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 الرحمن الرحیمبسم هللا 

 پیشگفتار مترجم
دین اسالم به عنوان خاتم ادیان الهی با بعثت خاتم االنبیاء، حضرت محّمد صلّى َّللاه علیه وآله به عالمیان عرضه شد و آئین و 

وجود یعنی  ،رسالت سفیران و پیامبران الهى با نبّوت ایشان پایان پذیرفت.دین اسالم در شهر مّكه با طلوع خورشید آن دیار

و پس از بیست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا صلّى َّللاه علیه وآله  ،مبارک پیامبر اکرم صلّى َّللاه علیه وآله متولد شد

 و جمعى از یاران باوفایش، تمامى آن سرزمین را فرا گرفت.

ه دومین انسان از جانب خداى منّان باستمرار این راه سعادت و فالح در هجدهم ذى الحّجه، در غدیر خم و به صورت علنى، 

واگذار شد.در این روز، با اعالن والیت و  (علیه السالم)یعنى امیر مؤمنان على  (صلّى َّللاه علیه وآله)اکرم کامل پس از پیامبر

ت حق جانشینى حضرت على علیه السالم، نعمت الهى تمام و دین اسالم تكمیل و سپس به عنوان تنها دیِن مورد رضایت حضر

 اعالم گردید. این چنین شد كه کافران و مشركان از نابودى دین اسالم مأیوس گشتند و....

سخنرانی حضرت آیت هللا شیخ محمد یعقوبی )دام ظله( در جمع  حاصل چندترجمه کتاب ) من وحی الغدیر ( که نوشتار پیش رو 

م در اوج اختناق رژیم بعثی در نجف اشرف و 2112و  2110فضال و طالب حوزه علمیه نجف اشرف است که طی سال های 

کتابی که  ( ایراد شده استعدر جمع فضال و طالب حوزه این شهر مقدس و در خصوص غدیر و اثبات والیت امیرالمومنین )

مورد تحقیق و منابع آن استخراج شده است اما  ،مبدأ ترجمه قرار گرفته شده نسخه ای است که توسط شیخ علی خلیفة جابر

در ترجمه سعی گردید فقط پاورقی ها را تا  ورده شود نیست،مفصآلمتأسفانه منابع را بصورت مستقل که تمام نشانی آنها بطور 

اقرار می کنیم که، بهمان صورت ترجمه کنیم و  ،آمده رابع مطالب تاریخی و روایات را بطور اجمالی امننشانگر اندازه ای که 

 .و اگر توفیق دوباره ای حاصل شود در چاپ های بعدی این کاستی جبران گردد استدر کتاب خالی  فهرست منابعجای 

فصل اول اثر جاری )پیامی از غدیر: ضرورت امامت( و فصل دوم با عنوان )رسول خدا )ص( برای خالفت پس از خویش 

به مناسبت عید غدیر است  و 1هـ0420ذی الحجه  02و  01روزهای در چگونه برنامه ریزی کرد؟( حاصل دو سخنرانی ایشان 

 که در جمع طالب و فضالی حوزه علمیه نجف ایراد شده است. 

در فصل اول به وجود دو مکتب فکری متفاوت )مکتب خالفت و مکتب امامت( اشاره شده و وجوه تمایز میان دیدگاه های مذهب 

 وی و ارزیابی قرار می گیرد.شیعه و مذهب اهل تسنن در خصوص جانشینی پیامبر گرامی اسالم )ص( مورد واکا

در فصل دوم، ایشان روش های سه گانه تبلیغی و سیاسی حضرت رسول اکرم )ص( برای زمینه سازی و مهیا کردن فضای 

 اجتماعی زمانه برای معرفی جانشینان پس از خود را مورد بررسی و تدقیق قرار می دهند.

و در جمع فضال و ی عمومی سخنران قالب یک ( درخالفت نااهالنخسارت های ناشی از زعامت و سوم تحت عنوان )فصل 

س الشریف این شهر أدر مسجد ر)ص( پیامبر اکرم و به مناسبت ارتحال  2ه.ق0423صفر  22طالب حوزه علمیه نجف در روز 

اد ناالیق اشاره ایراد گردیده و در آن به هفت خسارت مهلِک اجتماعِی تصدی مقام خالفت رسول خدا )ص( توسط ناهالن و افر

 می شود.

                                                           
 م2110فوریه  03مطابق با 0
 م2112أوریل  8مطابق با 2
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ه لفصل چهارم کتاب )کنکاشی در شناخت سلسله راویان حدیث غدیر( نیز به عنوان ضمیمه کتاب و دربرگیرنده بررسی سلس

 88نفر از صحابه و  001( است که در ضمن آن به حدود صحدیث شریف غدیر در میان صحابه و تابعین رسول خدا ) راویان

 د.نفر از تابعین می پرداز

عراق و در سال  و فضای خفقان حکومت بعث از جمله وجوه اهمیت این چند سخنرانی آن است که این بیانات در دوره اختناق

ایراد شده و با این حال در آن ها به صورت مکرر به اثبات  -که به اوج قساوت و درندگی رسیده بود -عمر این رژیم های پایان 

مسیر والیت تعریف کرده است. حال آن که در چنان فضای پراختناقی در  دو آن را امتدااشاره شده  ءو ضرورت حکومت فقها

 نجف سخن گفتن از حکومت مبتنی بر والیت فقیهان از دو جهت بسیار خطرناک بود.

 نخست آن که این مدل از نظام سیاسی، درست همان چیزی بود که در ایران به عنوان دشمن درجه اول تفکر بعثی در منطقه

نسبت به آن حساسیت های مثبت و رویکردهای  -به عنوان اکثریت مردم این کشور -م بوده و بسیاری از شیعیان عراق حاک

 همذات پندارانه ای با آن داشتند. و چنین چیزی به هیچ عنوان خوشایند حکومت سفاک بعثی عراق نبود.

چالش کشیدن و طرد دیگر نظام های سیاسی و طاغوت  دوم آن که طرح چنین نظام سیاسی ای در درجه نخست به معنای به

خواندن آن ها و ضرورت از میان برداشتن آن ها بود که به طور طبیعی حکومت بعث عراق مصداق بارز چنین حکومت هایی 

 بود.

ته ترین از همین رو این چند سخنرانی به خوبی تجلی گر رویکرد جهادی آیت هللا محمد یعقوبی )دام ظله( به عنوان برجس

 در سال های خفقان بوده است. دوم )ره( شاگردان مکتب شهید صدر

احتمل می رود و جمالت ساده و نیز پرهیز از کلمات و اصطالحاتی که در ترجمه این اثر سعی شده متن بصورت سلیس 

 از زبان مبدأ ای برای نقل معنا ستیم که از شیوهزیرا با توجه به موضوع کتاب و عمومی بودن آن الزم دان خوشایند خواننده نباشد

هر سطحی از دانش بتواند بهره کافی و وافی را از آن ببرد، در متن سعی شده آیات و روایات  استفاده شود تا خواننده محترم در

شد،  را در عین حال که ترجمه شده، متن عربی آنها نیز آورده شوند و بجهت تمایز میان آنها از رنگ های قرمز و آبی استفاده

رنگ قرمز را برای آیات قرآن و احادیث اهل بیت )ع( بکار گرفتیم و رنگ آبی را برای روایاتی که از غیر معصوم نقل شده 

 می رود که خواننده محترم کاستی ها را بر ما ببخشند و ما را از دعای خیرشان فراموش نسازند.استفاده شد. در ادامه امید 

  4931اسفند 

 قم مقدس

 

 پیشگفتار:

 خم غدیرو رویداد واقعه 
خود به مدینه به قصد حج تمتع از مدینه خارج گردید. بسیاری از مردم با ص( در سال دهم از هجرت مبارک دا )رسول خ

که تنها حج حضرت از زمان مهاجرت از مکه تا وفاتشان بود و بعدها به  -چشمانی بارانی و با اندوه تمام ایشان را در این سفر 

 همراهی نمودند.  -شهرت یافت« حجة التمام»، و «حجة الکمال»، «حجة البالغ»، «جة الوداعح»

پیامبر گرامی در این سفر غسل نموده و درآخرین شنبه ماه ذی القعده و با پای پیاده و صرفا با دو لباس )ازار و رداء( و به 

از مدینه به سوی مکه آهنگ خروج نمودند. هنگام خروج  همراه خانواده، اهل بیت و عموم مهاجرین و انصار و قبایل مختلف

 0آبله یا حصبه مبتال شده و لذا نتوانستند ایشان را همراهی کنند، با این حال جمعیت انبوهی بیماری حضرت بسیاری از مردم به

ه از دیگر نقاط شبه جزیره در رکاب ایشان حضور یافته و به مقصد مکه با ایشان به راه افتادند. به طور طبیعی سایر قبائلی ک

)همچون یمن و افراد مقیم مکه( به بیت الحرام وارد می شدند به مراتب بیشتر از این بوده و در نتیجه در آن سال خانه خدا شاهد 

 ( بود.صشلوغ ترین حج خود در دوره حیات مبارک رسول خدا )

شنبه وارد مکه شدند. ایشان پس از اتمام مناسک حج و به حضرت منزل به منزل به مسیر خود ادامه دادند تا این که ظهر سه 

ذی الحجه از  08پایان رساندن فریضه خود به همراه کاروانی بزرگ به سوی مدینه بازمی گشتند تا این که در روز پنج شنبه 

 می شد. به منطقه غدیر خم رسیدند که در آن جا مسیر کاروان های مدینه، مصر و عراق از یکدگر جدا« جحفه»طرف 

                                                           
 در تواریخ، عددی میان نه هزار تا صدوبیست وچهار هزار نفر نقل شده است. 0
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را بر حضرت نازل فرموده و به ایشان این دستور الهی  0«تبلیغ»این جا بود که جبرئیل امین بر حضرت نازل شده و آیه شریفه 

( صرا بر نقطه ای مرتفع قرار داده و پیام الهی را در خصوص جانشینی وی پس از رسول خدا ) (عرا منتقل ساخت که علی )

 همگان را بر ایشان ابالغ نماید.و ضرورت اطاعت از وی از سوی 

( صادرشد مسلمانان با صدای بلند ص) سوی پیامبرتازه ابتدای کاروان به منطقه حجفه رسیده بود که ناگهان دستور توقف از 

 نه سایبانی درصحرا بهگرم،  ظهربود هوا بسیار ابتدایند تا عقب افتاده گان نیزبرسند، پیش افتادگان را دعوت به بازگشت کرد

چشم می خورد ونه سبزه و گیاه و درختی به چشم می خورد. تنها پنج درخت کهنسال و بزرگ بود که نقش سایه بان در آن 

گرمای سوزان داشت که آن را نیز پیامبر دستور داده بودند که کاروان ها از جلوس در زیر آن ها خودداری ورزیده و زیر آن 

 ها با محمل اشتران، منبری بلند بسازند.

پارچه ای را بریکی ازآن  د،ت گرما مقداری از لباس را روی سرو مقداری زیرپا می نهادن( ازشدّ صهمراهان رسول خدا )

مرد و زن با شتاب برای  را گفت،مؤذن پیامبراذان ظهر( باشد، صدرختان لخت و عریان افکندند تا سایبان برای پیامبر)

هنگامی که نمازپایان یافت پیامبرآنها را دعوت به نشستن کرد تا یک پیام را به جماعت خواند، پیامبر نمازظهر آماده شدند،نماز

( فاصله داشتند قیافه ملکوتی آن ص)عیت عظیم بود آنانی که از پیامبر به آنها ابالغ کند جم خداوند متعالتازه ای را ازجانب 

 منبری ازجهازشتران ترتیب دادند.لذا  مردم نمی توانستند مشاهده کنند، حضرت را در البالی

 ( برفراز جهاز اشتران قرارگرفته وبا صدای بلند سخنان خویش را چنین آغازکرد: صپس از پایان نماز ظهر، پیامبر ) 

ال  و ات أعمالنا الذي ال هادي لمن ضل،ومن سیئ نعوذ باهلل من شرور أنفسنا، و نتوكل علیه، و ألحمد هلل و نستعینه ونؤمن به،

نبي  : أیها الناس قد نبأني اللطیف الخبیر أنه لم یعمر -أما بعد  -وأن محمدا عبده ورسوله  أشهد أن ال إله إال هللا، و ل لمن هدى،مض

؟ قالوا: نشهد أنك قد أنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون وإني مسؤول و اني أوشك أن ادعى فأجبت، و إال مثل نصف عمر الذي قبله،

وأن جنته حق وناره  ه،و أن محمدا عبده ورسول لستم تشهدون أن ال إله إال هللا،قال : أ هدت فجزاك هللا خیرا،ج بلغت ونصحت و

: قال: أللهم اشهد، ثم قال؟ قالوا : بلى نشهد بذلك، أن هللا یبعث من في القبور حق وأن الموت حق وأن الساعة آتیة ال ریب فیها و

 م.  أیها الناس أال  تسمعون ؟قالوا: نع

 وإن عرضه ما بین صنعاء وبصرى فیه أقداح عدد النجوم من فضة أنتم واردون علي الحوض، و قال: فإني فرط على الحوض،

 فنادى مناد : وما الثقالن یا رسول هللا ؟ فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین

إن اللطیف وو اآلخر االصغر عترتي،  تضلوا، رف بأیدیكم فتمسكوا به القال: الثقل االكبر كتاب هللا طرف بید هللا عزوجل و ط

ثم  ال تقصروا عنهما فتهلكوا،و فال تقدموهما فتهلكوا،هما ربي، لن یتفرقا حتى یراد علي الحوض فسألت ذلك لالخبیر نبأني انهما 

 ؟منین من انفسهماولى الناس بالمؤ أخذ بید علي فرفعها حتى رؤى بیاض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: أیها الناس من

 رسوله أعلم.: أهلل وقالوا

وال  : أللهمرات، ثم قالث میقولها ثال نفسهم فمن كنت مواله فعلي مواله،: إن هللا موالي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بهم من أقال

الحق معه حیث دار،  ن خذله، وأدرواخذل ممن أحبه، و أبغض من أبغضه، وانصر من نصره،  أحب ومن وااله، وعاد من عاداه، 

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َو أَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َو َرِضیُت لَكُُم : )قوا حتى نزل أمین وحي هللا بقولهثم لم یتفر أال فلیبلغ الشاهد الغایب،

ْسالََم ِدینا    ( اآلیة. اْْلِ

 الوالیة لعلي من بعدي.و رضى الرب برسالتي، ووإتمام النعمة، )ص(: أهلل اكبر على إكمال الدین، فقال رسول هللا 

و از شر نفس و ستایش مخصوص خداوند است، ما از او کمک می خواهیم، و به اوایمان می آوریم، و بر او توکل می کنیم، 

کننده کسی نیست که هدایت وگمراه  ت کننده کسی نیست که گمراه گشته،آن خدایی که هدای، زشتی کردارمان به او پناه می بریم

 وگواهی می دهم که معبودی نیست جز خداوند و محمد بنده و فرستاده اوست.یافته، 

خدای لطیف و خبیر مرا خبر داده که هیچ پیامبری عمر نکرده مگر به مقدار نصف عمر پیامبرقبل از خود، : ای مردم، اما بعد

پس شما چه  مسؤل هستم و شما هم مسؤل هستید، وهمانا من اب گویم،)به سوی سفر آخرت( خوانده شوم وجو ومن نزدیک است

 خواهید گفت ؟

 خداوند پاداش نیکت دهد. بلیغ کردی و پند دادی و کوشیدی، : گواهی می دهیم که تمردم درجواب گفتند

                                                           
بَِّك َوإِن لهْم تَْفعَْل فََما بَلهْغَت ِرَسالَتَهُ َوَّللّاُ یَْعِصُمَك ِمنَ )یَا أَیَُّها  72المائده: 0 ُسوُل بَّلِْغ َما أُنِزَل إِلَْیَك ِمن ره  النهاِس إِنه َّللّاَ الَ یَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِریَن( اى الره

مردم نگاه مى  -گزنِد  -اى. و خدا تو را از  كنى پیامش را نرساندهپیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ كن و اگر ن

 .كنددارد. آرى، خدا گروه كافران را هدایت نمى 
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ق و وبهشت او حاوست، ت، و محمد بنده و فرستاده : آیا شما گواهی نمی دهید که معبودی جز خداوند نیسفرمود )ص(رسول خدا 

هستند زنده و خداوند همه کسانی را که در قبرها یامت خواهد آمد وشکی در آن نیست،و ق ومرگ حق است، دوزخش حق است،

 ؟خواهد کرد

 ما گواهی می دهیم.  :آری،مردم گفتند

 : بارخدایا گواه باش. فرمود)ص(رسول خد ا 

 ؟: آیا صدای مرا می شنویدس فرمودسپ

 : آری. مردم گفتند

( می رسم شما درکنار حوض برمن وارد می شوید عرض حوض کوثر قیامت درمانا من پیش از شما به حوض کوثر): هفرمود

 من، زحال بنگرید بعد ااز نقره به تعداد ستارگان است،  ییجام ها آن حوض، است در 1ندازه مسافت میان صنعاء و بصریبه ا

 ؟بجا گذاشتم چگونه رفتار می کنید شما که در میاننسبت به دو چیز گران سنگ، 

 ؟نفیس چیستند یا رسول هللا آن دوچیزمیان توده های انبوه جمعیت، فریاد برآورد:  مردی از

س بدان چنگ پ ای عزوجل است و طرفی به دست شما،: کتاب خدا که ثقل اکبر است طرفی از آن به دست خدمودفر)ص(پیامبر 

همانا خدای لطیف و خبیر مرا آگاه ساخته که این دو هرگز از همدیگر  عترتم که ثقل اصغر است،زنید تا گمراه نشوید، دیگری 

ازآن دو پیش می افتید  ، اگرباره آن دو مسئلت جستمپروردگارم در پس از کنار حوض به من برسند، جدا نخواهند شد تا در

 از آن دو پس می افتید هالک می شوید.  اگر هالک می شوید و

مردم دیدند و همه علی را ان راشانرا گرفت وبلند کرد به طوری که سفیدی زیر بغل دست )ع(دست علی  ،)ص(رسول خدا آنگاه 

 شناختند. 

 ؟ازخود آنها سزاوارتر استسی از همه مردم نسبت به مؤمنین، : ای مردم چه کفرمود)ص(رسول خدا 

 : خدا ورسولش داناترند. مردم گفتند

ن مت به آنان از خودشان سزاوارترم، پس هر کس که ومن نسبی من است، ومن موالی مؤمنانم، موال: خدا فرمود)ص(پیامبر 

 چهار بار تکرار کرد.  (حنبلی هاابن حنبل)امام  به نقل احمد راسه بار تکرار کرد. ملهموالی او هستم علی موالی اوست. این ج

دشمنان او را دشمن بدار، و محبوب بدار آن کس که اورا محبوب  ! دوستان او را دوست بدار وسپس رسول خدا فرمود: خداوندا 

 مباش،یاور  می ورزند یارانش را یاری کن و آنان که ازیاری اش دریغ دار آن کس که او را مبغوض دارد، دارد و مبغوض ب

 .وحق را همواره با علی همراه ساز

 بان برسانند. همه حاضران باید این پیام را به غایبعد فرمود: آگاه باشید، 

 )ص(که فرشته وحی جبریل امین فرود آورد واین آیه را برپیامبر  بودندهنوز مردم متفرق نشده  برحسب نقل راویان حدیث،

ْسالََم ِدینا  ): خواند آیین شما راکامل ونعمت خود را یعنی امروز  (2اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدینَُكْم َو أَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َو َرِضیُت لَكُُم اْْلِ

 برشما تمام کردم واسالم را آیین برگزیدم. 

خدا (لتی و الوالیة لعلی من بعدیبرساهللا اکبرعلی اکمال الدین و اتمام النعمة و رضی الرب ): فرمود)ص(دراین هنگام پیامبر

 الیت علی از بعد من خشنود گشت.وپروردگار به رسالت من و وما،  و اتمام نعمتش بر بزرگتر است بر اکمال دین،

از افراد سرشناسی که به او تبریک به او تبریک و تهنیت می گفتند،  شرفیاب شده و()عپس از آن بود که مردم به محضرعلی

ب! موالی هر زن و مرد مومنی خوشا به حالت ای پسر ابی طال( می گفتند: عگفتند ابوبکر و عمر بودند که خطاب به علی )

قرار شد، و همه و عهده قوم ثابت و بر ذمهبر  )ع(المؤمنین ند به خدا كه تعهد بر والیت امیرسوگابن عباس نیز گفت:  3شدی.

 .4گردنگیر شدند

شاعر معروف رو به پیامبر کرده و گفت: اى رسول خدا به من اجازه دهید كه درباره على ابیاتى از  ن ثابتحسان بدر این حال 

بن  حسان .بگوبا استمداد از بركات خدا!( فرمودند: صكه این قوم آن ابیات را بشنوند! حضرت رسول هللا ) بسرایمشعر را 

                                                           
 است. از آبادی های حوران در اطراف دمشق0

 3مائده /2
 بخ بخ لك یا بن ابي طالب أصبحت وأمسیت موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 3
 وجبت وهللا في أعناق القوم. 4
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دهم كه گفتار رسول وخ قریش! من پس از آنكه شهادت مى برخاسته، و سپس رو به مردم کرده و گفت: اى بزرگان، و اى شیثابت

 كنم:خود را بدین ابیات دنبال مىخدا درباره والیت على نافذ و مورد قبول است، گفتار 

 ینادیهم یوم الغدیر نبیهم   بخم فاسمع بالرسول منادیا

 و قد جاءه جبریل عن امر ربه بانك معصوم فال تك وانیا

 و بلغهم ما انزل هللا ربهم  الیك و ال تخش هناك االعادیا

 فقام به اذ ذاك رافع كفه   بكف على معلن الصوت عالیا

 م و ولیكم   فقالوا و لم یبدوا هناك تعامیافقال: فمن موالك

 الهك موالنا و انت ولینا   و لن تجدن فینالك الیوم عاصیا

 فقال له: قم یا على فاننى   رضیتك من بعدى اماما و هادیا

 فمن كنت مواله فهذا ولیه  فكونوا له انصار صدق موالیا

 هناك دعا اللهم وال ولیه   و كن للذى عادى علیا معادیا

 0امام هدى كالبدر یجلو الدیاجیا       فیا رب انصر ناصریه لنصرهم  

اى «حسان ال تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك یا »به او فرمودند: )ص(، رسول خدا سروداین اشعار را  حسانچون 

 كنى. می یارىشوى، تا هنگامى كه ما را با زبانتحسان تو پیوسته از طرف روح القدس تایید مى

 

 را در کتب خود ذکر کرده اند که در ذیل به آن ها اشاره می شود: حسان بن ثابتبرخی از علما همین ابیات 

 «.مرقاة الشعر»ق. در کتاب ه  328خراسانی؛ متوفی  مرزبانی محمدبن عمرانحافظ ابوعبدهللا  -0

 «.شرف المصطفی»ق. در کتاب ه  817خرکوشی ابوسعد؛ متوفی حافظ  -2

 «.بن أبي طالب  مناقب علی» ه ق. در کتاب  801ن مردویه اصفهانی؛ متوفی حافظ ب -3

 «.ن فی علیآما نزل من القر»ق. در کتاب ه  831حافظ ابونعیم اصبهانی؛ متوفی  -8

                                                           
 .شنوا كننده و فهماننده است كند، و چقدر نداى این پیغمبر كه منادى استدر روز غدیر خم، پیغمبر این قوم و جمعیت، این قوم را ندا مى 0

خدا هستى پس در بیان و ابالغ این در حالى كه جبرائیل به امر پروردگارش آمده بود، و چنین اعالم كرده بود كه تو در عصمت و مصونیت

 !سستى مكنامر 

و برسان و تبلیغ كن به مردم آنچه را كه از طرف پروردگارشان به تو نازل شده است، و در آنجا از دشمنى و عداوت دشمنان مترس، و 

 !هراس نداشته باش

 .دادوده و نشان مىخود دست على را گرفته و بلند كرده بود، و با صداى بلند اعالن نمپس پیغمبر، على را بپا داشت، و در آن هنگام با دست

 :پس رسول خدا فرمود: اى مردم موال و ولى شما كیست؟! و آن قوم بدون آنكه تجاهلى كرده باشند گفتند

 !یابىخداى تو موالى ماست! و تو ولى ما هستى! و امروز در میان ما هیچكس را مخالف خود كه از فرمان تو سرپیچى كند نمى

 .باشىبرخیز اى على! من راضى هستم و خوشایند دارم كه تو پس از من امام و هادى امتدر این حال پیامبر به على فرمود: 

 !على ولى اوست! و شما مردم یاران صدیق و موالیان راستین او در هر حال بوده باشید کهر كس كه من موالى او هستم، این پس اى مردم!

به كسى كه با على كسى را داشته باش كه او والیت على را دارد! و نسبتدر آنجاست كه پیامبر دعا كرد: بار پروردگار من! تو والیت 

 .خصومت ورزد، دشمن باش

یارى كردنشان.على آن پیشواى هدایت است كه همچون ماه شب كنند به جهتاى پروردگار من! تو یارى كن كسانى را كه على را یارى مى

 بخشد.ىها را نور مشكافد، و تاریكىها را مىچهاردهم ظلمت
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 «.کتاب الوالیة»ق. در کتاب ه  822حافظ ابوسعید سجستانی؛ متوفی  -5

 «.علویة علی سائر البریةالخصائص ال»ق. در کتاب ه  551حافظ ابوالفتح نطنزی؛ متوفی  -7

 «.المناقب»و کتاب « مقتل االمام السبط الشهید»ق. در کتاب ه  578اخطب الخطباء خوارزمی مالکی؛ متوفی  -2

 «.تذکرة خواص األمة»ق. در کتاب ه  758ابو مظفر سبط حافظ بن جوزی حنفی؛ متوفی  -8

 «.کفایة الطالب»ق. در کتاب ه  758صدر حفاظ کنجی شافعی؛ متوفی  -9

 «.فرائد السمطین»ق. در کتاب ه  222شیخ االسالم صدرالدین حمویی؛ متوفی  -01

 «.نظم درر السمطین»ه ق. در کتاب  251رندی شمس الدین حنفی؛ متوفی زبن یوسف  حافظ جمال الدین محمد -00

 «.رسالة االزدهار فیما عقده الشعراء من األشعار»ق. در کتاب ه  900حافظ جالل الدین سیوطی؛ متوفی  -02

 

در کتب خود نموده اند  ابن ثابت حسانبه طور قطع افراد بیشتری از علما و من جمله علمای اهل سنت اقدام به ثبت اشعار غدیر 

که بررسی و یادآوری همه آن ها خارج از ماموریت و توان این نوشتار خواهد بود. از همین رو به همین اندازه بسنده شده و 

 م.وارد ماموریت اصلی کتاب می شوی

 

 

 فصل اول :

 پیامی از غدیر: ضرورت امامت

 مقدمه
امامت و والیت امر مردم، ضرورتی اجتماعی و غیرقابل اختالف است که تمامی عقالء بر آن اتفاق نظر دارند. حقیقت آن است 

نخواهد کان پذیر که استمرار حیات جامعه متمدن و نظام معیشت آن بدون وجود امام و رئیسی که امور امت را اداره نماید، ام

مدن ود نظام حاکم در جامعه، به منزله عقل در بدن آدمی است که قطب نمای زندگی را جهت داده و از پدیدآبود. در نتیجه وج

 و تضییع منافع مردم و کشور جلوگیری می نماید. هرج و مرج، اختالف، نزاع

 ( در همین خصوص می فرماید: عامیرالمومنین )

ة ااِلّ ّلّل. و اِنّه ال بد للناس من أمیر بّر أو فاجر، یعمل في إمرته المؤمن ویستمتع فیها الكافر ویبلغ هللا فیها األجل یقولون: ال اِْمر» 

 «0ویجمع به الفيء ویقاتل به العدو وتأمن به السبُل ویؤخذ به للضعیف من القوي حتى یستریح بّر أو یُستراح من فاجر

براى مردم الزم است چه نیكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حاكمى ت. در حالی که می گویند: حکومت فقط از آن خداس

مند از زندگى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را در آن حكومت به سر راه حقّش ادامه دهد، و كافر بهره حكومت او به 

آرد، و نیز به وسیله آن حاكم غنائم جمع گردد، و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به سبب او امن گردد، و در 

 بدكار در امان گردند. دم از شرّ وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نیكوكار راحت شود، و مر حکومت

در شرع مقدس اسالم، اصل حکومت مساله ای ضروری است؛ چه آن که علمای اسالم بر ضرورت وجود امام و رهبر جامعه 

همچون کیفیت تعیین امام،  ،اجماع کرده اند و اگر اختالفی نیز میان ایشان مشاهده می شود تنها در تفاصیل و جزئیات مساله

 است. -و نه در اصل نیاز امت به رهبر -وی  شرایط و صالحیت های

و شیعیان به روش تعیین از سوی پیامبر (0)األمر لمن غلب، زور و غلبه 2به عنوان مثال، اهل سنت به روش هایی چون شوری

تمامی ویژگی باور دارند که به مثابه حقی در نظر گرفته می شود که خداوند تبارک و تعالی آن را در کسی که واجد 2ائمه پیشین

                                                           
 .41 طبهنهج البالغة، خ 0
عاملی،  و عبدالحسین شرف الدین موسوی. 021، ص 8، جصحبح بخاری، باب رجم الحبلى، حافظ ابوعبدهللا محمد بن اسماعیل بخاری 2

 .81مراجعه ، المراجعات
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ها و شرائط آن باشد، قرار داده است. از دیدگاه شیعه این مساله که شرایط اجتماعی و سیاسی اجازه تصدی مقام زعامت جامعه 

ایشان ایجاد  حقانیترا به امام بدهد و یا برعکس مانع از اعمال این حق و نقش امام گردد، خللی در مشروعیت مقام امامت و 

حسن و «3دا عَ إن قَ ا وَ امَ إن قَ  إمامانِ  سینُ والحُ سنُ الحَ » حدیث شریف از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است که :  نمی کند. چنانچه در

لیلی از رهبری جامعه به هر د -نشینند و چه ب -امت سیاسی جامعه را به دست گیرند و زع -سین امام هستند. چه به پا خیزند ح

 .-محروم شوند 

 یر  خَ  رُ ائِ الجَ  امُ اْلمَ »از ایشان نقل شده است که  و امامت جامعه اهتمام داشته اند.رسول خدا )ص( به دقت نسبت به مساله رهبری 

هر گاه دو نفر به «ماهُ دَ را أحَ ؤمِ لیُ ر فَ فَ لسَ ان لِ ثنَاِ  جَ رَ إذا خَ » یشان منقول است که ظالم بهتر از فتنه است. نیز از ارهبر «4ةتنَن الفِ مِ 

والى ستمگر كینه توز بهتر از هرج و  « 2ومدُ تَ  ةٍ تنَن فِ یر  مِ خَ  وم  شُ لوم  غَ واٍل ظَ »سفر می روند، یکی را به عنوان راهبر برگزینند. 

