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 تقدیم 

 شدند... برایش فرمان داده که مردم به سجده  ،ن امؤمن ۀ به کعب

 ... راسخ در علم مراالواولبه 

 ... شدر زمینماندۀ خدا باقیرسول خدا،  ۀ کنینام و هم به هم 

 محمد... آل ماندۀ باقیدر آسمان، احمد،  نام رسول خدا هم به 

عالمیان تقدیم   ۀ هم  بهان  تلت یحقیقت و فض این سطرها را در بیان شما، همۀ به 
 کنم...می

 سوی شما ست و به این از شماکه در حالی 

کشیده  سویتان شما دستی را که به زیرا ؛ ذیریدپبآن را   خود  با لطف و کرمبا این امید که 
 کنیدرد نمی  شده است

 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 پیشگفتار 

و  د برافراشت  ن که دیده شو  هاییستون بدون  که آسمان را    ستایش خدایی را سپاس و  
را  خود  های ظاهری و باطنی  است که نعمت مخلوقاتی  که خالق    ستایش خدایی را سپاس و  

شرک قرار  از  ی  ا کننده ستایش خدایی را که ایمان را پاکسپاس و    ارزانی داشت.ها  آنبر  
محمد  ، و امامت آلخود  آییننظام   ستایش خدایی را که اطاعت از خلفایش را  سپاس و    .داد

ائمه    ،محمدبر محمد و آل و صلوات تام و تمام و بسیار  و سالم    تفرقه مقرر فرمود؛را امان از  
 ! باد ن وو مهدی

مساموضوعات  خی  بر  اهمیت  ،لئو  چنان  آنبرخوردارند  خاصی    از  از  که  را  دیگر  ها 
ها باید مطابق  دهد که ناگزیر قلم ضروری قرار می مسائل  در ردیف    کند و می متمایز  ل  ئمسا

دین  لی که از عمق  ئمسا  خصوص به   ؛ به شرح و بسطشان بپردازندمحکم اسالمی،  رویکرد  
وجوب اطاعت از  مسئلۀ  ل،  ئروند. یکی از این مسابه شمار میاش  دارندههای نگه ستون و  

محسوب  اعتقادی مهم ترین مباحث و یکی از اصلی ،است که در قرآن ثابت شده اولواالمر
مطالعۀ    ۀ اما شیو  ،اندپرداخته  اولواالمروجوب اطاعت از    ۀ مسئلبه  . افراد بسیاری  شودمی
در آن مسئله،    ۀبار ها  پژوهشگر    طوری به   ؛ بودهته  گذشمیراث  بر  مبتنی  این  انصاف  را  که 

به همین  .  نیز منحرف شودبدیهیات  حتی از  شود  می باعث  و  دهد  خود قرار می   تأثیرتحت 
را از معدن و درب   خود  ، میان مکتبی که علوماولواالمرمعنای  مصداق و  در تعیین  دلیل  

آل یعنی    ، علم و  و  گرفته بر   طاهر  محمدمحمد  بزرگی  دیگران،  اند  شاهد  اختالف  را 
معنای  اهل  . هستیم تعیین  در  و جماعت  اختالف  ه«الطاعواجب  اولواالمر»سنت    ات دچار 

و  شده   ی شدید  گفته اند  و  بسیاری  نظرات  بیان  های  ذکر   «اولواالمرۀ  آی»از  منظور  برای 
پایان   اولواالمر  قرآن،این در حالی است که    ؛اندکرده معرفی    ات و اختالف  هانزاع  ۀدهندرا 

چگونه    ، داشته باشداختالف وجود    اولواالمرتا وقتی که در تعیین معنای  حال  است؛  کرده  
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و  را واجب،  ها  اطاعت از آنسبحان  که خداوند  با وجود اینها مراجعه کرد؟!  توان به آنمی
 فرموده است. بیان صراحت به ها را به آن مراجعه وجوب 

 یفرماید:  خداوند سبحان می 
 
ذی ا أ ا الَّ طی ه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ  االمراولیُعوا الرَّ

ْن  إ 
ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز  ه  و  الْ یش    ی ف  ت 

اللَّ ب   
ُنون  ُتْؤم  ْن ُکْنُتْم  إ  ُسول   ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  إ  وُه  ُردُّ ر   یٍء ف  ْوم  اْلْخ 
وٌر  یذل ك  خ  

ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
اید، خدا را اطاعت کنید و رسول و  ای کسانی که ایمان آورده ) 1الا ی و  أ

نظر یافتید، اگر به خدا و  د؛ پس هرگاه در امری اختالف االمر از خودتان را اطاعت کنیاولی
 (. تر استفرجام ک روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و نی

ن  فرماید:  و می ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
ُسول  و    أ ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 

 
أ

لی ذ  االمراولی  إ  ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ل  ل  ی ن   یم  ه  ع 
ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 

ْعتُ یْست  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  ُم  ُکْم و  ر 
لیالشَّ 

 
الَّ ق  إ 

ا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند؛ و اگر  یمنی  ی)و چون خبری از ا  2الا یطان 
ابند،  یاند که آن را در ان آنان کسانییخود عرضه کنند، قطعاا از م اولیای امر  آن را به رسول و  

 د(.یکردروی می یطان پیو اگر فضل خدا و رحمت  او بر شما نبود، مسّلماا جز اندکی، از ش 

امر(    «اولواالمر»پس     ؛ ن در علم هستندا راسخهمان    ـکلمه واقعی  معنای  بهـ )اولیای 
کتاب را  تأویل  همان کسانی هستند که    گویند؛همان کسانی هستند که سخن نهایی را می

ذشان فرموده است:  دانند و خداوند سبحان درباره می الَّ ل    یُهو   ع  ل   ْنز 
 
ْنُه  یأ م  تاب   اْلک  ك  

ذیآ ا الَّ مَّ
 
أ هاٌت ف  شاب 

ُر ُمت  خ 
ُ
تاب  و  أ مُّ اْلک 

ُ
ماٌت ُهنَّ أ ْم ز    ی ن  فیاٌت ُمْحک  ه  ُلوب 

ُ
ه   یٌغ ف  ی ق شاب  ُعون  ما ت  ب 

تَّ
ْتن   غاء  اْلف  ْنُه اْبت  وم 

ْ
أ غاء  ت  ه  و  ما  یة  و  اْبت  ویل 

ْ
أ ُم ت  ُخون  ف  ی ْعل  اس  ُه و  الرَّ الَّ اللَّ ُه إ 

ْلم     یل  ه   یاْلع  ا ب 
نَّ ُقوُلون  آم 

نا و  ما   بِّ ْند  ر  ْن ع  ْلبابیُکلٌّ م 
 
وُلوا اأْل

ُ
الَّ أ ُر إ 

کَّ )اوست کسی که کتاب را بر تو فرو فرستاد.   3ذَّ
ند. اما  ا گر متشابهات یدای[ ]پاره ند؛ و  ا ها اساس کتاب محکم است. آنات  یای از آن، آپاره 
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 11 ......................................................................................................... یشگفتار پ

در دل  اسیهاکسانی که  انحراف  فتنه شان  برای  از متشابه آن    آن،تأویل  ی و طلب  یجوت 
می یپ تأوروی  آنکه  با  خدا ی کنند،  جز  را  ر   وند لش  نمی شهیو  کسی  دانش  در  داند.  داران 

مه از جانب پروردگار ماست« و جز خردمندان کسی م، ه ی مان آوردین ا ه آند: »ما بیگومی
 شود(. متذکر نمی 

ن  فرماید:  می نیز و  ُخون   لک  اس  ُنون    یف   الرَّ ْنُهْم و  اْلُمْؤم  ْلم  م  ل  یاْلع   إ 
ل  ْنز 

ُ
ما أ  ب 

ُنون  ك  و   یْؤم 
ك  و  اْلُمق ْبل 

 
ْن ق ل  م  ْنز 

ُ
الة  و  اْلُمْؤُتون   ی میما أ ه  و  الْ ن  الصَّ

اللَّ  ب 
ُنون  کاة  و  اْلُمْؤم  ك  یالزَّ ولئ 

ُ
ر  أ ْوم  اْلْخ 

ُنْؤت  ظ یس  ْجراا ع 
 
ْم أ کن راسخان آنان در علم و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده و به  ی)ل 1ماا یه 

آورندگان به  مانیدهندگان و ا و نمازگزاران و زکات   ؛مان دارندیده ا یش از تو نازل گردیآنچه پ 
 م داد(. یزودی به آنان پاداشی بزرگ خواهکه به اند اینان کسانی  ؛ن یروز بازپس خدا و

ماهیت و چگونگی  ها در  ، شاهد هستیم آناولواالمردر تعیین    هاآن  عالوه بر اختالف 
 اختالف دارند.  ،نه یا است مطلق که نظر این  ها، از شده از آنثابت  اطاعت  این  وجوب  

پیش به  «موضوع»مهمی سزاوار است  موضوعات  در چنین   از  و  دور  و  تفکر  با  داوری 
نتیجبقرار  مطالعه  انصاف مورد   از  را  او  انفعالی که  نتایج  از  تا پژوهشگر  دور  واقعی    ۀگیرد 

نقش خود را در    خواهد بود که عقیم    یپژوهش  ، کند فاصله بگیرد؛ زیرا در غیر این صورتمی
 .خواهد داد کشف حقیقت از دست 

،  گرامی  ۀبرای خوانند  ،پیچیدگیدور از  به و  کامل  با انصاف    ه است تا وهش تهیه شداین پژ
و شناساندن آنان توسط  از طریق تعریف  و نیز    ؛کندروشن  را    «در قرآن  اولواالمر»از  منظور  
 . ئل مرتبط با آن را روشن نمایدواجب از آنان و مسا  اطاعت  ، ماهیت   در سنت شریف   پیامبر

خواهد  موجز و مختصر  شکل  را به و توضیح متون  بازگویی  تحقیق،  این  در  گرامی    ۀخوانند
 .گرددنزدیک   تهیه شده است شبرایاین تحقیق  هدفی که به یافت تا 

 
 . 162. نساء، 1
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  ۀ آنگرامی که هدفش از مطالع ۀبرای خواننداین تحقیق، از خداوند سبحان خواستارم 
دور از لجاجت و عناد و  به  باشد؛  سبحان است، مفید و سودمند   وند خدا   ۀرسیدن به خواست

و   این   ، اشکالتعصب  خصوصیاتی  که  قلم چنین  لغزش  قدم موجب  و  خداوند    ؛هاستها 
 مان فرماید. و استقامت و ثبات را روزی  ، سبحان ما را پناه دهد

 فرماید. جهل و تقصیر و قصورم را عفو  لت دارم ئمسسبحان  وند همچنین از خدا 

 و سپاس و ستایش از آن خداوند، پروردگار جهانیان است، 

 و سالم بر تمامی انبیا و فرستادگان،

 و بر برترین خلق خدا، محمد و خاندان پاک و مطهرش، ائمه و مهدیون باد! 

      العالیعبد 

 15شعبان مبارک / 1432ق 1

 *** 

  

 
 )مترجم( . ش1390تیر  26 .1



 یفرماید:  خداوند سبحان می 
 
ذی ا أ ا الَّ طی ه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ  االمراولیُعوا الرَّ

ْن  إ 
ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز  ه  و  الْ یش    ی ف  ت 

اللَّ ب   
ُنون  ُتْؤم  ْن ُکْنُتْم  إ  ُسول   ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  إ  وُه  ُردُّ ر   یٍء ف  ْوم  اْلْخ 
وٌر  یذل ك  خ  

ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
اید، خدا را اطاعت کنید و رسول و  ای کسانی که ایمان آورده ) 1الا ی و  أ

نظر یافتید، اگر به خدا و  د؛ پس هرگاه در امری اختالف االمر از خودتان را اطاعت کنیاولی
 (. تر استفرجام ک روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و نی

ن  فرماید:  و می ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
ُسول  و    أ ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 

 
أ

لی ذ  االمراولی  إ  ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ل  ل  ی ن   یم  ه  ع 
ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 

ْعتُ یْست  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  ُم  ُکْم و  ر 
لیالشَّ 

 
الَّ ق  إ 

ا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و  یمنی  ی)و چون خبری از ا  2الا ی طان 
اند که آن را  ان آنان کسانییاگر آن را به رسول و اولیای امر خود عرضه کنند، قطعاا از م

ش یدر  از  اندکی،  جز  مسّلماا  نبود،  شما  بر  او  رحمت   و  خدا  فضل  اگر  و  پیابند،  روی  یطان 
 د(. یکردیم
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 ه آی

 ی کنیم:  درنگی  سبحان    وند این فرمایش خدا در  ابتدا  
 
أ ذیا  الَّ ا  طی ه 

 
أ ُنوا  آم  و   ین   ه   اللَّ ُعوا 

ط
 
ُسول  و   یأ ْن   االمراولیُعوا الرَّ إ 

ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز  ه  و   یش    ی ف  ت 
ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ْن ُکْنُتْم  ٍء ف  ُسول  إ  الرَّ

ه  و  الْ 
اللَّ  ب 

ُنون  ر  ذل ك  خ  یُتْؤم  ویْوم  اْلْخ 
ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
اید، خدا  ای کسانی که ایمان آورده ) 1الا یٌر و  أ

اولی و  رسول  و  کنید  اطاعت  کنیرا  اطاعت  را  خودتان  از  امری  االمر  در  هرگاه  پس  د؛ 
بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و رسول عرضه کنید،  نظر یافتید، اگر به خدا و روز  اختالف

 (. تر استفرجامک این بهتر و نی

؛ زیرا او ها برخوردار استانسان تمام  بر  اطاعت    ، از حق  ومتعالسبحان خداوند  دانیم  می
نعمت عظیم  پروردگار  همان   و  وجود  که  افاضه  است  بندگانش  بر  را  نهان  و  آشکار  های 

عدۀ اندکی  را به    که اطاعت مطلق   ه است سبحان چنین خواست  وند خدا   فرماید. حکمت  می
ُمون    ها:عطا فرماید؛ زیرا آن  د از آفریدگان خو  باٌد ُمْکر  ْمر ه   ی* ال  ع 

 
أ ب  ْول  و  ُهْم  اْلق  ب  ُه 

ُقون  ْسب 
ُلون  ی رند، و خود به دستور او کار  یگشی نمی یبندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پ )  2ْعم 

  ، شامل انبیا، فرستادگان، امامانـ سبحان    وندخدا   و جانشینان  اینان همان خلفا کنند(.  می
آیه، به اطاعت خداوند  که    هستند   ـیا پادشاهانی همچون طالوت امر    هااز آن   در چند 

؛  فرماید را بیان می شده  گفته سخن  آیاتی است که همان یکی از آیه نیز  این  ؛ واستفرموده 
داده فرمان    االمرواولو  اش  فرستاده و اطاعت از    دش به اطاعت از خوزیرا خداوند در این آیه،  

 است.

؛ همچنان که فرض  وجود ندارد   خدا از رسول    وجوب اطاعت مطلق  دربارۀاختالفی  
 اولواالمر از    اختالفی در ثبوت اطاعت مطلق آیه،  این  های  این است که بر حسب داللت بر  

 
 . 59. نساء، 1
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واقعیتی  و فرار از  تأویل  شود  میاختالف در آن  بروز  که موجب  عاملی  ولی    ؛ وجود نداردنیز  
و    وبرقهای پر زرق عبارتکه در تحریف حقایق و پوشاندن لباس حق بر تن باطل با  است  

 کند. ، نقش بازی می غریبوعجیب اصطالحات 

کردن مشخص و  ،  شدکشانده    اولواالمراز  منظور  به تشخیص    ، اختالف ترتیب    این به  و  
که حکم   رغم وضوحیه ب ؛ گردیدنقیض ضدو یو نظراتها آوردگاهی برای گفته ، تبدیل به آن
ای فهم  ـ عدۀ اندکی هستند که مقتض م دید زودی خواهیهمان طور که بهـ  اولواالمر  کندمی

 درست از این آیۀ مبارک هستند. 

 . مقصود از آیه، در نکاتی توقف خواهیم کردشدن آشکار برای 

 شانآیه و داللتواژگان از توضیح بعضی اول:  ۀنکت

1  . یُعوا ،  مقرر شدهفقه    چه در علم اصولطبق آنفعل امر است و    :)اطاعت کنید(  أط 
الُعُقود  سبحان:    ونداز این فرمایش خدا   ظهور در وجوب دارد؛ مثالا  قراردادها  )به   1أوُفوا ب 

کنید( به  میدانسته    وفا  وفای  که  زیرا خدا قرارداد  شود  است؛    گفتۀ با  سبحان    وندواجب 
 أوُفوا  )کنید است.    )وفا  کرده  امر  آن  ترتیب  به  همین  فرمایش  به  این  یُعوا از    أط 

کنید( خدا میدانسته  نیز    )اطاعت  از  اطاعت  که  رسول    وندشود  و  و   خدا سبحان 
 واجب است. اولواالمر

 .استشدن( )فرمانبرداری و تسلیم  «انقیاد»معنای در لغت، به  «اطاعت»

 گفته است:خلیل بن احمد فراهیدی 

 
 . 59. نساء، 1
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گویی: این کار  ض کراهت است. میی و طوع نق  ؛طوع: طاع یطوع طوعاا فهو طائع»
ه. و  ع(  )مطیطائع    ،یا از روی کراهت   ،یا از روی اطاعتحال  انجام خواهی داد  تو  را   یا کار 

به این معنا که اگر امر و دستور تو را اجرا کند    ؛آمدیعنی در انقیاد او در   اطاعت کرد؛از او  
... طاعت است]موافقت[ کرده  از تو مطاوعه  کند  و اگر با تو موافقت    ،از تو اطاعت کرده

 1« . است، و اطاعت یعنی انقیاد...  تاسمی است که مصدرش اطاع

که  را  تعاریفییکی از بنده . اندشده اختالف دچار  «اطاعت» تعریف اصطالحی  در  ها آن
ها  تعریف  ۀکنم؛ زیرا معنایش واضح است و نیازی نیست که در هم شده است ذکر میگفته 
 : تعریف کرده استچنین  را  « اطاعت» . سید مرتضیبه نقدشان بپردازیمو شویم وارد 

شخصی  خواستۀ  کردن، در راستای  عمل   کار  آنبق  طکار، یا  دادن  انجام عبارت است از  »
 2باشد؛ نه از روی ناچاری و اضطرار.« دهنده انجامش باالتر از و مقام رتبهکه دیگر 

 :شودمی محقق مالحظه طاعت با چند بنابراین 

ری از ناحیۀ اول:   ؛ است مأموراش باالتر از رتبه باشد که آم 

 شود؛ میدوم: چیزی وجود دارد که به آن امر 

 
:  من "طوع" در دست تو هستم؛ یعنی :  گویی»می:  ؛ و نیز گفته است209، ص  2. کتاب العین، خلیل فراهیدی، ج  1

 . 210، ص2، ج در انقیاد تو هستم... .« کتاب العین
 . 1255، ص3»فالنی طوع در دست توست؛ یعنی در انقیاد توست.« الصحاح، ج:  جوهری گفته است

ابن انقیاد :  »طوع:  فارس گفته استو  و  بر اصحاب  و داللت  دارد  با ریشۀ صحیح، یک معنا  العین،  و  واو  و  طاء 
معنای طاع له  امر و دستوراتش را اجرا کند. اطاعة بهطاعة یطوعه وقتی در انقیاد او باشد و  :  شودکند. گفته می می

 . 431، ص 3است ... .« معجم مقاییس اللغة، ابوالحسین احمد بن فارس زکریا، ج 
اطاعت کرد و او طائع است. این را ازهری از بعضی از اعراب نقل کرده :  »طاع له یطوع طوعاا :  و زبیدی گفته است

نرم شد و در انقیاد :  طاع یطاع و اطاع:  سیده گفته است بهتری است. ابن  "طاع یطاع" لغت:  است. وی گفته است
 . 328، ص 11العروس، زبیدی، جدر آمد... .« تاج

 . 275، ص 2. رسائل مرتضی، ج 2
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 انجام دهد. خودش است از باالتر اش ، دستور آمر را که رتبه مأمورسوم: شخص 

شود. آمر  به آن امر میچیزی که و ، مأموروجود دارد: آمر، مؤلفه سه تر عبارت روشن به 
؛ و به این  ام دهدانجآن را  و    کندامر  واجب است امتثال    مأموردهد و  به چیزی دستور می 

 .شودحاصل می  «طاعت» ترتیب 

، مجبور به طاعت  مأمورکه  نه اینشود  انجام می   مأمور اختیار و خواست  آمر، با    امتثال امر  
 . شودبودن خارج می در غیر این صورت از مطیع  بوده باشد؛ که 

 شود:سم تقسیم می»طاعت« به دو ق  

 فرزند از پدرش.   و  ،شوهرشاز زن د؛ مثل اطاعت بنده از موالیش، مقیّ  طاعت   اول:

هم در  نیست  هاجنبه این    ۀ اطاعت  مطلق  مقیّ   ؛اطاعت  از    نکردننافرمانی به  د  بلکه 
هستند که امر به    اموریو پدر، دارای حق اطاعت در  شوهر  سبحان است. موال و    وندخدا 
مخلوق  آن   از    یاطاعت  خالق  که در معصیت  این  ای بر ؛ زیرا  باشدنبوده  نهی از واجب    یا  ،گناه

 . وجود داردشاهدی  نیست

به    الله بن عمر قواریری ، عبیدبه ما گفت  الله روایت کرده است: عبد  د احمد در مسند خو
اب  ه،از سعد بن عبید  ،از زبید   ، ، از سفیانبه ما گفت  مهدی، ابن ما گفت ن  االرحمعبد  واز 

 1طاعتی ندارد.« خدا، مخلوق  در معصیت  »، فرمود: پیامبراز  ،از علی  ،سلمی

از خدا   دوم:  . چنین  اولواالمرو    سبحان و رسولش  وند طاعت مطلق؛ یعنی اطاعت 
قیدو  محدودیت طاعتی هیچ   اطاعت  بندی  و  آنان  ندارد.  تسلیماز  آنان،  شدن  و  طور  به به 

دیگر  است که در این آیه و  کردن و عطفیین معنا، مقتضای شریک و ا  ؛مطلق واجب است
 آن خواهد آمد. توضیح به یاری خداوند    که ؛ آمده استآیات 

 
 .131ص 1. مسند احمد، ج،1
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طاعتی است که در قرآن    ۀآید؛ زیرا امتثال، جوهر به دست نمی «  امتثال»جز با    «طاعت»
 ل  فرماید: میتعالی  حق به آن امر شده است.  

الَّ ُسوٍل إ  ْن ر  ْلنا م  ْرس 
 
ْو    طاع  یو  ما أ ه  و  ل 

ْذن  اللَّ إ  ب 
وَّ  ه  ت  ُدوا اللَّ ج  و  ُسوُل ل  ُهُم الرَّ ر  ل  ْغف  ه  و  اْست  ُروا اللَّ ْغف  اْست  ُهْم جاُؤك  ف  ْنُفس 

 
ُموا أ ل  ْذ ظ  ُهْم إ  نَّ

 
ح أ  1ماا یاباا ر 

م مگر آنکه به اذن الهی از او اطاعت شود. و اگر آنان وقتی به  یچ رسولی نفرستادی )و ما ه
خواستند و رسول برای آنان  آمدند و از خدا آمرزش میتو میسوی  به   ستم کرده بودندخود  

ای جز امتثال و  یعنی چاره   ؛افتند( یمهربان می  ر  یپذکرد، قطعاا خدا را توبه طلب آمرزش می 
طاعتی   ن  دکر ، ادا تثال سبحان نیست. ام  وند خدا سوی شده از ه  فرستاداطاعت از امر رسول  

فرموده  منصوبش امتثال امر خدا و کسی که خداوند و حتی  ؛امر شده استبه آن است که 
ای است که ما آن  نکته و این    ؛ دین است  ۀ جوهر نمایانگر  ،  هااز آننکردن  سرپیچی است و  

 . کنیمه مالحظه میآیوضوح در چند به را 

ْلك  فرماید:  سبحان می   وندخدا  ه    ت 
ْن   ُحُدوُد اللَّ ُه  ی  و  م  ُسول  ه  و  ر  ع  اللَّ ْجر یط  اٍت ت  نَّ ْلُه ج    ی ْدخ 

د ْنهاُر خال 
 
ا اأْل ه  ْحت 

ْن ت  ظین  ف یم  ْوُز اْلع  الهی است، و    (احکامحدود )ها  )آن  2ُم یها و  ذل ك  اْلف 
ر آن نهرها روان یدرآورد که از ز ی  یهاوی را به باغ   اطاعت کند  اشفرستاده کس از خدا و هر 

 ابی بزرگ است(. ین همان کام یو ا  ؛ انددر آن جاودانه  ، کهاست

باشیم که انسان در اثر تمرد و نافرمانی از کسی که خداوند  باری  خفت   ۀ و باید شاهد نتیج
ْن رسد:  به آن می  فرموده است منصوبش  سبحان   ه    ْعص  ی  و  م  هُ   اللَّ ُسول  ع  یو     و  ر  ُه  ت  دَّ ُحُدود 

داا فی ناراا خال  ْلُه  ذاٌب ُمهی ْدخ  ُه ع  ل  و   از  )و هر  3ن یها  نافرمانی کند و  از خدا و رسولش  کس 
د که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی  ، وی را در آتشی درآور  کند حدود او تجاوز  

 آور(. خّفتاست 
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  ْن
 
ْمراا أ

 
ُسوُلُه أ ُه و  ر  ی اللَّ ض 

 
ذا ق ٍة إ 

ن  ٍن و  ال ُمْؤم  ُمْؤم   ل 
ُهُم اْلخ  یو  ما کان  ْم  یُکون  ل  ْمر ه 

 
ْن أ ُة م  ر 

ْن  ه    ْعص  ی  و  م  هُ   اللَّ ُسول  الالا ُمب   و  ر  لَّ ض  ْد ض  ق  چ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون  ی)و ه  1ناا یف 
کس  اری باشد؛ و هر یی فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختاش به کار خدا و فرستاده 
 است(. شده قطعاا دچار گمراهی  آشکاری  ،اش را نافرمانی کند خدا و فرستاده

  ، با طاعت اوپس    ؛این است که خلیفه و حجت، همان خدای در خلق استآن    راز  و  
می  اطاعت  سبحان  اوخداوند  از  نافرمانی  با  و  می   ،شود  نافرمانی  سبحان  شود.  خدای 

ْن فرماید:  میتعالی  حق ع  ی  م  ُسول    ط  ل    الرَّ ع  ْلناك   ْرس 
 
أ ما  ف  ی  لَّ و  ت  ْن  م  و   ه   اللَّ طاع  

 
أ ْد  ق  ْم  یف  ه 

ف درا    کس رسول)هر  2ظاا یح  ر  گردان  ی کس رو برده؛ و هر قت، خدا را فرمان  یدر حق،  فرمان ب 
برای  بینیم قرآن  است که میدلیل  به همین    ؛م(یا شان نگهبان نفرستاده یشود، ما تو را بر ا 

خداوند برای رهبری    ۀبرگزیدـ که امر پادشاه طالوت  کند  حکایت میکسانی    عاقبت بد ما از  
مَّ   : کردندآن سقوط  و در  را امتثال و اطاعت نکردند    ـاسرائیلبنی  ل  ل  ف  ص  اْلُجُنود     طاُلوُت   ا ف  ب 

ل  ه  ُمْبت  نَّ اللَّ  إ 
ل  یقال  ْنُه ف  ر ب  م 

ْن ش  م  ٍر ف  ه  ن  نِّ یُکْم ب  ْم    ی س  م  ْن ل  نِّ یو  م  ُه م  نَّ إ 
ْمُه ف  ف     ی ْطع  ر  ن  اْغت 

الَّ م  إ 
 ب  

ةا ل ی ُغْرف 
 
الَّ ق ْنُه إ  ُبوا م  ر 

ش  ه  ف  ُه ُهو  ید  ز  ا جاو  مَّ ل  ْنُهْم ف  ذالا م  ا الْ یو  الَّ ن  ة  ل 
 
ُه قاُلوا ال طاق ع  ُنوا م  ْوم   ین  آم 

ذ ه  قال  الَّ جاُلوت  و  ُجُنود  لین  یب 
 
ٍة ق ئ  ْن ف  ْم م  ه  ک 

وا اللَّ
ُ
ُهْم ُمالق نَّ

 
ون  أ ث ی ُظنُّ ةا ک  ئ  ْت ف  ب  ل  ٍة غ  ْذن   یل  إ   ب 

ةا ر 
ر  اب 

ع  الصَّ ُه م  ه  و  اللَّ
رون شد، گفت: »خداوند شما را  یب   انی)و چون طالوت با لشکر  3ن  یاللَّ
کس از آن  و هر   ستیکس از آن بنوشد از من ن ای خواهد آزمود. پس هر رودخانه   ۀلیوسبه 

[ جز اندکی  پس ]همگی  « رد.ینخورد، قطعاا او از من است، مگر کسی که با دستش کفی برگ
از آن نوشاز آن ا یها،  با کسانی که همراه وی  از آن  ی دند. و هنگامی که  بودند،  مان آورده 

دار  یست.« کسانی که به د یانش نیارای جالوت و سپاهی]نهر[ گذشتند، گفتند: »امروز ما را 
روز شدند،  یبه اذن خدا پ  ار، ی که بر گروهی بس  کبسا گروهی اند ن داشتند، گفتند:  ی قیخداوند  
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 ان است(. یبا یبا شک  و خدا 

در جهنم سقوط کرد؛    گردن ننهاد  وی امر  به  کس با امر طالوت مخالفت کرد و  پس هر 
و به   ؛ همان اطاعت از خداوند سبحان است ، خداوند توسط   منصوب  زیرا اطاعت از شخص  

جنبۀ   ترتیب  از خلفای خداوند سبحان  این  نافرمانی  و    از جملهـ خطرناک   رسوالن  و  انبیا 
 .شویممتوجه می را  ـاوصیا و دیگران

خوانندشاءان گرامیالله  در  ۀ  سید  کتاب ،  و  ـ  الحسناحمدهای  امام فرستادۀ  وصی 
مهدی  ـمهدی  امام  انصار  انتشارات  بیشتری    و  خلفای  ویژگی دربارۀ  مطالب  های 

 خواهد یافت.  ش هستندمقام خدا در زمینقائم ها اینکه آن الهی و 

2  .األمرو حکومت  سلطنت  شود که مقصود، خالفت و  ، از این کلمه فهمیده می
 کند.از زبان عربی بر این معنا داللت می بسیاری د هاست و شوا 

محمد بن اسحاق  »گفت:    به ما   ه سلم  ، گفتبه ما    حمیدطبری روایت کرده است: ابن 
نزد فرزندان  [  ]رسول خدا به من گفت که او  و محمد بن مسلم بن شهاب زهری  گفت،  

ها  . مردی از آنکردمعرفی  را به آنان    د و خو  ، آنان را به خدا دعوتو  رفته    هعامر بن صعصع
در خدمت    یقریش  مردجواناین  گفت: به خدا قسم اگر  شد  نامیده می  بیحرة بن فراسکه  

شدم. سپس به او گفت: اگر ما تو را بر امرت پیروی کنیم و  با او بر عرب چیره می من بود  
ین امر خواهیم داشت؟  آیا پس از تو، ما سهمی در ا   ، نت غالب کنداخداوند تو را بر مخالف

« هر گفت:  بخواهد  امر دست خداست  را  جا  می آن  آیا  .دهدقرار  گفت:  او  به  ما  « سپس 
  ! نباشد؟از آن  ما امر این گردانیم و چون غلبه کردی بهایمان را در برابر عرب، سپر تو سینه 

 1« ....  دند اریم. لذا امتناع ورزیما نیازی به امر تو ند

سیادت و حکومت بر اعراب را    ، از امر رسول خدا مرد عربکنیم این  مالحظه می
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در  او و قومش نیز  پیمانی ببندد تا  معامله کند و با او    خواست با رسول خدا پس    ؛فهمد می
  وند رسالت خدا  نپذیرفت؛ زیرا او امین   پیامبر، اما سهمی داشته باشندسیادت و حکومت 

 . استخدای سبحان   توسطو تنصیب فقط  بود سبحان  

  پیامبربینیم. وقتی  مینیز    «هوذة بن علی حنفی»گیری را در داستان  همین موضع ما  
سویش  چیزی که به ، هوذة در پاسخ گفت: »و او را به اسالم دعوت کرداو فرستاد  به  ای  نامه 

  من  کنی چه نیکو و زیباست، و من شاعر و خطیب قومم هستم و عرب از جایگاهدعوت می
لو  »فرمود:    پیامبرامر را برای من قرار بده تا از تو پیروی کنم.  این  از  قسمتی  .  ترسندمی

  داز من بخواه  ینزم]کوچک از[    یا قطعه   یاگر حت»  «ألنی سیابة من االرض ما فعلت س
 1.« نخواهم داداو  هرگز به 

 است. بوده سلطنت و خالفت  «امرها از »منظور آنبینیم می

مراجعه کنیم خواهیم  مسلمانان  های  گفتهبه  همچنین اگر از روز سقیفه و پس از آن  
 .اندردهکاطالق می پیامبرامر را بر خالفت   ۀ کلمها آن دید 

بر مردم حاکم  مستبدانه  ها با این امر  آندر روز سقیفه به انصار گفت: »  هسعد بن عباد
گو و سپس به گفت  «دهیم...الی این امر قرار میرا و ما تو و انصار پاسخ دادند: »« اند...شده

  او  پرداختند و گفتند: اگر مهاجران قریش امتناع کنند و بگویند: ... ما عشیره و دوستان 
حتجاجش به  کنید؟ سپس ابوبکر در ا از او با ما بر سر این امر نزاع میبعد چرا پس   ؛هستیم 

مگر برای این شخص زنده  شود  ه نمی کسی شناخت هیچ این امر برای  آنان در آن روز گفت: »
این  هستند و در  سزاوارتر  ها پس از او به این امر  آنقریش گفت: »  ۀ از قریش ...« و باز دربار 

نمیبا آن امر، جز ستمگر،   نزاع  در  چه ـ گفت: »نیز در روز سقیفهـ « و عمر  .کندها  کسی 
حباب   «او هستیم. ۀدر حالی که ما اهل و عشیر کند، سلطنت و امارت محمد با ما نزاع می

 
 . 262، ص1. طبقات الکبری، ج1



 23 ..................................................... و داللتشان یهاز واژگان آ یبعض  یحول: توض ا ۀنکت

پاسخش گفت: » ندهید   انبه سخنبن منذر در    ؛ که شمااین شخص و اصحابش گوش 
و در    شما به این امر سزاوارترید...«  د... زیرا به خدا قسمی بر را از این امر می   خودتان  سهم

من در این    خداوند هرگز روزی را نیاورد کهبن سعد در حق قریش گفت: »م بشیر این هنگا
 1ها نزاع کنم.«امر با آن 

به   اگر  از  بینیم  اسالم مراجعه کنیم می متون  همچنین  ،  امر  ۀکلمبردن  کار به مقصود 
از  بوده  حکومت و خالفت   بنی   پیامبراست.  ه  عامر بن صعصعروایت شده است که به 

 2دهد.«]آن را[ قرار میجا بخواهد  هر  ؛دست خداست  بهامر »فرمود: 

، عاصم بن محمد  به ما گفت  : احمد بن عبدالله بن یونس گفت  ه است، مسلم روایت کرد
دو  که  تا وقتی  »فرمود:    گفت: رسول خدا   عبداللهاز پدرش، گفت:    به ما گفت،  بن زید 

 3این امر همیشه در قریش خواهد بود.«  نفر از مردم باقی باشند 

در روایات اسالمی به همان معنایی به کار رفته    «امرشویم واژۀ »به این ترتیب متوجه می 
هستند؛  دارندگان و صاحبان امر    «االمراولی»از  منظور  و    ند ا هبردها به کار می است که عرب 

 سبحان هستند.  وندها خلفا و حاکمان به امر خدا و آن

گفته  مطالب  به  توجه  میبا  متوجه  محکمی  شویم  شده  ارتباط  آیه  میان  چه  که  ـ این 
در حالی که    ؛روایت شده است وجود دارد  پیامبرو روایاتی که از    ـکندرا ذکر می  االمراولی

  یا جانشینان   خلفا   «.»خداوند خلفای )جانشینان( مرا رحمت کندود:  فرممی  آن حضرت
منتظر    ؛الله بیان این روایات خواهد آمدشاءان  و  هستند،  همان والیان امر پس از اوپیامبر،  

 . یدباش
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3  . ْعُتْم ناز  ْن :  فرمایدمیسبحان    وند، خدا ت  إ 
ْعُتْم   ف  ناز  )اگر در چیزی    ءٍ یش    ی ف  ت 

کردید( به   کردنجذب»یعنی    « ْع ز  ن  »  : نزاع  خود و کشیدن  یعنی شدت    « منازعه»،  «سوی 
از دو طرف )هر سوی خود توسط  کردن بهجذب اختالف و     به   «تنازعواژۀ »  .(مجاذبه یک 

که  کند  اشاره می)نزاع کردید( به کسانی    « تنازعتم»کند. ضمیر در  شدت اختالف اشاره می
 .اندفرمان داده شده  «االمراولیسبحان و رسول و  وندخدا »اند و به اطاعت از ایمان آورده 

  «شیء»  ؛ تعبیر شده است  ءٍ ی ش  با لفظ  شود  می  «نزاعاش »درباره امری که  از این  
ن باید هنگام تنازع  امؤمنبه این معنا که رساند؛ را می لذا شمول  ؛ نکره و غرق در ابهام است

 مراجعه کنند.  االمراولیامور دینی و دنیوی، به خدا و رسول و  ۀدر هم

 فرماید اطاعت را بیان میسه دوم: این آیه، وجوب   ۀنکت

 سبحان؛  وند: اطاعت از خدا اول

 ؛خدا  دوم: اطاعت از رسول 

 . االمراولیسوم: اطاعت از 

ط:  استتعالی آمده  حق و این معنا در سخن  
 
طیأ

 
ه  و  أ ُسول  و   ُعوا الیُعوا اللَّ  ...االمراولیرَّ

کسانی که واجب  و  ؛ د...(یاز خودتان را اطاعت کن  االمراولید و رسول و ی)خدا را اطاعت کن
کنند اطاعت  هستند  امؤمن  است   ین 

 
أ ا  یا  ذه  ُنوا...یالَّ آم  ایمان    ن   که  کسانی  )ای 

طفعل امر یعنی    ۀ از صیغ  ،، و وجوباید...(آورده 
 
و    ؛استمشخص    )اطاعت کنید(   ُعوا یأ

 1.داردداللت    «وجوب»فعل امر، بر  ۀثابت شده است که صیغاز نظر همه 

 
های اصولیون مراجعه  توانید به بحثد؛ میپردازناش میای است که در علم اصول فقه به بحث و بررسی. این نکته1



 25 .............................................. فرماید یم  یانوجوب سه اطاعت را ب یه،آ یندوم: ا ۀنکت

امر   طفعل 
 
کنید(  ُعوا یأ آی   )اطاعت  این  در  بار  تکرار شده   ۀدو  برای    :است  مبارکه 
به اطاعت از    در حالی که با حرف »واو«  ،رسول برای اطاعت از  و نیز    آمدهاطاعت از خدا  

ط  :عطف کرده است  «االمراولی»
 
طیأ

 
أ ه  و   اللَّ ُسول  و   یُعوا  الرَّ پس آیه    ؛...  االمراولیُعوا 

ما  اینجا  در    .منکم  االمراولیو   :  فرماید میبلکه    «منکم  االمراولی  اطیعوا »:فرمایدنمی 
تکرار فعل است    مثابۀآن به کاربرد  آیا    .در زبان بدانیمرا    «واو»حرف عطف  ناگزیر باید کاربرد  

 ای در پی دارد؟چه نتیجه این، یا نه؟ و 

 جوهری در صحاح گفته است: 

،  ندارد  یداللت  "ترتیب"  هکند و بدو چیز را جمع می  کهو "واو" از حروف عطف است  »
ْبُتْم :  مثل  ؛شوداستفهام بر آن وارد می  "الف"  و ج  و  ع 

 
ْن    أ

 
ُکمأ بِّ ْن ر  ْکٌر م  ُکْم ذ  ا  یآ) 1جاء 

گویید:  میکه    همچنان  ؛است(  د پندی از جانب پروردگارتان برای شما آمدهیتعجب کرد
؛ زیرا بین واو  است)همراهی(   "مع " معنای  )آیا پس تعجب کردید؟( و گاهی به  «أفعجبتم»

:  پیامبرفرمایش  این  برای همراهی است؛ مثل  )با(    "مع"و    ،و مع، تناسب وجود دارد 
 خود  و با دست  "می شدمبعوث  ]با هم[ قیامت مثل این دو    ومن  "   "بعثت و الساعة کهاتین"

 
 : شودهای آنان تقدیم حضور میشدن معنا، بعضی از گفتهکنید. برای روشن

 :  ظهور صیغه در وجوب: گوید، می112، ص 1شیخ محمدرضا مظفر در کتاب خود اصول فقه، ج 
اند. اختالف صیغۀ »إفعل«  اختالف کرده اصولیون در ظهور صیغۀ امر در وجوب و نیز چگونگی آن به چند قول،  

شود. نظرات در این مسئله بسیارند. های امری را که به همان معنا هستند شامل می )انجام بده( و مانند آن و صیغه
 : ها دو قول استترین آنو مهم 

بازگرداندن    جهتصیغۀ امر، ظاهر در وجوب است که یا به این دلیل که برای وجوب وضع شده است، یا به:  اول
 ترین افراد.خواسته به کامل

از:  دوم این قدر مشترک، عبارت است  و استحباب. و  بین وجوب  با مقداری مشترک  :  صیغۀ امر، حقیقتی است 
آنکه در یکی از آن دو ظاهر باشد؛ و درست این است که ظاهر در بی  ،شودطور کلی »طلب« که شامل هر دو می به

 وجوب است... تا آخر.
 .63عراف، . ا1
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حالیه    "واو". گاهی  " قیامت  با"  "مع الساعة"یعنی    ؛فرموداشاره  به انگشت سبابه و وسطی  
ه"مثل   ؛است   " زدم ش سیلی میصورتبهبرخاستم در حالی که  "یعنی    ؛"ُقمُت و أصکُّ وجه 

 1« ".الی که مردم نشسته بودندبرخاستم در ح"یعنی  ؛"و الناس قعود  مُت قُ "و مثل  

 گفته است: حاجب ابن

و لکن. چهار    ،ند از: واو، فاء، ثم، حتی، أو، إما، أم، ال، بلاهای عطف عبارتحرف»
 ؛نباشددر آن ترتیبی طوری که به ؛برای جمع استفقط  "واو" ؛حرف اول برای جمع است

  " حتی"  ۀ زمانی؛ واست با اندکی فاصل  "فاء "مثل    "ثم"  . برای ترتیب است  «فاءدر حالی که » 
را    یقوتضعف یا  است برای اینکه  جزئی از متبوع آن    آن  معطوفو  آن است  ند  نیز همان 

 2« .برساند

  را علیه  حکم معطوف و معطوف  «واو»« این است که  جمعبرای  فقط  از »  وی  مقصود
. این  شوندعلیه در لفظ و حکم مشترک میمعطوفو  معطوف    به این ترتیب،و  کند  مییکی  
 آنجا که گفته است:  ،بیان کرده  خود همدانی در شرح عقیل بن که ا ای است نکته 

  طور بهعلیه  : حروفی که معطوف را با معطوفاول؛  دسته هستندحروف عطف دو  »
ند از: واو؛ ایعنی هم در لفظ و هم در حکم. این حروف عبارت  ؛ گرداندشریک میکامل  

)زید آمد و سپس    عمرو. و ثم؛ مثل جاء زید ثم  د و عمرو آمدند()زی   مثل جاء زید و عمرو
. و حتی؛ مثل قدم الحجاج  )زید آمد پس عمرو نیز آمد(  . و فاء؛ مثل جاء زید فعمروعمرو(

)آیا زید یا عمرو نزد . و ام؛ مثل أزید عندک ام عمرو؟  )حجاج تا مشاة رفتند(   حتی المشاة
 3« . ...ء زید أو عمرو )زید یا عمرو آمد( أو؛ مثل جا  وتند؟( تو هس

تقدیم شد  تمامی  از   رابطۀ شراکت   «واو»حرف عطف  شود که  دانسته می مطالبی که 

 
 . 2556، ص6. الصحاح، ج1
 .381، ص4. شرح الرضی علی الکافیة، ج2
 . 225، ص2عقیل، جشرح ابن .3



 27 .............................................. فرماید یم  یانوجوب سه اطاعت را ب یه،آ یندوم: ا ۀنکت

است    تعلیه ثاب حکمی که برای معطوف  پس  رساند؛ میرا  علیه و معطوف  میان معطوف حکم  
و  شودمی علیه در حکم لفظی شریک و معطوف با معطوف  ،شودبرای معطوف نیز ثابت می 

با او مشارکت  نیز    ییمعنانظر  و از    ؛گیردیمبه خود  علیه را  اعرابی معطوف   تمعطوف، حرک
عمرو در حکم اعراب و    « )زید و عمرو آمدند( جاء زید و عمرو»گوییم  وقتی می  کند. مثالا می

به این معنا که عمرو با زید در آمدن شریک هستند. پس معطوف    ؛ شودمعنا با زید شریک می 
نامیده  نیز    « حروف نسق»  ، حروف عطفبه همین دلیل  و  هستند  علیه در یک نسق  و معطوف 

 . شوندمی

 زبیدی گفته است: 

«  : نسقاا الکالم   سق   ن  بقسمتی  "نسق":  را  سخن  کرد  یدیگر قسمت    ه از   ؛عطف 
  ۀ چیزی را در دنبالقسمتی از  : النسق:  گفته استدرید  جوهری این را نقل کرده است. ابن

گوید: نسق،  قرار سمتی دیگر  ق لیث  ابنمانند عطف  هدادن.  اولی است.  گفته  سیده  بر 
چیز قبلی    هبچیزی را  زیرا وقتی  نامند؛  ها حروف عطف را حروف نسق می: نحویاست

قسمتی  :  است  محرک  ، نسقال ی گوید:  ر جوه  . دگیر میقرار    آن   یمجرابر  کنی  عطف می
سطح  یعنی : هاداشتن از شکاف. گوید: نسقاساس یک نظم باشد برکالمی است که از 

قهاو    ،نسقثغر :  شودگفته می  .]صاف[ س  .  آن  : نظم و سامان در انشعاب و حسن ترکیبن 
چیزی آن است که بر ، ... و لیث گفته است: نسق در هر گوید: نسق در تسبیح: منظم 

سامان و  باشد  ۀ طریقه  کلی  بهو    یکسانی  همهطور  ابناست  چیز در  گفته    :گوید  درید. 
ایستادندمی نسق  به طریق  به  ، شود: مردم  را  نسق کاشت و نخل  که  و هر   طور  چیزی 

 1.« ی برای آن است قسمتی دیگر باشد نسقاز آن پیرو قسمتی 

 یسبحان:    وندخدا   ۀدر این فرمود  «واو»حرف  شویم  تقدیم شد متوجه می از آنچه  
 
ا  ی ا أ ه 

ذ طیالَّ
 
أ ُنوا  آم  طین  

 
أ و   ه   اللَّ و   یُعوا  ُسول   الرَّ ْنُکْم...  االمراولیُعوا  ا  2م  که  کسانی  مان  ی)ای 
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دارد  داللت   د...( یاز خودتان را اطاعت کن  االمراولید و رسول و ید، خدا را اطاعت کنیا آورده 
رسول بودن  یکسانبر   از  از    با   اطاعت  یک  ؛  االمراولیاطاعت  از  اطاعت  دو  هر  پس 

  پروردگار   ،که اوسبحان که اطاعت از ذات اوست؛ چرا  ونداز خدا  خالف اطاعتبر   ،ندا جنس
. پس اطاعت از او برای  استها واجب  بر آن  شاست و اطاعتمخلوقات    شئون    ر  مدبّ   خالق  

اوست رسول    ،ذات  از  اطاعت  ا   االمراولیو    خدا اما  از جانب خدا اطاعتی  که    وند ست 
 . هستندها خلفای او در زمین ها عطا شده است؛ زیرا آنسبحان به آن 

این   دلیل  همین  رسول  ذکر  هنگام   رک، مبا  ۀ آیبه  از  اطاعت  امر    وجوب  فعل 
ط
 
آن فعل را تکرار    االمراولیولی هنگام ذکر    ؛ را تکرار فرموده است  )اطاعت کنید(   ُعوا یأ

به عطف  نکرده   آنواو»حرف    ۀوسیلبه و  از  نموده است؛ زیرا  بسنده  دانستیم  «  چه گذشت 
را در حکم و معنامعطوف و معطوف  «واو» از گفتن  بنابراین  د؛  گردان  مییکسان    علیه  پس 

تکرار شده    االمراولیاطاعت برای رسول و    ۀامر به اطاعت از خدای متعال، کلمنخستین  
 االمراولیو اطاعت از رسول و    ،اطاعت از خداوند یک چیز است که  بر اینداللت کند  تا  است  
ه  فاصله نینداخت االمراولیمیان اطاعت از رسول و دیگر با یک فعل و  ؛، چیزی دیگر هر دو
جنس  با  اطاعات،  هر دو  و جنس  ند  ا س نها از یک جکه هر دوی آن به اینتا اشاره کند    است،

ای نهفته  در این ترکیب، نکته !  دتفاوت دار   ـجل عزو  وندیعنی اطاعت از خدا ـ اطاعت اول  
رسول  از  و اطاعت    سبحان است  وندخدا از  که اصل و اساس در اطاعت، اطاعت  است؛ این

 اطاعت اوست.بر فرع  االمراولیو 

اطاعت   است از  اطاعت  ]فقط[  اساساا  پس  سبحان  رسول    خصوص در  اما    ؛خدای 
اطاعت از  داد،  نمی فرمان  به اطاعت از آن دو  ما را  متعال    وند، اگر خدا االمراولیو    خدا 
  ،هستند   متعال   وند مخلوقات خدا   االمراولیو    ؛ زیرا رسول خدا شدنمی ها بر ما واجب  آن

به    مأمور متعال ما را    وندتفاوت که خدا با این  ولی    ؛طور که ما نیز مخلوقات او هستیم   همان
  ؛ استشده  ها بر ما واجب و الزم  وده و اطاعت از آن فرم  االمراولیو    رسول خدا از    اطاعت

 است. امر فرموده این کار به چون خداوند ما را 
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اینجا می سخن  از  اشکال  علت    « قیمابن»توانیم  است  گفته  او  بفهمیم.  را  دیگران  و 
طتکرارشدن فعل  

 
نشدن  و تکرار «  اطاعت از رسول»و    «اطاعت از خدا »در میان    ُعوا یأ

از رسول»در میان  فعل  این   از  »و  «  اطاعت  که  بوده  این    موجببه   «االمر اولیاطاعت 
کتاب    هکردن آن بآنکه نیازی به عرضهواجب است بی   طور مستقلبه   اطاعت از رسول

  های و مرز   ودنیست و در حدمستقلی  که اطاعت    االمراولیخدا باشد، برخالف اطاعت از  
 . قرار دارد خدا اطاعت از رسول 

 گفته است: قیم ابن

و فعل را تکرار   ه،امر فرمود  شو اطاعت از رسول  دمتعال به اطاعت از خو  وندخدا»
بهه  کرد رسول  از  اطاعت  کند  اعالم  بیمستقل  صورت  تا  است  به  واجب  نیازی  آنکه 

طور  بهوقتی او امر کند اطاعتش  و  به کتاب خدا باشد،  خدا  کردن دستور رسول  عرضه 
باشد یا نباشد؛ زیرا کتاب  بوده  در کتاب خدا    او  کند دستورفرقی نمی  ؛واجب استمطلق  

  االمر اولیبه اطاعت از  خداوند  ولی    ؛داردخود  همراه  و او مثل کتاب را به  به او داده شده
نفرمودمستقل  صورت  به آن  هفعل را حذف کرد  بلکه  ه، امر  از  را در ضمن  و اطاعت  ها 

ع اطاعت از رسول  بهفقط  ها  تا اعالم فرماید آن  ه استداداطاعت از رسول قرار   ب  خدا  ت 
می هر   ؛شونداطاعت  از  پس  رسول  مطابق  که    االمراولیکدام  دهد  دستور  اطاعت 

هر  و  است  واجب  آوردهاطاعتش  خالف   بر  که  دستورش  کدام  دهد  دستور  رسول  های 
خدا روایت شده است  از رسول  حدیث صحیح  همان طور که در    شود؛شنیده و اطاعت نمی

 1.« ی برای مخلوق نیستدر نافرمانی از خالق، اطاعتکه فرمود: 

 پاسخ:

  اطاعت  ماهیت  برای  «  رسولاز  اطاعت  »و    «خدا از  اطاعت  »تکرار فعل میان    :اول
و ذاتی  صورت مستقل  بهسبحان،    ونداطاعت از خدا   ؛ کندرا بیان می ن  امؤمنشده بر  واجب
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طرف  از  است که  که اطاعتی  ـ  خدا از جمله رسول  ـبرخالف اطاعت از خلفای او    ،است
)یعنی  دیگر    گروه  آن دو  از  اطاعت  و از آنجا که    ها بخشیده شده است؛ به آنسبحان    وندخدا 

از یک سنخ استاالمراولیرسول و   و فعل تکرار    همیان آن دو آمد  «واو»حرف عطف    ،( 
مثل اطاعت    االمراولیاز  و نیز بیان کند که اطاعت    ،ا بیان کندتا اشتراک آن دو ر   ه استنشد

اطاعت است  خدا رسول  از   دو  میان  تفاوت  بیان  برای  که   . پس  آیۀ    است  این  در  فعل 
ندارد؛ مثل این  منافاتی  نشدن فعل در آیات دیگر  با تکرار   ،و این معنا  ؛استشریف تکرار شده  

طسبحان:    وند فرمایش خدا 
 
ْل أ

ُ
ه  ال  یق نَّ اللَّ إ 

ْوا ف  لَّ و  ْن ت  إ 
ُسول  ف  ه  و  الرَّ ر یُعوا اللَّ بُّ اْلکاف    1ن  یح 

اا خداوند کافران را دوست  قطع گردان شدندی پس اگر رو  ؛ دی)بگو خدا و رسول را اطاعت کن 
ط  ، (ندارد

 
ُمونیو  أ ُکْم ُتْرح  لَّ ع  ل  ُسول   ه  و  الرَّ د، باشد که  یفرمان بر )خدا و رسول را   2ُعوا اللَّ

منظور،  اطاعت،  نوع  ان سنخ دو  یپوشی از ب زیرا در اینجا با چشم   ؛ د(یر یگمشمول رحمت قرار  
  وند که اطاعت از او در امتداد اطاعت از خدا است و این  شده برای رسول واجب  اطاعت  

 . قرار داردسبحان  

تأ فقط به د تکرار فعل  انای که گفته نظر عدهبودن  به این ترتیب باطل    کید استجهت 
داللت و رسایی بیشتری    ، فعل نکردن  تکرار قطعاا  کید بود،  ؛ زیرا اگر مقصود، تأ شودروشن می 

  وند عین اطاعت از خدا  ،که اطاعت از رسولرساند  را میداشت و این معنا  این منظور    ایبر 
تکرار به سبحان است.   نمی کید  تأ   ی، عالوه هر  تکرار، مدلو   و چه رساند  را  و منظور  ل  بسا 

ُة  :  تعالیحقدر فرمایش    مثالا را برساند؛  دیگری   ک  الئ  ت  اْلم  ْذ قال  ْر ی و  إ  ن    ُم یا م  فاك    إ  ه  اْصط  اللَّ
لی فاك  ع  ك  و  اْصط  ر  هَّ م  و  ط  ساء  اْلعال  م، خداوند  ی ای مر )و هنگامی که فرشتگان گفتند   3ن  ین 

)برگزیدن(    «اصطفا»لفظ    ،است(   ساخته و تو را بر زنان جهان برگزیده  ک تو را برگزیده و پا 
لکه با دو معنای متفاوت آمده  ب  نیست؛کید  مقصود از آن، تأ در حالی که    ،تکرار شده است
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 1است.

