبكر از حكم پيامرب اكرم
 طن خود دور شوند، نادان بودند.و و

كه عبدالرمحان عوف  دانست تا اين را منىصلى اللّه عليه وآله چنني عمر در مسأله طاعون، فرمان رسول خدا  هم
 به او آموخت.

در مناز عيد فطر و قربان كدام سوره را قرائت  صلى اللّه عليه وآلهخدا  دانست رسول جالب اين كه عمر منى
از اين رو از ابوواقد ليثى پرسيد و او  ؛هاى زيادى اين مناز را خوانده بودند ن كه آن حضرت سالفرمود با اي مى

 ]![آموخت را صلى اللّه عليه وآلهبه عمر قرائت رسول خدا 

دانست بايد با جموسيان چگونه رفتار كند تا اين كه عبدالرمحان او را  افزايد: عمر منى ابن حزم اندلسى مى
 درباره آنان آگاه كرد. اللّه عليه وآله صلى خدا به فرمان رسول

دانست و فراموش  از طرىف، وى خراج گرفنت از جموسيان حبرين را كه يك حكم مشهور و معروىف بود منى
 اى نيز برده بود. كرده بود و شايد از مهني اموال ره
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نبايد تيمم كند و تا آب پيدا  گفت: هرگز فرد جنب عمر، حكم تيمم جنب را نيز فراموش كرده بود و مى
 كه عمار، حكم تيمم را به او آموخت. شود نبايد مناز خبواند تا اين

كه اصحاب او را به حقيقت امر آگاه  وىل سرگردان بود تا اين ؛خواست اموال كعبه را تقسيم كند وى مى
 كردند.

 . علم و دانش عثمان و ديگران! ٣

گويد: عثمان چنني عمل  كند و مى ش عثمان و ديگران را مطرح مىآن گاه ابن حزم اندلسى علم و دان
 . بن ثابت... بن عمر... و اين زيد كرده... و اين عايشه است و اين حفصه... و اين هم عبداللّه

طالب  بن اىب جا على اين«اى بگويد:  حزم در مسأله با اين وجود حىت در يك مورد هم ديده نشده كه ابن
آن چه آوردمي از كتاب ». نست و براى فهم آن به ديگرى مراجعه كرده تا به حكم آن آگاه شوددا مسأله را منى

  ١بود. اإلحكام يف اصول األحكام

 . اعتراف معروف عمر ٤

مهه مردم حىت كودكان با  شود و اى به يادگار مانده كه گاهى به عنوان مثَل از آن استفاده مى از عمر مجله
 اند. آن مجله معروف اين است كه عمر در موارد خمتلفى گفت: مجله او آشنا بوده و يا آن را شنيده

 ؛لوال علي هللك عمر

 شد. اگر على نبود هر آينه عمر هالك مى

 گفت: چنني مى عليه السالمگاهى عمر به على 

 ؛احلسن أبقاين اللّه ملعضلة لست هلا يا أبا ال

 اى ابااحلسن! خداوند مرا زنده نگه ندارد در هر امر مشكلى كه تو حضور نداشته باشى.

 اند، عبارتند از: نقل كرده »لوال علي هللك عمر«عاملاىن از اهل سنت كه اين سخن عمر را كه گفت: 

 ؛بن مهّام . عبدالرزاق ١
 ؛بن محيد . عبد ٢
 ؛املنذر . ابن ٣
 ؛حاتم اىب . ابن ٤
 ؛هقى. بي ٥
 ؛عبدالرب . ابن ٦
 ؛. حمب طربى ٧

                                                           
 .١٥٣ـ  ١٥١/  ٢: االحكام ىف اصول االحكام.   ١
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 ١.كرت العمال. متقى هندى در  ٨

اند:  چون عبدالرزاق صنعاىن، بخارى، دارقُطْىن و ديگر پيشوايان بزرگ اهل سنت گفته عاملان ديگرى هم
اى است كه مرتكب  جارى كرده كه از آن مجله در جريان زن ديوانه در موارد بيشترى عمر اين مجله را به زبان

از اين حكم جلوگريى  عليهما السالمطالب  بن اىب وىل على ؛زنا شده بود و عمر امر كرد كه او را سنگسار كنند
 ٢كرد.

اما براى منونه سخن  ؛ن موارد نيستدر جاهاى ديگر نيز عمر به ناداىن خود اقرار كرده كه نياز به ذكر آ
 آورمي. مناوى را در اين زمينه مى

 فرمود:صلى اللّه عليه وآله كند كه پيامرب اكرم  مناوى حديث شريفى را نقل مى

ى يردا عليلن يفترقا حت مع القرآن والقرآن مع علي ؛احلوض علي 

كه در قيامت در كنار حوض كوثر بر من وارد  على با قرآن است و قرآن نيز با على خواهد بود تا روزى
 شوند.

 وارد شده است. اللّه عليه وآله صلى خدا گويد: اين حديث از رسول وى در شرح اين حديث مى

وىل در بني راه  ؛گويد: امحد بن حنبل چنني نقل كرده كه عمر دستور داد زىن را سنگسار كنند آن گاه مى
 ند و از اجراى اين حكم جلوگريى كرد.طالب آن زن را برگردا بن اىب على

از اين رو شخصى را  ؛دهد وقىت خرب به عمر رسيد گفت: على هيچ كارى را بدون حكمت اجنام منى
 طالب نيز در پاسخ گفت: بن اىب فرستاد تا مسأله را از او بپرسد. على

نون حتى يربأ وعن الغالم حتى رفع القلم عن ثالثة: عن ا«يقول:  صلى اللّه عليه وآلهأما مسعت رسول اللّه 