نمی برای نبرد اعزام  -اگر چه اندک  -هیچ گاه گروهی را در سیره حضرتشان نیز آمده است که. مرج و فتنه طوالنی است

ند. همچنین ایشان هرگاه قصد جنگ با دشمنان اسالمی می نمودند، ای ایشان امیری را تعیین می کردمگر آن که بر دفرمو

 1هیچگاه شهر را بدون انتخاب جانشین برای خودشان، ترک نمی کردند.

نظام اجتماعی و از همین رو تعامل ائمه معصومین )ع( با حاکمان وقت را می بایست در چارچوب حفظ منافع مردم و حفظ 

پشرفت دولت اسالمی و حراست از کرامت آن فهم نمود. تا آن جا که ایشان در برخی از شرایط، پرداخت زکات و خراج به 

حاکمان جور را جائز و این اقدام را همچون زمانی که زکات و خراج به معصومین )ع( پرداخت شده، موجب برائت ذمه 

 2پرداخت کننده عنوان می کردند.

تعیین خلیفه و امام یکی از مسئولیت ها  -خصوص آن اجماع نظر عقلی و شرعی وجود دارددر که -چنین ضرورتی با توجه به 

 ولیت را در مطالب ذیل خواهیم آورد.و بلکه مهم ترین آن هاست. اساسی ترین دالیل این مسئ)ص(و وظائف پیامبر 

 

 آن مسئولیت پیامبر )ص( در تعیین امام )ع( و ادلّه ی

 تداوم و استمرار نقش رسالت
م( با وفات پیامبر و حامل از نقاط قوت برخوردار باشد )همچون رسالت اسالکه واقعیت آن است که هر رسالتی به هر اندازه 

و مادامی که  دارند. یوثیقمحکم و ارتباط  فرستادگان آنهااز میان خواهد رفت. چرا که ادیان و رسالت های آسمانی با  رسالت

. به همین دلیل با وفات پیامبران، باشند آن ادیان و رسالتها باقی است که متولی، مدافع و دربردارنده اسرار دین هستند یامبرانپ

 -همین مساله است که ادیان آسمانی ، مگر آن که فردی شایسته، راه پیامبر را استمرار بخشد. با توجه به یافتندادیان نیز پایان می 

به عنوان نمونه به پس از دوره کوتاهی از وفات پیامبرانشان، دچار تحریف می گردیدند. -ین ها به شمار می آیندکه کامل ترین آی

( کتاب مقدس انجیل که حامل تمامی رسالت ایشان بود، به چندین انجیل ساختگی و جعلی عمجرد صعود حضرت عیسی مسیح )

 باقی نماند. از دیانت مسیحیت چیزی به جز نام آن تیجههمچون انجیل متی، یوحنا و مرقس تبدیل گردیده و در ن

 منصب الهی از سوی افراد ناشایست غصب
از مهم  -و به ویژه رهبری دینی که از تقدس و شرافت خاصی برخوردار است -روشن است که موضوع فرمانروایی و رهبری 

 لوبِ ن قُ مِ  عُ نـزَ ا یُ مَ  رُ آخَ »روایات شریفه آمده است  دارد. چنان که در بسیار به سوی آن تمایل ،نفس اّماره کهترین مسائلی 

در نتیجه افراد بیشتری در جاه است.حب خارج می شود،  صدیقینآخرین چیزی که از محبت دنیا از قلب « 8اهالجَ  بَ ین حُ یقِ الصدِّ 

کمین آن بوده و آرزومند نشستن بر کرسی آن و در تالش برای کسب آن خواهند بود. با بررسی تاریخ روشن می شود که امت 

رنج برده است، از هیچ مساله ای رنج نبرده است و مصیبت  )ص(اسالمی، آنقدر که از مساله امامت و خالفت پس از نبی اکرم 

 ن گرفتار شده و خون هایی که ریخته شده است در اصل به این مساله بازگشت دارد.هایی که به آ

                                                                                                                                                                                     
 .228ص، أقوال مدرسة الخلفاء.  و 00-2ص، األحكام السلطانیةء حنبلی، ابو یعلي الفرا 0
بیش از پنجاه روایت در این خصوص را إحصاء نموده و می گوید احادیث « منتخب األثر» صافی گلپایگانی در کتاب خود با نام یت هللا آ2

وارده در خصوص ائمه دوازدگانه ما از چنان کثرتی برخوردار است که شمارش آن ها سخت و ذکر آن ها خارج از توان این کتاب است. 
 .8باب  92و ص 042منتخب األثر صر.ک: 

 .312، ص 00باب  ،01مه مجلسی، بحار االنوار،،  جعال 3
 . 013، ص 2، جشرح نهج البالغة، ابن میثم البحراني 4
 .01019ح ، الغرر والدرر ،و عبدالواحد تمیمی آِمدی..  237، ص 3، جمیزان الحكمةد ری شهری، محم 2
 پیامبر در مدینه در غزوات حضرت. باب جانشیان ، 0ج، معالم المدرستین، سید مرتضى عسكرى1
 .21وسائل الشیعة: كتاب زكاة، باب مستحقین، باب ، عامليشیخ حر 2
 .012ص ،  فصل حب الجاه،1ج، المحجة البیضاء ،مال محمد محسن فیض کاشانی 8
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 ت از تفرقه و فروپاشیظ امّ حف
رهبران سیاسی به تکثر و تعدد احزاب و گروه های هوادار ایشان انجامیده و هر یک به سوی خود روشن است که تعدد و تکثر 

فرا می خوانند. در نتیجه امور امت با تفرقه مواجه شده و راه هایی گوناگون فراروی امت اسالمی قرار می گیرد که در نتیجه آن 

مراهی پیشینیان را پرداخته و در نهایت کارشان به انحالل و ضاللت و گپیش رو یکی پس از دیگری هزینه بعدی و نسل های 

قُوا» می فرماید: قرآن فروپاشی منتهی می شود. از همین رو خداوند متعال در  ِ َجِمیعا  َوال تَفَره و همگى به «1َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه

و با هم  «2َوال تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِریُحكُمْ » رماید: و همچنین در سوره انفال می ف ریسمان خدا چنگ زنید، و پراكنده نشوید.

 نزاع نكنید كه سست شوید و هیبت شما از بین برود.

( ریسمان الهی هستند که متصل کننده خلق به عن کریم و اهل بیت ایشان )قرآ 3(صبا توجه به روایات ماثور از پیامبر اکرم )

ل عَ جَ وَ »( در خطبه مشهورشان پس از وفات پدر بزرگوارشان می فرمایند: سحضرت فاطمه زهرا )پروردگار به شمار می آیند. 

خداوند متعال امامت ما را موجب نظام یافتن امور ملت و پیشگیری کننده از تفرقه قرار «4ةِ رقَ ن الفُ انا  مِ امَ  وَ  لةِ لمِ ا  لِ امَ ظَ ا نِ نَتَ امَ إمَ 

 د.، نظام یافته و ثبات می یابتماستنباط می شود که امور مردم با اما داده است. از این فراز شریفه به خوبی

 تضمین آینده رسالت
پیامبران و حامالن رسالت پیش از آن که از وجود یک جانشین اطمینان یابند نمی توانند طرح خود را تا پایان ادامه دهند. چه آن 

در مقابل هر گاه اجتماع شروط جانشینی در کسی احراز شود، پیامبر می تواند که نسبت به آینده رسالت خویش بیمناک هستند. 

 بدون هیچ تردید یا ترسی، برنامه ها و طرح های خود را ارائه دهد. 

 وره طه اشاره کرده و می فرماید: این چنین ترسی حضرت موسی )ص( در سبه 

و براى من دستیارى از كسانم قرار ده. هارون «5ُدْد بِِه أَْزِري، َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِريَواْجعَْل ِلي َوِزیرا  ِمْن أَْهِلي، َهاُروَن أَِخي، اشْ »

 كارم گردان. را به او استوار كن. و او را شریکبرادرم را. پشتم 

اِل َوُدَوِل لَْم یُوِجْس ُموَسى ِخیفَة  َعلَى نَْفِسِه، بَْل أَْشفََق »( در این خصوص می فرمایند:عحضرت امیر مومنان علی ) ِمْن َغلَبَِة الُجهه

 حضرت موسی بر نفس خویش بیمناک نبوده بلکه از غلبه یافتن نادانان و قدرت گرفتن گمراهان بود.«6الضهاللِ 

این ها مسائلی است که تمامی عقالء آن را درک می کنند. این مساله زمانی واضح تر می شود که اهمیت رسالتی مانند دین اسالم 

که به مثابه رحمتی برای عالمیان و امری جاودان تا روز قیامت نازل شده است. در نتیجه مسئولیت ها و همچنین درک شود 

شمولی )از حیث ابدی بودن و شامل شدن همه ابنای بشر(  جهانچالش های فراروی منصب جانشینی چنین رسالت گسترده و 

 بسیار بیشتر است.

( شریف ترین جایگاه ها به شمار می آید. خالفتی که مقدر صایشان و خالفت رسول خدا )چه آن که امامت مسلمین، والیت امور 

ن کریم قرار برسد. مساله ای که مورد تاکید قرآشده است پهنه گیتی از شرق تا غرب را درنوردیده و به گوش همه جهانیان 

ُ َمغَانَِم »گرفته است. آن جا که می فرماید:  ز به خداوند غنیمت های بی شماری را به شما وعده می دهد. و نی«7َكثِیَرة  َوَعَدُكُم َّللاه

ِ وَ  َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصر  »استناد آیه سیزدهم از سوره صف که وعده پیروزی و فتح قریب الوقوع می دهد:  « 8فَتْح  قَِریب  ِمَن َّللاه

 ع و فرصت طلبی بسیاری خواهد شد.طبیعی است که چنین آینده نویدبخش و ظفرمندی موجب جلب طم

( که به وحی الهی متصل است نسبت به چنین امور واضحی جهل داشته صبا این وجود آیا می توان پذیرفت که رسول خدا )

َوَما یَنِطُق َعِن اْلَهَوى، إِْن ُهَو إاِل َوْحي  یُوَحى»باشد. پیامبری که خداوند در شأن ایشان می فرماید: 
ای نفس سخن و از روی هو« 9

وِص م یُ لَ  ات وَ ن مَ مَ »او جز وحی ای که به وی نازل شده است چیزی نمی گوید. کسی که خود همواره می فرمود:  نمی گوید

 هر کس که بمیرد و وصیت نکند به مرگ جاهلیت مرده است. «01ةیَ لِ اهِ جَ  ةَ یتَ مِ  اتَ مَ 

                                                           
 013آل عمران:0
 41األنفال :2
 شكوى القرآن..ک: آیت هللا محمد یعقوبی، ر 3
 .302ص ، 23باب ،1عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 4
 32-29طه: 2
 8نهج البالغه خطبه 1
 21فتح 2
 03صف 8
 4-3النجم 9

 .202، ص 0مناقب آل أبي طالب،  جآشوب، ابن شهر  01
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از دیانت اسالم خارج شده و به مرگ جاهلیت مرده اند؟! آیا صحیح با این حال آیا می توان پذیرفت که ایشان اولین کسی باشد که 

است که این روایت شریفه را منحصر به امور مالی و ماترک برای ورثه تلقی کنیم؟ به راستی آیا وصیت مسائل مالی از وصیت 

 به امور امت و حفظ آن از گمراهی مهم تر است؟

 پیامبر )ص( و جانشینی پس از خود
برنامه ریزی برای آیا صحیح است که ادعا شود که ایشان پیش از آن که به فکر آینده امت خویش بیافتند و قبل از آن که آماده 

باشند، با مرگ غافلگیر شده اند؟ حال آن که حضرتشان بارها از قریب الوقوع بودن  -با هر شکل و طرحی -انتخاب جانشین 

ي ي فِ نِ ضَ ارَ عَ  ة، وَ رَ مَ  ةِ نَي السِّ فِ  رآنِ القُ ي بِ نِ ضُ عارِ كان یُ  یلَ ائِ برَ إن جِ »د. آن گاه که فرمودند: وفات خویش در حجة الوداع خبر دادن

جبرئیل هر ساله یکبار قرآن را بر من عرضه می نمود و امسال دو بار قرآن را بر  «0يلِ أجَ  وِ نُ دُ ك إال لِ لِ ا ذَ مَ  ، وَ ینِ تَ رَ مَ  ةِ نَالسِّ  هِ ذِ هَ 

 و این جز به معنای نزدیک شدن وفات من نیست. من عرضه نمود

( نسبت به آینده امت خویش و امور آن بی تفاوت بوده اند. به گونه ای که معتقد بوده صآیا می توان مدعی شد که پیامبر اکرم )

و رنج ها و زحمات  شوداند امتشان می بایست خودش با سرنوشت خویش مواجه شود حتی اگر به نابودی امت اسالمی منتهی 

 ایشان برباد رود؟

روشن است که چنین اقدامی حتی از سوی ساده ترین مردم نیز صورت نمی پذیرد. به عنوان مثال چوپان هنگامی که برای 

نیازی یا سفری از روستا یا شهر خود خارج می شود، تا چوپان دیگری را جایگزین خود ننماید، گوسفندانش را رها نمی کند. 

إني » ن خلفای پس از نبی نیز چنین کاری نکرده و برای بعد از خود جانشین معین کردند. خلیفه اول با گفتن این جمله که همچنی

می ترسم خداوند را در حالی مالقات کنم که امت محمد «2أخشى أن ألقى هللا وقد تركت أمة محمد )ص( دون أن أولي علیها أحدا  

گزید. خلیفه دوم پس از آن که عایشه به وی چنین مایم. خلیفه دوم را به جانشیني خویش بررا بدون تعیین ولی امر ترک ن)ص( 

ی شش اتعیین خلیفه را به شور« امت محمد را بدون سرپرست ترک نکن به خلیفه پس از خویش وصیت کن و »توصیه کرد که 

 3( واگذار نمود.صنفره از اصحاب رسول خدا )

( به عنوان عاقل ترین و حکیم ترین مخلوق الهی که صنه می توان پذیرفت که پیامبر اکرم )با توجه به چنین سیره ای، چگو

خطرات داخلی و خارجی فراروی امت را به عینه مشاهده می نمود، نسبت به تعیین جانشین برای دوره پس از حیات مبارک 

 خویش غفلت بورزد.

 منافقان و طمع حکومت
جنگى كه در سال ششم هجرت در سرزمین "قدید" -غزوه بنى المصطلق و منافقینی که پس از  4منافقان و دل مریضان داخلی

بیرون خواهند كرد.  -مدینه  -زان، ذلیالن را از آن عزی«5لَیُْخِرَجنه األََعزُّ ِمْنَها األَذَله » : خطاب به مهاجرین می گفتند -واقع شد

ن ظاهری و از روی اجبار و با سوء نیت بسیاری از دشمنان به کمین نشسته که قدرتشان پس از فتح مکه به واسطه اسالم آورد

قَالَِت األَْعَراُب آَمنها قُْل »( ایمان نیاوردند: صاسالم افزایش یافته بود. کسانی که هیچ گاه اسالم نیاورده و به رسالت پیامبر اکرم )

ا یَدْ  بگو: ایمان نیاورده اید، بگویید که  .آوردیم: ایمان نان گفتندبادیه نشی«6ُخِل اأِلیَماُن فِي قُلُوبِكُمْ لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمه

ثواب اعمال شما کاسته نمی  و هنوز ایمان در دلهایتان داخل نشده است و اگر خدا و پیامبرش را اطاعت کنید ازتسلیم شده ایم، 

 زیرا خدا آمرزنده و مهربان است.شود، 

با ا می کردند، یتشکیک در صحت رفتارهای ایشان ا به صورت علنی از رسول خدا انتقاد کرده و شان همان کسانی بودند که یای

،مخالفت 2اقدامات حضرتشان مقابله علنی می کردند. شواهد زیادی در این خصوص همچون منع حضرت از امضای صلح حدیبیه

اقامه نوافل ماه  ،9ممانعت از نوشتن وصیت ایشان در روز پنج شنبه قبل از وفات حضرتشان، 8با خروج از احرام در حج تمتع

                                                           
 صحبح بخاری، باب عرض جبرائیل القرآن على النبي.، حافظ ابوعبدهللا محمد بن اسماعیل بخاری 0
 .(طبه شقشقیه)شرح خ 012 - 014ص ، شرح نهج البالغةی الحدید، ابن اب2
 .244ص،0جمعالم المدرستین، .ک: سید مرتضی عسکری، ر 3
 (11األحزاب : ) المنافقون والمرجفون في المدینة4
 8المنافقون:2
 04الحجرات:1
 .0نظریات الخلیفتین، ج،نجاح الطائي.ک: ر 2
براء بن عازب و به نقل از کتاب سنن ابن ماجه و مسند احمد نقل شده که می گوید: به روایتی از « معالم المدرستین»در جلد دوم کتاب 8

همراه رسول خدا و صحابه وی ازمدینه خارج شده و برای حج احرام بسته و وارد مکه شدیم. آن گاه که پیامبر گرامی فرمودند، حج خود را 
ر حالی که برای حج احرام بسته ایم، حج خود را به عمره تبدیل کنیم؟ حضرت به عمره تبدیل نمایید. مردم گفتند که ای رسول خدا چگونه د

جر فرمودند که به آن چه دستور داده ام عمل نمایید. با این حال عده ای مجددا از این مساله سرباز زدند و همین مساله به ناراحتی حضرت من
اهده نموده و پرسید: هر کس تو را خشمگین سازد خداوند را خشمگین شده و ایشان به نزد عایشه رفتند و وی خشم را در چهره ایشان مش

 ساخته است. حضرت فرمودند: چگونه خشمناک نباشم در حالی که دستوری می دهم و اطاعت نمی شود.
ن عباس نقل کرده باز اعبد هللا بن عتبة بن مسعود  عبید هللا بن( آن گونه که بخاری با سند خود از رزیة یوم الخمیسوز پنج شنبه )مصیبت ر 9

در منزل رسول خدا در آن روز افراد زیادی و از جمله خلیفه دوم حضور داشتند. پیامبر گرامی فرمودند برای »است، ازاین قرار بوده است: 
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و نیز سرپیچی از پیوستن به ارتش اسامه علیرغم آن که  0رمضان به صروت جماعت و علیرغم نهی مکرر از سوی حضرت

که بررسی همه آن ها خارج از طاقت این وجود دارد ، 2ارتش اسامه تخلف کردند، لعن نمودحضرت کسانی را که از پیوستن به 

 نوشتار است.

اضافه بر مشکل منافقان داخلی، این مساله نیز حائز اهمیت است که انتشار سریع اسالم و کوتاهی دوره آن در قبال عظمت 

جر به پیدایش تکلیفی که برای آن نازل گردیده بود )منتقل ساختن امت از حضیض جاهلیت و تاریکی به نور اسالم و سعادت( من

پایگاه گسترده ای در جامعه گردید که فهم کافی و درک الزم در خصوص فهم رسالت حضرت و فراگیری آن را نداشته و در 

 ( به وجود می آمد در معرض فروپاشی و شکست قرار می گرفتند.صنتیجه با نخستین امتحانی که در حال فقدان نبی )

د  إاِل »سوره آل عمران نسبت به آن تذکر داده بود:  044اشاره نموده و در آیه ن کریم از قبل به آن مساله ای که قرآ َوَما ُمَحمه

سُُل أَفَإِْن َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكمْ  پیش از او پیامبرانی جز این نیست که محمد پیامبری است که «َرُسول  قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

هشداری که درست اندکی پس از ارتحال پیامبر  ز می گردید.شما به آیین پیشین خود بااند آیا اگر بمیرد یا کشته شود،  دیگر بوده

( پس ص( صحت آن آشکار شده و جز تعداد اندکی در مدینه منوره که امتحان سخت خود را با پیامبر گرامی اسالم )صاکرم )

 3شدند. با حضرتشان سربلند خارج شده بودند، تمامی شبه جزیره مرتدداده بوده و در آزمون های مختلف و مستمر 

 اعتراف خودی ها به وقوع انحراف
انحرافی که حتی عایشه نیز در زمانی که مردم را بر ضد خلیفه سوم عثمان می شوراند به آن اشاره کرده و آن را به مثابه 

 و می نویسد: هاریخ خود به این مساله اشاره کردکتاب تانحرافی در مسیر حرکت مسلمین قلمداد می کرد. طبری در 

كانت السیدة عائشة من أشد الناس على عثمان، حتى أنها أخرجت ثوبا  من ثیاب رسول هللا )ص( فنصبته في منـزلها، وكانت تقول 

ى عثمان نعثال  )اسم أحد الیهود للداخلین إلیها: هذا ثوب رسول هللا لم یبَل وقد أبلى عثمان سنته، وقالوا إنها كانت أول من سمّ 

 .الزمان! قتل هللا نعثال ( هذا ولم یمّر على وفاة رسول هللا )ص( أكثر من عقدین من  بالمدینة( وكانت تقول: )اقتلوا نعثال

ه به عایشه بیشترین دشمنی را با عثمان داشت. ایشان پیراهنی را از رسول خدا در منزل خویش برافراشته بود و به کسانی ک 

عثمان سنت ایشان را منسوخ نمود قبل از این که پیراهن ایشان کهنه  د می گفت: این پیراهن رسول خداست،منزل پیامبر می آمدن

 نعثلنامیده و می گفت: بکشید  -که اسم یکی از یهودیان مدینه بود-" 4شود. منقول است که وی اولین کسی بود که عثمان را "نعثل

 همه این ها در حالی بود که از وفات رسول خدا دو دهه نگذشته بود. 2.«را بکشد نعثلرا! خدا 

( هنوز یهودیانی وجود داشتند که زوال نفوذ خود در شبه جزیره و به ویژه مدینه را صحکومت پیامبر ) همچنین در داخل قلمرو

 پیامبرز همین رو در دوره پس از وفات فراموش نکرده و به شدت نسبت به پیامبر گرامی و دیانت اسالم کینه به دل داشتند. ا

( یهودیان شبه جزیره اقدام به حمله تبلیغاتی سنگینی علیه مبانی اسالم به راه انداخته و موجی از شبهات را در میان امت ص)

می شد،  اسالمی سرازیر نمودند. پرسش های گوناگون و فراوان ایشان که عموما با عجز خلفا و صحابه در پاسخ به آن ها همراه

 موجب سرخوردگی و احساس ضعف و شکست مسلمانان در برابر یهودیان می گردید.

رهبری ایشان از سوی دیگران و صرفا با هدف  منصب( علیرغم غصب عحال خلیفه بر حق یعنی امیر مومنان علی )این  با

تامین مصلحت دین و اعالی کلمه توحید، در کمین یهودیان نشسته و در برابر این موج هدفمند و نظام یافته تبلیغاتی ایشان 

                                                                                                                                                                                     
یامبر چیره شده من برگه ای بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. در پاسخ حضرت، خلیفه دوم گفت: درد بر پ

ن وجود دارد و همین ما را بس است. در نتیجه این مساله، افراد موجود در خانه به ستیزه با یکدیگر مشغول شدند. یکی از آو نزد شما قر
شوید!  رد من دورایشان فرامایش پیامبر و دیگری گفته عمر را تکرار می کرد. هنگامی که اختالف نزد حضرت باال گرفت، فرمودند که از گِ 

 «ن عباس می گوید: مصیبت و تمام مصیبت همین بود که اختالف و هیاهیوی افراد مانع از نوشتن آن وصیت گردید.با
أن النبي یهجر؛ البته در این حدیث دست برده شده و آن را نقل به معنی کرده اند. چرا که کلمه قطعی که خلیفه دوم استعمال کرد آن بود که : 

.ک: سید می گوید. با این حال با هدف کاستن از قبح و زشتی عبارت و در دفاع از خلیفه دوم آن را تحریف نموده اند. ر یعنی پیامبر هذیان
 .81ه المراجعات : مراجعالدین موسوی عاملی، عبدالحسین شرف

 دیث اول.ح باب عدم جواز الجماعة في صالة النوافل في شهر رمضان، ،وسائل الشیعة، كتاب صالة، شیخ حر عاملي 0
 الدین عاملی.اثر سید عبدالحسین شرف« النص واالجتهاد»برای استقراء این موارد ر.ک: کتاب 2
سوره مائده پیش بینی ارتداد بسیاری از سست ایمان های شبه جزیره را پیش بینی کرده و می  58خداوند متعال از مدت ها قبل و در آیه 3

ُ بِقَْوٍم یُِحبُُّهْم َویُِحبُّوَنهُ أَِذلهٍة َعلَى الْ یَا أَیَُّها الهِذیَن »فرماید:  ةٍ َعلَى اْلَكافِِریَن یَُجاِهُدوَن فِي آَمنُوا َمْن یَْرتَده ِمْنُكْم َعْن ِدینِِه فََسْوَف یَأْتِي َّللاه ُمْؤِمِنیَن أَِعزه
ِ یُ  ِ َوال یََخافُوَن لَْوَمةَ الئٍِم ذَِلَك َفْضُل َّللاه ُ َواِسع  َعِلیم  َسبِیِل َّللاه اید، هر كس از شما از دین خود ؛ اى كسانى كه ایمان آوردهْؤتِیِه َمْن َیَشاُء َوَّللاه
[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینانآورد كه آنان را دوست مىبرگردد، به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مى

دهد، و ترسند. این فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مىكنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمىه خدا جهاد مىبر كافران سرفرازند. در را
 «خدا گشایشگر داناست.

 !به معنی پیر خرفت 4
 .(091، ص كتاب بنور فاطمة اهتدیت ز) به نقل ا. 822،  ص 3، ج تاریخ طبري ،محمد بن جریر طبری2
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م بارها تکرار می یفه دوایستادگی نموده و یک تنه پاسخ ایشان را می داد. این سیره ایشان تا بدانجا به فریاد مسلمین رسید که خل

 2در معضل و مشکلی تنها رها نسازد.خداوند مرا بدون ابوالحسن علی (0ال أبقاني هللا لمعضلة لیس لها أبو الحسن) نمود که: 

 خاموشی اسالم با توطئه دشمنان 
ترفندها و حیله های  در خارج از شهر مدینه نیز افرادی بودند که همواره در کمین اسالم بوده و برای پایان بخشیدن به اسالم

( نموده و پس از آن محاصره اقتصادی و اجتماعی صمختلفی را به کار بستند. تا بدانجا که اقدام به شکنجه و قتل صحابه پیامبر )

 3حضرت و یارانشان را در شعب ابی طالب دنبال نموده و پس از آن برای قتل ایشان توطئه کردند که به مهاجرت ایشان به مدینه

پس از ناکامی در این سه حوزه، ارتش های فراوانی برای نبرد با پیامبر آماده . 4( در بستر ایشان انجامیدعبیدن علی )و خوا

طرح های متعدد ترور  .2لعکس به شکست مطلق آنان منتهی شدساخته و به جنگ حضرت آمدند که همگی بی نتیجه مانده و با

مکی حضرت بود. به عنوان نمونه توطئه سران بنی عامر و نیز طرح ترور ایشان پیامبر نیز از دیگر اقدامات خصمانه دشمنان 

از جمله این  ،ق دره ها صورت گرفتاعماحضرت و با هدف پرت کردن حضرت به  شتردر مسیر غزوه تبوک که با رم دادن 

 توطئه هاست.