اطاعت   اطاعت    االمراولیاز  بنابراین  به   خدا رسول  از  عین  این  و  جهت  است؛ 
پس    هستند؛ از یک سنخ    ، که هر دو اطاعتبر اینکند  داللت میکه  نشدن فعل است  تکرار 

 است. االمر اولیاطاعت از همان  خدا اطاعت از رسول 

مفید    ،طور که تکرار فعل  . پس همانرساندرا میکردن در حکم  شریک   ،عطف  دوم:
نیز    ،کردن استشریک  آمداینعطف  و  ندچنین است. معنای »زید و عمرو  آمد  « و »زید 

و درست نیست    ؛ رسانندهمراه زید را می آمدن عمرو به   ، و هر دو جملهعمرو آمد« یکی است  
  ای است که فعلش تکراریمتفاوت در جمله   هایتکرار فعل، دلیل بر آمدن »گفته شود  که  

 «.استمتفاوت   ،آمده «واو»ای که در آن فقط حرف عطف ست و معنایش با جمله ا 

ط:  کندمی کید  تأ این معنا    به   اول نقل کردم  ۀای که در نکتدو آیه 
 
ْل أ

ُ
ُسول  یق ه  و  الرَّ ُعوا اللَّ

ال   ه   اللَّ نَّ  إ 
ف  ْوا  لَّ و  ت  ْن  إ 

ر یف  اْلکاف  بُّ  کن  2ن  یح  اطاعت  را  رسول  و  »خدا  اگر  ی)بگو:  پس  د«؛ 
ندارد( یرو  را دوست  کافران  ط،  گردان شدند قطعاا خداوند 

 
أ الرَّ یو   و   ه   اللَّ ُکْم ُعوا  لَّ ع  ل  ُسول  

ُمون  فعل در این  ؛  د(یر ید، باشد که مشمول رحمت قرار گی )خدا و رسول را فرمان بر  3ُتْرح 
  نشدن این تکرار  ۀآیا الزمحال  آورده شده است.  «واو»دو آیه تکرار نشده و فقط حرف عطف 

صورتی که  به آن  و  نیست  واجب  مستقل  صورت  به خدا فعل، این است که اطاعت از رسول  
معتقدم او به  بنده  ؟!  است دستورات او به کتاب خدا عرضه شودواجب  قیم گفته است،  ابن

 .این حرف خودش پایبند نخواهد بود

 ـ االمراولیاطاعت از  رسول و  از  اطاعت  ـ اطاعت  بودن را در هر دو  واجب بنابراین عطف،  
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 ند.ا پس هر دو اطاعت واجب ؛ کندشریک می

یعنی همان    ؛ مطلق استنیز  شود  استفاده می«  عطف» همچنین وجوب اطاعتی که از  
رف    باشد، مطلق  نیز باید    االمراولیاز  مطلق است اطاعت    پیامبرطور که اطاعت از   و ص 

به  فعل  اطاعت  تکرارنشدن  که  نیست  آن  برای  است؛  مقید    االمراولیاز  معنای  این  زیرا 
 .در دست نیستکه چنین دلیلی باید دلیلی وجود داشته باشد کردن ید مق

  ه قرار داد  خدا رسول  از اطاعت  حدود  را در ضمن    االمر اولیاز  قیم اطاعت  ابن   سوم:
 :  ه استو گفت

ه  ها را در ضمن اطاعت از رسول قرار دادو اطاعت از آن  هفعل را حذف کرد  بلکه»
ع اطاعت از رسول  بهفقط  ها  تا اعالم فرماید آن  است ب  کدام  شوند. پس هر اطاعت میخدا  ت 

دهد اطاعتش واجب است و هرکدام که  دستور  اطاعت رسول  مطابق  که    االمراولیاز  
همان طور که    شود؛های رسول دستور دهد دستورش شنیده و اطاعت نمیخالف  آوردهبر 

در نافرمانی از خالق، اطاعتی  مود:  شده است که فر  از رسول خدا روایت حدیث صحیح  در  
 « برای مخلوق نیست.

  خدا   رسول از  در امتداد اطاعت    االمراولیاز  این است که اطاعت    وی   اگر مقصود
طور نیز    که همین)اگر مقصودش چیز دیگری است  چنین است؛ ولی  این   آری   قرار دارد، 

می فرض  او  و  نیستند   االمراولی  کند هست  رسول    ، معصوم  خالفت  طبیعی  امتداد  پس 
 :  ه استو به همین منظور گفتنیستند(  خدا 

از  پس هر » ، اطاعتش واجب  دهد دستور  اطاعت رسول  مطابق  که    االمر اولیکدام 
بر  که  هرکدام  و  آوردهاست  اطاعت  خالف   و  شنیده  دستورش  دهد  دستور  رسول  های 

 « . ...شود نمی

که با متن    االمراولیاین سخن او با اطالق وجوب اطاعت از    ]ما این است که  پاسخ [
آیه ثابت شده است،   ب  االمراولیاز  زیرا اطاعت  ؛  منافات داردصریح  رسول  از  اطاعت    هرا 

همان  خدا  پس  است؛  فرموده  اطاعت    عطف  که  است  رسولاز  طور  به    ،مطلق 
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 . نیز مطلق است االمراولیاز اطاعت  ،شوداستفاده می کردنی که از عطف اقتضای شریک 

دیگران  ابن  چهارم: این سباید  قیم و  پاسخ دهند  ؤبه  نظر می)در حالی که  ال  رسد  به 
شناساند  چگونه به مردم خواهی  شما  :  که  (قیم و دیگران هرگز پاسخی نخواهند یافت ابن

به این ترتیب  است تا  بوده    پیامبر  اند که خالف دستور که والیان امور به چیزی دستور داده
که آیا حکم خدا و  حکم هستند، و ایننکنی؟ کسانی که قادر به تشخیص  ها اطاعت  از آن
آیا  ،  نداشته استو ارتباطی به آن دو  بوده  یا حکمی خارج از حکم آن دو    ه، بود  رسول

امر  خود     نیستتر  شایسته  اینان  زیرا    باشند؟بوده  والیان  و  خود   هستند  معرفت  صاحب 
 را کشف کنند؟  که دارند حکم خدا و حکم رسول خدا استفاده از دانشی توانند با می

  1اطاعت و نفی اطالق تقیید  سوم: ادعای   ۀنکت

مخلوق در نافرمانی از    توسط روایاتی که از اطاعت    ،این آیهبسا بسیاری گمان کنند    چه

 
های مختلف داشته هایی با دیناگر شخصی، همسایه :  توان اطالق و تقیید را با مثالی توضیح دادمی:  گویم . می1

طور معمول اینکه به فرزندش  بدارد و فرزندش را مکلف به این کار کند، به  باشد و بخواهد همسایۀ مسلمانش را گرامی
به اینجا  در  لفظ همسایه  زیرا  نیست؛  کافی  بدار«  گرامی  را  های طور مطلق، شامل همۀ همسایه بگوید »همسایه 

)یعنی    شدن منظور اوشود؛ بنابراین برای محققهای مختلف می های دیگر از دینمسلمان و مسیحی و همسایه
»همسایۀ    منحصرکردن گرامیداشت همسایۀ مسلمان( سزاوار است پدر، سخن خود را مقید کرده، به فرزندش بگوید

کند خواهد گرامی بدارد تنگ میواژۀ »مسلمان« قیدی است که دایرۀ کسانی را که پدر می .مسلمان را گرامی بدار«
گوییم؛  شود. این چیزی است که به آن »تقیید« می نمی های غیر مسلمان  و در اینجا گرامیداشت، شامل همسایه 

 زیرا اکرام فقط برای مسلمان قید شده است. 
»همسایه را گرامی بدار«    گویدهایش را از هر دینی که بوده باشند گرامی بدارد، میاما اگر از فرزندش بخواهد همسایه

طور مطلق داشتن بهشود که گرامیمله دانسته میبرد و از این جخصوص به کار میو کلمۀ همسایه را بدون صفت به
نامیم؛  شود و فقط مخصوص همسایۀ مسلمان نیست. این چیزی است که ما »مطلق« می ها می شامل تمام همسایه 
 صورت مطلق است و قیدی ندارد.یعنی گرامیداشت به
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تنها    «االمراولی»شود که از  طور می و معنایش این شده است،  اند مقید  نهی فرموده   خالق
کننده  نباشد. آیا روایات  نهی   هااطاعت کنید که نافرمانی خداوند سبحان در آن   موضوعاتیدر  

 ؟ کنندمقید میدر معصیت خدای سبحان، این آیه را  اتمخلوقاز از اطاعت 

 پاسخ:

نیست؛  مقید  قید و شرطی  هیچ  ، به  االمراولیاز  ند که اطاعت  ک. این آیه داللت می1
کرده است و    خدا و رسول خدا از  را مقرون به اطاعت    االمراولیاز  اطاعت    ، آیهاین  زیرا  

 االمر اولیاز  اطاعت    ،مطلق است  خدا خدای سبحان و رسول  از  طور که اطاعت    همان
در حالی    ،وجود ندارد که این اطالق را مقید کندچنین است. در آیات قرآنی چیزی  این نیز  

در مسئله   وند که خدا  از  اهمیتی کم ا سبحان،  اطاعت  از وجوب  آیـ  االمراولیتر  در    ۀ که 
سبحان    وند خدا گفتۀ  مثل این    قید را بیان فرموده است؛   ـمذکور واجب شمرده شده است 

صَّ والدین:    ۀ دربار  ْنسان  ی و  و  اْْل  ا  د    ن  وال  ب  ه  یب  ُتْشر ك   ل   
داك  ْن جاه  إ  ل    یُحْسناا و   ه   یما  ب   

ك  س  ل 
ل   ْعُهما إ  ال ُتط  ْلٌم ف  ُلون    یع  ْعم  ما ُکْنُتْم ت  ُئُکْم ب  بِّ ن 

ُ
أ ُعُکْم ف  ْرج  م به  ی)و به انسان سفارش کرد 1م 

اگر آن دو کوشیدند تا چیزی را شری کی کند،  یپدر و مادر خود ن من سازی که هیچ    کو 
سوی من است، و شما را از آنچه  به   بازگشتتان.  علمی به آن نداری، از آنان اطاعت مکن

 د باخبر خواهم کرد(.یدادانجام می 

 
در   آن  مثال  و  است؛  شمول حکم  بر  دلیلی  سخن،  در  قید  ذکرنکردن  اساس،  این  فرمایش بر  این  شرعی  متون 

. کلمۀ »بیع« مجرد از هر قیدی در کالم است و )خداوند معامله را حالل فرمود( احل الله البیع: است تعالیحق
کند. گاهی  بودن( در خصوص تمام انواع »بیع« )انواع معامالت( داللت می این اطالق، بر شمول حکم )یعنی حالل

 ، اطالق را فهمید؟قیدذکر  بدونتواند شود چگونه میگفته می 
 دهد کند؛ پس اگر لفظ را بدون  ذکر  قید بیاورد، ظاهر نشان می متکلم مراد خود را از طریق لفظ ابراز می:  گویم می

کرد و چون قیدی ذکر نکرده  ارادۀ اطالق کرده و خواستار تقیید نبوده است، و اگر خواستار تقیید بود قیدی ذکر می 
 شود. یدی نبوده است؛ بنابراین اطالق ثابت میپس منظورش هیچ ق

 . 8. عنکبوت، 1
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رود و سعادت  ل دین به شمار می ئترین مساای که از مهم سبحان در آیه   وندپس چرا خدا 
بینیم رسول  در حالی که می  ! ؟ه استآشکار نفرمودقید را    ، قرار داردو زیان انسانی در آن  

فرموده  االمراولیو  خدا   ذکر  اطاعت  یک  دو  آن  برای  و  فرموده  جمع  اطاعت    ،را  از  و 
به معصیت یا    خدا قرار داده است و رسول    خدا اطاعت رسول    با را مقارن    االمراولی
احتمال  اگر  حال  شد.  واجب نمیصورت مطلق  به اطاعت از او    گرنهو   ،دهدنمی فرمان خطا  

باید قیدی دربارۀ    ،وجود داشت  اندکه در آیه ذکر شده   یاالمر اولیاز  دستوری  چنین  صدور  
شد، و چون قیدی ذکر نشده است اطالقی که مفادش وجوب اطاعت از  ذکر می االمراولی
به  نیز    خدا رسول  از  همچنان که اطاعت    ؛شودمی صورت مطلق، ثابت  است به  االمراولی

معصوم   خدا طور که رسول    همان  شودو از اینجا معلوم می   ؛واجب استهمین ترتیب  
 . ی معصوم هستندتفاوت هیچ بی نیز  االمراولی ،است

و    خدا رسول    خصوصدر  الزم  نوع اطاعت  بودن  یکی: حرف عطف بر  عبارت دیگربه 
دارد  االمراولی تشر   داللت  این مقتضای  به و  اطاعت خدا  استعطف    ۀوسیلیک  از ذکر   .

برداشت  توان چنین  تنهایی، میبه  االمراولیدیگر برای رسول و    یتنهایی و سپس اطاعتبه 
ها را است؛ زیرا او پروردگاری است که نعمت   هو اولیمستقل    ی کرد که اطاعت از خدا اطاعت

صورت بر آن، به معطوف    االمراولیولی اطاعت از رسول و    ،فرماید افاضه می   دبر خلق خو
ناظر   ، و طولی است و در این میان چیزی وجود ندارد که دال بر تقیید باشد؛ پس آیه  ی نیابت
یا رتب   ، اطاعت نیستکردن  محدود به   یا    ۀبلکه ناظر به نوع اطاعت  وجودی آن به اصالت 

 . استتبعیت 

خود بیان شد.  در جای  نکته  این  که    ، شودمی دانسته   اطالق نشدن قید،  از ذکر   بنابراین 
نبی  از  و اطاعت )عطف شده است  نبیاز بر اطاعت  االمراولیاز طور که اطاعت  همان

عطف، چنین  وسیلۀ نیز به مقتضای تشریک به  االمراولیاز  اطاعت  (شک، مطلق استبی
را بیان کرده و به اطاعت   االمراولیاطالق، از روایاتی که مراد از همان طور که . خواهد بود

نیز دانسته    را بیان فرموده است هاآن  ها دستور فرموده و خصوصیات و صفاتق از آن مطل
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 .شودمی

سبحان:  حق با این سخن  ،برگردانده شود االمراولی. قرآن دستور داده است امور به  2
 ی ا ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 

 
ْوف  أ و  اْلخ 

 
ْمن  أ

 
ن  اأْل ْمٌر م 

 
ُهْم أ ذا جاء  لیو  إ  ُسول  و  إ  ْنُهْم    االمراولی  لرَّ م 

ذ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ین   یل  ع  ه  
اللَّ ْضُل  ف  ال  ْو  ل  و   ْنُهْم  م  ُه  ُطون  ْنب 

الشَّ یْست  ْعُتُم  ب  تَّ ال  ُتُه  ْحم  ر  و   الَّ  یُکْم  إ  طان  
ل
 
ا  1الا ی ق از  آنان برسدی منی  ی)و چون خبری  به  به    ا وحشت  را  اگر آن  انتشارش دهند؛ و 

ابند، و اگر  یاند که آن را در ان آنان کسانییخود عرضه کنند، قطعاا از م  االمراولیرسول و به  
از ش  اندکی،  نبود، مسّلماا جز  بر شما  او  پیفضل خدا و رحمت   پس    ؛ د(یکردروی می یطان 

مطلق  طور  ، به خدا به رسول  بازگرداندن  همانند    ،در آیه  االمراولیبه  بازگرداندن ]امور[  
 پس چگونه ادعای تقیید شده است؟! ؛است

یعنی:    ؛قبلی قصد شده بودند  ۀهمان کسانی هستند که در آی   در این آیه دقیقاا   االمراولی
ی 

 
أ ذی ا  ا الَّ طیه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ ْن   االمراولیُعوا الرَّ إ 

ْنُکْم ف  ْعُتْم ت    م  ٍء  یش    یف  ناز 
الْ  ه  و  

اللَّ ب   
ُنون  ُتْؤم  ْن ُکْنُتْم  إ  ُسول   الرَّ ه  و  

اللَّ ی  ل  إ  وُه  ُردُّ ر  ذل ك  خ  یف  ویْوم  اْلْخ 
ْ
أ ت  ُن  ْحس 

 
أ  2الا یٌر و  

االمر از خودتان را اطاعت  اید، خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیای کسانی که ایمان آورده )
نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را  هرگاه در امری اختالفد؛ پس  کنی

نی و  بهتر  این  کنید،  عرضه  رسول  و  خدا  استفرجامک به  می   (. تر  ادعا  چرا  شود پس 
 ؟! انجام شود خدا فقط باید به خدا و رسول  «ندنا بازگرد»

را    کریم   ۀآی   الق نیستاطاعتی برای مخلوق در معصیت خحدیث  »که  را  گفته  . این  3
آیمین   «کندمقید می  پذیرفت؛ زیرا  را  خ  ا    کریم   ۀ توان  از آن است؛ چون اطاعت مطلق  ص 

اطاعت از  مطلق    طور بهدر حالی که این حدیث،    ، کندعطا می  االمراولیفقط به رسول و  
»اطاعتی    مذکور حدیث    ۀ کند. پس آیکه سبب نافرمانی از خالق شود نفی می   لوق را ماداممخ

 
 . 83. نساء، 1
 . 59 ،. نساء2
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مقید کرده  حدیث، آیه را  این  که  کند نه اینمقید میرا    برای مخلوق در معصیت خالق نیست«
 . باشد

ناظر به کسانی نیست که    اساساا   »طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست«حدیث  
  1صاا و نه تخصیصاا ها تخّص ست؛ پس آنرا واجب ساخته ا   مطلق، اطاعتشان طوربه خداوند 

ـ مساوی  استها ثابت  که برای آنـ هستند؛ زیرا وجوب اطاعت مطلق خارج  از مفاد حدیث  
ها خالق  که آنکنند؛ چرا خارج نمی از طاعت    یا   وارد،   معصیتبه  ها مردم را  که آناست با این

خوا ـرا   اختیار  با  نمی   ـانش دلبته  تا  نافرمانی  نافکنند  وجود  احتمال  صورت  رمانی[  ]در 
 . شودطاعتشان مقید 

کند  می تصریح    االمراولیبه  بازگرداندن امور  وجوب    ه ب 2که این آیه داشت  . باید توجه  4

 
»ربایی :  زنم. در شرع آمده استشکلی ساده روشن شود مثالی می. برای اینکه فرق میان تخصیص و تخصص به1

ده است. و ربا عبارت است رج شاما ربا میان فرزند و پدر از این حکم خا  ،« پس ربا حرام است.میان پدر و پسر نیست
 کردن )یعنی ربا( بین پسر و پدر خارج از حکم رباست؟چگونه زیاد : الؤاز زیادکردن در خود جنس. س

شود اما شرع این  آید و محقق مییعنی ربا پدید می  ؛شودگوییم زیادت میان پدر و فرزندش محقق مییک بار می
»ربایی میان پسر و پدرش نیست« فقط زیادت میان آن دو  که شکل را از حکم ربا خارج کرده است. پس این سخن 

اما حکم آن یعنی حرمت، با این سخن »میان فرزند و   ،به این معنا که زیادت وجود دارد ؛را از حکم خارج کرده است
شود؛ یعنی زیادت میان پدر و فرزندش خارج از حکم  گردد؛ و این تخصیص نامیده می یی نیست« نفی می پدر ربا

پدر و پسرش، برداشته    بارۀشود اما حکم حرمت آن در پس ربا محقق می  ؛رباست ولی از موضوع ربا خارج نیست
 یعنی خروج از حکم، نه موضوع.  ؛شود. این همان تخصیص استمی

پس ربا اصالا    ؛ییم اینکه »میان فرزند و پدر ربا نیست« این حالت را از موضوع ربا خارج کرده استگوبار دیگر می
طور موضوعی خارج کرده است به  این دلیل، زیادت میان پدر و پسرش را به  بنابراین ؛میان پدر و پسرش وجود ندارد

ربا نیست    جنس واحد میان پدر و پسر( اصالا   شود؛ پس این حالت )زیادت یکاین معنا که ربا میان آن دو محقق نمی 
گویند ربا میان پسر و پدر، تخصصاا خارج است نه  گویند تخصص؛ و میطور موضوعی خارج است. به این میو به

 .  تخصیصاا
2  .  و ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
أ ْوف   اْلخ  و  

 
أ ْمن  

 
اأْل ن   م  ْمٌر 

 
أ ُهْم  جاء  ذا  إ  لی  و   ذین   اولی   إ  الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  م  االمر 

لیالا  الَّ ق   إ 
یطان  ْعُتُم الشَّ ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  یکْم و  ر  ل  ه  ع 

ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 
)و چون خبری از ایمنی یا وحشت   یْست 
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ها در تمام  آن   ،نباشد مطلق    االمراولیاز  طاعت  ا ها بگیرند. اگر  از آنحکم را  ها  تا مسلمان 
 کردند؟رجوع میباید  کسی به چه ها خصومتحل نزاع و شئون زندگی برای 

  ۀ آیمتن صریح  خالف  ، این بر االمراولیاز غیر  حکم  به رجوع و گرفتن    شویم   لئاگر قا
؛ در نتیجه این سخن، اجتهاد  دهدفرمان می  االمراولیاست که به وجوب عرضه به    مبارک

چگونه خواهند    ، رجوع کنند   االمراولیبه غیر    ]مردم[اگر  عالوه به  ؛ در برابر نص خواهد بود
 سبحان و رسول کریمش، مخالفت کرده است یا نه؟  وند، با دستور خدا دیگری فهمید آن 

رجوع  به او  که    این شخصیکند    روشنخواهیم داشت که  نیاز  به شخص دیگری    طبیعتاا 
 اشد. نکرده ب تبا دستور خداوند و رسول مخالف  در حکمی که داده است، ایم کرده

که  سؤ پیش میدر  الی  از  : آیداینجا  اطاعت  تعیین می این    آیا  که  حکم  کند  شخصی 
از   او  ی فرد صادره  به  با دستور خدا و رسولشده   مراجعه   که  یا  بوده  مخالف    ش ،  نه،  است 

 مقید؟ مطلق است یا 

آید و نیاز به شخص  پیش میمرج  وهرج اگر بگوییم اطاعت او نیز مقید است، آشفتگی و  
نیز اطاعتش مقید است و    دیگری خواهیم داشت که به او رجوع کنیم و این شخص دیگر 

خالف حکم ثابت در تشریع  آید و این بر ومرج پیش می لذا آشفتگی و هرج  ؛ ...همین طور
 الهی است.

 خدا او مطلق است در این صورت به شخصی غیر از رسول  از  و اگر گفتیم اطاعت  
ی که آیه  االمر اولیچرا    ، طور استاگر این حال  .  بوده استایم که اطاعتش مطلق  رسیده 

مطلق واجب   صورتبه که اطاعتشان    نبوده باشد   کسانیهمان  ذکر فرموده است، مصداق  
 !؟است

 
اند که  االمر خود عرضه کنند، قطعاا از میان آنان کسانی اولیبه آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و به 

 (.کردیدآن را دریابند، و اگر فضل خدا و رحمت  او بر شما نبود، مسّلماا جز اندکی، از شیطان پیروی می
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 امور دیگر در اطاعت و   و علی بودن پیامبرسانیک
به صحت آن  ط شیخین  وشر که با  حاکم نیشابوری در مستدرک حدیثی را روایت کرده  

،  اصل خودش  حمد محمد بن محمد شیبانی از کتابا  خبر داد( ابو ما  به  کرده است: ) تصریح  
، یحیی  به ما گفت  ، حسن بن حماد حضرمیبه ما گفت  علی بن سعید بن بشیر رازی در مصر

،  ه یمی، از معاویة بن ثعلب، از حسن بن عمرو فق به ما گفت  ، بسام صیرفیبه ما گفت  ی بن یعل
ابو رسول  ذراز  اطاعت  کس  هر »فرمود:    خدا ، گفت:  کرده  مرا  اطاعت  را  کند خدا 

علی را اطاعت کند    ا را نافرمانی کرده است، و هرکسمرا نافرمانی کند خدکس  است، و هر 
سند این حدیث    «.کرده استکس علی را نافرمانی کند مرا نافرمانی  ، و هر مرا اطاعت کرده

 1اند.آن دو آن را روایت نکرده لیو  ،صحیح است

  از پیامبراطاعت  دانیم  میاست و    از پیامبرهمان اطاعت    علیاز  پس اطاعت  
اطاعت    ، مطلق است به    است؛ نیز مطلق    علیاز  پس  نیازی  این  به  توضیح  و  و  ندارد 

واضح   همانندی،  روشن  مقتضای  نکته،  و  این  در  است.  آیمنظور  روشن    ۀدو  نیز  را  زیر 
یعنی:  کندمی  ی؛ 

 
أ ذیا  الَّ ا  طیه 

 
أ ُنوا  آم  طین  

 
أ و   ه   اللَّ و   یُعوا  ُسول   الرَّ ْن   االمراولیُعوا  إ 

ف  ْنُکْم   م 
ْعُتْم  ناز  ه  و  الرَّ ی ش    یف  ت 

ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ه  و  الْ ٍء ف 
اللَّ  ب 

ُنون  ْن ُکْنُتْم ُتْؤم  ر  ذل ك  خ  یُسول  إ  ٌر و   یْوم  اْلْخ 
و

ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
االمر از اید، خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیای کسانی که ایمان آورده ) 2الا یأ

بازپسین  نظر یافتید، اگر به خدا و روز  د؛ پس هرگاه در امری اختالف خودتان را اطاعت کنی 
ذا    ۀو آی (تر استفرجامک ایمان دارید، آن را به خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و نی  و  إ 

لی ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 
 
ْوف  أ و  اْلخ 

 
ْمن  أ

 
ن  اأْل ْمٌر م 

 
ُهْم أ ُه    االمراولی  جاء  م  ل  ع  ْنُهْم ل  م 

 
حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته است و ذهبی از او تأیید کرده و    .121ص  ، 3. مستدرک حاکم نیشابوری، ج1

 لخیص مستدرک آن را صحیح دانسته است. در ت
 . 59. نساء، 2
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ذ ُه  ین   یالَّ ُطون  ْنب 
ل  ْست  ه  ع 

ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ْعُتُم الشَّ یم  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  لیُکْم و  ر 
 
الَّ ق  إ 

)و   1الا یطان 
ا  ا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و به  یمنی  ی چون خبری از 

، و اگر فضل خدا  ابند یاند که آن را در ان آنان کسانی یخود عرضه کنند، قطعاا از م االمراولی
  تمامروشنی  ه و ب  ؛ د(یکردروی می یطان پیو رحمت  او بر شما نبود، مسّلماا جز اندکی، از ش

ی را که در این دو  االمر اولیاز  منظور  ، مطلق است و  االمراولیاز  فرماید اطاعت  بیان می
 فرماید. بیان می  اندذکر شده  کریم ۀآی

همانند   اطاعت،  دو  هر  پیامبر اطاعت    ؛ هستندیکدیگر  پس  اطاعت  از    از   همان 
گناه از    صادرنشدنو    االمراولیدو اطاعت، عصمت    بودناز همانند و حتی  است،    االمراولی

 شود.نیز صادر نمی پیامبرکه از  همان طور  ، شودمیدانسته نیز ها آن

روایات  نکاتی  از جمله   در  در  نکته  این    ، ثابت شده  پیامبرکه  آن حضرت  که  است 
  کردهقرار  ر ب  «همانندیرابطۀ »  ،موارد  بسیاریدر    و علی  ش خودمیان    ،احادیث فراوانی

است. خداوند سبحان  بوده    پیامبر  نفس    خود    ،مباهله   ۀنص آی طبق    و حتی علی  ؛است
به   ْن فرماید:  کریمش می پیامبر  خطاب  م  ك    ف  اجَّ ْن   ه  یف   ح  ْعد    م  ك    ما  ب  ن    جاء  ْلم    م  ُقْل   اْلع    ف 

ْوا  عال  ْدُع   ت  نا  ن  ْبناء 
 
ُکْم   و    أ ْبناء 

 
نا   و    أ ساء  ُکْم   و    ن  ساء  نا  و    ن  ْنُفس 

 
ُکْم   و    أ ْنُفس 

 
ْل   ُثمَّ   أ ه 

ْبت  ْل   ن  ْجع  ن  ت    ف  ْعن  ه    ل 
  اللَّ

ی ل  ب  ع  تو  ) 2ن  یاْلکاذ  با  برای تو حاصل شده است  از علمی که  محاّجه  پس هرکس، پس 
را    هایتان هایمان و نْفس نْفسکرد، بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و  

ن ا بسیاری از مفسر   . (گویان قرار دهیمبر دروغ   فراخوانیم، سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را 
برای مباهله    خدا اند که رسول  تصریح کرده اند  داشته ابراز  این آیه    بارۀدر توضیحاتی که  در  

را با خود بیرون    و حسن و حسین  و فاطمه  طالبابی با نصارای نجران، علی بن  

 
 . 83. نساء، 1
 .61عمران، . آل2
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 1برد.

  مواردی جز در  ـ  را   با پیامبر   طالبابی علی بن    بودن از جمله احادیثی که همانند 
حدیثی است که  کنند  ذکر می  ـاست بوده    پیامبرخارج شده و مخصوص  صراحت  به که  

کسی هر »فرماید:  در آن می  پیامبراحمد روایت کرده و حاکم آن را صحیح دانسته است و  
 2است.« دادهدشنام دهد مرا دشنام علی را 

 گفته است: حاکم در مستدرک 

دو  سند  » آن  ولی  است  روایت  این حدیث صحیح  را  عثمان نکردهآن  بن  بکیر  اند. 
جعفر احمد بن عبید  . ابو است   آن را روایت کرده  ، بیشترواژه  اسحاق با چند  از ابو   ،بجلی 

، جندل بن  به ما گفت ، احمد بن موسی بن اسحاق تمیمیبه ما گفت  الحافظ در همدان
گفت  والق ما  بجلی به  عثمان  بن  بکیر  گفت  ،  ما  ابابه  از  که  :  شنیدم  تمیمی  اسحاق 
: در نوجوانی حج گزاردم و از مدینه عبور  فتگ میه  کالله جدلی شنیدم  : از ابوعبدگفتمی

و   شده  ]دیدم[کردم  جمع  بهمردم  حضور    .افتادم  هاآن  دنبالاند.  همسر    هسلمامبه 
ادب  : ای شبیب بن ربعی! مردی زمخت و بیفتگ سلمه میرفتند. شنیدم ام  پیامبر

سب و ناسزا    خدا سلمه گفت: آیا در مجلس شما رسول  ام  .پاسخ داد: لبیک ای مادر
امی بن  سلمه گفت:  مشود؟ گفت: چطور؟  علی  او را دشنام می  طالبابیشما  دهید؟ 

چیزهایی می ما  آوریم.گفت:  دست  به  دنیوی  منافع  تا  رسول  ام  گوییم  از  گفت:  سلمه 
کس  است و هر   دشنام دادهمرا  دشنام دهد  علی را  کسی  هر فرمود: میکه شنیدم    خدا

 
؛ و مستدرک حاکم نیشابوری، به سند صحیح بر شرط شیخین،  121- 120، ص7. مراجعه کنید به صحیح مسلم، ج1
، 1رقندی، جتفسیر سم  ؛و ذهبی نیز در تلخیص مستدرک بنا بر شروط شیخین از او پیروی کرده است،  150، ص3ج

تفسیر نسفی، ؛  164، ص1؛ شواهد التنزیل، ج327، ص1؛ تفسیر سمعانی، ج214، ص1؛ تفسیر واحدی، ج245ص
 و دیگران. 157، ص1ج
؛ حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته و ذهبی در تلخیص مستدرک با او موافقت کرده  323، ص6. مسند احمد، ج2

»احمد آن را روایت  :  گوید، آن را صحیح دانسته است. او می 130، ص9است. همچنین هیثمی در مجمع الزوائد، ج
 عبدالله جدلی که او هم ثقه است.«کرده و رجالش صحیح است، غیر از ابی
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 1« دشنام داده و ناسزا گفته است.متعال را   وندخدادشنام دهد مرا 

ی را دوست بدارد مرا  علکس  هر »  است:   پیامبرش  ی فرمااین   ، ثیاحاداین    ۀو از جمل
 2مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است.«را  یعلکس ، و هر دوست داشته

 3مرا آزرده است.«کس علی را آزار دهد هر »ه است: فرمود پیامبر

 
 . 121، ص3. مستدرک حاکم نیشابوری، ج1
عثمان بن یحیی )به من خبر داد( احمد بن  :  ، روایت کرده است با این سند130، ص 3. حاکم آن را در مستدرک، ج2

عثمان العوام ریاحی به ما گفت، ابوزید سعید بن اوس انصاری به ما گفت، عوف بن ابیمقری در بغداد، ابوبکر بن ابی
شنیدم که    از رسول خدا:  محبت تو به علی چقدر بسیار است؟ گفت :  مردی به سلمان گفت:  نهدی به ما گفت

 «.داشته، و هرکه علی را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است  کس علی را دوست بدارد مرا دوستهر »:  فرمود می
آن ولی  است  صحیح  شیخین  شروط  بر  بنا  حدیث  نکردهاین  روایت  را  آن  جامعها  در  سیوطی  جاند.  ، 2الصغیر، 

 . 601، ص11العمال، ج؛ و متقی هندی در کنز 554ص
هرکس  »:  ار اندکی چنین روایت کرده است، همین معنا را با اختالف بسی132، ص9الزوائد، جو هیثمی در مجمع

را  و هرکس علی  داشته است،  دوست  را  بدارد خدا  دوست  مرا  و هرکس  داشته،  دوست  مرا  بدارد  دوست  را  علی 
را مبغوض داشته است :  سپس گفت  «.مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است و هرکس مرا مبغوض بدارد خدا 

 سندش نیکوست.  طبرانی آن را روایت کرده و
یحیی بن عبدالباقی اذنی به ما گفت، محمد بن عوف  : روایت کرده است  380، ص23همچنین طبرانی آن را در ج 

حمصی به ما گفت، ابوجابر محمد بن عبدالملک به ما گفت، حکم بن محمد شیخ مکی به ما گفت، از فطر بن  
هرکس علی » :  فرمود می  دهم رسول خدا می گواهی  :  گفتسلمه شنیدم که می از ام :  خلیفة، از ابوطفیل، گفت

را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هرکس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است، و هرکس علی را مبغوض  
 « بدارد مرا مبغوض داشته، و هرکس مرا مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته است.

هرکس  »:  فرمود  را روایت کرده است که رسول خدا، این معنا  1101  ص،  3ج  عبدالبر در استیعاب،همچنین ابن 
علی را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هرکه علی را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است؛ و هرکس علی را 

 «بیازارد مرا آزرده، و هرکس مرا بیازارد خدا را آزرده است.
عبدالله به ما گفت، پدرم به من  :  رده است با این سند و لفظ روایت ک  483، ص1. احمد آن را در مسند خود، ج3

گفت، یعقوب بن ابراهیم به ما گفت، پدرم به ما گفت، محمد بن اسحاق به ما گفت، از ابان، از صالح، از فضل بن  
»با علی به : معقل بن یسار، از عبدالله بن نیار اسلمی، از عمرو بن شاس اسلمی، او که از اصحاب حدیبیه بود گفت
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هستی.  )سرور(    سید   و در آخرتهستی،  )سرور(  سید  ا  یدر دنتو    ،ی عل  ی ا »و فرمود:  
و دشمن من    ، ، و دوست من دوست خداست. دشمن تو دشمن مندوست تو دوست من

 1« با تو دشمنی کند.که پس از من  یبر کس  یدشمن خداست. وا 

 
او در این سفر به من ستمی کرد تا آنجا که در درون  خودم احساس بدی نسبت به او پیدا کردم. وقتی یمن رفتم و  

رسید. یک روز صبح داخل مسجد    برگشتم شکایت خودم را در مسجد بیان کردم و این سخن به گوش رسول خدا
کرد تا وقتی به من نگاه می:  گویدشدم و رسول خدا در میان مردم و اصحابش بود. وقتی مرا دید به من خیره شد. می

برم به خدا از اینکه شما را بیازارم ای  پناه می:  عرض کردم  « ای عمرو! به خدا قسم مرا آزردی.»:  که نشستم. فرمود
 «بله، هرکس علی را بیازارد مرا آزرده است.»: رسول خدا. فرمود

)به ما گفت( ابوالعباس محمد  :  روایت کرده استبا این سند و با این لفظ    122، ص3این را حاکم در مستدرک، ج
بن یعقوب، ابوزرعه دمشقی به ما گفت، محمد بن خالد وهبی به ما گفت، محمد بن اسحاق به ما گفت، و ) این را  
به ما خبر داد( احمد بن جعفر بزار، عبدالله بن احمد بن حنبل به ما گفت، پدرم به من گفت، یعقوب بن ابراهیم بن  

ا گفت، پدرم به من گفت، از محمد بن اسحاق، از ابان بن صالح، از فضل بن معقل بن یسار، از عبدالله بن  سعد به م
به یمن رفتیم و او در سفر به    »با علی :  نیار اسلمی، از عمرو بن شاس اسلمی که از اصحاب حدیبیه بود و گفت

م. وقتی بازگشتم شکایتم را در مسجد مطرح  من ستمی کرد تا آنجا که در درون خودم نسبت به او احساس بدی کرد
یک روز صبح به مسجد رفتم و رسول خدا در میان  :  گویدرسید. می  کردم و این سخن من به گوش رسول خدا 

طور مشخص به من خیره شد تا وقتی که نشستم.  به:  گویدمردم و اصحاب بود. وقتی مرا دید به من خیره شد. می
برم از اینکه شما را بیازارم ای رسول خدا.  به خدا پناه می:  عرض کردم«  وگند مرا آزردی.ای عمرو! به خدا س»:  فرمود
 اند.« السند است ولی آن دو روایتش نکرده این حدیث، صحیح. «کس علی را بیازارد مرا آزرده استهر   بله،»: فرمود

را در مجمع به:  گویدروایت کرده است. سپس می   ،129ص  ، 9ج  ،الزوائدو هیثمی آن  را  طور  احمد و طبرانی آن 
 تر روایت کرده است؛ و رجال احمد ثقه هستند. اند، و بزار خالصهمختصر روایت کرده 

الفضل محمد بن  )به ما گفت( ابو :  روایت کرده استبا این سند و متن    ،127ص  ،3ج  ،در مستدرک. حاکم آن را  1
الحسن احمد بن خضر  به ما گفتند، )و به من گفت( ابو   ه و حسین بن محمد قتبانیابراهیم مزکی، احمد بن سلم

الله بن امیه  ما گفتند، )و به ما گفت( ابوعبدالله محمد بن عبدطالب و محمد بن اسحاق به  شافعی، ابراهیم بن ابی
ما گفتند، )گفتند( به ما گفت ابواالزهر، و به او ابوعلی مزکی ، احمد بن یحیی بن اسحاق حلوانی به  ساقهقرشی در  

عباس ، خبر داد معمر از زهری، از عبیدالله بن عبدالله، از ابنالرزاق به ما گفتعبد:  تاالزهر، گفگفته بود، از ابو 
هستی، و در آخرت )سرور(    سیدای علی، تو در دنیا  »:  علی نگاه کرد و فرمودبه    پیامبر:  )رضی الله عنهما(، گفت

هستی. دوست تو دوست من، و دوست من دوست خداست. دشمن تو دشمن من، و دشمن من دشمن  )سرور(    سید
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زندگانی من زندگی کند و  همچون  شود از اینکه  شادمان میکس  هر »و فرموده است:  
و   بمیرد  از من  تمسک جویدیاقوت    ۀشاخبه  به مرگ من  باید پس   طالبابی علی بن  از  ، 

 1پیروی کند.« 

کند به والیت علی  را که به من ایمان دارد و مرا تصدیق می  یکسهر »فرمود:    پیامبرو  
باشد در والیت من است و هر در وال کس  هر   .مکنوصیت می  طالبابی بن   او  در  کس  یت 
شته است و  او را دوست بدارد مرا دوست دا کس  یت من باشد در والیت خداست، و هر وال 
 2اشته باشد خدا را دوست داشته است.« د تمرا دوسکس هر 

 
االزهر به اجماع  بنا بر شروط شیخین صحیح است. ابو   «.خداست. وای بر کسی که پس از من با تو دشمنی کند

 ها حدیثش صحیح است.تنهایی نقل کند بنا بر اصل آنحدیثی را به ،گر یک ثقهه است، و ا ها ثقآن
االعتدال1 میزان  در  ذهبی  را  آن  بشر    325ص  ،1ج  ،.  از  کرده است.  ابن روایت  از شریک.    بن مهران خصاف، 

محمد بن زکریا الغالبی از او روایت  :  شود بشیر. گفتم پدرم حدیث او را ترک کرد. و گفته می :  الحاتم گفته استابی
رسول  :  شریک به ما گفت، از اعمش، از زید بن وهب، از حذیفه، گفت:  متهم است. گفت  ]اما غالبی[کرده است  

شود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و به شاخۀ  کس شادمان میهر »: فرمود خدا
 «طالب پیروی کند.از علی بن ابی یاقوت تمسک جوید، باید پس از من 

زیاد بن مطرف و باوردی و  :  روایت کرده است با این سند و متن  485ص  ، 2ج  ، حجر در االصابةو این معنا را ابن
  از رسول خدا:  اند که گفتاسحاق از او نقل کردهاند و از طریق ابوشاهین در صحابه ذکر کردهجریر و ابنابن

کس مایل است همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و وارد بهشت شود هر »:  فرمودمی شنیدم که  
 .« باید علی و پس از علی نسل علی را دوست بدارد

پدرم  :  حاتم گفتابی  بن مهران الخصاف، از شریک، ابن  ]بشر[:  نیز  34ص  ،2ج  ،حجرالمیزان از ابنو در لسان 
محمد بن زکریا الغالبی از او روایت کرده است اما غالبی متهم :  شود بشیر، گفتم گفته می حدیث او را ترک کرد و  

از حذیفه،:  است. گفت  زید بن وهب،  از  اعمش،  از  ما گفت،  به  کس  هر »:  فرمود  رسول خدا:  گفت  شریک 
سک جوید، باید  شود از اینکه همچون زندگانی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و به شاخۀ یاقوت تمشادمان می 

 حبان او را در ثقات ذکر کرده است. پایان. ابن «.طالب پیروی کند پس از من از علی بن ابی
م بن سمرقندی به ما خبر داد، ابومحمد  القاسابو :  روایت کرده است   239ص  ،42ج  ،عساکر در تاریخ دمشق. ابن2

علی بن محمد انباری،    طاهر خوارزمی وابوالقاسم بن البسری و ابوبه ما خبر داد، و ابوالغنائم دو پسر ابوعثمان و  
خبر داد، جدم به ما خبر داد،  عمر بن مهدی به ما خبر داد، محمد بن احمد بن یعقوب بن شیبه به ما  ابو:  گفتند
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همچون زندگانی من زندگی کند  شود از اینکه  شادمان میکس  هر »:  ه استفرمودنیز  و  
، باید پس  کاشته استشود که پروردگارم آن را  ساکن  بهشت عدنی  در  و  و به مرگ من بمیرد  

پس از من اقتدا کند؛ زیرا    ۀاو باشد، و باید به ائم   از من در والیت علی باشد، و در والیت ولّی 
  . ها فهم و علم عطا شده استاند. به آن ها عترت من هستند و از طینت من آفریده شده آن

نان را  آها را تکذیب کنند و پیوند من با  کسانی از امت من که فضیلت و برتری آن وای بر  
 1داوند شفاعت مرا نصیبشان نفرماید.« . خ بگسلند

 
رافع، از  العزیز بن خطاب ثقۀ صدوق کوفی ساکن بصره به ما خبر داد، علی بن هاشم به ما خبر داد، از ابن ابیعبد
کسی را که به  هر » :  فرمود   رسول خدا:  عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر، از پدرش، از عمار بن یاسر، گفتابی

یت او باشد در والیت کس در وال کنم. هر طالب وصیت می علی بن ابیکند به والیت من ایمان دارد و مرا تصدیق می
ت بدارد مرا دوست داشته است و  کس او را دوسخداست، و هر یت من باشد در والیت  کس در وال من است و هر 

 «کس مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته است.هر 
عمر بن مهدی به ما خبر داد، ابوالعباس حسن به ما خبر داد، ابو  القاسم بن سمرقندی به ما خبر داد، عاصم بن ابو 

الحسن  به ما خبر داد، علی بن قاسم ابو   د، بکار بن بسربن عقده به ما خبر داد، حسن بن عتبه کندی به ما خبر دا
عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر، از پدرش، از عمار بن یاسر،  به ما خبر داد، از محمد بن عبیدالله، از ابو  کندی
ن کند به والیت علی بکسی را که به من ایمان دارد و مرا تصدیق میهر » :  فرمودمی  شنیدم رسول خدا:  گفت

یت من باشد در والیت کس در وال یت او باشد در والیت من است و هر کس در وال کنم؛ زیرا هر الب وصیت می طابی
اشد خدا را دوست داشته  کس مرا دوست داشته بت بدارد مرا دوست داشته است و هر کس او را دوسخداست، و هر 

 «دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است.کس با من  ی کند با من دشمنی کرده است و هر کس با او دشمناست، و هر 
اد، ابونعیم  ابوعلی حسن بن احمد به ما خبر د:  روایت کرده است  240ص  ،24ج  ،عساکر در تاریخ دمشق. ابن1

الرحیم به ما خبر داد، احمد ما خبر داد، محمد بن جعفر بن عبدالله به ما خبر داد، محمد بن مظفر به  احمد بن عبد
لیلی به ما خبر داد، محمد بن عمران به  ن بن عمران بن ابیاالرحمیمان به ما خبر داد، عبدید بن سلبن محمد بن یز 

عباس، ماعیل بن امیه، از عکرمه، از ابنرواد، از اسبه ما خبر داد، از ابن ابی  ما خبر داد، یعقوب بن موسی هاشمی
و به مرگ من ادمان می ش هرکس  »:  فرمود  رسول خدا:  گفت زندگانی من زندگی کند  اینکه همچون  از  شود 

، باید پس از من در والیت علی باشد، و در والیت  کاشته استبمیرد و در بهشت عدنی ساکن شود که پروردگارم آن را  
ها  اند. به آنه شدهها عترت من هستند و از طینت من آفریدولی او باشد، و باید به ائمۀ پس از من اقتدا کند؛ زیرا آن

ها را تکذیب کنند و پیوند من با آنان را  فهم و علم عطا شده است، وای بر کسانی از امت من که فضیلت و برتری آن
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کدر  مشابهت  این   تقدیم  مطالبی  نفی  ترین  روشن ،  شده  برای  تخصیص دلیل    این 
همان    علیاز  که اطاعت  دارند بر اینداللت  صراحت  پنداشته شده است؛ زیرا روایات به

 !است پیامبروالیت   علی  و والیت  ،نبیاز  اطاعت 

 شودمی دانسته  آنچه از وجوب اطاعت مطلق چهارم: ۀنکت

از  دانیم  می .  دنبال داردنتایجی را به   ،االمراولیو    خدا وجوب اطاعت مطلق از رسول  
برای    شود؛ زیرا خداوند سبحان اطاعت مطلق را می دانسته  عصمت    پیامبراطاعت مطلق  

نمی واجب  این شخصی  مگر  امر کند  پس  باشد؛  معصوم  شخص،  آن  اطاعت که  به  کردن 
هم  استمطلق،  عصمت  با  می   ؛ردیف  این  لذا  قرآن  بیان  صراحت  به را  واقعیت  بینیم 

ا   و  فرماید:  می ُق ی   م  ن    نط 
یاله    ع  ْن *    و  الَّ   ُهو    إ  ْحٌی   إ  یی   و    سخن   هوس   و  هوا   روی  از  و) 1وح 

 (. ستین  شودمی  نازل او به  که وحی جز  زییچ او گفتار *  دیگونمی 

است به مقتضای عطفی که تشریک  شده  ثابت    خدا اطاعت مطلق که برای رسول  
حکم   می در  اقتضا  معصوم   االمراولیپس    شود؛می ثابت  نیز    االمراولیبرای  کند  را  نیز 

در بیان و تشخیص مراد از  دیگری را که    افراد غیرمعصومهستند. بنابراین امکان ندارد آیه،  
...  کمان یا فقها ویران لشکرها یا حا مثل ام؛ افرادی  شوده است شامل  گفته شد  االمراولی

 نباشند.  عادلو چه ، چه عادل باشند دیگران

به  را  وند سبحان به رسولعطا شده از جانب خدا ا های و صالحیت جایگاه همچنین 
عطا فرموده  نیز    االمراولیبه  خداوند  ،  خدا رسول    ت از عطف بر اطاع اطالق  مقتضای  

 
 « بگسلند. خداوند شفاعت مرا نصیبشان نفرماید.