 ؛»يدرك وعن النائم حتى يستيقظ

تكليف از سه گروه برداشته شده است: از ديوانه تا «فرمود:  صلى اللّه عليه وآلهاى كه رسول خدا  مگر نشنيده
 اش را به دست آورد، از كودك تا زماىن كه به حد بلوغ برسد و از شخصى كه در خواب زماىن كه سالمىت

 ».است تا زماىن كه بيدار شود

 عمر بعد از فهميدن اين حكم چنني گفت:

 ؛لوال علي هللك عمر

 شد. اگر در اين قضاوت على نبود عمر هالك مى

 گويد: مناوى پس از ذكر اين جريان مى

بن  ها رخ داد كه ابوبكر بدون اطّالع، چنني حكم كرد و على گونه قضاوت در زمان ابوبكر نيز از اين
 طالب شد و چنني گفت: بن اىب طالب او را از اين حكم منع منود و او تسليم قضاوت على اىب
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 ١؛لوال علي هللك أبوبكر

 شد. اگر على نبود هر آينه ابوبكر هالك مى

اقرار كرده و گفته  ها موردى را درباره عثمان يافتيم كه او نيز به ناداىن خود البته ما نيز در بعضى از كتاب
 است:

 ٢؛لوال علي هللك عثمان

 شد. اگر على نبود هر آينه عثمان هالك مى

 تواند بر حقّانيت اين دين، دليل و برهان بياورد و شبهه را پاسخ دهد؟ بنابراين چه كسى مى

و ابوبكر  عليه السالمتوانيم از حاالت امرياملؤمنني  كنيم از كجا مى مىما هم اكنون در قرن پانزدهم زندگى 
ها اين توان علمى را داشته است تا براى امر امامت و رهربى مردم به او  آگاه شومي و بفهميم كدام يك از آن

 رجوع كنيم؟

 ها را براى امامت برگزينم. ـ يكى از آن سنت طبق روش اهل خواهيم ـ مى

 توان از اين مسأله آگاه شد؟ اين راه مىآيا جز از 

هاىي را كه چه در امر قضاوت و چه غري آن رخ داده  ها و قضيه آيا راه ما جز اين است كه مهه جريان
است در تاريخ مرور كنيم و از اين طريق امام و پيشواى مسلمانان را تشخيص دهيم و ببينيم شرط خنست در امر 

 مانان و دانشمندان بوده در چه شخصيىت وجود داشته است؟امامت كه مورد اتفاق مهه مسل

و اين قضاياى زندگى اوست. آيا او تنها كسى نبود كه علم و دانش وى از مهه  عليه السالماين امرياملؤمنني 
 مردم بيشتر بود؟

 كرد؟ آيا در امر قضاوت و داورى بني مردم از مهه تر حكم منى

 در حق او وارد نشده است؟ ها و اين گفتارها آيا اين جريان

 خواستند؟ ها از او كمك منى آيا ديگران در مشكالت علمى و قضاوت

اى براى او ناشناخته باشد و براى يادگريى به ديگرى رجوع  شود كه مسأله آيا حىت يك مورد پيدا مى
 كرده باشد؟

دانش مردم نبود و مهه به علم او نياز از علم و  ىب عليهما السالمطالب  بن اىب كوتاه سخن اين كه آيا على
 نيازمند نبودند؟
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 و شاگردان آن حضرت عليه السالمگسترش علم و دانش به وسيله على 

و شاگردان  عليه السالمتوان دريافت كه متام علوم اسالمى به وسيله حضرت على  با نگاه به تاريخ به خوىب مى
بودند به شهرهاى اسالمى پخش و منتشر  ه عليه وآلهصلى اللّآن حضرت كه مهه از بزرگان صحابه رسول خدا 

چرا كه در آن زمان مردمِ شهرهاىي  ؛امي شد. ما اين مسأله را در جاى خود به طور مفصل حبث كرده مى
 چون مدينه، مكه، بصره، كوفه، مين و شام با اسالم آشناىي داشتند. هم

م علومى كه به اين شهرهاى اسالمى منتشر شده شود كه متا با دقت نظر و حتقيقات اجنام يافته روشن مى
 بوده است.عليه السالم تنها به وسيله امرياملؤمنني 

عمر گرانبهاى  عليه السالمگسترش علم و دانش در شهر مدينه و كوفه بدين جهت است كه امرياملؤمنني 
 مند ساخت. رهكران خويش  خويش را در اين دو شهر سپرى كرد و مردمِ آن دو شهر را از علم ىب

بن  در زمان حكومت ظاهرى به كوفه، صحاىب بزرگ رسول خدا عبداللّه عليه السالمپيش از ورود امرياملؤمنني 
 مسعود در آن شهر سكونت داشت.

عليه بن مسعود بود كه او نيز از شاگردان امرياملؤمنني  عامل بزرگ شهر شام نيز ابوالدرداء شاگرد عبداللّه

 بود. السالم

اجنام  عليه السالمبن عباس، شاگرد مكتب امرياملؤمنني  ر علم به شهرهاى بصره و مكّه نيز توسط عبداللّهانتشا
 يافت و علوم اسالمى در آن شهرها منتشر شد.