ایشان، رسالتشان نیز از  وفاتنمانده تا با  ( باقیصدر نتیجه هیچ گزینه ای برای ایشان جز صبر پیشه کردن تا وفات حضرت )

وفات  منتظر و در کمینمیان برود. از این رو دوره پس از پیامبر دوره طالیی برای دشمنان اسالم در داخل شبه جزیره بود که 

 ایشان برای نابود کردن رسالت حضرتش قلمداد می شد.

 دشمنان خارجی
زهای عراق رو روم نیز پس از آن که گستره اسالم از جنوب به یمن و از شمال به مدر خارج از شبه جزیره نیز دو دولت ایران 

اسالم نمودند. خطر این دو امپراطوری  نو سوریه فعلی رسید، به طور جدی اقدام به طراحی برنامه هایی برای درهم شکست

آوردن به رسالتشان و نیز درگرفتن دو  بزرگ، به ویژه با دعوت های مکرر پیامبر گرامی اسالم از دو دولت مبنی بر ایمان

 ( برجسته تر می شد.صجنگ موته و تبوک میان مسلمانان و روم شرقی در دوره حیات نبی )

( با آن روبرو می گردید، مورد توجه صبه طور قطع تمامی این مشکالت و چالش هایی که امت در دوره پس از وفات پیامبر )

که زندگی خویش را وقف خداوند تبارک و تعالی و اصالح  ،بوده« قلب رحیم»ایشان صاحب ایشان بوده است. و از آن جا که 

انسانیت و نجات آنان و هدایت ایشان از ظلمت به نور الهی نموده بود، چگونه می توان باور کرد که امت را به حال خود رها 

قَْد »اوند متعال از مومنان به آن ها حریص تر است:نموده و نسبت به آن از خود اهمال نشان دهد. پیامبری که به فرموده خد

ری از خود شما بر شما مبعوث هر آینه پیامب«6َجاَءُكْم َرُسول  ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزیز  َعلَْیِه َما َعنِتُّْم َحِریص  َعلَْیُكْم بِاْلُمْؤِمنِیَن َرُؤوف  َرِحیم  

 سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است. هر آنچه شما را رنج می دهد بر او گران می آید شد، 

 والیت و مکتب خالفت مکتب دیدگاهدو 
با توجه به مردود بودن این احتمال، تنها دو احتمال دیگر باقی می ماند که از سوی شیعیان و اهل سنت اختیار شده اند. نخستین 

تعبیر می شود. احتمال « مکتب خالفت»به توده مردم است که از آن به احتمال، نظریه توکیل و واگذاری امر خالفت پس از نبی 

( پیش از وفاتشان اشاره صن از سوی پیامبر گرامی اسالم )ی دهد که بر نصب جانشین و معرفی آدوم را نظریه نصب تشکیل م

شکل مبسوط و تفصیلی اشاره می اشتهار یافته است. در بخش بعدی به این دو احتمال و نظریه به « مکتب والیت»می کند که به 

 شود:

 (صاعتقاد اهل سنت در خصوص جانشینی پیامبر )
( مربوط به توده مردم و صاحتمال اول كه اهل سنت بر آن اعتقاد دارند آن است که مساله جانشینی پس از نبی گرامی اسالم )

ه ایشان ترجیح می دهند برای والیت امر امت است و لذا حضرت این مساله را به خود امت محول ساختند تا هر کسی را ک

 خویش برگزینند.واقعیت آن است که این نظریه به دالیل متعددی مرفوض و باطل است که در ذیل به آن ها اشاره می شود: 

                                                           
 .322، ص 2، جتهذیب التهذیب، ابن حجر عسقالني. و 22، ص 8، جأسد الغابة، ابن اثیر دعلي بن محم 0
د فراهیدی آن را دلیل مستقلی بر امامت علی )ع( عنوان کرده و در پاسخ به چرایی حقانیت امامت علی بن ابی طالب، احتیاج خلیل ابن احم 2

 ی کند.همگان به وی و بی نیازی او از همگان را دلیل بر امامت حضرتش ذکر م
 ، پایان فصل ششم.محمد )ص(د حسین هیکل، زندگی محم 3
 ، فصل دهم.محمد )ص(د حسین هیکل، زندگی محم 4
 ، فصل سیزدهم.محمد )ص(د حسین هیکل، زندگی محم 2
 028التوبة:1
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 عجز مردم از تحمل چنین مسئولیت بزرگی 
د. بهترین دلیل بر این مدعا آن است که ایشان توده مردم از تحمل چنین مسئولیتی و حتی مسائلی کم اهمیت تر از این، عاجز هستن

( ناتوان مانده و حتی در دهه های بعد و علیرغم برخورداری از تربیت دینی با سابقه صدر چالش های پس از وفات رسول خدا )

 طوالنی تر، نتوانستند رسالت سیاسی و اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.

( هنگامی که صحابه رسول خدا در اردوگاه علی و اردوگاه مقابل به جنگ با عیرمومنان علی )به عنوان مثال در دوره خالفت ام

ابوحنیفه در منسوب به یکدیگر روی آوردند، عموم مردم تکلیف خود و حکم شرعی این حالت را نتوانستند درک کنند. لذا 

اگر مبارزه علی «رفنا حكم قتالهم إلى یوم القیامةما عأنه لوال قتال علي للبغاة من المسلمین ل»می گوید: که خصوص این مساله 

 علیه جماعت بغاة نبود، حکم جنگ با ایشان را تا روز قیامت نمی دانستیم.)ع( 

پس از آن نیز و علیرغم گذشت چندین دهه از صدر اسالم باز هم دولت اسالمی و مردم دچار مشکالت گوناگونی می گردیدند که 

( امکان پذیر نبود. به عنوان مثال در بحران معروف میان دولت عبدالملک مروان در صصوم )حل آن ها جز از طریق مع

( و رواج دادن آن در بالد صخصوص تهدید دولت روم شرقی مبنی بر ضرب سکه های حاوی توهین به پیامبر گرامی اسالم )

( بود که عاین موضع امام محمدباقر ) مسلمین و پس از عجز مروان و وزرای وی در خصوص کیفیت مواجهه با این چالش،

 0اقتصادی سخت نجات داد.-امت اسالمی را از یک بحران فرهنگی

( که امت اسالمی ع( تا وفات امام حسن عسکری )ععجز امت اسالمی از حل مشکالت خود بدون بهره گیری از امام معصوم )

مرار یافت. غیبت صغری پس از آن آغاز گردید که ائمه گردید، است -وجود فعلی امام و غیبت تام وی -وارد مرحله میانه 

 ( تمامی شاخصه های اصلی و خطوط کلی حرکت امت را ترسیم نموده بودند. صمعصومین )

پیش از آن ناتوانی و عجز مسلمین در تدبیر امور و شؤون مختلف خویش مساله ای واضح و روشن بود. در دوره صدر اسالم به 

سال( و وجود گرفتاری های مختلف )همچون  23شان به دوران جاهلیت و کوتاهی دوره رسالت )واسطه نزدیکی زمانه ای

 محاصره و جنگ( که مانع از فراگیری کامل معارف از سوی مسلمین می گردید، این ناتوانی واضح تر است. 

تجارت «2ألهانا الصفق باألسواق» ( می گوید: صخلیفه دوم در همین زمینه و در پاسخ به چرایی کم بهره بردن از رسول خدا )

را به خود مشغول ساخته بود. برخی دیگر از صحابه در خصوص کیفیت فراگیری احکام دینی خویش می گفتند:  و بازرگانی ما

ها و پرسش بیابان نشیناز فرصت شرفیاب شدن «( لنتعلم أحكام دینناصكنّا نغتنم فرصة مجيء اْلعرابي یسأل من رسول هللا )»

 از رسول خدا بهره برده و احکام دینی خویش رافرامی گرفتیم. ایشان

پرسش آن است که با ناتوانی مردم از درک چنین امور جزئی )همچون احکام شرعی ضروری( چگونه می توان امر امامت امت 

 را که قوام و نظام ایشان بدان وابسته است، به توده مردم واگذار نمود؟

 ادر تاریخیعدم وجود پدیده توکیل در مص
( جزئیات آن همچون کیفیت گزینش خلیفه، صواقعیت آن است که اگر نظریه توکیل صحیح می بود به طور قطع پیامبر اکرم )

چهره های حائز صالحیت برای تصدی این امر، شرایط نامزدهای منصب امامت، ضوابط انتخاب امام، مرجع تعیین کننده در 

 ام و مواردی از این دست را برای مردم تبیین می نمود. فرض اختالف میان امت در انتخاب ام

( حتی از تبیین ساده ترین جزئیات شریعت همچون آداب سفره و صاین در حالی است که هم بر این مساله واقفیم که رسول خدا )

که اصل و  -امت را احکام تخلی غفلت نورزیده اند. در نتیجه چگونه می توان پذیرفت که ایشان از مساله مهمی چون امامت 

 غافل شده باشند. -اساس شریعت است

 

 عدم التزام خلفاء به اصل اختیار و نظریه توکیل
واقعیت آن است که اگر مساله انتخاب خلیفه جزو اختیارات امت بوده و به ایشان واگذار شده است، چرا خلفای پس از حضرت به 

ود اقدام به نصب خلیفه دوم خلفای پس از خود نموده اند. به عنوان نمونه ابوبکر خاین اصل ملتزم نمانده و خود اقدام به انتخاب 

در نتیجه آیا می توان ایشان را اولین  4و وی نیز اقدام به تفویض انتخاب خلیفه به شورای شش نفره از مهاجرین نمود.3نموده

                                                           
 .سیرة األئمة االثني عشر، بخش دوم، امام پنجم امام محمد باقر )ع(، هاشم معروف الحسني 0
، ص 3، جصحیح بخاري ،و حافظ ابوعبدهللا محمد بن اسماعیل بخاری. 238، ص 2، جصحیح مسلم، مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری 2

، ص 2، جسنن ابن داود، و سلیمان بن األشعث األزدی السجستانی. 09، ص 3، جمسند أحمد ،و أبو عبد هللا أحمد بن محمد الشیباني. 832
321 . 

 ، شرح خطبه شقشقیه. 0نهج البالغه، جشرح ی الحدید، ابن اب 3
 .همان 4
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کالمی متضمن پذیرش اشتباه بودن انتخاب خلیفه اول، خلیفه دوم خود در  0( قلمداد نمود؟صسنت رسول خدا ) با کنندگان مخالفت

بکر با ابو بیعت«2أن بیعة أبي بكر فلتة )أو فتنة( وقى هللا شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه كائنا  من كان»اعتراف می کند که 

خواهد آن را تکرار کند لغزش و خطائی بود )و یا: به صورت ناگهانی صورت گرفت( خداوند شر آن را باز داشت، پس هر که ب

 او را بکشید.

 

 الزمه این منصب علم و عصمت
گاهی آاین منصب عظیم و بزرگ نیازمند صالحیت های دقیقی است که تنها آگاهان به غیب و زوایای پنهان عالم هستی از آن 

دینی امت را متصدی شده و دارند. شرایطی که مجموع آن ها این شایستگی را به فرد می دهد تا صالحیت زمامداری سیاسی و 

 به اداره جامعه بپردازد.

است. چه آن که کسی که در گناهان غوطه ور است مورد اشمئزاز مردم بوده و « عصمت»نخستین ویژگی مهم در این میان 

زعامت  سوره شریفه بقره 028. مطابق آیه و تبعیت مردم را در پی داشته باشد نمی تواند منصب والیت امری را برعهده گیرد

ُهنه قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنهاِس إَِماما  قَاَل َوِمن »دینی و سیاسی به ظالمین و گناهکاران نمی رسد:  َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهیَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمه

یهتِي قَاَل الَ یَنَاُل َعْهِدي الظهاِلِمینَ  ه تمامی به انجام ند بیازمود و ابراهیم آن کارها را بو پروردگار ابراهیم او را به کاری چ«ذُّرِ

 .: پیمان من ستمکاران را در برنگیردم گردانیدم گفت : فرزندانم را هم؟ فرمود: من تو را پیشوای مردفرمود وندرسانید خدا

ت که پیامبر الهی جز رهبری و والیت امر امت، مرتبه و درجه ای است که بسیار واالتر از مقام نبوت و رسالت دینی ِصرف اس

های بسیار سخت بدان دست نمی یابد. در تفسیر آیه یادشده آمده است که خداوند پیش از آن که و امتحان موفقیت در آزمون  با

)معصوم( برگزید. همچنین  در عبودیت و اطاعتابراهیم را به عنوان نبی خود برگزیند، وی را به عنوان بنده ای کامال مخلِص 

ه وی را به عنوان رسول خویش برگزیند به عنوان نبی و قبل از آن که به عنوان خلیل انتخاب نماید به عنوان رسول پیش از آن ک

خود برگزید. پس از انتخاب ایشان به مقام رسالت، خداوند متعال ابراهیم را با اموری چند آزمود و پس از موفقیت حضرتش در 

 3را کسب نمود.)إِنِّي َجاِعلَُك ِللنهاِس إَِماما ( صالحیت تصدی مقام امامت امر مردم  آزمایشات مذکور، استحقاق تکریم الهی یعنی

. به جز آیه پیشین، صورت می پذیردجعل الهی  بافقط« مقام امامت»ن می توان به این نتیجه رسید که با استقراء آیات شریفه قرآ

 آیات دیگری وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره می شود: 

 اَلةِ َوإِیتَاء ا ة  یَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْینَا إِلَْیِهْم فِْعَل اْلَخْیَراِت َوإِقَاَم الصه َكاةِ َوَكانُوا لَنَا َعابِِدینَ َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمه ؛ و 4لزه
و  کیهنجهام دادن كارههاى نكردند، و بهه ایشهان اآنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما هدایت مى

 كردیم و آنان پرستنده ما بودند. برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحى

 
  َة  َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِین ؛ و ما بهر آن هسهتیم کهه 2َونُِریُد أَْن نَُمنه َعلَى الهِذیَن اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمه

 شوایان سازیم و وارثان گردانیم.بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پی
 

  َا َصبَُروا َوَكانُوا بِآیاتِنَا یُوقِنُون ة  یَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمه  ؛ از میان آن قوم پیشوایانی پدیهد آوردیهم6َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمه

 پرداختند.ان ما به هدایت مردم به فرمکه چون صبوری پیشه کردند و به، آیات ما یقین داشتند، 
 

  َا یُْشِرُكون ِ َوتَعَالَى َعمه ؛ پروردگهار تهو ههر چهه 7َوَربَُّك یَْخلُُق َما یََشاء َویَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ُسْبَحاَن َّللاه

نیست منزه است خهدا و از ههر چهه  یاختیار و دیگران را هیچمی گزیند را که بخواهد می آفریند و بر 
 .سازند برتر استبرایش شریک می 

 

  َْوَرُسولُهُ أَْمرا  أَن یَُكوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِهم ُ ؛ هیچ مرد مؤمن و 1َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه

کردند آنها را در آن کارشان اختیاری باشد ون خدا و پیامبرش در کاری حکمیزن مؤمنی را نسزد که چ
 کند سخت در گمراهی افتاده است. از خدا و پیامبرش نافرمانیهر که 

                                                           
 .همان 0
حافظ ابوعبدهللا محمد بن . 55، ص 0، جمسند أحمد ،. و أبو عبد هللا أحمد بن محمد الشیباني32، ص 2ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 2

 . 887، ص 2، جتاریخ طبریدبن جریری طبری، و محم. 000، ص 8ج ،اسماعیل بخاری
 المیزان و اصول کافی، کتاب الحجه. .ک: تفسیرر 3
 23األنبیاء:4
 2القصص:2
 28سجده:  1
 18القصص:2
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 ارتکاز ذهنی مسلمین، ابتنای تعیین امام بر نص
وجود  مبتنی بودن تعیین امام برمساله برداشت می شود و آن بر بطالن نظریه توکیل  یدلیل دیگرمل در آیات باال با توجه و تأ

یک مساله بدیهی و مورد اجماع در اذهان عموم مسلمین که به ه اسالمی نص الهی در خصوص تعیین مصداق ولی امر جامع

)حتی کسانی که ظاهرا به آن اعتقاد ندارند( بوده است. بهترین شاهد بر این مدعا مضمون روایات متعددی است که در آن ها بر 

مواضع باشکوه و عالی ایشان را مشاهده ( و عسیره اهل بیت ) کتاب های تاریخ واین مساله تاکید شده است که مردم وقتی که 

ُ أَْعلَُم َحْیُث یَْجعَُل ِرَسالَتَهُ »: فه را بر زبان جاری می ساختند کهاین آیه شری نموده و بر آن اطالع می یافتند، مکررا   َّللاه
خداوند «2

تمامی ایشان بر این مهم اتفاق  خود بهتر می داند که رسالتش را در کجا قرار دهد. این موضوع نشان از آن دارد که در ذهنیت

 مساله ای است که توسط خداوند جعل شده و هیچ کس نمی تواند در آن مداخله نماید.« رسالت»نظر وجود داشته است که 

 

 ( از اختیار توکیلصعدم برخورداری شخص نبی )
ن حقی نمی داد که جانشینی برای ( نیز به خویش چنیصدلیل بر بطالن مکتب توکیل آن است که اساسا شخص رسول خدا ) دیگر

پس از خود برگزیند. بلکه در مقابل اختیار این مساله مهم را به خداوند واگذار نموده بودند. در کتاب سیره ابن هشام آمده است که 

ا با تو اگر م ، رئیس این قبیله در پاسخ گفت:را در موسم حج به اسالم دعوت نمودند« بنی عامر»زمانی که پیامبر اکرم قوم 

( در پاسخ صبیعت نموده و خدواند تو را بر مخالفانت پیروز گردانید، آیا پس از تو سهمی در حکومت داریم یا خیر؟ حضرت )

 را هر کجا که خواهد قرار می دهد.این مساله از آن خداست که آن «3اء شَ یَ  یثُ حَ  هُ عَ ضَ یَ  ِّلِلّ  مرُ االَ » آنان فرموند: 

 اُمتبراستی اگر پیامبر با بنی عامر این گونه برخورد نموده اند چگونه می توان مدعی توکیل امت در امر انتخاب جانشین برای 

 بود؟

 

 (صاعتقاد شیعیان در خصوص جانشینی پیامبر )
است « والیت»ه دیدگا (،صپس از دوره حیات پیامبر اکرم )یت انتخاب جانشین برایو نظری ىر خصوص كیف ىومین مكتب فكری

بنا نهاده و صحابه برگزیده ایشان آن )ص(ن را شخص رسول بزرگوار اسالم )ع( تجلی یافته و بنیادهای آکه در مکتب اهل بیت 

 در راه آن به شهادت رسیدند.و را ادراک و از آن دفاع کرده و علیرغم تهدیدها ایمان خود را به آن اعالن کرده 

انسجام دارد. چه آن که تمامی ایشان از وصی )ع( نن رایج الهی در خصوص انبیاء و رسوالنش این دیدگاه به طور کامل با س

از سوره شریفه احقاف  9برخوردار بوده اند، پس چگونه است که رسول خدا از این قاعده مستثنی باشند. مطابق منطوق آیه 

ُسلِ قُْل مَ »پیامبر اسالم تفاوتی با سایر پیامبران الهی نداشته  : من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه نیستم بگو« ا ُكْنُت بِْدعا  ِمَن الرُّ

ِ تَْحِویال  »دیل و تغییر نیستند: قابل تبی سوره فاطر سنن اله 43 آیهو بر اساس  ِ تَْبِدیال  َولَْن تَِجَد ِلُسنهِت َّللاه در سنت «فَلَْن تَِجَد ِلُسنهِت َّللاه

 یابی و در سنت خدا هیچ تغییری نمی یابی.خدا هیچ تبدیلی نمی 

نگاشته شده است که مشهورترین آن ها متعلق به علی بن حسین «  إثبات الوصیة» در این میان کتاب های متعددی تحت عنوان 

 4مسعودی است.

پیگیری  طابق اعتقاد مکتب والیت، می بایست شخصی برای جایگزینی انتخاب شده که از شایستگی الزم برای تصدی وم

 وظایف و مسئولیت های امام و خالفت و رهبری به شکل تام، کامل و فعاالنه و موثر برخوردار باشد.

 علی )ع( جامع کماالت 
این مکتب به طور کامل با ردیه هایی که بر نظریه مکتب خالفت و توکیل وارد گردید، انسجام داشته و با قابلیت ها و شایستگی 

لقد أخفى »مده اند، تطابق کامل دارد. کسی که در کثرت فضایل وی گفته شده: ( گردهم آعنان علی )هایی که در شخص امیرموم

دوستانش از روی ترس و دشمنانش از «2أولیاؤه فضائله خوفا ، وأخفاها أعداؤه حسدا  وحقدا ، وظهر ما بین ذلك ما مأل الخافقین

                                                                                                                                                                                     
 31األحزاب:0
 024أنعام:2
 .828، ص 2، جالسیرة النبویة، ابن هشام 3
جهان  چشمازه.ق  387چهارم هجری قمری است که در سال دان و دانشمند قرن جغرافی، نویستاریخ یبن حسین مسعود یأبو الحسن عل 4

 البیان في أسماء األئمة »می توان به  را ی به صحابی معروف پیامبر اسالم عبدهللا بن مسعود می رسد. از جمله کتاب های ویو. نسب بست
 .2اشاره نمود. ر.ک: معالم المدرستین، ج«  إثبات الوصیة »و «  تعیین الخلیفة »، «
 . 0عشر، جسیرة األئمة االثني ، هاشم معروف الحسني 2
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و در میان این دو مانع، فضایلى از وى آشكار گشت، كه شرق و غرب جهان را فرا  اندکینه فضایل او را كتمان كردهحسادت و 

مـا جـاء ألحد من أصحاب رسول هللا »گرفت. احمدبن حنبل در خصوص فضیلت های بی شمار حضرتش چنین می گوید که: 

ت نقل شده است برای هیچ یک از به اندازه ای که برای علی بن ابی طالب فضیل«0( من الفضائل ما جـاء لعلي بن أبي طالبص)

 صحابه رسول هللا وارد نشده است.

( کامال آشکار و ملموس بوده و هواداری ص( در تمامی صفات کمالیه از دیگر صحابه رسول خدا )ععلی )و تفاوت تمایز 

از آن مشهور و معروف و پس  پیامبر، مقدادو عمار در هر دو دوره حیات 3، ابوذر2صحابه بیدار و مخلص پیامبر همچون سلمان

 بوده است.

صورت می پذیرفت، از سوی پیامبر این مساله را مراقبت ویژه و آماده سازی متمرکزی که از دوران کودکی درباره ایشان 

 تقویت می کند. حضرت خود در این خصوص در خطبه معروف "قاصعه"می فرمایند: 

نِي إلى َصْدِرِه، ( )صَوقَْد َعِلْمتُْم َمْوِضِعي ِمْن َرسُوِل هللاِ » بِاْلقََرابَِة اْلقَِریبَِة، َواْلَمْنِزلَِة اْلَخِصیَصِة: َوَضعَنِي فِي ِحْجِرِه َوأَنَا َولَد  یَُضمُّ

نِي َعْرفَهُ. َوَكاَن یَْمَضُغ الشهْيَء ثُمه یُْلِقُمنِیِه، وَ  ِلي َكْذبَة  فِي قَْوٍل، َوالَ َخْطلَة  فِي فِْعٍل.  َما َوَجدَ َویَْكنُفُنِي فِي فَِراِشِه، َویُِمسُّنِي َجَسَدهُ، َویُِشمُّ

اْلعَالَِم، لَْیلَهُ َونََهاَرهُ، ِمْن لَُدْن أَْن َكاَن فَِطیما  أَْعَظَم َملٍَك ِمْن َمالَئَِكتِِه یَْسلُُك بِِه َطِریَق اْلَمَكاِرِم، َوَمَحاِسَن أَْخالَِق )ص( َولَقَْد قََرَن هللاُ بِِه 

ِه، یَْرفَُع لي فِي كُّلِ یَْوٍم َعلَما  ِمْن أْخالقِِه، َویَأُْمُرني بِاْْلِ َولَقَْد ُكنْ  ْقتَِداِء بِِه. َولَقَْد َكاَن یَُجاِوُر فِي كُّلِ َسنَة ُت أَتهبِعُهُ اتِّبَاَع اْلفَِصیِل أَثََر أُّمِ

َوَخِدیَجةَ َوأَنَا ثَاِلثُُهَما، أََرى نُوَر اْلَوْحيِ )ص( یَْوَمئٍِذ فِي اْلسالم َغْیَر َرُسوِل هللاِ  بِِحَراَء فَأََراهُ, َوالَ یََراهُ َغْیِري، َولَْم یَْجَمْع بَْیت  َواِحد  

ةِ. َولَقَْد َسِمْعُت َرنهةَ الشهْیَطاِن ِحیَن نََزَل اْلَوْحُي َعلَْیه ِ َسالَِة، َوأَُشمُّ ِریَح النُّبُوه نهةُ؟ فَقَاَل: مَ فَقُْلُت: یَا َرسُوَل هللاِ )ص( َوالّرِ هذَا ا هِذِه الره

، َوإِنهَك لَعَلَى َخْیرٍ الشهْیَطاُن قَْد أَیَِس ِمْن ِعبَاَدتِِه، إِنهَك تَْسَمُع َما أَْسَمُع، َوتََرى َما أََرى، إاِله أَنهَك لَْسَت بِنَبِّي،   «4َولِكنهَك َوِزیر 

حرمت خاصى كه براى من مى  ، هم از جهت خویشاوندى و هم از جهتآگاه هستید)ص( و شما از منزلت من در نزد رسول هللا 

من خردسال بودم كه مرا در كنار خود مى نشاند و بر سینه خود مى چسباند و در بستر خود مى خوابانید و تن من به تن  شناخت.

مى نهاد. او هرگز نه دروغى او مى سایید و بوى خوش خود را به مشام من مى رسانید. گاه چیزى را مى جوید و در دهان من 

خود  ز گرفته شد، خداوند، بزرگترین ملک( از شیر باصرا از من شنید و نه در رفتارم خطایى دید. از آن زمان كه رسول هللا )

چون بچه شترى كه در ل و اخالق نیكو برد. من همواره، را شب و روز همنشین او ساخت تا او را به راه بزرگواریها و خصا

را مى فرمود كه بدان رود در پى او مى رفتم و او هر روز یكى از صفات پسندیده اش را بر من آشكار مى نمود و م پى مادر

گارى جز نمى دید. روز او را هر سال در غار حراء، زمانى چند خلوت مى گزید. من او را مى دیدم و جز من كسىاقتدا كنم. 

ى اسالم را دیگر خانه اى نبود. نور وحى و رسالت را به چشم م مى زیستیم، آن( و خدیجه و من در خانه اى كه رسول هللا )ص

این  د صداى ناله شیطان را مى شنیدم. مى پرسیدم یا رسول هللا،هنگامى كه وحى نازل مى شدیدم و بوى نبوت را مى شنیدم. 