 .4و  3 ، . نجم 1
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 . کنیممشاهده می روشنی به   بیتدر روایات اهلما است و این معنا را 

پیامبر خود  بر    عزوجلوند  ، گفت: وقتی خدا روایت شده است  الله انصاریبن عبد  راز جاب
 ینازل فرمود:    محمد

 
ذیا أ ا الَّ طیه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ ْنُکْم   االمراولیُعوا الرَّ   م 

از خودتان را اطاعت    االمراولید و رسول و  یخدا را اطاعت کن  دیا مان آورده ی )ای کسانی که ا 
رسول خدا،    : عرض کردمد(  یکن پس  ما  ای  را شناختیم،  رسولش  و  که االمر اولیخدا  ی 

ای  »فرمود:  چه کسانی هستند؟  ، ه است مقرون ساختشما خداوند اطاعتشان را به اطاعت 
اولشان علی بن    ن پس از من هستند.انامن و امامان مسلم  و جانشینان  ها خلفاآن   ،جابر
سپس حسن، سپس حسین، سپس علی بن حسین، سپس محمد بن علی    ، است  طالبابی

وقتی او را مالقات    .شود، و تو ای جابر او را خواهی دیدنام باقر شناخته میکه در تورات به 
سپس صادق جعفر بن محمد، سپس علی بن موسی، سپس   ؛ برسان  مرا به او کردی سالم 

من    ۀ کنینام و هم علی بن محمد، سپس حسن بن علی، سپس هم محمد بن علی، سپس  
ست کسی ا   ، اواست  الله در میان بندگان، پسر حسن بن علیحجت خداوند در زمین، و بقیة 

اوست که    .های زمین خواهد گشودها و مغرب در مشرق   او   را به دست دکه خداوند ذکر خو
ماند غیر  کسی بر امامتش ثابت نمی   ، ی که در آنتشود؛ غیباز شیعیان و اولیایش غایب می

جابر گفت: عرض کردم: ای رسول    «را برای ایمان آزموده است.  ان از آنان که خداوند قلبش
او   از  در غیبتش  آیا شیعه  آن   ،آری»برند؟ فرمود:  میبهره  خدا،  به  مرا  قسم    ت بوّ نه  بکه 

آن  مبعوث او  فرمود  از  میمیبهره  ها  نور  والیتش  نور  از  غیبتش  در  و  مانند    ؛ گیرندبرند 
مکنون خدا و    در پشت ابر باشد. ای جابر، این از سّر حتی اگر  بردن مردم از خورشید  بهره 

 1مگر از اهلش.« پس آن را کتمان کن  ؛علم مخزون اوست

  ۀ نه هم هستند،  مردماز  صوصیخبه  ۀ طبق ،االمرواولکه  بر اینکند این روایت داللت می
خدا  از  طاعت  ا ردیف  همها  آن از  زیرا اطاعت    ؛اندسانی که متولی شده و به حکومت رسیده ک

 
 . 499ص ،1ج ،. تفسیر نور الثقلین1
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ال شود.  ؤاش سمهمی است که سزاوار است درباره نکتۀ  شده است و این    خدا پیامبر  و  
و    ها خلفا پاسخ داد آن   خدا و رسول    ، د بشناسآنان را  ال کرد تا  ها سؤآن  ۀ لذا جابر دربار 
شیعه و سنی بیان فرموده است  شده از طریق وارددر روایات  پیامبرهستند. جانشینانش 

  ،هاشماز بنی   ]دیگر[و در روایتی    ، و همگی از قریش هستند  ،خلفایش دوازده نفرتعداد  که  
 . کرد یمخواهتقدیم زودی  به اذن الهی به که 

مطرح شده    ،در این آیه   االمراولیاز  منظور  تشخیص    ۀدربار بسیاری  االت  چه بسا سؤ
. با این حال آنچه در  اند، تباه شده و به ما نرسیده تدوین سنت   جلوگیری ازاما در اثر    ، باشد

کردن ابهام  برای برطرف ها  و تشخیص آن   االمراولیبرای اثبات مراد از  اختیار ما قرار دارد  
 طرف و منصفی کافی است. بی و پوشیدگی برای هر فرد 

همه   این  وجود  و  با  و  وضوح  پوشیدگی  که  میابهام  روشنی  برطرف  میرا  بینیم  کند 
را  و همه   ،ها مجادلهواضح   ترین  واضح   بارۀدر   انمعاند امر  تا    کنندمیتأویل  چیز  از  این  را 

یده  برگز   خود،  کتاب کریم متن صریح  سبحان در    وند؛ همان اهلی که خدا کنند اهلش دور  
های  زمان همان  جدال را از  این  به همین دلیل ما  است.  دستور داده    هااز آن  و به اطاعت 

به این امت مهربان  نسبت  که    یبیتاهل  ه است؛ جدالی که باعث شدشاهد هستیمدور  
به درخواست  اسالمی،    ۀشدل ثابت ئمسا  ۀکنندگان در هم ن و مجادله ا منکر در برابر    ،ندا ه بود

 پناه ببرند. مباهله  

مسترق، از امام  وعمیر، از محمد بن حکیم، از اباز ابن ابی   ،از علی بن ابراهیم، از پدرش 
ها با این سخن  و بر آن  کنیم: عرض کردم ما با مردم تکلم می کرده استروایت    صادق

می   عزوجلخداوند    یکنیم:  احتجاج 
 
أ ذیا  الَّ ا  طیه 

 
أ ُنوا  آم  طین  

 
أ و   ه   اللَّ و  یُعوا  ُسول   الرَّ ُعوا 

ْنُکْم   االمراولی  االمر اولید و رسول و  یخدا را اطاعت کن  دیا مان آورده ی)ای کسانی که ا   م 
امیران لشکرها نازل شده است.   ۀگویند: این آیه دربار ها میآن . د(یاز خودتان را اطاعت کن 
این فرمایش خدا سپس ما احتجاج می  به  ما:  زوجلعوند  کنیم  نَّ ل    إ  هُ   ُکُم یو  ُسوُلهُ   و    اللَّ   ر 
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ن نازل شده  امؤمن   ۀگویند دربار ها هم می آنو   1تا آخر آیه   شما فقط خداست و رسولش(  )ولی  
ْل :  عزوجلوند  کنیم به این فرمایش خدا است. و ما احتجاج می 

ُ
ُلُکْم   ال  ق ْسئ 

 
ل    أ ْجراا   ه  یع 

 
الَّ   أ  إ 

ة   دَّ و  گویند  می   ،(خواهمنمی  را   کان ینزد  موّدت   جز   پاداشی  چ یه   شما  از   بگو) 2اْلُقْربی   یف    اْلم 
باره و شبیهش  اینکه در چیزی را  هر  و  گوید:  مسلمانان نزدیک نازل شده است. می  ۀ دربار 

ها را به مباهله  گونه شد آن »اگر این به من فرمود:    به یادم آمد ذکر کردم. امام صادق
روز خودسازی کن»عرض کردم: چگونه مباهله کنم؟ فرمود:   3« .کندعوت   به    «.سه  و 

و تو با آن شخص به صحرا برو. انگشتان دست  »گمانم فرمود: و روزه بگیر و غسل کن.  
  ، شروع کن و بگو: خدایاابتدا تو  سپس با او انصاف روا بدار و    ، راستت را در انگشتان او بینداز

زمین های هفت پروردگار آسمان   ای دانای غیب و های هفت گانه و  ای  ای    گانه،  آشکار، 

 
1 . ُُسوُله ُه و  ر  یکُم اللَّ ل  ما و  نَّ کاة  و  ُهْم راکُعون   إ  الة  و  یْؤُتون  الزَّ ذین  یقیُمون  الصَّ ُنوا الَّ ذین  آم  )سرپرست و دوست  و  الَّ

  . دهند(ند زکات می هست   دارند و در حالی که در رکوعشما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی که همواره نماز را به پا می
 (  55 ،)مائده

ی اْلُقْربی:  فرمایدتعالی می. حق2 ة  ف  دَّ و  الَّ اْلم   إ 
ْجراا

 
یه  أ ل  ُلکْم ع  ْسئ 

 
نَّ    ُقْل ال أ  إ 

ُه فیها ُحْسناا ْد ل  ز 
ةا ن  ن  س  ر ْف ح 

ْن یْقت  و  م 
کوٌر  ُفوٌر ش  ه  غ  اش کس کار نیکی کند، بر نیکی خواهم. و هر وّدت نزدیکان را نمیاز شما هیچ پاداشی جز م )بگو اللَّ

 ( 23 ،)شوری . خدا بسیار آمرزنده و عطاکنندۀ پاداش فراوان در برابر عمل اندک است(یقیناا  .افزاییم می
الذی :  صبغاء، گفتکردن. در حدیث ابنلعن :  البهل:  آمده است   72ص  ،11ج  ،منظورلیف ابنأالعرب، ت. در لسان 3

او را لعنت کرد. :  بهله الله بهالیعنی کسی که مردی با نام بریق او را لعن کرده و نفرینش کرده است.  :  بهله بریق
کسی که سرپرست چیزی از امور مردم شود و کتاب : یعنی لعنت خدا بر او. در حدیث ابوبکر: علیه بهلة الله و بهلته

. باهل القوم شودیعنی لعنت خداوند بر او. بای آن مضموم و مفتوح می ،»بهلت« خداوند بر او  .ها ندهدخدا را به آن
ب و  بعضهم  ابتهلواعضا  و  لعن  یکدیگر:  تباهلوا  لعنت:  ت کردند. مباهلهرا  را  باهلت فالنایکدیگر  او :  کردن.  با  یعنی 

:  مباهله و یکدیگر را لعنت کردیم. معنای مباهله این است که مردم وقتی در چیزی اختالف دارند جمع شوند و بگویند
که بخواهد من حاضرم با او مباهله کنم که هر   :عباسز ما که ستمکار است. در حدیث ابنلعنت خداوند بر کسی ا

  یعنی :  التهابیعنی در حال تالش در دعا.  :  کردن تالش کرد. مبتهالیعنی در دعا :  ست. ابتهل فی الدعاحق با من ا
:  است. و در قرآن عزیز جلعزوکردن دعا برای خداوند معنای تالش در دعاکردن و خالص رع و زاری. ابتهال بهتض
  بین ی اْلکاذ  ل  ه  ع 

اللَّ ة  ْعن  ل  ْل  ْجع  ن  ف  ْل  ه 
ْبت  ن  از میان ما،   گودروغ شخص  نفرین  لعن و  یعنی هریک از ما برای    :ُثمَّ 

 خالص شود و تالش کند. 
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مسترق حقی را انکار و باطلی را ادعا کرده است از آسمان بر او تدبیری  ن و رحیم، اگر ابوارحم
را به او برگردان و بگو: و اگر فالنی حقی  نفرین بفرست. سپس   دقیق و عذابی دردناک فرو

فرو   دردناک  عذابی  یا  دقیق  تدبیری  او  بر  آسمان  از  است  کرده  ادعا  را  باطلی  و  انکار  را 
  .« که آن را در او خواهی دید»و چندان درنگ نخواهی کرد  سپس به من فرمود:    «بفرست.

 1هد.« خصوص درخواست مرا پاسخ مثبت دبه خدا سوگند ندیدم کسی در این  

 االمر اولیپنجم: تعیین مقصود از   ۀنکت

آنکه   از  مایلم    شد،مشخص    االمراولیکردن  خصوص مشخص برخی اشارت در  پس 
آشکار  ذکر فرموده است    خود   که خداوند سبحان در کتاب کریم   ی را االمر اولیتمام هویت  

گفته شده است    ،االمراولیاز  منظور  تعیین    بارۀنظراتی که در به  ولی پیش از آن باید    ؛کنم
بنده  البته  و  کنم  گرامی واگذار می   ۀنظرات به خواننداظهار  این    ۀ دربار را  و قضاوت    بپردازیم، 

 نظرات اضافه خواهم کرد.را به این توضیحات اندکی   ـسبحان وند با توفیق خدا ـ

لی که  ئمسا ۀ کسانی هستند که امت در هم االمراولیدانیم  گفته شد می همان طور که 
وضوح  به و  ها مشخص  شود آنمیپس الزم    ؛دنکنها مراجعه میبه آن   آیدپیش می   ایشانبر 

نداشته  نیاز و خارج از توان بسیار ها به تالش  تشخیص آن  ی که طور به   ؛شده باشند شناخته 
درست و حق است؛ زیرا  سخن،  . این  برآیدهوش  از عهدۀ متخصص تیزفقط    که نه این  ؛ باشد

هایشان  تدالل سا و    مردم درک  ۀ را هم   خدا   های حجتاستدالل  راه خدا روشن است و  
و اند  حفظ کردهکه خلوص فطرتشان را  یعنی کسانی    ؛کندنرم می های اهل انصاف را  دل

ة  است:  مانده    ]بر فطرتشان[ باقیرنگ پروردگارشان   ْبغ  ه    ص 
ْن   و    اللَّ ُن   م  ْحس 

 
ن    أ ه    م 

ةا   اللَّ ْبغ    ص 

 
 . 351ص ،1ج ،. تفسیر نور الثقلین1
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ْحُن   و   هُ   ن  ُدون    ل    فقط   ما   و   خداست؟   رنگ  از   کوتر ین   رنگش  کسیچه   و   ،را   خدا   رنگ ) 1عاب 
 سقوط خواهد کرد.   ـپناه بر خدا ـ را تباه کند  خود و کسی که سهم  ؛( مییاو کنندگانپرستش 

دچار  ها رجوع کنند  امور به آن  ۀدر همباید  ی که  االمر اولی  بارۀکه امت در   بنابراین مادام
با این وضعیتی  آیا چنین امتی    ـل دیگرئمساتمامی  اختالفات و    ،هادر نزاعـ   اختالف باشند 

ها در تشخیص  آنزیرا   !؟گیرندمی قرار دیگران حسادت رشک و مورد که گرفتارش هستند 
ص  دارند! در تشخی  نظردر میان افراد، اختالف  ات اختالفبروز امت از  ۀنگهدارندشخصیت 
و این  !  برخوردار استرساندن حکم و شرع و قوانین پروردگار به مردم  از توانایی  عالمی که  

 ! است تباهی بزرگیخسران و چه 

را  نکته  باد، این  قدرش  گرانفدای او و فرزندان  به  که روحم    دختر محمد  فاطمه
 ورای غیب به ما ابالغ فرموده است:از 

به همین زودی خواهد    ،که شتر این فتنه آبستن شده  ،تپروردگار سوگند به  »
و در آن هنگام    ،د دوشیدیخواهرا  آن  و مهلک  تلخ  سّم  و سپس قدح خونین و    ؛زایید

های گذشتگان را خواهند  مد سنت و آیندگان پیا  ،زیان خواهند دید   پیشگانباطل 
 2«.چشید

هایش در مدینه  خطبهکی از  در ی  ینمؤمنالامیر  خدا و مظلوم اول پس از رسول  
 فرمود: 

  ب یفر   و   دادند  بشیفر   که  امتی  ای   .و ستایش خدایی را که خدایی جز او نیستسپاس  »
  ی رو یپ  نفسش  ی هوا   از  فشرد،   ی پا  بود  افته یدر   آنچه   بر   اما  افت یدر   را   مکاران  رنگین   .خورد

  یرو   آن  از  اما  شد  آشکار  شیبرا   حق  و  برداشت،  قدم  کورکورانه  اشیگمراه  ۀی سا  در  و  کرد

 
 .138 ،. بقره1
 . 149ص ،1ج ،االحتجاج، 376ص  ،طوسی ،امالی ؛128ص ،طبری ،االمامةدالئل  ؛355ص ،االخبار. معانی2
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  را جانداران    و  شکافت،  را   دانه  کهآن   به  سوگند .  مودینپ   را   آن  اما  شد،  مشخص  راه  و  برتافت 
  از  را   ی ک ین  و   د ید ینوشیم   آن   یگوارا   آب  از   و   د یگرفتیبرم   معدنش   از   را   لم ع    اگر   د،یآفر 
  د، یمودیپیم  را   رشیمس  حق،  از  و  دیگرفتی برم  را   آشکار  راه  و  دیکردی م  رهیذخ  گاهشیجا
  شما   بر   اسالم   و  شدیم  آشکار   تان یبرا   هانشانه   و  گرفتیم   قرار   برابرتان   در   قت یحق  یهاراه

  چ یه   و  د یشدی نم  یدستی ته  و  فقر   دچار  کدامتان   چی ه  و   شدیم  فراخ   تان ی روز   افکند، یم  پرتو 
  وسعتش ۀ هم با  ا یدن  و د ی دیبرگز  را   یک یتار  راه اما ؛ دیدنمی   ستم  شما از ی مانی پهم  و مسلمان

  و   د یگفت   سخن  خود  خواهدل   به   پس   شد،   بسته   تان ی رو  به   علم   یدرها .  شد  تار   و  ره یت  تانیبرا 
  ؛ دی کرد  ی رو یپ  گمراهان از   و  د یداد  نظر  خدا   ن ید   در   دانش بدون  . دیشد   پراکنده   خود   ن ید در

  به   پس   ؛ کردند  تانی رها  ز ین   هاآن   پس  ، کردند  رها  را   امامان  و  کردند،   گمراهتان  ز ین  هاآن  پس
  ذکر   اهل  از   را   آن  دیآ  شی پ  یمطلب  چون.  دیکنیم  حکم  خود  خواهدل   به  که  دی دیرس   آنجا

  ن یچنن یا   چگونه پس  .  است  علم   خود  ن یا   د ییگوی م  دهندی م  را   پاسختان  چون  و   دیپرسیم
! د؟یا پرداخته   مخالفت  به ها  آن  با   ، انداخته  سرپشت    کرده،  رها   را ها  آن  آنکه   حال  دییگویم

  دردناک   عاقبت   و  کرد   دی خواه  درو  د یا کاشته را    آنچه   که   گذردی نم  ی ر ید   د؛ یکن   درنگ   یلخت
 . افت ی  دیدرخواه  ایدکرده که حاصل را   آنچه و دیا شده  مرتکب  کهرا  ییهاجرم

  شما  صاحب همان    من  د یدانی م  شما   د ی آفر   را جانداران    و   شکافت   را   دانه   کهآن   به   سوگند 
  . هستم  شما  ی دانا  من.  دیا شده   داده   فرمان  او  از  یبردار فرمان   به   که  ی هستم کسهمان    و

گویای    زبان  پروردگارتان،   ۀدی برگز  امبرتان،یپ   یوص  و   ؛اوست  دست   به   شما   نجات  که   م همان
گاه   و  بخشتان روشنی   وعده   شما   به   آنچه  یزودبه !  دی کن  درنگ   ی قدر .  هستم  مصالحتان  به   آ

  خداوند   و  آمد،   فرود   نیشی پ  ی هاامت  بر   کهچنان   آمد،   خواهد  فرود  شما   بر   است  شده  داده
  به   فردا   و  شد  دیخواه  محشور   شانیا   با   د، یپرس  خواهد  امامانتان  ۀدربار   شما   از  عزوجل

  شمار    به  اگر  سوگند   خدا   به .  شد  د یخواه  حاضر  عزوجل  خداوند   شگاهیپ  به  همراهشان
شما را به ضرب    داشتم  یارانی  ـاست   برابر  شما   شمار    با  کهـ   بدر  اصحاب  ا ی  طالوت  اصحاب

  یبرا   ن یا   که ،  گراییدیدراستی میبه   و گشتید  بازمی  حق   ی سو به   که   آنجا  تا زدم  شمشیر می
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  که   کن   حکم   ما  ان یم   در  حق   به  ا یخدا .  تر استرفع شکاف و تفرقه مؤثرتر و با نرمش موافق 
 1«!یکنندگانحکم  ن یبهتر   تو

این  به جانم که  گاه  ناشنوا  شکافد و شخص  ها را میدل   ی است کهکلمات  هاقسم  را آ
:  باشدشده  ترسخت از سنگ و حتی هایشان چون سنگ کسانی را که دل آن مگر  ؛ کندمی
 َّْت   ُثم س 

 
ُلوُبُکْم   ق

ُ
ْن   ق ْعد    م  ه    ذل ك    ب 

ة    یف  جار  اْلح  وْ   ک 
 
دُّ   أ ش 

 
ةا   أ ْسو 

 
نَّ   و    ق ن    إ  ة    م  جار  ما  اْلح  ُر ی  ل  جَّ ف    ت 

ْنهُ  ْنهاُر   م 
 
نَّ   و    اأْل ْنها  إ  ما  م  ُق ی  ل  قَّ ْنهُ   ْخُرُج یف    شَّ نَّ   و    اْلماءُ   م  ْنها   إ  ما  م  ُط ی  ل  ْن   ْهب  ْش   م  ه    ة  یخ 

ا   و    اللَّ   م 
هُ  ٍل   اللَّ غاف  ا  ب  مَّ ُلون  ع  ْعم    ا ی   سنگ   مانند  شد،   سخت  آن  از   بعد   شما   های دل   سپس) 2ت 

  هاآن   از  ایپاره   و   جوشد،می  نهرها   هاآن  از   که   هاستسنگ   از   ایپاره   را یز   ؛تر سخت
  از  خدا   و  کندمی  سقوط  خدا   ترس  از  هاآن   از  ایپاره  و  د،یآمی  رونیب  آن  از  آب  و  شکافدمی

 (. ستین  خبربی  دیدهمی  انجام آنچه

ْد   و  ترند:  یا کسانی که از چهارپایان هم گمراه ق  نا   ل 
ْ
أ ر  م    ذ  نَّ ه  ج  ث  ل  ن   راا یک  نِّ   م  ْنس    و    اْلج    اْْل 

ُهْم  ُلوٌب   ل 
ُ
ُهون  ی  ال   ق ها   ْفق  ُهْم   و    ب  عْ   ل 

 
ُرون  ی   ال   ٌن یأ ها  ْبص  ُهْم   و    ب  ُعون  ی  ال  آذاٌن   ل  ها  ْسم  ك    ب  ولئ 

ُ
  أ

ْنعام  
 
اأْل ْل   ک  لُّ   ُهْم   ب  ض 

 
ك    أ ولئ 

ُ
ُلون    ُهُم   أ   برای   را   ان یآدم  و   انیجنّ   از   اری یبس  مسلماا   و) 3اْلغاف 

  آنبا    که  است  چشمانی  و  ابند،یدرنمی   آنبا    که  است  ی یهادل   را   آنان  .میا ده یآفر   دوزخ
  ؛ ترند گمراه  بلکه،  انیچهارپا همچون    آنان  . شنوندنمی   آنبا    که  است  ییهاگوش   و  نند،یبنمی 

 ست. ا  چه خسارت بزرگی ؛ و این(ندا غافل  و خبربی  که  ندا نانیا 

 فرماید: می او در میان دو پهلویش و روح  محمدحبیبۀ فاطمه، 

فرا » گوش  و  بیا  شگفتبمانی  زنده  چه  هر   دار!اکنون  مصائب  در  روزگار  انگیزی 
ه کرده  یتک   یمستند   ها به چهآن   .کندات میزدهاندازت قرار خواهد داد،که بیشتر بهت چشم
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ر  به کدام  را  زدند  چنگ    یسمانیو  ب  ی پرها با  که شهپر  تعویخاصی نازک و    ند و ض کردی ت 
چنین مردمی  بینی  گان را بر سر کار آوردند؟!  یو فروما   ندفرزانگان را کنار گذاشتگامان و  ش یپ

 1« .  ...اندو گمان دارند کار خوبی انجام داده   بین هستند گونه کوتهمالیده باد که این   کبه خا 

  بارۀسنت و جماعت چگونه در که اهل ، و ایناالمراولیاز  منظور  به  گردیم  بازمی اکنون  
که دوازده  عشری، ایمان دارند به اینا ۀ اثنامامی  ۀ. شیعدچار اختالف شدند  االمراولیمعنای  

طبیعی    ۀادام  االمراولیاعتقاد دارند    نیز و  هستند    خدا پس از رسول    االمراولی  امام
که ذکرشان در روایات عامه و خاصه آمده  هستند    ینان ایشانشو همان جان،  پیامبر
و وصی    ان خودشند سبحان خواسته است که مردم با علی زمان  البته حکمت خداو  ؛است

؛  بود  اللهوصی محمد بن عبد  شوند همان طور که علیآزموده    حسنالمحمد بن  
ایمان آوردند  از شیعیان،  . برخی  استیمانی موعود    الحسناحمدسید  علی  این زمان،  و  

ن  وکس به ائمه و مهدیامتحان هنوز هم جریان دارد. هر  در حالی که  ،و برخی کفر ورزیدند
گمراه  دچار لغزش شده، از راه مستقیم،  کس امتناع کند  و هر   ،ایمان بیاورد به حق رسیده

   . مسئلت داریمعاقبت شده است. از خداوند توفیق و حسن

تعیین  اهل در  اختالف  االمراولیاز  منظور  سنت و جماعت  و  شده   ی شدید   ات دچار  اند 
مختلفی  ها نظرات  آنو    ،گردیده استها  آننظرات  آرا و    ۀتبدیل به معرک   «االمراولی»تعیین  

 ده نظر ذکر کرده و گفته است: یاز اری  اند. عینی در عمدة القگفته  االمراولیدر تعیین مراد از  

ْنُکْم  االمراولیو  : تعالیحقسخن »  د:ده نظر وجود دار یاز  آن در تفسیر، م 

 اند. زید و سدی گفتهه و ابنهریر عباس و ابواین را ابن امیران.: اول

 (. این را عکرمه گفته است. رضی الله تعالی عنهما)بکر و عمر دوم: ابو

 مجاهد است.   ۀصحابه. این گفت ۀسوم: هم
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 راق به نقل از ثعلبی گفته است. بکر و این را ابو .چهارم: خلفای اربعه

 . این را عطا گفته است. انصار پنجم: مهاجرین و 

 ششم: صحابه و تابعین. 

 کیسان است. ابن ۀاند. این گفتهفتم: عاقالنی که سیاستمدار امر مردم

 ه است. العالیجابر بن عبدالله و حسن و ابو   ۀاین گفت .هشتم: علما و فقها

 ون بن مهران و مقاتل و کلبی است. میم  ۀاین گفت .نهم: امیران لشکرها

 را برگزیده است. نظر و مالک این  ،است مجاهد  ۀاین گفت .اهل علم و قرآندهم: 

نظر،  گردد. این  که متولی امر چیزی میاست  کسی  شامل هر کلی    طوربهیازدهم:  
)کسانی که متولی    االمر"ن متمایل بوده و گفته است: "ذویه آصحیح است و بخاری نیز ب

 1« .امری هستند(

هستند که به  نظراتی  زیرا  ؛  تمسک جستتوان  شده نمی گفته یک از این نظرات  به هیچ 
؛ زیرا این نظرات از معصومی که  کندرا ملزم به پذیرششان نمی و ما  گردند  ها بازمی آن  خود  

توان . همچنین نمی اندبودن به گفتۀ او فرمان داده باشد صادر نشده را به پایبندخداوند ما  
دادن یک نظر بر  برای ترجیح عاملی  ا بر دیگری ترجیح داد؛ زیرا هیچ  یکی از این نظرات ر 
 دیگری وجود ندارد. 

نتوانسته اهل جماعت  و  برای  اند  سنت  مالکی  و  هیچ  منظور  تشخیص  از  تعیین 
و در نتیجه    ،ه کنندئبه ما ارا   مراجعه کنیمها  شئون به آن   ۀکه واجب است در هم   یاالمر اولی

ها  آن کسانی که    ۀدربار ـ   هااز آن کدام  ماند. هر عین و ناشناخته باقی می منا  االمراولیاز  منظور  
عام    ،االمراولی  ، عینی و بخاری از نظر  .  داردرا  شخصی خودش  نظر    ـنامد می  االمررا اولی
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یعنی    االمراولیدیگری،  از نظر  .  شودمی شامل  که متولی چیزی باشد  را  کسی  است و هر 
امت را جمع  ها  آنپس چگونه    ؛دارند  ایپراکندهنظرات  فقها نیز فتاوا و  خود   که البته  ،فقها
شخص  از نظر    ؟!کندمراجعه  ها  شود به آن کنند و امت در معضالتی که دچار حیرت میمی

 هستند.  ...امیران لشکرها و ، دیگری

می ای   عینی  کاش  به  چه  با  دانستم  بداده  حکم  نظری  استداللی،  بخاری  آکه  ن  ه 
کسانی هستند که متولی چیزی    ۀهم  ،االمراولیاز  منظور  که  ؛ یعنی اینمتمایل شده است 

درب  به این ترتیب،  و  ؟!را وارد کرده است خودش  نظر فقط باشند؟ آیا دلیل واضحی دارد یا 
را فاسد کند و  حتی اگر خلق خدا    ،اند باز کرده استکسانی که به سلطه رسیده   ۀرا برای هم

شراب    ۀامروزی که پیالهای  حکومتبسیاری از حاکمان و رهبران  همانند   د؛  بکشانفساد  به  
پاک    اناز گفتنشتحقیق این گیرند؛ اعمال زشت و پلیدی که میو سایر فواحش را به دست 

ند که خداوند در کتاب  ا کسانی را بپوش جامۀ  ها  آنبه این ترتیب بر قامت  تا    ؛و منزه است
دانم بخاری و غیر بخاری وقتی برای این  نمی بنده    !است  فرمودهتصریح  ها  آن   هکریمش ب

ها دین خدا را  آن در حالی کهـ برایشان فراهم کردند سازی کردند و پوشش دینی افراد زمینه 
 چه خواهند گفت!   ـکنند در دست دارند تخریب میسلطه و زور چیزهایی که با  ۀبا هم

 گفته است: زمخشری 

هستند؛ زیرا خداوند و رسولش از امیران  راستین امیران   "منکم  االمر اولی"از  »منظور  
 1وند.« شخدا و رسولش نمی هعطف ب چنین امیرانی،؛ پس اینجور و ستم، بری و بیزارند

 *** 

 ؟ چه کسانی هستند االمراولیبنابراین، 

 هایشان چیست؟ صفات و ویژگی
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 فرموده است؟ تصریح  ها آنبه  آیا رسول خدا 

 ند؟ا هها خود را به مردم معرفی کردیا آنآ

های  اگر به روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است مراجعه کنیم خواهیم دید پرسش 
 ه خواهیم کرد.ها را ارائالله آنشاءو ان ، اندصراحت پاسخ دادهفوق را به 

ولی با این    ؛ کنیم و جماعت مراجعه کنیم، تصریحی پیدا نمی  سنت اهلاما اگر به روایات  
ـ  باقی    ها،آن   در روایات   االمراولیـ تصویر  همان طور که خواهیم دیدوجود  ترسیم شده و 

 . شناخت پیامبرکلمات  ایجاد ارتباط میان مل و ها را با اندکی تأتوان آنمانده است و می

شده  مطالب تقدیم را که از    هاییداللت معانی و    الزم است  ، روایاتپرداختن به  پیش از  
 . یادآور شویم  متوجه شدیم االمراولیبرای 

به اطاعت از    ، دادهدستور    از پیامبرطور که به اطاعت    همان  ،خداوند سبحان   :اول
 داده است؛ دستور نیز  االمراولی

در امتداد اطاعت  و  نیست، مطلق است و محدود به چیزی    االمراولیاز  اطاعت    دوم:
 ؛ قرار دارد  از پیامبر

 ها معصوم هستند؛؛ پس آن شویمرا متوجه میاز وجوب اطاعت مطلق، عصمت    سوم:

حاالتی که    ۀدر همحتی  و    هاای که امت در نزاع گونهبه   ؛اندها عالم و حکیم آن  چهارم:
 کنند. ه میها مراجعدهد به آنبرایشان رخ می 

 به نتیجه برسیم.  ، یان بعضی روایاتست تا با ب ا  کافی هاداللت همین معانی و 

  : کنندشریف را بیان می  ۀ در دو آیشده گفته االمر  اولیاز منظور از عناوینی که برخی 
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 گانه اول: روایات خلفای دوازده
که امر خالفت، در قریش  کید دارند بر اینبینیم که تأ می  و جماعت را   سنتاهلروایات  

ها از قریش  که آن و اینگانه  ، روایات خلفای دوازده منابع دیگراست. مسلم در صحیح خود و  
روایت کرده این امر منحصر در قریش    پیامبرمسلم از حتی هستند را روایت کرده است.  

 است.

، از پدرش،  به ما گفت  ، عاصم بن محمد بن زید به ما گفت  بن یونس  عبداللهاحمد بن  
که از مردم، دو نفر باقی  هنگامی  تا  ـ   این امر »فرمود:    رسول خدا الله گفت: گفت: عبد

 1ـ همیشه در میان قریش است.«باشند 

ه  ، حماد بن اسامبه من گفت  ، پدرم به ما گفت  اللهحمد در مسند روایت کرده است: عبدا 
گفت  ما  مجالد به  گفت  ،  ما  از  به  عامر،  از  سمر ،  بن  گفت:   هجابر  رسول    سوائی،  شنیدم 

مخالفت   یچو هاست  یروزهمواره بر دشمنش پ ین د ینا »فرمود:  ع میدا الودر حجة خدا 
از    یدوازده نفر از امت من که همگ که  تا آنگاه    رساند، ینم   ینبه د   یانیو موافقت با آن، ز 

شونداند  یش قر  کالم  « .زمامدار  که    یسپس  ا فرمود  نشدم.  متوجه  پرسیدم:  من  پدرم  ز 
 2«.اندیشاز قر ها »همۀ آن ؟ پدرم گفت: رسول خدا فرمود: چیزی فرمودچه

به ما  الله بن محمد  بد، عبه من گفت   ، پدرم به ما گفت  الله عبد  ه است: همچنین گفت
، از مهاجر بن مسمار،  به ما گفت  م، حاتم بن اسماعیلالله بن محمد شنیدو من از عبدگفت،  

  ۀبه من دربار   :از طریق غالمم نوشتم  هبه جابر بن سمر وقاص، گفت  بن ابیز عامر بن سعد  ا 
از رسول خدا  اسلمی    نوشت: جمعه، شب  .  خبر بده  چیزی   از رسول خدا سنگسار 

دین همیشه برپاست تا وقتی ساعت برپا شود یا بر شما دوازده خلیفه  »فرمود:  می شنیدم که  
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 1هستند.« باشد که همگی از قریش

ما گفت  اللههمچنین گفت: عبد پدرم به  ما گفت  ن جعفرب، محمد  به من گفت  ،  ،  به 
، از  ه، از جابر بن سمر ه، از سلیمان، از مسیب، از رافع، از تمیم بن طرف ه به ما گفتشعب

توان   ترسد در نماز وقتی سرش را بلند کرده استآیا کسی از شما نمی»فرمود:    پیامبر
، حماد بن  به ما گفت  بهز،  به من گفت  ، پدرم به ما گفت  اللهدعب   دیدن را از دست بدهد؟« 

 از رسول خدا   :گفتشنیدم که می  ه: از جابر بن سمر به ما گفت  ، سماکه به ما گفتسلم
ای  سپس کلمه   «اسالم همیشه عزیز و پیروز است تا دوازده خلیفه.»فرمود:  شنیدم که می 

 2«اند.ها از قریش آن  ۀهم »فرمود که نفهمیدم. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت فرمود: 

، از حصین، از جابر بن  به ما گفت  ، جریربه ما گفت  همچنین گفت: قتیبة بن سعید
و این  به ما گفت )رفاعة بن هیثم واسطی    ؛فرمودشنیدم که می  پیامبرسمر، گفت: از  

،  ه، از حصین، از جابر بن سمر به ما گفت  الله طحان( عبد(، خالد )یعنی ابناز آن اوستلفظ  
این امر به پایان  »فرمود:  رفتیم و شنیدم که می   پیامبرگفت: به همراه پدرم به محضر  

بگذردنمی  میانشان  در  خلیفه  دوازده  که  وقتی  تا  متوجه    « .رسد  که  فرمود  سپس سخنی 
   3اند.«ها از قریشآن ۀ هم»م گفتم: چه فرمود؟ گفت فرمود: نشدم. به پدر 

، از سماک، از جابر بن  ه به ما گفت عوان، ابوبه ما گفت  همچنین گفت: و قتیبة بن سعید 
  گذردو این قسمت را که امر مردم همیشه می را فرمود  این حدیث  که    پیامبر، از  هسمر 

، از سماک بن حرب،  ه به ما گفتسلم  ، حماد بن به ما گفت  هداب بن خالد ازدی نگفت.  
اسالم همیشه  »فرمود: شنیدم می گفت: از رسول خدا می  هگفت: شنیدم جابر بن سمر 

ای فرمود که نفهمیدم. به پدرم گفتم چه  سپس کلمه   «.عزیز و پیروز است تا دوازده خلیفه 
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 1اند.«ها از قریش آن ۀ هم»فرمود؟ گفت فرمود: 

د، از شعبی،  و، از داو ه به ما گفتمعاوی، ابوه به ما گفتشیب همچنین گفت: ابوبکر بن ابی 
تا دوازده  »فرمود:    پیامبر ، گفت:  ه از جابر بن سمر  پیروز است  امر همیشه عزیز و  این 

گفت: سپس سخنی فرمود که نفهمیدم. به پدرم گفتم چه فرمود؟ گفت فرمود:    .«فهخلی
 2.«ندا ها از قریش آن ۀهم»

به    عون، ابو به ما گفت   ، یزید بن زریع به ما گفت  همچنین گفت: نصر بن علی جهضمی
  عون ، ابو به ما گفت )و این لفظ اوست(، ازهر به ما گفت، و احمد بن عثمان نوفلی ما گفت

از جابر بن سمر به ما گفت از شعبی،  نزد رسول  ه،  به همراه پدرم  رفتم و    خدا ، گفت: 
سپس    .« این دین همیشه عزیز و پیروز و استوار است تا دوازده خلیفه»فرمود:  شنیدم که می

به پدرم گفتم چه فرمود؟ گفت فرمود:    . ای فرمود که صدای مردم مانع شنیدنم شدکلمه 
 3اند.«قریش ها از آن ۀهم»

ابی گفته استهمچنین   ابوبکر بن  گفتند: حاتم )یعنی  ه به ما  شیب: قتیبة بن سعید و 
از    وقاص، گفت: بن ابی ، از مهاجر بن مسمار، از عامر بن سعد  به ما گفت فرزند اسماعیل(

سمر  بن  جابر  به  نافع  غالمم  من    هطریق  به  رسول   خصوص در  نوشتم  از  که   چیزی 
بده  ایشنیده  شب  خبر  نوشت: جمعه،  او  اسلمی    .  خدا سنگسار  رسول  که  شنیدم    از 

ده خلیفه بر شما باشد  بر پا شود یا دواز   تاین دین همیشه استوار است تا وقتی ساع»فرمود:  
 4« .اندکه همگی از قریش

ه  ، مروان بن معاویبه ما گفت  : عمرو بن عثمان کرده استد در سنن خود روایت  وداو ابو

 
 .2ص ،6ج ،. صحیح مسلم 1
 .2ص ،6ج ،. صحیح مسلم 2
 .2ص ،6ج ،. صحیح مسلم 3
 .2ص ،6ج ،. صحیح مسلم 4
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، گفت: شنیدم رسول  هخالد، از پدرش، از جابر بن سمر از اسماعیل یعنی پسر ابو،  به ما گفت
این دین همیشه استوار است تا وقتی که بر شما دوازده خلیفه باشد که  »فرمود:  می  خدا 

  : شنیدم که نفهمیدم. به پدرم گفتم  سپس سخنی از نبی  «.ها جمع گرددآن   ۀامت بر هم
 1«.اندها از قریش آن ۀ »همفرمود:   :چه فرمود؟ گفت

به ما    ودو ، دا به ما گفت  ، وهیب به ما گفت  : موسی بن اسماعیله استهمچنین گفت 
این دین همیشه  »فرمود:  می   ، گفت: شنیدم رسول خدا ه، از عامر، از جابر بن سمر گفت

سپس سخنی  سپس مردم تکبیر گفتند و فریاد کشیدند.    «. عزیز و پیروز است تا دوازده خلیفه
پدر ای  گفتم:  پدرم  به  نشنیدم.  که  فرمود:    ، فرمود  گفت  فرمود؟  از  آن   ۀ »همچه  ها 

 2«.اندقریش 

بکر  بینیم ابومی  ، و بدیهی بودواضح    ، امر خالفت در میان قریشداشتن  ار از آنجا که قر 
نخواهد  کسی شناخته هیچبرای هرگز این امر : »ه استگفتاستدالل خود در روز سقیفه در 

ها پس از او  آنقریش گفت: »  ۀدربار   نیزو    « شد مگر برای این شخص زنده از قریش ...
و    ؛ «کند مگر فرد ستمگرها نزاع نمی آنکسی با  د و هیچ سزاوارترین افراد به این امر هستن 

  من با  خداوند هرگز روزی را نیاورد که م بشیر بن سعد در حق قریش گفت: »در این هنگا
 3ها در این امر نزاع کنم.« آن

بینیم  میان قریش است، می  که امر و خالفت دربر ایند  نکنوجود روایاتی که تصریح می با  
  زنده بود  هحذیفواگر سالم غالم ابگوید: »می   ،اجتهاد کردهمتون  در برابر این  روشنی  عمر به 

 
 . 309ص ،2ج ،ودو دا. سنن ابی1
 . 309ص ،2ج ،ودو دا. سنن ابی2
 456ص 2ج: الطبریتاریخ، 6ص 6ج: الحدیدالبالغه ابن ابیشرح نهج، 57ص : . السقیفه و فدک3
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 2« .کردمجبل زنده بود او را والی میاگر معاذ بن وید: »گو می 1« .کردماو را والی می

می عمر   آرزو  سالم  برای  را  خالفت  ـ وقتی  واقعکند  رسول    ـ در  که    خدا احادیث  را 
  بلکه قریشی نبود  ،  سالماندازد؛ زیرا  به دور می   فرموده بود خالفت در قریش استصراحت  به 
نیز به همین  معاذ  3!ذیفه بودوحفارس بود و اصالتی اصطخری داشت و غالم ابسرزمین  از 

 4صورت؛ او مردی از انصار بود و قریشی نبود. 

 قابل مالحظه است: نکته در این روایات چند 

 
 194ص  1ج: خلدونتاریخ ابن، 314ص 4ج: حیان اندلسیاز ابن ،. تفسیر البحر المحیط1
 494ص 1ج: بترجمة معاذ، صفة الصفوة: . مسند احمد، الطبقات، سیر اعالم النبالء2
ربیعة بن عبد شمس بن    »سالم بن معقل، غالم ابوحذیفة بن عتبة بن:  حال سالم گفته استالبر در شرح. ابن عبد3

اش ابوعبدالله و از اهل فارس از اصطخر بود. گفته شده است او از عجم فارس از کرمد بود و از  عبد مناف، کنیه 
شود؛ زیرا وقتی سرپرستش یعنی های فاضل و اصحاب برگزیده و بزرگان اصحاب بود و از مهاجرین شمرده میغالم

حذیفه نیز پذیرفت و  عنوان موالی خود برگزید و ابوا آزاد کرد او نیز ابوحذیفه را بهـ او ر که انصاری بودزن ابوحذیفه ـ
شود؛ چراکه زن ابوحذیفه  زادگان از انصار شمرده میلذا از مهاجرین شمرده شده است. وی همچنین در میان بنده

شود )به دلیلی که گفتیم( و هم از یهای مهاجر شمرده م)که انصاری بود( او را آزاد کرده بود. بنابراین هم از قریش
شود و دلیل این را نیز گفتیم. با این حال او از قّراء نیز  انصار )بنابه توصیفی که ذکر کردیم( و نیز از عجم شمرده می

ُقبا مهاجرین را )که عمر  شود. او پیش از آنکه رسول خداشمرده می  بن خطاب نیز در   به مدینه وارد شود در 
کرد، و روایت شده است او به همراه عمر بن خطاب و چندی از صحابه از مکه هجرت کرد و  امامت می  ان بود(نشبی

ها بود و  ها، امامتشان را بر عهده داشت؛ چون قرآنش )آیاتی که حفظ کرده بود( بیش از آنهنگام مسافرت با آن
پیمان برادری برقرار    ماعصاذ بن  بین او و مع  کرد. رسول خداعمر بن خطاب در مدح و ستایش او اغراق می 

کرده بود؛ و گفته شده است بین او و ابوبکر برادری برقرار کرد، ولی این صحیح نیست. از عمر روایت شده است که 
کردم؛ و این پس از وقتی بود که به او اشکال گرفتند گفته است اگر سالم غالم ابوحذیفه، زنده بود شورا را منعقد نمی

ی و نظر خود را داده است؛ و الله اعلم« أباره ر اینمنعقد کرد. این اعتقاد من مبنی بر آن است که او در و او شورا را  
 . 568و  567ص  2ج : استیعاب 

. معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادی بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة  4
 1402ص 3ج: االستیعاب . انصاری خزرجی...بن یزید بن جشم بن الخزرج 
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چه  که آنها دوازده خلیفه هستند. این دوازده نفر  این  ؛ کنندمی مشخص  تعداد خلفا را    :اول
ند؟ و آیا ممکن است  ا هحکومت کرد   پیامبر؟ و آیا این دوازده نفر پس از  کسانی هستند

 ؟ندا ه متولی سلطنت شد  پیامبردوازده نفر، برخی از کسانی باشد که پس از این از منظور 
 ؟بعد از آنها به همراه افراد  چهارگانه یا خلفای  چهارگانه،  مثل خلفای 

باشد؛ زیرا  بوده  عباس  امیه و بنی تواند بنی دوازده خلیفه، نمی این  است مقصود از  روشن  
و  اند،  بوده   شده توسط متونمشخص ها که به حکومت رسیدند بیش از عدد  افرادی از آن

ها را تخصیص داد. به  از آن ای  عده   ای،دهنده هیچ وجه تخصیص توان بدون وجود  نمی 
  پیامبراکمان پس از  ح میان  این دوازده نفر را از  است    هاست که کسی نتوانست دلیل  همین  

 .اندنبوده هاشم  ها از بنیعالوه آنبه  مشخص نماید. 

ترتیب   این  می به  هیچمعلوم  بشود  ناظر  روایات،  این  از  سپس    ر یک  و  اربعه  خلفای 
 . نبوده استعباس امیه و بنی بنی 

و    کند و روایات پیشین را تفسیرمی روشنگری  قندوزی روایتی نقل کرده است که    دوم:
کند  و بیان می  است، تر  تنگ های قبلی،  روایت اش از  دایرهزیرا  ؛  کندتر می ها را مشخص آن

الملک بن عمیر، از جابر بن  از عبد   : هاشم است. قندوزی روایت کرده استخالفت در بنی 
نزد رسول خدا به ه، گفت: »سمر  پدرم  از من  فرمود:  میکه  بودم و شنیدم    همراه  پس 

سپس صدایش آهسته شد. به پدرم گفتم: وقتی صدایش آهسته شد    . دوازده خلیفه است
 1« هاشم هستند.ها از بنی آن ۀهم د: فرمو  :چه فرمود؟ گفت

و روایت دیگری    ؛ هاشم هستنددهد که خلفا از بنی نشان میوضوح تمام  به  روایت  این  
کند مبنی بر  یید می أ و این روایت را تاند نقل کردهآن را چندین نفر از محدثین هم هست که 

 را برگزیده است.  پیامبرها ، و از میان آن هاشم، بنی سبحان  وندکه خدا این

 
 315ص 2ج: . ینابیع المودة لذوی القربی1
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ه  مغیر ، ابوبه من گفت  ، پدرم به ما گفت  عبداللهروایت کرده است:    د احمد در مسند خو
، از واثلة بن اسقع، گفت: رسول  به ما گفت  عمار شداد ابو  به ما گفت،   اوزاعی  به ما گفت، 

و از  ،  و از فرزندان کنانه، قریش را ،  خداوند از فرزندان اسماعیل، کنانه را »فرمود:    خدا 
 1هاشم مرا برگزید.« و از بنی ، م را هاشقریش، بنی 

  حمد بن مصعب ، مبه من گفت  ، پدرم به ما گفت  عبداللههمچنین روایت کرده است:  
فرمود:    گفت: پیامبر  ، ، از واثلة بن اسقععمار شداد ابو ، از  به ما گفت  : اوزاعی به ما گفت

کنان  عزوجلوند  خدا » اسماعیل،  فرزندان  از  و  را،  اسماعیل  ابراهیم،  فرزندان  از    ه از  و  را، 
 2برگزید.« ، مرا هاشمهاشم را، و از بنی بنی  ،و از قریش قریش را،  ه، فرزندان کنان

ن االرحممسلم در صحیح خود روایت کرده است: محمد بن مهران رازی و محمد بن عبد 
به    ، اوزاعی به ما گفت ، ولید بن مسلمگفت  مهران، ابن به ما گفتند بن سهم همگی از ولید

  گفت: شنیدم رسول خدا ، که او از واثلة بن اسقع شنید که می عمار شدادابو ، از  ما گفت
شم  هاخداوند از فرزندان اسماعیل، کنانه را، و از کنانه قریش را، و از قریش بنی »ود:  فرممی

 3هاشم مرا برگزید.« را، و از بنی 

به ما    ، محمد بن مصعببه ما گفت  ترمذی روایت کرده است: خالد بن اسلم بغدادی
فرمود:    فت: رسول خدا عمار، از واثلة بن اسقع، گاز ابو  ، به ما خبر داد  ، اوزاعیخبر داد

را، » اسماعیل  ابراهیم  فرزندان  از  کنان  خداوند  فرزندان  اسماعیل  فرزندان  از  از    ه و  و  را، 
این حدیث   4«.هاشم مرا برگزیدشم را، و از بنی هافرزندان کنانه قریش را، و از قریش بنی 

 
 107ص 4ج: . مسند احمد1
 . 107ص 4ج: . مسند احمد2
 . 58ص 7ج: . صحیح مسلم 3
الترمذی4 سنن  به243ص  5ج:  .  کنید  مراجعه  و  الکبری:  ،  ، 384ص  6ج:  الباریفتح،  365ص  6ج:  السنن 

،  469ص   13ج:  یعلیمسند ابی،  430ص  7ج:  المصنف،  53ص  10ج:  االحوذی تحفة،  73ص  16ج:  القاریعمدة
 . 135ص 14ج: حبانصحیح ابن
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 صحیح است.

باشند؛ به همین خاطر است که    هاشمبنی خاص از  طوربه خلفا باید از قریش و  بنابراین 
نهج   المؤمنینامیر است:  البالغه  در  درخت   »به فرموده  که    در   یشیقر   امامانراستی 

 هادیگر غیر از آن   والیان  و   ست، ین   گرانید  درخور   امامت  .انده شده کاشت   هاشمبنی   خاندان
 1ندارند.«  ستگییشا

 
 .87ص  9ج : الحدیدابن ابی البالغه،شرح نهج؛ 27ص 2ج: البالغه به شرح محمد عبده. نهج1

ابی تحتابن  را  روایات  این  مفاد  کون  الحدید  فی  االسالمی  الفرق  »اختالف  )اختالف عنوان  قریش«  من  االئمة 
س  بودن »مردم در شرط: های اسالمی در اینکه ائمه از قریش هستند( ذکر کرده، گفته استفرقه امامت،  بارۀ در  بن 

گفته  متفاوتی  عدهسخنان  گفتهاند.  ما  گذشتۀ  اصحاب  از  امامت :  اندای  و  نیست،  شرط  اصالا  امامت،  در  ب  س  ن 
نظر وجود داشته اتفاق  اشبارهالشرایط معتبر بوده، و در د، اگر اهل فاضل جامعتواند قریشی یا غیرقریشی باشمی

بیشتر مردم گفته  و  این نظر خوارج است. بیشتر اصحاب ما  امامت برای  باشد؛  و  امامت شرط است  در  ب  س  ن  اند 
معنای  بارۀ  ر د:  اندغیرعرب، شایسته نیست و در میان عرب نیز فقط مخصوص قریش است. بیشتر اصحاب ما گفته

بودن زمانی شرط است که در میان قریش کسی دارای شایستگی  اند« قریشی »ائمه از قریش   این سخن پیامبر
بودن در امامت شرط نخواهد بود. ای وجود نداشت، قریشیامامت، وجود داشته باشد؛ اما اگر چنین فرد شایسته 

است که همیشه در میان قریش کسی هست که شایستۀ امامت  معنای این روایت این  :  اندای از اصحاب ما گفتهعده
اند.  ها با این حدیث، وجود شخصی از قریش در هر عصر و زمان را که شایستۀ امامت باشد، واجب دانسته است. آن 

امامت فقط در فاطمیون از طالبیون است و در غیر از نسل دو خاندان ]یعنی حسن و حسین[ : اندبیشتر زیدیه گفته
شجاع    کسی عادل  عالم  زاهد  فاضل  شخص  که  است  صحیح  صورتی  در  فقط  و  ندارد؛  را  امامت  شایستگی 

 سیاستمدار، به امامت قیام کند و به آن فرابخواند. برخی از زیدیه، امامت را در غیر از فاطمیون از فرزندان علی
و فرزندان او از    ن را مخصوص عباسها آهاست. اما راوندیهای نادر آندانند، و این از جمله دیدگاهمجاز می

امامیه، امامت را در  همۀ نسل قریش دانسته  این دیدگاهی بود که در روزگار منصور و مهدی آشکار شد. اما  اند و 
ها امامت برای دیگران شایسته نیست. اند و از نظر آنخصوص جاری دانستهفقط در اشخاصی به  فرزندان حسین

ها امامت را به دیگران نیز منتقل  اند؛ البته برخی از آند بن حنفیه و فرزندانش معتبر شمرده کیسانیه امامت را در محم
بگوییکرده  این تصریح که   اند. اگر  دربارۀ  تو  نظر  را شرح دادی، حال  و اصولشان  این کتاب قواعد معتزله  در  تو 

شم« چیست؟ و این البته مذهب  هاطور خاص در بنی »امامت در میان قریش برای کسی صالحیت ندارد مگر به
 باره نظری دارم. و علیایندهم این موضع مشکل است و من در خرین معتزله نیست! پاسخ میأمتقدمین و مت
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ها عزیز و پیروز  تصریح روایات، خداوند دین را با آنکه به  کسانی هستند این خلفا  سوم:
است تا بر شما دوازده  این دین همیشه استوار »گفته آمده است: پیش   در روایات  . دگردانمی

زیز  اسالم ع»،  «وازده خلیفهتا داست  این دین همیشه عزیز و پیروز و استوار  »  خلیفه باشد«،
اسالم  و  خود نمایانگر اسالم هستند،    با وجود   خلفایی که این    « .و پیروز است تا دوازده خلیفه

 کسانی هستند؟ چه  شودعزیز و پیروز می ها با وجود آن

دیگر بر    یصفات خلفایش را بیان فرموده و در روایات  پیامبر که  آن است  عالوه بر  این  
مرا  که احادیث و سنت  هستند  کسانی  »شان فرموده است:  تاده و درباره ها رحمت فرسآن

 دهند.«آموزش می ها را به مردم کنند و آنروایت می

اسلم،  بن  زید  ابن   از  از  یسار،  بن  عطاء  است  عباساز  شده  بن  نقل  علی  از  گفت:   ،
خدا میکه  شنیدم    طالبابی رسول  ما    فرمود:  سمت  فرمود:  به  و  بر  »آمد  خدایا 

کن رحم  من  خلفای    « .خلفای  خدا  رسول  ای  کسانی  گفتیم:  چه  فرمود:  هستندشما  ؟ 
 1دهند.« آموزش میها را به مردم  کنند و آنکسانی هستند که احادیث و سنت مرا روایت می»

است روایت شده  رسول خدا   ، از علی  فرمود:  به   فرمود:  و  آمد  ما  بر  »سوی  خدایا 
کن رحم  من  را    .«خلفای  فرمود.سه  این  خلفای    مرتبه  خدا  رسول  ای  شد:  شما  گفته 

آیند و احادیث مرا روایت  ها کسانی هستند که پس از من می آن »؟ فرمود:  کسانی هستندچه

 
»علی با  :  فرمود  گویم؛ زیرا برای من ثابت شده است که پیامبرآن را فرموده است و من نیز همان سخن او را می

توان آن را تأویل و منطبق بر مذهب معتزله نمود تا  « و می.رجا که او برودحق است و حق همیشه همراه اوست، ه
»همسایۀ مسجد نمازی ندارد مگر در مسجد«    همان طور که این سخن پیامبر  ؛مراد از آن کمال امامت باشد

 . 88و  87ص 9ج: الحدیدالبالغه، ابن ابی. شرح نهجبر نفی صحتنه  شودمی نفی کمال حمل بر 
شود؛ همان طور که  دور از معنایی است که از روایات گذشته دانسته می هایی بههمۀ آنچه گفته است دروغ :  گویم می

 هایی مثل »نفی کمال و نه نفی صحت« از این قبیل است. عبارت
 27ص: للشعرانی ،العهود المحمدیة، 126ص 1ج: الزوائد، مجمع163ص: للرامهرمزی ،. الحد الفاصل1
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 1دهند.«کنند و به مردم تعلیم میمی

  .« خدایا بر خلفای من رحم کن»فرمود:  :  فرمود: رسول خدا ،  عباس، از علیاز ابن 
خلفای   کردیم:  هستعرض  کسانی  چه  فرمود:  ندشما  ا »؟  که  روایت  کسانی  مرا  حادیث 

 2«.دهند کنند و به مردم تعلیم میمی

پس از من    که   همان کسانی  ؛خدایا بر خلفای من رحمت کن »فرمود:    رسول خدا و  
 3.« آموزندکنند و به مردم می که احادیث و سنت مرا روایت میآنان  ؛آیندمی

آیند؛ آنان که  همان کسانی پس از من می»خدایا بر خلفای من رحمت کن؛  و فرمود:  
 4آموزند.« کنند و به مردم می احادیث و سنت مرا روایت می

ای رسول    ،کیستند شما  گفته شد: خلفای    .« رحمت خداوند بر خلفای من»و فرمود:  
 5.« دهندکنند و به مردم تعلیم می کسانی هستند که سنت مرا زنده می » خدا؟ فرمود: 

سنت مرا  »  رسول خدا این فرمایش  رسد  جه داشته باشد که به نظر می توخواننده باید  
از  اشاره   کنند«زنده می  او  پیامبر ای  از  ترتیب  و    باشد  به مرگ سنت پس  این    ، سنت به 

تا    پیامبروقتی سنت  پس    ؛نیازمند احیاگر است، و احیاگر همین دوازده خلیفه هستند 
کسی که از روایت    ۀ فرماید، باید دربار ترحم می   خود   این حد مهم است که او بر احیاگر سنت 

تدوین سنت جلوگیری می  تا    پیامبرکند و سنت  و  امت حرام میها  مدت را  چه   کندبر 
و یکی از  وارد شود،  گانه  خلفای دوازدهجمع  تواند در  می  ]چنین شخصی[چیزی گفت؟ و آیا  

 ها باشد؟! آن
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چنین  کند بر  گانه را تعیین می خلفای دوازدهکه  توصیفی  طبیعی است چنین نباشد؛ زیرا  
روایات و  خود )سنت را با روایات    ای کهگانه خلفای دوازدههمان    ؛منطبق نیست شخصی  

نبی   می   خود( کالم  بیهوده زنده  از  و  باشیم  منصف  خود  با  اگر  کنیم    گوییکنند.  پرهیز 
و به آنان  را حمل و در میان مردم منتشر کرد  پیامبریابیم کسی که سنت روشنی درمی به 

 است. بوده  طالبابی علی بن آموزش داد 

منزلت رسول  همان مقام و    نسبت به رسول خدا   طالبابی مقام و منزلت علی بن  
همچون نسبت    ، علی نسبت به من »فرمود:    ایشان.  است  سبحان   وند نسبت به خدا خدا  
 1با پروردگارم است.« من 