به آن شهر  عليه السالمهاى زيادى بود كه حضرت على  سبب نشر علم و دانش به شهر مين نيز مسافرت
 بيله همدان به دست آن حضرت است.داشت كه نتيجه آن مسلمان شدن ق

از مجله  ؛ها را بيان كردمي تر آن فضايل و امتيازهاى ديگرى نيز دارد كه پيش عليه السالمامري مؤمنان على 
وتعيها (هاىي كه در تفسري آيه  ، احاديث ديگرى از اين قبيل، روايت»أنا دار احلكمة«، »أنا مدينة العلم«حديث 

هاى خمتلف در  و عاملان بزرگ در قرن صلى اللّه عليه وآلهوارد شده، شهادت بزرگان اصحاب پيامرب خدا  )أُذُنٌ واعيةٌ
مهه اين  ؛ها به دست آن بزرگوار حق آن حضرت و نشر و پخش علوم و معارف اسالمى به متامى شهرها و آبادى

عليهما  طالب بن اىب امرياملؤمنني على گر اين است كه تنها مرد ميدان علم و دانش و فضيلت امور و شواهد بيان

بن  است و جز او كسى قدم به اين ميدان نگذاشت. بنا بر اين شرط خنست در امر امامت جز در علىالسالم 
 شود. در هيچ كس پيدا منى عليهما السالمطالب  اىب

از اين رو اهل  ؛استبر ديگران  عليه السالماما چون مهه اين شواهد گوياى برترى و مقدم بودن حضرت على 
 ها را تكذيب منايند و دروغ جلوه دهند. اند كه احاديث را حتريف كرده و يا آن سنت ناگزير شده

 صلى اللّه عليه وآلهترمذى مراجعه كنيد، حديث معروف و مشهورى را كه پيامرب اكرم  صحيححال اگر مشا به 
در آن كتاب خنواهيد يافت با  »م و على دروازه آن شهر استمن شهر علم هست ؛أنا مدينة العلم وعلي باا«فرمود: 
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حجر عسقالىن و ديگران اين  الدين سيوطى، ابن اثري جزرى، جالل چون ابن اين كه بسيارى از بزرگان هم
 دانند. حديث را نقل كرده و معترب مى

واهدى كه ذكر شد از سوى ديگر ابن تيميه چاره را در اين ديده است كه بگويد متام اين احاديث و ش
 ١؛عباس شاگرد على نبوده است جا كه گفته است: ابن اساس است. تا آن دروغ و ىب

 گرفته دروغ است. بن مسعود علم و دانش را از على فرا گويد: اين كه عبداللّه وى مى

ن شهر علم هستم و على دروازه آن شهر م«را كه فرمود:  صلى اللّه عليه وآلهاو حديث معروف پيامرب اكرم 
ها اشاره  چنني جمبور شده احاديث بسيارى را تكذيب كند كه ما به بعضى از آن تكذيب كرده است. هم» است

 كردمي.

گويد:  مى» طالب است بن اىب آن گوش شنوا على ؛هو االُذن الواعية«فرمايد:  وى درباره حديثى كه مى
 ٢]![دانش جعلى است و حقيقت ندارد اين حديث به اتفاق اهل علم و

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهدر حديث ديگرى پيامرب خدا 

 ؛أقضاكم على

 طالب است. بن اىب ترين مشا در امر قضاوت على

گويد: اين حديث دروغ است و هرگز ثابت نشده و فاقد سندهاىي است كه بتوان  ابن تيميه در اين باره مى
هاى مشهور و مسندهاى معروف حتى به سند ضعيف  بر آن استدالل كرد و هيچ كس اين حديث را در سنن

 ٣روايت نكرده است.

 مسند، الطبقات الكربىماجه،  ابن سنننسائى و  سننبخارى،  صحيحدر حاىل كه ما گفتيم اين حديث در 
 هاى ديگر آمده است. امحد و كتاب

تيميه خود دليل بر حقّانيت اين شواهد و برترى امرياملؤمنني  از طرىف دروغ دانسنت اين احاديث توسط ابن
 بر ديگران است. عليه السالم

كوتاه سخن اين كه اگر عامل بودن به اصول و فروع و تواناىي در برپا منودن دليل و برهان و برطرف كردن 
سلمانان براى امامت است و بايد اين شرط در آن كسى كه او را به ها خنستني شرط مورد اتفاق بني م شبهه

 نيافتيم. عليهما السالمطالب  بن اىب گزينند باشد، ما اين شرط را در هيچ كس جز على عنوان امام برمى

ها فقط حديثى را  اند؟ آن ها چه حديثى را در حق ابوبكر روايت كرده حال اهل سنت در مقابل اين دليل
 اند كه فرمود: نسبت داده صلى اللّه عليه وآلهل خدا به رسو

 ؛ما صب اللّه يف صدري شيئاً إالّ وصببته يف صدر أيب بكر
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 آن چه خدا در سينه من قرار داد به سينه ابوبكر انتقال دادم.

دانست و به  گويد: ابوبكر مسائل زيادى را منى حزم مى اگر اين حديث، صحيح است، پس چگونه ابن
ساخت و براى حلّ مشكل از ديگران  كرد و يا در امر قضاوت، ناداىن خود را آشكار مى مراجعه مى ديگران
 گرفت. مدد مى

آورده و با صراحت گفته است كه اين املوضوعات جوزى اين حديث را در كتاب  افزون بر اين كه ابن
 ١حديث دروغ است.