هر چه من مى  ت. تو هم مى شنوى،اس مید شدهفرمود كه صداى شیطان است، از اینكه او را بپرستند، نا اصداى چیست مى 

 تو به راه خیر مى روى.یر منى، جز آنكه تو پیامبر نیستى ولى تو وز شنوم و مى بینى آنچه من مى بینم،

( در همین عاز دنیا رحلت فرمودند استمرار داشت. علی ))ص( ( تا زمانی که پیامبر عاین ویژگی خاص برای حضرت علی )

 ( می فرماید: صالبالغه در خصوص عدم انقطاع رابطه ویژه خویش با پیامبر اکرم )نهج  092خصوص در خطبه 

ٍد )َولَقَْد َعِلَم اْلُمْستَْحفَظُ » أَنِّي لَْم أَُرده َعلَى هللاِ َوالَ َعلَى َرُسوِلِه َساَعة  قَطُّ. َولَقَْد َواَسْیتُهُ بِنَْفِسي فِي اْلَمَواِطِن  (صوَن ِمْن أَْصَحاِب ُمَحمه

ُر اأْلَْقَداُم، نَْجَدة  أَْكَرَمنِي هللاُ بَِها. َولَقَْد قُبَِض َرسُوُل هللاِ  َوإِنه َرأَْسهُ لَعَلَى َصْدِري. َولَقَْد َسالَْت نَْفسُهُ )ص(  الهتي تَْنُكُص فِیَها اأْلَْبَطاُل َوتَتَأَخه

ِت الدهاُر واألَْفنِیَةُ: َمال یُْهبُِط، َوَمالَ یَْعُرُج، َوَما )ص( ْسلَه فِي َكفِّي، فَأَْمَرْرتَُها َعلَُى َوْجِهي. َولَقَْد ُولِّیُت غُ  َواْلَمالَئُِكةُ أَْعَوانِي، فََضجه

 «2فََمْن ذَا أََحقُّ بِِه ِمنِّي َحیّا  َوَمیِّتا ؟ ؛ فَاَرقَْت َسْمِعي َهْینََمة ِمْنُهْم، یَُصلُّوَن َعلَْیِه َحتهى َواَرْینَاهُ فِي َضِریِحهِ 

فرمان خدا و  ای از اجرای دانند که من هرگز لحظهمی  هستند، به خوبی دین و سنت او صحابه بزرگ محمد )ص( که نگهبانان

کردند، ست شده و از میدان جنگ عقب گرد می س -از ترس -که قهرمانان ام. و در موارد حساسی( دور نبودهپیامبر اعظم )ص

است، که خدا به من عنایت کرده و مرا به  یکردم. و این شجاعت و شهامتی م یگذشتگو از خود من در راه آن حضرت جانبازی

 یمن بود و بر رو یسینه یسپرد، سر مبارک آن حضرت بر روی داشته است. آنگاه که پیامبر خدا )ص( جان م یآن گرام

کار غسل آن حضرت را  یام کشیدم. در آن حال من به تنهایدست به چهره -به قصد تبرک -دست من جان از بدنش جدا شد. و من

 یکردند. در آن هنگام در و دیوار خانه به ناله و گریه در آمده بود، گروهی به عهده گرفتم و در این مهم فرشتگان به من کمک م

 یرفتند. به هنگام غسل دادن و کفن پوشانیدن پیامبر )ص( گوشم از صدای باال م یآمده و گروه از فرشتگان از آسمان به زمین

                                                           
 .(037، ص فاطمة اهتدیتز کتاب بنور ) به نقل ا. 012، ص 3، السمتدرک علی الصحیحین، جحاكم نیشابوري 0
ده منصوب شی )محمدی( عالم ترین و حکیم ترین اصحاب امیرالمومنین و در دوره خالفت عمربن خطاب به والیت شهر مدائن سلمان فارس 2

 غسل داده شد و کفن گردید.  )ع(ق( در همین شهر چشم از دنیا فروبسته و توسط علیه. 35و در اواخر دوره عثمان )سال 
ذر )جندب بن جنادة( از صحابه گرانقدر رسول خداست که اگر چه زود اسالم آورد با این حال هجرتش به مدینه تا پس از جنگ بدر به ابو 3

 ه درگذشت. ه.ق در تبعیدگاه خود صحرای ربذ 32طول انجامید. ابوذر در سال 
 .022، ص 2نهج البالغة، جد عبده، شرح شیخ محم 4
 .022-020، صص 2نهج البالغة، جد عبده، شرح شیخ محم 2
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که پیامبر )ص( را در قبر گذاشتم، پر شده بود. با این  یفرستادند، تا هنگامی آن حضرت صلوات م فرشتگان که بری زمزمه

ر و به خالفت او در زمان حیات و پس از رحلت نزدیکت از من به پیامبر )ص(، یچه کس -امتیازات ویژه که بر شمردم -همه

 سزاوارتر است؟

( و حفظ اسالم از گمراهی را به خوبی ادا نموده و وجود وی و ائمه بر حق از ص( نقش خود پس از وفات رسول خدا )ععلی )

( در عمخمصه ای گیر بیفتد که علی )ذریه ایشان، مانع از انحراف امت می گردید. تا بدانجا که خلیفه دوم همواره از این که در 

 0آن حضور نداشته باشد، به خدا پناه می برد.

( نتیجه طبیعی و منطقی ضرورت استمرار چرخه حکمت و ص( بعد از وفات نبی )عحقیقت آن است که امامت و زعامت علی )

ر نیست تا بتوان در داللت آن ی( بر اساس نص حدیث غدصنصب ایشان برای زعامت دینی و سیاسی پس از نبی ) .دانش است

( پیش از آن که با حدیث غدیر به این منصب برگزیده شود به واسطه برخورداری عمناقشه نموده و آن را زیر سوال برد. علی )

از صفات کمالیه، شایسته این انتصاب بوده است. در نتیجه حدیث غدیر از یک سو تنها برای اشاره به مصداق شایسته ترین فرد 

وردار از صفات کمالیه و از دیگر سو با هدف مسدودسازی بهانه ها و عذرهای واهی و اتمام حجت با مخالفان ارائه گردیده برخ

 .است

 پیامبر )ص( و خوف انحراف اّمت
به خاطر بزرگی و اهمیت این مساله بود که پیامبر گرامی اسالم همواره دغدغه مند و آشفته بودند. چرا که حضرتش از واکنش 

که پسندیده و از سنخ نگرانی حضرت موسی در خصوص  -ها و عکس العمل های امت خود بیمناک بود و چنین بیم و ترسی 

که مرتبط با آینده امت بود. امتی که تازه به اسالم ایمان آورده و همچنان بل نه یک مساله شخصی -والیتعهدی پس از خود بود

 2رسوب های جاهلیت از حافظه ایشان پاک نگردیده و روحیه تعصب بر آن حکمفرما بود.

ند می تواند پایبندی و التزام امت خویش به چنین تصمیمی که بر جان های افراد آرزوم ()صدر چنین فضایی چگونه رسول خدا

 سنگین بود، تضمین نماید.)ع( کرسی خالفت و قلب های آکنده از حسد و کینه نسبت به علی 

( و بیعت ص( به والیتعهدی نبی )عپس از شنیدن ماجرای غدیر و انتصاب علی )« بن نعمان فهرى احارث » به عنوان نمونه 

ای محمد! ما را از جانب خداوند امر کردی تا که: ( آمده و از ایشان پرسید صعموم مسلمین با حضرتش، به نزد رسول خدا )

شهادت به وحدانیّت خدا و این که تو رسول خدایی بدهیم، ما هم قبول نمودیم. و ما را به زکات و روزه ماه رمضان و حج امر 

ما برتری داده و کردی آن ها را نیز قبول کردیم. به این راضی نشدی تا آن که بازوان پسر عمویت را باال برده و او را بر 

 ( موالی اوست. آیا این مطلبی بود که از جانب خودعگفتی: من کنت مواله فهذا علی مواله: هر کس من موالی اویم این علی)

 گفتی یا از جانب خدای عّزوجّل؟!

بوده است. در ( در پاسخ وی فرمودند: قسم به کسی که جز او خدایی نیست، همانا این مطلب از جانب خداوند صپیامبر اکرم )

( پشت کرده و به سوی شتر خود حرکت کرد در حالی که می گفت: بارخدایا! اگر آنچه محمد می صاین هنگام حارث به پیامبر)

گوید حق است بر من سنگی از آسمان ببار یا عذابی دردناک بر من بفرست! هنوز وی به شتر خود نرسیده بود که خداوند متعال 

َسأََل َسائِل  »این هنگام بود که خداوند عّزوجل این آیه را نازل کرد: ده و بدین طریق کشته شد. در زل کرصاعقه ای بر وی نا

 4پرسنده ای از عذابی پرسید که بر کافران فرود خواهد آمد و کس آن را، دفع نتواند کرد.«3ْلَكافِریَن لَْیَس لَهُ َدافِع  لِ - بِعَذَاٍب َواقِعٍ 

( چه فضای سنگین و صنشانگر آن است که در برهه معرفی امیر مومنان به عنوان خلیفه پس از نبی )نمونه هایی از این دست 

 سوئی علیه این مساله شکل گرفته بود. جوّ 

از طرف دیگر در حالی که پیامبر اکرم نزدیک شدن پایان عمر گرامی خویش و چشم انتظاری دشمنان قسم خورده اسالم برای 

( آرامش و قرار داشته عنوپا را مشاهده می نمودند، چگونه می توانستند پیش از اخذ بیعت برای علی ) ضربه زدن به این رسالت

 و سکوت اختیار نمایند. 

                                                           
 .ال أبقاني هللا لمعضلة لیس لها أبو الحسن 0
بن عباده صورت گرفت، مویدی بر بقا و ا د و أسید بن حضیر در بیعت با ابوبکر که از ترس پیروزی سعدبن سعیا كیفیت بیعت بشیر 2

 .استاستمرار روحیه تعصب و جاهلیت در مسمانان صدر اسالم 
بن سعد ابشیر  »بود و پسرعموی وی « بن عبادها سعد»در کتب تاریخی آمده است که کاندیدای انصار برای خالفت همانا رئیس خزرجیان 

بن ابا وی رقابت می کردند. با این حال این دو به دلیل حسادت به سعد « بن الخضیراأسید »یعنی « اوس»و رهبر قبیله « ی بن ثعلبه خزرجا
رای دادند. ر.ک: کتاب « ابوبکر بن ابی قحافه»عباده و از ترس بیعت عمومی با وی، به عنوان اولین افراد از انصار به نامزد مهاجرین 

 .81، ص «نص و اجتهاد»
 2-0المعارج: 3
تفسیر اهل سنت است این ماجرا را در ذیل شان نزول این آیات شریفه ذکر کرده است. همچنین دیگر مفسران اهل ی که از بزرگان ثعلب 4

بن برهان الدین  ی. و عل292، ص 8زی، تفسیر رازی، جسنت نیز خود این روایت را ذکر کرده و به آن استناد کرده اند. ر.ک: فخر را
 .79أألبصار فی مناقب آل بیت ألّنبی ألمختار)ص(، ص حسن شبلنجی شافعی، نورو مؤمن بن . 312، ص 3، سیره حلبیه، جیحلب
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 فرمان نصب علی )ع( به والیت امر
یض نموده و ( را تفوعتا این که خداوند متعال به این دلنگرانی ها و ترس پیامبر خاتمه داده و به ایشان اجازه تبلیغ خالفت علی )

بلکه باالتر از آن ایشان را مامور به این مهم کرده و در خصوص نگرانی های حضرتش این اطمینان را داد که ایشان را از شر 

سوره مائده را نازل  12( آیه صمردم باز خواهد داشت. خداوند متعال جهت نشان دادن اهمیت مساله ابالغ جانشینی پیامبر )

رسالت حضرت یک طرف و این مساله در کفه دیگر ترازو قرار دارد و بلکه بدون اعالن این  23مامی نمود تا نشان دهد که ت

 خالفت، گو این که اساسا رسالتی محقق نشده است: 

« ُ ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلهْغَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه  « یَْعِصُمَك ِمَن النهاِس یَا أَیَُّها الره

گزند  -اى. و خدا تو را از اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ كن؛ و اگر نكنى پیامش را نرسانده

 كند.دارد. آرى، خدا گروه كافران را هدایت نمىمردم نگاه مى -

را در یک سوره )سوره مائده( گردهم آورده 0از همین سوره 12به عالوه آیه ده در نتیجه عجیب نیست که خدواند متعال آیه یادش

است تا اهل نظر این مهم را دریابند که غرض از این همراهی میان دو آیه تاسیس جامعه مسلمان و بیان ویژگی های اصلی، 

که بر  ای سالم بنا شده است و جامعهبنیادها و بنیان های آن و نیز وجوه تمایز میان جامعه ای است که بر اساس ارزش های ا

اسالمی و  مبانی غیراسالمی بنیاد نهاده شده باشد. چنین جامعه ای حتی اگر خود را مسلمان بداند از دید اسالم، جامعه ای غیر

 نی جامعه جاهلی به آن اطالق می شود.مفهوم قرآ

وجود دارد. به عنوان نمونه در حوزه احکام  این تقابل هادر حقیقت میان دو جامعه یادشده تضاد و تقابل کامل و در همه حوزه 

در خصوص فرد شایسته تصدی منصب زعامت و شرعی )همچون آیات وفای به عهد، حرمت اکل گوشت سگ، خوک و...(، 

یه فوق جامعه و در نهایت در سازوکار تنظیم حیات اجتماعی یعنی شریعت اسالمی با یکدیگر تقابل جدی دارند. آیات ذیل و دو آ

 در سوره مائده )آیه تبلیغ و آیه والیت( همه موید این تضاد است:

  َتند چه حکمی از حکم خدا برای آن مردمی که اهل یقین هس )آیا حکم جاهلیت را می جویند ؛ 2أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلیهِة یَْبغُون

 (بهتر است
 

  ََما یُِریُد تَتهبِْع أَْهَواءُهْم َواْحذَْرُهْم أَن یَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل َّللّاُ إِلَْیَك فَإِن تََولهْواْ فَاْعلَْم أَنه َوأَِن اْحُكم بَْینَُهم بَِمآ أَنَزَل َّللّاُ َوال
َن النهاِس لَفَاِسقُونَ  ا ّمِ َّللّاُ أَن یُِصیبَُهم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم َوإِنه َكثِیر 

کرده است حکم کن و از ؛ میانشان بر وفق آنچه خدا نازل 3
ی که خدا بر تو نازل کرده تا از بعضی از چیزهای فریبت دهندشان پیروی مکن و از ایشان بپرهیز که مبادا یخواهشها
برخی گناهانشان عقوبت کند،  و هر  جزایباز زنی و اگر رویگردان شدند بدان که خدا می خواهد آنان را به است سر

 د.آینه بسیاری ازمردم نافرمانن
 

  َکرده است حکم نکند،  کافر است. ؛ و هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل4َوَمن لهْم یَْحكُم بَِما أَنَزَل َّللّاُ فَأُْولَـئَِك هُُم اْلَكافُِرون 

 

  َ؛ و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند،  از ستمکاران است. 5َوَمن لهْم یَْحكُم بَِما أَنَزَل َّللّاُ فَأُْولَـئَِك هُُم الظهاِلُمون 

 

  َاز نافرمانان  ه خدا نازل کرده است داوری نکند،؛ و هر کس به آنچ6َوَمن لهْم یَْحكُم بَِما أَنَزَل َّللّاُ فَأُْولَـئَِك هُُم اْلفَاِسقُون

 .است
 

 

 بزرگ اسالمی،عید روز غدیر

مهم، خداوند متعال، غدیر را به عنوان بزرگ ترین عید اسالمی معرفی نموده که در آن با بیعت مردم با پس از ابالغ این مساله 

شده و خداوند با آن بر تمامی بندگان منت نهاده تعبیر ( و والیت حضرتش به کامل شدن دین و تمام شدن نعمت های الهی ععلی )

                                                           
َكاةَ َوُهْم َرا 0 الةَ َویُْؤتُوَن الزه ُ َوَرُسولُهُ َوالهِذیَن آَمنُوا الهِذیَن یُِقیُموَن الصه جز این نیست که دوست شما خداست و رسول او و ؛ ِكعُونَ إِنهَما َوِلیُُّكُم َّللاه

 .که نماز می خوانند و همچنان که در رکوع اند انفاق می کنندمؤمنانی 
 21المائدة: 2
 49المائدة: 3
 44المائدة: 4
 42المائدة: 2
 42المائدة: 1
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امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت «1تَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْلسالم ِدینا  اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَ » است: 

 . خودبر شما تمام کردم و اسالم را دین شما برگزیدم

ی از همین رو فرخندگی و دستاورد بزرگ غدیر بود که رسول خدا پذیرای تبریک و تهنیت مردم بوده و به صحابه خویش م

[ پسرعمویم امیرمومنان به من تبریک والیتبه من تبریک بگویید. به واسطه ]«یننِ ؤمِ المُ  یرِ مِ ي أَ مِ عَ  بنِ اِ ي بِ ونِ ئُ نِ ي هَ ونِ ئُ نِ هَ »فرمود: 

( به عبگویید. به همین دلیل برای حضرت خیمه ای به پا کرده بودند تا مردم به آن آمده و به حضرت سالم کرده و با علی )

اجازه خواست تا شعری « حسان بن ثابت»عنوان خلیفه پس از ایشان و امیر مومنان بیعت نمایند. این جا بود که شاعر معروف 

 2د.را قرائت نمو ( وی شعر معروف خودص) پیامبردر همین خصوص بسراید. پس از اذن 

( عرض کردند که: عرفیاب شده و خطاب به علی )در این میان خلیفه اول و دوم اولین کسانی بودند که به محضر پیامبر ش

 3«خوشا به حال تو یا علی! موالی من و موالیی هر زن و مرد مومنی شدی.»

اشعار فراوانی در این خصوص  سرودناقدام به  4م تاریخی آن چنان بود که نسل های متعددی از شاعراناهمیت این حقیقت مسله 

د به ( در قصیده ارسالی مشهور خوعاص از سرسخت ترین دشمنان امیر مومنان علی )عبن نموده اند. به عنوان نمونه عمرو 

 ( می گوید:عبرخی از نکات مورد فراموشی پسر ابی سفیان را یادآوری نموده و در شان علی ) «جلجلیه»معاویه تحت عنوان 

 

 فأنحلَـه إمـرة المؤمنیـن من هللا مستخلف المنحل

 فهذا له الیوم نعـم الـوليوقال: فمن كنـت مولى  له 

 فبخبـَخ شیُخـك لما رأى ُعرى عقد حیدر لم تُحـلل

 5فقال: ولیكـم فاحفظوه فمدخله فیكـم مدخلـي

 

( قرائت گردید که پیش از آن بیانات صطبه غدیر تنها پس از آن از سوی پیامبر گرامی اسالم )نكته قابل توجه آن است كه خ

 ( از ایشان نقل گردیده بود. روایات ذیل از این جمله اند:عوالیتعهدی و جانشینی علی )مکرری و شفافی در خصوص 

  :؛ علی نسبت به من به منزله هارون به موسی 1یعدِ بَ  یَ بِ ال نَ  أنهُ ى إالّ وسَ ن مُ مِ  ونَ ارُ هَ  ةِ لَ نـزِ مَ ي بِ نِ یا  مِ لِ عَ  إنه حدیث منزلت
 است؛ جز آن که پس از من پیامبری وجود نخواهد داشت. 

 
  :علی با حق است و حق با علی است. ؛2يلِ عَ  عَ مَ  قُ الحَ  وَ  قِ الحَ  عَ مَ  ي  لِ عَ حدیث تالزم علی و حقانیت 

 

  :؛ علی و اهل بیت وی همانند کشتی 8كلَ ا هَ نهَ عَ  فَ لَ خَ ن تَ مَ ا وَ جَ نَ هابَ كِ ن رَ وح مَ نُ  ینةِ فِ سَ  ثلِ مَ كَ  هِ یتِ بَ  أهلُ وَ  إنهُ حدیث سفینه
 نوح هستند که هر کس سوار آن شد نجات یافت و هر کس از آن جا ماند هالک می گردد.

 

                                                           
 3المائدة: 0
 .ک: پیشگفتار نویسنده: درباره واقعه غدیر.ر2
« ابوسعید خدری»از « عطیه»دو طریق معتبر از از « …یا أیها الرسول بلغ  »ذیل آیه شریفه در« اسباب النزول»در تفسیر خود  دیواح3

نقل کرده است که: این آیه در روز غدیرخم و در شان علی بن ابی طالب نازل شد. و زمانی که حضرت علی رابه مقام امامت جامعه منصوب 
ز غدیر خم به علی تبریک و شادباش را نازل فرمود. در این بین اولین کسی که در رو« …الیوم أكملت لكم »کردند خداوند متعال آیه شریفه 

 «لب! رهبر هر زن و مرد مومنی شدیای پسر ابوطا» گفتند، عمر و ابوبکر بودند که خطاب به ایشان گفتند که 
 ..ک: عالمه امینی، کتاب الغیرر 4
 بخش عمرو بن العاصر.ک: عالمه امینی، کتاب الغیر، 2

 مؤمنیندر آندم نمود آن شه ملک دین  على را امیر همه 
 بفرمود من کنت مواله را  که جمله شناسند آن شاه را
 چو استاد تو دید این ماجرا  دگر نگسلد رشته مرتضى

 على را كه: به به تو را نیست جفتبتحسین برآمد زاعجاب و گفت 
. و حاکم نیشابوری، 7ص ، و امام نسائی، خصائص العلویة. 331، ص 0، جمسند أحمد ،یو عبد هللا أحمد بن محمد الشیبانأب.ک: ر 1

 . 023، ص 3المستدرک، ج
 . 832، ص 27، باب 01جعالمه مجلسی، بحار االنوار،  2
 .01، حدیث 5وسائل الشیعة، كتاب القضاء، صفات القاضي، باب، شیخ حر عاملي 8
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  :ن آاهل بیت و قر؛ 0داي أبَ عدِ ن بَ وا مِ ضلُ ن تَ ما لَ هِ م بِ كتُ سَ مَ ا إن تَ قالن مَ ثِ قان، وَ رِ فتَ نوان ال یَ ِص  رآنُ القُ م وَ هُ أنَحدیث همسنگی
همسنگ یکدیگرند و از یکدیگر جدا نمی شوند. دو عنصر گرانبها که مادام که به آن ها تمسک ورزید هرگز پس از 

 من گمراه نمی شوید. 
 

ی روایات اجمال ج از وظیفه این نوشتار است. بررسیاحادیث فراوانی در این خصوص وجود دارد که بررسی همه آن ها خار

خوبی نشان دهنده تالش های مکرر پیامبر گرامی اسالم جهت معرفی علی و اهل بیت به عنوان خلیفه پس از خود از فوق به 

 مدت ها پیش از سال پایانی عمر مبارک حضرتشان است.

 

 اسالمی اعیادچرایی انتخاب عید غدیر به عنوان بزرگ ترین 
( و اولیای دینی به عنوان بزرگ ترین و عاز سوی اهل بیت ) همانطور که گذشت در میان اعیاد عدیده اسالمی، عید غدیر

برجسته ترین عید اسالمی معرفی شده و دستور داده شده است تا به بهترین شکل ممکن این روز جشن گرفته و مومنان در آن به 

 شادمانی بپردازند.

اه های توجه و عنایت ویژه اهل بیت و پرسشی که فراروی مخاطب قرار می گیرد آن است که براستی دالیل اهمیت و خاستگ

 ( به این روز مهم چیست؟ صپیامبر گرامی اسالم )

در ادامه به مهم ترین دالیل اهمیت عید غدیر و وجوه تمایز آن از دیگر اعیاد اسالمی اشاره ای اجمالی می شود تا مخاطب بتواند 

 تصور واضح تری از مساله داشته باشد.

 رسولپس از منتقل شدن رسالت از شخِص حضرت  ،ن یافتن از بقاء و استمرار رسالتروز عید غدیر روز اطمینا .0

بود. در نتیجه پس از  2«شبیه و مانند رسول هللا»به  -که ممکن بود با وفات ایشان رسالت نیز از میان برود-( ص)

 ( نبود.صغدیر، وجود و بقای رسالت منوط به بقای شخص حضرت رسول )

نهایی بر حیله های دشمنانی بود که آخرین تیر ترکششان وفات رسول خدا و پایان یافتن دعوت غدیر، روز پیروزی  .2

 ( به مقام امامت و خالفت امید شیطانی ایشان با ناکامی مواجه گردید.عایشان بود. به طور طبیعی با انتصاب علی )

که عید غدیر، روز بازداشتن امت از تفرقه و گمراهی است که با تعیین ریسمان الهی صورت می گیرد. ریسمانی  .3

 چنگ زدن به آن موجب تقویت امت و پیشرفت و اعتالی کلمه ایشان می گردد.

محور غدیر را می توان روز پاسداشت امت از انحراف دانست. روزی که در آن، پرچم هدایت برافراشته شده و  .8

 تعیین گردید. ،گردش بر دور آن

در احادیث آمده است هر آنچه بر اوست از نابودی عنوان کرد. چه آن که روز غدیر را می بایست روز امان زمین و  .5

زمین نمی تواند از حجت ظاهری  «3إن األرض ال تخلو من حجة ظاهر أو مستور، ولواله لساخت األرض بأهلها»که : 

 که اگر این طور گردد، زمین اهل خود را فرو می بلعد.  یا مخفی خالی بماند.

غدیر، روز هدایت به سوی دین و روشن شدن حق با شناخت حجت الهی است. از همین رو در ادعیه مکررا به  .7

( به عمالزمه میان شناخت حجت الهی و هدایت اشاره شده است. به عنوان نمونه در دعایی که امام جعفر صادق )

 :مده کهآن در دوره غیبت تاکید شده است، آنموده و به قرائت مکرر زراره تعلیم 

اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني نبیك، فإنك إن لم تعرفني نبیك لم أعرف »

زیرا اگر خود  خدایا خود را به من بشناسان،«4حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني

ات را به من بشناسان، زیرا اگر فرستاده ات را به منات را نشناختهام، خدایا فرستادهرا به من نشناسانى فرستاده

من نشناسانى، از دین خود  ام، خدایا حّجتت را به من بشناسان، زیرا اگر حّجتت را بهنشناسانى حّجتت را نشناخته

 گمراه میشوم.

است که اساس و شوکت اسالم به شمار می آید. بدین لحاظ اهمیت غدیر حتی از روز بعثت « امامت»روز غدیر، روز  .2

 ( که نور اسالم آفاق را درنوردید، نیز کمتر نخواهد بود.صپیامبر اکرم )

                                                           
 .81مراجعة ، المراجعاتعاملی،  ر.ک: عبدالحسین شرف الدین موسوی 0
 شرایط امامت در وی وجود دارد.یعنی هر کسی که ویژگی ها و 2
 .302، ص40، باب31عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 3
 ، دعای زمان غیبت.مفاتیح الجنان، فصل ششمی، شیخ عباس قم 4
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ین مبین با توجه به مجموع موارد فوق و همانگونه که روایات اسالمی بدان اشاره کرده اند، عید غدیر بزرگ ترین عید در د

( در مناسبت های متعدد صآن را رسول خدا ) یمتبلور شده و پس از آن که هسته« تشیع»اسالم به شمار آمده که در آن مکتب 

 0، به کمال رسیده و به ثمر نشست.و از نخستین روز علنی ساختن رسالت خویش ) واقعه یوم الدار و انذار عشیره( کاشت

 مکتب محبوب پیامبر خاتم )ص(
( بارها و در مناسبت های متعدد از ذکر اسم آن اظهار شیفتگی نموده و آن را دوست می داشت. در صمکتبی که رسول خدا )

 ذیل به برخی از این روایات که از منابع اهل سنت استخراج شده اند اشاره می شود تا به اقناع بهتر مخاطب بیانجامد:

(، عقال: كنّا عند النبي )ص( فأقبل علي )صاری این گونه نقل می کند که:ان بن عبدهللاا خویش از جابرطی به سند سیو .0

(: )والذي نفسي بیده إن هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامة(، فنـزل قوله تعالى: إِنه الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا صفقال النبي )

اِلَحاِت أُولَئَِك ُهْم َخْیُر اْلبَِریهةِ  ( فرمودند که صپس ایشان )س( وارد مجلس شد. ع( بودیم که علی )ص) نزد پیامبر 3؛2الصه

قسم به آن کسی که جانم در دستان اوست. او و شیعه او در روز قیامت رستگارانند. در این هنگام بود که این آیه 

 ورند، بهترین مخلوقات هستند.شریفه نازل شد که کسانی که ایمان آورده و عمل صالح به جا می آ

قال: لما أنزل هللا تعالى: "إِنه الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا عباس نقل کرده است که می گوید:  جر عسقالنی از ابنابن ح .2

اِلَحاِت أُولَئَِك هُْم َخْیُر اْلبَِریهِة" قال رسول هللا )ص( لعلي ) (: )هم أنت وشیعتك تأتون یوم القیامة راضین مرضیین عالصه

هنگامی که خداوند متعال آیه شریفه "کسانی که ایمان آورده و عمل صالح به جا می ؛ 4مقمحینویأتي عدوك غضابا  

( فرمود: تو و شیعیانت روز ع( خطاب به علی )صآورند، بهترین مخلوقات هستند" را نازل فرمود، رسول خدا )

 انی و سر در هوا وارد می شوند.قیامت راضی و مورد رضایت ]خداوند[ و دشمنانت عصب

علي (: صقالت: قال رسول هللا )( نقل کرده که می گوید:)رضسلمه ، از ام قندوزی نیز در کتاب ینابیع الموده خود .3

 شیعیان وی روز قیامت رستگارانند.( فرمود: علی و صرسول هللا )؛  2وشیعته هم الفائزون یوم القیامة

روایت را ذکر نموده اند می توان به تفسیر طبری، تفسیر روح از دیگر منابع اهل سنت که در ذیل تفسیر آیه شریفه یادشده این 

 شافعی و... اشاره کرد.ي طالب اثر مشهور محمد بن یوسف گنجی المعانی، کتاب كفایة الطالب في مناقب علي بن اب

 

 فصل دوم:

ل خدا )ص( برای خالفت پس از رسوبرنامه ریزی 
 خویش

 

( پرسشی که فراروی مخاطب قرار می گیرد آ ناست که ص) پیامبراز تبیین دیدگاه مکتب تشیع در خصوص جانشینی پس از  پس

سازکاری برای تبیین این مساله مهم و معرفی خلفای پس از خود بهره برده و چگونه روش و ( از چه صبراستی رسول خدا )

 مردم را با مساله والیت آشنا نموده اند؟

                                                           
 . 082، فصل پنجم، ص حیاة محمددحسین هیکل، محم 0

اکرم )ص( خویشان خود )حدود چهل مرد( را به منزل عموی پیامبر را نازل فرمود،« َعِشیَرتََك األَْقَرِبینَ َوأَْنِذرْ »زمانی که خداوند متعال آیه 
داشتند. آن گونه که در  حضورخود ابوطالب دعوت نمود که در میان ایشان عموهای حضرت همچون ابوطالب، حمزه، عباس و ابولهب 

دان عبدالمطلب! به خدا سوگند من چیزی ای فرزن »لسه پیامبر اکرم )ص( فرمودند: صحاح ستّه اهل سنت نیز نقل شده است، در آخر این ج
اسالم[ بهتر از آن چه برایتان آورده ام سراغ ندارم، برای شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام. خداوند متعال مرا امر کرده تا شما را ]به دین 

به  -در این میان همگان « ما باشد؟ن شدعوت کنم. چه کسی از شما مرا کمک و مساعدت می نماید تا برادر من و وصی و خلیفه من در میا
ای رسول خدا! من یاور تو »بود که به پا خاسته و گفت:  )ع(از ایمان به ایشان امتناع کرده و تنها علی  -جز علی که کم سن ترین ایشان بود

هد بود، به حرف او گوش این علی، برادر، وصی و جانشین من در میان شما خوا» پس حضرت شانه وی را گرفته و فرمود: « خواهم بود.
محمد به تو امر کرد که به » در این هنگام بود که افراد برخاسته و مسخره کنان به ابوطالب طعنه می زدند که « دهید و او را اطاعت نمایید.