با توجه به این نکته  ؛  داشته باشد « توجه کنند»روایت می ۀ ننده باید به کلمهمچنین خوا 
این خلفایی که  توانیم  می پیامبربه کشف هویت  این  .  شویمنزدیک  شوند  می  جانشین 

را که   به حکومتخلفا، هرکسی  ها  آنبلکه    شود؛ شامل نمی برسد    یمتولی منصبی شود و 
مردم بیان  برای  را    پیامبرو تعالیم    ، را زنده  پیامبرعلما و حکیمانی هستند که سنت  

آنمی پیامبرها  کنند.  از  آن  اووجود    ۀادام  پس  هستند.  امت  میان  همان  در  ها 
ْمٌر  اند:  سبحان قصد شده   وند ی هستند که در این فرمایش خدا االمر اولی

 
أ ُهْم  ذا جاء  و  إ 

ن   ْمن    م 
 
ْوف    اأْل اْلخ  و  

 
لی  أ إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
ذ  االمراولی  أ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ن   ی م 

ل  ی ه  ع 
ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 

ْعُتُم الشَّ یْست  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  لیُکْم و  ر 
 
الَّ ق  إ 

)و چون   2الا یطان 
 االمراولیانتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و    ا وحشت به آنان برسد یمنی  یخبری از ا 

فضل خدا و رحمت     ابند، و اگریاند که آن را در ان آنان کسانییخود عرضه کنند، قطعاا از م 
 د(. یکردروی می یطان پ یمسّلماا جز اندکی، از ش او بر شما نبود 

فرمایش   این  نیز   ی:  تعالیحق و 
 
أ الَّ ی ا  ا  طی ذه 

 
أ ُنوا  آم  طین  

 
أ و   ه   اللَّ و  یُعوا  ُسول   الرَّ ُعوا 

 
 391ص 3ج: به نقل از السیرة الحلبیة  177ص  7ج: شیخ امینی ،. الغدیر1
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ْن   االمراولی إ 
ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز  ه  و  الْ یش    ی ف  ت 

اللَّ  ب 
ُنون  ْن ُکْنُتْم ُتْؤم  ُسول  إ  ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ْوم   یٍء ف 
خ   ذل ك   ر   ویاْلْخ 

ْ
أ ت  ُن  ْحس 

 
أ و   آورده ای  ) 1الا ی ٌر  ایمان  که  و  کسانی  کنید  اطاعت  را  اید، خدا 

نظر یافتید، اگر  د؛ پس هرگاه در امری اختالف االمر از خودتان را اطاعت کنیرسول و اولی
ر  تفرجامک به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و نی 

 (.است

 گانه ان دوازدهدوم: روایات امیر 
به ما    نمیر ، ابن به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللهحمد در مسند روایت کرده است:  ا 
در   سوائی، گفت: شنیدم رسول خدا  ه، از عامر، از جابر بن سمر به ما گفت ، مجالد گفت
این دین همیشه به هرکسی که برسد ظاهر و غالب است و مخالف  »فرمود:  الوداع میحجة

سپس بخشی    «.دنبگذر از امتم  دوازده امیر  تمام  که  رساند تا ایننمی ی  و جداشونده به آن ضرر 
تر  نزدیک   پدرم به مرکب رسول خدا   گویدو پنهان شد. می  آهسته  ل خدا از سخن رسو 

چه بود؟ گفت  نامفهوم شد  که    از من بود. گفتم: ای پدر آن بخش از سخن رسول خدا 
 2اند.«ها از قریش آن  ۀهم»فرمود: 

ما گفت  عبداللههمچنین گفت:   پدرم به  ما گفت  ، محمد بن جعفربه من گفت  ،  ،  به 
  گفت: شنیدم نبیمی  ه، از سماک بن حرب، گفت: شنیدم جابر بن سمر به ما گفت  هشعب
و مردم گفتند:    ؛ نشنیدممن  سپس سخنی گفت که    «.دوازده امیر خواهد بود»فرمود:  می

 3اند.«ها از قریش آن ۀهم»

به ما    ، مجالدبه ما گفت  نمیر ، ابن به من گفت  ، پدرم به ما گفت  عبداللهگفت:  همچنین  
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سمر گفت بن  جابر  از  عامر،  از  خدا   ه،  رسول  شنیدم  گفت:  حجة   سوائی،  الوداع در 
مخالف و جداشونده  و  که برسد همیشه ظاهر و غالب است،    یاین دین به هرکس»فرمود:  می

گوید:    «.اندشان از قریش همه که  که از امتم دوازده امیر بگذرد،  رساند تا اینی نمی به آن ضرر 
تر  نزدیک  بر من مخفی شد و پدرم به مرکب رسول خدا  سپس سخنی از آن حضرت

چه بود؟ گفت  نتوانستم بشنوم  که من    از من بود. گفتم: ای پدر آن سخن رسول خدا 
و  رم این طور به من فهماند  دهم پدگفت: شهادت می   «.ندا ها از قریش آن  ۀ هم»فرمود:  

 1اند.«ها از قریش آن ۀ»همگفت 

به ما    ه، شعببه ما گفت  ، غندربه من گفت  بخاری روایت کرده است: محمد بن مثنی
»دوازده امیر  فرمود:  می   : شنیدم نبیتگفمی  ه الملک شنیدم جابر بن سمر ، از عبد گفت

بود گفت  «.خواهد  پدرم  و  نشنیدم  که  گفت  سخنی  فرمود:  سپس  از  آن  ۀهم»،  ها 
 2اند.«قریش 

به ما خبر    ، عمر بن عبید به ما گفت  کریبترمذی در سنن خود روایت کرده است: ابو 
پس از من دوازده  »فرمود:    ، گفت: رسول خدا ه ، از جابر بن سمر ، از سماک بن حربداد

گفت    .از کسی که کنارم بود پرسیدم  .سپس چیزی فرمود که نفهمیدم  «.امیر خواهد بود
ن ا این حدیث  3اند.«ها از قریش آن  ۀهم»فرمود:  س   ست. ح 

  ؛اندهمان خلفایی هستند که روایات قبلی ذکر فرموده  «امیران»روشن است مقصود از  
 . ستاهمان سیاق روایات خلف ،سیاق این روایات شویم به این ترتیب متوجه می و 

امرای   «امیران»گفته شود مراد از  بسا   »امر« ارائه بدهم. چه  دربارۀجا دارد توضیحاتی  
ندارد که امیران سپاه    توان به این گفته پاسخ داد؛ زیرا معنامی   ملأسپاه باشد، ولی با اندکی ت
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امرای تعداد  که  ادعایی نکرده است. عالوه بر این  کسی چنین  ؛باشندبوده  باید از قریش  حتماا  
 . استبیش از آن قطعاا  بلکه    ،شودنفر منحصر نمی دوازده  به   سپاه

خالفت    رایب  ـ فرض بگیریم پیامبرو جماعت   سنتاهل اگر طبق فرض  همچنین ـ 
که ـ خالفت اسالمی    هکسی وصیت نفرموده است و اگر آن حضرت ب پس از خود به هیچ 

، و  باشد وصیت نکرده    ـمبانی دینی و عقلی، هماهنگ است تمامی  ن به آن با  کردوصیت
و امت را  )که هرگز چنین نیست(  کرده  کردن به این امر مهم را ترک  وصیت   پیامبراگر  

همان طور که در سقیفه و پس از آن  ـ رها کرده باشد تا در انتخاب خلیفه با هم نزاع کنند  
ی را ترک کرده است که  االمر اولیکردن به  ن حضرت وصیتدر این صورت آ  ـاتفاق افتاد 

 از دیگران. ـاز باب اولویتـ ند یا ا ها یا از امیران سپاه آن

 ؟! ه استو به امیران سپاه وصیت کرد ه آن حضرت چرا به خالفت، وصیت نکردحال 

  محمداسالم  او پیامبر  که  چه برسد به این  ؟کندچنین کاری میآیا یک انسان معمولی  
 . شودنمی  جدا وجودش حکیمی که حکمت از بوده باشد! همان 

بر  این   از امت  ابهام  خواست  می  پیامبر که  آن است  عالوه  را  و پوشیدگی و اشتباه 
برایشان   را  امت  امر  والیان  و  آنمعرفی  برطرف  به  تا  او فرماید  چراکه  کنند؛  مراجعه  ها 

است:    ۀکنندبیان  سبحان  خدای  ْلنا   ما   و  کتاب  ْنز 
 
ل    أ تاب    ك  یع  الَّ   اْلک  ُتب    إ  ُهُم   ن  یل  ذ    ل 

  یالَّ
ُفوا  ل  ةا   و    ُهدیا   و    ه  یف  اْخت  ْحم  ْوٍم   ر  ق  ُنون  ی  ل    برای   مگر  م ینکرد   نازل  تو  بر  را   کتاب   ن یا   ما ) 1ْؤم 

  مانیا   که   مردمی  برای  و  ؛ دهی  ح یتوض  آنان  برای  اندکرده  اختالف   آن  در  که  را   قییحقا  نکهیا 
 (. باشد   رحمت و تی هدا  دارند

کسانی    «االمراولی»لفظ   برعهده  گردد  بازمیبه  را  خالفتش  حضرت،  آن  از  پس  که 
، االمراولیگیرند؛ زیرا گفتیم مراد از امر، همان خالفت و حکومت است. حال اگر مراد از  می

 
 64: . نحل1
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منظور  حضرت،  آن  است که  آن  وال  طور که گفته شده است امیران سپاه یا دیگران باشد، اُ آن
از آن  و پوشیدگیابهام  فرماید و    نبیان و معی  را   االمراولیاز   از  را  ها برطرف سازد و مراد 

دهد؛    االمراولیاصطالح   شرح  دادیم ـ   چراکه را  توضیح  که  طور  به    «امر»  ۀکلم ـ  همان 
را بیان فرماید تا به کسی که   االمراولیاز منظور  پیامبر. پس الزم بود  اشاره داردخالفت 

 داشته باشد. اشاره  خالفت را پس از او برعهده دارد

ای  دارد و دلیلی برای رفع این  اشاره    پیامبربه خلفای    «االمراولی»که لفظ  نبا وجود 
گونه که  آنـ نه  است    پیامبر ، خلفای  االمراولیشود مقصود از  وجود ندارد، ثابت می اشاره  

بنابراین مقصود از دوازده امیری که از قریش هستند    ؛امیران سپاه یا دیگرانـ  شودادعا می
 شان صحبت شد. که درباره است همان خلفایی 

و    سنتاهلمنابع  دهد و در  می دستور  با روایاتی که به اطاعت از امیر  گفته شد  آنچه  
هرکس مرا اطاعت  »:  پیامبر این فرمایش  مثل  جماعت روایت شده است منافاتی ندارد؛  

نافرمانی کرده است، و  را  نافرمانی کند خدا    را ت کرده است، و هرکس مکند خدا را اطاع
امیر م امیر مرا اطاعت کند مرا اطاعت کرده است، و هرکس    را نافرمانی کند م  را هرکس 

 1.« نافرمانی کرده است

که  بدیهی   کسی  به   پیامبراست  را  امیر  او  واجب    فرمایدمنصوب  عنوان  اطاعتش 
به رد تنصیب   او منجر  از  ،  یتنصیبچنین    و طبیعتاا   شودمی   پیامبراست؛ زیرا نافرمانی 

و فراتر  همین محدوده است  در    هااز آن   شئون سپاه و لشکر است و اطاعت  ۀمحدود به ادار 
ای که  وظیفه شده و  تنصیب  ب از سوی خلیفه، در حد و مرز و منص   پس شخص   نیست. از آن  

 نکند. وارد  که مردم را در باطل ، به شرط آنشود، اطاعت می اردبر عهده د

از    پیامبر  ،این منابع بیند در  و جماعت تحقیق کند می   سنتاهل کسی که در منابع  

 
 104ص 8ج: . صحیح البخاری1
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باشد. مسلم  بوده  فاجر و گناهکار  او  حتی اگر    ، شدن از اطاعت امیر، نهی فرموده استخارج 
عرض کردم: ای رسول خدا،  فت:  گ. او  نقل کرده استدر صحیح خود از حذیفة بن یمان  

در خیر هستیم. آیا پس از این خیر،    ]اکنون[ما در شر و بدی بودیم و خداوند خیر را آورد و  
  « .آری»عرض کردم: آیا پس از آن شر، خیر هست؟ فرمود:    «.آری»شری هست؟ فرمود:  

خیر،   آن  از  پس  آیا  کردم:  فرمود:  عرض  هست؟  چگونه؟    « .آری»شری  کردم:  عرض 
شوند و به سنت من،  که به هدایت من هدایت نمی 1آیند پس از من، امامانی می »فرمود:  

است در  هایشان دل شیاطین  کنند که دل کنند، و در میانشان مردانی قیام میعمل نمی 
را درک کنم چه کنم؟   ]زمان [ای رسول خدا اگر آن   گوید: عرض کردم:می «.جسم انسان

  . و مالت را بگیرد  بزند   ]شالق[پشتت  بر  حتی اگر    ، از امیر بشنو و اطاعتش کن»فرمود:  
 2بشنو و اطاعت کن.« 

 گوید: می خود  احمد بن حنبل در یکی از رسائل 

و  » ائمه  اطاعت مخصوص  و  نیکوکار    ،است   المؤمنین امیرشنیدن  و  چه  چه  باشد 
[ کسی استو    ؛گناهکار اش اجماع کنند و  که متولی خالفت شود و مردم درباره  ]از آن 

نامیده    المؤمنینامیرها چیره شود و  کسی که با شمشیر بر آننیز  د، و  نبه او راضی شو
چه فاجر. حدود را ائمه و  شود، و جنگ تا روز قیامت با همراهی امیران است، چه نیکوکار  

می و  برپا  آن  کسیکنند  به  نیست  بزسزاوار  طعنه  آنن ها  با  یا  ک د  نزاع  پرداختن    .دن ها 
چه    ، کندمی  شها بپردازد کفایت است. کسی که صدقات را به آنجایز  ها  صدقات به آن

و   ،سر هر ولی، جایز استسر او و پشت  نماز جمعه پشت   ۀو اقام ؛چه فاجرباشد و نیکوکار 
و با سنت مخالفت کرده است.  گفته  و آثار را ترک  است  گذار  هرکس آن را تکرار کند بدعت

که مردم بر او اجتماع و به خالفتش  امامی  خروج کند ـمسلمین    ۀکسی که بر امامی از ائم

 
ُرون  :  . اشاره به امامان آتش است1 ة  ال یْنص  یام  ار  و  یْوم  اْلق  ی النَّ ل   إ 

ةا یْدُعون  مَّ ئ 
 
ْلناُهْم أ ع  امامانی که   )و آنان را   و  ج 

 ( )مترجم(41: )قصص .شوند(کنند قرار دادیم، و روز قیامت یاری نمیدعوت به آتش می
 190ص  3ج: المعجم االوسط، 157ص 8ج: السنن الکبری، 20ص 6ج: . صحیح مسلم 2
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کننده، عصای  خروجـ  باشد چه با رضایت چه با غلبهبوده  به هر شکلی که    ،انداقرار کرده
به آثار  با  و  شکسته  را  از  جامسلمین  استمانده  ورزیده  مخالفت  خدا  پس    ؛رسول 

 1گر بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.« بر او ا  ۀکنندخروج

 گوید: و امام اشعری می

هر امام نیکوکار    تمعتقدند )اهل حدیث و سنت( که عید و جمعه و جماعت پشها  »آن
گناهکار  این یا  تا   ... است  ]جایز[  میی  دعاکه  به  معتقدند  و  ائمگوید:  برای  خیر    ۀ ی 

 2« .ها نبرد نکندروج نکند و در فتنهها خکه کسی با شمشیر بر آنمسلمین، و این

 گوید: الکریم بزدوی می مد بن عبد سر مح ی  ابو

  ؛ شود عزل نمی  ستم یا فسق کندامام  حنیفه، اگر  یک از اصحاب ابو از دیدگاه هیچ»
این مذهب   است  و  عام  پسندیده  دیدگاه  این  دلیل  گفته است:  و    سنتاهل  ۀ... سپس 

امت   اجماع  استجماعت،  آنبوده  هستند؛  فاسق  ائمه  بودند  معتقد  بیشتر  چون    ؛ها 
بودند و حتی نماز جمعه و جماعت  معتقد    ( فرزندان مروان)یعنی  امیه  صحابه به امامت بنی

نیز به    و صحابه و تابعین  ،دانستندخواندند و قضاوتشان را نافذ میها میسر آنرا پشت  
فاسق بیشترشان  که    یعباس ها به خالفت بنی، و نیز افراد پس از آن بودند  همین صورت

جهت فسقشان،  به  ۀدن به عزل ائموبلئ. دلیل دیگر این است که قااعتقاد داشتند  بودند
شود؛ زیرا اگر امام عزل شود  و موجب نزاع و قتل نفوس میانگیزد  میجهان فساد  در  

و در این کار فساد فراوانی وجود دارد.    ،ید کنند تقل  شخصی دیگرشود مردم از  واجب می
توبهوی  سپس   برای  فاسق شود واجب است  امام  اگر  و  گفته است:  کردنش دعا شود 
. این سخن از ابوحنیفه روایت شده است؛ زیرا خروج موجب فتنه  نیستبر او جایز  خروج  

 3« .شودمیو فساد در جهان 

 
 322ص 2ج: البی زهرة ،. تاریخ المذاهب االسالمیة1
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 « گفته است: التمهید»امام ابوبکر محمد بن طیب باقالنی در 

شود؟ پاسخ این است  چیزی موجب خلع امام میاگر کسی بگوید: از دیدگاه شما چه»
ترک نماز و   ،از جمله.  کفر پس از ایمان  ،: از جمله شود که چند چیز موجب خلعش می

مردم  آزار  و    ،م او با غصب اموالنزد بسیاری از مردم، فسق و ست  ، از جمله.  دعا و مانند آن
اهل    عموم.  ثابت شود  حدود  کردنکردن حقوق و تعطیلو تباه  ،های حرامو کشتن جان

شود و خروج علیه او  امام با این چیزها خلع نمی به اینکه  ندا لئو اصحاب حدیث قا اثبات
ترک اطاعت از  نیز و  ، و پند داد و ترساندکرد بلکه واجب است او را نصیحت   ؛نیستجایز 

ها به روایات  آن  ؛ زیراکنددعوت میها  به آن که او  خداوند    معاصی  برخی کارهایاو در  
حتی  اند  کردهاستدالل  وجوب اطاعت از ائمه    دربارۀو صحابه    پیامبر از  بسیاری  فراوان  

حتی اگر مالت را    استفرموده    پیامبر که  ؛ و اینستم کنند و اموال را بگیرندها  آناگر  
 1« .ها اطاعت کنیدخوانند از آنتا وقتی که نماز می بزنند،]شالق[ بر پشتت بخورند و 

 :  گفته است «العقائد النسفیة »الدین ابوحفص عمر بن محمد نسفی در شیخ نجم 

... و نماز پشت سر هر نیکوکار و گناهکاری جایز    شودامام با فسق و ستم، عزل نمی»
 « .است

 گونه توجیه کرده است: « سخن او را این العقائد النسفیة»تفتازانی شارح کتاب 

مشهور    ،از ائمه و امیران پس از خلفای راشدین، فسق، آشکار و ستمبسا    چهزیرا  »
ها  آن  ۀع و عید را با اجاز ها بودند و اجتماسلف، مطیع آن  مردم    که  یگردیده است در حال

 2« . ها نبودندکردند و معتقد به خروج بر آنبرپا می

کریم  صریح قرآن  ]متن[  چنین چیزی جایز است در حالی که با  چطور  دانم  نمی بنده  
 دهد: است که ندا می مخالف 

 
 186ص : التمهید. 1
 168و  185ص: . شرح العقائد النسفیة 2



 مر در قرآن و سنت االواول .................................................................................... 76

  ْع   ال  و ْن   ُتط  ْلنا  م  ْغف 
 
هُ   أ ْلب 

 
ْن   ق نا  ع  ْکر  ع    و    ذ  ب  واهُ   اتَّ ْمُرهُ   کان    و    ه 

 
  دلش   که   کسی  از  و) 1ُفُرطا   أ

  است،   رویاده یز   و  اسراف  کارش  و  کرده  روییپ  نفسش  هوای  از  و  میا کرده   غافل  خود  ادی  از  را 
 (. مکن اطاعت

ای   
 
ای أ ب    ه 

ق    یالنَّ
ه    اتَّ ع    ال  و    اللَّ ر   ُتط  ق  و    ن  یاْلکاف  نَّ   ن  ی اْلُمناف  ه    إ  ل  کان    اللَّ ک   ماا یع    ای ) 2ما یح 

  خدا   که   مکن  اطاعت   منافقان  و   کافران  از   و   باش،   استوار  و  قدم ثابت   الهی  تقوای   بر   ، امبر یپ
 (. است  می حک  و دانا همواره

 ال ع   ف  ب ُتط  ذِّ  (. بر م فرمان  کنندگانب یذتک   از) 3نی اْلُمک 

  ْع  ال و ٍف  ُکلَّ  ُتط  الَّ ه  ح   (. مبر فرمان ایه یفروما ۀخوردسوگند  هر از  و) 4ٍن یم 

 ْر اْصب  ُحْکم    ف  ك    ل  بِّ ْع   ال   و    ر  ْنُهْم   ُتط  ماا   م  وْ   آث 
 
ُفورا   أ   پروردگارت   فرمان  برابر   در   پس)  5ک 

 (. ن مک  اطاعت آنان  از کافری  ا ی گنهکار  چی ه از  و باش،  بایشک 

  ْمر   ُعوا یُتط  ال و
 
 (. دی نکن اعتاط اسرافگرانامر  از و) 6نیاْلُمْسر ف أ

که خلفا از شریعت دوری  کند به ایند که چگونه اعتراف می تفتازانی دقت کنی  اتبه توجیه 
از  را  سلف    او اطاعت امت    ]با این حال [اما    ؛اند و فسق و ستمشان آشکار شده است کرده

است. آیا این همان دین  در نظر گرفته  ها عدم جواز خروج بر آن ایدلیلی بر  ،این ستمگران
کتاراستینی   از  ما  که  آموزهسبحان شناخته   وندب خدا است  آیا  و  کتاب خدا ایم؟    وند های 

  کردندمی نکه امر به معروف و نهی از منکر    غافلیپیشینیان     عملکردو    ،شودسبحان رها می 

 
 28: . کهف1
 1: . احزاب2
 8: . قلم 3
 10: . قلم 4
 24: . انسان5
 151: . شعراء6
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به فسق و ستم آشکار آن حاکمان و خلفا،  خود   در حالی که    شود؟!می برگرفته   تفتازانی 
 کند!اعتراف می

آیرا    االمراولیها  بینیم آن این حال می با   امیران تفسیر کرده  ۀدر  به   ی اند:  زیر 
 
أ ا  یا  ه 

ذ طیالَّ
 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ ْن   االمراولیُعوا الرَّ إ 

ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز  ی  یش    ی ف  ت  ل  وُه إ  ُردُّ ٍء ف 
ْن ُکْنُتْم ُتْؤم   ُسول  إ  ه  و  الرَّ

ه  و  الْ اللَّ
اللَّ  ب 

ر  ذل ك  خ  یُنون  ویْوم  اْلْخ 
ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
ای کسانی که  )  الا یٌر و  أ

اولیایمان آورده  را اطاعت کنید و رسول و  را اطاعت کنی اید، خدا  از خودتان  د؛ پس  االمر 
نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و  هرگاه در امری اختالف 

نی و  بهتر  این  کنید،  عرضه  استفرجامک رسول  رد دالل  ت اساین  ا  ب،  ( تر  امیران که  کردن 
سپس این    ؛ وشونداطاعت می  خدا رسول  از  حدود اطاعت  همان  ها در  واجب نیست و آن
 1« .ت خالق نیستاعتی برای مخلوق در معصیاط»کنند:  ذکر می   خدا حدیث را از رسول  

:  را کنار یکدیگر قرار دهدها  این دو دیدگاه آنتواند  میفهمد چگونه  نمی محقق  شخص  
دم اطاعت  باشد« و »عبوده  امیر و حاکم و خلیفه حتی اگر فاسق و عاصی  از  »وجوب اطاعت  

 سبحان است؟!  وند! آیا عصیان و فسق، اطاعت از خدا از مخلوق در معصیت خالق«

  با   خدا رسول  از  میان اطاعت  مشابهت  مطلق است و    ، بیان کردیم این آیهتر  و پیش 
 فرماید. تقریر می  ، پس از او هستند خدا که خلفای رسول را  االمراولیاز اطاعت 

 سوم: روایات نقیبان 
  ، حسن بن موسی به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللهاحمد در مسند خود گفته است:  

بن   عبدالله ، از مجالد، از شعبی، از مسروق، گفت: نزد  به ما گفت  ، حماد بن زیده ما گفتب
ن،  ابه او گفت: ای اباعبدالرحم  ی کرد. مردمسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن قرائت می 
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بن مسعود گفت: از وقتی    عبداللهپرسیدید این امت چند خلیفه دارد؟    آیا از رسول خدا 
نکرده است. سپس گفت: آری؛ ما    سؤالآن از من    ۀام پیش از تو کسی دربار به عراق آمده
 1اسرائیل.«رند به تعداد نقیبان بنیدوازده نف»پرسیدیم و فرمود:   از رسول خدا 

ه به ما  ابوعوان،  به ما گفت  ، عفان به من گفت   ، پدرمبه ما گفت   عبداللهو گفته است:  
ابو گفت ما گفت  عفوری  ،  اب به  از  اباصلت،  از  با    عقربو،  تا صبح  بن    عبداللهاسدی، گفت: 

به ما    ، ابونضر به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبدالله بودم و حدیثی به این معنا گفت:  مسعود  
در   عبداللهنزد  »، از شعبی، از مسروق، گفت: به ما گفت ، مجالد به ما گفت ، ابوعقیل گفت

می  قرائت  ما  برای  او  و  بودیم  نشسته  مردی  مسجد  ای    و   آمد سویش  به کرد.  گفت: 
به    .آریشما به شما فرموده است پس از او چند خلیفه هست؟ گفت: پیامبر مسعود، آیا ابن

 2اسرائیل.«تعداد نقیبان بنی 

  ، به ما گفت  ، حسین بن فضلبه من گفت   و حاکم گفته است: محمد بن صالح بن هانی
  و حاکم در مستدرک   ،، از مجالد بن سعید، از شعبیبه ما گفت  ، حماد بن زید به ما گفت  عفان

نشسته بودیم و او برای ما قرآن قرائت    عبداللهاز مسروق، گفت: شبی نزد    روایت کرده است،
ی این امت چند  ا ه پرسید  ن، آیا از رسول خدا االرحمد. مردی از او پرسید: ای ابوعبدکر می

ال نکرده  ؤباره ساینگفت: از وقتی به عراق آمدم پیش از تو کسی در   عبداللهخلیفه دارد؟  
 3.«اسرائیلبه تعداد نقیبان بنی  ،دوازده نفر»است. ما از او پرسیدیم و فرمود:  

باشد وجود ندارد؛ زیرا  نیاز داشته  توضیح به  که    هاییمعتقدم در این امر، پیچیدگیبنده  
  و این دقیقاا   ؛اسرائیلمانند نقیبان بنیه  ،دوازده نفرند   ،که خلفابه اینکنند  وایات تصریح میر 

 . تر تقدیم شدپیشگانه است که معنای روایت خلفا و امیران دوازده

 
 398ص 1ج: . مسند احمد1
 406ص 1ج: . مسند احمد2
 501ص  4ج: للحاکم النیشابوری ،. المستدرک3
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 : نادرستتوجیهات 

کردهای  عده تالش  و  شده  متحیر  روایات  این  ر در  نظر  ی  أ اند  این    شانخودو  در  را 
فکری  های بنیان ها و ای توجیه کنند که موافق خواستهگونهو روایات را به  ، اظهارخصوص 

باشد؛   ـ خودشان  دلیل  به همین  معمولشانو  رویۀ  روایات  ـ  طبق  این  تفسیر  بیراهه  به  در 
سر هم و یکی  پشت    ،این افرادخالفت  این است که  منظور  اند  ها گفته اند. بعضی از آنرفته 

بعض  است.  دیگری  از  دیگربعد  آنگفته   ی  واحداند  زمان  یک  در  می   ها    ؛ کنندحکومت 
امیه  روایات را بر خلفای اربعه و تعدادی از خلفای بنیاین  اند  دیگر تالش کرده   ۀهمچنین عد

از  بنده  .  کنندمنطبق   برای خوانندیه توجاین  بعضی  را  نقل    ۀ ات  را  کرده،  گرامی  قضاوت 
 انصاف خواننده خواهم گذاشت. ۀبرعهد

 بطال از ملهب نقل کرده است: ابن  حجر گفته است:ابن

.  باشد صحبتی کرده  قطعی و یقینی    طوربهاحادیث،  این    بارۀام که در کسی را ندیده»
ها در یک  اند آنگفتهبعضی  سر هم است.  پیوسته و پشت    هاآن  اند امیری  گفتهای  عده

چه در ظن و گمان،  کنند. گوید: آنارت میهمگی ادعای ام  هستند، در حالی کهزمان  
های عجیبی خبر داده از فتنه  (علیه الصالة و السالمپیامبر )غالب است این است که  

اتفاق می او  از  آنجا که    ؛دن افتاست که پس  زمان واحددر  تا  امیر  مردم    ،یک  بر دوازده 
فرمود دوازده امیر خواهند بود  جز این بود میپیامبر  کنند. گوید: اگر مقصود  اختالف می

ها در یک  فهمیم آنولی چون چنین خبری نداده است می  ؛ کنندمیکه چنین و چنان  
 1هستند. پایان« زمان واحد  

 گوید:، می ابن حجر پس از نقل قول فوق، آن را رد کرده

  ، داند نمیچیزی  حدیث  های روایت  که از طریقآورد  به زبان میاین حرف را کسی  »
از روایاتی  در حالی که شما    ؛بخاری به این شکل مختصر هست  ]کتاب[جز روایتی که در  به
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؛  ست دانستیهام، توصیفی را که مخصوص والیت آنکه من از مسلم و دیگران ذکر کرد
وجود دارد؛  و در روایت دیگر صفت دیگری  خواهد شد؛که اسالم پاینده و استوار یعنی این

اینکه م برای همیعنی  اتفاقها اجتآن  ۀردم  و  پیدا میماع  در  همان طور که    ؛کنندنظر 
  ، خالدو . او این حدیث را از طریق اسماعیل بن ابچنین استنقل کرده ایند  وداو روایتی که  

همیشه استوار    این دین »و لفظش چنین است:  نقل کرده،    هاز جابر بن سمر   ،از پدرش 
ها اجتماع  آن  ۀ و امت بر هم   باشد   بر شما ]حاکم[   دوازده خلیفه که  و پابرجاست تا این

ی دیگر از اسود بن سعید، از جابر بن سمره نقل کرده است،  صورتبه طبرانی آن را    «.کنند
این   با    »دشمنی  :  عبارتبا  که  می آکسانی  دشمنی  زیاننان  آنان    یکنند  به 

فقط   کنند«ها اجتماع می»امت بر همۀ آن با این گفته    ر و پیامب  «.  رساند... نمی 
پس    ؛آیدپراکندگی پیش می  ها در یک زمان باشند قطعاا آن  ۀ اگر همخواهد بفرماید  می

مسعود است  کند روایت ابنیید میأد را توچه روایت ابوداو نخواهد بود. آن این معنا صحیح  
ن روایت  که احمد و بزار با سند   س  ال شد این امت چند  ؤکه وقتی از او ساین  ؛اندکردهح 

دوازده خلیفه به تعداد  "پرسیدیم و فرمود:    خلیفه دارد؟ گفت: ما این را از رسول خدا
 1«."اسرائیلنقیبان بنی

بیان  ابن برای  دیگری  منظور  حجر  توجیهات  نفر،  دوازده  ابرا  از  در  ن از  جوزی 
 « نقل کرده است. او گفته است: المشکلکشف»

بررسی    را  اش درباره  هازنیهگمانو  کردم    بسیار تحقیقمعنای این حدیث    دربارۀمن  »
است و شکی ندارم خلطی    ضدونقیضولی به معنای آن دست نیافتم؛ زیرا الفاظش  کردم،  

راویان   سوی  از  است  آن  در  استکه  دیدم  بوده  سپس  و  آمد  نظرم  به  چیزی  سپس   .
الحسین بن منادی و سخنی از دیگران سپس سخنی از ابو  .الخطابی به آن اشاره کرده بود

 پیدا کردم. 
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اشاره کرده است  شود  و و پس از اصحابش واقع میچه پس از اجه اول: ایشان به آنو
هایی که  از والیتبنابراین  است؛  مرتبط  با حکومت خودش    ش اصحاب  که حکومت  و این

امیه به تعدد خلفای بنی  ایشود خبر داده است؛ گویا با این کار اشارهها واقع میپس از آن
ت، تا وقتی که دوازده یعنی والی   کرده است و گویا این سخنش »دین همیشه... هست« 

.  استتر از صفت اول  شده است که محکممنتقل  خلیفه بیایند. سپس به صفت دیگری  
امیه، یزید پسر معاویه است و آخرینشان مروان حمار است و تعدادشان سیزده اولین از بنی

.  د ان بودهصحابه  از  ها  زیرا آن  ؛شوندزبیر شمرده نمیو عثمان و معاویه یا ابن،  استنفر  
  بودنش به این دلیل که در صحابیـها حذف کنیم  مروان بن حکم را از آنما  وقتی  حال  

بن زبیر، او غلبه    عبداللهدلیل که پس از اجتماع مردم بر  این  یا به  وجود دارد  اختالف  
های بزرگ  امیه از خالفت خارج شدند فتنهو وقتی بنی ؛شودمیدرست  عدد  ـه استکرد

وضعیت نسبت  و    شدعباس مستقر  فراوانی واقع شد تا وقتی که دولت بنیهای  و جنگ
 ... .آشکارا تغییر کردبود  به آنچه قبالا 

احتمال    مهدی جمع کرده  ۀدربار دوم که  جلد  الحسین بن منادی در  وجه دوم: ابو
 آن مهدیپس از  واقعه  « این باشد که این  داده است معنای حدیث »دوازده خلیفه هستند

نیز در کتاب دانیال دیدم وقتی مهدی  بنده  افتد.  میاتفاق  کند  الزمان خروج میآخر  که در
حکومت خواهند کرد، سپس پنج نفر از    اکبر«سبط  » بمیرد پس از او پنج مرد از فرزندان  

تر  سپس آخرین نفرشان به خالفت مردی از فرزندان سبط بزرگ  اصغر« وسبط  »فرزندان  
دوازده حاکم    به این صورتو    ؛کندو فرزندش حکومت میکند، سپس بعد از اوصیت می

 امام مهدی است. یک ها از آنکدام هر   در حالی که شودکامل می

اسالم تا روز قیامت است که  تمامی مدت  ، وجود دوازده خلیفه در  منظوروجه سوم:  
 «.  ...سر هم نباشدروزگارشان پیوسته و پشت   چند هر  ، کنندبه حق عمل می

 حجر گفته است: سپس ابن 

نظر او بوده  ها  آنو گویا    است  دو وجه اول و آخر بر  سخن قاضی عیاض مشتمل  »
جوزی نیست و از مجموع  مطلب بیشتری هست که در سخن ابن  وی  است؛ زیرا در سخن
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  شده، وجه سوم  دادهآید و وجه ترجیحاند چند وجه به دست میچه این دو تن ذکر کردهآن
مردم    ۀهم  کهق  حدیث  صحیح هست رُ که در بعضی از ُط گفتن این قاضی است؛ زیرا او با

و نیز توضیح داده است که مراد از اجتماع،    ،یید کردهأکنند، آن را تاجتماع می  هابر آن
  ، بکر اجتماع کردندکه افتاد این بود که مردم بر ابواتفاقی    .اطاعت مردم از بیعت اوست

مین اتفاق  بر علی تا اینسپس  و    ،عثمانبر  سپس    ،سپس بر عمر ک  که در صفین، امر ح 
. سپس مردم هنگام صلح حسن، بر  شد  معاویه  از آن    خالفت  مسنددر آن هنگام  افتاد و  

و برای حسین، چنین نظم    ،سپس بر فرزندش یزید اجتماع کردندو  معاویه اجتماع کردند،  
تا  د مُ کشته شد. سپس وقتی یزی   ، و سامانی پیش نیامد و پیش از آن رد، اختالف افتاد 

سپس    .الملک بن مروان اجتماع کردندبر عبدمردم    ، زبیر شدن ابنوقتی که پس از کشته
و عمر    ؛شامهبر چهار فرزند او اجتماع کردند: ولید، سپس سلیمان، سپس یزید، سپس  

ر  ها پس از خلفای راشدین، چهابن عبدالعزیز در میان سلیمان و یزید، فاصله انداخت. این
مردم    ،ردو نفر دوازدهم ولید بن یزید بن عبدالملک است که وقتی عمویش هشام مُ   ؛نفرند

مردم علیه او به پا خاستند  سپس    .بر او اجتماع نمودند و او حدود چهار سال والیت داشت
 ]تاکنون[شد و وضعیت از آن زمان تغییر کرد و پس از آن  گسترده  ها  او را کشتند و فتنهو  

اجتماع کنند؛ زیرا یزید بن ولید که بر پسر عمویش  ای  خلیفهاست که مردم بر    پیش نیامده
از مرگ بلکه پیش  یزید قیام کرد مدتش طول نکشید  پسرعمویش مروان بن    ،ولید بن 

والی شد و مروان بر او    ، برادرش ابراهیم  ،رد ، و چون یزید مُ بر او شورید   محمد بن مروان
تا وقتی که او کشته شد. سپس اولین  شوریدند  مروان  بر  عباس  و سپس بنی  ،غلبه کرد

مدتش طول  وجود کسانی که بر او شوریدند  العباس  سفاح شد و با  عباس، ابو بنی  ۀخلیف
کنترلش  از    «دورمغرب   » نکشید، سپس برادرش منصور والی شد و مدتش طول کشید اما  

و حکومتشان دوام  یافتند  ندلس مستولی شدند و بر آن غلبه  آها بر  و مروانی  خارج شد
آشفته نقاط زمین    ۀو امر در هم  ،نشستند خالفت    بر کرسیتا وقتی که پس از آن  داشت  

که در بعضی از ممالک، از خالفت چیزی جز اسم باقی نماند و این پس از آن  آنجا  تا  شد  
نقاط زمین،    ۀاو برای خلیفه در هم  .الملک بن مروان بودندعبدها در روزگار بنی  بود که آن

خواند و ها پیروز شده بودند خطبه میشرق و غرب و چپ و راست و نقاطی که مسلمان
بهیچ امارت  متولی  در هیچ مملکتی  نمی  رکس  اگر  چیزی  و  با دستور خلیفه  مگر  شد 
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 1« .متوجه خواهد شدها دقت کند این را کسی در اخبار آن

 *** 

اند  و جماعت آمده  سنتاهلای که در روایات  توانیم به شناخت این دوازده خلیفه ما می
شکل  در روایات خلفا تفسیرکننده را ای که نقش از میان چندین قرینه بنده تر شویم.  نزدیک 

 .خواهم کرددو قرینه ذکر دهند می

 اول: حدیث ثقلین ۀ قرین
عترت    پیامبر،  آندر    که  اندحدیث عترت را روایت کرده   ، سنتاهلبسیاری از علمای  

در    پیامبرکه را  حدیثی  از متن    نقلدو  است.  معرفی کرده  سبحان    وندرا قرین کتاب خدا 
 کنم: ذکر می فرموده استبیان متعدد  هایمناسبت 

 الوداع در روز عرفهمناسبت اول: در حجة

اش در روز عرفه دیدم که سوار بر ناقه   را در حج  رسول خدا   : گفت  عبداللهجابر بن  
گذارم من در میان شما چیزی باقی می ، ای مردم »فرمود: میکه خواند و شنیدم خطبه می 

 2.« مبیت اهلکه اگر آن را بگیرید هرگز گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و عترتم 

 مناسبت دوم: در غدیر خم 

الوداع از حجة  ت: وقتی رسول خدا گف  ،طفیل، از زید بن ارقم روایت شده استواز اب
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را ترمذی در صحیح خود2 این  الوسیط  327ص   5ج:  .  المعجم  در  ، و  89ص  5ج:  روایت کرده است، و طبرانی 

روایت   1761شمارۀ    4ج:  ، و البانی در السلسلة الصحیحة66ص  3ج:  همچنین طبرانی با این لفظ در المعجم الکبیر 
آن را    3786همچنین در کتاب صحیح و ضعیف سنن ترمذی به شمارۀ    ؛و به صحتش شهادت داده است کرده  

 صحیح دانسته است. 
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گویا  »ها را برافراشتند و سپس فرمود:  فرمان داد سایبان   ،برگشت و در غدیر خم فرود آمد
 گذارم بها باقی می من فراخوانده شدم و اجابت نمودم. همانا من در میان شما دو چیز گران

آن  با    ، بیتم. دقت کنید پس از من ؛ کتاب خدا و عترتم اهل تر استی بزرگ یکی از دیگر   که
تا وقتی در حوض بر من  شوند یکدیگر جدا نمی از  هرگز  ها  . آنکردخواهید  رفتار  دو چگونه  
و من ولی و سرپرست هر    ، موالی من است   ، خداوند   راستیبه »سپس فرمود:    «.وارد شوند

هرکس من موال و سرپرست اویم  »سپس دو دست علی را گرفته فرمود:    «.ی هستممؤمن
او  اش کن و هرکه با  او باشد تو سرپرستی  پس این سرپرست اوست. خداوندا هرکه در والیت

 1.«دشمنی ورزد تو با او دشمنی کن 

کند  را تفسیر می   ییاز احادیث خلفامنظور  بیند که حدیث ثقلین،  آیا شخص منصف نمی 
ها کسانی هستند  آنکه  به این فرماید  میخود تصریح    ۀ دوازده خلیف  ه ب  هادر آن   پیامبرکه  

 ؟!دهندآموزش می کنند و به مردم که سنت او را زنده می 

 ها منطبق نیست:بر آنزیر  مواردآیا 

ها دوازده نفرند همان طور که در روایات »خداوند بر خلفای من رحمت کند« آمده  آن •

 
نسائی در فضائل الصحابه1 را  این حدیث  الکبری  15ص:  .  السنن  و در خصائص  ،  8148  ۀشمار   45ص  5ج:  و 

الکبیر   93ص :  المؤمنینامیر المعجم  در  طبرانی  و  است،  کرده  کنز    166ص  5ج:  روایت  در  متقی هندی  و 
روایت کرده است و در آن   110-109ص  3ج:  ، و حاکم نیشابوری در المستدرک953  ۀشمار   187ص  1ج:  العمال

و همچنین با اختالف اندک که شاید  ،  ] ... کتاب خدا و عترتم ... [ بدون ذکر ]اهل بیتی[:  طور نوشته استاین
این حدیث بنابر شروط شیخین صحیح است ولی آن دو  :  گفته است  ناشی از تصحیف باشد. حاکم دربارۀ این حدیث

البته پس از آنکه ذیل آن این    ؛ صحیح دانسته است  4ج:  اند. آلبانی آن را در السلسلة الصحیحةآن را روایت نکرده
همچنین    ؛1750»هرکس من موالی اویم پس این علی موالی اوست...« به شمارۀ  :  عبارت را صحیح دانسته است

... و  [با لفظ متفاوت روایت کرده و لفظ    ]یزید بن حیان، از زید بن ارقم [لم در صحیح خود آن را به سند خود از  مس
- 122ص  7ج:  در آن نیست. مراجعه کنید به صحیح مسلم   ]... و سنتم [را اثبات کرده است ولی لفظ    ]بیتم اهل 
 . باب فضائل علی 123
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ها در  آن پس    ؛گرداندها عزیز و پیروز میسبحان دین را با آن  ونداست، و همان طور که خدا 
امت تاریک  پناهگاه  شرایط،  آن  ،ندا ترین  به  امت  که  هستند  علمایی  همان  مراجعه و  ها 

 کنند. می

  بن حنطب، گفت: رسول خدا   عبداللهالزوائد روایت کرده است: از  هیثمی در مجمع 
گفتند: آری    «آیا من نسبت به شما اوال نیستم؟»و فرمود:  خواند  خطبه  برای ما  در جحفه  

کنم؛ از قرآن و از عترتم. بدانید  ال می ؤدو چیز از شما س  ۀمن دربار »ای رسول خدا. فرمود:  
شوید. و به  هالک می  ها عقب نمانید کهشوید، و از آن و از قریش جلو نیفتید که گمراه می

 1« .داناترندها از شما زیرا آن   ،ها چیزی نیاموزید آن

 ؟!هاشم نیستخاص از بنی  طوربه و   ،از قریش پیامبرآیا عترت   •

کنند و به مردم تعلیم  را زنده می  پیامبرآیا عترت همان کسانی نیستند که سنت    •
 دهند؟ آیا شکی در این هست؟!می

تا    ، کید فرموده استأ ت  د های گوناگون بر عترت خودر موقعیت  پیامبر  همین دلیل به  
 مردم را بیان کند. ستم ظلم و فضیلتشان را آشکار و در همان وقت 

یاد خدا می باهل  ۀدربار »فرمود:    خدا رسول   به  را  در صحیح   2 «.اندازمیتم شما  و 
م  بیت اهل   ۀدربار »بار این عبارت را تکرار فرمود:  سه    مسلم روایت کرده است که حضرت

 3«.اندازمشما را به یاد خدا می 

نشسته    رسول خدا در محضر  گفت: وقتی    ،بن مسعود روایت شده است  عبداللهاز  

 
 195ص 5ج: . مجمع الزوائد1
احمد2 مسند  النوویلمحیی   ،المجموع،  367ص  4ج:  .  الکبیر،  276ص  8ج:  الدین  قدامة  ،الشرح    6ج:  البن 

 230ص
 123ص 7ج: . صحیح مسلم 3
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ها را دید  آن  وقتی رسول خدا   .آمدند   هاشمبنی یا جوانانی از    هاشمبنی بودیم گروهی از  
  ۀ شما اش سرخ و دیدگانش اشکبار گردید. عرض کردیم: ای رسول خدا چرا در چهر چهره

بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزید،  ما اهل»بینیم؟ فرمود:  ناراحتی می
از  سو که گروهی از این تا این   ؛دوش خواهند شد به طرد و خانه  پس از من  من  بیت و این اهل 

ها داده  به آنخواهند ولی می های سیاه خواهند آمد و حق را سمت مشرق و صاحبان پرچم 
  ـاین را دو یا سه بار فرمود ـ   شودنمی داده    هابه آن  لیو خواهند  می، سپس حق را  شودنمی 

نخواهند  ها  آن  لیو   ،ها داده خواهد شدخواهند به آنسپس جنگ خواهند کرد و آنچه می
از اهل  ، پذیرفت به مردی  را  از عدالت    من   بیتتا وقتی که آن  پر  را  خواهند داد که زمین 

ها  سوی آنزمان را دریابد باید به . هرکس آن  اندها پر از ستم کرده همان طور که آنکند  می
 1«ها.خیز بر روی برف سینه حتی  ،برود

در بیان    پیامبرالمودة و تفسیر فخر رازی و قرطبی و دیگران آمده است که  و در ینابیع 
  هرکس »ه است:  ها را مبغوض بدارد فرمودبیتش و زیان کسی که آن فضیلت محبت اهل 

گاه باشید    .بمیرد شهید مرده است  محمدآل ُحب  بر   بمیرد آمرزیده    محمد آلبر حب    هرکسآ
گاه باشید    .مرده است گاه باشید    .بمیرد با توبه مرده است  محمدآلبر حب    هرکسآ   هرکسآ

حب   است  مؤمنبمیرد    محمدآل بر  مرده  کامل  ایمان  با  باشید    .و  گاه  حب    هرکسآ بر 
گاه باشید    .دهدنکیر به او بشارت بهشت می مرگ و سپس منکر و    ۀ بمیرد فرشت  محمد آل آ

حب    هرکس می   محمد آل بر  برده  بهشت  به  خانبمیرد  به  عروس  که  طور  همان    ۀ شود 
گاه باشید    .شودشوهرش برده می  بمیرد در قبر برایش دو درب    محمدآل بر حب    هرکس آ

گاه باشید    شود.سمت بهشت باز می به  بمیرد خداوند قبرش را    محمد آل بر محبت    هرکسآ
گاه باشید    .دهدزیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می بمیرد بر سنت    محمدآل بر محبت    هرکس آ

گاه باشید    .و جماعت مرده است آید در حالی  بمیرد روز قیامت می  محمد آل بر بغض    هرکسآ

 
 29ص 6ج: للطبرانی ،. المعجم االوسط1
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گاه باشید   بر بغض    هرکس که میان دو چشمش نوشته شده است: ناامید از رحمت خدا. آ
گاه باشید    .بمیرد کافر مرده است  محمدآل بمیرد بوی بهشت به    محمدآل بر بغض    هرکسآ

رسید نخواهد  باشید    . مشامش  گاه  بغض    هرکسآ بهره   محمدآل بر  شفاعتم  بمیرد  از  ای 
 1« .نخواهد داشت

به زندگانی من زندگی کند  یل است  ما  هرکس»فرمود:    رسول خدا   :عباس گوید ابن
ساکن شود، پس از من    پروردگارم کاشته است و به مرگ من بمیرد و در بهشت عدنی که  

که    ؛بیتم اقتدا کندباید در والیت علی باشد، و در والیت ولی او باشد، و پس از من به اهل
  . زی شده استها رو اند، و فهم و علم من به آنند، از طینت من آفریده شده ا ها عترت من آن

تکذیب  بر  وای  امتم پس  از  فضیلتشان  پیوند  آن   ؛کنندگان  که  را آن و  من  میان  ها  ها 
 2« .خداوند شفاعتم را نصیبشان نفرماید ؛گسلندمی

واضح  بیانی  میآیا  یافت  این  از  دوازده تر  خلفای  از  مقصود  اگر  عترت  شود؟!  گانه، 
 هستند؟! کسانی ها چه نباشد پس آن  پیامبر

که  شخص دیگری را به درب  مدینۀ علم و این  طالبابی غیر از علی بن   پیامبرآیا  
امری  توصیف فرموده است؟ آیا این روایات، به شخص عالم و ولی  است    امت  ترین  فهیم او  

 به او مراجعه کنند؟!   پیامبرفرمایند که امت سزاوار است پس از اشاره نمی 

 ه طو باب ح   بیت به کشتی نوحاهلدوم: تشبیه  ۀ قرین
خبر داد( میمون بن اسحاق هاشمی، احمد بن  به ما حاکم در المستدرک گفته است: )

 
:  تفسیر قرطبی ،  219ص  2ج :  عربیتفسیر ابن،  165ص  27ج:  تفسیر فخر رازی،  333ص  2ج:  المودة. ینابیع1
 بخشی از آن را روایت کرده است.  12ص ، البیتاهل و مقریزی در فضل ، 23ص 16ج
کنز 2 المبین ،  380ص  2ج:  المودةینابیع ،  294ص:  المصطفیبشارة ،  103ص  12ج:  العمال .  الوحی  خصائص 

 241ص 42ج: تاریخ دمشق، 30ص: للحافظ ابن البطریق
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ق، از حنش  اسحاو ، از اببه ما گفت  ، مفضل بن صالحبه ما گفت  الجبار یونس بن بکیرعبد 
  هرکسای مردم، گفت: درب کعبه را گرفته بود می ذر در حالی که کنانی، گفت: شنیدم ابو

من  .  ذر هستمشناسد من ابونمی مرا    هرکسو    ، کسی هستممن چه   ]داندمی [شناسد  مرا می
ل اهل »فرمود:  شنیدم که می   از رسول خدا  ث  ل کشتی نوح استم  ث    هرکس   ؛بیت من، م 

ط مسلم  واین حدیث بنابر شر   «.غرق شود   بازبمانداز آن    هرکسسوارش شود نجات یابد و  
 1اند.آن دو، آن را نقل نکرده  صحیح است اما

بغداد، عباس بن  در  خبر داد( احمد بن جعفر بن حمدان زاهد  به من  و گفته است: ) 
، مفضل به ما گفت  قراطیسی  ، محمد بن اسماعیل احمسیبه ما گفت  ابراهیم قراطیسی

درب    ذر از حنش کنانی، گفت: شنیدم ابوق،  اسحا، از ابو به ما گفت  قراطیسی  بن صالح 
  هرکسو    ، کسی هستممن چه  ]داندمی [شناسد  مرا می  هرکسگفت  بود و میکعبه را گرفته  

ابونمیمرا   از رسول خدا   . ذر هستمشناسد من  باشید  »فرمود:  شنیدم که می  من  گاه  آ
ل اهل  ث  ل کشتی نوح است نسبت به قومشم  ث  سوارش    هرکس   ؛بیت من در میان شما م 

 2.« غرق شود بازبمانداز آن   هرکس شود نجات یابد و 

  سجاده  ]بن[االوسط روایت کرده است: حسین بن احمد بن منصور  طبرانی در المعجم 
، از اعمش،  به ما گفت  بن عبد قدوس  عبدالله:  به ما گفت  بن داهر رازی  عبدالله:  به ما گفت

ابو  های درب  کعبه را  ذر غفاری را دیدم که کوبه ابومعتمر، گفت:  اسحاق، از حنش بن  از 
و می بود  و  کسی هستممن چه   ]داندمی [شناسد  مرا می  هرکسگفت  گفته  مرا   هرکس، 

ابونمی  من  هستمشناسند  غفاری  خدا   .ذر  رسول  از  می  من  که  ل  »فرمود:  شنیدم  ث  م 
ل کشتی نوح است در میان قوم نوح   بیت من در میان شمااهل ث  سوارش شود    هرکس  ؛م 

 
 343ص 2ج: حاکم نیشابوری ،. المستدرک1
 151ص 3ج: حاکم نیشابوری، . المستدرک2
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ل  و آن  ؛از آن تخلف کند غرق شود  هرکسو    نجات یابد ث  اسرائیل  در میان بنی  1حّطهباب   ها م 
 2.« هستند

  ، علی بن حکیم اودی ه به ما گفتشیبهمچنین گفته است: محمد بن عثمان بن ابی 
ذر  حرب، از حنش بن معتمر، گفت: ابو  ، از سماک بنبه ما گفت  : عمرو بن ثابت به ما گفت

شناسد  مرا نمی  هرکسذر غفاری هستم،  گفت من ابوبود و میکعبه را گرفته    ۀرا دیدم که حلق
ل  ث  بیت من م  ل اهلث  م  »فرمود:  شنیدم که می   از رسول خدا   .من جندب غفاری هستم

 3« .از آن تخلف ورزد غرق شود هرکسسوارش شود نجات یابد و  هرکس .کشتی نوح است

:  به ما گفت  : پدرم به ما گفت  کالبی  ه العزیز بن محمد بن ربیعو گفت: محمد بن عبد 
سعید خدری، گفت:  و، از ابهصائغ، از عطی  هسلمو ، از اببه ما گفت  حمادن بن ابیاالرحمعبد 

ل اه»فرمود:  میشنیدم رسول خدا  ث  ل کشتی نوح استل همانا م  ث    هرکس  .بیت من م 
ل اهل   .از آن تخلف ورزد غرق شود  هرکسسوارش شود نجات یابد و   ث  بیت من در  همانا م 

ل  ث   4« . ...اسرائیل استدر بنی   هحطباب  میان شما م 

نوح آن   پیامبر را به کشتی  ببرد و    هرکستشبیه فرموده است که    ها  پناه  به آن 
با این توجیه که »بر کوهی جای خواهم گرفت که مرا   هرکسو  یابدسوارش شود نجات می

شود   غافل  و  نماید  ترک  را  کشتی  کند«  حفظ  آب  ایناز  سوار از  فقط  کشتیکه  در    شدن 
ها پیروی کند  از آنو  د  ر  ب  ها پناه  ، غرق خواهد شد. همچنین کسی که به آن است  کنندهحفظ

،  ها را ترک کند برخالف کسی که آن  ؛نجات خواهد یافت برگیرد    هارا از آن   خود  و دین 
 غرق نموده است. اند بر روی یکدیگر انباشته هایی که  را در جهالت خود چنین کسی  که

 
 )مترجم(.  161: و اعراف 58: برای معنای باب حطه مراجعه کنید به بقره .1
 139ص 1ج: المعجم الصغیر ، 10ص 4ج: . المعجم االوسط2
 355ص 5ج: . المعجم االوسط3
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 : گویدمیالدین در المراجعات سید شرف 

در دین    هرکست که  ن اسبه کشتی نوح ای  هااز تشبیه آنمنظور  دانی  میشما  و  »
اخذ کند از عذاب آتش  و بابرکت    فرخنده  ۀد و فروع و اصول دین را از ائمر  ب  ها پناه  به آن

و  نجات می آن  هرکسیابد،  روز طوفان(  از  )در  که  مانند کسی است  ورزد  تخلف  بر  ها 
او در با این تفاوت که  ؛تا کوه او را از امر خداوند محافظت کندبگیرد کوهی جای بلندای  

شود؛ به خدا پناه غرق می  (آب داغ جهنم»حمیم« )در  یکی    این  لیو   ،شده استآب غرق  
اند این است که خداوند متعال آن تشبیه شده هبه باب حط هاکه آنبریم. علت اینمی

قرار داده  خود حکمت در برابر  و خضوع خود درب را مظهری از مظاهر تواضع به جاللت 
  بیت اهلاطاعت این امت از  خداوند  .  شدت، سببی برای آمرزش  است، و به همین عل

در برابر  و خضوع  خود  شان را مظهری از مظاهر تواضع به جاللت  از ائمهپیروی  اش و  نبی
. این وجه  اندشدهسببی برای آمرزش  ]ائمه[    قرار داده است و به همین علتخود  حکمت  

دیگر  این احادیث و احادیث    ۀئو پس از اراپرداخته  این وجه شبه  به  حجر  شبه است و ابن
ها را دوست  آن هرکساین است که    ها به کشتیو علت تشبیه آنشبیه آن گفته است: »

بزرگ بدارد تا نعمت شرافتشان را شکر گوید، و از هدایت علمایشان اخذ  ها را  آنو  بدارد  
تاریکی  ،کند  مخالفتاز  میهای  نجات  و  یاب ها  دریای    هرکسد،  در  ورزد  تخلف  آن  از 

باب  و  گوید: »« تا اینکه می.شودان هالک میو در صحراهای طغی  ، کفران نعمت غرق
تشبیهـ  هحط با    ونداین است که خدا  ـهحطباب  به  ها  آن  یعنی علت  متعال ورود همراه 

ای آمرزش  المقدس است، سببی بر تواضع و استغفار به آن درب را که باب اریحاء یا بیت
مودت   و  است  داده  آمرزش  نیز  را    بیتاهلقرار  برای  سببی  امت،  این  داده  برای  قرار 

 1است.« 

 گوید: ، می حجر توضیح نوشته سخن فوق از ابن  ای الدین بر سپس سید شرف 

یک از فروع و عقاید دین  مراجعه کن و به من بگو او چرا در هیچسخن وی  به این  »

 
 78- 77ص: . المراجعات1



 91 ................................................................... االمر یمقصود از اول  یینپنجم: تع  ۀنکت

یک از اخالق  یک از علوم سنت و کتاب و هیچقواعد فقهی و هیچیک از اصول و  یا هیچ
ها تخلف ورزید و  ؟ و چرا از آنه استو سلوک و آداب، از هدایت ائمه چیزی اخذ نکرد

و در صحراهای سرکشی و طغیان هالک نمود؟    ،را در دریاهای کفران نعمت غرقخود  
به را  او  همخداوند  روا  بدی  ۀخاطر  ما  به  که  بهتانت  داشهایی  زد  و  ما  به  که  هایی 

 1ببخشاید.« 

 گفته است: واحدی 

به انتساب به والیتشان و   ها به کشتی نوحبا تشبیه آن  ید ببین » چگونه مردم را 
و ترس خطرات آخرت و هول و فزع آتش آخرت را   حرکت زیر پرچمشان دعوت کرده، 

گیرد و او را وارد شاهراه منیت  است که سواره را دربرمیبه تصویر کشیده  مانند دریایی  
و  می میهای  کشمکشکند  فرو  او  بر  را  و  بالها  و پیامبر    بیتاهلریزد،  )علیه 

و   ؛قرار داده استهایش  هالکتها و نجات از  السالم( را عامل رهایی از آن ترس علیهم
عبور کرد، از  خروشان  دریای   توان جز با کشتی ازهمان طور که هنگام تالطم امواج نمی

رسد جز کسی که در  نمی ]ی بهشت[هانعمت ۀطوفان جهنم نیز در امان نیست و به خان
اش فقط  رسول )صلوات الله علیه و علیهم( باشد و محبت و خیرخواهی  بیتاهلوالیت  

شتی  سازد؛ زیرا کسانی که از آن کمحکم   هاآن را با والیتخود  ۀها باشد و عقیدبرای آن
  ؛ خارج شدند ی جهنمسوی غل و زنجیرهابه بدترین جایگاه رسیدند و از دنیا بهبازماندند  

مقارن کتاب خدای متعال  ها را  آنها را به کشتی نوح تشبیه فرمود  و همان طور که آن
 2، و زوج تنزیل.« یعنی همراه کتاب ؛نیز قرار داد

 هودی در شرح حدیث کشتی گفته است: سم

ثبت شده نجات    ،برای اهل کشتی  قوم نوحمیان  این است که از    آن  و علت»
انداختن به ثقلین یعنی کتاب خدا و عترتش تشویق به چنگ  نیز حضرتش  است، و قبالا 
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فرموده و گفته است آن دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند، و در  
با این کار نجات    پس  .خبر داده استبعضی طرق فرموده است خدای لطیف و دانا به من  

چنگ  به این ترتیب  و    ،معرفی کردهها را راه رسیدن به نجات  را برایشان اثبات فرموده و آن
آویختن اش عبارت است از تشویق به  و نتیجه  ؛انداختن و تمسک مذکور انجام شده است

  ۀ دهندت شرافتنعم برای  تا شکری باشد    ،ها آن  و بزرگداشت  ، هاریسمان و محبت آنبه  
آن را اخذ کند    هرکساز هدایت و اخالق و عادات نیکوی علمایشان.  برگرفتن  و    هاآن

از آن تخلف    هرکساز تاریکی مخالفت نجات یافته و شکر نعمت فراوان را به جا آورده، و  
آتش   و مستوجب  شده  غرق  سرکشی  و  طغیان  جریان  و  کفران  دریاهای  در  شده  ورزد 

 1است.« 

حطة  باب  و    به کشتی نوح  بیتاهل صیف و تشبیه  و تو   از سوی پیامبرکید  أ این ت 
بنی آیا  اسرائدر  چیست؟  برای  بیهوده  این  یل،  و  لغو  حضرتکاری  آن  سوی  بوده    از 

 و هرگز چنین نیست! است؟! 