البته ما جز اين حديث، حديث ديگرى را درباره ابوبكر و مقام علمى او نيافتيم. حاال مشا چگونه حكم 
 فرمايد: كنيد؟ خداوند متعال مى مى

 ٢؛)فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ(

 كنيد؟ شود؟ چگونه داورى مى مشا را چه مى

 يرىدوم. شجاعت و دل

 شرح املواقفدانند شجاعت و دلريى اوست. صاحب  دومني شرط و صفىت كه اهل سنت در امام الزم مى
 گويد: مى

اين شرط بدين جهت الزم است كه امام قدرت و تواناىي كاىف را داشته باشد تا از مملكت و كيان اسالم دفاع 
 فظ كند.ها با شجاعت و دالورى، اساس اسالم و دين را ح كرده و در جنگ

ها در ركاب  شود كه چه كسى در جنگ با مراجعه به روايات و صفحات تاريخ به خوىب روشن مى
كرد و هرگز جبهه جنگ را ترك  با شهامت از دين خدا محايت مى جنگيد و مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول
 كرد. منى

هاى  ترين مردم بود و اساس و پايه نى شجاعبود كه بنا بر باور شيعه و س عليه السالمآرى، اين امرياملؤمنني 
شد و هيچ گاه  ها به دست او برافراشته مى استوار گرديد. پرچم اسالم در متام جنگ اميان، به مششري او حمكم و

بلكه مهواره  ؛كرد و در هيچ جنگى ديده نشد كه از ميدان مبارزه و نربد فرار كند نشيىن منى از صحنه نربد عقب
 كرد. محايت مىصلى اللّه عليه وآله گذشت و با متام وجود از رسول خدا  ز اسالم از جان خود مىبراى دفاع ا

آن قدر فراوان است كه  عليه السالمعلى  هاى حضرت ها و جان فشاىن توان گفت كه فداكارى به جرأت مى
هاىي  آن بزرگوار در جنگبلكه بايد با نگاهى عميق ببينيم كه چگونه  ؛از حد گفنت و روايت كردن گذشته است

گذشت تا اسالم زنده مباند و به مهني جهت تا به امروز  چون بدر، احد، خيرب، حنني و احزاب از جان خود مى
 اى اجياد كند. شبهه كس نتوانسته است در شجاعت و دالورى آن حضرت، شك و هيچ
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 سوم. عدالت و دادگرى

اند، عدالت و  كه اهل سنت براى امام بيان كردهتر گفتيم، صفت و شرط سومى  مهان گونه كه پيش
دادگرى است. ما در اين باره احاديث بسيارى دارمي كه مورد اتفاق ميان مسلمانان است، اهل سنت نيز به 

ترين مردم در ميان اصحاب  دهند كه عادل ها شهادت مى صحيح بودن آن احاديث اعتراف دارند و متام آن
است. ما در اين زمينه فقط به ذكر دو حديث اكتفا  عليهما السالمطالب  بن اىب على وآله صلى اللّه عليهخدا  رسول
 كنيم: مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا  حديث يكم.

 ؛كفّي وكف علي يف العدل سواء

 دست من و دست على در عدالت و دادگرى يكسان است.

، كرت العمال، متقى هندى در تاريخ بغدادطيب بغدادى در ، ختاريخ مدينة دمشقعساكر در  اين حديث را ابن
 ١اند. و ديگران روايت كردهمناقب العشرة املبشره در  الرياض النضرهصاحب 

 فرمود:عليه السالم به حضرت على  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا  حديث دوم.

صمك فيها أحد من قريش: أنت أوهلم خي نبوة بعدي وختصم الناس بسبع وال يا علي! اخصمك بالنبوة وال

إمياناً باللّه وأوفاهم بعهد اللّه وأقومهم بأمر اللّه وأقسمهم بالسوية وأعدهلم يف الرعية وأبصرهم بالقضية 

 ؛وأعظمهم عند اللّه مزية

پيامربى چرا كه بعد از من ديگر  ؛اى على! تو در مهه كماالت با من برابر هسىت تنها مقام نبوت در تو نيست
ها خنستني كسى هسىت كه به  در ميان آن ؛خنواهد آمد. تو امتيازهاىي دارى كه هيچ يك از قريش چنني نبودند

ها هسىت و در ميان قريش تنها كسى هسىت كه  اى باوفاترين آن خدا اميان آوردى، در پيماىن كه با خدا بسته
ترين  ها، در ميان مردم عادل رين تقسيم كنندهكىن، تو در تقسيم كردن اموال ت فرمان خدا را اجرا مى

 باعظمت است. ها، در امر قضاوت بيناترين مردم هسىت و برترى تو در نزد خدا بس بزرگ و آن

كنند.  عساكر نقل مى و ابن الرياض النضرهنگارنده  ٢،حلية االولياءاين حديث را ابونعيم اصفهاىن در 
گاه  آن . كفّوا عن ذكر علي...گويد:  كند كه عمر مى بن خطاب نقل مى ر اين روايت را از عمرعساك ابن
 كند. عساكر اين فراز از اين حديث را نيز نقل مى ابن
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در هنگام تقسيم بيت املال، مال بيشترى را  عليه السالمدانيد آن گاه كه عقيل برادر حضرت على  البته مشا مى
هاى ديگرى كه در  گونه عدالت را حتى در برخورد با برادرش اجنام داد و جريانطلب كرد، آن حضرت چ

ها حاكى از عدالت آن حضرت است و ما به جهت طوالىن  سنت نيز آمده است كه مهه آن هاى اهل كتاب
 كنيم. ها خوددارى مى نشدن حبث از ذكر آن

 ديدگاه ابن تيمّيه

كنند. براى منونه سخنان  تيميه تشكيك مى چون ابن اىن همدر چنني مواردى كه هيچ ترديدى نيست، كس
 عليهما السالمطالب  بن اىب على«گويد:  او را در پاسخ عالّمه حلّى مالحظه كنيد. وى در پاسخ عالّمه حلّى كه مى

ترين مردم رسول  چرا كه شجاع ؛حقيقت ندارد نويسد: اين سخن دروغ بوده و مى» ترين مردم است شجاع
 ١خداست.