 «فرزندت گوش فرادهی و او را اطاعت کنی.
 2البینة: 2
 . 589، ص 8، جالدر المنثوریوطی، س 3
 .00فصل اول، آیه ، 00باب ، الصواعق المحرقةی، ابن حجر عسقالن4
 . 70، ص 2، جینابیع المودةسلیمان بن ابراهیم قندوزي حنفي، حافظ 2
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( در طول دوره رسالت خویش از سه روش مختلف و البته همسو در این خصوص صها نشانگر آن است که حضرت ) بررسی

 بهره برده اند که به آن ها اشاره می شود:

 روش اول:

 امر ولیدر تعیین نص مستقیم 
( به عنوان ععلی و ائمه )یکی از روش های پیامبر گرامی اسالم در آشناسازی مردم با مساله والیتعهدی خود، معرفی علنی 

جانشینان خویش پس از وفاتشان بود. چه آن که خودداری از چنین اقدامی می توانست به ابهام و در نهایت تفسیرها و تاویل های 

سید مرحوم « المراجعات»متفاوتی میان مردم در انتخاب مصداق خالفت پس از ایشان گردد. در این خصوص مطالعه کتاب 

( در اثبات معرفی علی صاز نبی اکرم ) منقولمی تواند جهت شناخت بهتر ادله و نصوص قاطع  0الدین عاملیعبدالحسین شرف

 ( به عنوان خلیفه منصوص خویش بسیار مفید واقع گردد.ع)

روشن است که حتی اشاره اجمالی به این روایات در نوشتار جاری می تواند موجب انحراف از موضوع گردیده و اثر را از 

 اموریت اصلی خویش دور سازد.م

 روش دوم:

 مخلصبصیر و صحابه  معرفی
و  روش دوم حضرت اشاره مستمر به مخلص ترین و بیدارترین صحابه خویش بود که حضرت می دانستند آن ها همواره بر خط

حق ثابت قدم بوده و نسبت به اهداف رسالت بیدار و هشیار و در خصوص اصول و ارزش ها استوار هستند. کسانی که در  مسیر

 راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش گری نمی هراسند و به هر قیمتی و تحت هر شرایطی، حرف حق را می گویند.

وجود دارد و می توانند نقش جهت دهی و  مالزمهق آنها وحمیان  افرادی کهاین سیاست حضرت در واقع با هدف معرفی 

. ایشان با اعطای مدال های شرف و اخالص به این بزرگواران می کوشید تا برای آینده شاخص بودن را در جامعه ایفاء کنند

 یستون هاامت خویش برنامه ریزی پیشگیرانه نموده تا هرگاه امت به قهقرا بازگشته و در دریای ظلمات متحیر گردید، این 

د. صحابه ای که امت را به ساحل ایمان رسانیده و با ادای ننجات بخش جویندگان حقیقت راه باش شاخص و میزان حق، و نور،

 2تاریخ ثبت نموده اند. را بر صفحاتکامل نقش خود کلمه حق 

( جاری بود می توان به سلمان، صان پیامبر گرامی اسالم )ه که همواره نامشان به نیکی بر زباز جمله این صحابه بلندمرتب

مقداد، ابوذر، عمار، خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین، بالل حبشی، أم ایمن و أم السلمه اشاره کرد. به عنوان نمونه روایات نبوی ذیل 

 از این جمله اند:

 ؛ سلمان از ما اهل بیت است.3سلمان منّا أهل البیت 
 
 ؛ بهشت مشتاق چهار نفر است: 4وأبي ذر وعمار إن الجنة لتشتاق إلى أربعة: سلمان والمقداد

 سلمان، مقداد، ابوذر و عمار.
 

 ؛ زمین در خود ندیده کسی را و 2ما أظلّت الخضراء وال أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر
 .فردی که راست گوتر از ابوذر باشدآسمان سایه نیفکند بر 

 
 

                                                           
دیده به جهان گشود. از مهم در شهر کاظمین  0291الدین عاملی فقیه، اصولی، ادیب، محدث و مجتهد شیعی در سال الحسین شرفد سید عب 0

صورت گرفته  مصر زهراألشیخ « سلیم البشری»عالمه شیخ اشاره کرد که میان ایشان و « المراجعات»ترین آثار ایشان می توان به کتاب 
 آن دو حول کند. این دیدار موجب گفتگویزهر دیدار میه مصر رفته و با رئیس دانشگاه األهجری قمری، ب 0330است. شرف الدین در سال 

 نامه ادامه پیدا کرد. 002شود که بعدها در قالباعتقادات شیعه و سنی می محور
 .ک: طبرسی، االحتجاج. ر 2
 . 023، ص 8، باب0عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 3
 .324، ص01، باب22وسائل الشیعة، ج، شیخ حر عاملي 4
ومحمد بن . 00اب بدمه،مق، سنن ابن ماجه ،محمدبن یزید ماجه ٔ قزوینیهللا بداابوع. و 23، ص2، باب01وسائل الشیعة، ج، شیخ حر عاملي 2

 . سنن الترمذي كتاب المناقب، مناقب أبي ذر ی،عیسى السلمي الترمذ
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 تا گودی کف ، از سرعّماروجود  سراسر ایمان در؛0ُملئ عمار إیمانا  من قرنه إلى أخمص قدمیه
 نهفته است. او پای
 
 أیمانا حتى أخمص قدمیه وأن من عاداه عادى هللا ومن أبغضه أبغض هللا وإن الجنة  یءعمار مل

؛ ایمان در وجود عّمار تا گودی کف پای او نهفته است. هر کس با او خصومت ورزد 2مشتاقة إلیه
د ورزید. و هر کس نسبت به عمار کینه ورزد، خدا با او کینه خواهبا خداوند دشمنی کرده و 
 بهشت مشتاق عمار است.

 
 
 ؛ عمار با حق و حق با عمار است. هر 3إّن عمارا  مع الحق و الحق معه، یدور عمار الحق أینما دار

 حق بچرخد، عمار نیز می چرخد.جا که 
 
 ؛ همانا سراسر وجود عمار، 4إیمانا من قرنه الى قدمه وأختلط األیمان بلحمه ودمه یءإن عمارا  مل

 است. شده ان با گوشت و خون او آمیختهباشد و ایماز فرق سر تا قدمش مملو از ایمان می
 

 ؛ بهشت مشتاق سه نفر است: علی، عمار و 2إن الجنة لتشتاق إلى ثالثة : علي وعمار وسلمان
 سلمان.

 

  ؛ ام ایمن زنی بهشتی است. 6امرأة من أهل الجنةأم أیمن 

 

 بهشت است. اهل؛ بالل از 2بالل من أهل الجنة 
 

 
  :( خطاب به ام السلمه ص؛ پیامبر اکرم )8لسـِت مـن أهـل البیت، لكنـك على خیرقال ألم سلمة

 از اهل بیت نیستی ولی بر خیر هستی. :فرمودند
 

خصوص کسانی که از علی جداشده و وی را تنها گذارده و راه انحراف را برگزیدند از این در حالی است که حتی یک کلمه در 

( شنیده نشده است. این مساله حتی در خصوص کسی همچون زبیربن عوام که در دوره ای، مواضع مشهوری صپیامبر اکرم )

از پیامبر نقل  اوشان و شاخص بودن و هیچ کالمی درباره ای ( داشته است نیز صادق استص( و پیامبر )عدر دفاع از علی )

 .نشده است

 روش سوم:

 والیتصالحیت مقام  افراد واجدقواعد و ضوابط تعیین 
عنوان کرد که بر اساس آن امت توانایی  و ضوابطی سومین روش حضرت را می بایست تبیین و وضع یک سلسله قواعد

و متمسک به بهانه های واهی برای  ز ایشان از افراد ناشایستیشناسایی افراد شایسته تصدی مقام خالفت پس از پیامبر و تمی

اثبات شایستگی و لیاقت برای خود، را داشته باشند. کسانی که برای غصب مقام خالفت و محروم ساختن اهل بیت از مقام 

ع مقام قریش با جم زعامت سیاسی امت، حتی به سیاه نمایی علیه ایشان پرداخته و بهانه ها و دروغ های واهی همچون مخالفت

و مواردی از این  2(ع،  شوخ طبع بودن امیرمومنان )0(ع، مسن تر بودن خلیفه اول نسبت به علی )9نبوت و خالفت در بنی هاشم

 دست استناد می نمودند.

                                                           
 .32، ص1، باب09وسائل الشیعة، ج، شیخ حر عاملي 0
 .091، ص 30بحاراالنوار، ج عالمه مجلسی، 2
 .302، ص 01الغدیر، ج ، عالمه امیني 3
 .870، ص 00عّزالدین علی بن ابی الکریم ابن األثیر، الکامل فی التاریخ، ج  4
 .328، ص4، باب02عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج2
 .328، ص8، باب02عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج1
 .042، ص32، باب22عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 2
 .الدر المنثوریوطی، س.ک: ر 8
و هاشم معروف . 28، ص 3، الکامل، جعّزالدین علی بن ابی الکریم ابن األثیرو . 012، ص 3، شرح نهج البالغه، ج ابن أبي الحدید 9

 .332، ص 0سیرة األئمة االثني عشر، ج، الحسني
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از جمله  ن به صراحت بر فصل الخطاب بودن کالم و امر الهی و دستورات پیامبر )وحالی است که آیات فراوانی در قرآ این در

نی امر می ل به فرمایشات نبوی و دستورات قرآدر مساله جانشینی و خالفت( تاکید کرده و همگان را به التزام و پایبندی کام

 کرده است:

 ا ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُهْم ثُمه ال یَِجُدوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرجا  ِممه ؛ نه،  3قََضْیَت َویَُسلُِّموا تَْسِلیما   فاَل َوَربَِّك ال یُْؤِمنُوَن َحتهى یَُحّكِ

مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو ، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند
 نشوند و سراسر تسلیم آن گردند. می دهی هیچ ناخشنود

 

  سُوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم َ َشِدیُد اْلِعقَابِ َوَما آتَاُكُم الره َ إِنه َّللاه هر چه پیامبر به شما داد بستانید، و از  ؛4َعْنهُ فَاْنتَُهوا؛ َواتهقُوا َّللاه

 .دا بترسید که خدا سخت عقوبت استهر چه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خ
 

 

  ُا یُْشِرُكونَ  َوَربَُّك یَْخلُُق َما یََشاُء َویَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخیََرة ِ َوتَعَالَى َعمه می ؛ پروردگار تو هر چه را که بخواهد 5ُسْبَحاَن َّللاه

 .برایش شریک می سازند برتر است راتوان اختیار نیست منزه است خدا و از هر چه دیگران آفریند و بر می گزیند و
 

  َُوَرسُول ُ ؛ هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد 6هُ أَْمرا  أَن یَُكوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه

کردند آنها را در آن کارشان اختیاری باشد هر که از خدا و پیامبرش  چون خدا و پیامبرش در کاری حکمی،که 
 ده است.نافرمانی کند سخت در گمراهی افتا

 

  ِْمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَن ُ َل َّللاه ُ بَْغیا  أَْن یُنَّزِ  فَبَاُءوا بِغََضٍب َعلَى فَُسُهْم أَْن یَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل َّللاه
؛ با خود،  بد معامله ای کردند آنگاه که از حسد به کتاب خدا کافر شدند، واز اینکه خدا 7َغَضٍب َوِلْلَكافِِریَن َعذَاب  ُمِهین  

و خشم دیگری بر خشم خدا فضل و کرم خویش را به هر کس از بندگان خود که بخواهد ارزانی می دارد حسد بردند 
 .و کافران را عذابی است خوار کننده افزودند،
 

 
سه گانه یادشده امت اسالمی توان آن را دارد تا این قبیل افراد ناالیق را علیرغم تمامی شیوه واقعیت آن است که با معیارهای 

 های خدعه آمیز و گمراه کننده که برای پوشیدن ردای خالفت به کار بسته اند، شناسایی نماید.

 آیات و روایات دیگر در شناخت حق از باطل
خلیفه واقعی از مدعیان خالفت  که می تواند به امت اسالمی در شناختن ذکر شده است همچنین ضوابط دیگری نیز در قرآ

 صاحب حق از مدعیان حق در امر خالفت است: نی شناسائیاره در ذیل از مهم ترین ضوابط قرآمساعدت نماید. آیات مورد اش

  سد.؛ عهد من به ظالمان نمی رال یَنَاُل َعْهِدي الظهاِلِمینَ از سوره بقره :  024آیه شریفه 
در این آیه امامت امر امت است و نه ِصرف رسالت و پیامبری. چه آن که این بخش از آیه شریفه « عهد»به طور قطع مراد از 

یهتِي( و پرسش حضرت از اعطای این مقام به فرزندانشان )عدرست پس از اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم ) ( َوِمْن ذُّرِ

 8.آمده است شریفه مراد از ظالم به کسی تفسیر شده است که حتی یک روز بر بت سجده کرده باشدنازل شده است. در روایات 

إِنه » سوره لقمان  03همین محتوا را مضمون آیه شریفه  9چرا که چنین کسی سفیه بوده و سفیه نمی تواند امامی پرهیزگار باشد.

ْرَك لَُظْلم  َعِظیم    نیز تایید می کند.همانا شرک ظلم بزرگی است.  «الّشِ

  بَْعهُد ال یَْستَِوي ِمْنُكْم َمهْن أَْنفَهَق ِمهْن قَْبهِل اْلفَهتْحِ َوقَاتَهَل أُولَئِهَك أَْعَظهُم َدَرَجهة  ِمهَن الههِذیَن أَْنفَقُهوا ِمهنْ سوره حدید:  01آیه شریفه 
بعد از فتح انفاق کهرده انهد و بهه جنهگ از میان شما آنان که پیش از فتح انفاق کرده و به جنگ رفته با آنان که  ؛َوقَاتَلُوا

 ت آنان فراتر است.ارفته اند برابر نیستند درج
 

                                                                                                                                                                                     
 . ذ(أسّن من عليّ  -وهو األول  -إن فالن ). 028، ص 2، جالغدیر، عالمه امیني 0
 .(إن علیا  فیه دعابة. )338، ص 0سیرة األئمة االثني عشر، ج، . و هاشم معروف الحسني0ج، شرح نهج البالغه، ابن أبي الحدید 2
 12النساء:3
 2الحشر:4
 18القصص:2
 31األحزاب:1
 91البقرة:2
علی ابالغ شد در دعوت به اسالم به من و» فرمود:  مغازی شافعی با سند خود از عبدهللا بن مسعود نقل کرده است که رسول خدا )ص(ابن  8

حالی که هیچ یک از ما دو نفر هرگز بر بتی سجده نکرده بودیم. پس خداوند من را به نبوت و علی را به وصایت و جانشینی من برگزید. 
 ، آیه یازدهم از آیات داللت کننده بر امامت علی)ع(. حق الیقین في معرفة أصول الدینر.ک: عبدهللا شبر، 

 .838 كتاب الحجة، حدیث، 2، جالكافية االسالم کلینی، ثق 9
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( نقل شده که هر یک به مثابه چراغ هدایت بخش راه برای جویندگان طریق حق صهمچنین روایات دیگری نیز از رسول خدا )

 به شمار می آید. روایات ذیل از این جمله اند:

 شایسته و الیق زعامت این امت نیستند. 0؛ طلقاءیلي أمر هذه األمة طلیق ال 
 
 خداوند متعال با خوشنودی وی  ؛ فاطمه پاره تن من است2فاطمة بضعة مني، یرضى هللا لرضاها، ویغضب لغضبها

 و با ناراحتی وی خشمگین می شود. خوشحال
 
 عمار! گروه ستمگر تو را می کشد. ؛ ای3یا عمار تقتلك الفئة الباغیة 

 
 

ساله و دستور فوری به حرکت این ارتش و لعنت  02گسیل داشتن دشمنان خط امامت )و از جمله شیوخ قریش( با ارتش اسامه 

( عبود که با هدف خالی کردن عرصه و شهر مدینه از مخالفان امامت امیرمومنان علی ) 4کردن سرپیچی کنندگان از این دستور

 ه حضرت برای رسواسازی جریان قدرت طلب و باطل ترتیب دادند. صورت می گرفت نیز از جمله ضوابطی بود ک

 منطبیق بودن معیارها بر خلفاء
( جهت منحصرسازی صبا توجه به این معیارها و ضوابط می توان روش های طرح ریزی و برنامه ریزی رسول خدا )

( را سصبان خالفت حضرت فاطمه )( را کشف نمود. چه آن که برخی از غاصمصداق خالفت و امامت در علی و اهل بیت )

آزرده کرده و این ناراحتی تا پایان عمر مبارک حضرتش باقی ماند. در نتیجه ایشان گرفتار خشم خداوند متعال گردیدند. براستی 

 د بود؟نآیا کسانی که مغضوب خداوند گردیده است صالحیت تصدی مقام والیت امری امت خواه

صالحیت و همچنین ایشان جزو کسانی بودند که پیش از اسالم آوردن، دوره ای طوالنی به بت پرستی مشغول بوده اند در نتیجه 

نبوده اند. براستی چنین کسانی چگونه می توانسته اند امام کسی باشند )علی و فاطمه علیهما سالم( « عهد الهی»تحمل  شایستگی

 ایمان و توحید نبوده اند. باشند که ثانیه ای جز بر طریق 

خلفای سه گانه پس از رسول، جزو کسانی بودند که از همراهی اسامه باید خاطر نشان کرد که همچنین  به موازات دو نکته فوق

 ( گردیدند.صو نفرین رسول خدا ) مورد لعنو ارتش وی سرباز زده و 

ن جنگی همراه با رسول خدا را نداشته و گاه شکست هایشان در برخی دیگر از ایشان نه قبل و نه بعد از فتح مکه سابقه درخشا

جنگ ها معروف بوده است. فرار برخی از ایشان در جنگ اُحد به گونه ای بود که تا سه روز به هیچ چیز نگاه نمی کردند تا به 

( به سالمت به صرسول هللا )نیاز به چنین فراری نبود در حالی که » سرحّدات شام رسیده و این گونه مورد خطاب گرفتند که 

 «مدینه بازگشته اند.

سوره  01کسانی همچون معاویه و مروان که تنها پس از فتح مکه و آن هم به ظاهر اسالم آورده بودند با کسانی که بفرموده آیه 

کسان نبودند. این قبیل ( مبارزه کرده بودند، یصشریفه حدید پیش از فتح مکه ایمان آورده و انفاق نموده و در رکاب رسول خدا )

بودند؛ چه « بغاة»و لذا شایسته تصدی مقام زعامت جامعه مسلمین نبوده اند. همچنین ایشان جزو فرقه  2بوده« طلقاء»افراد جزو 

 1آن که عمار را در جنگ صفین به شهادت رساندند. پس چگونه زعامت امت اسالمی به ستمگران گنهکار خواهد رسید؟

( هشیار و آگاه بود می توانست صت یادشده و ضوابط مذکور، اگر امت اسالمی در دوره پس از نبی اکرم )با توجه به توضیحا

شان باقی نگذاشته بود. براستی آیا پیامبر از سر احساسات و یراه خود را به روشنی دریابد. چرا که رسول خدا هیچ عذری برای ا

فاطمه پاره تن من است. خداوند متعال با خوشنودی وی » همچون عاطفه پدری و با انگیزه دوست داشتن دخترش جمالتی 

                                                           
در اصطالح اسالمی این واژه د. و در لغت به اسیری اطالق می شود كه اسارتش از او برداشته شده و رها شده باش« طلیق»جمع « طلقاء» 0

و سپس رسول اکرم)ص( ظاهرا اسالم آورده به كسانی همانند ابوسفیان، معاویه و عموما اهل مكه اطالق می شود كه پس از فتح این شهر، 
لَقاءِ »آن ها فرمود: آنها را آزاد كرده و به  بودند اما گ مستحق مجازات و مری از طلقاء بروید شما آزاد شدگانید.بسیار« اْذَهبُوا َواْنتُُم الطُّ

 پیامبر، آزادشان كرد و آنان را به بردگی نگرفت.
 . 308، ص 3، جأعالم النساء في عالمي العرب واْلسالم. عمر رضا، 08 ، ص0، جاْلمامة والسیاسةابن قتیبه، 2
 .00، ص 5، جالكافية االسالم کلینی، ثق 3
عبدالحسین شرف الدین و  91عاملی، المراجعات، مراجعه  عبدالحسین شرف الدین موسوی، مقدمه چهارم. و الملل والنحل، شهرستاني 4

 .سریة جیش أسامة، بخش النص واالجتهادعاملی،  موسوی
واعلم یا معاویة أنك من الطلقاء الذین ال تحل )…أمیر المؤمنین )ع( به معاویه: ، باب دوم، نامه مستدرك نهج البالغة، هادی کاشف الغطاء 2

 …(.لهم الخالفة وال تعقد معهم اْلمامة
: جنگ معاویه 92النص واالجتهاد، مورد املی، ع عبدالحسین شرف الدین موسوی .322، ص40، باب31عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 1

 .با علی )ع(
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را مطرح کرده بودند؟ براستی آیا هیچ انسان غیرتمندی حاضر به مطرح کردن « خوشحال و با ناراحتی وی خشمگین می شود.

 مزایا و نقاط مثبت ناموس خود بر فراز منبر می گردد؟

َما وَ »ن در وصف وی می گوید: ( پاسخ منفی است. کسی که قرآص)طبعا و به ویژه در خصوص کسی همچون رسول خدا 

إِْن ُهَو إاِل َوْحي  یُوَحى یَْنِطُق َعِن اْلَهَوى،
 نیست. دریافت می کندگوید. این سخن بجز وحیى كه و از سر هوس سخن نمى«1

است تا افراد امت با آن توان تمییز ( در تالش برای ارائه میزان و معیاری روشن صقطعا مساله فراتر از این است و حضرت )

د، با این حال قلب بزرگ گذاشتن میان حق وباطل را داشته باشند. با آن که مساله خالفت پس از ایشان مساله ای کامال روشن بو

در  پیش از وفاتشان و ،و رأفت مثال زدنی ایشان درباره امت باعث آن گردید که حتی تا روز پنج شنبه معروف و مهربان او،

بستر بیماری، حجت ها و براهین پی در پی برای امت آورده و پشت سر هم نشانه هایی در مسیر حرکت امت قرار می داد تا راه 

 را گم نسازند.

( بیش از هر چیز ناشی از علم و آگاهی ایشان به تکثر روش های گمراه کننده مخالفان صشاید این رویکرد دلسوزانه حضرت )

 قوی و ددمنشانه ایشان بوده است. و اهرم های فشار 

به عنوان نمونه روش اول طرح ریزی حضرت برای دوره پس از خویش )روش تعیین علنی خلیفه منصوص( با تحریف و 

تاویل مواجه گردید. روش دوم )مالزمه میان صحابه والیتمدار با حق و حقانیت( نیز با فشارها و سخت گیری های وحشتناک 

 3عمار و عبدهللا بن مسعود 2نوان مثال ابوذر به صحرای ربذه تبعید گردید تا آن که غریبانه جان سپرد.مواجه گردید. به ع

حسن و حسین 4لگدکوپ شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شهادت أم أیمن )که زنی عجمی بود( مورد قبول واقع نگردید.

ه دنبال منافع خویش بوده و لذا نه شهادت خودش و نه دو پسرش ( نیز که از دید ایشان بععلی )2( در سنین کودکی بودند.ع)

( که جرعه جرعه جام های غصه و بال را سر می کشید تا آن که پس از مدت کوتاهی به سفاطمه زهراء ) 1پذیرفته نمی گردید.

 پدر بزرگوارش ملحق شده و چشم از دنیا فرو بست.

روش اول، برنامه ریزی دیگری ضرورت می یافت که حضرت از طریق روش  با توجه به نحوه تعامل سرسختانه مخالفان با دو

سوم )اعالم معیارها و ضوابط( آن را دنبال می کرد تا در طول زمان و برای نسل های مختلف، شاهدی عادل باشد که دهان 

 تحریف کنندگان حقیقت ها را پر از خاک کند.

 رسول خدا )ص( اهدافچرایی محقق نشدن 
( و براهین پی در پی که تا وفات صتعجب باشد که علیرغم وضوح برنامه ریزی و طرح ریزی رسول خدا ) و شاید جای

( پوشانده شد. در حالی که خلیفه اول نیز خود می دانست عحضرت ادامه داشت، چگونه ردای خالفت بر تن کسی غیر از علی )

است، سیل دانش از وجود وی همچون سیل سرازیر مى شود، که جایگاه علی نسبت به خالفت چون محور سنگ آسیاب به آسیاب 

 2و مرغ اندیشه به قلّه منزلتش نمی رسید.

مورد اجماع تاریخ نویسان نبود ما نیز آن را باور  )غصب خالفت( و البته این مساله کامال عجیب است. و اگر حقیقت تاریخی

قلب ها است که تا روز در گلویش بوده و بمثابه داغی در  نمی کردیم. حقیقتی که همچون خاری در چشمان علی و استخوانی

 8مظلوم از ستمگر خاموش نخواهد شد که خداوند بهترین حاکمان و محمد بهترین دشمنان است.حق ستاندن  قیامت و

ین إن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصین، وقد أنكر حق جدي أمیر المؤمن( در این خصوص می فرمایند: عامام جعفر صادق )

؛ حقوق مردم با شهادت دو نفر ثابت می شود. با این حال حق 9وعلیه سبعون ألف شاهد كانوا مع رسول هللا )ص( في غدیر خم

 جدم امیر مومنان را که هفتاد هزار نفر در غدیر خم بهمراه رسول خدا شاهد آن بودند، انکار کردند.