به    هرکسدژی هستند که  همان  ها  به این نکته است که آن داللت ها برای  این تمامی  
از   پناه گیرد  تباه   ت هالکآن  از غرق   شود شدن حفظ میو  بدعت و  های  شدن در گمراهی 

پیروی    بیتاهل از    هرکسبنابراین    ؛ماند سبحان، در امان می  وند خدا دین  در  شده  وارد
 کند.شود و سقوط می ها تخلف ورزد غرق میاز آن هرکسیابد و کند نجات می 

که سنت    ایگانه تر از این وجود دارد که مقصود از خلفای دوازدهای واضحآیا اشاره   حال
ها هستند؟! اگر مقصود از خلفای  آن   ، دهندنند و به مردم آموزش می کرا زنده می  پیامبر
نیست گانه آندوازده برابر شماستد پس چه نها  در  تاریخ  انصاف    ؛ کسانی هستند؟  با  را  آن 

 . کنیدمل أو ت بخوانید 

است:  فرمود  پیامبر بن  »ه  شود   هرکس  .است  ه حطباب   ،  طالبابی علی    واردش 
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 1«شود.می از آن خارج شود کافر  هرکسمن و ؤم

 ( پیامبرۀخلیفجانشین )نخستین 
آیند و سنت  می  ایشان که پس از  را    پیامبرخلفای  خصوصیات    ،هاروایت گفته شد  

اشاره شد  و حیرتی  نیز به آشفتگی  و    ؛اندبیان فرموده   دهندرا به مردم آموزش می   شو تعالیم
افراد   که  بسیاری  که  را  خلفایی  نتوانستند  و  کردند  آن سقوط  آن   پیامبردر  ترحم  بر  ها 

؛  ها را احیاگران و آموزگاران سنت به مردم توصیف فرموده است تشخیص دهندفرموده و آن 
:  ها رجوع کنند که مردم به آنباشند  آموزگاران مردم و علمایی  همان  ها  طبیعی است که آن   و
 َّی الر ل  وُه إ  دُّ ْو ر  لیو  ل  ذ االمراولی ُسول  و  إ  ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ل  ْنُهْم ین  ی م  ُه م  ُطون  ْنب 

)و اگر آن را   2ْست 
زیرا    ؛ابند(یاند که آن را در ان آنان کسانییای امر خود عرضه کنند، قطعاا از میبه رسول و اول

ها کسانی هستند که  آنپس  دهند.  و به مردم تعلیم می کنند  می را نقل  پیامبر  ها سنت  آن
حقایق  کردن  آشکار ها قادر به  کنند؛ زیرا آنامت برای شناخت حق به سویشان مراجعه می

خودش  که    پیامبرشناسند.  موازین شریعت محمدی را میزیرا    ؛ دینی هستندمعارف  و  
است  علم  را    ،شهر  علم  آن داخل میـ درب  از  مردم  داخل  شوند  که  علوم  را    تا  علم  شهر 

 « .ن شهر علم هستم و علی درب آن استم»فرموده است: و  ،کردهبیان  ـبشناسند 

، محمد  به ما گفت  العباس محمد بن یعقوبروایت کرده است: ابو   «مستدرک»حاکم در  
ه معاوی، ابو به ما گفت  السالم بن صالحصلت عبد ، اباه به ما گفتالرحیم هروی در رملبن عبد 

الله عنهما) عباس  ، از اعمش، از مجاهد، از ابن به ما گفت   ، گفت: رسول خدا ( رضی 
ش  بکند باید از در قصد شهر    هرکس.  و علی درب آن است  هستم   من شهر علم »فرمود:  
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 1اند.آن را روایت نکرده این حدیث صحیح است ولی آن دو  «.وارد شود

،  به ما گفت  زکریا ذکر کرده است امام ابو چه  آن همچنین روایت کرده است: به صحت  
، حسین  به ما گفت  الحسین محمد بن احمد بن تمیم قنطری، ابو به ما گفت  یحیی بن معین 

به ما    ، محمد بن جعفر فیدی به ما گفت  ، محمد بن یحیی بن ضریسبه ما گفت  بن فهم 
، گفت:  ( له عنهمارضی ال)عباس  ، از اعمش، از مجاهد، از ابن ه به ما گفت معاوی، ابو گفت

صد شهر کند  ق  هرکسو علی درب آن است.    هستم   من شهر علم »فرمود:    رسول خدا 
 2ش وارد شود.« بباید از در 

به  در بخاری    امام شاشی قفالفقیه    ،همچنین روایت کرده است: ابوبکر محمد بن علی 
به من    اصل کتابش من از او پرسیدم، نعمان بن هارون بلدی در بلد از  من گفت در حالی که  

به    ، سفیان ثوری به ما گفت  الرزاق، عبد به ما گفت  بن یزید حرانی  عبدالله، احمد بن  گفت
گفت: از جابر بن    ، ن بن عثمان تیمیاالرحمبن عثمان بن خثیم، از عبد   عبدالله، از  ما گفت

 
است.    عتمداباصلت، ثقه و م:  . حاکم پس از نقل این روایت گفته است126ص    3ج  :  . المستدرک، حاکم نیشابوری1

:  گفتاز عباس بن محمد دوری شنیدم که می : گفت می «تاریخ»الدر که من از ابوالعباس محمد بن یعقوب شنیدم 
آیا حدیث »من شهر علم هستم« را از معاویة  :  ثقه است. گفتم :  از یحیی بن معین دربارۀ اباصلت هروی پرسیدم گفت

 است.عتمد محمد بن جعفر فیدی آن را روایت کرده، و او ثقه و م: بن اعمش روایت نکرده است؟ پاسخ داد
از صالح بن محمد  :  گفتفقیه قبانی که امام روزگار خودش در بخاری بود شنیدم که می  ،ابانصر احمد بن سهلاز  

ما به همراه یحیی بن معین به حضور :  ال شد گفتؤبن حبیب حافظ شنیدم که وقتی دربارۀ اباصلت هروی از او س
دنبالش به  نیز  رفت من  یحیی  وقتی  کرد.  او سالم  بر  و  رفتیم  گفتم   اباصلت  او  به  و  اباصلت  :  رفتم  دربارۀ  نظرت 

کند روایت می   عباس از پیامبراو حدیث اعمش را از مجاهد از ابن:  گوست. گفتم او صادق و راست :  چیست؟ گفت
این :  گفت «  .آن وارد شود  بمن شهر علم هستم و علی درب آن است. پس هرکس قصد علم کند باید از در »:  که

 ابومعاویه، از اعمش روایت کرده، به همان صورتی که اباصلت روایت کرده است. حدیث را فیدی، از 
این  :  حسین بن فهم گفت:  . حاکم پس از نقل این روایت گفته است126ص  3ج:  . المستدرک، حاکم نیشابوری2

اید بداند که  کننده از این حدیث بشخص استفاده:  روایت را اباصلت هروی از ابومعاویه به ما گفته است. حاکم گوید
و حافظ است، )و برای این حدیث( شاهدی از حدیث سفیان ثوری با    عتمدن، ثقه و ماحسین بن فهم بن عبدالرحم

 سند صحیح وجود دارد.
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  هستم  من شهر علم »فرمود:  که می شنیدم    گفت: از رسول خدا شنیدم که می   عبدالله
 1وارد شود.«  بقصد علم کند باید از در   هرکسعلی درب آن است.  و

السالم : عبد گفتندما  به    طبرانی روایت کرده است: معمری و محمد بن علی صائغ مکی
عباس، گفت:  بن ا ، از اعمش، از مجاهد، از  ه به ما گفتمعاوی، ابو به ما گفت  بن صالح هروی

صد علم کند  ق  هرکسو علی درب آن است.    هستم   من شهر علم»فرمود:    رسول خدا 
 2ش وارد شود.« بباید از در 

و علی درب آن    هستم  من شهر علم»که فرمود:    پیامبر کند از  البر روایت می عبد ابن
 3.« ش وارد شودبقصد علم کند باید از در  هرکساست. 

حکمت است و علی درب   ۀشهر حکمت و خان  پیامبرهمچنین روایت کرده است که  
را   حدیث  این  محدثین  از  بسیاری  از  کرده نقل  آن.  برخی  حضور  روایات  این  اند.  تقدیم 

 :شودمی

 4هستم.«  حکمت ۀمن خان»روایت شده است:  پیامبرمناوی گفته است: از 

 
 126ص 3ج: . المستدرک، حاکم نیشابوری1
 55ص  11ج: . المعجم الکبیر2
این حدیث گفته است،  1102  ص  ،3ج:  . االستیعاب3 از نقل  بعد  و علی درب آن  من  »:  فتنی  شهر علم هستم 

عالئی این حدیث را جعلی دانسته و در این :  گویم عباس و جابر آورده است. می این را از حدیث علی و ابن«  .است
ن است و ضعیف نیست  ؛جوزی بوده استتابع ابن ،حکم  س  چه برسد به اینکه جعلی    ،اما طریق این حدیث به درجۀ ح 

؛ جوزی با او مخالفت کرده و تکذیبش نموده استحاکم آن را صحیح دانسته و ابن :حجر گفته استبوده باشد. ابن
 95ص: الموضوعاتاما نظر درست بر خالف هر دو است و این حدیث حسن است، نه صحیح و نه کذب. تذکرة

این تمثیل چنگ بیندازند که اخذ علم و حکمت مخصوص اوست و فراتر از او  :  . طیبی گوید4 به  شاید شیعه به 
و  اُتوا الُبُیوت  :  فرمایدشوند و خداوند متعال می ش وارد میب؛ زیرا به خانه از در رسد مگر با واسطۀ اودیگری نمی

ا ه  ن أبواب  ها دلیل قاطعی در این خصوص در دست ندارند؛ زیرا خانۀ  ولی آن   ؛ها از درهایش وارد شوید()به خانه  م 
 دارد. پایان.  بدر حالی که هشت در تر از خانۀ حکمت نیست بهشت فراخ
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ولی این تخصیص، نوعی از بزرگداشت را    ؛های آن استبی از در ب»معنای حدیث این است که علی در :  قاری گوید

ترین و داناترینشان است. از جمله شواهدی که رساند و او چنین است؛ زیرا او در مقایسه با برخی از صحابه، بزرگمی
بهکند همۀ  داللت می  در اصحاب  پیامبربمنزلۀ  این سخن  همانند ستارگان    ها هستند  که اصحاب من  است 

شدن  شوید؛ و این حدیث اشاره به اختالف مراتب نور اصحاب در هدایتبه هرکدام که اقتدا کنید هدایت می   ؛هستند
 155ص 10ج: « تحفة االحوذی.دارد
ها برا یکی از در   کند علیوجه کند که چطور سعی می الزم است خوانندۀ گرامی به تالش زشت طیبی ت:  گویم می

هایی برای شهر علم به تصویر بکشند با این استدالل که بهشت، هشت  بکنند در معرفی کند و دیگران نیز سعی می 
ای از علم داشته باشد آیا ممکن است چنین استداللی مطرح کند! بهرهدانم آیا کسی که اندکدارد. من نمی  بدر 
پیامبری هشت هابدر  به حدیث  ربطی  که تصریح می  گانۀ بهشت چه  در دارد  نه    بکند شهر علم یک  دارد، 
 های متعدد؟! بدر 
اند، و  در معضالت، اجماع داشته  طالبداند که همگان به مراجعه به علی بن ابیطیبی نمی   عالوه آیا واقعاا به

؟! در صفحات بعدی خواهیم دید  ردندکبه او مراجعه می ]خودشان[هایی بودند پس چرا اگر آن صحابه درب یا باب
 اند.کردهدیگران به او مراجعه می

ها رفتن از آن گگواهی داده است که عترتش داناترین مردم پس از او هستند و از پیشی   داند پیامبرو آیا طیبی نمی 
 نهی فرموده است؟! 

الله بن بکیر غنوی  محمد بن عبدالله حضرمی به ما گفت، جعفر بن حمید به ما گفت، عبد:  طبرانی روایت کرده است
شما    [»من مقّدم بر  :  فرمود  رسول خدا:  گفت  به ما گفت، از حکیم بن حبیر، از ابوطفیل، از زید بن ارقم 

های از طال و نقره به شوید که پهنایش میان صنعاء تا بصری است و در آن پیالههستم، و شما به حوضی وارد می 
ای رسول    کنید. مردی برخاست و گفتست. پس دقت کنید پس از من چگونه با ثقلین رفتار میهتعداد ستارگان  

است که سببی است که یک طرفش در دست خدا تر کتاب خدبزرگ  ثقل  :  فرمود  ثقلین چیست؟ رسول خدا  ،خدا
تر عترت من به آن چنگ بیندازید تا هرگز نابود و گمراه نشوید. ثقل کوچک   ؛آن در دست شماست  ]دیگر[و طرف  

است و این دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند. من این را از پروردگارم برای آن دو درخواست  
 66ص 3ج: الکبیر« المعجم . ها از شما داناترندنپیشی نگیرید و به آن دو چیزی تعلیم ندهید؛ زیرا آ کردم. بر آن دو

ثقلین چیست ای    کنید. شخصی ندا داد»دقت کنید پس از من چگونه با ثقلین رفتار می:  و در روایت دیگر فرمود
  ؛ آن به دست شماست  ]دیگر[ف  است و طر   عزوجلکتاب خدا که یک طرفش به دست خدای  :  رسول خدا؟ فرمود

به آن چنگ بیندازید تا گمراه نشوید. و نیز عترتم. خدای لطیف دانا به من خبر داد که آن دو از هم جدایی ندارند تا  
ها پیشی نگیرید که  پس بر آن  ؛در حوض بر من وارد شوند؛ و من این را از پروردگارم برای آن دو درخواست کردم

ها داناتر از شما  چرا که آن  ،ها چیزی نیاموزیدشوید. و به آنها عقب نمانید که هالک می شوید و از آنهالک می 
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هرکس من نسبت به او از خودش سزاوارتر هستم علی، ولی و :  را گرفت و فرمود  هستند. سپس دست علی

دشمنی کن.« المعجم اش باش و هرکس با او دشمنی کند با او  سرپرست اوست. خدایا هرکه در والیت او باشد متولی
 166ص  5ج: الکبیر

ها نهی فرموده گرفتن بر آنبه اینکه عترتش داناترین مردم پس از اویند و اینکه از پیشی   با وجود گواهی پیامبر
 ه کرده، درست است؟ئای که طیبی ارااست، آیا این توجیه بیمارگونه طالباست، و سید عترت علی بن ابی

گفتۀ طیبی و مناوی را مقایسه کند که پس از نقل حدیث »من شهر علم هستم و علی درب  خواننده باید دقت کند و
شهر جامع معانی همۀ ادیان    مصطفی:  آن وارد شود« گفته است  بهرکس قصد علم کند باید از در   ؛آن است

را گرامی بدارد.  است و شهر باید دربی داشته باشد و حضرتش خبر داده است که درب آن شهر، علی است. خداوند او  
در راه هدایت خطا کرده است؛ و افراد موافق   ،وارد شهر شود و هرکس در راه او خطا کند  ،پس هرکس راه او را برگیرد

الی  ؤاند. کالباذی روایت کرده است که مردی از معاویه سپیمان به اعلمیت او گواهی داده و مخالف و دشمن و هم 
وای بر تو که از مردی  :  خواهم. گفتپاسخ تو را می:  ناتر از من است. مرد گفتاز علی بپرس، او دا  :کرد و او گفت

او اعتراف   کراهت داری که رسول خدا دربارۀ  این نکته  به  بزرگان صحابه  و  و عزیز داشته  را گرامی  او  دانش 
ر اشکالمی علی اینجاست از  :  تالی پرسید. او گفؤپرسید. مردی پیش عمر رفت و سهای خود را از او میکنند و ُعم 

برخیز، خداوند پایت را بشکند. سپس نام مرد :  المؤمنین. عمر گفتخواهم از تو بشنوم ای امیرمی :  او بپرس. گفت
 « تعوذ»را از دفترش حذف کرد. از چند طریق روایت صحیح رسیده است که عمر از گروهی که علی در میانشان نبود  

و حتی او را نزد خود نگه داشت و مسئولیت فرستادن به جایی را به او نداد تا در مشکالت   (بردمی  پناه  به خدا)کرد  می
به عطا گفته شد آیا احدی از صحابه هست  :  الملک بن سلیمان روایت کرده است، گفت رت کند. حافظ عبدبا او مشو
دانند که فهم کتاب خدا منحصر اولین و آخرین می:  به خدا قسم نه. حرالی گفته است:  تر از علی باشد؟ گفتکه فقیه 

از دربی گمراه شده است که   را نداند  این  از دلبه علم علی است و هرکس  را  ها خداوند پشت آن درب، حجاب 
پردهبرمی با  یقینی که  تا  از حجاب محقق میدارد  نمی برداری  تغییر  و  گردد... فیض شود  القدیر شرح  کند محقق 

 . 60ص 3ج: الجامع الصغیر
دهی را متحمل شده است؟ چرا حقایق واضح را  با وجود وضوح این مسئله چرا طیبی رنج و زحمت تأویل و جهت

 پیچاند؟! یم
( که در  11فهمیم )صبا آنچه گذشت، بطالن گفتۀ علی بن محمد علوی در »دفع االرتیاب عن حدیث الباب« را می

این حدیث به آن معناست که همۀ علم و حکمتی که در شهر  : گویدتوضیح حدیث »علی درب مدینۀ علم است« می
هرکس علم یا حکمت بخواهد    پس از آن آمده است کهو خانۀ حکمت قرار دارد راه خروجش از این درب است؛ لذا  

گیرد غیر از شخص محصور، کس  باید از این درب وارد شود؛ و در آن حصر مورد ادعایی وجود دارد که فرض می
]و مقصود او این است که فقط علی درب شهر علم نیست و افراد دیگری هم  دیگری نیست، اما در حقیقت هست  



 مر در قرآن و سنت االواول .................................................................................... 98

 
با این بیان که وقتی گوینده بداند کسی به صفت نهایت و بلندی رسیده است جایز است   [(مترجم )درب علم هستند.  

گویا او در آن صفت، یگانه است، اما در حقیقت این طور نیست. پس  کند؛از روی مبالغه این صفت را در او منحصر 
  ود از روی مبالغه، علیششود یا کسی که حکمت  خانه از او خارج می این دربی که علم شهر از آن خارج می

اما    ؛شریک استعلم شهر یا حکمت  خانه از طریق این درب، با علی    برگرفتناست در حالی که غیر علی نیز در  
  کند بر او عنوان درب اطالق شده است و دلیلش این است که او داناترین  حمل می چون بیشتر این علم را علی

 صحابه است. پایان. 
را  طالباشخاص دیگری غیر از علی بن ابی کند با توجیه احادیث پیامبره او تالش می توجه داشته باشیم ک

کنند؛ داللت می   د؛ همان احادیثی که بر انحصار »درب« به علیکندر خصوصیت »درب شهر علم بودن« شریک  
صحابه است و به  داناترین   که علی با این توجیه که این حصر و انحصار  مورد ادعا، از روی مبالغه بوده است؛ چرا

 بودن دیگران برای شهر علم منافاتی ندارد. همین دلیل لفظ باب بر او اطالق شده است و این، با باب
ویالت، مبانی أدلیل این ت ،اند. آریه کرده ئهای باطلی را شاهد هستیم که بدون هیچ دلیل علمی اراویلأچنین تاین

کنند متون را طبق آن مبانی تأویل  ن متون سازگار نیست و حتی تالش می های فکری است که با مضامیو بنیان 
 کنند.

ترین  برای بزرگداشت بوده، و به این دلیل بوده که او بزرگ  اما گفتۀ »قاری« مبنی بر اینکه تخصیص به ذکر علی
به بود و حقیقت این صحا   ترین  ترین و فاضلگر بز  طور قطع و یقین علیو داناترین صحابه بوده است، البته به

او  است که مقایسۀ علی اما قاری، تخصیص به ذکر  مقایسۀ درستی نیست؛  به  با دیگران  عنوان  را صرفاا 
و با    کندشهر علم معرفی    ]دیگر[های  بعنوان در با این قصد که سایر صحابه را به  ،کندبزرگداشت او معرفی می

البته با   ؛کندشوید« استدالل میدام که اقتدا کنید هدایت می به هرک  ؛حدیث »اصحاب من همانند ستارگان هستند
های دیگر. این در حالی است که بسیاری از بشدن از طریق در کننده در میزان و درجۀ هدایتوجود وجه متمایز 

پیامبر  نداشتنصحتو    بودندروغینعلما به   بودن دلیل مجهولاند که یا بهتصریح کرده  نسبت این حدیث به 
 دلیل مخالفتش با تعالیم دین اسالمی و سنت نبی کریم.بوده، یا بهراوی آن 

عمر گفته است این سند، فاقد حجیت است؛ زیرا  »ابو:  گوید  91ص  2ج:  البر در جامع بیان العلم و فضلهعبدابن
 «.حرث بن غصین مجهول و ناشناخته است

اند و چیزی از آن  سندهایش همگی ضعیف   در حالی که  T»این حدیثی مشهور است :  گویدو بیهقی دربارۀ آن می 
 230ص 2ج: « تخریج االحادیث و اْلثار للزیلعی.سندها ثابت نشده است

:  گوید شوید« میند، به هرکدام که اقتدا کنید هدایت میاحزم در توضیح حدیث »اصحاب من مثل ستارگان  و ابن
اگر اختالف رحمت باشد پس اتفاق نظرات،    این فاسدترین سخنی است که وجود دارد؛ زیرا :  ابومحمد گفته است

گوید؛ زیرا یا باید اتفاق نظرات باشد، یا اختالف؛ و خشم و غضب است؛ و این سخنی است که هیچ مسلمانی نمی 
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 5ج:  چیزی جز رحمت یا غضب وجود ندارد. اما این حدیث مذکور، باطل و جعلی و ساختۀ اهل فسق است. اْلحکام 

 آورد. بودنش، دالیلی می ت جعلی . او سپس برای قطعی642ص
»کسانی که به عدالت همۀ :  گوید می   344و »شیخ محمود ابوریه« در کتاب خود اضواء علی السنة المحمدیة ص

می اتکا  که  دالیلی  جمله  از  معتقدند  می صحابه  که  است  این  فرمودکنند  خدا  رسول  مانند :  گویند  من  اصحاب 
سخن هرکدام را که اخذ کنید ... اما این  :  شوید. و در روایت دیگرد هدایت میند، به هرکدام که اقتدا کنیاستارگان

 «. ای نداردحدیث باطل است و اصل و ریشه
شدن به چیزهای ما را به متعبد  توان مضمون آن را پذیرفت؛ زیرا محال است پیامبرپوشی از سند آن، نمیبا چشم 

آش رفتار صحابه،  تناقض   زیرا  کند؛  امر  و متناقض  تناقضاتشان،  و  روز است. سیرۀ صحابه  میان  از خورشید  کارتر 
بردند و حتی کارزار و کشتن یکدیگر، در برابر خواننده قرار دارد. توصیفات نفاق و گمراهی که برای یکدیگر به کار می

 حال مسلمان چگونه باید اقتدا کند؟ به قاتل یا مقتول؟!
 اند! ـ از اسالم مرتد شدهخبر داده است  همان طور که پیامبرـها عالوه حتی بعضی از آن به

شهاب، از سعید بن  از احمد بن شبیب بن سعید حبطی، پدرم به ما گفت، از یونس، از ابن: بخاری روایت کرده است
ند در شو»در روز قیامت گروهی از اصحابم بر من وارد می:  فرمود  گفت رسول خدامسیب، از ابوهریره، که او می

آن ورود  که جلوی  گرفته میحالی  به حوض  و میشود. می ها  اینان اصحاب من هستند،  پروردگارا  تو  گویم  گوید 
 ها بر پاشنۀ خود به عقب برگشتند.« ها پس از تو چه کردند؛ آندانی آن نمی

مسیب که او  از ابن  شهاب،وهب به ما گفت، یونس به من خبر داد، از ابناحمد بن صالح به ما گفت، ابن:  و گفت
شوند  مردانی از اصحابم در حوض بر من وارد می»:  فرمود  خواند که پیامبرحدیث می  دربارۀ اصحاب پیامبر

دانی پس از تو چه تو نمی  گویدگویم پروردگارا اینان اصحاب من هستند. می شوند. میو با تازیانه از حوض منع می 
 208ص 7ج: صحیح بخاری« پیشینیان خود، به عقب برگشتند.ها بر سنت کردند؛ آن

 شان هدایت شوند؟!توانند رهبرانی باشند که مردم به وسیله ها چگونه میاین
پیامبربه همین دلیل برخی افراد با نقل با نظرات و اجتهادات و به تفسیر این حدیث پناه برده  کردن از  اند، نه 

:  سازد که فرمایش پیامبراین برای شما روشن می:  گویداز سخنی طوالنی می  عبدالبر پسفتاوای خودشان. ابن
 عتمدنظران، در نقل بوده است؛ زیرا همۀ آنها ثقه و م، بنا به تفسیر مزنی و دیگر صاحب انداصحاب من مانند ستارگان

شهادت داده، واجب    رامبها نقل کرده و با آن بر پیکردن آنچه هریک از آنو عادل و پسندیده بودند. پس قبول
عباس به مسّور ابن  ،است و اگر در نظرات و اجتهادات خود مانند ستارگان بودند، در هنگام اختالف و پراکندگی

شود و ام و اشکالی بر تو نیست و به سخن هریک از ما که اقتدا کند هدایت میای و من ستارهگفت تو ستاره می
 263ص 4ج: سنت بر درستی  سخنش ندارد. التمهید نیازی به طلب بّینه و )برهان( از

سخن صحابی یکی  : گویددر پایان این پانوشت مایلم عباراتی را از غزالی از کتابش »المستصفی« نقل کنم. وی می
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 طالبابی یعنی علی بن   1، هستم و علی درب آن است«  من شهر حکمت»و در روایت  
که این مرتبه بسیار رفیع،  شوند. جدای از اینحکمت وارد میهمان دربی است که از آن به  
علی  »که    پیامبرکسی که بپندارد مقصود از این سخن    ، و این منقبت بسیار بلند است

است آن  دارد   «درب  برتری  و  رفعت  او  خو  ،یعنی  فاسد  غرض  برای  سخنی    ددر حقیقت 
 2سازد.و غرضش را برآورده نمیکند نیاز نمی بی  که او را بر زبان رانده ضعیف 

فرمود:    است که رسول خدا شده  روایت    : از امام علیآمده است  المودةو در ینابیع 
 3«علم هستم و علی درب آن است.  ۀانمن خ»

 
ل  ئای قاطور مطلق، حجت است، و عدهاند به اینکه مذهب صحابه، بهای قائل شدهاز اصول موهوم است و عده

اند که حجت فقط در سخن ابوبکر و عمر است ل شدهئای قااگر برخالف قیاس باشد حجت است، و عدهاند که  شده
اند به اینکه حجت در ل شدهئای قابه کسانی که پس از من هستند اقتدا کنید. و عده:  فرموده است  چون پیامبر

ۀ این سخنان باطل است؛ زیرا کسی نظر داشته باشند. از نظر ما همسخن خلفای راشدین در صورتی است که اتفاق
در سخنش حجتی وجود ندارد. چگونه    ،که ممکن است دچار خطا و فراموشی شود و عصمتش ثابت نشده است

توان با سخنان آنان احتجاج نمود در حالی که امکان خطا دارند؟ و چگونه بدون حجت متواتر، عصمتشان ادعا می
ود که اختالفشان جایز و ممکن است؟ و چگونه دو معصوم دچار ششود؟ و چگونه عصمت گروهی تصور میمی

نظر دارند؟ ابوبکر و  شوند؟ چگونه این ممکن است، در حالی که صحابه بر جواز مخالفت صحابه اتفاقاختالف می 
ه  ل اجتهاد بر هر مجتهدی واجب کردند کئبلکه در مسا  ،ها مخالفت کرد انکار نکردندعمر کسی را که با اجتهاد آن 

ها به جواز  از اجتهاد خودش تبعیت کند. پس نبودن دلیل بر عصمت، و وقوع اختالف در میانشان، و تصریح آن
 168ص : غزالی، .« المستصفیاست مخالفتشان، سه دلیل قاطع 

درست است؛    شود، فقط برای عترت پیامبربنابراین توصیف ستارگانی که مسلمان به هرکدام اقتدا کند هدایت می
ن  :  ها از خداوند سبحان هستندها نور واحدی هستند که اختالفی در میانشان نیست؛ زیرا آن آنزیرا   و کان  م  و  ل 

یراا  ث 
الفاا ک  یه  اخت  ُدوا ف  ج  و  یر  الله  ل  ند  غ  :  )نساء  .یافتند(در آن اختالف فراوانی می  )اگر از سوی غیر خدا بود قطعاا   ع 

82 ) 
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منحصر به علی    خدا علم رسول    ب د در نکنروایاتی که بیان می به همین ترتیب دیگر  
به  کسی از صحابه  و هیچ   ، عالم و دانای مطلق استآن  است. پس علی    طالبابی بن  

چه  : »، گفتز عایشه روایت شده استشود؛ به همین دلیل ا با او مقایسه نمیهیچ عنوان  
مردم به سنت    فت: او داناترین  ؟ گفتند: علی. گروزه بگیریدعاشورا  داد  کسی به شما فتوا  

 1است.«

 2است.«  طالبابیمن پس از من، علی بن  داناترین امت»فرمود:  پیامبر  همچنین

ابن  است  مسعوداز  شده  گفت:  روایت  پیامبر،  محضر  دربار   در  او  از  علی    ۀبودم. 
  ؛ حکمت به ده بخش تقسیم شده است»ال کردند. فرمود:  ؤ( سخداوند او را گرامی بدارد)

 ه بخش داده شد و به مردم یک بخش.«به علی نُ 

و ظاهری دارد و    یرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر حرفی باطنق»و نیز فرمود:  
 3نزد علی است.« ظاهر و باطن آن علم  

بن   علی  است  طالبابی بنابراین  نگهدارنده  و  عاصم  رسول    ، همان  به    خدا و 
 داده است.دستور  به او جستن تمسک 

بودیم. یک اعرابی    پیامبر گفت: نزد    ، استشده  عباس روایت  از سعید بن جبیر، از ابن 
ُموا   و  فرمودی:  آمد و گفت: ای رسول خدا، شنیدم می ص  ْبل    اْعت  ح  ه    ب 

م  اللَّ   همگی  و )  عا یج 
  پیامبرزنیم کدام است؟  بآن ریسمانی که باید به آن چنگ   .(دی زن  چنگ  خدا   سمانیر   به

 4.« او ریسمان محکم الهی است . به این چنگ بزنید»دستش را به دست علی زد و فرمود: 

 
 170ص 2ج: . ینابیع المودة لذوی القربی1
 614ص  11ج: . کنز العمال 2
 60ص 3ج: . فیض القدیر شرح الجامع الصغیر3
 356ص 1ج: لذوی القربی. ینابیع المودة 4
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و پوشیدگی  ابهام  گانه هیچ  خلفای دوازدهبرای شناسایی    شد، تقدیم  آنچه  وجود تمامی  با  
است و    طالبابی علی بن    ، ماند. اولین خلفا باقی نمی   گیر بهانه ای برای شخص  و بهانه 
 ؟! شودمی تر از این . آیا واضحهستند فرزندانشسپس 

 کند جلوگیری می  پیامبرخالفت سقیفه از نقل حدیث سنت 

آیند این است  می  پیامبر صفات خلفایی که بعد از    ۀ برجستمشخصۀ بارز و  دانستیم  
الزم  حال  .  دهندمی را به مردم تعلیم    پیامبرو سنت    کنند می   را روایت  پیامبرکه حدیث  

این  است   آیا  از  توصیف  ببینیم  ه است  را کرد  شادعای خالفت  پیامبربر کسی که پس 
 ؟ منطبق بوده است

روایت سنت نبوی جلوگیری کرده است. این موضوعی  نقل   خالفت سقیفه از  دانیم  می
چه   پیامبراما عجالتاا باید ببینیم خالفت سقیفه با سنت   ، است که جای بحث بسیار دارد

 را جمع کرد و گفت: مردم  پیامبربکر پس از وفات ه است. ابوکرد

و پس از شما،  شوید  میاختالف  دچار  گویید که در آن  میسخنانی  شما از رسول خدا  »
ال  ؤما ساز ش هرکسنکنید و نقل  . از رسول خدا چیزی خواهد بوداختالف مردم شدیدتر  

 1را حالل و حرامش را حرام بدانید.«  کرد بگویید کتاب خدا در میان ماست، حاللش

العباس محمد بن یعقوب،  ( ابو ما حدیث گفت  ه بحاکم در المستدرک روایت کرده است: )
داد  الحکم بن عبد   عبداللهمحمد بن   ابن خبر  و    وهب،  داد  بن  خبر  گفت: شنیدم سفیان 

از عاگفت  می حدیث    ه عیین بیان،  از قرظة بن کعب، گفت: »از  به قصد عراق  مر شعبی، 
با ما   بن خطاب  آیا    " صرار"به  پیاده  خارج شدیم و عمر  آمد و وضو گرفت و سپس گفت: 

را  هستیم و تو ما    ما اصحاب رسول خدا   ،؟ گفتند: آری پیاده آمدمدانید چرا با شما  می
خواندنشان همچون صدای  صدای قرآنروید که  . گفت: شما به روستایی میبدرقه کردی

 
 3ص 1ج : ، به نقل از تذکرة الحفاظ ذهبی47ص:  للشیخ محمد ابوریه ،. السنة المحمدیة1
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کنند. فقط قرآن بگویید و از  ها نگویید که شما را مشغول می احادیث را به آن  1. زنبور است
قرظه وارد  به  کنید. بروید و من شریک شما هستم. وقتی  روایت  کم    ت رسول خدا اروای

 .«رده استخطاب از این کار نهی ک: ابن ند گفتند: به ما حدیث بگو. گفتها آنشد 

و قرظة    ؛و طرق متعددی دارد که قابل جمع و بحث استاین حدیث صحیح است  سند  
یکی از شروط  حدیث شنیده است و    بن کعب انصاری یک صحابی است که از رسول خدا 

آن دو به    ،او  دیگر روایات    دربارۀو اما  محدود نکنیم،  ها را  ما برای صحابه این است که آن
 2اند. کردهها احتجاج آن

کرده    ی کار چنین  بکر  عایشه، ابو  ۀ گفتطبق    ؛ ندا هرا سوزاند  پیامبرها حتی سنت  آن
 گفته است: است. عایشه 

تا صبح بیدار    یک شبپانصد حدیث بود.    ؛را جمع کرد  رسول خدااحادیث  پدرم  »
که  رسیده شما شدم و گفتم: شکایتی یا خبری به نگران من  . کردبود و بسیار ناآرامی می

که نزدت هست بیاور. احادیث  را  هستی؟ وقتی صبح شد گفت: دخترم احادیثی  مضطرب  
ترسم بمیرم و سپس احادیث را سوزاند و گفت: می  و  را آوردم و گفت آتشی روشن کنند 
  عتمد و م احادیثی از مردی باشد که تو او را امینها آناین احادیث نزد تو باشد و در میان 

پیروی کرده  و من در نقل حدیث از او    ،نباشدگفته است  گونه که به من ای ولی آندانسته
 3باشم.« 

رسول   ـ خواهد آمدگفته شده است و  طور که در روایات    همانـ احادیث جعل شدند و  حتی  
  دربارۀ  از زبان پیامبر  یاو دروغ خواهند بست. احادیثبه  بارها فرموده بود مردم    خدا 

 
 )مترجم( .خواندن به صدای زنبور یک تعریف و تمجید است. تشبیه صدای قرآن1
النیسابوری2 للحاکم  المستدرک  و  ،  102ص   1ج:  .  دانسته  را صحیح  در تلخیص مستدرک آن  نیز  او و ذهبی  از 

 کرده است.  پیروی
 285ص  10ج: . کنز العمال 3
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کالم   نوشتن  از  شد  رپیامبنهی  استجعل  مسند خوه  در  احمد  است:    د.  کرده  روایت 
: زید بن  به ما گفت  : همامبه ما گفت  ، شعیب بن حرببه ما گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبدالله

از من چیزی  فرمود: »  رسول خدا سعید، گفت:  و، از عطاء بن یسار، از اببه ما گفت   اسلم
بینیم  در همان زمانی که می 1« .ش کندچیزی نوشته است، باید نابود  از من  هرکس  .ننویسید

 !است کرده کید أ آن در بسیاری از روایات، ت نقل ت و نوشتن و سنّ  اهمیت  بر  پیامبر

به    الصمد، عبد به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللهاحمد در مسند روایت کرده است:  
زیاد به ما گفت  ، همامما گفت اب  ، به ما گفت  ،  از  سعید خدری، رسول  و از عطاء بن یسار، 

من دروغ ببندد    هب  اا عمد  هرکس.  من دروغ نبندید  هو ب   از من حدیث بگویید »فرمود:    خدا 
 2.« بگویید و اشکالی ندارداسرائیل حدیث  و از بنی  ؛از آتش برگرفته استرا  د جایگاه خو

چه را از من  »آن  فرمود:    خدا ، گفت: رسول  هقرصافو از اب  هیثمی روایت کرده است:
من دروغ    هب  هرکس  .من دروغ ببنددبه  شنوید حدیث کنید، و برای کسی حالل نیست  می

شود که  می ای ساخته  ام به من نسبت دهد در جهنم برایش خانه ببندد یا غیر از آنچه گفته 
 3در آن بخورد و بیاشامد.«

، از معمر، از حسن،  به ما خبر داد  الرزاقصنعانی در المصنف روایت کرده است: عبد 
من    ه ب  اا عمداما کسی که  ندارد؛  از من حدیث بگویید و اشکالی  »فرمود:    پیامبرگفت:  

 4برگیرد.« از جهنم را  د دروغ ببندد باید جایگاه خو

:  به ما گفت ی روایت کرده است: خبر داد فضل بن عباس بن ابراهیم، گفت: عفائنسا
  پیامبرسعید خدری، از  و، از عطاء بن یسار، از اب به ما گفت  زید بن اسلم  :به ما گفت  همام

 
 12ص 3ج: . مسند احمد1
 46ص 3ج: . مسند احمد2
 148ص 1ج: . مجمع الزوائد3
 261ص  11ج: الرزاق صنعانیعبد ، . المصنف4
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ه  ولی ببگویید  و اشکالی نیست، و از من حدیث  بگویید  اسرائیل حدیث  از بنی »رمود:  که ف
 1من دروغ نبندید.« 

،  به ما گفت  ، همامبه ما گفت   الصمدعبد   ، به ما گفت  علی روایت کرده است: زهیر ی  ابو
از من حدیث بگویید و اشکالی »فرمود:    پیامبرسعید،  و، از اب هنضر و ، از اببه ما گفت  یحیی 
من دروغ ببندد    ه و کسی که عامدانه ب  ، من دروغ نبندید   ه ولی ببگویید  از من حدیث    ندارد. 

 2« بگویید و اشکالی ندارد.  اسرائیل حدیثو از بنی  ؛از آتش برگرفته استرا  د جایگاه خو

  ، اسحاق بن ضیف به ما گفت   رامهرمزی روایت کرده است: محمد بن یعقوب اهوازی
ایوب بن علی به ما گفت به ما  : عزة دختر عیاض  به ما گفت  : زیاد بن سیار به ما گفت  ، 

اباقرصاف  گفت، گفت: رسول  که می ه  است شنید  هکه اسمش جندرة بن خیشن  ه از جدش 
، و جز حق نگویید، و کسی  بگویید ز من حدیث  شنوید ا آنچه را از من می»فرمود:    خدا 

شود که  می ای ساخته در جهنم برایش خانه  نسبت دهدمن  هام بکه چیزی را که من نگفته 
 3شود.«در آن افکنده می 

قتیب بن  بن حسن  است: محمد  روایت کرده  ما گفتطبرانی  به  بن  ه  بن علی  ایوب   ،
گفت:  می شنیدم که    هعزة، گفت: از اباقرصاف، از  به ما گفت  ، زیاد بن سیار به ما گفت  هیصم

، و برای کسی حالل نیست  بگوییدشنوید حدیث چه را از من می»آنفرمود:    رسول خدا 
ام بگوید در جهنم  چه گفتهه من دروغ ببندد و چیزی غیر از آنب  هرکس  . من دروغ ببنددبه  

 4شود که در آن بخورد و بیاشامد.« می ای ساخته برایش خانه 

ها  و به آنکند  میو در میان مردم منتشر    سنت را زنده  پیامبرپس آن کسی که پس از  

 
 431ص 3ج: . السنن الکبری1
 416ص 2ج: یعلی. مسند ابی2
 172ص: للرامهرمزی ،. الحد الفاصل3
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می  استچه دهد  تعلیم  سنّ کسی  از  که  است  کسی  او  آیا  می ؟  جلوگیری  را ت،  آن  و  کند 
و همان کسی است که    ؟! کندکه آن را در میان مردم منتشر می یا کسی است   ؟!سوزاندمی

به  ا شخا همچنین  و    پیامبر نزدیک  و  دور  است  ص  علم  شهر  درب  او  شهادت  اینکه 
 اند؟!داده

  پیامبرپس از    و جانشین  کند همان خلیفهرا زنده می   خدا آیا کسی که سنت رسول  
روایات آمده  دیگر  خلفایم را رحمت کند« و    وندکه در روایات  »خدا به همان صورتی    ،نیست

 است؟!

 و جماعت  سنتاهلدر روایات  امامت علی
اند  داللت داشته  طالب ابیو جماعت بر امامت علی بن    سنتاهلروایات بسیاری نزد  

با استدالل به ضعف سند  این  اند  ها تالش کرده اما آن را    ـدالیل واهیبا تکیه بر  ـ روایات 
ی  منفرد بودن راوی در روایتدلیل  بودن راویان، و گاهی به شیعه دلیل  گاهی به   ؛ساقط کنند

خواهند روایاتی را گوناگون میاستفاده از دستاویزهای  بینیم با  همچنین می   ؛است  که کرده
ی  امقتض   ،هاآن   ۀچه بسا قاعدو حتی    ؛کنند ساقط نمایند میتصریح    بیتاهل مقام    ه که ب

روایاتی  صحیح  بباشد  نبودن  این  توانیم  ما می و    ؛کندمیتصریح    بیتاهل فضایل    ه که 
 . دریابیمقرائت روایات  با توجه به را  نکته 

( ابوبکر محمد بن  گفتحدیث  به من  گوید: ) می است،  حاکم در مستدرک روایت کرده  
احمد بن  ، ابوجعفر  به ما گفت  علی فقیه و امام شاشی در بخاری، نعمان بن هارون بلدی

  عبدالله ، از  به ما گفت  ، سفیان ثوریبه ما گفت  الرزاق، عبد به ما گفت  بن یزید حرانی  عبدالله
رضی الله  )  عبداللهن بن عثمان، گفت: شنیدم جابر بن  االرحمبن عثمان بن خیثم، از عبد 

را گرفته بود    طالبابیگفت: از رسول خدا شنیدم در حالی که بازوی علی بن  می   ( عنهما
اش کند یاری  کسی که یاری   است.  گناهکاران فاجران و  قاتل  و  ،   نیکاناین امیر  »فرمود:  می
این  سند    .با صدای بلند فرمودآن را  سپس    «.شودکسی که خوارش کند خوار میو  شود،  می
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 1اند.ه نکردروایتش دو  حدیث صحیح است ولی آن

،  خبر داد بکر بن اسحاق، محمد بن ایوب ( ابوگفتحدیث به ما : ) ه استهمچنین گفت
به ما   حمید واب بنهالل  ، خبر داد  ، یحیی بن عالء رازیبه ما گفت عمرو بن حصین عقیلی

  ۀ دربار سه چیز  »فرمود:    ، از پدرش، گفت: رسول خدا هبن اسعد بن زرار   عبدالله، از  گفت
او سید   است:  بر من وحی شده  متقیاناست  مسلمانان  علی  امام  و    ،  غّر  پیشوای  است، 

 2اند.ست اما آن دو روایتش نکردهاین حدیث صحیح ا سند    « .است  رویان(سپید المحجلین )

که می  وقتی  ت در همان  این دو حدیث  بر صحت  نیشابوری  ورزد  کید میأ بینیم حاکم 
برخی    ؛کنند در این دو حدیث آمده است، تضعیف میبینیم که مضامینی را که  دیگران را می
حدیث است،  این  یا فالنی منفرد به    ، راویان شیعه وجود دارند  ، که در سند روایتبا این توجیه  

 کنند. توصیف می هارا با آن  پیامبر صفاتی که احادیث  دیگر و 

 هنگام نزاع داشتن عرضهششم: وجوب  ۀنکت

که اطاعتشان  دهندگانی  فیصله به  داشتن  عرضه ، و  کریم  ۀ این آیتوضیح  د بسیاری در  افرا 
را   اشفرستاده سبحان و    وندبه خدا ارجاع    ،آیه این  ؛ زیرا  انددچار لغزش شده  واجب است

 
نیشابوری1 حاکم  مستدرک،  بغداد129ص  3ج:  .  تاریخ  است441ص  4ج:  ؛  کرده  روایت  قندوزی  ابوطاهر :  . 