 بود؟ صلى اللّه عليه وآلهخدا  گوييم: آيا حبث ما درباره شجاعت رسول حال ما در پاسخ او مى

 شك دارد؟ صلى اللّه عليه وآلهآيا كسى در شجاعت پيامرب اكرم 

است  عليهما السالمب طال بن اىب است كه آيا على صلى اللّه عليه وآلهحبث ما درباره خليفه و جانشني رسول خدا 
 ترين مردم است يا ابوبكر؟ شجاع عليهما السالم طالب بن اىب يا ابوبكر؟ آيا على

هاى الزم و مورد اتفاق بني مسلمانان  سخن ما در مسأله امامت و شرايط آن است كه يكى از شرط
كسى وجود  چه درليه وآله صلى اللّه عخواهيم بدانيم اين صفت بعد از رسول خدا  شجاعت امام است، حال ما مى

 دانند؟ ترين مردم را چه كسى مى داشته است و مهگان شجاع

كند؟ به راسىت چرا او  كشاند و مغالطه مى تيميه حبث را به برياهه مى كنيد كه چگونه ابن مالحظه مى
تيميه و ديگر  نچرا كه خود اب ؛زيرا پاسخى براى اين پرسش ندارد ؛كند؟ البته علّت آن معلوم است مغالطه مى
كردند و آن دو هرگز در  ها از صحنه نربد فرار مى دانند كه ابوبكر و عمر در بيشتر جنگ سنت مى عاملان اهل

 راه خدا نتوانستند حتى يك نفر را به قتل برسانند.

مششريش كشته دمشنان خدا را با  عليهما السالم طالب بن اىب گويد: على در جاىي ديگر مى رمحه اللّهعالمه حلّى 
 است.

طالب دمشنان خدا را با مششري خود  بن اىب على«گويد: اين كه گفته شده  تيميه در پاسخ چنني مى ابن
 شكى نيست كه او فقط بعضى از كفّار را كشته است!» كشته است

هيچ ترديدى  مهه كافران را كشته است؟ پسعليه السالم گفته است كه على  رمحه اللّهبه راسىت آيا عالّمه حلّى 
 اى از كفار را به قتل رسانده است. عده عليه السالمنيست كه منظور عالّمه نيز مهني بوده كه على 
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چون: عمر،  ها به شجاعت مشهور بودند هم گويد: كساىن كه در جنگ تيميه در جاى ديگرى مى ابن
 اند. ز كفّار را با مششري به قتل رساندهبن مالك و ديگران نيز عده زيادى ا زبري، محزه، مقداد، ابوطلحه، براء

 اند كدام گروه از كفّار هستند؟ تيميه بپرسد: كافراىن كه به دست عمر كشته شده اگر كسى از ابن

كشت و گاهى نيز به  گونه كه على مى شود، مهان گويد: قتل گاهى با دست اجنام مى در پاسخ چنني مى
 گريد. وسيله دعا صورت مى

تصريح كرده است كه عمر گروهى از كفّار را با دعا به قتل رساند و اين هيچ  هاج السنهمنوى در كتاب 
 مانعى ندارد!

چرا كه دومني شرط امام، شجاعت اوست؟ در  ؛كنيم و آن گاه كه از شجاعت ابوبكر از او سؤال مى
 گويد: مى ـ چنني بدون كم و زياد جواب ـ

پس شكى نبايد كرد كه  ؛قوت قلب و شجاعت باطىن باشداگر شجاعىت كه از پيشوايان پسنديده است 
چرا كه ابوبكر در  ؛تر است شجاعت ابوبكر از عمر بيشتر است و عمر نيز از عثمان، على، طلحه و زبري شجاع

 ٢به سر برد. ١جنگ بدر با پيامرب در عريش

هاى رزم و مبارزه پيكار  بنابراين شجاعت ابوبكر به قوت قلب اوست و او با مهني قوت قلب در ميدان
 كرد. پس شجاعت دو معنا دارد: مى

 ؛فهمد . شجاعىت كه هر عرب زباىن معناى آن را مى ١
 عىت را دارا بود!. شجاعت ديگر به معناى قوت قلب است و ابوبكر چنني شجا ٢

دهد كه مشا در هيچ كتاىب آن را  كند و جواىب مى تيميه شجاعت ابوبكر و عمر را چنني بيان مى آرى، ابن
گويد كه قدرت او در بازو و  وىل مى ؛كند نديده و خنواهيد ديد. او عمر را انساىن مبارز و جنگجو قلمداد مى

گونه كه پيكار و نربد به وسيله دست و قدرت  جنگيد و مهان مى بلكه به وسيله دعا كردن با ديگران ؛بدنش نبود
 پذيرد! شود به وسيله دعا كردن نيز صورت مى بدن اجنام مى

وىل مهان شجاعت قلىب كه در پيشوايان پسنديده است و  ؛داند ابن تيميه ابوبكر را نيز انسان شجاعى مى
وىل از اين شجاعت باطىن  ؛عت جسمى داشتگويد كه شجاعت او به قوت قلب اوست. اما على شجا مى

 اى نداشت. حمروم بود و ره

هاى ما، درست است و در غري اين  كنيم كه استدالل تيميه يقني مى اساس ابن هاى پوچ و ىب با پاسخ
صورت بايد براى معناى پيكار و جنگيدن در راه خدا معناى ديگرى بيابيم و بگوييم كه دعا كردن نيز خود 

 نگيدن در راه خداست!نوعى ج
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 كردند؟ ها فرار مى عالوه بر اين كه اگر آن دو نفر شجاعت باطىن و قوت قلب داشتند پس چرا در جنگ

هيچ شكى نيست كه ابوبكر و عمر در جنگ احد صحنه نربد را خاىل منوده و فرار كردند. اين مطلب 
سعد  كساىن چون ابوداوود طيالسى، ابن ؛چنان قطعى است كه پيشوايان اهل سنت نيز به آن اعتراف دارند