                                                           
 4-3النجم:0
 . 392، ص 02، باب 22وسائل الشیعة، ج ، شیخ حر عاملي 2
جزو مسلمانان قدیمی بوده که اسالم خود را از همان ابتدا در مکه اظهار کرده بود و لذا مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته ابن مسعود  3

ن دوره یعنی ولید قطع کرده بود. وی در سال آبود. دستگاه خالفت عثمانی سهمیه وی از بیت المال را به دلیل اعتراض وی به والی کوفه در 
 . 321-305، صص 3، جکالمستدر ی،. حاكم نیشابور211-221، صص 3أسد الغابة، ج، ابن اثیر دعلي بن محمک: ه.ق درگذشت. ر. 32
 لهاشم معروف الحسني. 008، سیرة األئمة: القسم األول ص312، ص4، باب28: ج عالمه مجلسی، بحار االنوار 4
 .009، ص 0سیرة األئمة االثني عشر، ج، هاشم معروف الحسني 2
 .008، ص 0سیرة األئمة االثني عشر، ج، عروف الحسنيهاشم م 1
ح»از جمله بیانات أمیر المؤمنین )ع( در خطبه شقشقیه:  2 َصَها اْبُن اَبى قُحافَةَ َو اِنههُ لَیَْعلَُم اَنه َمَحلّى ِمْنهاَمَحلُّ اْلقُْطِب ِمَن الره ى، اَما َوَّللّاِ لَقَْد تَقَمه

ْیُر.َوالیَْرقى اَِلىه  یَْنَحِدُر َعنِّى السهْیُل، هان! به خدا قسم ابوبكر پسر ابوقحافه جامه خالفت را پوشید در حالى كه مى دانست جایگاه من در الطه
 «خالفت چون محور سنگ آسیا به آسیاست، سیل دانش از وجودم همچون سیل سرازیر مى شود، و مرغ اندیشه به قلّه منزلتم نمى رسد.

 . 201، ص 07شرح نهج البالغه، ج .ک: ابن ابی الحدید،ر 8
 .028ص 22باب 32عالمه مجلسی، بحار االنوار، : ج 9
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نظیر نبوده است. بلکه همواره و با تکرار شرایط و وضعیت در هر صورت این وضعیت و چنین اقدامی در طول تاریخ بی 

، دنباله روی ارضای شهوت ها و در پی کام و هوس مشابه تکرار شده است. و البته چنین وضعی تا بقای نفس أماره ی تابع هوی

 دهی به رذیله جاه طلبی و ریاست طلبی استمرار خواهد یافت.

 (معصوم )عرهبر دینی در دوران غیبت ولی 
س آن ها مرجعیت شریف به عنوان وارثان انبیاء )نه فقط در أدر این میان و با توجه به این که در روایات عدیده ای علما و در ر

و به خصوص با توجه به 0( به حساب آمده و معرفی شده اند،حقوق و امتیازات که همچنین در وظایف، مسئولیت ها و تکالیف

پیروی از سیره حضرتش در انتخاب جانشین و مساله مي بایست نسبت به  2(صرسول خدا )سی از سیره أدستور الهی به ت

والیت و زعامت سیاسی جامعه و ترتیب و آماده سازی زعیم جامعه دینی، اهتمام الزم را داشته و نسبت به آن غفلت نورزند. چه 

 (،  اولیاء الهی و جامعه است.ص) آن که چنین غفلتی، گناهی نابخشودنی در درگاه خداوند متعال، رسول هللا

بنیادهای چهارگانه شخصیت عاِلم  -در نخستین شکل از برنامه ریزی، علما پس از آماده سازی علمی، فکری، اخالقی و اعتقادی 

 می بایست به صورت صریح به مصداق مطلوب اشاره کرده و آن را به مردم معرفی نمایند. -دینی

اما شکل دوم همانا معرفی مجموعه ای از فضالی باتقوا، مخلص، کاردان، برخوردار از ثبات قدم، منصف و بصیر است که با 

 هدایت نمایند.رهبری و اخالص و بدون هرگونه شبهه و پیچیدگی، جامعه را به مرجع جایگزین )زعیم سیاسی و دینی( 

معیارهای ثابت و متغیر است که و ه سازی مردم به دو دسته از ضوابط سومین شکل زمینه سازی برای شناخت زعیم حق، آگا

اهلیت و لیاقت رهبری جامعه دینی را از دست خواهد داد. از جمله معیارهای  ،وجود آن ها در ولی حق ضروری بوده و فاقد آن

رجولیت و...( و از معیارهای متغیر ثابت می توان به اجتهاد، عدالت و دیگر موارد مندرج در رساله های عملیه )مانند بلوغ، 

 می توان به اقتضائات زمانی و مکانی و نیز شرایط و اوضاعی است که مرجع دینی در آن زندگی می کند.

همچنین امت اسالمی نیز در این خصوص مسئولیت ها و وظائفی دارد که می بایست آن ها را  ،با گذر از تکالیف مرجعیت

ن گاه که وی را شناخت می بایست بر . پس آاشاره کردبه جستجوی مرجع جایگزین له می توان شناخته و به جا آورد. از جم

( از چنین تربیت و عائمه ) پیروانرد او جمع شده، وی را تجلیل و تکریم نموده و جامعه را به سوی وی راهنمایی کند. گِ 

َمْن الحجة » ستمر این پرسش را می نمودند که آموزشی برخوردار بوده اند. از همین رو از معصوم زمان خود به صورت م

ت در صورت رخ دادن حادثه ای ]مانند شهاد«4ثادِ حَ  ثَ دَ ع إذا حَ فزَ ن المَ ى مَ إلَ »و یا این که  حجت پس از شما کیست؟« 3بعدك

 معصوم وقت[ به که پناه ببریم؟.

را تصدیق نکرده بلکه یک سلسله امتحانات و از همین رو اصحاب معصومین پس از شهادت امام زمان خود، هر مدعی امامتی 

« جعفر کذاب»امتحان کردن  2( موفق خارج نمی شد.عآزمایش هایی را درباره وی سامان می دادند که از آن جز امام معصوم )

ده از ( که مدعی امامت شیعیان پس از شهادت برادر بزرگوارشان شده بود، نمونه ای از رفتار برآمعبرادر امام حسن عسکری )

این مبحث بصورت اجمالی مطرح گردید به امید آنکه در نوشته های دیگر بتوان بطور مفصل به آن  فرهنگ دینی یادشده است

 .پرداخت

 

 

 

 فصل سوم:

 خسارت های ناشی از زعامت و خالفت نااهالن
ناکامی ایشان و غصب مقام ( برای جانشینی پس از خود و نیز چرایی صکیفیت طرح ها و برنامه های حضرت رسول اکرم )

 زعامت سیاسی جامعه در دو فصل قبل به طور مبسوط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

                                                           
 . 32، ص 0، جالكافيثقة االسالم کلینی، 0
َ َكثِ  2 َ َواْلیَْوَم اآلِخَر َوذََكَر َّللاه ِ أُْسَوة  َحَسنَة  ِلَمْن َكاَن یَْرُجو َّللاه ید و شما اگر به خدا و روز قیامت امید می داربرای . یرا  قَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

 (20)األحزاب:. شخص رسول هللا مقتدای پسندیده ای است خدا را فراوان یاد می کنید،
 ئمه. باب نص بر امامت ا ،كتاب الحجة، الكافيثقة االسالم کلینی، 3
 همان. 4
 همان. 2
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( و حوادث ناگوار پس از ایشان، مجددا در مقام بازگشایی پرونده تاریخی صبا گذشت بیش از چهارده قرن از وفات رسول خدا )

ی را طلب می کند. با این حال دو مساله بسیار مهم وجود دارد که بررسی و یادشده نخواهیم بود که رسیدگی به آن پژوهش دیگر

 توجه به آن ها می تواند گرهگشای برخی از مشکالت فکری اساسی باشد. 

 بر سر جانشینی والیت –نزاع دو جریان خالفت 
باید دانست  کهست،بلنیء ایک مساله شخصی میان خلف والیت-خالفتمساله نخست در این خصوص است که اساسا مساله دعوای 

( صدر صدر اسالم و حتی در دوره شخص پیامبر اکرم )،و دو تفکر و اندیشه متفاوتاصلی و  جریاننماد وجود دو  این نزاع

 است.

( را می ص( و غصب خالفت در دوره پس از نبی اکرم )عواقعیت آن است که یکی از مسائل تاثیرگذار در فراموشی حق علی )

عنوان کرد. در حقیقت عمده صحابه که از یاری  (والیت –خالفت )اغلب صحابه درباره ماهیت دعوای دو جریانم بایست توهّ 

حق دست کشیده و جانب جریان باطل را گرفتند نزاع میان علی و یارانش با جریان سقیفه را یک دعوای شخصی قلمداد کرده و 

وزه نیز پس از گذشت قرن ها از آن ماجرا، این توهم در ذهنیت اهل سن ظن از خود نشان دادند. امرنسبت به اصحاب سقیفه حُ 

سنت کماکان وجود داشته و لذا به کاسته شدن از میزان خطر این تضییع حق و قصور در فهم نزاع یادشده گردیده است. چرا که 

است. ایشان هرگز فضائل، ( و طرف های مقابل وی عاز دید ایشان این نزاع، بیش از هر چیز یک کشمکش شخصی میان علی )

( را انکار نمی کنند ولی از ص( و قرابت وی به رسول خدا )عسابقه، جهاد، علم، شجاعت و فنای فی هللا امیرالمومنین علی )

حد قلمداد کرده و حتی در اسالم، یار غار، داماد رسول خدا، مجاهدان بدر و اُ « السابقون»سوی دیگر طرف های مقابل را 

 ( نموده یا به حضرتش نزدیک گردانند. عبرای ایشان بتراشند تا آنان را همسطح علی )را کوشیده اند تا برخی از مناقب و فضائل 

به واسطه چنین مقایسه ای است که امت اسالمی در دوره های بعد تاکنون مساله را تا بدین اندازه مهم ارزیابی نکرده که به 

یژه آن که قرن ها از این موضوع گذشته و فایده ای در زنده کردن قه بزرگ و متعارض بیانجامد. به وق مسلمین به دو فرانشقا

 آن نیست و همگان می بایست وقایع را آن گونه که در تاریخ رخ داده است پذیرا باشیم!

ح فهم کرده بود، باور خود را تغییر داده و واقعیت آن است که اگر امت اسالمی، حقیقت ماجرای غصب خالفت را به طور صحی

اگر چه همین نیز به تنهایی دلیل کافی  -هیچ تردیدی در قبول مذهب حق به خود راه نمی داد. چرا که اختالف نه میان دو شخص 

است و دو خط  جریانکه تعارض میان دو  -نسبت به دیگران همچون برتری آسمان نسبت به زمین است)ع( برای برتری علی 

 م به شمار می آیند.ود خطّ اول و رقیبان وی نماد  خطّ ( نماد عکه علی )

 والیتجریان و خط 
خّط اول، خطی که خداوند متعال )خالق آسمان ها و زمین و آگاه از امور مخفی و درون مخلوقات( آن را ترسیم نموده و آن را 

نائل آیند. خّطی که در روز غدیر خم آن را به رسول گرامی برای امت اسالم برگزید تا از طریق آن به کمال مطلوب خویش 

 ( ابالغ فرمود.صاسالم )

هبری می کنند که تمامی مردم و پس از ایشان ائمه پاک سرشتی ر (ع( و پس از وی حسنین )عاین خّط را علی بن ابی طالب )

س از ایشان رهبری این خّط برعهده عالمان عارف، بر پاکی، دانش و نماد کامل شریعت الهی بودن ایشان اتفاق نظر داشته اند. پ

 ( استمرار می بخشند.عجپرهیزگار و صالح است که این خّط را تا ظهور امام غائب )

 خلفاءجریان و خط 
خّط دوم، دست ساخته انسان هایی است که با هوای نفس خود و با روش های شیطانی همچون زور، تحقیر، فریفتن با مال، ستم، 

گمراه سازی، تحریف و ادعاهای باطل )به عنوان مهم ترین اهرم این گروه( این خّط را راهبری می کنند. همان گونه  زورگویی،

برگزیده و پس از آن معاویه آن را استمرار بخشید. وی  -و نه خداوند متعال -که خلیفه دوم اعتراف می کند، این خط را قریشیان 

به خدا سوگند که برای نماز، «0قاتلتكم لتصلّوا وال لتصوموا وال لتزكوا، وإنما ألتأّمر علیكموهللا ما »صراحت می گوید: خود به

 رزه کردم که بر شما حکمرانی کنم.روزه و زکات با شما نجنگیدم بلکه برای آن با شما مبا

گ بازی می نمود، به این ( شراب خواری و سصفرزند وی که به صورت علنی و بر فرازمنبر رسول هللا ) پس از معاویه، یزید

خّط شوم حیات بخشیده و استمرار آن را تضمین نمود. کسی که کعبه را با منجنیق به آتش کشانده و فرزند رسول خدا حسین بن 

                                                           
 .49ص 44بحار االنوار، جو عالمه مجلسی، . 835، فصل سوم، ص منتهى اآلمالمحدث قمی، 0
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موی و عباسی که همگی به خونریزی، هتک نوامیس مسلمین، پس از یزید نیز دیگر خلفای اُ 0.( را به شهادت رسانیدصعلی )

 مراهی مشغول بودند، ریاست این خّط را برعهده گرفتند.فساد و گ اشاعه

 

 پس از جریان شناسیصحیحپایداریو التزام 
( و نسل های پس از ایشان آن را صصورت پذیرفته و صحابه پیامبر ) در باال مقایسه به این شکل و با نگاه خّطی مذکور راگ

ه آن تردید نمی کردند. هر چند که برای ایشان هیچ عذر و بهانه ای این گونه بفهمند، هرگز در حقانیت خّط اول و التزام عملی ب

نیز وجود ندارد. چرا که خداوند متعال از اجتهاد شخصی پس از ابالغ فرمان خود نهی نموده و بر ضرورت پایبندی مطلق به 

 فرامین خود دستور داده است:

  َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َ ُ َوَرُسولُهُ أَْمرا  أَْن یَُكوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن یَْعِص َّللاه َّللاه
کردند آنها را در آن کارشان حکمی ،ون خدا و پیامبرش در کاریهیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که چ ؛2َضالال  ُمبِینا  

 ی کند سخت در گمراهی افتاده است.و پیامبرش نافرماناختیاری باشد هر که از خدا 
 

  َا یُْشِرُكون ِ َوتعالى َعمه د ؛ پروردگار تو هر چه را که بخواه3َوَربَُّك یَْخلُُق َما یََشاُء َویَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ُسْبَحاَن َّللاه

راتوان اختیار نیست منزه است خدا و از هر چه برایش شریک می سازند برتر  دیگران می آفریند و بر می گزیند و
 .است

 

با توجه به آیات مذکور هر عذر و بهانه ای از ایشان سلب شده و برای ایشان توجیهی باقی نخواهد ماند. چه آن که حتی رسول 

ا مصداق معرفی شده از سوی خداوند متعال را ( نیز از حق جعل و تعیین خلیفه پس از خود برخوردار نبود بلکه تنهصخدا )

معرفی نمود. از همین رو در پاسخ بنی عامر که خواهان اسالم آوردن در مقابل شراکت در قدرت و خالفت پس از ایشان بودند، 

 4است.متعال فرمود که اختیاری در این خصوص ندارم؛ بلکه این مساله ای است که در حیطه اختیار خداوند 

بلکه متضادرا  عدم شخصی بودن منازعه میان طرفین و بلکه ارتباط آن با دو خّط و مکتب فکری متفاوتمی توان یان در این م

 یافت و در نتیجه بهتر فهمید.با توجه به آثار و پیامدها و زیان های برآمده از این حادثه 

 فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهالن
برای شکل دادن این فهم راهگشا می بایست این پرسش را مطرح نمود که با تضییع وصیت رسول خدا در خصوص خلیفه 

منصوص ایشان از سوی عده ای از صحابه و بیعت سایرین با آنان، چه زیان هایی متوجه امت اسالمی گردیده و از این اقدام چه 

به طور طبیعی مراد از طرح چنین پرسشی نه مطالعه واقعه سقیفه به مثابه یک اسالم شده است؟  دیننتایج منفی و سلبی متوجه 

اگر چه به واسطه آن که امامت یکی از پنج اصل مذهب )امامت( است، از اهمیت تاریخی خاص خود  -مساله یا پرونده تاریخی 

 ی است.بلکه با هدف عبرت گیری و استفاده از درس های این رخداد تاریخ -نیز برخوردار است

( است ولی با عامام معصوم  02مختص به اسماء و نام هایی معین و مشخص )2«حمل اولی ذاتی»چرا که امامت اگر چه با 

یعنی نیابت عام از امام و والیت امر مسلمین توسط مرجع جامع الشرایط رهبری تا ظهور حضرت مهدی  1«حمل شایع صناعی»

نتیجه باب نتایج سلبی این رخداد، هرگاه که امت به سوی ناهالن و ناالیقان رو آورند، ( استمرار خواهد داشت. در عجمنتظر )

 همچنان باز خواهد بود. پس توجه به این آثار سلبی ضروری خواهد بود.

منصب زعامت سیاسی از سوی غیربرخوردار از حق شرعی  غصببا توجه به نکات پیش گفته به سوال اصلی بازمی گردیم: با 

 چه زیان هایی متوجه امت اسالمی گردیده و به واسطه آن، چه نتایج منفی به بار نشست؟خالفت، 

                                                           
، باب 0، جمنتهى اآلمالمحدث قمی، و . 2سیرة األئمة االثني عشر، ج، هاشم معروف الحسني. و 3، جتاریخ طبری ،محمد بن جریر طبری 0

می  در خصوص شخصیت و اقدامات یزید) صاحب األغاني ، بخش افعال و اقوال یزید. 5، جمعالم المدرستین ،سید مرتضى عسكرىپنجم. و 
ر را نویسد: یزید بن معاویه اولین خلیفه ای بود که میکده ها را در اسالم بنا نموده و با آوازه خوانان هم آوا گردیده، پرده دری و شرب خم

 رواج داده و سرجون نصرانی با وی هم پیاله بود.(
 31األحزاب: 2
 18القصص:3
 )لیس األمر لي، وإنما هو بید هللا یختار له من یشاء(عرض الرسول نفسه على بني عامر. ، 2ج، السیرة النبویة، ابن هشام 4
 « انسان انسان است»د. مانند گزاره شومی در آن ذات محمول بر موضوع حمل  نوعی از حمل محمول بر موضوع که 2

 یباشد، حمل محمول بر موضوع را حمل شایع صناعمیان موضوع و محمول در مصداق و مغایرتشان به حسب مفهوم ، اگر اتحاد موجود1
 «یوان ناطق استانسان ح»مانند گزاره  .نامند ییا حمل متعارف م
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ود تا عدم تصدی مقام زعامت و خالفت جامعه اسالمی پس به صورت مفصل و مبسوط تالش می ش در بخش پایانی این نوشتار

 وی قرار گیرد.( آسیب شناسی شده و نتایج منفی آن مورد تبیین و واکاصاز وفات پیامبر اکرم )

 

 خسارت و زیان اول:

 اد ناشایستتصدی مقام امامت از سوی افر
 

روشن است که مبلغ و موسس هر رسالت و به تعبیر امروزی هر ایدئولوژی ای می بایست خود به صورت کامل و از لحاظ 

ونه ای باشد که هدایت بخش منش، اشراف و احاطه کامل داشته باشد. و البته این احاطه باید به گ ،علمی و اجرای رسالت خود

 رفتار، افکار و روابط وی باشد.

( از چنین صبا این حال بررسی های تاریخی و شواهد قطعی بیانگر آن است که متصدیان مقام خالفت پس از رسول خدا )

فاقا بسیاری از دیگر افراد ویژگی هایی برخوردار نبوده اند. بلکه خود انسان های عادی همچون دیگر افراد جامعه بوده اند که ات

کرده اند. غاصبان خالفت در دوره حیات پیامبر  جاریجامعه نسبت به آن ها تعالیم دینی را بهتر فراگرفته و در زندگی خویش 

د نشان داده ( و تا پایان زندگی مبارکشان بارها متعرض ایشان شده و نسبت به فرامین و دستورات ایشان از خود تمرّ صاکرم )

( در خصوص نوشتن وصیت در روز پنج شنبه از صو مخالفت با درخواست نبی اکرم ) 0سامه ی از همراهی ارتش اُ سرپیچاند.

 این جمله است.

ده بود. چه آن که بخش اعظم حیات خویش را در دوره یشان ریشه دوانو وجود آنان اشخاصی بودند که جاهلیت در اعماق جان

شایستگی، جهالت و لغزش های مکرر از جمله شاخصه های اصلی رفتاری ایشان به شمار می جاهلیت سپری کرده و لذا عدم 

 رهبر منحرف ایشان را این گونه معرفی می نماید: « شقشقیه»معروف  ه( در خطبعآمد. امیرمومنان علی )

 -فََصیهَرَها في َحْوَزةٍ َخْشنَاَء، یَْغلُظُ َكْلُمَها  -لََشده َما تََشطهَرا َضْرَعْیَها  -َوفَاتِِه  فَیَا َعَجبا ، بَْینَا ُهَو یَْستَِقیلُها فِي َحیَاتِِه إِْذ َعقََدَها آلَخَر بَْعدَ »

ْعبَِة، إِْن أَْشنَقَ -أي تجرح جرحا  عظیما   َها َخَرَم، َوإِْن أَْسلََس لَ  ، َویَْخُشُن َمسَُّها، َویَْكثُُر الِعثَاُر فِیَها َوااِلْعتَذَاُر ِمْنَها، فََصاِحبَُها َكَراِكِب الصه

َم، فَُمنَِي النهاُس  ٍن َواْعتَِراٍض -وهو إباء الفرس عن ركوب ظهره –بَِخْبٍط َوِشَماٍس  -لَعَْمُر هللاِ  -لََها تَقَحه -أي سیر غیر مستقیم  -، َوتَلَوُّ
2 » 

دخود عقد خالفت را جهتدیگرى بست. چه شگفتا! اولى با اینكه در زمان حیاتش مى خواست حكومت را واگذارد، ولى براى بع

سخت هر كدام به یكى از دو پستان حكومت چسبیدند! حكومت را به فضایى خشن كشانیده،و به كسى رسید كه كالمش درشت، و 

همراهى با او دشوار، و لغزشهایش فراوان، و معذرت خواهیش زیاد بود.بودن با حكومت او كسى را مى ماندكه بر شتر چموش 

است، كه اگر مهارش را بكشد بینى اش زخم شود،و اگر رهایش كند خود و راكب را به هالكت اندازد! به خدا قسم امت در سوار 

 زمان اودچاراشتباه و ناآرامى،و تلّون مزاج و انحراف از راه خدا شدند.

ساسی ترین شرایط رهبری و برجسته ترین ویژگی ایشان را می بایست جهل ایشان به احکام الهی عنوان کرد که از جمله ا

كل الناس أفقه من »ال خلیفه دوم به جهل خود این گونه اعتراف کرده و می گوید: شرعی به شمار می آید. به عنوان مثزعامت 

. این اعترف تلخ و از روی اجبار همه مردم حتى زن هاى پشت پرده به احكام شرع از عمر داناتراند«3عمر حتى ربات الحجال

پرده پاسخ وی را این گونه داد که  پشتآن گاه بر زبان خلیفه جاری شد که از تعیین مهریه از میزانی معین منع نموده و زنی از 

 «4ْنهُ َشْیئا  أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَانا  َوإِثْما  ُمبِینا  َوآتَْیتُْم إِْحَداُهنه قِْنَطارا  فاَل تَأُْخذُوا مِ »: تعال را نشنیده ای که فرموده استآیا این کالم خداوند م

نباید چیزی از او باز ستانید آیا به زنان تهمت می زنید  ید و او را قنطاری مال داده اید،اگر خواستید زنی به جای زنی دیگر بگیر

 این گناهی آشکار است. از پس گیرید،تا مهرشان را ب

بتال طور مکرر در زمان حیات رسول خدا مُ كه به  -ی ابتدایی و عادیحت -ت که بسیاری از مسائل انگر آن اسبررسی تاریخی نش

نسبت به آن جهل داشته اند. خلیفه دوم در پاسخ به چرایی  ءه بوده و همگان نسبت به آن آگاهی داشته اند )مانند نماز میت( خلفابِ 

 .«2فعالیت های تجاری و بازرگانی مانع از آن شده بود »( می گوید: صاستفاده علمی اندک از محضر رسول خدا )

                                                           
 ، أمر الرسول بإیفاد بعث أسامة.4ج، السیرة النبویة، ابن هشام 0
 ، شرح خطبه شقشقیه.0نهج البالغه، جشرح ی الحدید، ابن اب 2
 . 082، ص 7و ج 082، ص 0، جالغدیرامینی، عالمه  3
 21النساء:4
ْفُق باألسواق). 038، ص 08، جزء یشرح النوو، صحیح مسلم، با مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری 2  (ألهانا الصه
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( نیز تشکیک می کردند و صچنین شواهد حاکی از آن است که آن ها حتی نسبت به اصل پیامبری و عصمت نبی خدا )هم

تو همان کسی هستی که گمان می کنی «أنت الذي تزعم أنك رسول هللا »مستقیما حضرت را این گونه خطاب می کردند که 

إن الرجل  »( پاسخ می دادند که : صیا در پاسخ به درخواست کاغذ برای نگارش وصیت نامه از سوی حضرت ) .رسول خدایی

 این مرد ]رسول خدا[ هذیان می گوید. «0لیهجر

در مقابل این جریان، علی بن ابی طالب بود که رسول خدا به شخصه و به طور خاص وی را برای تصدی این منصب الهی 

 بیت دینی و الهی پیامبر درباره وی می گوید: ( خود در خصوص ترعزعامت جامعه دینی مهیا کرده بود. علی )یعنی 

ِ  َوقَْد َعِلْمتُمْ » ني إِلى بِاْلقََرابَِة اْلقَریبَِة، َواْلَمْنِزلَِة اْلَخصیَصِة، َوَضعَني في ِحْجِرِه َوأَنَا وَ  َمْوِضعي ِمْن َرُسوِل َّللاه َویَْكنُفُني  َصْدِرِه،لَد ، یَُضمُّ

ني َعْرفَُهَوَكاَن یَْمَضُغ الشهيْ  َءثُمه یُْلِقُمنیه، َوَما َوَجَد لي َكْذبَة  فیقَْوٍل، َوالَ َخْطلَة  في فِْعٍل... َولَقَْد ُكْنُت في فَِراِشِه، َویُِمسُّني َجَسَدهُ، َویُِشمُّ

ِه، یَْرفَ  فَأََراهُ َو الَ في ُكّلِ َسنٍَة بِِحَراَء، ُع لي في ُكّلِ یَْوٍم َعلَما  ِمْنأَْخالَقِِه، َو یَأُْمُرني بِااِلْقتَِداِء بِِهَولَقَْد َكاَن یَُجاِورُ أَتهبِعُُهاتِّبَاَع اْلفَصیِل أَثََر أُّمِ

ِ یََراهُ َغْیریَولَْمیَْجَمْع بَْیت  َواِحد  یَْوَمئٍِذ فِي اْلِ  ةِ، َو َوَخدیَجةَ وَ  ْسالَِم َغْیَر َرُسوِل َّللاه سالَِة، َوأَُشمُّ ریَح النُّبُوه أَنَا ثَاِلثُُهَما، أَرىنُوَر اْلَوْحيِ َوالّرِ

نهةُ؟ فَقَاَل: هذَا الشهْیَطاُن قَْد أَیَِس ِمْن عِ حیَن نََزَل اْلَوْحُي َعلَْیهِ لَقَْد َسِمْعُت َرنههَ الشهْیَطاِن  ِ، َما هِذِه الره بَاَدتِِه، إِنهَك تَْسَمُع ، فَقُْلُت: یَا َرُسوَل َّللاه

، َوإِنهَك لَعَلى َخْیرٍ   «.2َما أَْسَمُع، َوتَرى َما أَرى، إاِله أَنهَك لَْسَت بِنَبِّيٍ، َولِكنهَك َوزیر 

بودم مرا در دامن مى  منزلت مخصوص مى دانید، وقتى كودک و به خاطر خویشى نزدیک( صمرا نسبت به رسول خدا )

نشاند،در آغوشش مى فشرد، در فراشش جاى مى داد، تنش را به تنممى سایید، و بوى خوشش را به من مى بویانید، غذا را 

جویده در دهانم قرار مى داد.هرگز دروغى در گفتار، و اشتباهى در عمل از من ندید. من همانند طفلى كه به دنبال مادرش مى 

خود نشانه اى برپا مى كرد، و مرا به پیروى از آن فرمان مى داد. هر  از اخالق پاکرفتم، هر روز براى من رود دنبال او مى

سال درحراء مجاورت مى نمود، تنها من او را مى دیدم و غیر من كسى وى را مشاهده نمى كرد. آن زمان در خانه اىجز خانه 

نشده بود و من سومى آنان بودم. نور وحى و رسالت را مى دیدم، و و خدیجه در آن بودند اسالم وارد)ص( اى كه رسول حق 

را شنیدم،عرضه داشتم: یا رسول َّللّا، این  ای( صداى ناله صبوى نبوت رااستشمام مى كردم.به هنگام نزول وحى بر ایشان )

ه را مى شنوم مى شنوى، و تو آنچ ؛شده استامید صداى ناله چیست؟ فرمود: این ناله شیطان است كه از پرستششدن یأس و نا

 آنچه را مى بینم مى بینى، جز اینكهپیامبـر نیسـتى، ولى وزیـر مـن و بـر طریـق خیـر هستى.