الفتح محمد بن حسین بن احمد ازدی حافظ به ما گفت، محمد  الغفار بن محمد بن جعفر مؤدب به ما گفت، ابوعبد
جعفر سامری  الله بن یزید مؤدب ابواحمد بن عبد:  ا گفتندالله صیرفی و علی بن ابراهیم بلدی و جماعتی به مبن عبد

ن بن  االرحمالله بن عثمان بن خثیم، از عبدالرزاق به ما گفت، سفیان ثوری به ما خبر داد، از عبدبه ما گفت، عبد
وز حدیبیه از رسول خدا شنیدم در حالی که بازوی علی را در ر : گفتالله شنیدم که میاز جابر بن عبد: بهمان، گفت

شود، و کسی که اش کند یاری میقاتل گناهکاران است. کسی که یاری  واین امیر نیکان  »:  فرمودگرفته بود می 
 238ص 2ج: ینابیع المودة لذوی القربی «گردد.خوارش کند خوار می

 619ص  11ج: کنز العمال ، 137ص 3ج: . المستدرک، حاکم نیشابوری2
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 هنگام تنازع، واجب فرموده است:

 ْن إ 
ْعُتْم   ف  ناز  ُکْنُتْم  یش    ی ف  ت  ْن  إ  ُسول   الرَّ و   ه  

اللَّ ی  ل  إ  وُه  ُردُّ ف  الْ ٍء  و   ه  
اللَّ ب  ُنون   ْوم   یُتْؤم 

... ر  د،  یمان دار ی ن ا یاگر به خدا و روز بازپس   چیزی دچار اختالف شدید)پس هرگاه در   1اْلْخ 
 کنید...(. آن را به خدا و رسول عرضه 

به قلمبرای همین، عده  واجب   االمراولیاز  اطاعت    ندو گفتکردند    فرساییای شروع 
 ها را ذکر نفرموده است. عرضه به آن ، مبارک ۀ نیست؛ زیرا آی

برای بیان    االمراولیو    از رسولدر حالی که ما گفتیم عدم تکرار فعل میان اطاعت  
است و نه    رسول  از  اطاعت    ۀادام  االمراولیاز  دو اطاعت است، و اطاعت  بودن  یکسان

را نیز    االمراولیبه  واجب کرده است عرضه  را    به رسولارجاع  ؛ پس اگر آیه،  چیز دیگر
 . رسول استعرضه به همان ها  و عرضه به آن  ،واجب فرموده

مذکور آمده است خود را    ۀ چیزی که پس از آی   دربارۀ که صاحبان این نظر،  عالوه بر این
داده  فرمان    االمراولیبه  کردن  به عرضه   ، سبحان در آن  وند اند؛ آیاتی که خدا به غفلت زده 

 است:

ن  :  فرمایدمی   تعالیحق ْمٌر م 
 
أ ُهْم  ذا جاء  إ  ْمن    و  

 
ْوف    اأْل اْلخ  و  

 
ی   أ ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
أ

لی إ  و   ُسول   ذ  االمراولی  الرَّ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ل  ین   ی م  ع  ه  
اللَّ ْضُل  ف  ْو ال  ل  و   ْنُهْم  م  ُه  ُطون  ْنب 

و   یْست  ُکْم 
ْعُتُم  ب  تَّ ال  ُتُه  ْحم  الشَّ ر  لی 

 
ق الَّ  إ  ا  2الا ی طان   از  خبری  چون  برسد ی منی  ی)و  آنان  به  وحشت    ا 

ان آنان  یاز خود عرضه کنند، قطعاا از م  االمراولیانتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و  
ابند، و اگر فضل خدا و رحمت  او بر شما نبود، مسّلماا جز اندکی، از  یاند که آن را در کسانی

، مگر  فرماید می تصریح    االمراولیپس آیه به وجوب عرضه به    .د(یکردمی روی  یطان پ یش

 
 59: . نساء1
 83: . نساء2
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ا  ییعنی این آیه:   ؛دیگر است ۀدر آی  االمراولیدر این آیه غیر از  االمراولیاینکه گفته شود 
 
 
ذیأ ا الَّ طی ه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ ْن   االمراولیُعوا الرَّ إ 

ْنُکْم ف  ْعُتْم  م  ناز  وُه  ی ش    ی ف  ت  ُردُّ ٍء ف 
ه  و  الْ 

اللَّ  ب 
ُنون  ْن ُکْنُتْم ُتْؤم  ُسول  إ  ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  ر  ذل ك  خ  یإ  ویْوم  اْلْخ 
ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
ای کسانی  ) 1الا ی ٌر و  أ

د؛ پس  اطاعت کنی االمر از خودتان را اید، خدا را اطاعت کنید و رسول و اولیکه ایمان آورده 
نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و  هرگاه در امری اختالف 

این ادعا وجود   ایدلیلی بر در حالی که  ؛(تر استفرجام کرسول عرضه کنید، این بهتر و نی 
آیه    االمراولیاز  منظور  بودن  یکی  هاآن  مفسرین نظرات  بلکه  ؛  ندارد دو  هر  تدر  یید  أ را 

 2.کندمی

 
 59: نساء. 1
 : شوداالمر در این آیه تقدیم حضور میاولی بارۀهای آنان در . برخی از گفته2

ها  آن:  اندزید گفتهسدی و ابن. ...االمر همان اهل علم و فقه هستند؛ از حسن و قتاده و»اولی :  قرطبی گفته است 
االمر  »اولی :  . و غرناطی گفته است291ص  5ج:  « تفسیر قرطبی .امیران لشکرها:  والیان هستند. گفته شده است

ـ کنند یعنی استخراج میکنند ـ هستند. آن را گروهی که استنباط می اهل بصیرت    ۀصحابو    ،همان بزرگان صحابه
ای از مسلمانان هستند که آن را از  کنند طایفهاالمر. پس کسانی که آن را استنباط می دانند؛ یعنی رسول و اولی می

طبری از چند :  حجر گفته است . ابن149ص   1ج :  « التسهیل لعلوم التنزیل.پرسنداالمر میولی و ا  رسول خدا
طریق از مجاهد و از طریق علی ابن بو طلحه از ابن عباس و از طریق عطاء بن ابی رباح و از طریق حسن بصری و  

االمر منکم« یعنی صاحبان »و اولی اند  اند همۀ آنها که قصد شدهاز طریق ابو العالیه استخراج کرده است که گفته
نمی آیا  است  گفته  آن  بر  مضاف  ابوالعالیه  فقه.  و  میعلم  اولی:  فرمایدبینی  به  و  رسول  به  را  آن  اگر  االمر  »و 

  ی قول دیگر طبری از طریق لیث بن ابوسلیم  کنند«...  گرداندند از میانشان کسانی هستند که آن را استنباط می بازمی
ل کرد و  ؤااالمر« سالملک میمون بن مهران دربارۀ این آیه »و اولی عبدمسلمة یعنی ابن:  فته استگ  و  کرده  بیان
ها ابوبکر  آن:  هستند. و از طریق حکم بن ابان از عکرمه گفته است  صاحبان لشکرها در زمان رسول خدا :  گفت

شکلی  پیش از او این نظر را برگزیده، و بهو عمر هستند. طبری اختصاص آیه به والیان امور را برگزیده است؛ و شافعی  
به سیاق اطاعت از  دانستند و از اطاعت از یکدیگر ـدر اطراف مکه، عرب، امارت نمی: نیکو تقریر کرده و گفته است

شایسته    ها این مقام را برای غیر نبیاطاعت رسید آن  ]مقام[به    کردند. وقتی رسول خدا امتناع می  ـ امیر
 897ص 2ج : االمر اطاعت کنند. العجاب فی بیان االسباب؛ لذا مأمور شدند از اولیدانستندنمی

عباس و جابر بن  االمر، اهل علم هستند. چند نفر این را از ابنمنظور از اولی :  »گفته شده است : آلوسی گفته است
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  شویم؛می خود گفته است ندلسی در تفسیرآحبان ابوما متوجه اشکال در آنچه جا ز اینا 
 آنجا که او گفته است: 

قاعده» که  کسی  نظر  ابطال  بر  علم  اهل  از  آیئ ای  با  است،  معصوم  امام  به    ۀ ل 
کرده  "منکم  االمراولی" زیرا  استدالل  است  اند؛  فقیهانجایز  و  سهو اشتباه    ، امیران  و 

اشتباه  به اطاعتشان هستیم. یکی از شروط امام، عصمت است و    مأمور داشته باشند و ما  
خطاب فرموده  زیرا در    باشد؛بوده  ، امام  منظوراو جایز نیست؛ و جایز نیست    ایو سهو بر 

آن) است:   کردید  نزاع  چیزی  در  کنید   اگر  عرضه  رسول  و  خدا  به  امام    (.را  اگر  پس 
ولی    ؛رساندبود و او بود که نزاع را به پایان میاالطاعه بود، عرضه به او واجب میواجب

لت بر  مورد نزاع به کتاب و سنت )و نه امام( داده است، دال ۀمسئل ۀچون دستور به عرض
 1« . ...کندبطالن امامت می

ْمٌر  است؛ یعنی در این آیه:  شده  دیگر ثابت    ۀ در آی  االمراولیعرضه به  اما  
 
ُهْم أ ذا جاء  و  إ 

ن   ْمن    م 
 
ْوف    اأْل اْلخ  و  

 
لی  أ إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
ذ  االمراولی  أ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ن   ی م 

ل  ی ه  ع 
ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 

ْعُتُم الشَّ یْست  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  لطان   یُکْم و  ر 
 
الَّ ق )و چون    الا یإ 

از   االمراولیا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و  ی منی  ی خبری از ا 

 
»و اگر  :  این آیه استدالل کرده استاند. ابوالعالیه برای آن با عبدالله و مجاهد و حسن و عطاء و گروهی روایت کرده 

: « نساء.گرداندند از میانشان کسانی هستند که آن را استنباط کننداالمر از میان خود بازمی آن را به رسول و اولی
و استخراج. پس علما، همان استنباط 83 بر مفهومی  کنندگان  را حمل  افراد بسیاری آن  کنندگان احکام هستند. 

؛ زیرا امیران، امور لشکر و جنگ را تدبیر شودـ زیرا شامل اسم میو این بعید نیست شود ـمه میاند که شامل هکرده 
: شودکنند، و علما، حافظ شریعت و مسائل ُمجاز و غیرمجاز هستند. اما معنای علما با این آیه دچار اشکال میمی

ۀ مؤمنان، و »چیزی« مخصوص به امر دین  طور کلی شامل هم»اگر در چیزی نزاع کردید«؛ زیرا خطاب این آیه به
 65ص  5ج: « تفسیر آلوسی.شود، به دلیلی که پس از آن هستمی

تعیین  :  االمر در نکتۀ پنجم ذکر کرده است دقت کنیدها دربارۀ منظور از اولیبه نظراتی که عینی در اختالف آن
 االمر.منظور از اولی 

 291ص 3ج: . البحر المحیط1



 111 ......................................................... داشتن هنگام نزاع ششم: وجوب عرضه ۀنکت

ابند، و اگر فضل خدا و رحمت   یاند که آن را در ان آنان کسانییخود عرضه کنند، قطعاا از م 
 د(. یدکر روی می یطان پیاو بر شما نبود، مسّلماا جز اندکی، از ش

او معصوم  ، معصوماالمراولی  ، او  ۀ گفت  ه ب  بنا  بود؛ زیرا  را علت عدم  خواهند  نبودنشان 
قبلی    ۀها با نص آیها دانسته است، در حالی که وجوب عرضه به آنوجوب عرضه به آن 

، معصومین هستند.  االمراولیباشد که  نکته پایبند  پس الزم است او به این    ؛ استشده  ثابت  
، فقها  االمراولیکه و این  االمراولیمنظور از ها در بیان های آنگفته  ۀگونه است که هماین

 ها معصوم نیستند.شود؛ زیرا آنیا امیران یا دیگران هستند، باطل می

ب نیز  را  امامت  است  ا او  کرده  نفی  دلیل  به   ؛ همان  به  یعنی  عرضه  وجوب  عدم  دلیل 
  طور که برای رسول  همان  ،است  شدهها ثابت  ولی گفتیم وجوب عرضه به آن   ؛االمراولی

ائمه االمراولیپس  ؛  استشده  ثابت   که  ،  نزاعای هستند  فصل   هادر  الخطاب سخنشان 
 رسول کریمش هستند.   و جانشینان   و خلفا   ، سبحان  وندها عالم به دین خدا آن  چراکهاست؛  

را   به خدای سبحان  به کتابش«  »به  او سپس عرضه  به    ، کردهتفسیر  عرضه  و عرضه 
؛  ای چنین تفسیری وجود ندارد ولی خواهیم گفت دلیلی بر   ؛ رسول را به »عرضه به سنت«

توان ذکر به میان آورده است، و چگونه می  زیرا آیه از عرضه به خدای سبحان و رسول
 !هست؟این کار  ایو چه دلیلی بر  !آن دو را حمل بر کتاب و سنت نمود؟

اند به این دلیل که در زمان امروزی  ه این نظر پناه جسته بدیگران  اگر گفته شود: او و  
  ها »عرضه به خدا« را به عرضه به کتاب، و عرضه به رسول وجود ندارد و لذا آن  پیامبرما  

 ؛ اندکرده تفسیر را به عرضه به سنت مبارکش 

 دهم: پاسخ می در این صورت، چنین 

 االمر اولیبه    پیامبررحلت  سبحان به مردم دستور داده است پس از    وندخدا   :اول
شود نه به    مراجعه  ایشانطبیعی است که به    آن حضرت؛ زیرا با وجود  کنند  مراجعه

فرموده است.  تصریح  کنند  که پس از او سنتش را زنده می  شخلفای  ه ب  پیامبر. و  االمراولی
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نزاع به او مراجعه کنند در یک زمان وجود    دربارۀ ها باید  که کسی که مسلماننین اینهمچ
باشد   نداشته  وجود  دیگر  زمان  در  و  باشد  دارند ـ داشته  نیاز  او  به  مردم  که  حالی  آیا    ـدر 

بندگانش را    ، در هر زمانیدور است که  به ؟ از خداوند سبحان  کنندۀ عدل الهی نیستنفی
فرقان فرقانی  بدون  کند؛  می  رها  جدا  را  باطل  و  حق  نزاع  کندکه  وجودش  با  و  و  ها 

 شود.های ناشی از ذوق و سلیقه و نظرات ناقص رفع می خصومت

  بخشی   وند سبحان و عرضه به رسولعرضه به خدا   ۀقبل از نزول آیدانیم می  دوم:
داشت وجود  نیز  سنت  از  بسیاری  و  بود  شده  نازل  قرآن  خدا   ؛ از  چرا  به    وندپس  سبحان 

که در هر  بر ایندارند  نظر  اتفاق ها  مسلمان   ؟ اساساا ه استنداد دستور    دوکردن به آن  بسنده 
داد خود تعلیم می پیامبر  که در آن زمان خداوند به    هحکمی مخصوص وجود داشت  ،ایحادثه 

 فرمود. و او برای مردم بیان می

کند  به کسی که دین خدا را پس از او بیان می  ایشان  ؟پس از او کیست  ۀکننداما بیان 
پس از او هستند؛ یعنی ائمه و    االمراولیکننده، همان خلفا و  و بیان  ؛ فرموده استتصریح  

 اند. شده  مأمورها  روش آن اساس  حرکت برها و ن که مردم به اطاعت از آن ومهدی

و این کار    ؛ستهاو نزاع  هادادن به خصومتکردن، پایان هدف از عرضه عالوه  به  سوم:
و  وجود دارد    اتی آن دو اختالف  دربارۀشود؛ زیرا  کردن به کتاب و سنت محقق نمی با عرضه 

چه در کتاب و    ، واحدمتن  از یک  منظور  توان این موضوع را انکار کرد. نظرات در بیان  نمی 
گر را تکفیر  که یکدی  اندحتی مذاهبی به وجود آمدهو  هستند  متضاد  و  متفاوت  چه در سنت،  

را به   ، هریک  در حالی که کنند  می اوند سبحان  ای که خدگونهادعای فهم کتاب و سنت 
فایده است و خداوند  بیهوده و بی )در چنین فضایی(  د. عرضه به آن دو  اراده فرموده است دار 

 است. فرمانی از صدور چنین بسی برتر و باالتر 

را  نی  ددا ارجاعبنابراین   نزاع  و  به  ا   ایدهد فقط عرضهپایان می که خصومت  ست که 
زمان حیاتش   خدا رسول   او  و    ،در  از  ادامانجام شود  ش به خلفایپس  خلفا  این  زیرا   ۀ؛ 
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قائم به امر خدا در میان    ۀبا عرضه به خلیف  ،در زمان ما   هستند؛ و  طبیعی رسول خدا 
می محقق  احمد   یعنی   ؛ شودمردم  فرستاد  ،الحسنامام  و  مهدی  ۀوصی  همان  ؛  امام 

و از    یکی از اوصیای محمد  ، ثابت شدهانکارناپذیر  با دلیل    ،برای فرد منصف که  کسی  
نمایند.  کنند و در باطل وارد نمی که مردم را از حق خارج نمیهدایتگر است؛ عترتی  عترت  

که ـ گوی هشام بن حکم  و و در گفت مبحث »سخن نهایی«  در  توضیح کامل این مسئله را  
 د یافت. خواهی ـخواهد آمد

 سخن نهایی

  محمدآل و سخن نهایی از آن     خطابالفصل است که    تردیدناپذیر این  نکاتاز جمله  
آناست خدا .  علم  ظرف  او  وندها  وحی  ترجمان  و  عالمان  ها  آن  هستند.  سبحان  همان 

ست. پس قلم  هافقط در انحصار آن شود و  خارج می  هاعلم از آن هستند، و حتی تمامی   
پاسخ  در    ایشان  ؛ کهکنمواگذار می  الحسنسید احمد   ،محمد آل   قائم و یمانی  را به  

منطبق بر علم  و    سادگیدر نهایت   را  سخن نهایی  پرسیده شده بود  جنابش  الی که از  ؤس به  
تمام زوایا    تا کنم  گرامی می  ۀ خوانندرا تقدیم    جواب  و   الؤ س  متن .  فرمایدمی برای ما بیان  

 . شود روشن

 بسم الله الرحمن الرحیم.  :75پرسش 

 سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما.  ،الحسنسید احمد

و   انداخته است.  مرا  من دوستی سنی دارم که چند اشکال مطرح کرده  در حیرت 
 یاست:  تعالی  قحاین سخن    بارۀ اشکاالت او در 

 
ذیا أ ا الَّ طیه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُعوا یُعوا اللَّ

ُسول  و   ْن  االمراولیالرَّ إ 
ْنُکْم ف  ْعُتْم  م  ناز  ْن ُکْنُتْم  یش   ی ف ت  ُسول  إ  ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ٍء ف 
الْ  و   ه  

اللَّ ب  ُنون   خ  یُتْؤم  ذل ك   ر   اْلْخ  ویْوم  
ْ
أ ت  ُن  ْحس 

 
أ و   ایمان  )  الا ی ٌر  که  کسانی  ای 
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د؛ پس  االمر از خودتان را اطاعت کنیل و اولیاید، خدا را اطاعت کنید و رسو آورده 
نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به  هرگاه در امری اختالف 

 (. تر است فرجامک خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و نی

 نداده است؟ فرمان ها  به آن ۀمعصوم هستند چرا خداوند به عرض  االمراولیاگر 

 فرستنده: شیماء حسن علی 

 بسم الله الرحمن الرحیم  پاسخ:

االئمة و المهدیین    محمدآل و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و  
 و سلم تسلیما. 

ذا  فرماید: می تعالیحق پس از این آیه، آیاتی هست که  ، . در همان سوره 1 و  إ 
ن   م  ْمٌر 

 
أ ُهْم  ْمن    جاء 

 
اْلخ    اأْل و  

 
لی  ْوف  أ إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
  االمر اولی  أ

ذ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ل  ین   ی م  ع  ه  
اللَّ ْضُل  ف  ال  ْو  ل  و   ْنُهْم  م  ُه  ُطون  ْنب 

ْعُتُم  یْست  ب  تَّ ال  ُتُه  ْحم  ر  و   ُکْم 
لیالشَّ 

 
ق الَّ  إ   

ا  1الا یطان  از  به آیمنی  ی)و چون خبری  انتشارش  ا وحشت  نان برسد، 
و   رسول  به  را  آن  اگر  و  م  االمراولیدهند؛  از  قطعاا  کنند،  عرضه  آنان  یخود  ان 

را در کسانی نبود، مسّلماا جز  ی اند که آن  بر شما  او  اگر فضل خدا و رحمت   ابند، و 
ش از  پ یاندکی،  مییطان  عرضه  (. دیکردروی  به  خداوند  آیه،  این  به  در  کردن 

آیه برایش  همین  باشد،  شنوا داشته  گوش    که  داده است و کسیدستور    االمراولی
 دهد.گواهی می  ش خوددر حالی که   ؛ستا  کافی

؛  است  االمراولیمعنای عرضه به  به وی، پس از    خدا . عرضه به رسول  2
مرد: می  خدا رسول    وفاتاین آیه با  گرنه  و   ؛ هستنداو  دعوت الهی    ۀها ادامزیرا آن
 ْن إ 
ْعُتْم   ف  ناز  ه  و  الْ یش    ی ف  ت 

اللَّ  ب 
ُنون  ْن ُکْنُتْم ُتْؤم  ُسول  إ  ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ر   یٍء ف  ْوم  اْلْخ 

 
 83: . نساء1



 115 ................................................................................................... یی سخن نها

ویذل ك  خ  
ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
نظر یافتید، اگر به خدا و  پس هرگاه در امری اختالف ) 1الا یٌر و  أ

تر  فرجامک رسول عرضه کنید، این بهتر و نیروز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و  
شد حاکمی پیدا نمی   دیگر و  رد  مُ می   رسول خدا   وفاتبا    در این صورت،   (.است
به  و    ؛ خود را به او عرضه کنند  ۀ امر خدا حکم کند و مردم هنگام نزاع، مسئل  ه که ب

 . شدمنتفی مینیز سبحان  وندعرضه به رسول و به خدا این ترتیب، 

دور است که بندگان خود را ضایع و تباه کند. چرا  به   ومتعالسبحان  وندخدا . از  3
خود به او    هایخداوند در یک زمان، برای بندگانش کسی را قرار بدهد که در نزاع

ها این  ها کوتاهی کند؟ آیا از نظر آن آن  ۀرجوع کنند و سپس در زمانی دیگر دربار 
  خدا، به قرآن و سنت رسول  از رسول؟! اگر بگویند ما پس  است  عدل الهیهمان  

اند. آیا پیش از نزول  در عناد و انکار، لجاجت کرده در این صورت  کنیم، مراجعه می
نازل  قرآن   آیه،  رسول  این  سنت  و  خداوند    خدا شده  چرا  پس  نداشت؟  وجود 

حدیثی    ،ایبرای هر حادثه   بلکه،؟  فرمان نداده بود کردن به آن دو  سبحان به بسنده
]خداوند آن  ، حکمی از سوی خداوند وجود دارد که رخداد نوینی و برای هر  ،هست

ن  وائمه و مهدی یعنی    ؛دهدتعلیم می   محمدآلاز    االمراولیبه رسول خدا و  را[  
دین با قرآن    است. اگر بگویند پس از محمد فرمان داده  که خداوند به اطاعتشان  

وجود    پیامبرنزاعی پس از  هیچ  و سنت نبوی که نزدشان است تمام شده است و  
گذشته  صدها سال    احکام    دربارۀهایشان  به نزاعرا  ها  در این صورت من آن ،  ندارد
و    ،رده استکو دیگری همان چیز را حرام می  ،چیزی را حالل   که یکی   ،برمنمی 

اما    ؛اندقرآن، یکدیگر را تکفیر کرده  تروف خلقمع  ۀها در مسئلآنپیشوایان  حتی  
بودن  مصیبت حالل   ؛خواهم مصیبت امروز را که در آن اختالف دارند مطرح کنم می

نسبت داد    رسول خدا به    دروغه که عایشه بسال(  خوردن بزرگ )شیر رضاع کبیر  
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او و  خدا بر  )صلوات  ساحت او  است. دور باد از  جایز دانسته  حضرت آن را  ]گفت[و  
ایشان افترا زد و کسی جز حفصه   ه( این فسادی که عایشه دختر ابوبکر ببر خاندانش

به  عمر  نکرد دختر  عمل  ادعا  این  به  او  زن    ؛ همراه  دو،  آن  برای  خداوند  وقتی  و 
ایستادند  را مثل زد    و زن لوط  نوح :  افزود  شانسرکشیبر  ل فقط  ث  و این م  بازن 
  ب ر  هُ   ض  الا   اللَّ ث  لَّ   م  ُروا   ن  یذل  ف  ت    ک 

 
أ ت    و    ُنوٍح   اْمر 

 
أ تا  ُلوٍط   اْمر  ْحت    کان  ْبد    ت  ْن   ن  یع  نا  م  باد    ع 

ح   تاُهما  ن  یصال  خان  ْم   ف  ل  ْنُهما  ایْغن  ی  ف  ن    ع  ه    م 
ار    اْدُخال    ل  یق   و    ئاا یش    اللَّ ع    النَّ ل  م  اخ   1ن  یالدَّ

  سته یشا   ۀبند  دو]تکّفل[    تحت   که   زده  مثل  را   لوط  زن  و  نوح  زن  کافران،  برای  خدا )
  عذاب  از   زی یچ[ امبری پ] دو  آن   و   دند، یورز  انت یخ دو   آن   به   ولی   بودند،   ما   بندگان   از

  آتش  وارد  شوندگان  وارد  با :  شد  گفته   دو   آن  به   و  نکردند   دفع   زن   دو   آن  از   را   خدا 
و بخاری    ، دانندها این حدیث را صحیح می تر این است که آنبزرگ   مصیبت    . (دیشو

 اند. کرده آن را روایت و مسلم 

مصیبت   این  میمتن  حضور  رئیس  شودتقدیم  دانشگاه  دپارتمان  .  در  حدیث 
بزرگ به  به جواز شیردادن  است:  فتوا  سال  االزهر  رئیس    هدکتر عزت عطی»داده 

دین دانشگاه االزهر فتوا داده است که جایز است  ال اصول ۀحدیث دانشکددپارتمان 
در صورتی که وجود    ؛ حرام، رفع شود  تا خلوت    شیر بدهدبه همکار خود  زن کارمند  

 « .شودباز نمی دو  یکی از آن  ۀواسطجز به  آن بآن دو در اتاقی بسته باشد که در 

سال باید پنج  دادن به بزرگ ر کید کرده است که شیأ ت  ه.نت" العربی"به    ه و عطی»
و زن    ،کندازدواج را حرام نمی   لیکند و کردن را مباح می خلوت   ،بار باشد و این کار 

ده است  تواند کشف حجاب کند یا موی خود را در برابر کسی که شیر دا در کارش می 
کتبی و رسمی ثبت گردد و در سند    صورتبه که این شیردهی  شرط اینبرهنه کند. به 

 نوشته شود فالن زن به فالن مرد شیر داده است.رسمی 
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پی  در  است:  خلف  ه.نت" العربی "های  نوشتو  گفته  مردمی  مجلس  عضو  الله 
این است که   این موضوع  در  کادمیک    صورتبه گاه  هیچ اشتباه  آ یا  بررسی  علمی 

می   نشد، فرق  مسئله  بود  گرفته  صورت  اگر  تبلیغات    دربارۀولی    ؛کردکه  آن 
آمیزی صورت گرفت که گویی کسانی وجود دارند که دوست دارند فحشا  مسخره

 گسترش یابد. 

که باالترین شخص    یهای اسالموکیل اسبق مجمع پژوهش   ،اما شیخ عسکر 
ی را رد  أ المسلین در پارلمان است این ر گروه اخوانفقهی االزهر و نایب هیئت علمی

و قیاس    ،ی، خروج از اجماع علمای امت استأ کرده است که این ر کید  أ کرده و ت
رذایل و  باعث انتشار    چراکه؛ کرد آن را تقاضای منع و نیست، حالت خاص، جایز   هب

 میان مسلمین است. فساد 

اکثریت  و  است  حزب  گوی  سخن که    « الوطنی الیوم»  ۀ به روزنام  ه دکتر عزت عطی 
راه حلی  سال »دادن به بزرگگفته است شیر را در اختیار دارد  ملی  اعضای مجلس  

؛ زیرا حمایت از ناموس مردم از مقاصد اصلی  دهدکردن ارائه میبرای مشکل خلوت 
دادن  شود شیر . درخواست میشودشریعت است، و احکام بسیاری بر آن مبتنی می 

ن زن به فالن مرد  شود و در قرارداد نوشته شود فالمستند  کتبی و رسمی    صورتبه 
«. سپس این حرف را  گیریم و ما نیز بر آن گواهیممی شیر داد و ما خدا را بر آن گواه

 تکرار کرد.   وابسته به دولت »نیل«فرهنگی  ۀ در مصاحبه با شبک 

بن عمر را    عبداللهاش سالم بن  که برادرزاده   هاو همچنین اضافه کرد بانو حفص 
سه بار    "سالمکه "  ؛یر بخورد تا به حضورش برسد فرستاد تا از خواهر بانو عایشه ش 

شد و پنج بار به اتمام نرسید و بانو عایشه بر او وارد نشد  وی رنجور شیرش را خورد و 
 «.درگذشت وی که آن کار انجام شود  و پیش از آن

گفته    2007/ 5این فتوا در ماه    ۀها دربار از چیزی بود که در رسانه   یبخشاین  
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اینترنت    ۀها و شبک آن در رسانه   ۀاین فتوا و جدل دربار از  د  توانی میهرکسشد و  
 مطلع شود. 

های اسالمی دقت کن:  وکیل اسبق مجمع پژوهش ، شیخ سید عسکر ۀبه گفت 
را  تقاضای منع  و    ...» انتشار    چراکه؛  نمود آن  میان مسلمین  رذایل و فساد  باعث 

گویا او متوجه نیست این چیزی که باعث انتشار رذیله میان مسلمین است    «.است
عایشه  نسبت داده،    خدا رسول    ه و کسی که این افترا را ب  ،در بخاری و مسلم آمده

روایت بخاری و مسلم، اقدام عایشه دختر  طبق  تواند بگوید  ولی آیا او می   ؛بوده است 
 ؟استمسلمانان بوده  میان  و فساد  ه  رذیلگسترش  ابوبکر، و حفصه دختر عمر باعث  

ی  ا ها آن را مسئله دانم ولی آن من آن را مصیبت می )به هر حال این مصیبت  
کسی عرضه  به چهها  آنرا    ( کنندنزاع می اش  گیرند و درباره در نظر می  مورد اختالف

ها فتوا بدهد تا شاید نزاعشان را برطرف نماید.  کنند؟! باید این خواهر سنی به آنمی
چون در میان   ،قرآن است منظورش  در حالی که ـاگر بگوید باید به خدا عرضه شود  

در حالی که منظورش  ـ به رسول عرضه شود  باید  یا    ـوجود ندارد یا وصی  پیامبر  مردم  
خن، فتوای دکتر  با این س  ـاند که بخاری و مسلم روایت کردهاحادیثی باشد  سنت یا  

عطی دانشکددپارتمان  رئیس    هعزت  تالاصول  ۀحدیث  را  االزهر  دانشگاه  یید  أدین 
پیدا  سال را حرام کند  کرده است؛ زیرا مردم در قرآن چیزی که شیردادن به بزرگ 

سال  اند که شیردادن به بزرگ در بخاری و مسلم چیزی یافته   در حالی که ؛اندنکرده
ابوته یاف و    ،کندمی را مجاز   به حدیث  اند که عایشه دختر  بکر و حفصه دختر عمر 
 اند. سال عمل کردهدروغین شیردادن به بزرگجعلی و 

که   طور  مشورت  همان  یکدیگر  با  مصر  پارلمان  به  رجوع  با  که  مردمی  این 
تا از فتوایش برگردد،  کنند  وارد میفشار    هکنند تا نزاعشان را حل کند یا بر عطی می

 کنند! مراجعه کسی باید جله کنند که باالخره به چه عاستدعا دارم 
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پاسخ   منتظر  است این  من  کرده  مطرح  را  مذکور  اشکاالت  که  سنی  خواهر 
انصاف داشته باشد و او    خود  در پاسخ  ،حق استخواهان   اگر  تقاضا دارم  و هستم،  

 اندازم:ذر می به ابو یاد سخن رسول خدا به  را 

حق را بگو.   ،ذر »ای ابابه من فرمود:    رسول خدا ذر غفاری گفت: حبیبم  ابو
 حق برایم دوستی باقی نگذاشت.« ام ومن حق را گفته 

از برید عجلی روایت شده است4 از    ،.  باقر اباجعفر  گفت:  این    ۀدربار   امام 
نَّ ال کردم:  ؤس  عزوجلوند  فرمایش خدا  ه    إ  ُمُرُکْم ی  اللَّ

ْ
ْن   أ

 
وا   أ دُّ مانات    ُتؤ 

 
لی  اأْل ها   إ  ْهل 

 
  أ

ذا   و   ْمُتْم   إ  ک  اس    ن  ی ب    ح  ْن   النَّ
 
ْحُکُموا   أ ْدل    ت  اْلع  نَّ   ب  ه    إ  ا   اللَّ مَّ ع  ُظُکْم ی  ن  ه    ع  نَّ   ب  ه    إ    کان    اللَّ

م ص   عاا یس    صاحبانش   به  را   هاامانت   دهدمی  فرمان  شما  به  خدا )همانا   1راا یب 
  کو ین ناا ی قی .دیکنحکم   عدالت  به   د یکنمیحکم    مردم  ان یم  که   هنگامی  و  د یبازگردان

  و  شنوا   همواره  خدا   د یتردبی   . کندمی  موعظه   آن  به   را   شما   خدا   که   است  زی یچ
ها و علم  کتاب پیشین،  که نفر  ؛ اینا قصد کرده استما ر »حضرت فرمود:    ؛( ناستیب

که در میان مردم  هنگامی  و  )  و سالح را به امامی که پس از اوست تحویل دهد. 
دارید. سپس به مردم  اختیار  چه در  یعنی با آن  (عدالت حکم کنید  هکنید بمیحکم  

اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول  ای کسانی که ایمان آورده )  : فرمایدمی
ن تا روز  امؤمن  ۀو به هم   ،خاص ما را قصد کرده  طور به ،  (از خودتان را   االمراولیو  

پس اگر در امری ترس از نزاع داشتید  )  داده است.دستور  قیامت به اطاعت از ما  
گونه نازل شده  این   ؛( از خودتان عرضه کنید  االمراولیآن را به خدا و به رسول و به  

خداوند  است و  آن  عزوجل ؛  امر دستور می چگونه  والیان  از  اطاعت  به  را  دهد  ها 
نزاعآن  ]لی[و در  را  می یهاها  رها  که    !کندشان  نیست  این  همان  به    ، اینجز 

ها گفته شده  گفته شده است که به آن]افراد مکلف به اطاعت از امر[    ینیمأمور 

 
 58: . نساء1
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در این   1« .از خودتان  االمراولیاطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و    : بود
 2.«ومتعالسبحاناین آیه از سوی خدای  بیانی است برای نزول ،تروای

 ی   ۀ پس آی
 
ذی ا أ ا الَّ طیه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ ْنُکْم   االمراولیُعوا الرَّ )ای کسانی    م 

ا  ،  د( ی از خودتان را اطاعت کن  االمراولید و رسول و  ید، خدا را اطاعت کن یا مان آورده یکه 
به  عرضه و  خدا  به  کرده  رسول کردن  واجب  را  نزاع  حالت  آی  ،در  که  حالی  دیگر    ۀدر 
آید واجب حاالتی که برای انسان پیش می  ۀرا در هم  االمراولیکردن به رسول و به  عرضه

بر آن داللت می این فرمایش خداوند  ن  کند:  کرده است و  ْمٌر م 
 
أ ُهْم  ذا جاء  إ  ْمن    و  

 
و     اأْل

 
أ

ْوف   ا )و چون خبری    اْلخ  برسد(یمنی  ی از  آنان  به  این هم  ، ا وحشت  انسان    ۀ و  را  حاالت 
مخصوص به حالت نزاع    ،آن آیه  چراکهمحل بحث است؛    ۀاز آیتر  کلی ، و  شودشامل می

 است.

 گوی هشام با مرد شامی:و گفت 

اتفاق   سنتاهل نزاع، عرضه و جماعت  که در حاالت  دارند  به خدای  فقط  کردن  نظر 
این با عرضه ،  اختصاص دارد  سبحان و رسول به کتاب خدا و عرضه و  به  کردن  کردن 

 شود.محقق می خدا سنت رسول 

 گوید: زمخشری می 

 3، به کتاب و سنت مراجعه کنید...« آن دربارۀ: یعنی عرضه کنیدبه خدا و رسولش »

 در تفسیر مقاتل آمده است: 

  ... پیامبرنی به سنت  یع  :و رسولیعنی به قرآن،    : پس آن را به خدا عرضه بدارید»

 
 276ص  1ج: . کافی1
  75پرسش ،  2جلد ، های روشنگرانه. پاسخ2
 535شرح ص 1ج: . الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون االقاویل3
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.»1 

 گوید: و نحاس می

دو نظر    ،پس آن را به خدا و رسول عرضه بدارید  :عزوجلوند  این سخن خدا  دربارۀ»
آن را به کتاب خدا و سنت رسولش    ، یعنییکی را مجاهد و قتاده گفته است  وجود دارد؛
  ]رسولش عرضه کنید همچنین عمرو بن میمون گفته است: به کتاب خدا و  [  ؛عرضه کنید

گر: بگویید خدا  آن را به سنتش عرضه کنید. نظر دی وفات کرد،   پس وقتی رسول خدا
 2« .و رسولش داناترند

لیقرطبی در تفسیر این فرمایش خداوند متعال:   ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر   االمر اولی  و  ل 
ذ ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ل  نْ ین   ی م  ُه م  ُطون  ْنب 

خود عرضه کنند،    االمراولی)و اگر آن را به رسول و    ُهْم ْست 
 گفته است:  ابند( یاند که آن را در ان آنان کسانی یقطعاا از م 

و این نشان    ، داند کردن به کتاب و سنت را کسی غیر از علما نمیعرضهچگونگی  »
 3است.« و امتثال فتوایشان ضروری  ،و واجبدرست   ،کردن از علماسؤالدهد می

 گوید: و جصاص می 

اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و ) : آیدمی تعالیحقآن، فرمایش  ۀو در ادام»
دیگر،  قها هستند؛ زیرا به مردم  همان فُ   االمر اولیکند  می تداللکه   (رسول عرضه بدارید

اگر در چیزی نزاع کردید آن )و سپس فرموده است:    ، دادهفرمان  ها را  به اطاعت از آن
مورد نزاع را به    ۀ دستور داده است مسئل  االمراولی، و به  ( را به خدا و رسول عرضه بدارید

مردم و کسانی که اهل علم نیستند    ۀعرضه کنند؛ زیرا عام  پیامبرش کتاب خدا و سنت  
رضه به کتاب خدا و سنت و  عاز چگونگی  ها  ندارند؛ چون آن  و جایگاهی  چنین منزلت 

 
 237ص  1ج: . تفسیر مقاتل بن سلیمان1
 123ص 2ج: . معانی القرآن2
 260ص  5ج: . تفسیر قرطبی3
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گاه نیستند. پس ثاب  ،های آن دو بر احکام حوادثوجوه داللت به    یت شد که این خطابآ
 1علماست.« 

است    کردن به قرآن و سنتعرضه با  که فقط  ار دارند بر اینها اصر کنیم آنمالحظه می
ُسول    ۀآی که ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ  . شودمیمحقق  )آن را به خدا و رسول عرضه بدارید(  ف 

،  بپذیریمرا    های است و الزم نیست آنأ ها فقط تفسیر به ر ی آنهاکه گفته با وجود این
در حالی    ،مردم استمیان  د؛ زیرا قرآن و سنت در  نشوبا واقعیت نیز نقض میها  این گفته

صادق  پیامبر  حتی    ؛ زمان هستیمدر طول  ها  دستگیچند ما شاهد وجود اختالفات و    که
 تصریح فرموده است. ، آیین و فرقه 73امتش به شدن متفرق به نیز  امین

  اسرائیلبنی آنچه بر  »فرمود:    روایت شده است که رسول خدا   بن عمرو  عبداللهاز  
ها کسی  در میان آن  حتی اگر  .خواهد افتادنیز اتفاق    من  قدم برای امتبه اتفاق افتاد قدم 

چنین  که آشکارا با مادرش نزدیکی کرده باشد در امت من نیز کسی هست که    ه استبود
فرقه پراکنده خواهد  73و امت من به    ، شدندمتفرق  فرقه    72اسرائیل به  و همانا بنی   ؛کند
؟  خدا رسول  ای  گفتند: آن فرقه کدام فرقه است    « ند مگر یک فرقه.ا همگی در آتش   که شد  

 2اصحابم امروز بر آن هستیم.« ه من و آنک »فرمود: 

 
 264ص 2ج: . احکام القرآن1
ن، با تفسیر غریب :  و دربارۀ این حدیث گفته است،  2779ح    18باب    135ص  4ج:  . سنن ترمذی2 س  »این حدیث ح 

، 30837ح  115ص   11ج:  کنز العمال متقی هندی،  7532ح    445-444ص   2ج:  است«، جامع صغیر سیوطی 
ت«، صحیح جامع »حسن اس:  اش گفته استو درباره   2641شمارۀ    54- 53ص  3ج:  صحیح سنن ترمذی آلبانی

»صحیح است« و این جمله را از  : اش گفته استو درباره  5343شمارۀ  944-943ص 2ج: صغیر و زیادته از آلبانی 
»حتی اگر در میان آنها کسی بوده است که آشکارا با مادرش نزدیکی کرده باشد در امت من  :  آن حذف کرده است

ارت، صحیح نیست، و سپس از عقیدۀ خود برگشته و به اشتباه نیز کسی هست که چنین کند« با این گمان که این عب
  335ص   3ج:  اش و صحیح بودن جمله اعتراف کرده است. مراجعه کنید به السلسلة الصحیحة لاللبانیبودن عقیده

 1348زیر شمارۀ 
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این به  توجه  میانشان  با  در  سنت  و  قرآن  دارد که  آنوجود  چرا  پس  اختالف  ،  از  را  ها 
 دارد؟!بازنمی

  دربارۀها  آن   ؛باشد و روشن  عقل دارد، واضح  ای از  بهرهچه بسا پاسخ برای کسی که  
به این ترتیب، نظرات  و  د  ی و نظری دار أ کدام ر و هر اند  شدهاختالف  دچار  کتاب و سنت    خود  

د مستند  کنروشی دارد که ادعا می ی و  أ ر   ،هریک   در حالی که  ؛ شدو امت پراکنده    ،متعدد
بنابراین چگونه رجوع به قرآن و سنت،    ؛به قرآن و سنت است و از آن دو اخذ شده است

 بازدارنده از اختالف است؟! 

؛ همان عترتی  پیامبربا رجوع به عترت  رود مگر  از بین نمیحق آن است که اختالف  
 .شودنمی   هرگز از قرآن جدا در حوض،   بر محمدشدن وارد که تا زمان 

، اسود بن  به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللهروایت کرده است:    داحمد در مسند خو
، از  ه، از عطیبه ما خبر داد   اسحاق مالئیو اسرائیل یعنی اسماعیل بن اب ، ابو به ما گفت  عامر

گذارم  بها باقی میمن در میان شما دو چیز گران»فرمود:    سعید، گفت: رسول خدا واب
  آسمان به زمین شده از ریسمان کشیده که   ، تر از دیگری است: کتاب خداوندکه یکی بزرگ 

جدایی ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد  یکدیگر  این دو از    .مبیتاهل، و عترتم  است
 1کنید.« رفتار میچگونه بعد از من، با آن دو پس بنگرید  ؛ شوند

ابونضر به ما گفت،  ،  به من گفت ، پدرمبه ما گفت  عبداللههمچنین روایت کرده است:  
ابن  به مامحمد یعنی  از عطیه عوفی،    طلحه  از اعمش،  ابگفت،  ، گفت:  خدری   سعیدواز 

چیز  فرمود:    یامبرپ دو  شما  میان  در  من  نمودم.  اجابت  و  شدم  فراخوانده  من  »گویا 
که    کتاب خدا تر است؛ کتاب خدا و عترتم.  گذارم که یکی از دیگری بزرگ بها باقی می گران

لطیف خبیر  راستی که  بهو    ؛م بیتاهل شده از آسمان به زمین است، و عترتم  ریسمان کشیده

 
 14ص 3ج: . مسند احمد1
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تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند،  شوند  نمی این دو از یکدیگر جدا  به من خبر داد که  
 1کنید.« رفتار می چگونه پس بنگرید بعد از من، با آن دو 

به ما خبر    محمد بن فضیل،  به ما گفت  و ترمذی روایت کرده است: علی بن منذر کوفی
ثابت، از زید بن  سعید و اعمش، از حبیب بن ابی و، از ابه، از عطیبه ما خبر داد  ، اعمشداد

گذارم که اگر به آن »من در میان شما چیزی باقی میفرمود:    ارقم، گفت: رسول خدا 
کتاب خدا  تر از دیگری است:  یکی بزرگ   ؛ شد   چنگ اندازید پس از من هرگز گمراه نخواهید 

این دو از یکدیگر جدایی    . مبیتاهلشده از آسمان به زمین است، و عترتم  که ریسمان کشیده 
رفتار  چگونه  پس بنگرید بعد از من، با آن دو   ؛ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند

 2« کنید.می

به ما    ، گفت: یحیی بن حماد به ما خبر داد  : محمد بن مثنیه استی روایت کردئنسا
طفیل، از  و، از اب به ما گفت  ثابت ، از سلیمان، گفت: حبیب بن ابی ه به ما گفت: ابوعوانگفت

  ، و در غدیر خم فرود آمدبازگشت  الوداع  از حجة   زید بن ارقم، گفت: وقتی رسول خدا 
»گویا من فراخوانده شدم و اجابت نمودم.  ها را برافراشتند و سپس فرمود:  فرمان داد سایبان 

تر است؛  گذارم که یکی از دیگری بزرگ ها باقی میبهمانا من در میان شما دو چیز گران
ها  با آن دو چگونه رفتار خواهید کرد. آن   ، م. دقت کنید پس از منبیتاهل کتاب خدا و عترتم  

 3شوند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند.« ز یکدیگر جدا نمی هرگز ا 

گمراهی،   و  اختالف  از  بازدارنده  دلیل    ؛هستند  محمدآل ]فقط[  پس  همین  به  و 
جدایی  یکدیگر  از  آن دو  فرماید او همراه قرآن است و  می  در حق علی   پیامبربینیم  می

 در حوض بر من وارد شوند. که ندارند تا وقتی 
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علی با قرآن  »فرمود:  شنیدم که می  گفت: از رسول خدا   ،سلمه روایت شده استاز ام
 1در حوض بر من وارد شوند.« تا شوند  نمی   جدا یکدیگر از آن دو هرگز  . است و قرآن با علی

ز   ، فاطمه   ،وحی  ۀ پرورد در خطب بانوی  رسول خدا   ۀ خود نان  و  »فرمود:    در مسجد 
  تفرقه و پراکندگی قرار داد... آیین، و امامت ما را امان از    نظام و سامانی برای اطاعت از ما را  

.»2 

که  پردازیم  میو مرد شامی    گوی میان هشام بن حکمو گفتبعد از این مطالب، به  
واقعیت  وضعیتی  شدن به رجوع به قرآن و سنت، با ل ئکند قاگو ثابت می و هشام در آن گفت
گو،  و است مخالفت دارد و او در این گفت گذشته  بر مسلمانان    پیامبرکه پس از رحلت  

 کند. می روشن  «رجوع به آن بر امت واجب است»را که   «بازدارنده از گمراهی و اختالف»

: علی بن ابراهیم، از پدرش، از کسی که او ذکر کرده  گفته استشیخ کلینی در کافی  
 : است، از یونس بن یعقوب، گفت

صادق امام  شد  نزد  وارد  شامی  مردی  که  مردی  راستی  بهگفت:    و  بودم  من 
  امام صادق   .مناظره کنم  تو  ام با اصحابصاحب کالم و فقه و فرایض هستم و آمده

از  و    گفت: از کالم رسول خدا  «است یا از خودت؟  کالم تو از رسول خدا»:  فرمود
  گفت: نه. امام  «پس تو شریک رسول خدا هستی؟» :  فرمود  خودم. امام صادق 

گفت: نه.    «به تو خبر داده است؟او  ای و  شنیدهوحی    عزوجلاز خدای  پس آیا  »فرمود:  
گفت: نه. امام    « واجب است؟  اطاعت از رسول خدا  مانند  هآیا اطاعت از تو  »فرمود:  

شروع  قبل از  ]شخص[  این    ،ای یونس بن یعقوب»فرمود:  به من رو کرد و    صادق

 
نیشابوری  .1 حاکم  الزوائد،  124ص   3ج:  المستدرک،  االوسط،  134ص  9ج:  مجمع  ، 135ص  5ج:  المعجم 

الصغیر الصغیر ،  255ص  1ج:  المعجم  العمال،  5594ح  177ص  2ج:  الجامع  ، 32912ح  603ص  11ج:  کنز 
 214ح 176ص : الخوارزمی فی المناقب

 223ص 29ج : بحار االنوار، 113ص: . دالئل االمامة2
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صحبت کرد خودش  ،  به  محکوم  فرمود:  و    «.را  یونس »سپس  خوب    ،ای  سخن  اگر 
میگفتی  می تکلم  او  بزرگی    یونس  «.کردیبا  حسرت  چه  کردم:  است گفت:  عرض   .

از تکلم از شما شنیدم  بر  »:  فرمودیو می  کردینهی می 1کردن فدایت شوم من  وای 
می که  کالم  بهاصحاب  این  این  گویند  و  است  سیاق بهقاعده  به  این  و  نیست،  قاعده 

این را معقول مینمیبه سیاق در   آید و اینمیدر   « دانیم. دانیم و این را معقول نمیآید، 
گفت» فرمود:    امام صادق فقط  آناهمن  بر  وای  به    ،هام  و  کنند  رها  مرا  اگر سخن 

کسی  اگر  یرون و ببین برو ب»سپس فرمود:  «!خواهندمی شانل شوند که خودئچیزی قا
گوید: من حمران بن اعین را که کالمش خوب    «بیاور.  داخلاو را    ،بینیاز متکلمین را می

که   را  و احول  آوردم،  را که  داخل کردمگفت  خوبی سخن میبهبود  ، و هشام بن سالم 
بود  ها  آن  بهترین    ، و قیس بن ماصر را که از نظرم کالم کردم   نیز داخلکالمش خوب بود  
و  ـآموخته بود. وقتی مجلس برپا شد  او کالم را از علی بن حسین .نیز به داخل آوردم

 ش ای که برایپیش از حج، چند روزی را در کوهی در اطراف حرم در خیمه  امام صادق
ناگاه   ،سرش را از خیمه بیرون کرد  ـ گوید: امام صادقگردیدمیشد مستقر  برپا می

سوگند به پروردگار کعبه که  »امام فرمود:    .کردمیسرعت حرکت  که بهدید  را  شترسواری  
ایشان ما به هشامی رفت که مردی از فرزندان عقیل بود و    گوید: گمان  «او هشام است.

او در   در حالی کهمحبت شدیدی به او داشت. چون وارد شد دیدیم هشام بن حکم است 
به او جای داد و فرمود:    گوید: امام   . بودیماو  تر از  همه بزرگما  عنفوان جوانی بود و  

ای حمران، با این مرد  »سپس فرمود:  و    «.زبان و دستش، یاریگر ماست  او با قلب و»
، با او تکلم  طاقی ای  »حمران تکلم کرد و بر او پیروز شد. سپس امام فرمود:   «تکلم کن.

ای هشام بن سالم، با او  »غالب شد. سپس گفت:    احول بر اوو    کردنیز تکلم    او  «کن.
با او تکلم  »به قیس ماصر فرمود:    سپس امام صادق  .آن دو معارفه کردند  «تکلم کن.