عساكر، ضياء مقْدسى و  حبان، دارقُطْىن، ابونعيم اصفهاىن، ابن ، ابوبكر بزار، طرباىن، ابنالطبقات الكربىنويسنده 
 ١اند. هايشان آورده سنت اين حقيقت را در كتاب ديگر بزرگان اهل

شيبه،  اىب بن حنبل، ابن در جنگ خيرب نيز فرار را بر ماندن ترجيح دادند. اين خرب را امحد ابوبكر و عمر
سنت ذكر  ماجه، بزار، طربى، طرباىن، حاكم نيشابورى، بيهقى، ضياء مقْدسى، هيثمى و مجع زيادى از اهل ابن
 ٢كند. ه نام بردمي روايت مىها را از مهه كساىن ك خرب فرار آن كرت العمالاند. متقى هندى در  كرده

عباس گويد: در  حديثى را به سند صحيح روايت كرده كه ابن املستدرك على الصحيحنيحاكم نيشابورى در 
بن  جنگيد على مى صلى اللّه عليه وآلهجنگ حنني تنها كسى كه از ميدان كارزار فرار نكرد و در كنار پيامرب خدا 

 ٣بود. هما السالمعليطالب  اىب

صلى اللّه عليه معروف است. در اين نربد بود كه رسول خدا  عليه السالمدر جنگ خندق نيز محاسه آفريىن على 

 آن سخن معروف را فرمود: وآله

 ٤؛لضربة علي يف يوم اخلندق أفضل من عبادة الثقلني

 يك ضربت على در جنگ خندق بر عبادت جن و انس برترى دارد.

 يا اين كه حضرتش فرمود:

 ٥؛لضربة علي يف يوم اخلندق أفضل من عبادة االُمة إىل يوم القيامة

  است. يك ضربت على در جنگ خندق از عبادت متام امت تا روز قيامت تر و برتر

 چكيده سخن

تر گفتيم كه با توجه به منابع اهل سنت براى امام سه ويژگى الزم و ضرورى است: علم، شجاعت و  پيش
 عدالت.

مهه مسلمانان درباره اين سه ويژگى اتفاق نظر دارند و بر اين باورند كه كسى كه مردم او را به عنوان 
بايد اين سه ويژگى را دارا باشد تا صالحيت رهربى مردم را داشته كنند  جانشني پيامرب و امام بعد از او اختيار مى

 ها در او نباشد، چنني كسى اليق اين مقام خنواهد بود. باشد و اگر يكى از اين ويژگى
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عليهما طالب  بن اىب اين كماالت و فضايل را تنها در وجود على صلى اللّه عليه وآلهدر ميان اصحاب رسول خدا 

 و اين سه ويژگى در وجود هيچ كس غري از ايشان ديده نشده است. بينيم مىالسالم 

هاى روشن و  اند، ما با دليل مند بوده ها ره اگر فرض كنيم و بگوييم ابوبكر و عمر نيز از اين ويژگى
ترين و  ترين، شجاع عامل عليه السالمكنيم كه على  هاى معترب اهل سنت ثابت مى واضح و با اعتماد بر كتاب

بوده است و با اثبات برترى آن حضرت بر ديگران،  صلى اللّه عليه وآلهترين مردم در ميان اصحاب رسول خدا  دلعا
از مهه امت براى امامت و رهربى سزاوارتر است. خداوند عليهما السالم طالب  بن اىب كند كه على عقل حكم مى

 فرمايد: متعال در قرآن جميد مى

 ١؛)لْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يهِديأَ فَمن يهدي إِلَى ا(

شود مگر  تر است يا آن كس كه هدايت منى كند براى پريوى شايسته آيا كسى كه به حق هدايت مى
 هدايتش كنند؟

و براى حال اگر كسى به احكام و مسائل شرعى جاهل بوده و حتى از يك حكم فرعى نيز آگاه نباشد 
خواندند، آيا  اى را مى در مناز عيد فطر و يا عيد قربان چه سوره صلى اللّه عليه وآلهمنونه اگر نداند كه پيامرب اكرم 

 خواند؟صلى اللّه عليه وآله توان اين شخص را در جاى پيامرب قرار داد و جانشني رسول خدا  مى

شريعت خامت االنبياء دفاع كند و در برابر  دين وهاى روشن و واضح از  آيا چنني كسى قدرت دارد با دليل
شود؟ چگونه  گو باشد؟ پس آنان را چه مى شود پاسخ هاى خمتلف مطرح مى آيني ها و هاىي كه از ملّت شبهه

 كنند؟ داورى مى

 سخن پايانى، ترجيح مفضول بر فاضل!
ند است. بنابراين فردى مانند كند كه مقدم كردن غري عامل بر عامل قبيح و ناپس عقل هر انساىن حكم مى

چندين مرتبه بر اين امر تأكيد كرده است،  منهاج السنهتيميه چون اين حكم عقل را پذيرفته و در كتاب  ابن
از اين رو  ؛زيرا اين حكم عقل انكارناپذير است ؛ملتزم شود عليه السالماى ندارد كه به امامت حضرت على  چاره

اساس بداند. او ناچار است به  ز جهت سند قطعى و يقيىن بوده، دروغ و ىبناگزير شده احاديثى را كه ا
مسلم  صحيحخبارى و  صحيحچون  سنت هم هاى معترب اهل گوىي روى آورد گرچه اين حديث در كتاب دروغ

 ؛با سندهاى صحيح و قطعى آمده باشد. وى جز اين كه از اصل، چنني احاديثى را انكار كند راه ديگرى ندارد
 دارد. وى را از اعتراف به حق و ملتزم شدن در برابر آن باز مى عليه السالمرا دمشىن او با امرياملؤمنني زي