بیتی نبوی خویش و با مقایسه میان خود و غاصبان حاظ مناقب خود و روش ترتا بدانجا که ایشان در نهایت همین خطبه و با ل

بِِه ِمنّي َحیّا  َو َمیِّتا  ؟ فََمْن ذَا أََحقُّ »خالفت می فرماید: 
چه در هنگام حیات او و  -هللا چه کسی از من نسبت به )جانشینی( رسول«3

 سزاوارتر است. -چه در هنگام مرگ 

( حتی به اندازه عبرنامه و طرح آماده سازی جانشین از سوی رسول خدا این گونه صورت گرفت. حال آن که رقیبان حضرت )

 تربیت الهی بهره ای نبرده بودند.سر سوزنی از این 

اشایست، نتایج و پیامدهای با توجه به مقایسه صورت گرفته در فوق، تصدی مقام خالفت از سوی جریان یادشده و افراد ن

 علمی و نظری خاصی را در پی داشته است که به آن ها اشاره ای گذرا می شود: خطرناک

 

 اول: 

 تحریف چهره واقعی اسالم
بر  ء( به دین مبین اسالم گرویدند، زعامت خلفاصه بسیاری از امت ها و ملت ها پس از حیات مبارک رسول خدا )از آن جا ک

جامعه اسالمی موجب تحریف چهره واقعی اسالم و ارائه نسخه ای تحریف شده از این دیانت آسمانی به ایشان گردید. چرا که این 

و سیره صحابه ای دریافت کرده بودند که خود از شایستگی کامل برای نمایندگی عده، دین را نه از منبع اصلی آن که از کالم 

چهره اصیل و کامل اسالم برخوردار نبودند. از این رو مسلمانان جدید، تصویری جز آن چه توسط دستگاه خالفت و مبلغان آن 

ند. به طور طبیعی گذشت زمان و فاصله گرفتن از ارائه گردیده بود، در اختیار نداشته و لذا آن را به عنوان اسالم حقیقی پذیرفت

ع امروزی درآمده شدن این تصویر کمک نموده و به وض سده های نخست طلوع اسالم به تدریج بر ناخالص تر شدن و ناقص تر

 اسالم و برخی از شعائر شکلی چیزی نمی دانند. نامکه بسیاری از اقوام و ملت ها از اسالم چیزی جز 

 

                                                           
 الوداع.مع النبي في ساعة ، 0سیرة األئمة االثني عشر، ج، ، سال یازدهم. و هاشم معروف الحسني3تاریخ طبری، ج ،محمد بن جریر طبری 0
 .022، ص 2نهج البالغة، جد عبده، شرح شیخ محم 2
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 دوم: 

 افتن دشمنان اسالم و به ویژه یهودیانت یأجر
ت یافتن دشمنان اسالم و به طور خاص یهودیان علیه اسالم أب زعامت جریان غصب خالفت، جرثار مخرّ از دیگر تبعات و آ

( و به واسطه عدم وجود رخنه گاه های نفوذ، توان هیچ گونه عرض اندام و صاست. این دشمنان که در دوره حیات رسول خدا )

اظهار وجودی نداشتند در دوره پس از ارتحال حضرت، و به دلیل تصدی مقام زعامت توسط افراد غیرشایسته، این فرصت را 

و در مخمصه قرار دادن ایشان و تکرار تجارب شکست آمیز ایشان، اعتماد و ایمان  ءیافتند تا از طریق غلبه علمی بر خلفا

 و به مرور موجب دست کشیدن ایشان از دین شان گردند. ست کردهمسلمانان نسبت به دین اسالم را سُ 

که موجب گیرافتادن و عجز آن ها و در نتیجه متزلزل  ءحمالت سخت اعتقادی مشتمل بر پرسش های سخت و گوناگون از خلفا

ر دوره پس می گردید، با توجه به چنین رویکردی از سوی دشمنان اسالم د آنهاشدن اعتماد مردم و پیدایش احساس شکست در 

مبنی بر انحصار پاسخ ها و مشکل گشایی علمی در علی  ء( قابل تفسیر است. همچنین اعترافات مکرر خلفاصاز رسول خدا )

آنان را به خودشان بازمی  و حیله کر( که همواره در کمین دشمنان نشسته و به همه پرسش ها و شبهات ایشان پاسخ داده و مَ ع)

 0ن ها در مقابل دشمنان اسالم است.گردانید، موید عجز و جهل آ

 

 سوم:

 به منصب خالفتمقام پرستان و جاه طلبان  چشم طمع
از دیگر تبعات ویرانگر غصب خالفت می توان به باز شدن باب طمع و آز نسب به مقام شریف خالفت و جانشینی رسول خدا 

رد که دیگر حتی ظاهر مساله را رعایت نکرده و ک اشارهفاسق و فاجر هواپرستان ( از سوی مقام پرستان، جاه طلبان و ص)

بدون احساس نیاز به بیعت از روش هایی همچون زور و غلبه برای تصدی مقام خالفت بهره می جستند. ماجرای انتصاب فردی 

ولی  فاسق و فاجر همچون یزید بن معاویه به مقام خالفت و تقدیس وی از سوی بسیاری از علمای عامه و معرفی وی به عنوان

 امر بهترین مدعای تاریخی است.

 

 خسارت و زیان دوم:

 باب اجتهاد در مقابل نص فتح
دومین پیامد زیانبار غصب خالفت را می بایست باز شدن باب اجتهاد در مقابل نص یعنی فتوی دادن و حکم دادن بر اساس 

چنین رویکردی به معنای آن است که فردی نظرات شخصی و تفسیر به رأی برخالف نص صریح دستورات خداوند حکیم است. 

که تنها موجود برخوردار از حق  -ه در برابر الوهیت خداوند متعال خود را به عنوان شریعت گذار و پروردگاری جعل کرده ک

بر توسط خداوند متعال رد شده و  و یقین طعقرار گیرد. مساله ای که به طور قمی بایست مورد اطاعت  -تشریع و حاکمیت است

 شریعت مقدس نباشد، امری جاهلی است: به این مساله تاکید نموده است که هر حکم و شریعتی که مستند 

  َفَأُولَئَِك هُُم اْلَكافُِرون ُ  . از كافران است ازل کرده است داوری نکند،؛ هر کس به آنچه خدا ن2َوَمْن لَْم یَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه
 

  فَأُولَئَِك هُُم الظهاِلُمونَ َوَمْن لَْم یَْحكُْم ُ  .است گراناز ستم ری نکند،؛ هر کس به آنچه خدا نازل کرده است داو3بَِما أَْنَزَل َّللاه

 

  َفَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُون ُ  .از نافرمانان است ه خدا نازل کرده است داوری نکند،؛ هر کس به آنچ4َوَمْن لَْم یَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاه

 

ی بودن چنین رویکردی آن است که تسلیم و اعتراف به فرامین الهی از جمله شرایط ایمان کامل است و روشن است علت جاهل

که اجتهاد شخصی در برابر نص صریح فرامین الهی نشانگر عدم تسلیم و اعتراف به دستورات خداوند متعال و در نتیجه جاهلی 

( عنوان صنساء ایمان را منوط به تسلیم محض بودن در برابر حکم الهی و پیامبر )سوره  75بودن آن است. از همین رو آیه 
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ا » می کند:  ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُهْم ثُمه ال یَِجُدوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرجا  ِممه  سوگند، نه«قََضْیَت َویَُسلُِّموا تَْسِلیما  فاَل َوَربَِّك ال یُْؤِمنُوَن َحتهى یَُحّكِ

مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می دهی هیچ  به پروردگارت که ایمان نیاورند،

 ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند.

وص دینی بی در برابر فرامین الهی، باب اجتهاد گسترده ای را باز کرده و به دالیل متعدد نسبت به نصبا این حال اصحاب سقیفه 

 توجهی نمودند که در ذیل به آن ها اشاره ای گذرا می شود:

ی أط شخصی و تفسیر به ربا استنبا ءنسبت به احكام شریعت كه موجب آن می شد تا خلفادم اطالع کامل جهالت و ع .0

 اقدام به حکم کردن نمایند.

سیاری از نص های صریح الهی حفظ منافع و اهداف شخصی و گروهی خود كه در گروی تعطیل ساختن و حذف ب .2

 متعارض با خّط و طریق ایشان و توجیه رفتارهای مخالف احکام الهی بود.

 .و اهل بیت علیهم السالم( )علی نماینده حقیقی و زبان ناطق شریعت تنهاپرده انداختن بر غایب ساختن و  .3

از یک سو به قیمت  ءالهی، این اقدام خلفادر هر صورت و با صرف نظر از چرایی اتخاذ رویکرد اجتهادی در برابر نصوص 

انجامید. ازدواج موقت یکی از این احکام بود که  -که هر کدام، منبع خیری برای امت اسالمی بودند-تعطیل شدن احکام الهی 

المتعة لوال نهي فالن عن »( در این خصوص می فرمایند که صتوسط خلیفه دوم قدغن و ممنوع اعالم گردید. امیر مومنان علی )

 د، جز انسان تیره بخت کسی زنا نمی کرد.نبواز ازدواج موقّت [ دوماگر نهی فالنی ]خلیفه «0ما زنى إال شقي

ز دیگر سو اجتهادگرایان در مقابل نص، با تفسیر به رأی خاص خود اقدام به توجیه بدترین منکرات ارتکابی از سوی یاران و ا

توسط  -داده بودندشهادت به بهشتی بودن وی ( صکه رسول خدا )- 2مالک بن نویره نزدیکان خود می نمودند. به عنوان نمونه

با همسر وی جماع کرده و خّط خالفت با خونسردی و در توجیه  مالک دستگاه خالفت کشته شده و خالدبن ولید در همان شب قتل

 3این اقدام شنیع می گوید که خالد اجتهاد کرد و در اجتهاد خود به خطا رفت.

( مهیا شده و جنگ های جمل و عبرای نبرد با خلیفه مشروع زمان خود یعنی علی )« اجتهاد»چنین با استناد به اصل هم نهاآ

و مدعی آن شدند که این اقدام آن ها اجتهادی است که برای آن مستحق پاداش و ثواب بوده و 4ه حضرتش تحمیل نمودهصفین را ب

 «!ثواب اجتهادورزی»رایشان یک ثواب محفوظ است: حتی اگر به خطا نیز رفته باشند باز ب

فتح باب اجتهاد به مرور زمان از شکل بسیط و اولیه خویش خارج شده و در سال ها و قرن های بعد عمیق تر شده و اصول، 

 قوانین و ضوابطی برای آن وضع شده و در نتیجه مذاهب متعددی در برابر مذهب حقه شیعه پدید آمد.

 

 سوم:خسارت و زیان 

 ت اسالمیامّ دینی ترتبیت و تکامل  عدم
واقعیت آن یند تربیت پذیری و تکامل پذیری امت اسالمی است.آحاکمیت دستگاه خالفت، سخت شدن فراز جمله نتایج فاجعه بار 

ه یت به قلّ رداب بی برکت جاهلگرفته بود که با این رسالت مبارک )دین اسالم( بشریت را از مُ  تعلقآن  است که اراده الهی به

با طی این مسیر از  اراده پروردگار متعال به آن تعلق گرفته بود کهخرت برساند. ایمان و خوشبختی دنیا و آ ،د، پاکیتوحیرفیع 

ساخته شود که نمونه ای برای عالمیان به شمار آید. ولی  )ع( و ائمه معصومین ادان، امتی کامل به دست رسول خسوی مسلمان

سرعت آن  ندشدنیند و کُ آهبری جامعه به مشکل شدن و سخت شدن این فرو جایگاه ر از موضعراستین  و اولیاءطرد ائمه 

 یند تربیت پذیری امت اسالمی را می توان این گونه برشمرد:آفرمشکل شدن  گردید. مهم ترین نتایج و آثار

 اول: نتیجه
. می کند« اسوه حسنه»به تعبیر از آنن می باشد کهقرآ مساله الگو ، همانااز جمله مولفه ها و عناصر اصلی و مهم در تربیت

چرا که انساِن معیار و الگو نمونه ای عملی است که ارزش های تربیتی در وی تجلّی یافته است. در نتیجه فقدان نمونه کامل 

                                                           
 . 888، ص 5، جالكافيثقة االسالم کلینی، 0
بیعت با ابوبکر از به علی )ع( دلیل ارادت خاص)ص( اسالم آورده و به  پیامبرتمیم بود که در زمان مالک بن نویره از سران قبیله بنی2

جمع شده را برای او نفرستاد. ابوبکر او را به ارتداد به علت نپرداختن زکات متهم کرد و خالد بن ولید را به  و زکات کرد و صدقاتامتناع 
را  او، کردمشاهده همسر وی رازیبایی اینکه ردی تمام در حین نماز به اسارت گرفته و پس از با ناجوانم راو فرستاد. خالد مالک سوی ا
 و همان شب به همسرش تجاوز نمود.کشته 

 (تأّول خالد فأخطأ. )27، ص سقیفة.ک: شیخ محمدرضا مظفر، ر 3
 بخش پنجم.، مجلد سوم، تاریخ طبری ،محمد بن جریر طبری 4
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ربیتی و تبدیل آن به نوشته ای بر موجب بی اثر شدن کالم و الگوی نظری ت ،تربیتی یا منحرف بودن نمونه معرفی شده به جامعه

 روی کاغذ خواهد شد. 

به طور طبیعی نمایندگان و راهبران دستگاه خالفت هرگز نماد یک پیشوای نمونه نبوده و نتوانسته اند نمایانگر چهره ای بی 

ا تعالیم اسالمی روشن ی ایشان بهاآالیش و خالص از رفتار اسالمی باشند. بر عکس به مرور زمان، تضاد و تناقض کامل رفتار

 گردید.

 رد آن به سوی کمال را توقع داشت.براستی چگونه می توان از چنین افرادی تربیت امت و پیشبُ 

در تبیین تضاد سیره تربیتی دستگاه خالفت با ارزش های اسالمی می توان به نمونه های فراوانی اشاره کرد. به عنوان مثال، 

العکس از بدیهی ترین ارزش های اخالقی و فقهی اسالم است. همان گونه که رسول خدا مساله عدم برتری عرب بر عجم و ب

عرب هیچ برتری بر عجم ندارد جز با  « ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى»( در این خصوص همواره می فرمودند: ص)

، اقتصادی و سیاسی میان عرب و اجتماعییض . با این حال در کیفیت تعامل دستگاه خالفت با امت اسالمی، شاهد تبعرعایت تقوا

و احتساب ایشان به عنوان شهروندان « موالی»عجم، برتری بخشیدن به عرب و تحقیر نژاد و زبان عجم و نام گذاری عجم به 

 درجه دوم بوده ایم.

ت به بر ضرورت محبّ  ن مبنیآ( است. که علیرغم دستور قرصنمونه دیگر در فهم ماهیت تعامل خّط خالفت با اهل بیت نبی )

با این حال تاریخ گواهی می دهد که دستگاه شمرده شده اما  0( به عنوان مزد رسالت حضرتصنزدیکان و اهل بیت رسول خدا )

 و آواره ساختن قرار داده است.  شکنجه، زندان، ترور،قتلحاکمه اهل بیت پیامبر گرامی اسالم را به مدت قرن ها مورد 

یت و حرمت شرب خمر است که مشاهده می شود که حاکمان منسوب به دستگاه خالفت بر منبر پیامبر نمونه دیگر در ممنوع

 مشروب نوشیده و در محراب ایشان آن را باال آورده اند.

 دوم: نتیجه
ی امت یند تربیت پذیرآپدید آمدن فرصت های انحراف که در سایه خالفت انحرافی برای مردم پدید آمده بود، مانعی دیگر در فر

اسالمی به شمار می آید. چرا که با فقدان مانعی که امت را از انحراف بازدارد، نفس انسانی به اقتضای طبیعتش به شهوات میل 

 داشته و انسان را به گمراهی می کشاند.

زمزمه های یند قرب الی هللا نیاز به موانعی سرسخت و محکم در برابر آاز همین رو جامعه برای تکامل پذیری خود در فر

ه شریفه آل عمران، رهبر دینی نقش مهمی در این خصوص ایفا سور 018دارد که مطابق مضمون آیه شیطانی و هواهای نفسانی 

ة  یَْدُعوَن إلى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكر»می نماید:  ا، گروهى، ]مردم را[ به و باید از میان شم«َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمه

روشن است که در صدر دعوت  .نیكى دعوت كنند و به كار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند

 کنندگان به خیر امام معصوم است که هم خیرات را خوب می شناسد و هم به آن ها دعوت می کند.

ی قلوب دستگاه خالفت، از همان روزهای آغازین غصب خالفت به گونه ای متجلّ ظهور و غلبه نفس اماره و رشد دنیاخواهی در 

نان هرگز راضی به تغییر آن نمی گردیدند. افع اجتماعی و سیاسی در آمده که آشد که به مرور در قالب یک سلسله امتیازات و من

در شورای شش نفره تعیین شده توسط خلیفه دوم برای تعیین خلیفه سوم،  - به عنوان َحَکم-حمن بن عوف راز همین رو عبدال

( عشرط عمل به کتاب خدا، سنت رسول هللا و در نهایت سیره شیخین ) خلیفه اول و دوم( را برای بیعت با امیرالمومنین علی )

ن و سنت نبوی می نماید؟ حقیقت آبراستی سیره شیخین چه بوده است که عبدالرحمن بن عوف آن را ضمیمه قر2مطرح می کند.

آن است که سیره شیخین، مجموعه ای از امتیازات طبقاتی و دنیوی محض بوده که در دوره خالفت خلیفه اول شکل گرفته بود. 

بدعت هایی که به قانوندر آمده بود بر اثر  -آن گونه که تاریخ نقل می کند-چنان که شخص عبدالرحمن بن عوف و افراد شبیه او 

در دوره ابوبکر آن قدر ثروت های نجومی کسب نمودند که تنها طالهای باقی  فرهنگ جامعه را با آن همساز کرده بودند کهو 

 مانده آن ها با تبر شکسته می شد.

( هرگز نمی توانست با چنین شرطی موافقت نماید. چه آن که چنین عملی به مثابه امضاء و اعتراف و عبه طور طبیعی علی )

 بوده است. و بدعت ها این سیره باطل پذیرش 

( بود چه نیاز به ذکر و اشتراط آن بود و اگر مخالف آن دو بوده صن کریم و سنّت رسول خدا )آبراستی اگر این سیره موافق قر

حمن عبدالردلیل انضمام آن از سوی که  انسانهای بیدار و منصفاستاین پرسش پس می بایست مطرود واقع می گردید؛ در نتیجه 

 چه بوده است؟و سنت( کتاب)بن عوف به دو منبع اصلی تشریع 

                                                           
ةَ فِي اْلقُْربَى0 ؛ بگو: از شما در مقابل این ) ابالغ رسالت خود( جز محبت )قلبى و عملى( درباره خویشاوندانم قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعَلْیِه أَْجرا  ِإال اْلَمَوده

 (23)الشورى:طلبم. مزدى نمى
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 سوم: نتیجه
سخت شدن ترتبیت پذیری امت اسالمی در شرایط غصب خالفت می بایست به تحریف چهره شریعت اسالمی و  نتایجاز دیگر 

احکام اسالمی اشاره کرد که با ارائه تصویری جعلی و دروغین از آن توسط علما و راویان دروغین و دنیاپرسِت منصوب از 

 امکان پذیر شد. ءسوی خلفا

( اطالع یافته می ع( را دیده و نه بر مواضع علی )صسی که نه پیامبر گرامی اسالم )در چنان فضایی چگونه می توان از ک

( را پذیرفته و از وی تبعیت کند؟ به ویژه آن که از روحانیت درباری وقت می شنید که عداشت که والیت علی ) انتظارتوان 

ْنیَا َویُْشِهُد َّللّاَ  َوِمنَ »( و در مذمت وی نازل شده است: عسوره بقره در شأن علی )از آیاتی  النهاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحیَاةِ الدُّ

م و از مرد«1َوَّللّاُ الَ یُِحبُّ الفََسادَ  َوإِذَا تََولهى َسعَى فِي األَْرِض ِلیُْفِسَد فِیَِها َویُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنهْسلَ  ُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم،َعلَى َما فِي قَْلبِِه وَ 

[ مایه اعجاب توست و خدا را بدانچه كه در دل دارد گواه مىگیرد، و ى زندگى دنیا ]و پارسایىكسى است كه گفتار او در باره

بشر و نسل  حاصل خلقو چون بازگردد ]یا به مقامى رسد[ بكوشد تا در زمین فساد كند و . ترین دشمنان استحال آن كه او لجوج

 .را دوست ندارد را تباه نماید، و خدا فساد

با توجه به موارد پیش گفته نمی توان از بیشتر مسلمانان توقع داشت که چیزی جز این صورت جعلی و تحریف شده از اسالم را 

 نشنیده و غیر از آن ندیده اند. دستگاه تبلیغاتی خلفاءبا قاطعیت پذیرفته باشند. چه آنکه چیزی جز اسالم 

ی نماید که دوازدهمین امام معصوم )عج( مدتی طوالنی در غیبت بسر ببرد. هدف از استمرار از همین رو حکمت الهی اقتضاء م

و طوالنی شدن غیبت آن است تا امت اسالمی از گذرگاه تجارب، بالیا و آزمایش های مکرر و سخت به سطحی از پختگی و 

( نماید. این در حالی است که اگر امت عج) یند کمال پذیری با حضرت مهدیآکمال مطلوب برسد که وی را شایسته همراهی فر

 ( تربیت شده بودند، بسیار قبل تر از این به درجه کمال می رسید.عمسلمان از ابتدا در آغوش امامان معصوم )

 

 خسارت و زیان چهارم:

 اسالمیت چندپارگی، تفرقه و تقسیم امّ 
جامعه اسالمی، ایجاد تفرقه و دودستگی و اختالف میان چهارمین خسارت گسترده امت اسالمی بر اثر زعامت خّط خالفت بر 

 مسلمانان و تبدیل آن ها به گروه های متکثر و متباین است که پیدایش دهها فرقه اسالمی در طول تاریخ مویّد آن است.

ی است. چرا که تشتت و تفرقه جامعه اسالمی از ابتدایی ترین، بارزترین و طبیعی ترین نتایج دورکردن جامعه از امامت حقیق

( در سراز تشریع و جعل امامت، پاسداشت امت از چنددستگی و انحراف بوده است. آن گونه که صدیقه اطهر فاطمه زهراء )

َوَجعََل إَماَمتَنَا نَِظاما  للِملهةِ »خطبه مشهور خود پس از وفات پدر بزرگوارشان می فرمایند: 
خداوند امامت ما را موجب نظام «2

سوره شریفه آل عمران به چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و پرهیز  013ملت قرار داده است. و همان طور که آیه یافتن امور 

ِ َجِمیعا  وَ »از تفرقه دستور می دهد که:  قُوا َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه و در تفاسیر متعدد مراد از ریسمان کشیده شده از آسمان  «ال تَفَره

 3( عنوان کرده اند.صیم و عترت رسول خدا )ن کرآبه زمین را قر

اضافه بر این جایگاه زعامت و خالفت جامعه اسالمی پس از غصب آن از سوی خّط خالفت، مورد طمع بسیاری از قدرت 

ده در جان خود را سیراب سازند. ین و استکبارجویی ریشه دوانطلبان قرار گرفته است تا با آن علف های هرز خودخواهی، تفرعُ 

بیعی است که رقابت بر سر چنین امتیازی، به افزایش درگیری های اجتماعی و سیاسی و در نتیجه نابودی تمامی ارزش های ط

 اخالقی خواهد انجامید. 

و مالی که در نتیجه مبارزه بر سر کسب جانی انسانی،  برای فهم میزان خسارت های سنگین اندکی تامل و مطالعه ابتدایی تاریخ

رفته است، کافی است. براستی چه کسی مسئولیت این فاجعه را برعهده می گیرد؟ چه کسی باب منازعه بر سر قدرت صورت گ

 قدرت را بر روی مسلمانان گشود؟ و چه جنایت بزرگی کرده است کسی که این شکاف را در امت اسالمی ایجاد نمود؟

( و صاست که در لعن دشمنان آل محمد )« قریش صنمی»بهترین تعبیر از رنج ها، دردها و خسارت های یادشده، دعای 

 ضرورت تبّری از ایشان وارد شده است: 

هُ َو َصاِدٍق َطَرُدوهُ ْؤِمٍن أَْرَجْوهُ َو َوِلّيٍ آذَْوهُ َو َطِریٍد آَووْ اللهُهمه اْلعَْنُهْم بِعََدِد ُكّلِ ُمْنَكٍر أَتَْوهُ َو َحّقٍ أَْخفَْوهُ َو ِمْنبٍَر َعلَْوهُ َو ُمنَافٍِق َولهْوهُ َو مُ »

َو َخبٍَر بَدهلُوهُ َو ُحْكٍم قَلَبُوهُ َو ُكْفٍر أَْبَدُعوهُ َو َو َكافٍِر نََصُروهُ َو إَِماٍم قََهُروهُ َو فَْرٍض َغیهُروهُ َو أَثٍَر أَْنَكُروهُ َو َشّرٍ أَْضَمُروهُ َو َدٍم أََراقُوهُ 

                                                           
 212-214البقرة: 0
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ُسْحٍت أََكلُوهُ َو ُخْمٍس اْستََحلُّوهُ َو بَاِطٍل أَسهسُوهُ َو َجْوٍر بََسُطوهُ َو ُظْلٍم نََشُروهُ َو َوْعٍد  ٍء اْقتََطعُوهُ وَ فَيْ  َكِذٍب َدلهُسوهُ َو إِْرٍث َغَصبُوهُ وَ 

وهُ َو َغْدٍر أَْضَمُرو ُموهُ َو َحَراٍم َحلهلُوهُ َو نِفَاٍق أََسرُّ قُوهُ َو أَْخلَفُوهُ َو َعْهٍد نَقَُضوهُ َو َحاَلٍل َحره هُ َو بَْطٍن فَتَقُوهُ َو ِضْلعٍ َكَسُروهُ َو َصّكٍ َمزه

وهُ َو َعِزیٍز أَذَلُّوهُ َو َحّقٍ َمنَعُوهُ َو إَِماٍم َخالَفُوهُ اللهُهمه اْلعَْنُهمَ  فُوَها َو فَِریَضٍة تََرُكوَها َو ُسنهٍة غَ َشْمٍل بَدهُدوهُ َو ذَِلیٍل أََعزُّ یهُروَها ا بُِكّلِ آیٍَة َحره

 « 0َو أَْحَكاٍم َعطهلُوَها َو أَْرَحاٍم قََطعُوَها َو َشَهاَداٍت َكتَُموَها َو َوِصیهٍة َضیهعُوَها

و  که به کار گماردند، بر آن باال رفتند، و هر مـنـافقیخدایا آن ها را به عدد هر حقی که مخفی داشتند، و هر منبری که به ظلـم 

که آزردند، و هر تبعید شده ای که پناهش دادند، و هرراستـگویی که راندند، وهر  ییخدا ولیِ د، و هر ش کردنهر مـؤمنی که تبعید

که یـاری کردنـد، و هـرامام بر حقی که مقهورش کردند وهرواجبی که آن را تـغیـیر دادند، وهـردلیلی که انکـارش  یکـافر

و هر حکمی که  ناحق ریختند وهرخبری که آن را عوض کردند، کردنـد، وهـرامر زشتی که اختیارکردند، وخون هایی که به

ن را انجام دادند و هرکـفـری که به پا داشتند،وهر دروغی که راست جلوه دادند و هرارثـی که به زورگرفتند،و هر خالف آ

حـالل شمردند، و هر  مسی که برای غـیر اهـلشغنیمتی که به ناحّق ملک خود ساختند و هر مال حـرامـی که خوردند، و هـر خُ 

باطلی که اساس آن را نهادند،و هر ستمی که گسترش دادند، و وعده هایی که بدان وفا نکردند، و پیمان هایی که شکستند، و حالل 

هایی که تحریم نمودند،و حرام هایی که حـالل کردند، وهرنـفـاقی که پنهان داشتند،و هرنیرنگی که انجـامش را به دل گرفتند، و 

استخوانی که شکستند، و هر سندی که آن را دریدند، و هر اجتماعی که  و لوهایی که شکافتند، وجـنـینی که سبب سقط آن شدندپهـ

پـراکندند، و هر خواری که عـزت بخـشیـدند،و هر عـزیـزی که خوارش کردند، و هر حـقی کـه از صـاحبانش باز داشتند، به 

ه و تحریف کرده اند،و هر واجبی که آن را ترک کردند و هـر روش پـسندیده ای که تغیـیرش عـدد هـر آیه ای که آن را تغییر داد

نها را ازبین بردند.و هر شهادتی که و جلوی انجام آن را گرفتند. و ارحامی که آ دادند، و هر حکمی که آن را وارونه کردند،

د و ادعای باطلی را که داشتند. و بیعتی را که انکار کردند و ردند و ایمانی که از بین بردنمخفی داشتند و وصیتی را که ضایع ک

هر نیرنگی را که انجام دادند، و هر خیـانـتی که وارد دیـن کردند، و هر گردنه ای که باالی آن رفتند )برای کشتن پیامبر( و هر 

 تـقلبی که مـقیّد به او بودند، و هـر امانتی که به آن خیانت کردند لـعنـت کن.