مرد شامی گرفتارش شده  وضعیتی که  خاطر  به  آن دو  از تکلم  او تکلم کرد. امام  «.کن
یعنی با هشام بن    «.ین جوان تکلم کنبا ا »و به مرد شامی فرمود:   اش گرفت،بود خنده

 
 )مترجم(. است.گفتن در باب عقاید با امثال آن شخص سخن ؛ بلکهرف نیست گفتن ص  مقصود از تکلم، سخن. 1
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  سؤال از من  ]شخص[  باشد. او به هشام گفت: ای جوان، در امامت این    حکم. گفت:
طوری که به رعشه افتاد و به مرد شامی گفت: ای مرد! آیا    ؛کن. هشام غضبناک شد

خیراندیش مخلوقاتش  به  نسبت  یا  پروردگار  است  خودشان نسبت  مخلوقات  خود   تر  به 
خخیراندیش به  پروردگارم  گفت:  شامی  خیراندیشترند؟  با  لقش  گفت:  است.  تر 

دلیل برپا  اندیشی خود برای خلقش چه کرده است؟ شامی گفت: برایشان حجت و  خیر 
دهد و اختالفشان  ها را با هم الفت میفرموده است تا پراکنده نشوند و اختالف نکنند. آن

آن حجت کیست؟ پاسخ داد: رسول  و  دهد. گفت:  را رفع و به فرایض پروردگارشان خبر می
؟ گفت: کتاب و سنت. هشام گفت: آیا  چطور بعد از رسول خدا . هشام گفت:خدا

وز در رفع اختالف از ما سودی داشته؟ شامی گفت: آری. گفت: پس  کتاب و سنت، امر 
خاطر مخالفت ما با خودت از شام به سوی ما آمدی؟  نداشتیم که به  ی اختالفهیچ  من و تو  

صادق امام  کرد.  سکوت  شامی  مرد  فرمود:    گوید:  شامی  مرد  شد»به  چرا    ؟چه 
اختالف    «کنی؟ نمی  صحبت بگویم  اگر  گفت:  بگویم    ،نداریم دروغ استشامی  اگر  و 

  ها چندین معنا در آناحتمال  کنند باطل است؛ چون  کتاب و سنت اختالف را از ما رفع می
، و اگر بگویم اختالف داریم و هر دو طرفمان مدعی حق است، در این صورت  دارد  وجود

. پرسمبرا از او  سؤال اما من حق دارم همین  ؛کتاب و سنت سودی برای ما نداشته است
مرد شامی گفت: ای   «است.  ]از علم[ُپر  او  از او بپرس تا بدانی  »فرمود:  امام صادق

پروردگارشان یا خودشان؟ هشام پاسخ داد:    ، تر استکسی برای خلق، خیراندیشمرد! چه
ها به خودشان است. شامی گفت: آیا پروردگار شخصی را  تر از آنپروردگارشان خیراندیش

ها  را راست کند و حق و باطلشان را به آنهایشان  کجیتعیین فرموده که ایشان را متحد و  
یا زمان ما؟ شامی گفت: در زمان    خبر دهد؟ هشام پاسخ داد: در زمان رسول خدا

پا  کسیچه  ، این شخص و زمان ما هر دو  رسول خدا همین  اسخ داد:  ست؟ هشام 
و  [شوند و خبرهای آسمان  سویش رهسپار میکه نشسته است و مردم بهاست  شخصی  

توانم آن را  . شامی گفت: چگونه میاستدهد و وارث پدرش و جدش  را به ما می  ]زمین
می هرچه  گفت:  هشام  بهانهبدانم؟  گفت:  شامی  بپرس.  او  از  باقی  خواهی  برایم  ای 

است   الزم  و  صادق  سؤالنگذاشتی  امام  سفرت »فرمود:    کنم.  بگویم  شامی،  ای 
گفت: راست   ،مرد شامی رو کرده «چنین و چنان بود.و چگونه بود؟ و راهت چگونه بود؟ 
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صادق امام  آوردم.  اسالم  خدا  به  اکنون  ایمان  » فرمود:    گفتی  خدا  به  اکنون  نه؛ 
کنند ولی با ایمان میبرند و ازدواج  با اسالم ارث می  . اسالم پیش از ایمان است  .آوردی

دهم خدایی جز  من اکنون شهادت می  .راستی گفتی   مرد شامی گفت:  «برند.ثواب می
 1  .«  اوصیا هستی... ست، و تو وصی  رسول خدا الله نیست، و محمد

 های جنگی وضعیتآیه به داشتن ادعای اختصاص
ن  سبحان    وندفرمایش خدا شود این چه بسا گفته   ْمٌر م 

 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
  أ

لی ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 
 
ْنُهْم...  االمراولی  أ ا وحشت  ی منی  ی )و چون خبری از ا   م 

و   رسول  به  را  آن  اگر  و  انتشارش دهند؛  برسد،  آنان  کنند...(  االمراولیبه    از خود عرضه 
  ه بدلیل است؛ زیرا آیه  بیبدون  اما این فقط جدالی    ؛جنگی استهای  ضعیت ومخصوص  

به  .  داردصراحت  جنگی،  های  وضعیت نبودن به  و مخصوص ها  بودن همۀ وضعیت شامل
به هماست که می همین دلیل   را  آیه  این نکته توجه کرده و  به  از مفسرین    ۀ بینیم برخی 

 کثیر. رازی و ابن اند؛ از جمله فخر ها تعمیم دادهحالت

 برداشت دیگران از آیه گفته است: و   شخودبرداشت کردن فخر رازی پس از مطرح 

آیه  » به آن"این  یا وحشت  ایمنی  از  چیزهایی که  تمام    ربارۀد  "ها برسد چون خبری 
  یت ؛ زیرا امندارد  ، عمومیتوقایع شرعی است دیگر  ها و آنچه متعلق به  مربوط به جنگ

شود. پس ثابت شد در این  حاصل می  آنچه مربوط به تکلیف استتمامی  یا وحشت، در  
 2.« اختصاص بدهدها جنگ ۀآیه چیزی وجود ندارد که آن را به مسئل

 کثیر گفته است: و ابن 

 ایبر   انکاری"  انتشارش دهند   ا وحشت به آنان برسدیمنی  یو چون خبری از ا"این آیه  »

 
 171ص 1ج: . الکافی1
 200ص 10ج: . تفسیر رازی2
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 ؛دکن میو منتشر  افشا  و آن را    ، شتابآن  سوی  امور، بهشدن  محققکه قبل از  است  کسی  
کند  که سخنش را تقویت می  کند... )و احادیثی را ذکر مینباشد که  صحیح  چه بسا  ولی  

اینکه می اینتا  و   ... را ذکر کنیم که بر صحتش  گوید(:  باید حدیث عمر بن خطاب  جا 
زنانش را طالق داده است از    وقتی به او خبر رسید رسول خدا  ،وجود داردنظر  اتفاق

صبر نکرد و از او  گویند.  میچنین  شد و دید مردم  وارد  مسجد  به  آمد و  بیرون  منزل خود  
ای؟ فرمود: نه. گفتم: الله  زنانت را طالق دادهشما  : آیا  پرسید  و  اجازه گرفت  پیامبر

گونه روایت کرده است:  آن را اینکامل ذکر کرده است. مسلم   طوربه، و حدیث را  ... اکبر
بلندترین  ای؟ گفت: نه. سپس بر درب مسجد ایستادم و با  ها را طالق دادهگفتم آیا آن

گفتم: رسول خدا نداده است  صدایم  آیه    ؛زنانش را طالق  این  ذا  نازل شد:  و  إ  و  
ن   ْمٌر م 

 
أ ُهْم  ْمن    جاء 

 
ْوف    اأْل اْلخ  و  

 
لی  أ إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ْو ر  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
ْنُهْم    االمراولی  أ م 

ذ ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ین   یل  ُه م  ُطون  ْنب 
ا وحشت به آنان برسد، انتشارش  یمنی  ی)و چون خبری از ا  ْست 

اند که  کسانیان آنان  یخود عرضه کنند، قطعاا از م  االمراولیدهند؛ و اگر آن را به رسول و  
 1آن امر را استنباط کردم...« بودم که  من این   پس،  ابند(یآن را در 

از صحیح مسلم وجود دارد که  به  روایت صحیحی  و    دربارۀعالوه  خبر طالق حفصه 
( زهیر بن حرب، عمر  به من حدیث گفت: ) ه استگفتوی  .  استتخییر    ۀعایشه و نزول آی
بن    عبداللهزمیل،  ، از سماک ابی به ما گفت  ار ، عکرمة بن عم به ما گفت  بن یونس حنفی

 : به من گفت ، عمر بن خطاببه من گفت عباس 

مردم    در حالی که: داخل مسجد شدم گفتکناره گرفت،  از زنانش  پیامبروقتی »
و این    ؛زنانش را طالق داد  گفتند رسول خداکردند و میپرتاب میریگ  زمین  روی  

از   عمر    مأمورپیش  بود.  حجاب  به  امروز  گفتشدنشان  گفتم  خواهم  ت  صح :  را  این 
یا کارت به جایی رسیده است  آبکر،  عایشه رفتم و گفتم: ای دختر ابو  : نزدگفتدانست.  

دهی؟ عایشه گفت: من و تو را چه شده است ای پسر خطاب؟  را آزار می  که رسول خدا

 
 543ص  1ج: کثیر. تفسیر ابن1
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و به او گفتم: ای حفصه    رفتم: نزد حفصه دختر عمر  گفتبه فکر عیوب خودت باش.  
دهی؟ به خدا قسم فهمیدم که  را آزار می  آیا کارت به جایی رسیده است که رسول خدا

نبودم  رسول خدا من  اگر  و  ندارد  دوست  را  خدا  ،تو  می  رسول  را طالق  داد.  تو 
انبار  کجاست؟ گفت: در    گفتم: رسول خدابه او  وجه گریست.    ینحفصه به شدیدتر 

خدا.  استسقاخانه  در   رسول  غالم  و  شدم  داخل  آستان  من  بر  که  دیدم  را    ۀ رباح 
ویزان بود و آن سکو  آدر حالی که پاهایش از روی سکویی چوبی  نشسته است  سقاخانه  

ای رباح،  صدا زدم:    آمد. رفت و پایین میاز آن باال می  تنۀ درختی بود که رسول خدا
سپس به من نگاه و  یر. رباح به اتاق نگاه کرد  بگ  ]ورود[برای من اذن    خدااز رسول  

بگیر. رباح    ]ورود[اذن    کرد و چیزی نگفت. گفتم: ای رباح، برای من از رسول خدا
کردم و گفتم: ای    ترسپس به من نگاه کرد و چیزی نگفت. سپس صدایم را بلندو  به اتاق  

رسول خدا از  من  برای  می  ،بگیر  ]ورود[اذن    رباح  گمان  ر چون    سول خداکنم 
بدهد  به من دستور   به خدا قسم اگر رسول خدا  .ام پندارد من به خاطر حفصه آمدهمی

محضر  به گردنش را خواهم زد. و صدایم را بلند کردم و او اشاره کرد که آرام سخن گویم. 
ایشان   .حصیری دراز کشیده بود. نشستمروی    در حالی که ایشانوارد شدم    رسول خدا
پهلویش  روی  حصیر  اثر  نبود. دیدم  رویش  کشید و پوشش دیگری    ش خود روی  مالفه را  

نگاه کردم و یک مشت جو به مقدار    (رسول خدا)انبار  است. با چشم خود به  مانده  
گوشمقداری    نیزو    ، یک صاع  تقریباا  در  دیدم  ۀ برگ  .  اشکبار شد گوید: چشمانم  .  اتاق 

خدا،  پیامبر  گفتم: ای    «خته است ای پسر خطاب؟چه چیزی تو را به گریه اندا »فرمود:  
شما  انبار اثر گذاشته و این هم از  شما پهلویروی این حصیر در حالی که چرا گریه نکنم 

غرق در محصوالت و   اسر در حالی که قیصر و ک    ،هابینم جز همینکه چیزی در آن نمی
ای پسر  »چنین است. فرمود:  اینانبارت  اویی    ۀرسول خدا و برگزیدکه  و تو    ،هستند رودها  

گفتم: بله. گوید: یک    «ها؟پسندی که آخرت برای ما باشد و دنیا برای آنخطاب، آیا نمی
ایشانبار   در چهره  به حضور  و  و  اش  رفتم  خدا،    دیدم.غضب  خشم  رسول  ای  گفتم: 
ای در ادهها را طالق دگران و سخت آمده است؟ اگر آن  شماها بر  زن  ۀچیزی دربار چه

. اندکی  یمن با تو هست امؤمنعوض خدا و فرشتگان و جبرئیل و میکائیل و من و ابوبکر و  
گفتم  که میچیزی را  امیدوار بودم خداوند    در حالی کهسخن گفتم و خدا را ستایش کردم  
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سیکه  نازل شد    ـتخییر  ۀآیـ  تصدیق کند و این آیه هُ   ع  بُّ ْن   ر  ُکنَّ   إ  ق  لَّ ْن   ط 
 
هُ ی  أ ل  ْزواجاا   ْبد 

 
  راا یخ    أ

ْنُکنَّ  ْن   م  ُتوبا  إ  ی   ت  ل  ه    إ 
دْ   اللَّ ق  ْت   ف  غ  ْن   و    ُقُلوُبُکما  ص  را  إ  ظاه  ل    ت  نَّ   ه  یع  إ 

ه    ف  ْوالهُ   ُهو    اللَّ ْبر   و    م    ُل ی ج 
ُح   و   ن  صال  ةُ   و    ن  یاْلُمْؤم  ک  الئ  ْعد    اْلم  ك   ب  ه  ذل    از   بهتر  همسرانی پروردگارش   است  دیام ) 1ر یظ 

  و   لیجبرئ   و  خدا همانا    دی ده   ک کم  گریکد ی  به  امبریپ   ضدِّ   بر  اگر  و   دهد  عوض   او  به   شما
و    ؛(بود  خواهند  او  بانی پشت  آنان  از  بعد  زین  فرشتگان  و  ند،هست   یاو یار  صالح    مؤمنان

کرده  چینی  دسیسه  پیامبرزنان  دیگر  یکدیگر بر ضد  با  بکر و حفصه  عایشه دختر ابو 
ای رسول    گفتم:  « .هن»ای؟ گفت:  گفتم: ای رسول خدا آیا زنانت را طالق داده  . بودند

شدم   مسجد  وارد  من  کهخدا  حالی  ریگ    در  پرتاب  حال  در  و   رویمردم  بودند  زمین 
زنانت  شما  ها خبر دهم  زنانش راطالق داده است. آیا بروم و به آن   گفتند رسول خدامی

نداده فرمود:  را طالق  اگر می»ای؟  او سخن می  من  «.خواهیآری  با  و پیوسته  گفتم 
پیشین ایشان  های  دهانش را باز کرد و خندید و دندان  تا آنجا کهاش رفت  خشم چهره

ایشان از تنۀ درخت پایین    .آمدم  پایینآمد و من هم    پایین  پیامبرنیکو بود. سپس  بسیار  
رود در حالی که چیزی را  میراه  زمین  روی  آمد که گویا    پایین  طوری  رسول خدا  آمد.

  یک » روز در اتاق بودی. فرمود:  29شما  گفتم: ای رسول خدا  .کردلمس نمیدستش با 
است  29  ،ماه در   «.روز  بر  من  گفتم: رسول    بسپس  بلند  با صدای  و  ایستادم  مسجد 

 
ْعض   :  . این آیات در ابتدای سورۀ تحریم آمده است1 لٰی ب  يُّ إ  ب 

رَّ النَّ س 
 
ْذ أ ُه اهّٰللُ و  إ  ر  ْظه 

 
ه  و  أ ْت ب 

 
أ بَّ ا ن  مّٰ ل  یثاا ف  د  ه  ح  ْزٰواج 

 
أ

ي  الْ  ن 
 
أ بَّ ك  ٰهٰذا ٰقال  ن 

 
أ ْنب 

 
ْن أ ْت م  ه  ٰقال  ٰها ب 

 
أ بَّ ا ن  مّٰ ل  ْعٍض ف  ْن ب  ض  ع  ْعر 

 
ُه و  أ ْعض  ف  ب  رَّ ْیه  ع  ل  یُر ع  ب 

یُم اْلخ  ل  ْد  *    ع  ق  ی اهّٰلل  ف  ل  ُتوٰبا إ  ْن ت  إ 
ْت   غ  ک  ص  اٰلئ  ین  و  اْلم  ن  ُح اْلُمْؤم  یُل و  ٰصال  ْبر  ْواٰلُه و  ج  نَّ اهّٰلل  ُهو  م  إ 

ْیه  ف  ل  ٰرا ع  ٰظاه  ْن ت  یٌر  ُقُلوُبُکٰما و  إ  ه 
ك  ظ  ْعد  ٰذل  ُه *  ُة ب  بُّ سٰی ر  ع 

ٰناٍت قٰ  ٰماٍت ُمْؤم  ْنُکنَّ ُمْسل  ْیراا م  ْزٰواجاا خ 
 
ُه أ ل  ْن ُیْبد 

 
ُکنَّ أ ق  لَّ ْن ط  ْبٰکاراا إ 

 
ٰباٍت و  أ یِّ ٰحاٍت ث  ٰداٍت ٰسائ  ٰباٍت ٰعاب  ٰتاٍت ٰتائ  )و هنگامی   ان 

گاه نمود، پیامبر   که پیامبر، رازی را به یکی از همسرانش گفت و او آن راز را فاش کرد، و خدا پیامبر را از افشای آن آ
کردن راز  کسی فاش چه: آن زن گفت . ورزیدبخشی از آن را به آن زن گوشزد کرد و از گفتن بخشی دیگر خودداری 

گاه به من خبر داد. * اگر شما دو زن از کار خود به پیشگاه خدا توبه :  را به تو خبر داده است؟ پیامبر گفت دانای آ
پذیرد[، چون دل شما دو نفر از حق و درستی منحرف شده است، و اگر بر ضدِّ او به یکدیگر  کنید ]خدا توبه شما را می

ند، و فرشتگان نیز بعد از آنان  هست راه به جایی نخواهید برد[ زیرا خدا و جبرئیل و مؤمنان  صالح یار اوکمک دهید ]
مسلمان،   پشتیبان او خواهند بود. * اگر پیامبر، شما را طالق دهد امید است که پروردگارش همسرانی بهتر از شما که

 (5تا  3: )تحریم  .و باکره باشند، به او عوض دهد( دار، غیرباکرهکار، خداپرست، روزهمؤمن، فرمانبر، توبه
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ن  :  و این آیه نازل شد  ؛ زنانش را طالق نداده است  خدا ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
و     اأْل

 
أ

ْوف   لی  اْلخ  إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 
 
ذ  االمراولی  أ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ُه  ین   یم  ُطون  ْنب 

ْست 
ْنُهْم  ا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به  یمنی  ی )و چون خبری از ا  م 

و این    ابند(یاند که آن را در ان آنان کسانییخود عرضه کنند، قطعاا از م   االمر اولیل و  رسو 
 1فرمود.« تخییر را نازل  ۀآی عزوجل مسئله را استنباط کردم و خدای   من بودم که این

به  عمر  رفتار  بر  قبلی  روایت  که  باشد  داشته  توجه  باید  خبر  خواننده  شنیدن  هنگام 
 گوید: و با عایشه چنین سخن می کند می داللت  پیامبرهمسران توسط  دادن طالق 

دهی؟  را آزار می  یا کارت به جایی رسیده است که رسول خداآبکر،  ای دختر ابو »
گفت:  عایشه گفت: من و تو را چه شده است ای پسر خطاب؟ به فکر عیوب خودت باش.  

کارت به جایی رسیده است که    و به او گفتم: ای حفصه آیا  نزد حفصه دختر عمر رفتم
تو را دوست ندارد   دهی؟ به خدا قسم فهمیدم که رسول خدارا آزار می  رسول خدا

   ...« وجه گریست   ینداد. حفصه به شدیدتر تو را طالق می  رسول خدا  ،و اگر من نبودم 

 گوید: خر رازی می ف

ن  :  تعالیحقسخن  این  » ْمٌر م 
 
أ ُهْم  ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
وُه    أ دُّ ْو ر  ل  ه  و   ذاُعوا ب 

 
أ

لی ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  ذ  االمر اولی  إ  ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ل  ل  ین   ی م  ه  ع 
ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 

ُکْم یْست 
ْعُتُم الشَّ  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  لطان   یو  ر  الَّ ق  ا وحشت به آنان برسد،  یمنی  ی)و چون خبری از ا  الا ی إ 

ان آنان  یخود عرضه کنند، قطعاا از م  االمراولیانتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و  
ابند، و اگر فضل خدا و رحمت  او بر شما نبود، مسّلماا جز اندکی،  یاند که آن را در کسانی

نوعی دیگر از کارهای    ،متعال در این آیه  وندخدا  هبدان ک   .د(یکردروی مییطان پیاز ش
مسائل خبری    ی ازکه وقتی از یک که عبارت است از این  ؛فرمایدرا حکایت میمنافقان  فاسد  
و    ،چه از باب امنیت باشد و چه از باب وحشت، آن را شایع و فاش کنند   ،ها برسد به آن
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 1آخر« : ... تا ه استشدآسیب موجب این از چند جهت 

 گوید: و آلوسی می

«  ن ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
لی  أ ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 

 
ْنُهْم    االمر اولی  أ م 

ذ ُه الَّ م  ل  ع  ل  ین   یل  ه  ع 
ْضُل اللَّ ْو ال ف  ْنُهْم و  ل  ُه م  ُطون  ْنب 

ْعُتُم الشَّ یْست  ب  تَّ ُتُه ال  ْحم  ل یُکْم و  ر  الَّ ق   إ 
)و    الا یطان 

  االمر اولیا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و  یمنی  یچون خبری از ا 
ابند، و اگر فضل خدا و رحمت  او بر شما  یاند که آن را در ان آنان کسانییخود عرضه کنند، قطعاا از م 

 . د( یکرد روی میی طان پینبود، مسّلماا جز اندکی، از ش

 ُهْم ذا جاء  عباس  طور که از ابن  همانـیعنی    ها(برسد به آن  [خبری] )وقتی    و  إ 
که از    گونهآنـیا    نامنافقـ  معاذ روایت شده استوو ضحاک و اب  (رضی الله تعالی عنهما)

طبق نقل  ـیا    ،ضعیفـ مسمانان  اندچنین نظری داشتهن  امفسر بیشتر  حسن روایت شده و  
 2« .ـ دو طایفهعطیهابن

 گوید: قرطبی می  و

ها وقتی چیزی از امور مسلمین شنیدند که به امنیت  این است که آن  شمعنایو  »
که ضد آن است،  (  یا وحشت)دشمنشان  انان و کشتن  مثل پیروزی مسلمشود،  مربوط می

گاه شوندیعنی پیش از آن( آن را منتشر کنند ) آن را فاش و آشکار کنند و    که به حقیقتش آ
  ، از مسلمانان ضعیف سر زده استل کارها[  ]قبی ت: این  به دیگران بگویند. گفته شده اس 

کردند چیزی  کردند و گمان میرا فاش می  پیامبرها امر  حسن است؛ زیرا آننظر  و این  
  ۀ دربار گفته  : این  ندازید گفته. ضحاک و ابننبوده است  شانبر عهدهدر این خصوص  
و   است  نهی شدندها  آنمنافقین  کار  این  به    چراکه؛  از    گری فتنهو    پردازیدروغمنجر 

لی:  تعالیحقاین فرمایش    .شدمی ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ْنُهْم   االمر اولی  و  ل  )و اگر    م 
  سازند نو فاش  نکنند  یعنی آن را نقل    ،از خودشان عرضه کنند(  االمراولیآن را به رسول و  
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 1کند.« فاش آن را خودش بگوید و   پیامبرتا 

 گوید: می غرناطی 

«  ن م  ْمٌر 
 
أ ُهْم  جاء  ذا  إ  ْمن    و  

 
ْوف    اأْل اْلخ  و  

 
ه    أ ب  ذاُعوا 

 
ا  أ از  خبری  چون  ا  ی منی  ی)و 

و گفته شده    ،نداها منافقانشده است آن  گفته  ؛وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند(
 2.« ن ضعیف هستندانااست گروهی از مسلم

 گفته است: کثیر و ابن 

ن  این آیه » ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن   و  إ 

 
ْوف   اأْل و  اْلخ 

 
ه   أ ذاُعوا ب 

 
منی  ی)و چون خبری از ا أ

شدن  محققکه قبل از  است  کسی    ایبر   انکاری  ،ا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند( ی
نبوده  صحیح  چه بسا  ولی    سازد؛و منتشر میافشا  کند، و آن را  میشتاب  آن  سوی  امور، به

، علی بن  ه به ما گفتشیببکر بن ابیابوصحیح خود گفته است:    ۀ. مسلم در مقدمباشد
ن، از حفص بن عاصم، از  االرحم، از حبیب بن عبده به ما گفت ، شعببه ما گفت  حفص

یک شخص همین بس که هرچه  گو بودن  برای دروغ» د:  فرمو   پیامبر، از  ههریر واب
دبشنود به زبان   ر  با سند از محمد    «االدب من سننه»ود در کتاب  و داهمچنین آن را ابو  « .آو 
مسلم نیز آن را از   ؛ وروایت کرده است هشکاب، از علی بن حفص، از شعبابن حسین بن 

د نیز  وو ابوداو   ؛ن بن مهدی روایت کرده است االرحمحدیث معاذ بن هشام عنبری و عبد
، از حبیب،  هو هر سه از شعب ؛آن را از حدیث حفص بن عمرو نمری استخراج کرده است

نقل   ه. در صحیحین از مغیرة بن شعباند روایت کرده  مرسل  صورتبهاز حفص بن عاصم 
فراوانی که    انیعنی از سخن  ؛قال نهی فرموده استواز قیل  رسول خدا  است که شده  

است شده د نقل وداو . در سنن ابورانند تبیینی بر زبان می یاتدبر  یااثبات هیچ مردم بدون 
و در  «  .باشد  شانچه زشت است که مرکب مرد، پندار و گمان »فرمود:    که رسول خدا

بداند دروغ است یکی از دروغکسی که سخنی  » است:  آمده  صحیح   گویان  نقل کند و 
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وجود  نظر  اتفاقجا باید حدیث عمر بن خطاب را ذکر کنیم که بر صحتش  این  و  «.است
بیرون زنانش را طالق داده است از منزل خود  وقتی به او خبر رسید رسول خدا ،دارد

اجازه   پیامبرصبر نکرد و از  او  گویند.  میچنین  شد و دید مردم  وارد  مسجد  به  آمد و  
، و حدیث  ...ای؟ فرمود: نه. گفتم: الله اکبرزنانت را طالق دادهشما : آیا پرسید و گرفت 

 1« .  ...کامل ذکر کرده است  طوربهرا 

ن    ۀ که آیشدن به اینئل بنابراین قا ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
وْ   أ ه  و  ل  ذاُعوا ب 

 
وُه  أ دُّ  ر 

لی ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  ذ  االمراولی  إ  ُه الَّ م  ل  ع  ْنُهْم ل  ْنُهْم ین   یم  ُه م  ُطون  ْنب 
منی  ی )و چون خبری از ا   ْست 

خود عرضه کنند،    االمراولیا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول و  ی
بدون    ی ، تخصیص اختصاص داردبه جنگ    ابند(یاند که آن را در ان آنان کسانی یقطعاا از م
حتی  ،  دهندهتخصیص  روایات  و  و  آیه  اطالق  قااستصحیح    خالف  پس  به  ل ئ.  شدن 

به خدا از    بریمو پناه می   ؛است  یذوق  یک سخن باطلآیه به جنگ، فقط  این  اختصاص  
 . تفسیر به رأی

.  اندشده اختالف  این خصوص دچار  در  نیز  و جماعت    سنتاهلن  ا مفسر خود   عالوه  به 
از  اند  گفته ای  عده است االمراولیمقصود  علم  اهل  عده   ،،  قا و  شدهئای  اینکه  اند  ل  به 

عده   ،مقصود و  لشکرهاست،  وآناند  گفتهای  امیران  هستند  صحابه  بزرگان  دیگر    ها 
 بعدی خواهیم گفت.  ۀ که در نکتهایی گفته

ن  : وجود داردبحان  س  ونددر این فرمایش خدا ظریفی    ۀنکت ْمٌر م 
 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
 اأْل

ْوف   اْلخ  و  
 
لی  أ إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
ذ  االمراولی  أ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ُه  ین   یم  ُطون  ْنب 

ْست 
ْنُهْم  ا   م  ا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به  یمنی  ی )و چون خبری از 

که  این  ،ابند(یاند که آن را در ان آنان کسانی یخود عرضه کنند، قطعاا از م   االمراولیرسول و  
در حالی که در این آیه، ذکر فرموده   ؛در اینجا عرضه به خداوند سبحان را ذکر نکرده است

 
 542ص  1ج: کثیر. تفسیر ابن1
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 ی است:  
 
ذیا أ ا الَّ طیه 

 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و   یُعوا اللَّ ْن   االمر اولیُعوا الرَّ إ 

ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز   ی ف  ت 
ه  و  الْ یش  

اللَّ  ب 
ُنون  ْن ُکْنُتْم ُتْؤم  ُسول  إ  ه  و  الرَّ

ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ر  ذل ك  خ  یٍء ف  وی ْوم  اْلْخ 
ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
  الا ی ٌر و  أ

االمر از خودتان را اطاعت  را اطاعت کنید و رسول و اولی  اید، خدا ای کسانی که ایمان آورده )
نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را  د؛ پس هرگاه در امری اختالفکنی

ند  وهمان طور که عرضه به خدا   ،(تر استفرجام ک به خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و نی
به همین صورت  نیز    االمراولیو در اولی ذکر نشده است، عرضه به    ، دوم ذکر شده  ۀدر آی

دوم ذکر نشده است.    ۀهرچند در آی  ،اول ذکر شده  ۀدر آی  االمراولیاست؛ یعنی عرضه به  
 واجب است. خدا مقتضای هر دو آیه، عرضه به خدا و رسول بنابراین به 

 فرموده است.تصریح    االمراولی  به وجوب عرضه به خدا و  ،آنچه در روایات آمده عالوه  به 

  الصمد بن فضلحاکم نیشابوری روایت کرده است: )و خبر داد ما را( بکر بن محمد، عبد 
اب، عبید به ما گفت  ، مکی بن ابراهیم به ما گفت اب به ما گفت  حمید والله بن  ملیح، از  و، از 

به قرآن عمل کنید، حاللش را حالل، و  »فرمود:    ، گفت: رسول خدا معقل بن یسار 
حرامش را حرام بدانید، و به آن اقتدا کنید و به چیزی از آن کفر نورزید، و هرچه از آن برایتان  

و به تورات    عرضه بدارید تا به شما خبر دهند،   پس از من  االمراولیو به  متشابه شد به خدا  
شما را  و ؛ رشان داده شده است ایمان بیاوریدچه به انبیا از جانب پروردگاو انجیل و زبور و آن

ای است  کننده شفاعت؛ زیرا قرآن  کنمسفارش می   هست به تدبیر در قرآن و بیاناتی که در آن  
بدانید در روز قیامت هر   1.شودمی   تصدیق  است که  دشمنیو  شود  که شفاعتش پذیرفته می

به من داده شده است، و طه و طواسین و  نخستین  بقره از ذکر    ۀای نوری دارد، و سور آیه
داده شدهحوام به من  الواح موسی  از  از زیر  یم  الکتاب  فاتحة  و  به من عطا شده  ،  عرش 

 
که قرآن چه به سود شما حکم کند و چه به زیان شما در    امعنتعبیری ادبی به این  :  . شافع ُمشفع و ماحل مصدق1

 شود. )مترجم(ید میأیهر دو صورت پذیرفته و ت
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 1.اندنکرده  روایتش ست ولی آن دو این حدیث صحیح ا سند  «.است

گفت: از رسول    ،از معقل بن یسار روایت شده استالزوائد گفته است:  مجمع ثمی در  هی
به قرآن عمل کنید و حاللش را حالل و حرامش را حرام »فرمود:  شنیدم که می   خدا 

کفر نورزید، و هرچه از آن برایتان متشابه شد به   بدانید، و به آن اقتدا کنید و به چیزی از آن
و به تورات و انجیل و زبور    تا به شما خبر دهند،  من عرضه بداریدپس از    االمراولیبه  خدا و  

و شما را به تدبیر در قرآن و بیاناتی که در آن    ؛ چه به انبیا داده شده است ایمان بیاوریدو آن
و  شود  ای است که شفاعتش پذیرفته میکننده شفاعت زیرا قرآن  ؛  کنمسفارش می   هست

بقره از    ۀ سور   . ای از آن نوری دارددر روز قیامت هر آیه   .شود می تصدیق  است که    دشمنی 
  ۀ سور   ذکر اول به من داده شده است، و طه و طور از الواح موسی، و فاتحة الکتاب و خواتیم  

کنندۀ نافله به من داده شده  تفصیل ه شده است، و  بقره از گنجی در زیر عرش به من داد
 2«است.

 
 568ص 1ج: حاکم نیشابوری،. المستدرک1
 169ص 1ج: . مجمع الزوائد2

و جماعت    سنتاهل رسد این حدیث همچون دیگر احادیث، دستخوش تحریف شده است. در برخی منابع  به نظر می
لفظ »اولی  با  و گاهی »الی االمیر« بهگاهی  اولی جای »اولی العلم«  لفظ  در روایت االمر« روایت شده است.  العلم، 

کر بن محمد الصیرفی خبر داد، عبدالصمد بن فضل  )خبر داد ما را( محمد بن عبدالله الحافظ، ب:  بیهقی آمده است
: گفت   از ابوملیح، از معقل بن یسار،  حمید به ما گفتالله بن ابیبه ما گفت، مکی بن ابراهیم به ما گفت، عبید 

بدانید، و به آن اقتدا کنید و به »:  فرمود  رسول خدا به قرآن عمل کنید، حاللش را حالل و حرامش را حرام 
العلم )صاحبان علم( پس از من عرضه  به خدا و به اولی  شدن کفر نورزید، و آنچه از قرآن برایتان متشابه  چیزی از آ

بدارید تا به شما خبر دهند، و به تورات و انجیل و زبور و آنچه به انبیا از جانب پروردگارشان داده شده است ایمان  
ای است که  کننده کنم؛ زیرا قرآن شفاعتآن هست سفارش می و شما را به تدبیر در قرآن و بیاناتی که در    ؛بیاورید

ای از آن نوری دارد. سورۀ بقره  . در روز قیامت هر آیهشودتصدیق میاست که    دشمنیشود و  شفاعتش پذیرفته می
از ذکر اول به من داده شده است، و طه و طواسین و حوامیم از الواح موسی، و فاتحة الکتاب از زیر عرش به من  

 9ص 10ج : الکبریسنن «ند.اه کردصحبت  شاهر ابحمید در الله بن ابیعبید داده شده است. 
، تفسیر 190ص  1ج:  و کنز العمال،  188ص   2ج:  تخریج االحادیث و اْلثار:  تهمین لفظ در این منابع آمده اس
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اصرار  ، و بازی با مفاد آیات بزرگ خداوند  االمراولیعدم وجوب عرضه به  چرا به  بنابراین  
 ؟!دارند

ن  این آیه  عالوه  به  ْمٌر م 
 
أ ُهْم  ذا جاء  إ  ْمن    و  

 
ْوف    اأْل اْلخ  و  

 
ا   أ ا  ی منی  ی)و چون خبری از 

ذاست،  اختصاص داده آن دو به استنباط را   آنان برسد(وحشت به  ُه الَّ م  ل  ع  ُه  ین  یل  ُطون  ْنب 
ْست 

ْنُهْم  یعنی استخراج یک    «استنباط»و    ابند( یاند که آن را در ان آنان کسانیی )قطعاا از م  م 
 1چیز از منبع خود. 

 
 . 188ص 37ج: و تاریخ دمشق، 176ص 1ج: الثعالبی

محمد بن محمد جذوغی قاضی به ما گفت، عقبة بن  :  گویداالمیر« در روایت طبرانی آمده است. او میو لفظ »الی 
ه بن ابوحمید هذلی به ما گفت، ابوملیح هذلی به ما گفت، معقل اللمکرم به ما گفت، ابوبکر حنفی به ما گفت، عبید 

به قرآن عمل کنید، حاللش را حالل و حرامش را  »:  فرمودشنیدم که می   از رسول خدا:  بن یسار به ما گفت
آن را به خدا یا به امیر   شدحرام بدانید، و به آن اقتدا کنید و به چیزی از آن کفر نورزید، و آنچه از قرآن برایتان متشابه  

پس از من عرضه بدارید تا به شما خبر دهند، و به تورات و انجیل و زبور و آنچه به انبیا از جانب پروردگارشان داده 
ای کنندهراستی قرآن شفاعتست شما را شفابخش است. بههشده است ایمان بیاورید، و قرآن و بیانی که در آن  

ای از آن نوری دارد. و در روز قیامت هر آیه  ،شودمیتصدیق    است که  دشمنیشود و است که شفاعتش پذیرفته می 
بدانید سورۀ بقره از ذکر اول به من داده شده است، و طه و طور از الواح موسی، و فاتحة الکتاب و خواتیم بقره از  

و تفصیل  داده شده است.  زیر عرش به من  از  نافله به منگنجی  الکبیر  «داده شده است.  کنندۀ    20ج:  المعجم 
 225ص

همان علما و امیران   آن را بپذیریم، اشکالی در این نیست که اهل بیت بیاییم و  از روی جدل، کوتاه  و اگر حتی  
 در متن خواهد آمد. نیز باشند؛ همان طور که گذشت و  و خلفای پس از پیامبر

ط  یعنی آبی که در ابتدای کندن  است»معنای استنباط در لغت، استخراج است، و از ریشۀ نبط  :  گوید  زجاج.  1 ب  . ن 
می بیرون  آن  از  العروس.آیدچاه  تاج  گوید426ص  10ج:  «  رازی  فخر  و  است؛  :  .  استخراج  لغت،  در  »استنباط 

معنای ز ریشۀ نبط است، و نبط به . اکرداستنباط کرد یعنی فقه باطن را با اجتهاد و فهم خود استخراج  :  گویندمی
« .کشیدن آب از زمینخاطر بیرونآید. و نبط را نبط نامیدند بهآبی است که در ابتدای کندن چاه از آن بیرون می

کنند، یعنی یعنی آن را استخراج می  ،»لعلمه الذین یستبطونه منهم :  . و قرطبی گوید199ص  10ج:  تفسیر رازی
دانند. استنباط از استنبطت الماء  ش شود و چیزی را که سزاوار است کتمان شود، می خبری را که سزاوار است فا

شود. نبط نامیده شد در ابتدای کندن چاه از آن خارج میکه آبی است    ،معنای استخراج آب. نبط اخذ شده است به
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 1ن نیست مگر با احاطه به معنایش.«استنباط از آن ممک»فخر رازی گوید: 

مرتبط با    توانند احکام الهی  کنندگانی وجود دارند که میدارد استنباط پس آیه بیان می
هر انسانی    و طبیعتاا   ، کار را دارندتوانایی این  ها  آن چون    ؛ وقایع زندگانی را استخراج کنند  ۀهم

توانایی  دارای   آنچنین  بلکه  نیست؛  صریح  ـ ها  علمی  متن    « االمراولی»فقط    ـآیه طبق 
که    «االمراولی»این  و  هستند   هستند  توانایی  علمایی  همپوششاز  حیاتی    ۀدهی  وقایع 

 ی   ۀی که در معضالت، پناهگاه هستند؛ لذا بیضاوی در تفسیر آیطور به   ؛برخوردارند 
 
ا  یا أ ه 

ذ طیالَّ
 
ُنوا أ طین  آم 

 
ه  و  أ ُسول  و  یُعوا اللَّ ْنُکْم  االمراولیُعوا الرَّ د،  یا مان آورده ی)ای کسانی که ا  م 

پس از ذکر احتماالتی   ، (د ی از خودتان را اطاعت کن االمراولید و رسول و یخدا را اطاعت کن
دارد، می این  در    االمراولیاز  منظور    دربارۀکه   است مقصودآیه وجود    ، گوید: گفته شده 

شرع  ع فرمایش  به   ،هستند لمای  این  و:  تعالیحق دلیل  دُّ ر  ْو  ل  لیو   إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ    ُه 
ذ  االمراولی الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ْنُهْم ین   یم  م  ُه  ُطون  ْنب 

و    ْست  رسول  به  را  آن  اگر  خود   االمراولی)و 
 2. ابند(یاند که آن را در ان آنان کسانییعرضه کنند، قطعاا از م

  فرماید:می  خدا رسول  در حالی که  کسی هست؟    محمدآل از  تر  عالم آیا داناتر و  
 3« داناتر هستند.ها از شما  ها چیزی نیاموزید؛ زیرا آنبه آن»

در جحفه خطبه    خدا گفت: رسول    ، بن حنطب  عبداللههیثمی روایت کرده است: از  
من از  »بلی یا رسول الله. فرمود:    گفتند:   « نیستم؟اوالتر  آیا من به شما  »کرد و فرمود:  ایراد  

عترتم. هوشیار باشید و بر قریش    ۀقرآن و دربار   ۀکنم: دربار می   سؤالدو چیز    ۀشما دربار 

 
آن استخراج میچون  است  زمین  در  را  آنچه  استخراجها  یعنی  لغت،  در  استنباط  و  قرطبی   «.کنند.    5ج:  تفسیر 

 291ص
 4ص 2ج: . تفسیر رازی1
 205ص 2ج: . تفسیر بیضاوی2
 1ح 287ص 1ج: . الکافی3
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ها چیزی  و به آن   شویدها عقب نمانید که هالک میو از آن  ،شوید پیشی نگیرید که گمراه می
 1.« داناترند از شما  هاآن  چراکه ،نیاموزید 

به    رودر روز جحفه    گفت: رسول خدا   ،همچنین روایت کرده است: از زید بن ارقم 
ام مگر اینکه نصف  پیامبری را ندیده »سپس فرمود:  و  کرد و خدا را حمد و ثنا گفت  مردم  

  . و من نزدیک است فراخوانده شوم و اجابت کنم  عمر شخص قبل از خود را داشته است؛ 
دهید خدایی جز الله  آیا گواهی نمی». فرمود:  دفرماییب  یفتند: نصیحتگ  «گویید؟پس چه می

گفتند: گواهی    « اوست و بهشت حق است و آتش حق است؟  ۀنیست و محمد بنده و فرستاد
من نیز به همراه شما  »اش گذاشت و فرمود:  بر سینه   و  دهیم. گوید: دستش را باال بردمی

من پیش از  »شنویم. فرمود:  گفتند: می   «شنوید؟آیا نمی »سپس فرمود:    «.دهمگواهی می
  ، است  بصریشوم و شما نیز وارد خواهید شد و پهنای آن از صنعا تا شما بر حوض وارد می

رفتار  چگونه    ثقلینپس از من با  از نقره به تعداد ستارگان. پس ببینید  است  هایی  و در آن پیاله 
داد:   «کنید.می ندا  فرمود:    نی ثقل   شخصی  خدا؟  رسول  ای  که  »چیست  خدا  یک  کتاب 

زنید  ب به آن چنگ    ؛به دستان شماست  ]دیگرش[و طرف    ، عزوجلوند  طرفش به دست خدا 
که این دو    و خدای لطیف دانا به من خبر داد  ، من است  خاندانتا گمراه نشوید؛ و ثقل دیگر  

از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند. من این را برای آن دو از پروردگارم  
شوید و از آن دو عقب نمانید که  درخواست نمودم. بر آن دو پیشی نگیرید که هالک می 

سپس دست    «.داناتر از شما هستندها  آنزیرا    ،و به آن دو چیزی نیاموزید   ،شویدهالک می 
پس علی ولی   ، من اوالتر از خودش به خودش هستم  هرکس»فرمود:   و  را گرفت  یعل

خدایا   اوست.  سرپرست  و    هرکسو  بگیر  خود  والیت  در  باشد،  او  والیت  او    هرکسدر  با 
 2دشمنی کن.« با او دشمنی ورزد 
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به ما    ، جعفر بن حمیدبه ما گفت  حضرمی  عبداللهطبرانی روایت کرده است: محمد بن  
،  طفیل، از زید بن ارقم واز حکیم بن حبیر، از اب   ، به ما گفت  بن بکیر غنوی   عبدالله ،  گفت

  .شویدمن جلودار شما هستم و شما در حوض بر من وارد می »فرمود:    گفت: رسول خدا 
.  هستاز طال و نقره    هاییدر آن به تعداد ستارگان قدح   .است  بصری تا    صنعا پهنای آن از  

گفت: ای    و  مردی به پا خاست   «کنید.می رفتار    ثقلینبا  چگونه  بعد از من    پس دقت کنید 
ی  تر کتاب خداست، سبببزرگ   ]ثقل [»فرمود:    چیست؟ رسول خدا   نی ثقلرسول خدا  

به دستان شماست، به آن چنگ    ]دیگرش[و طرف    ،یک طرفش به دست خدا   است که
و آن دو از هم جدایی    ؛عترت من است  ترکوچک   ]ثقل[و    ؛ زنید تا هرگز نابود و گمراه نشویدب

  . درخواست کردمبرایشان  ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند، و من این را از پروردگارم  
ها داناتر از  آن زیرا    ،شوید و به آن دو چیزی نیاموزید بر آن دو پیشی نگیرید که هالک می

 1« .شما هستند

به    ، جعفر بن حمید به ما گفت  حضرمی  عبداللههمچنین روایت کرده است: محمد بن  
  ، به ما گفتند  ، نضر بن سعید ابوصهیبه به ما گفت شیب، محمد بن عثمان بن ابیما گفت
  پیامبرطفیل، از زید بن ارقم، گفت:  و، از حکیم بن جبیر، از اببه ما گفت  بن بکیر  عبدالله

پیامبری  »سپس فرمود: و  و خدا را حمد و ثنا گفت  کردرو و به مردم در روز جحفه فرود آمد 
ندیده  از خود را داشته است؛ و من نزدیک است  را  اینکه نصف عمر شخص قبل  ام مگر 

می  چه  پس  کنم.  اجابت  و  شوم  نصی   «گویید؟فراخوانده  فرمود:  بفرما  یتحگفتند:  آیا  ». 
ه و رسول اوست و بهشت حق است و  دهید خدایی جز الله نیست و محمد بندگواهی می

دهیم. گوید:  گفتند: گواهی می « شدن پس از مرگ حق است؟آتش حق است و برانگیخته 
و من هم به همراه شما گواهی »اش گذاشت و فرمود:  بر سینه  و   سپس دستش را باال برد

من جلودار شما در  »شنویم. فرمود: گفتند: می  « شنوید؟آیا نمی»سپس فرمود:  «دهم.می
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  تا بصری   صنعاهستم و شما در حوض بر من وارد خواهید شد و پهنای آن از    تجارتحوض  
ثقلین    بعد از من باپس دقت کنید    . ستههایی از نقره به تعداد ستارگان  . در آن پیاله است

کتاب خدا  »چیست ای رسول خدا؟ فرمود:    نیثقل   شخصی ندا داد:  « کنید.میرفتار  چگونه  
. به آن  تبه دستان شماس  ]دیگرش[است و طرف    عزوجلوند  که یک طرفش به دست خدا 

و خدای لطیف خبیر به من خبر    ؛عترت من است   ]ثقل دیگر[و    ؛زنید تا گمراه نشویدب چنگ  
من این را  و    ،د تا وقتی در حوض بر من وارد شوند نداده است که آن دو از هم جدایی ندار 

شوید و از آن دو  برایشان از پروردگارم درخواست کردم. بر آن دو پیشی نگیرید که هالک می
  « هستند.داناتر  ها از شما  و به آن دو چیزی نیاموزید که آن   ، شویدعقب نمانید که هالک می 

من اوالتر از خودش به خودش هستم    هرکس»فرمود:    و   را گرفت  سپس دست علی
هرکه  بدار، و  خود  در والیت    ستپس علی ولی و سرپرست اوست. خدایا هرکه در والیت او

 1«دشمنی کن.با او با او دشمنی کند  

آن  به  منحصر  حق  راه  سلوک  و  هدایت  سلمان  است؛    هاپس  دلیل  همین  به  و 
 فرمود: محمدی می

چشم نسبت به سر نازل شدند.  همچون  و    به بدن،نسبت  سر  همچون    محمدآل»
 2ها.« بدون چشمنیز یابد و سر جسم بدون سر راه نمی

 گفته است: حجر ابن

ها یعنی  شود امام و عالم آن ها کسی که به او چنگ زده میدرست است از میان آن»
های  علم و استنباط  ـگفتیمهمان طور که  ـ  زیرا؛  باشد  ( کّرم الله وجهه)   طالب ابیعلی بن  
 3« .  بسیار است...او ظریف 
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 نزاع  طرفین
ط  و  سبحان فرموده است:    وندو خدا کرده،  نهی  دستگی  چند اسالم از نزاع و  

 
ه    ُعوا یأ  اللَّ

هُ   و   ُسول  ُعوا   ال   و    ر  ناز  ُلوا   ت  ْفش  ت  ب    و    ف  ْذه  ُروا   و    ُحُکْم یر   ت  نَّ   اْصب  ه    إ  ع    اللَّ ر   م  اب 
  و   خدا   از   و) 1نیالصَّ

  و   د یشومی  دلبد   و  سست  که  د یمکن  اختالف   و  نزاع  گری کدی  با   و   دیبر   فرماناش  فرستاده 
  و    و  (است   انیبایشک   با  خدا   را یز   د یورز   ییبای شک   و  ؛رودمی   انیم  از   شوکتتان  و  قدرت

ُموا  ص  ْبل    اْعت  ح  ه    ب 
م  اللَّ وا   ال   و    عاا یج 

ُ
ق رَّ ف    پراکنده   و   د یزنب  چنگ   خدا   سمان یر   به   همگی   و ) 2ت 

 (. دینشو

، از نزاع  کندامر می  به اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا اینکه  اول پس از    ۀآی
می  می   ؛ فرماید نهی  نزاعو  نتیج  دانیم  رسول    ۀفقط  اطاعت  و  خدا  اطاعت  از  مخالفت 
ها  و یکدستگی و هماهنگی میان مسلمان   ،نزاع منتفی  ،با اطاعت از آن دو پس    ؛خداست

 شود. حاصل می

بر همگان واجب می   ۀآی بجویند،  سبحان    وندریسمان خدا به    اوالا   کنددوم  و  تمسک 
همان نگهدارنده از    ،زدن به ریسمان خدا فرماید. چنگ ها را از پراکندگی نهی میسپس آن 
 است. و تفرقه پراکندگی 

ْت فرماید:  می  تعالیحق قرآن کریم به وجود دو ریسمان تصریح فرموده است.   ب    ُضر 
ل   ُم یع  ةُ   ه  لَّ    الذِّ

 
ُفوا   ما   ن  یأ الَّ   ُثق  ْبٍل   إ  ح  ن    ب  ه    م 

ْبٍل   و    اللَّ ن    ح  اس    م    افتی  کجا  هر   و  زمان   هر)  3النَّ
  از  سمانی یر   ا ی  خدا   جانب  از   سمانییر   به آنکه    مگر  شده،  زده   آنان  بر  ذلت  و   خواری  شوند، 
 . (چنگ زنند مردم سوی
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زدن به آن دو، از  و چنگ  ؛ پس دو ریسمان وجود دارد؛ اولی از خداست، دومی از مردم
باز  تفرقه  نزاع  و  اختالف  ایندارد.  می و  و  از  این دو ریسمان  اهمیت شناخت  به  جاست که 
تفرقه  زدن به آن دو بازدارنده از تباهی و نزاع و  بریم؛ زیرا چنگ زدن به آن دو پی میچنگ 

است دین  حتی    ؛در  نتیج  ،نزاعو  اطاعت   ۀفقط  و  ریسمان  دو  این  از نشناختن  نکردن 
های آن دو است. وقتی مردم این دو ریسمان را تباه کنند در میانشان آتش پراکندگی آموزه

 .شودور میو نزاع و اختالف شعله تفرقه 

ها را بیان  و بازدارنده از آن  نهد،و تفرقه را به کناری می  کند،می  ع نهیوقتی قرآن از نزا 
سازد برایشان  می دور  چیزی را که آن را از امت    خدا رسول  که  طبیعی است    ، فرمایدمی

ْلنا  ما  و  فرماید:  می  تعالیحق بیان فرماید.   ْنز 
 
ل    أ تاب    ك  یع  الَّ   اْلک  ُتب    إ  ُهُم   ن  ی ل  ذ    ل 

ُفوا   یالَّ ل   اْخت 
ةا   و    ُهدیا   و    ه  یف ْحم  ْوٍم   ر  ق  ُنون ی  ل    نکه یا   برای   مگر  مینکرد  نازل   تو  بر  را   کتاب  نیا   ما و  ) 1ْؤم 

  دارند   مان ی ا   که   مردمی  برای   و   دهی   ح یتوض   آنان   برای   اند، کرده  اختالف   آن  در   که  را   قییحقا
 . (باشد   رحمت و تیهدا 

ش  ا هدربار چیزی را که امت  در طول حیاتش،  همان کسی است که    خدا پس رسول  
مردم برای رفع  در دسترس است  فرماید و تا وقتی  برایشان بیان میشوند  دچار اختالف می

موجود    «بازدارنده»  پیامبرکنند و طبیعی است که پس از رحلت  اختالف به او مراجعه می
  ؛ اگزیر باید بازدارنده از آن نیز وجود داشته باشداختالف وجود دارد و ن  ،پس از اوزیرا    ؛ باشد

 پس از خود را بیان فرموده است.  ۀدو ریسمان بازدارند خدا بینیم رسول می بنابراین 

، اسود بن  به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللهروایت کرده است:    داحمد در مسند خو
، از  ه، از عطیبه ما خبر داد   مالئیاسحاق  و اسرائیل یعنی اسماعیل بن اب ، ابو به ما گفت  عامر

گذارم  بها باقی میمن در میان شما دو چیز گران»فرمود:    سعید، گفت: رسول خدا واب
شده از آسمان به زمین  تر از دیگری است: کتاب خداوند، که ریسمان کشیده که یکی بزرگ 
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بیتم. این دو از یکدیگر جدایی ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد  است، و عترتم اهل
 1.« کنیدپس بنگرید بعد از من، با آن دو چگونه رفتار می ؛ شوند

ابونضر به ما گفت،  ،  به من گفت ، پدرمبه ما گفت  عبداللههمچنین روایت کرده است:  
ابن  از عطیه عوفی،  طلحمحمد یعنی  از اعمش،  به ما گفت،  ابه  ، گفت:  خدری   سعیدواز 

چیز  »فرمود:    پیامبر دو  شما  میان  در  من  نمودم.  اجابت  و  شدم  فراخوانده  من  گویا 
تر است؛ کتاب خدا و عترتم. کتاب خدا که  گذارم که یکی از دیگری بزرگ بها باقی می گران

راستی که لطیف خبیر  بیتم؛ و بهعترتم اهل شده از آسمان به زمین است، و  ریسمان کشیده
شوند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند،  به من خبر داد که این دو از یکدیگر جدا نمی 

 2« .کنیدپس بنگرید بعد از من، با آن دو چگونه رفتار می 

،  به من گفت   نمیر ، ابنبه من گفت  ، پدرم به ما گفت  عبداللههمچنین روایت کرده است:  
ابی عبد  ابن  یعنی  ما گفت  سلیمان الملک  از عطیبه  ابه،  از  رسول  و،  سعید خدری، گفت: 
  تر از دیگری یکی بزرگ   که   بها باقی گذاشتم»من در میان شما دو چیز گرانفرمود:    خدا 

خدای  است کتاب  کشیده   عزوجل ؛  ریسمان  عترتم  که  و  است،  زمین  به  آسمان  از  شده 
 3آن دو از هم جدایی ندارند تا وقتی در حوض بر من وارد شوند.«  م. بدانید بیتاهل

،  به ما گفت  نمیر، ابن به من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللههمچنین روایت کرده است:  
ابی عبد  بن  ما گفت  سلیمانالملک  از عطیبه  اب  ه،  از  رسول    سعید خدری، گفت: و عوفی، 

باقی گذاشتم که اگر به آن دو چنگ بزنید پس  »من در میان شما دو چیز  فرمود:    دا خ
ست: کتاب  ا   تر از دیگریبها که یکی بزرگ از من هرگز گمراه نخواهید شد. دو چیز گران

از آسمان به زمین است، و عترتم  خدا که ریسمان کشیده  از  بیت اهلشده  بدانید آن دو  م. 
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 1در حوض بر من وارد شوند.« که  یکدیگر جدایی ندارند تا وقتی 

به ما   ، اسود بن عامربه من گفت ، پدرمبه ما گفت عبداللههمچنین روایت کرده است:  
 ، از رکین، از قاسم بن حسان، از زید بن ثابت، گفت رسول خدا به ما گفت   ، شریک گفت

شده  ریسمان کشیده   که  گذارم: کتاب خدا باقی می   «جانشین»»من در میان شما دو  فرمود:  
و این دو از هم جدایی    ؛م بیتاهل، و عترتم  است  زمین   به آسمان    از یا   ،زمین آسمان و میان  

 2« در حوض بر من وارد شوند.که ندارند تا وقتی 

به ما خبر    ، محمد بن فضیلبه ما گفت  و ترمذی روایت کرده است: علی بن منذر کوفی
ثابت، از زید بن  ابی سعید و اعمش، از حبیب بن  و، از ابه، از عطیبه ما خبر داد  ، اعمشداد

گذارم که اگر به آن »من در میان شما چیزی باقی میفرمود:    ارقم، گفت: رسول خدا 
تر از دیگری است: کتاب خدا  یکی بزرگ   ؛پس از من هرگز گمراه نخواهید شد بزنید  چنگ  

م، این دو از یکدیگر جدایی  بیت اهل شده از آسمان به زمین است، و عترتم  که ریسمان کشیده 
رفتار  چگونه  با آن دو  پس بنگرید بعد از من،  ؛ندارند تا وقتی که در حوض بر من وارد شوند

 3.« کنیدمی

خدا  ریسمان  است  وند پس  کتابش  و    ، سبحان،  عترت  مردم،  ریسمان    بیتاهل و 
بازدارنده از اختالف   ها[]و نه فقط یکی از آن هاریسمان این هر دوی و رجوع به ؛ پیامبر
بینیم:  می است  هماهنگ  با این آیه  کامل    طوربه که  . از این جاست که این معنا را  استو نزاع  
  ن ْمٌر م 

 
ُهْم أ ذا جاء  ْمن    و  إ 

 
ْوف    اأْل و  اْلخ 

 
لی  أ ُسول  و  إ  ی الرَّ ل  وُه إ  دُّ ْو ر  ه  و  ل  ذاُعوا ب 

 
ْنُهْم    االمراولی  أ م 
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ع   ذل  ُه الَّ م  ْنُهْم ین   یل  ُه م  ُطون  ْنب 
ا وحشت به آنان برسد، انتشارش  یمنی  ی)و چون خبری از ا   ْست 

اند که ان آنان کسانی یخود عرضه کنند، قطعاا از م  االمراولیدهند؛ و اگر آن را به رسول و  
در  را  اول  پیامبرو عترت    بیتاهل پس    (؛ ابند یآن  مردم  یهمان  ریسمان  و همان  االمر 

 .ستا 

بودیم. یک اعرابی    پیامبر گفت: نزد    ، استشده  عباس روایت  از سعید بن جبیر، از ابن 
ُموا   و  فرمودی:  آمد و گفت: ای رسول خدا، شنیدم می ص  ْبل    اْعت  ح  ه    ب 

میعا   اللَّ   همگی  و )  ج 
  پیامبرزنیم کدام است؟  بآن ریسمانی که باید به آن چنگ   .(زنید  چنگ  خدا   ریسمان  به

  1»به این چنگ بزنید. او ریسمان محکم الهی است.« دستش را به دست علی زد و فرمود: 
  بیت اهلو    طالبابیعبارت است از علی بن    پیامبرخدا پس از    ۀپس ریسمان بازدارند

کنند؛  مراجعه    طالبابیبه علی بن  و کشمکش  در حالت نزاع  امت  و سزاوار است    ؛او
 . مراجعه کنندها به آنداده است که خداوند به مردم دستور  یاالمر اولیهمان جزو او زیرا 

کننده  بلکه حکم  ؛نزاع نیست ی در این طرف ،االمراولی شودروشن میوضوح به   بنابراین
ها  اگر آن  چراکه؛  استحیاتی  تمامی  رخدادهای    در میان امت در آمده  وجودبه   های در نزاع

بودند،  خودشان یک   نزاع  به مراجعه و عرضهچگونه  طرف  به آنخداوند  دستور  ها  کردن 
 2! دادمی

 یکند:  را رد می چنین دیدگاهی    نیز  عالوه ظاهر آیه به 
 
أ ذی ا  ا الَّ طی ه 

 
ُنوا أ ه  و  ین  آم  ُعوا اللَّ

ط
 
ُسول  و   یأ ْن   االمراولیُعوا الرَّ إ 

ْنُکْم ف  ْعُتْم   م  ناز  ْن ُکْنُتْم  یش    ی ف  ت  ُسول  إ  ه  و  الرَّ
ی اللَّ ل  وُه إ  ُردُّ ٍء ف 

ه  و  الْ 
اللَّ  ب 

ُنون  ر  ذل ك  خ  یُتْؤم  و ی ْوم  اْلْخ 
ْ
أ ُن ت  ْحس 

 
اید، خدا را  ای کسانی که ایمان آورده )  الا یٌر و  أ

نظر  د؛ پس هرگاه در امری اختالف االمر از خودتان را اطاعت کنیل و اولیاطاعت کنید و رسو 

 
 356ص 1ج: لذوی القربی. ینابیع المودة 1
 2ج:  االمر از شما...« تفسیر بیضاوی»"اگر نزاع کردید" شما و اولی:  . بیضاوی در توضیح تفسیر آیه گفته است2

 . 205ص
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یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و رسول عرضه کنید، این بهتر و  
استفرجامک نی برمی   . (تر  ُنوا«  آم  ین   ذ 

»الَّ به  کردید(  )نزاع  عُتم«  ناز  »ت  آنضمیر  و  ها  گردد 
 االمر اولیبه خدا و به رسول و به  ]اختالفات خود را[  دهد  کسانی هستند که آیه، دستور می 

ْمٌر  سبحان آمده است:    وندهمان طور که در این فرمایش خدا   ؛عرضه بدارند 
 
ُهْم أ ذا جاء  و  إ 

ن   مْ   م 
 
ْوف    ن  اأْل اْلخ  و  

 
لی  أ إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ر  ْو  ل  و   ه   ب  ذاُعوا 

 
ذ  االمراولی  أ الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ن   ی م 

ْنُهْم ی ُه م  ُطون  ْنب 
ا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر  یمنی  ی)و چون خبری از ا   ْست 

 ابند(. یدر   اند که آن را ان آنان کسانییاز م خود عرضه کنند، قطعاا    االمراولیآن را به رسول و  

  ؛ استدلیل  بی ی  توهم  ، یک طرف نزاع استخودش    ،االمراولیکه  شدن به اینئل پس قا 
چگونه ممکن است خداوند به اطاعت  زیرا  ؛  تابد را برنمی برداشتی  چنین  ظاهر آیه،  حتی  بلکه  
که از  ای است  نکته ها را در نزاعشان رها کند؟! و این  آندر حالی که بدهد  دستور  ها  از آن
 روایت شده است.  بیتاهل

بر  باقر  یتروا   ی عجل  ید از  امام  اباجعفر  از  گفت:  است،    یش فرما  ین ا   ۀ دربار   شده 
ه   کردم:    سؤال   عزوجل خداوند   نَّ اللَّ ُمُرُکْم إ 

ْ
لی  یأ مانات  إ 

 
وا اأْل دُّ ْن ُتؤ 

 
ْمُتْم ب    أ ک  ذا ح  ها و  إ  ْهل 

 
  ین  أ

ا  مَّ ع   ن 
ه  نَّ اللَّ ْدل  إ  اْلع  ْحُکُموا ب  ْن ت 

 
اس  أ م یع  النَّ ه  کان  س  نَّ اللَّ ه  إ  ص   یعاا ُظُکْم ب    به خدا همانا  ) یراا ب 

حکم    مردم  میان  که  هنگامی  و  بازگردانید  صاحبانش   به  را   هاامانت   دهدمی  فرمان   شما
  .کندمی  موعظه  آن به  را  شما  خدا  که  است چیزی  نیکو   یقیناا  . کنیدحکم  عدالت به   کنیدمی
نفر  »ما ر حضرت فرمود:    ؛(بیناست  و  شنوا   همواره  خدا   تردید بی اینکه  ا قصد کرده است؛ 

هنگامی که  و  )  ها و علم و سالح را به امامی که پس از اوست تحویل دهد.پیشین، کتاب 
یعنی با آنچه در اختیار دارید. سپس به    (کنید به عدالت حکم کنید در میان مردم حکم می

اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و  ای کسانی که ایمان آورده ) فرماید: مردم می
به  ان تا روز قیامت  مؤمن  ۀ خاص ما را قصد کرده، و به هم  طور، به (از خودتان را   االمراولی

پس اگر در امری ترس از نزاع داشتید آن را به خدا و به  )   اطاعت از ما دستور داده است.
  عزوجلگونه نازل شده است؛ و خداوند  ؛ این (از خودتان عرضه کنید   االمراولیرسول و به  
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هایشان رها  ها را در نزاع دهد و]لی[ آن ها را به اطاعت از والیان امر دستور میچگونه آن
ینی ]افراد مکلف به اطاعت از امر[ گفته  مأمور ! جز این نیست که این، به همان  کندمی

آن به  که  است  بود: شده  شده  گفته  و    ها  رسول  از  کنید  اطاعت  و  خدا  از  کنید  اطاعت 
 1« .از خودتان االمراولی

پیامبر  ،آری از    دربارۀ  از  با  نهی  شده    االمراولینزاع  در  روایت  بخاری  است. 
الملک بن خطاب بن  : عبد به ما گفت  العزیزالمفرد روایت کرده است: محمد بن عبد االدب

به    محمد: راشد ابو به ما گفت  مالقات کردم  هابکرة البصری که او را در رمل  و الله بن ابعبید 
ه چیز  مرا به نُ   رسول خدا درداء، گفت: درداء، از ابی ، از شهر بن حوشب، از اممن گفت

فرمود:   را  چ»وصیت  گر خدا  شریک  یزی  یا سوزانده شویچه قطعهقرار مده  نماز    . قطعه 
شراب    عهد از او زایل شده است. ترک کند    نماز را عمداا   هرکس  ؛ترک نکن   عمدبه واجب را  

را رها  دنیایت  از والدینت اطاعت کن و اگر به تو دستور دهند  .  نخور که کلید هر بدی است
از  .  ببینیخودت  حق را در  ، حتی اگر  والیان امر نزاع نکنبا    .رها کنها  خاطر آنبه   کنی

و  اهل    به   خود   از ثروت   . فرار کنندیارانت  هالک شوی و  حتی اگر    ، لشکر فراوان فرار نکن 
با آنان    عزوجلو در راه خدای    باال نبرات  روی خانواده عصایت را بر    کن. انفاق  ات  خانواده

 2«مدارا کن.