كنيم، اميد است بعضى از كساىن كه كوركورانه از او تقليد  وىل ما اين حقايق را با استدالل كامل بيان مى
شوند از روى  ها كه هالك و گمراه مى ها متام شود تا آن كنند به سوى حق باز گردند يا حجت بر آن مى

 حجت و دليل باشد.
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دانند! بنا بر  وىل تقدمي غري عامل را بر عامل قبيح منى ؛آرى، كساىن به صحيح بودن اين احاديث اعتراف دارند
 اين كساىن كه به امامت ابوبكر و عمر اعتقاد دارند، دو گروه هستند:

دانند، وىل متام احاديث و روايات را  را بر انسان آگاه قبيح منىكساىن كه تقدمي فرد ناآگاه  گروه خنست:
 بن روزان از اين گروه است. قبول دارند كه فضل

وىل رواياتى را كه به سندهاى صحيح وارد شده  ؛كساىن كه اين حكم عقلى را قبول دارند گروه دوم:
 .تيميه كه مهه احاديث را رد كرده است دانند مهانند ابن دروغ مى

آورده  عليه السالمبر امامت امرياملؤمنني  رمحه اللّه هاىي را كه عالّمه حلى تيميه استدالل بن روزان و ابن فضل
 اند. رد كرده و هر كدام راهى را انتخاب كرده

گويد: واجب  شود. وى مى هاى قبيح و ناپسند منى چون ابن تيميه ناگزير به تصرف روزان هم ابن
بلكه اگر فردى نادان بر انسان دانا مقدم شود قبيح خنواهد بود و با  ؛بر ديگران برترى داشته باشدنيست كه امام 

اين سخن، حكمى كرده است كه از ابتداى آفرينش جهان تا روز رستاخيز هيچ صاحب عقلى چنني حكم 
 كند. منى

يح را دروغ دانسته و معناى وىل متام روايات صح ؛تيميه مطابق اين حكم عقلى سخن گفته از آن طرف ابن
 شجاعت، كشنت و جنگيدن در راه خدا را تغيري داده است.

شود كه  هاى اهل سنت روشن مى و ديگر كتاب شرح املقاصد، شرح املواقف، املواقفبا مراجعه به كتاب 
ري عامل بر عامل كنند. گاهى تقدمي غ گويند علم ندارند و ندانسته حكم مى چه مى ها پريشان شده و به آن مهه آن

دانند كه اين  مشارند و گاهى در اين حكم ترديد كرده و گويا منى دانند و اين احاديث را صحيح مى را قبيح مى
 كنند. از اين رو حبث را به حال خود رها مى ؛قاعده عقلى قبيح است يا نه

نه در اين مسأله كنيم تا روشن شود كه چگو را نقل مى املواقفاكنون سخن قاضى اجيى صاحب كتاب 
 ؛كند داند و نه آن را رد مى پريشان حال و سرگردان شده و سكوت اختيار كرده است. نه اين حكم را قبيح مى

 گويد. گويد علم ندارد و ندانسته سخن مى دانيم علّت سرگرداىن او اين است كه به آن چه مى وىل ما مى

بر ابوبكر چه فتواىي دارد؟ و آيا ابوبكر را عليه السالم ى شود كه درباره برترى عل وقىت از قاضى اجيى سؤال مى
 دارد يا نه؟ طالب مقدم مى بن اىب بر على

توانيم به  دهد: تشخيص برترى يكى از اين دو بر ديگرى از عهده ما بريون است و ما منى چنني پاسخ مى
ها را  آن ر و عثمان را بر على مقدم كردند وابوبكر، عم صلى اللّه عليه وآلهوىل اصحاب رسول خدا  ؛اين امر پى بربمي

كند. ما اين امر را  بر على برترى دادند، گمان نيكو به اصحاب پيامرب ما را به پريوى از روش ايشان دعوت مى
 كنيم! به خدا واگذار مى

 داند. او با اين پاسخ از بيان حقيقت فرار كرده و اصحاب را مسئول اين امر مى
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ايد ديگر حبث كردن در اين مسأله سودى خنواهد  د گفت: با اين پاسخى كه مشا دادهبه قاضى اجيى باي
هاى  ترين كتاب داشت و نيازى نيست مشا خود را به زمحت انداخته و اين مطلب را در كتاب خود كه از مهم

ا پريوى كردمي ه بلكه از آغاز كالم بايد بگوييد كه اصحاب چنني كردند، ما هم از آن ؛علم كالم است بياوريد
 هاست و خود نظرى در اين مسأله ندارمي. و اعتقادمان طبق عمل آن

و كساىن كه «، »گردمي ما از آن خداييم و به سوى او باز مى«آرى، روش آنان مهواره اين گونه است و 
ور ما و صلوات خدا بر آقا و سر» گردند ستم كردند، به زودى خواهند دانست كه به كدامني جايگاه باز مى

 و خاندان پاك او باد. صلى اللّه عليه وآلهحضرت حممد 



 ٣٦

 نامه كتاب

 قرآن كرمي. .١

 الف

 زبيدى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان. احتاف السادة املتقني: .٢

 .١٤٠٦بن حممد آمدى، دار الكتاب عرىب، بريوت، چاپ دوم، سال  على اإلحكام ىف اصول األحكام: .٣

 .١٤١٥ بن عبدالرب، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سالا اإلستيعاب: .٤

 ابن اثري، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان. أُسد الغابه: .٥

مال على قارى، املكتب اإلسالمى، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سال  األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعه: .٦
١٤٠٦. 