یعنی  ـ   «امریعنی »و این    نیز روایت شده است؛   در امر با اهل آنمنازعه  نهی از    دربارۀ 
ها  اهلی معین و مخصوص دارد، و نزاع با آن ـ  همان طور که گفته شد جانشینی پیامبر

 . جایز نیست پیامبرنیست همان طور که نزاع با  جایز  

اب است و از  روایت شده  رسول خدا   ،درداء  به هفت چی  گفت:  ز وصیت فرمود:  مرا 
ترک نکن    نماز را عمداا   .قطعه یا سوزانده شوی چه قطعهگر  ،خدا قرار مده چیزی را شریک  »

 
 276ص  1ج: . کافی1
 15ص: بخاری ،المفرد. االدب 2
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شراب نخور که کلید هر بدی    عهد از او زایل شده است. ترک کند    عمد به نماز را    هرکسکه  
رها  ها  خاطر آنبه   را رها کنی دنیایت  از والدینت اطاعت کن و اگر به تو دستور دهند    .است

از لشکر فراوان   .ببینیخودت  حق را در  حتی اگر    ،با اهل امر نزاع نکن  "امر"  دربارۀ  .کن
اهل  خود  از ثروت  یارانت چنین بگویند.هرچند هالک شوی و    ،فرار نکن    کن. انفاق    تبر 

 1«.با آنان مدارا کن  عزوجلوند و در راه خدا  بلند نکنها آن روی عصایت را  

ی  کسانی هستند؟! در مطالبچه   پیامبربنابراین باید بدانیم اهل امر و خالفت پس از  
و جویای حقیقت باشد، پاسخ کافی وجود  باشد  برای کسی که با خودش منصف  که گفته شد  

 دارد.

  طالبابین ن به علی بانا مسلم  ۀمراجع 
 طالبابی در معضالت و مشکالت به علی بن    پیامبر ان پس از  ر گ ن و دیانامسلم

اگر علی نبود  گفت: »بود و حتی عمر می  پیامبراو درب شهر علم  زیرا  کردند؛  مراجعه می
می هالک  عمر  می 2«  .شدقطعاا  »و  برای  گفت:  ابوالحسن  که  معضلی  هر  ]در  از  حلش 

 3برم.«دسترس[ نباشد به خدا پناه می 

نقل قول  پس از    «المواقف»در    ـاست   سنت اهل  ۀکه یکی از متکلمین و فالسفـ ایجی  
ةٌ که مقصود از این آیه:  بسیاری از مفسرین به این ی  اع  ا أُذٌن و  ه  ی  ع 

)و گوش شنوا آن   4و  ت 
 گوید: است می طالبابی علی بن  ، را حفظ کند(

اگر  ":  علیاین گفتۀ  دلیل  و به  ؛شدعمر هالک میقطعاا  اگر علی نبود    :عمر گفت»

 
  216ص 4ج: الزوائد. مجمع1
 1103ص 3ج: . االستیعاب 2
 152ص :قتیبة ابن ،. تأویل مختلف الحدیث3
 12: . حاقة4
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نشستم و در میان اهل تورات با توراتشان، و در  بر آن می  ، شدبرایم کرسی گذاشته می
میان اهل انجیل با انجیلشان، و در میان اهل زبور با زبورشان، و در میان اهل فرقان با  

یا کوه یا  دشت  ای در خشکی یا دریا یا  کردم. به خدا سوگند هیچ آیهفرقانشان قضاوت می
  ۀ و دربار   کسی چه  بارۀدر که  اینبه    داناترکه من  آنمین یا شب یا روز نازل نشد جز  آسمان یا ز

اسرار توحید و عدل و نبوت  هایش  گفتهکه علی در  ایندلیل  به  و  ".نازل شده است   چیزی چه
 1نیست.« در کالم صحابه همانندش ای ذکر فرموده است که گونهو قضا و قدر را به

کند.  جدا میاز یکدیگر  فاروقی است که حق و باطل را  همان    طالبابی علی بن  پس  
  حسین بن مهتدی ابو،  به ما خبر داد  عساکر روایت کرده است: ابوبکر محمد بن حسین ابن

حبیب عباس بن محمد بن  ، ابو به ما خبر داد  ، علی بن عمر بن محمد حربی به ما خبر داد 
به ما خبر    نی اسماعیل بن موسیالسدی یع، ابن بنت به ما خبر داد  بری الاحمد بن محمد  

، از سلمان و  ه سخیلو، از فضیل بن مرزوق، از اببه ما خبر داد  ، عمرو بن سعید بصری داد
را گرفته    آن دو گفتند: رسول خدا که  ذر،  واب این  »فرمود:  بود و میدست علی  بدانید 

من مصافحه    اولین کسی است که به من ایمان آورد، و اولین کسی است که در روز قیامت با 
کند، و  باطل جدا می   را ازکند، و اوست صدیق اکبر، و اوست فاروق این امت که حق  می

 2« مال و ثروت است. ،سرور ستمگراناما  ؛ نامؤمناوست سرور 

تالف دارند پس از من بیان  چه را اخمن آن  تو برای امت»فرمود:    به علی  پیامبرو  
 3کنی.«می

  ، ط شیخین صحیح استوشر   ه گوید: این حدیث بنا بمی  ، حدیث این  نقل  حاکم پس از 
 اند.نکرده نقلش ولی آن دو 

 
 627ص 3ج: ایجی ،. المواقف1
 41ص 42ج: . تاریخ مدینة دمشق2
 122ص 3ج: حاکم نیشابوری ،. المستدرک3
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 1: ؛ از جمله استکرده نقل را عساکر چند روایت ابن

به    ، محمد بن احمد بن علی به ما خبر داد  ، ابونعیم حافظبه ما خبر داد ابوعلی مقریء
به ما    ، ابراهیم بن محمد بن میمونداده به ما خبر  شیبو، محمد بن عثمان بن ابما خبر داد

، از قاسم بن جندب، از انس،  ه، از حارث بن حصیر به ما خبر داد  ، علی بن عباسخبر داد
ا  »فرمود:    رسول خدا گفت: و دو    سپس برخاست  «آب بریز.وضو برایم    س، براین  ای 

وارد شود امیر  بر تو    باولین کسی که از این در   ، ای انس» رکعت نماز گزارد. سپس فرمود:  
انس گوید: گفتم خدایا    «ست. و خاتم اوصیا  رویانسپید    پیشوای  ان و سرور مسلمانان ومؤمن

این کیست ای  »پنهان کردم. فرمود:  آن را  و وقتی علی آمد    ؛او را مردی از انصار قرار بده 
  داد با او معانقه فرمود و عرض کردم: علی است. برخاست و در حالی که بشارت می  «انس؟

نمود. علی  میعرق علی را با صورتش لمس    در حالی که  او چسباند   صورتبه را    خود  صورت
چرا  »:  فرمود  «با من نکرده بودی!  بینم کاری کردی که قبالا ای رسول خدا می»فرمود:  

رسانی و پس از  ها می به آن  کنی و صدایم را که تو از جانب من ادا می نکنم حال آن ]چنین[
 !«کنیکنند برایشان بیان می اختالف میش ا ه دربار چه را من آن

هبة  بن  ابوقاسم  داد  عبداللهالله  خبر  ما  خطیبابو ،  به  داد  بکر  خبر  ما  ابوقاسم  به   ،
، اسحاق  به ما خبر داد ، محمد بن مظفربر دادبه ما خ الله نجار الله بن محمد بن عبید عبید 

، از  به ما خبر داد  ، حسن بن محبوب به ما خبر داد  ، پدرم به ما خبر داد   بن محمد بن مروان
به    اسحاق، از بشیر غفاری، از انس بن مالک، گفت: رسول خدا ثمالی، از ابو   ه ابوحمز

ها  برای آن  پس از من و    کنیمی  دفن در لحدم  مرا  دهی و  تو مرا غسل می »علی فرمود:  
 کنی.«تبیین می

محمد بن احمد حافظ و محمد بن هیثم بن محمد بن  ، از  خبر داد  به ما ابوسعد احمد  
و حافظ را  به ما خبر داد،  هیثم ادیب، آن دو گفتند: ابومنصور محمد بن احمد بن شکرویه 

 
 386ص 42ج: . تاریخ مدینة دمشق1
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عمر بن فضل بن احمد    ابووفا هم اضافه کرد و ابوبکر محمد بن احمد بن علی سمسار، و  
به ما خبر دادند  ر اصفهان،  خرقی د  همحمد بن سعید بن احمد کورج  عبداللهبن ممیز و ابو

:  خبر داد  را به ما   این سخن  خرشید اسحاق ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن  گفتند: ابو و  
،  به ما خبر داد  االعلی بن واصل، عبد به ما خبر داد  حسین بن اسماعیل محاملی  عبداللهابو
کرد  یدم پدرم یاد می: شنبه ما خبر داد و گفت  ، معتمربه ما خبر داد  نعیم ضرار بن صردابو

ند  چه را که امتم در آن اختالف دار »تو آنبه علی فرمود:    از حسن، از انس که رسول خدا 
 کنی.«پس از من تبیین می

به    سعد احمد بن ابراهیم بن موسی المقریءابو   ،به ما خبر داد  ابوقاسم زاهر بن طاهر
، احمد بن محمد بن  به ما خبر داد  ماسرجسیحسن علی بن محمد بن سهل  ، ابو ما خبر داد

، ضرار  به ما خبر داد  ، نجیح بن ابراهیم ابومحمد زهریبه ما خبر داد  زیاد بن بشر در مکه
کرد از  گفت: شنیدم پدرم یاد می  و   به ما خبر داد  ، معتمة بن سلیمان به ما خبر داد بن صرد

چه را که امتم در آن اختالف  آن تو  »به علی فرمود:    برپیاماز انس بن مالک که    ،حسن
 .«کنیدارند پس از من تبیین می

  ، ابومحمد بن نحاس به ما خبر داد  عقیل، ابوحسن خلعین ابیی طالببه ما خبر داد ابو 
زهری    عبدالله، نجیح بن محمد بن حسن ابوبه ما خبر داد  ، ابوسعید بن اعرابیبه ما خبر داد

  ، معتمر بن سلیمان تیمیبه ما خبر داد  ، ابونعیم ضرار بن صرد به ما خبر داد  قاضی در کوفه 
که به علی    پیامبراز    ، از انس  ،کرد از حسن گفت: شنیدم پدرم یاد می  به ما خبر داد و

 .«کنیکنند پس از من تبیین می چه را که امتم اختالف می»تو آن فرمود: 

به ما خبر    ، ابوبکر احمد بن علی خطیبداد به ما خبر    ابوقاسم علی بن ابراهیم نسیب 
، محمد بن محمود  به ما خبر داد ، عمر بن احمد واعظبه ما خبر داد ، ابوفرج طناجیری داد

،  به ما خبر داد  ، پدرمبه ما خبر داد  ، محمد بن قاسم بن هاشم به ما خبر داد  انباری در بصره
، از وکیع،  به ما خبر داد بن موسی   ، فضلبه ما خبر داد ناالصمد بن سعید ابوعبدالرحمعبد 

میان  پرچمی  من تو را  »به علی فرمود:    پیامبر  ، گفت:هوائل، از حذیفو از اعمش، از اب
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چه در تاریخ   آن پایان    «.از تو پیروی نکند کفر ورزیده است هرکسپس  ؛ خود و امتم قرار دادم 
 عساکر آمده است. ابن

امت را به    خدا که رسول  این  دربارۀابهامی  باز هم پوشیدگی و  ها  با وجود تمامی این آیا  
 ماند؟!ارجاع داده است باقی می  ـطالبابی یعنی علی ابن ـ  د ولی امر پس از خو

می  متکلمین سنی دیگران  و    ،دهدعمر شهادت  و  علما  علی  نیز  از  علم  اقرار    به 
  ه است کس نتوانستز حوادث هیچ دهد. در بسیاری ا به آن گواهی میو واقعیت نیز    ،کنندمی

بکر و  مراجعۀ ابو بسیاری از    ، شواهد . تاریخ طالبابی حکم خدا را بیان کند جز علی بن  
  وند به حکم خدا توانست  مینقل کرده است؛ زیرا او  را    طالبابی عمر و دیگران به علی بن  

ْو  است:  بوده    االمراولیعنوان  به   این آیه شده در  افراد قصد. او یکی از  برسدسبحان   ل  و  
لی إ  و   ُسول   الرَّ ی  ل  إ  وُه  دُّ ذ  االمراولی  ر  الَّ ُه  م  ل  ع  ل  ْنُهْم  ْنُهْم ین   یم  م  ُه  ُطون  ْنب 

به    ْست  را  آن  اگر  )و 
 ابند(. یدر اند که آن را ان آنان کسانی یخود عرضه کنند، قطعاا از م االمراولیرسول و 

دادن،  پس از ناتوانی بسیاری از صحابه در پاسخ   که  قرار دارددر برابر خواننده    واقعهصدها  
ها بیان کرده و در معضالت  را در آننهایی  سخن  الخطاب و  فصل   طالبابی علی بن  

 . ه استبودمرجع 

 : کنممیگرامی  ۀخوانندتقدیم چند نمونه را 

به    ، عفان به من گفت   ، پدرم به ما گفت  عبداللهروایت کرده است:  خود  احمد در مسند  
زنی را که زنا  ، گفت: »ظبیان جنبی، از عطاء بن سائب، از ابی به ما گفت  ، حماد ما گفت

داد. او را بردند تا سنگسار  را  آوردند و او دستور سنگسار وی    کرده بود نزد عمر بن خطاب 
فتند: این زن زنا کرده است و گ  «موضوع چیست؟»ها را دید و فرمود:  آن  کنند و علی 
ها را بازگرداند.  . علی او را از دستشان گرفت و آن کنندسنگسارش  داده است  عمر دستور  
ما را بازگرداند. گفت:    رفتند و عمر گفت: چرا بازگشتید؟ گفتند: علی   آنها نزد عمر

و او با  فرستاد  سوی علی  سپس به ؛  داندمی   شبه دلیلی که خودکند مگر  چنین نمی علی  
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این  خشمناک ای  چهره چرا  گفت:  عمر  فرمود:  آمد.  بازگرداندی؟  را    پیامبراز    آیا»ها 
فرمود: تکلیف از سه کس برداشته شده است: از شخص خوابیده تا وقتی  نشنیدی که می 

گفت:    « تا وقتی که عاقل شود؟!مجنون  که بیدار شود، از صغیر تا وقتی که بزرگ شود، و از  
زن    ینآن کسی که با ا   یدشافالن است؛  »این یک زن دیوانه از بنی فرمود:    آری. علی 

»من نیز  : گفت. دانممن نمی: گفت عمر  .«او، با او زنا کرده باشد گییوانزنا کرده در حال د
 1.« ردک او را سنگسار نو  «.دانمنمی 

،  به ما گفت   ، جریر ه به ما گفتشیبد در سنن روایت کرده است: عثمان بن ابیوابو داو 
  . عمر آوردندزنی دیوانه را که زنا کرده بود نزد  عباس، گفت: »ظبیان، از ابن ابی   از اعمش، از 

رضوان )  طالبابی. علی بن کنندسنگسارش داد دستور  و  او با گروهی از مردم مشورت کرد 
ای از فالن طایفه است  گفتند: دیوانه   « موضوع چیست؟» و فرمود:    را دید ها  آنعلیه(  الله  

سپس    «او را بازگردانید.»صادر کرده است. فرمود:  را  و عمر دستور سنگسارش    ، که زنا کرده
دانی تکلیف از سه شخص، برداشته  ، آیا نمی المؤمنینامیر ای  »علی نزد عمر رفته فرمود:  

و از    ، از شخص خوابیده تا وقتی که بیدار شود   ، شود عاقل  شده است: از دیوانه تا وقتی که  
پس چرا این زن را سنگسار  » گفت: درست است. فرمود:    « شود؟بالغ  کودک تا وقتی که  

وی را  او نیز  گفت:    !«کن  او را رها». فرمود:  عمر نتوانست چیزی بگویدگفت:    «کنی؟می
 2گفتن.«؛ و شروع کرد به تکبیر رها کرد

، محمد بن  به ما خبر داد محمد بن یعقوب شیبانی  عبداللهحاکم روایت کرده است: ابو
عباس  ظبیان، از ابن ، از ابیخبر داد   ، اعمشخبر داد  ، جعفر بن عونبه ما گفت  الوهابعبد 

آوردند و او دستور    زنی دیوانه را که گناه کرده بود نزد عمر(، گفت: »رضی الله عنهما)
. علی بن  بودندبه راه افتاده  زن  آن    دنبالنیز به کودکانی  در حالی که  ، کنندسنگسارش  داد  

 
 154ص 1ج: . مسند احمد1
 339ص 2ج: ودو دا. سنن ابی2
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سنگسارش  داده است  گفتند: عمر دستور    «موضوع این زن چیست؟»فرمود:    طالبابی
بازگردانید »او  . فرمود:  کنند نزد عمر   «.را  به همراه زن  و فرمود:    و خودش  آیا  »رفت 
دانی تکلیف از دیوانه برداشته شده است تا وقتی که عاقل شود، و از مبتال تا وقتی که  نمی 

این   « ا وقتی که محتلم شود؟به هوش آید، و از خوابیده تا وقتی که بیدار شود، و از کودک ت 
از اعمش    هو شعب   ؛ اندنکردهآن دو آن را نقل اما    ، ط شیخین صحیح استوحدیث بنا بر شر 

 1آن را روایت کرده است.«، بیشتر  با چند کلمه

محمد  ، ابوبه ما خبر داد  عساکر روایت کرده است: این را ابوبکر محمد بن عبدالباقی ابن
، قاسم  به ما خبر داد  حافظالحسن علی بن عمر بن احمد  ابو   ،به ما خبر داد  جوهری امالء

، جعفر  به ما خبر داد  طاهر محمد بن تسنیم وراق، ابو به ما خبر داد  محاربی در کوفهبن زکریا  
، از  ه الحمید، از رقبة بن مصقل، از ابراهیم بن عبد به ما خبر داد  بن محمد بن حکیم خثعمی

  ۀ عبدری، از جدش، گفت: دو مرد نزد عمر بن خطاب رفتند و از او دربار   هبن ضبیع  عبدالله
ای در مسجد رفت که مردی که  و نزد حلقه   پرسیدند. او به همراهشان برخاست  طالق کنیز 

طالق کنیز    ۀموی جلوی سرش ریخته بود در آن جمع بود. گفت: ای کچل، نظرت دربار 
نگشت سبابه و وسطی به او اشاره کرد. عمر  چیست؟ آن مرد سرش را بلند کرد و سپس با ا 

تو  در حالی که  به او گفت: دو بار طالق؟ یکی از آن دو گفت: سبحان الله ما نزد تو آمدیم  
ای که  ه اشار فقط با  کردی و   سؤالهستی ولی با ما نزد این مرد آمدی و از او    المؤمنینامیر
شناسید؟ گفتند: نه. گفت:  ، راضی شدی؟! عمر به آن دو گفت: شما او را نمی کرد  تو به  

فرمود:  میکه  شنیدم    رسول خدا از  دهم  است و من گواهی می  طالبابی این علی بن  
ترازو و سپس ایمان علی در    ۀ گانه در یک کفهای هفت گانه و زمینهای هفت اگر آسمان»

 2«است.تر یمان علی سنگین ا قرار بگیرند قطعاا دیگر ترازو  ۀکف
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 وصیت فرمود؟   االمر اولیبه  پیامبرآیا 
اهمیت  پاسخش  که  است  پرسشی   نهایت  لغزش زیرا    ؛ داردقرار  در  از  و  بسیاری  ها 

و هنوز هم  است  در اسالم حاصل شده    االمراولیاز  منظور  که در تشخیص  را    ییهاتباهی 
 نماید.را از ما برطرف می ای  سلیقه و رنج و اجتهادات گوناگون    ، کندمیرفع    ، شودحاصل می

با  ؛  وجود دارد االمراولیاز منظور کافی برای تشخیص مطالبی که تقدیم شد شواهد در 
 متن زیر را شاهد هستیم.  1، یعنی بخاری ،های حدیث سنی ترین کتاب ، در مهم حال این 

 
خر از زمان  أو جماعت مت  سنتاهلهای روایی سنی، حاوی تعریف و تمجیدهای بسیاری توسط علمای  . کتاب 1
ها را دربارۀ  های آن اند. چندی از گفتهروی کرده یدها بسیار زیاده مج ها هستند، و در این تعریف و تلفان آن کتاب ؤ م

از این تعریف و تمجیدها را از آن  خود کرده است.  کنم. البته بخاری سهم بیشتری  ه میئصحیح بخاری و مسلم ارا 
بخاری    از  آورند کهسر هم می یاهایی را پشت  ؤبه بخاری سالم داده است، و گاهی ر  گویند پیامبرها گاهی می آن

گویند رسول خدا، صحیح بخاری و مسلم را صحیح دانسته است. هرکس بخواهد  ، و حتی می شودمی تعریف و تمجید  
 . کندتواند به مقدمۀ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری مراجعه از این مطلب اطالع یابد می

 : آوریماند میهایی را که در مدح صحیح بخاری و مسلم بیان شدهما برخی از آن گفته
لیکن سلف و خلف   ؛شده در علم حدیث بیش از آن است که شمرده شودهای نوشته»اما کتاب :  چلبی گفته است  -1

صحیح بخاری و سپس صحیح مسلم،  ،  ومتعالها پس از کتاب خداوند سبحانترین کتاباند صحیحمعتقد شده
ماجه و دار  ابن  داوود و ترمذی و نسائی وگانه هستند؛ یعنی سنن ابی های شش سپس الموطأ، و سپس دیگر کتاب 

 641ص 1ج: « کشف الظنون.قطنی، و مسندهای مشهور
استابن  -2 گفته  سپس  :  حجر  بود.  اسماعیل  بن  محمد  ابوعبدالله  بخاری  نوشت  صحیح،  که  کسی  »اولین 

در بسیاری از شیوخ با او مشترک   ،ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری، و مسلم با اینکه از بخاری اخذ و استفاده کرد
 .8ص: « مقدمة فتح الباری.ها پس از کتاب خداوند عزیز استترین کتاباین دو کتاب، صحیح است.

ین و برترین  تر قدر ـ صحیح است و پس از کتاب خداوند متعال، گرانیعنی بخاری»اما جامعه ـ : ذهبی گفته است  -3
 242ص 19ج: « تاریخ االسالم.کتب اسالم است

تر از کتاب مسلم بن حجاج در علم حدیث »زیر سقف آسمان صحیح:  گویدمیابوعلی حسین بن علی نیشابوری    -4
 102ص 13ج: « تاریخ بغداد.وجود ندارد

ها صحیح  بخاری  ترین کتابنظر دارند که پس از قرآن عزیز، صحیحالله( اتفاق»علما )رحمهم :  نووی گفته است  -5
تر و فواید و معارف آشکار و اند و از میان این دو، کتاب بخاری صحیحو مسلم هستند، و امت این دو کتاب را پذیرفته 
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از    ، از سلیمان احول، از سعید بن جبیر، ه به ما گفتعیینبخاری روایت کرده است: ابن 
سپس طوری گریست    !ای بود، گفت: پنجشنبه و چه پنجشنبه ( رضی الله عنهما)عباس  ابن

شدت گرفت    خدا درد رسول  روز پنجشنبه  ها را خیس کرد. سپس گفت:  که اشکش ریگ 
  « .ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشویدبیاورید تا برایتان نوشته   ایورقه »و فرمود:  

ها گفتند: رسول خدا هذیان  نیست. آن پیامبر شایسته  نزاع نزد  در حالی که  ها نزاع کردند  آن
که شما مرا  است  است از چیزی  چه در آن هستم بهتر  آن   ! »رهایم کنیدگوید. فرمود:  می

فرا به  هن  «.خوانیدمیسویش  از  و  را  مشرکین  فرمود:  وصیت  چیز  سه  به  مرگش  گام 
کردم پذیرایی  پذیرایی می نحوی که من  همان  به  های نمایندگی را  هیئت ،  برانیدالعرب  جزیرة

 
ه او همانندی کرد و اعتراف داشت کپیچیدۀ آن بیشتر است. درست است که مسلم کسی بود که از بخاری استفاده می 

و بزرگان و اهل یقین و افراد متبحر   برگزیدگانعقیدۀ  در علم حدیث ندارد و اینکه گفتیم کتاب بخاری ترجیح دارد،  
 14ص 1ج: « شرح مسلم .کنندو کسانی است که در اسرار حدیث غواصی می

 :  گویدبه همین دلیل ابوعامر فضل بن اسماعیل جرجانی می
 ف در آن روا دارند * جز با آب طال نوشته نشده استصحیح بخاری اگر انصا

 این کتاب میان هدایت و کوری فاصله انداخته است * و سدی است میان جوانمردی و هالکت 
 ها سندهایی مثل ستارگان آسمان * در برابر متون همچون شهاب 

 شدند میزان دین پیامبر با این کتاب برپا شد * و عجم بعد از عرب با آن روشن 
 کندغضب جدا می از آتش، و شکی در آن نیست * که رضایت را از

 و پوششی لطیف برای مصطفی است * و نوری آشکار برای رفع شک و تردیدهاست 
 ها نظر دارند * بر برتری رتبۀ آن در میان رتبهای اهل عالم، دانشمندان اتفاق
 شاخسارها نشسته است  برها آن جایبه اند پیشی گرفته است * وبر ائمه در احادیثی که جمع کرده 

 ها را که متهم به دروغ باشدکند * و هریک از آنحدیث  دارای مشکل را از ناقلین نفی می
 العجائب استبندی آن عجبیابی * و بابو آن را در نیکوترین ترتیبش می 

 ها داده است یان عطیه پس پروردگارت آنچه را دوست داری به تو داده است * و بیشترین سهم را در م
 پایان استهای مداومی که بیهای بهشت تو را مخصوص کرده است * به نعمتدر عرصه 

اند و ما برای پرهیز از اطالۀ کالم، از نقل های مشابه دیگری که فراوانو سخن،  74ص  52ج:  تاریخ شهر دمشق
 ها پرهیز کردیم. آن
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 1کنید، و سومی را فراموش کردم.« 

 گفته است: فتح الباری  ۀ حجر در مقدمابن

اسماعیلی در  او را و  ،است هعیینکه سومین وصیت را فراموش کرد، ابن ایگوینده»
و در مسند حمیدی گفته شده    ،و سپس بخاری در الجزیة بیان کرده است   خود،  روایت

 2است.«  هعیینبناسلیمان شیخ است که او 

ابن و فراموشی  نسیان  این  پس   یا سعید بن جبیر  از جانب  از    ؛ نبوده استعباس  بلکه 
راوی مستقیم  سوی  فراموشی از  پس این  است،    هعیینسلیمان شیخ ابنیا    هعیینابن   جانب

 .بوده استراوی پس از او سوی بلکه از   ،وده نب

ترتیب  این  می   باانصافپژوهشگر    به  وصیتمتوجه  سومین  مصلحتی    ، شود  به  بنا 
و همان طور که در این    ؛استبوده  کردنش به نفع خالفت سقیفه  فراموش شده که فراموش

حزب  توسط  در برابر عموم،    آن  از نوشتن  پیامبراست،    سپرده شده فراموشی    بهنیز  روایت  
بود عمری و دستۀ   را کافی »کتاب    که اینبه گفتن    و عمر شروع کرد  ؛ها منع شده    خدا ما 

 3! ست«ا 

 
 31ص 4ج: . صحیح بخاری1
 289ص: الباری. مقدمة فتح 2
ای  برایم بیاورید تا نوشته ایورقه : شدت گرفت فرمود  وقتی درد پیامبر: عباس روایت شده است، گفت. از ابن3

و ما کتاب خدا را داریم و  یافته  غلبه    درد بر پیامبر :  برایتان بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. عمر گفت
از اینجا برخیزید، و نزاع نزد من  :  ند و صدایشان بلند شد. پیامبر فرمودها اختالف کردبرایمان کافی است. سپس آن

ابن نیست.  که میشایسته  در حالی خارج شد  تمام مصیبت :  گفتعباس  و  رسول    ،مصیبت  میان  که  بود  چیزی 
 37ص  1ج: « صحیح بخاری، کتاب علم، باب کتابة العلم . اش مانع شد...و نوشته خدا

ابناز عبیدالله بن عبدالل از  الله عنهما( روایت شده است، گفت ه،  در حال   »وقتی رسول خدا:  عباس )رضی 
ای بنویسم که بیایید برایتان نوشته:  فرمود  احتضار بود مردانی در خانه بودند، از جمله عمر بن خطاب. پیامبر

کتاب خدا برای ما کافی  !و شما قرآن را دارید یافتهغلبه  درد بر پیامبر: پس از آن هرگز گمراه نشوید. عمر گفت



 مر در قرآن و سنت االواول .................................................................................. 160

را  کاری فراموش و تباه این کردن سومین وصیت، سیاستی است که فراموش  أپس منش
همان طور که سیاست اقتضا کرده بود سنت، گفته نشود و سوزانده شود؛    ؛اقتضا کرده است

 
 161ص 8ج: و باب کراهیة الخالف، 9ص 7ج: باب قول المریض قوموا عنی: « صحیح بخاری. است...

»وقتی  :  عباس )رضی الله عنهما( روایت شده است، گفتبا سندی دیگر از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه، از ابن
ای برایتان بنویسم که پس  بیایید نوشته :  فرمود  مردانی در خانه بودند. پیامبردر حال احتضار بود    رسول خدا

غالب شده است و شما قرآن را دارید. کتاب خدا برای    درد بر پیامبر:  ها گفتندای از آناز آن گمراه نشوید. عده
در منابع دیگر  . این حدیث با مضمون غلبۀ درد 137ص 5ج: « صحیح بخاری، باب مرض النب.ما کافی است

 4ج:  مجمع الزوائد،  76ص  5ج :  صحیح مسلم ،  326و    325ص  1ج:  مسند احمد :  ها نیز آمده است؛ از جملهآن
 5ج:  المعجم االوسط،  562ص  14ج:  حبانصحیح ابن،  435تا    433ص  3ج:  السنن الکبری للنسائی ،  214ص
سعید  : و در صحیح بخاری. 438ص 5ج: المصنف از عبدالرزاق، 244و  242ص 2ج: الطبقات الکبری، 288ص

سپس طوری گریست !  ایروز پنجشنبه و چه پنجشنبه »:  گفتعباس )رضی الله عنهما( شنید که میبن جبیر از ابن
شدت گرفت و    درد رسول خدا:  عباس! کدام پنجشنبه؟ گفتای ابن:  ها را خیس کرد. گفتم که اشکش ریگ

ها نزاع کردند و نزاع نزد پیامبر بنویسم تا پس از آن هرگز گمراه نشوید. آن  ایبیاورید تا برایتان نوشته  کتفی:  فرمود
آنچه در آن هستم بهتر از چیزی   !رهایم کنید:  بپرسید او را چه شده است؟ حضرت فرمود:  شایسته نیست. گفتند

 . 65ص 4ج: خوانید...« صحیح بخاری، باب اخراج الیهود من جزیرة العرباست که شما مرا به آن فرامی
»روز  : عباس گفت ابن: از سعید بن جبیر، گفت: و وفاتش دو روایت نقل کرده است  بخاری در باب مرض النبی

برایم بیاورید تا برایتان چیزی بنویسم    ایورقه :  شدت گرفت. فرمود  درد بر رسول خدا  !ایپنجشنبه و چه پنجشنبه 
از او بپرسید او  :  الی که نزاع نزد پیامبر شایسته نیست. گفتندها نزاع کردند در حکه پس از آن هرگز گمراه نشوید. آن

خوانید...« صحیح  آنچه در آنم بهتر از چیزی است که شما مرا به آن فرامی  !رهایم کنید:  را چه شده است؟ فرمود
 . 137ص 5ج: یبخاری، باب مرض النب

ای درخواست کرد تا در آن  هنگام وفاتش صحیفه از جابر روایت کرده است که پیامبر: در مسند احمد بن حنبل
عمر بن خطاب، با این کار مخالفت کرد و حضرت این کار را رها : ای بنویسد که پس از آن گمراه نشوند. گویدنوشته

 . 346ص 3ج: کرد. مسند احمد بن حنبل
:  نیز در آن است گوید  راثیر در »النهایة فی غریب الحدیث و االثر در مادۀ هجر« که حدیث بیماری پیامبابن

شکل استفهامی. یعنی  گوید؟ یعنی کالمش در اثر بیماری تغییر کرده است؟ بهاو را چه شده است هذیان می :  »گفتند
بهترین نظری این  و  اثر بیماری مختلط شده است؟  در  و  تغییر کرده  در این خصوص گفته ا   آیا کالمش  ست که 

ند که فحش یا هذیان به شمار رود. گوینده، عمر است و چنان گمانی  کشود، و آن گفته را خبری مطرح نمی می
 . 245ص 5ج: « النهایة فی غریب الحدیث و اْلثار.روددربارۀ او نمی
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پیامبر  شدهتصریح سنت، خلفای    چراکه الفاظ مختلف و در جاهای متعدد را    توسط    با 
 کند. بیان می 

  ۀ به مسئل کلی    طوربه فراموش شد  و مشخص    الح معلومسومین وصیتی که بنا به مص 
در شب وفاتش وصیت  پیامبر  همان وصیتی نیست که  اما الزاماا    ؛شودمربوط میخالفت  

ـ  یعنی شب دوشنبه ـ آن را در شب وفاتش    پیامبرزودی بیان خواهیم کرد که  فرمود؛ زیرا به 
همان طور که در  و    ؛مردمو آن وصیت فقط برای خواص بود و نه عموم  ،  وصیت فرمود 

 بود. گروهش عمر و ممانعت این پس از مصیبت پنجشنبه معروف است 

بینیم که دست تحریف و  را می   پیامبرل مرتبط با خلفای  ئما تمام مسابه این ترتیب  
  شان کار را خود  ۀدنبالها  آنامت، تباه شود و    ای اند تا حقیقت بر ش کرده ناقدام به کتما  تزویر

بگیرند دست  می  . به  بیان  که  را  از  نفرمای روایاتی  پس  خلفای  نفر پیامبر  د  هستند    دوازده 
این دین همیشه استوار  »فرمود:    پیامبرگوید.  می چگونه    هاکه راوی در آن مالحظه کنید  

چیزی  سپس    « .ها جمع گرددهمۀ آنبر  ه امت  بر شما دوازده خلیفه باشد کاست تا وقتی که  
  ۀ هم»فرمود:    :چه فرمود؟ گفت  : . به پدرم گفتممتوجهش نشدمشنیدم که    پیامبراز  
قریش آن از  می  د ببین 1اند.« ها  چگونه  موجهش  که  شنیدم  پیامبر  از  چیزی  گوید:  راوی 

به بیان خلفا    پیامبربود اما وقتی  متوجه شده  را    پیامبرفرمایش  تمام ابتدای  ؟! او  نشدم
 ؟!شودمخفی و پنهان می ایشبر عبارت رسد این که از قریش هستند میو این

ساز برای امت اسالمی سرنوشت   ایسئله م،  شدهفراموش  کلی سومین وصیت    طوربه 
آن   پیامبرسادگی نیست که به همین و بوده است، اش در آن صالح و گمراهیبوده که 

رها  و چگونه آن را    رده باشد؛ کرها  شخص فرومایه  و فالن  شخص  را برای مصلحت فالن  
 ؟ استبازدارنده از گمراهی توصیف فرموده به نوشتار را  آن کرده باشد در حالی که 

 
 309ص 2ج: ودو داسنن ابی، 365ص 36ج: االنوار. بحار1
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منظور  بینیم که نقش خود را در بیان  را می  ی و احتماالتسالیق  انگیز است که ما  شگفت
  ـخود را به فراموشی زده است   ۀ آنکه در واقع، راوی دربار ـشده  فراموش   از سومین وصیت  

داند چه دلیلی  خواننده نمی   در حالی که  ؛دارند  خود را   و هریک نظر و اجتهاد  ،کنند بازی می
 . وجود دارد ایشبر 

 گفته است:عینی در عمدة القاری 

گفته    ]خصوصدر این  [متین  سومین وصیت را فراموش کردم«، ابناو »  این سخن»
وارد شده اساست که قرآن  : در روایتی  گفته است:  بوده  ت  لشکر تجهیز  است. ملهب 

خالفت  صدیق ]منظور    دربارۀسلمان  بطال گوید: ماست. ابنبوده  توسط اسامة بن زید  
ها اعالم کرد و  به آن  آن را  هنگام مرگ  پیامبرو  شدند  اختالف  دچار    ابوبکر است[

گرفت  آن  ایبر  عیاض  پیمان  است.  احتماالا گفته  فراموش   :  سخن قسمت  این    شده، 
مرا بت نکنید بوده    حضرت ها ذکر  را اخراج یهودی  آن  مالک معنای  .است که قبر 

 1کرده است.« 

روایاتی    پیامبر. از  درنگی داشته باشیم در آن  جا دارد  که  وجود دارد  ای در روایات  اشاره
از رسول  فرماید ولی ّ نقل شده است که اشاره می  طالبابی ، علی بن  خدا   امر پس 

 .است

به    ، خلفبه من گفت  ، پدرمبه ما گفت  عبداللهروایت کرده است:  خود  احمد در مسند  
،  ظبیان، از علی از اشعث بن سوار، از عدی بن ثابت، از ابی، به ما گفت  ، قیس ما گفت

ها را از  ی ، نجرانشدیای علی، اگر تو پس از من متولی امر »فرمود:  گفت: رسول خدا 
بیرون  جزیرة اشار  2کن.« العرب  حدیث،  این  این  ۀدر  به  دارد  وجود  بن  روشنی  علی  که 

 گفته شد. تر  پیش که  بسیاری    ۀعالوه بر ادل  است؛  پیامبرپس از  امر«    »ولی ّ   طالبابی

 
 299ص 14ج: . عمدة القاری1
 87ص 1ج: . مسند احمد2
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بحث محل  به  برگردیم  که    :یعنی  ؛اکنون  از   پیامبروصیتی  پس  امر  والیان  برای 
امانت گذاشت؟ و چه زمانی آن    بهکسی  آن را نزد چه  پیامبر نوشت کجاست؟ و  خودش  

 را نوشت؟ 

را داشته    سؤال به این  دادن  پاسخ صالحیت  یابیم که  چیزی نمی   سنت اهلمیراث  در  
  ، است که از طرق شیعه روایت شدهو فقط یک متن  متن  پاسخ منحصر به یک   ، باشد؛ آری

کسانی هستند، و  چه   مراال اولیکند  برای ما بیان می  ؛ این متنکندما بیان می برای  و آن را  
  امانت گذاشت. کسی به آن را نزد چه  پیامبرکند کند، و بیان میزمان وصیت را بیان می 

 1.کرده استنقل  ت«غیب »است که شیخ طوسی در کتاب این روایت، روایتی 

  یان بن سف  ی بن عل  ین حس  عبداللهااز اب  ،خبر دادبه ما    ی: جماعته استگفت  یطوس  شیخ
  ، یل از احمد بن محمد بن خل ، ینبن حس یاز عل ،عدل یبن سنان موصل  یاز عل 2، ی بزوفر 

مصر  احمد  بن  جعفر  عمو  ،ی از  عل  یشاز  بن  پدرش  ، یحسن  بن    عبداللهابااز    ، از  جعفر 
از  زکی شهید،    ین از پدرش حسالعابدین،  الثفنات سید ذی از پدرش    ،باقر از پدرش  محمد،  

 
االیقاظ من    ریالو در کتاب خود  549ص  1ج:  لی در اثبات الهداةو شیخ حر عام؛ 150ص :  . غیبت شیخ طوسی1

بصائر  33ص:  الهجعة مختصر  خود  کتاب  در  حلی  سلیمان  بن  حسن  شیخ  است.  کرده  روایت  را  :  الدرجاتآن 
بحار،  159ص در  مجلسی  دربه  147ص  53ج:  االنوار عالمه  و  مختصر  کامل به   260ص  36ج  صورت  طور 

زودی برایتان نقل خواهم  = وقتی وفاتش رسید« نقل کرده است که آن را به  »فاذا حضرته الوفاةاستثنای عبارت  به
:  المرامسید هاشم بحرانی در کتاب خود غایة،  236ص  3ج:  کرد و خواهید دید. شیخ عبدالله بحرانی در کتاب عوالم 

الثاقب میرزای النجم ، 294ص:  نوادر االخبار فیض کاشانی، 222ص: همچنین در کتابش االنصاف  ؛370ص 1ج
»شیخ طوسی با سندی معتبر :  گویدو وی اشاره کرده است که سند وصیت، معتبر است. او می،  71ص  2ج:  نوری

را    المؤمنینبه امیر های رسول خداروایت کرده است که در آن قسمتی از وصیت را خبری   از امام صادق
، 641ص:  اریخ ما بعد الظهور، سید محمد محمد صادق صدر« ت.در شبی که وفاتش در آن واقع شد موجود است

 .96ص 2ج: شیخ میانجی مکاتب الرسول،
بزوفری منسوب به بزوفر، با دو فتحه و سکون »واو« و فتحه »فاء«، روستایی بزرگ از قرسان نزدیک واسط در   .2

 . 163ص  2ج : المقالچنین دیدم. طرائفهای مرجع اینغربی دجله؛ در کتاب ۀ کران



 مر در قرآن و سنت االواول .................................................................................. 164

  یرفتند به عل  یا که از دن  ی در شب  رسول خدا »  که فرمود:  المؤمنینامیر پدرش  
ا  صح   یفرمودند:  دوات  یفهاباالحسن!  حضرت  یو  کن.  به    یتشانوص  آماده  را 

پس از من دوازده امام خواهند بود    ی، عل  ی: ا ید رس  ینجابه ا   تا امال فرمود    یرالمؤمنینام
آن از  بعد  مهد و  دوازده  ا   ی؛ ها  تو  هست  یناول  ی" عل"  ی و  امام  دوازده  از  خداوند  ینفر   .

را در آسمانش، عل  یوتعالتبارک  ام  یمرتض   یتو    کنندۀ یق اکبر )تصد  یقمؤمنان و صد  یر و 
( و مأمون  شودی حق و باطل فرق گذاشته م  ین تو، ب   یلۀ وس( و فاروق اعظم )به یامبر بزرگ پ 
من    یتو وص  ی، لع  ی. ا یست ن   یسته جز تو شا   یاحد   ی برا   یاسام  ین است و ا   یدهنام   ی و مهد 

بود؛    یمن بر زنانم خواه  ی وص  نیزو    ـیشان ا   ۀچه زنده و چه مردـ   یهست  یتمبو سرپرست اهل 
باق من  ازدواج  عقد  در  که  را  هرکدام  م  قیامت  ی فردا   ی گذار   ی پس  مالقات  و    کندی مرا 

تو طالق ده را که  ب  یهرکدام  او  از  ق   یزارممن  او مرا م  یامتو در  ر   بیندینه  او  ا و نه من 
  یت وصا  یدکه وفات تو فرارس  ی . زمانیبر امتم هست  امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمیم

نما. زمان وفات او   یمبه حق است تسل  یده و رس  یکوکارکه ن   "حسن"مرا به پسرم    ینی و جانش
آن را به    ید وفات او فرارس  وقتی   بسپارد؛   ید پاک و شه   ین"حس"آن را به فرزندم    یدکه فرارس

عبادت  سرور  )دارا فرزندش  ثفنات  صاحب  و  واگذار    ی"عل"عبادت(    هایینه پ   ی کنندگان 
که وفات   زمانی کند؛   یمباقر تسل " محمد"آن را به فرزندش  ید هرگاه زمان وفات او رس  ید؛ نما

  ی" موس"به فرزندش    ید صادق بسپارد؛ آنگاه که وفات او فرارس  "جعفر"آن را به پسرش    ید او رس
که وفات    ی کند؛ زمان  یم رضا تسل   ی"عل" به فرزندش    یدوفات او فرارس  یم واگذار کند؛ وقتکاظ

رس فرزندش    یداو  به  را  تق  "محمد"آن  زمان  یثقه  فرا   یبسپارد؛  او  وفات  به    رسیدکه  را  آن 
فاضل    " حسن"آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  ی زمان ید؛ناصح واگذار نما   ی" عل"فرزندش  

زمان فرارس  یبسپارد؛  او  وفات  فرزندش    یدکه  به  را  نگهداشته   " محمد"آن  از  که  شده 
خواهد بود. پس    یدوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن  یناست بسپارد. ا   محمدآل

و[    یین]نفر از مهد  ینمرا[ به فرزندش که اول  ینی و جانش  یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتی
مثل نام    یگرش نامش مانند نام من، نام د  یک   ؛ نماید و او سه نام دارد  یم سلاست ت  ین مقرب

مؤمنان    ین  خواهد بود؛ او اول  ی نام او مهد   یناست و سوم  "احمد "پدر من است و آن عبدالله و  
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همان   متنی  این  که وصیت  یگانه  می   پیامبراست  بیان  را  وفاتش  و  در شب  کند، 
خود  جانشین  و آن را نزد وصی و    ، پس از خود را بیان فرموده   االمراولی  ، در آن  حضرتش
همان نصی است که مهدی اول    . این متن، امانت گذاشته استبه    طالبابی علی بن  

  ش را کسی که ادیان الهی بشارتهمان  ؛ فرموده استاستدالل آن  هب الحسنامام احمد
 1.اندداده

به نام آن   پیامبرکه  ـ را    االمراولیاست که   2ی وصیت یتیماین   را  هایشان معرفی  ها 
  انصار امام مهدیانتشارات  آن در  متعلق به  ل  ئمساتمامی    ، وکندبیان می   ـفرموده است 

بررسی  بحث   این فرصت    ؛ شده استو  انتشارات مبارک  این  را غنیمت بشمارید و به  پس 
 . کنید مراجعه

 گویم: در پایان می

نور را بر طور، در کتابی نوشته  آن  که نور را آفرید، و  است  خدایی  از آن   و ستایش  سپاس  
 فرستاد.  فرو ،گرامیپیامبری  با قدرتی مقدور، بر   ،شده

در  مشکور ، و مشهور به فخر، و مذکور به عزتخدایی است که از آن  و ستایش سپاس 
 است؛ سّر و نهان 

از اولین و آخرین، محمد و    خود،  خلق  بهترین  خداوند بر  تام و تمام  صلوات  سالم و  و  
 باد.  ت برکبا  و فرخنده ن وخاندان پاکش، ائمه و مهدی

 
. برای اطالع از آن به کتاب »وصی و فرستادۀ امام مهدی در تورات و انجیل و قرآن« و کتاب »نامۀ هدایت« از 1

های مراجعه کنید. همچنین به کتاب »شبیه عیسی« از استاد ابومحمد انصاری، و دیگر کتاب   سید احمدالحسن
 مراجعه نمایید. شدۀ انصار امام مهدیمنتشر 

 تن یتیم، متنی است که یگانه است و همتایی ندارد. )مترجم( وصیت یا م .2
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