حممد بن درويش احلوت بريوتى، مكتبه التجارية الكربى، مصر، چاپ  لفة املراتب:أسىن املطالب يف أحاديث خمت .٧
 .١٣٥٥ يكم، سال

 ب

بن كثري، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان، چاپ يكم،  حافظ اىب فداء امساعيل البداية والنهايه: .٨
 .١٤٠٨ سال

 

 ت

 .١٤١١رضى، قم، ايران، چاپ يكم، سال جالل الدين سيوطى، از منشورات شريف  تاريخ اخللفاء: .٩

 .١٤١٧ خطيب بغدادى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سال تاريخ بغداد: .١٠

 محزة بن يوسف بن ابراهيم سهمى قرشى جرجاىن. تاريخ جرجان: .١١

بريوت، عساكر، دار الفكر،  بن حسن، معروف به ابن القاسم على حافظ اىب تاريخ مدينة دمشق: .١٢
 .١٤١٥ سال

عساكر،  بن حسن، معروف به ابن القاسم على حافظ اىبمن تاريخ مدينة دمشق:  عليه السالمترمجة أمرياملؤمنني  .١٣
 مؤسسه حممودى، بريوت.

 ذهىب، دار احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان. تذكرة احلفّاظ: .١٤

 .١٣٨٥ى باىب حلىب، مصر، سال زخمشرى، شركت مكتبه و مطبعه مصطف تفسري الكشاف: .١٥

 .١٤١٢بن جرير طربى، داراملعرفه، بريوت، سال  حممد تفسري طربى (جامع البيان ىف تفسري القرآن): .١٦

 امام فخر رازى، دار احياء التراث العرىب، بريوت، چاپ سوم. تفسري فخر رازى (تفسري الكبري): .١٧



 ٣٧

 .١٤٠٢ه مدىن، مؤسسه السعوديه، مصر، سال حممد بن جرير طربى، مطبع ذيب اآلثار: .١٨

 .١٤١٦ نووى، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سال ذيب األمساء واللغات: .١٩

مجال الدين اىب احلجاج يوسف مزى، مؤسسه الرساله، بريوت، لبنان، چاپ  ذيب الكمال ىف امساء الرجال: .٢٠
 .١٤١٥ پنجم، سال

 ج

 .١٤١٧ اثري، دار الفكر، بريوت، چاپ يكم، سال ابن جامع اُألصول: .٢١

 .١٤٠١ جالل الدين سيوطى، دار الفكر، چاپ يكم، سال اجلامع الصغري: .٢٢

 ح

 .١٤١٨ ابونعيم اصفهاىن، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سالحلية األولياء:  .٢٣

 د

 .١٤٢١ى، دار الكتب علميه، بريوت، چاپ يكم، سال جالل الدين سيوط الدر املنثور ىف التفسري باملأثور: .٢٤

 
 ر

 حمب الدين طربى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان.الرياض النضره:  .٢٥

 ز

 .١٤١٨امحد بن حممد عاصمى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، سال  زين الفىت يف شرح سورة هل أتى: .٢٦

 س

 .١٤٠٣ ه ترمذى، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سالبن سور بن عيسى حممد سنن ترمذى: .٢٧

 ش

 .١٤١٢سيد شريف جرجاىن، از منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ يكم، سال  شرح املواقف: .٢٨

 .١٤١٤ قسطالىن، دار املعرفه، بريوت، لبنان، سال شرح املواهب اللدنيه: .٢٩

 .١٣٨٧ احياء التراث العرىب، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سالابن اىب احلديد، دار  شرح ج البالغه: .٣٠

 
 ص

 ابن حجر هيتمى مكّى، مكتبة القاهرة، قاهره، مصر. الصواعق احملرقه: .٣١

 



 ٣٨

 ف

 .١٤١٨شريويه بن شهردار بن شريويه ديلمى، دار الفكر، بريوت، لبنان، سال  فردوس األخبار: .٣٢

 بن حنبل شيباىن. امحد :عليه السالمفضائل امرياملؤمنني  .٣٣

 .١٤١٥ مناوى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سال فيض القدير ىف شرح اجلامع الصغري: .٣٤

 ك

 .١٤١٩ متقى هندى، دار الكتب علميه، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سال كرت العمال: .٣٥

 م

 .١٤١٢ بكر هيثمى، دار الفكر، بريوت، لبنان، سال بن اىب حافظ نورالدين على جممع الزوائد و منبع الفوائد: .٣٦

 .١٤١١حاكم نيشابورى، دار الكتب العلميه، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سال  املستدرك على الصحيحني: .٣٧

 .١٤١١ خطيب تربيزى، دار الفكر، بريوت، لبنان، چاپ يكم، سال مشكاة املصابيح: .٣٨

 .١٤٠٤طرباىن، دار احياء التراث، چاپ دوم، سال بن امحد خلمى  سليمان املعجم الكبري: .٣٩

 .١٢١٤ ابن مغازىل، دار األضواء، بريوت، لبنان، چاپ دوم، سالاملناقب:  .٤٠

 .١٤٠٩ابن تيميه حراىن، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال  منهاج السنة النبويه: .٤١

 .١٤١٥وت، لبنان، چاپ يكم، سال ابن جوزى، دار الكتب علميه، بري املوضوعات: .٤٢

 ن

 بن يوسف زرندى حنفى. مجال الدين حممدنظم درر السمطني:  .٤٣

  ش. ١٣٨٧سيد على حسيىن ميالىن، مركز حقايق اسالمى، قم، چاپ يكم، سال  نگاهى به حديث مرتلت: .٤٤



 ٣٩

Series of Theological researches  

 (16) 

  

  

  

  

  

 
 

Imamate of the Commander 

 

of the Faithful, 

 

Amir al-Mu'minin 

 

(peace be upon him), 

 

Scaled by Intellect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayatollah Sayyid Ali Husayni Milani  