ذکر کرد. لیکن مطالعه کننده تاریخ به می شد اگر قرار بر ذکر مثال و شاهد بر هر فقره از این دعاء بود موارد متعددی را 

 .و ما این مهم را به خواننده محترم وا می گذاریم خوبی می تواند موارد متعددی از هر فقره ای را اسقراء نماید

 

 خسارت و زیان پنجم:

 بُعدی دین از سیاستجداسازی مطلق و همه 
یکی از مهلک ترین زیان های مکتب سقیفه به جامعه اسالمی را می توان نظریه پردازی مکتب سکوالریسم و جدایی دین از 

 ست. چنین اقدامی عمال به منحصرسازی دین به ابعاد تعبدی و امور فردی انجامید.نادسیاست و تحکیم و ترویج آن 

زعامت سیاسی )مرجعیت سیاسی( و زعامت دینی )مرجعیت دینی( برخوردار است. تالش  گذشت که امام معصوم از دو شأن

های دستگاه خالفت برای سلب حق زعامت ایشان بر جامعه اسالمی هیچ گاه از مرزهای زعامت سیاسی فراتر نرفته و نتوانست 

( از احترامی خاص و عسول خدا )مانع از شکل گیری مرجعیت علمی و دینی ایشان در جامعه گردد. چرا که اهل بیت ر

جایگاهی ویژه در قلب های مسلمانان برخوردار بوده و لذا خلفاء هیچ گاه موفق به بازداشتن مردم از مراجعه به ائمه اطهار در 

حوزه نیازهای دینی و شرعی و علمی نشدند. از همین رو هارون خلیفه عباسی در واکنش پسرش مامون که از تکریم بی نظیر 

وای بر تو! این «2ویلك، هذا إمام القلوب وأنا إمام األبدان»( توسط پدرش به تعجب درآمده بود می گوید: عم موسی بن جعفر )اما

 ]موسی بن جعفر[ امام قلب ها و من امام بدن ها هستم.

جامعه اسالمی عموما از در این میان ائمه نیز اگر چه با توجه به شرایط اجتماعی دوران خود و با هدف حفظ موجودیت اسالم و 

ر به دست کشیدن اما هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی حاضمطالبه حق خود در زعامت و مرجعیت سیاسی امت خودداری کرده اند 

( صاز زعامت دینی خود و پذیرش مرجعیت دینی خلفای جور نشده است. چرا که چنین اقدامی خیانت در حق خدا، رسول هللا )

زیرا که این حق نه یک امتیاز یا جایگاهی قابل تنازل که توان و قابلیتی برای پاسخ گویی به نیازهای و جامعه اسالمی است. 

امت اسالمی است. بر اساس چنین دیدگاهی هر کس که قادر به پاسخگویی به تمامی احتیاجات فکری و اعتقادی جامعه بوده و 

( این گونه بود؛ چرا که شنیده نشده عامام جامعه می شود. و علی ) جامعه نیز نیازها، آمال و آرزوهای خود را نزد وی بیابد،

است که به کسی نیازی داشته باشد و برعکس همه افراد )و حتی رهبران خّط خالفت( در مسائل و مشکالت و تصمیم هایشان به 

                                                           
 . 270، ص 82عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 0
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( از مردم و عبه بی نیازی علی ) با استناد ی کالم )اعتقادات(ایشان مراجعه می نمودند. از همین رو برخی از متکلمین و علما

 0نیاز ایشان به حضرت، به اثبات امامت امیرالمومنین می پردازند.

 نظریه جدائی دین از سیاست
جدایی میان مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی در طول تاریخ اسالم، رفته رفته تثبیت شده و عمیق تر گردیده و اثر خود را بر 

اسالم بازتاب داده است. چنین تفکیکی به مرور به پیدایش نظریه ای انجامید که بر اساس آن اداره امور زندگی مردم و حیات 

 ینی نبوده و نقش امام صرفا به عبادات و برخی از احکام شخصی منحصر می ماند. اجتماعی از شئون امامت و مرجعیت د

باشد قیصر می خداست برای خداست و هر چه در سلطههر چه مال »دیدگاهی که تجانس و هم سنخی کاملی با این دیدگاه جاهلی 

ه حاکمیت تنها از آِن خداوند متعال بوده و دارد که خود عین شرک است. چرا که تمام جهان خلقت و در نتیج 2«از آن قیصر است

ذات مقدس اله برای هر مساله ای، حکم و دستوری دارد. آیا می توان پذیرفت که شریعت اسالمی حتی از تنظیم ساده ترین حوزه 

است، از های حیات بشری )همچون خواب، خوردن، جماع، تخلّی و...( غافل نمانده و برای هر کدام آداب و احکامی وضع کرده 

 وضع سازکارها و قوانینی که به صورت همه جانبه به حیات جامعه سامان دهد، می تواند چشم پوشی کند؟

ر به قبول این حقیقت واضح نبوده اند؟ در یک بررسی اجمالی فته پس چرا صاحبان خّط خالفت، حاضبا توجه به نکات پیش گ

 خالصه کرد:مهم ترین دلیل این مساله را می توان در موارد ذیل 

اموال عمومی  ی کردنو عالقه ایشان به اختصاصآنها شریعت با هوای نفس و خودخواهی  نا سازگاری احکام .0

 به پذیرش سکوالریسم انجامیده است. ،)همچون فیء( و دیگر امتیازات قدرت

آنان می و در ادامه منجر به رسوائی  اظهار جهل، کوتاهی و تقصیر ایشان بوده است حاکمیت شریعت موجب .2

 .اندبا داشته إاز آن این اجازه را به آنها نمی داد و نفس اماره آن ها  گشتکه

از سوی  و در عین حال سیاسی( به معنای قبول احتیاج ایشان به زعامت دینی عپذیرش زعامت همه جانبه ائمه ) .3

این و  که فاقد جنبه دینی بودند می گشت و در نتیجه پذیرش برتری ایشان بر رهبران خّط خالفتاست،  ()عایشان 

که از آن پرهیز می  است از جانب ُزعمای دینی برای تصدی مقام زعامت سیاسی موجب اعتراف جریان خلفاء

 .کردند تا موجب سلب قدرت از آنان نگردد

 

 خسارت و زیان ششم:

 تجدایی میان نهاد خالفت و امّ 
سیاسی امت به مفهوم اصالح، هدایت، کمال بخشی به انسان ها و در نهایت نیل  از آن جا که در نگاه غاصبان خالفت، زعامت

ایشان به رضایت الهی که به معنی رهبری، پادشاهی، منافع، ویژه خواری و برتری جویی بوده است، لذا هیچ گاه پیوند قلبی 

در همان لحظات اولیه در سقیفه بنی ساعده بود که مردم  ءمیان مردم و آن ها برقرار نگردید. با توجه به همین رویکرد خلفا

ن از قریش است لطاهمانا س«3إنما السلطان سلطان قریش فال ینازعنا فیه أحد»سخن از انتخاب سلطان به میان آورده و می گفتند: 

 و در این مساله کسی با ما به منازعه برنخیزد.

اسالم آورده بودند عیان تر است؛ چرا که ایشان احساس می  این مساله البته نسبت به دیگر اقوام )قومیت های غیرعربی( که

کردند که خالفت، از آِن عرب است. در نتیجه اگر پادشاهی تندخو می بود چه چیزی می توانست بخش های غیرعربی امت را 

ن رو شاهد آن هستیم که به دیگر بخش ها پیوند زده و آنان را برای دفاع از یکدیگر برانگیخته و به یکدیگر ارتباط دهد؟ از همی

( روحیه تنفر، کینه و انتقام در جامعه اسالمی سایه افکنده بود. به صدر دهه های نخست پس از ارتحال نبی گرامی اسالم )

بن شعبه( ناشی از کثرت تمسخر قومیت وی )فارسی( و آزرده شدن وی از این اعنوان نمونه اقدام ابو لولوء ایرانی )غالم مغیره 

 4د که در نهایت به انقالب وی علیه نژادپرستی و تعصب جاهلی و قتل خلیفه دوم انجامید.مساله بو

                                                           
قلت »علی )ع( به خلیل فراهیدی نسبت داده شده است. از حارث بن مغیره نقل شده است که:  ی برای اثبات امامت امیرالمومنینچنین استدالل0

(: بأي شيء یُعرف اْلمام؟ قال بالسكینة والوقار، وتعرفه بالحالل والحرام، وبحاجة الناس إلیه، وال یحتاج إلى أحد؛ به امام ألبي عبد هللا )ع
شناخته می شود؟ فرمود: با آرامش و وقار، با حالل و حرام و با احتیاج مردم به وی و بی  چه چیزیجعفر صادق )ع( عرض كرىم كه امام با 

 .057، ص 25ج مجلسی، بحار االنوار،ر.ک: عالمه « ایشان از همگان. ینیاز
 .وما لقیصر لقیصرما هلل هلل  2
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 اخالق و منش اهل بیت )ع(
( بودند که قلب های مردم را تصرف نموده و دستگاه خالفت ع، علی و فرزندان وی ))خط و جریان خلفاء( در مقابل فرقه یادشده

 امتیاز را از ایشان سلب نماید.با همه قدرت و جبروتش نتوانست این 

ماجرای هشام بن عبدالملک )دهمین خلیفه اموی( نمونه بسیار جالب از محبت قلبی مردم به اهل بیت و مالکیت ایشان بر قلوب 

 درپناه مسلمانان است. وقتی که هشام در فریضه حج به دلیل ازدحام شدید مردم، از رسیدن به حجراالسود بازمانده و ناچار به 

. وارد شد و قصد حجراالسود را نمود( به مسجد عو در همین حال به ناگاه امام زین العابدین ) شدگوشه ای از مسجد الحرام 

دو طرف مسیر را  -با آن که عموما از شیعیان اهل بیت نبودند -از تعجب و شگفتی می دید که مردم  عبدالمک با چشمانی مملوّ 

 0با وقار و هیبت کامل به حجراالسود رسیده و زیارت کردند. ( باز نموده و حضرتعبرای امام )

نیز علیرغم تواضع مثال زدنی ( نزد معاویه کرده است، عاز امیر مومنان علی )« ضرار بن ضمرة»همچنین در توصیفی که 

 2حضرت در میان اصحاب خویش با این حال از هیبت فراوانی در میان ایشان برخوردار بود.

شناخت حق ائمه قابل و ، )ص( ب به خداوند متعال، وفای به رسول هللا( با هدف تقرّ عبت یاران اهل بیت )شدت عالقه و مح

تفسیر است. از همین رو و با چنین انگیزه ای است که در راه اهل بیت چنان سختی هایی را تحمل کرده اند که از شنیدن آن ها 

را قطع کرده و بر درخت خشک خرمایی به صلیب  ارهر دو پای میثم تمّ ر دو دست و بدن به لرزه می افتد. به عنوان مثال ه

( نقل کند. مساله ای که به عکشیدند، آن گاه بود که وی با همان حال از مردم خواست تا گردهم آیند تا برایشان از فضائل علی )

 3خشم ستمگران و در نهایت قطع زبان وی منتهی شد.

است که به دستور معاویه دست بسته از عراق به شام آورده شد و قبری برای وی آماده شده، فرش  بن عدیاحجرنمونه دیگر 

( و یا انتخاب مرگ خود و پسرش عرا برای وی گسترانیدند و وی را میان ناسزا گفتن به امیرالمومنین علی ) 4«نطع»معروف 

رش پیش از خودش شهید شود، تا از یک سو اجر شهادت ( را برگزیده و حاضر شد که پسعر گذاشتند و وی والیت علی )مخیّ 

فرزند را به دست آورد و از طرف دیگر مبادا پسرش با دیدن تیغ جالد باالی سر پدرش، سست شده و دست از والی علی 

 2شهادت را در آغوش کشیده و به دیدار موالیش شتافت. ردایبردارد. پس از آن خود نیز 

                                                           
به صورت یادشده نقل کرده و به کینه و حسادت هشام اشاره « طبقات الشافعیه الکبری»در کتاب عبد الوهاب بن علي السبكي این ماجرا  0

 کرده است.
 اقعه است: همچنین ابیات معروف فرزدق که در همان لحظه سروده شده است، مربوط به همین و

 والبیُت یعـــرفهُ والِحـلُّ والحرم    هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
 هذا التقي النقي الطاهر العلمُ   هذا ابن خــیِر عبــاِد هللاِ كلــــهم

 هــــذا ابـن سیدة النسوان فاطمة  وابــــن الــوصي الذي في سیفه نقم
این کسی است که  کعبه و حل و حرم در شناسائیش همدم وهمقدمند. یش را می شناسد واو همان کسی است که سرزمین "بطحاء" جای گامها

این فرزند فاطمه، سرور بانوان جهان  خدا بر روان پاک او باد. احمد مختار پدر اوست، که تا هر زمان قلم قضا در کار باشد، درود و رحمت
 انتقام خدا از زبانه تیغ بی دریغش همی درخشد. است و پسر پاکیزه گوهر وصی پیغمبر است، که آتش قهر و شعله

به او گفت: على را براى من تعریف كن؟ ضرار  به اوسپس معاویه رّوات از ضراربن ضمره نقل کرده اند که روزی بر معاویه وارد شد و 2
على در آخرین گفت اگر چاره ای نیست، باشد: گفت: معاویه از این بحث در گذر، معاویه گفت: نه. باید على را براى من وصف كنى. ضرار 

ی داد، از وجودش دانش می فرمان م و عدالت گفت و بدادگرىی ود او نیرومند و توانا بود، حق مى عزت و بزرگى قرار گرفته بپایه
ی م کپرسیدیم بما نزدیی از ما بود، هر گاه از وى چیزى م آنگاه كه در میان ما بود چون فردى د...درخشید، از اطرافش حكمت روان بو

بودیم با این حال از هیبت آن حضرت جرأتسخن گفتن نداشتیم، چشم ما از بزرگى و عظمت او بسویش بلند  کاو خیلى نزدیه اینكه ب شد، ما با
 شد.نمى
ثم گفت من هرگز این کار را بن ابی طالب بیزاری و تبری بجو! میادهللا ابن زیاد پس از دستگیر کردن میثم تمار به وی گفت: از علی عبی 3

نمی کنم. ابن زیاد گفت پس به خدا سوگند تو را خواهم کشت. میثم در پاسخش گفت: موالیم علی )ع( به من خبر داده بود که تو من را به 
برخالف گفته علی . ابن زیاد گفت حال که این طور است ما کردبه دار آویخته خواهی « ریثبن حُ ا عمرو»نفر دیگر بر درب خانه  09همراه 

عمل می کنیم تا دروغ وی روشن گردد. میثم جواب داد چگونه می توانی بر خالف پیش گویی وی عمل کنی در حالی که وی جز از طریق 
نبی و جبرئیل و خداوند متعال خبر نداده است. من می دانم مکانی را که در آن به صلیب کشیده می شوم کجای شهر کوفه است و من اولین 

 ی هستم که در اسالم زبانش قطع خواهد شد. کس
به زبان بن حریث اجتماع کردهو مشاهده می کردند که عمرو ا زمانی که وی را بر باالی نخل آویزان کردند، مردم در مقابل منزل عمرو

ب و فضائل اهل بیت قو گفت به خدا سوگند میثم همواره به من می گفت من همسایه تو خواهم بود... در این میان میثم به ذکر منا گشودسخن 
 زشتی های بنی امیه و کشتارها و مصیبت هایی که بر سر اهل کوفه خواهد آمد، پرداخت.  ظلم و )ع( و

حال مفتضح سازی شما و بنی امیه است. وی دستور داد تا زبان از کام وی برکنند تا نتواند خبر به ابن زیاد رسید و به وی گفتند که میثم در 
 صحبت کند. در سومین روز، یکی از دژخیمان بنی امیه به نزدیک میثم آمده و با نیزه به او اشاره کرد و گفت: به خدا قسم می دانم که اهل

میثم م فرود آورد که پیکرش دریده شد. گاه با نیزه، چنان ضربتی بر پهلو یا شکم میث عبادت بودی و شبها را به مناجات به سرمی بردی. آن
 ه.ق به شهادت رسید. 71تنها ده روز پیش از حرکت سیدالشهداء به سمت عراق در سال 

 .نندنَْطع : )ج أَْنَطاع و نُُطوع( : فرشى از پوست است كه براى بریدن سر یا شكنجه محكوم در زیر او مى گسترا 4
در و  «بنی کنده»بن عدی کندی کوفی از اصحاب با وفای امیرالمومنین )ع(و در جنگ صفین از سوی حضرت فرماندهی قبیله اش احجر 2

« بن ابیها زیاد»ه.ق و بر اثر بدگویی  50جنگ نهروان فرماندهی سپاه حضرت را برعهده داشت. حجر به همراه جمعی از یارانش در سال 
 معاویه به شهادت رسیدند.و به دستور 
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با معاویه می جنگید و )ع( است که با سّن باال در صفین در رکاب علی  ابن یاسرعمار(، ان علی )عحباز دریای مُ  دیگر نمونه ی

وهللا ما هم من الحق علی ما یقذی عین ذباب، وهللا لو ضربونا بأسیافهم حتى أبلغونا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق » می گفت: 

ها با ها بر حق نیستند. سوگند به خدا! اگر آنشاکی که در چشم پشه رفته، آنی خاسوگند به خدا! به اندازه« 0وأنهم على الباطل

های سرزمین َهَجر )بحرین( ما را به عقب برانند، ما علم و اطمینان داریم که بر حق شمشیرهای خود ما را بزنند و تا کنار نخل

 باشند.ها بر باطل میهستیم و آن

)ع( اق اهل بیت شّ رتالطم عُ ( واالترین و باشکوه ترین اسوه ها از اقیانوس پُ عاصحاب سیدالشهداء حضرت حسین بن علی )

هستند که در وفاداری، صداقت، اخالص و فداکاری کسی نظیر و مانند آن ها را ندیده و خندان به استقبال مرگ می رفتند. مقاتل 

خارج شده و خندان است، یکی از یاران امام به او بن مظاهر را دیدند که از خیمه خویش ادر شب عاشورا حبیب نوشته اند که 

رور و گفت : برادر! این زمان، ساعت خنده نیست،چرا می خندی؟ حبیب گفت: کدام جایگاه سزاوار تر از این لحظات برای سُ 

م و خود را ها به سوی ما حمله کنند و ما به شهادت رسیز این نیست که طاغوتیان با شمشیر، سوگند به خداوند جاست شادمانی

 2در آغوش پریان بهشتی ببینیم.

 

 خسارت و زیان هفتم:

 ق تمدن انسانیخیر افتادن تحقّ به تأ
ق تمدن انسانی و پیشرفت های خیر افتادن تحقّ می توان به تأرا ( عبرآمده از غصب خالفت حضرت علی ) آخرین زیان مهم

 مختلف در حوزه های مختلف اشاره نمود. 

و برخورداری ایشان از گنجینه علوم الهی، در فرض عدم  )ع( توجه به موقعیت علمی خاص ائمه اطهار واقعیت آن است که با

بسیار می توانست غصب مقام و منصب ایشان و امکان راهبری و مدیریت سیاسی جامعه از سوی ایشان، کشتی تمدن بشری 

 زودتر از این به ساحل پیشرفت و ترقی برسد.

ایشان باعث گردید تا بشر برای کشف راه های پیشرفت همچون ساختن هواپیماها و رایانه ها و سفر به در نتیجه غصب مقام 

 قرن زمان نیازمند باشد. 04فضا و... به 

نی بودند که در آن اسرار مختلف و کلیدهای تمامی علوم نهفته است. کتابی که بیانگر هر آبه مثابه مفسران قر)ع( ائمه اطهار 

ْبیَانا  ِلُكّلِ َشْيءٍ تِ »است: چیزی 
ن کریم به سفر به فضا با مدد جستن از روش های علمی اشاره می کند که: آبه عنوان مثال قر«3

اى گروه جنّیان و «4انٍ ْنفُذُوَن إال بِسُْلطَ یَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواأِلْنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السهَماَواِت َواألَْرِض فَاْنفُذُوا ال تَ »

نیرویی [ [ جز با ]به دست آوردنهاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه كنید، پس رخنه كنید. ]ولىتوانید از كرانهاگر مىانسیان، 

با ده است. به طور طبیعی و به علم تعبیر شدر این آیه شریفه « سلطان»روایات متعددی مراد از در . كنیدرخنه نمى فوق العاده

( خود در این ع( وجود داشته است. علی )عتعالیم خاص نبوی، تمامی این اسرار و کلیدهای علوم نزد امیرالمومنین علی )

رسول خدا هزار باب «2علمني رسول هللا )ص( ألف باب من العلم، ینفتح لي من كل باب ألف باب من العلم»خصوص می فرماید: 

 باب جدید علمی باز می گردید.علم به من آموخت که از هر باب، هزار 

، در نتیجه نیاز به اجرای معادالت و قوانین احتمالی و یا ()عبا توجه به حضوری بودن علوم در نفس شریف ائمه اطهار

( در دوره ای عآزمایشات طوالنی مدت برای شناخت حقیقت، سالبه به انتفای موضوع بوده است. به عنوان مثال ائمه اطهار )

حتی از شناخت مراکز برخوردار از آب نیز عاجز بوده اند.  ر چاه های آب و چشمه ها می نموده اند که دیگران عوما  اقدام به حف

( که به تولید برق از آب اشاره کرده و می فرماید: اگر می خواستم از این آب برای تو نور تولید می عیا کالم مشهور علی )

( نیز فرزندان بزرگوار ایشان همین مسیر عسیته از آبشارها است. پس از امیرالمومنین )کردم. که مراد از آن تولید انرژی الکتری

را استمرار بخشیده و تا اندازه ای که معرفت و درک جامعه زمان خویش اجازه می داد به توسعه حوزه های مختلف علمی 

 همچون شیمی، ریاضیات، اخترشناسی، گیاه شناسی، جانورشناسی و... پرداختند.

اگر این اشکال مطرح شود که چه چیزی مانع از اعطای تمامی علوم خود به بشریت بدون برخورداری از مقام زعامت سیاسی و 

تبط با تکامل روحی و از امامت جامعه گردیده است؟ در جواب می بایست این گونه گفت که پیشرفت مادی مساله ای کامال مر

ذیر است. به دیگر بیان پیشرفت مادی و تکامل روحی نه دو پدیده مستقل از هم که ساختن عقیده صحیح اسالمی امکان پگذرگاه 

                                                           
 .424ص ، 0سیرة األئمة االثني عشر، ج، هاشم معروف الحسني 0
 لیلة العاشر من محرم.، 0، جمنتهى اآلمالحدث قمی، م 2
 89النحل:3
 33الرحمن:4
 «ع في علم أمیر المؤمنین »باب ، 0، جمنتهى اآلمالحدث قمی، م 2
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دو مولفه اجتماعی همراه و همسفر هستند که اولی بدون دومی بشریت را به ورطه نابودی و فنا می کشاند. آن گونه که امروزه 

مشاهده است. در نتیجه اگر بشریت در حوزه در رفتارها و سیاست های کشورهای موسوم به ابرقدرت و قدرت های بزرگ قابل 

اعتقادی و اخالقی به پسرفت و انحطاط مبتال باشد، جز به آن اندازه که خطری برای وی ایجاد نکند نمی توان از چشمه علوم وی 

انسانی بسیار برای حفظ بشریت و جامعه پیشرفت مادی و تکامل روحی ،یعنی دواینراسیراب نمود. از این رو حفظ توازن میان 

 مهم و ضروری به نظر می آید.

دریچه  خل نورزیده وبا این حال اگر امت اسالمی التزام خویش به خّط امامت و والیت را اثبات می کردند خداوند متعال نیز بُ 

 می گشود. آنهابی شماری را فراروی  های علوم

 

 تشویق امامان بر زنده نگهداشتن روز غدیر خم
از زیان ها و خسارت های گسترده امت اسالمی در اثر عدم التزام امت به  یبخشهفت گانه فوق تنها  در هر صورت موارد

( در خصوص خلیفه برحق پس از خویش است. تمامی مشکالت و فجایعی که امروزه دین اسالم صوصیت آشکار رسول خدا )

 مین کوتاهی و تقصیر امت اسالمی است.( به آن مبتال شده است، ناشی از هصو امت اسالمی از روز وفات حضرتش )

در واقع نه  -که به خط امامت و وصایت رسول خدا ملتزم بوده اند -در نتیجه، پاسداشت و بزرگداشت عید غدیر توسط شیعیان 

صرفا یکی از شعائر دینی که به مثابه عملی سیاسی و اجتماعی برای شناساندن مسیر صحیح تعالی معنوی و پیشرفت مادی 

 با مشکالت جدی مواجه شده است.)ع( ه است که متاسفانه با غصب منصب ائمه جامع

اجتماعی قابل فهم و تفسیر -بر آن نیز از همین زاویه نگاه سیاسی)ع( برجستگی این عید در میان تمامی اعیاد دینی و تاکید ائمه 

ْوِم اْلُجُمعَِة َو اأْلَْضَحى َو اْلِفْطِر قَاَل نَعَْم أَْعَظُمَها ُحْرَمة  قُْلُت َو أَيُّ َهْل ِلْلُمْسِلِمیَن ِعید  َغْیَر یَ »( سوال شد که عاست. از امام صادق )

ِ ص أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن ع َو قَاَل َمْن ُكْنُت َمْواَلهُ فَعَِليٌّ َمْواَلهُ  -ِعیٍد ُهَو ُجِعْلُت فَِداَك قَاَل اْلیَْوُم الهِذي نََصَب فِیهِ  آیا مسلمانان «0َرُسوُل َّللاه

عرض  ى عیدها بیشتر است.(فرمود: آری، عیدى كه عظمت آن از همهععید قربان وعید فطر دارند؟ امام)جمعه و عیدى غیر از

( را )به خالفت و والیت( منصوبکرده و ع( امیرمؤمنان)صروزى که رسول خدا) کردم فدایت شوم کدام عید است؟ فرمودند:

 ن علی موالی اوست.فرمود هر که من موالی اویم ای

 ( روایت کرده که حضرت می فرمایند: عابن ابی نصر بزنطی نیز از امام رضا )

َ یَْغِفرُ » َو ُمْسِلَمٍة ذُنُوَب  ِلُكّلِ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمنٍَة َو ُمْسِلمٍ  یَا اْبَن أَبِي نَْصٍر أَْیَن َما ُكْنَت فَاْحُضْر یَْوَم اْلغَِدیِر ِعْنَد أَِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن ع فَإِنه َّللاه

ْخَوانَِك اْلعَاِرفِیَن ِستِّیَن َسنَة  َو یُْعتُِق ِمَن النهاِر ِضْعَف َما أَْعتََق فِي َشْهِر َرَمَضاَن َو لَْیلَِة اْلقَْدِر َو لَْیلَِة اْلِفْطرِ  ْرَهُم فِیِه بِأَْلِف ِدْرَهٍم ِْلِ  َو الّدِ

ِ لَْو َعَرَف النهاُس فَْضَل َهذَا اْلیَْوِم بَِحِقیقَتِ  فَأَْفِضْل َعلَى إِْخَوانَِك فِي َهذَا ِه لََصافََحتُْهُم اْلیَْوِم َو سُره فِیِه ُكله ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمنٍَة .... َو َّللاه

اتٍ  اْلَماَلئَِكةُ فِي ُكّلِ یَْوٍم َعْشَر َمره
2» 

ن و منین حاضر شو! چرا که خداوند متعال برای هر مسلماروز عید غدیر بر مزار امیرالمو بودی، ای پسر ابی نصر! هر کجایی

ده و دو برابر آن چه در ماه رمضان و شب قدر و شب عیدفطر از عذاب جهنم نجات می یزمومنی گناهان شصت سال را آمر

وز بر دهد، در این روز رهایی می دهد. یک درهم صدقه در این روز برابر با هزار درهم در روزهای دیگر است. در این ر

تند، مالئکه م فضیلت واقعی این روز را می دانسبه خدا قسم اگر مرد ...برادرانت بخشش کن و در آن هر مومنی را شاد گردان.

 هر روز ده مرتبه با ایشان مصافحه می کردند.

آن در جای خود( که همچنین گذشت که هدف از بیان این مطالب صرفا نه تثبیت اعتقادات و دفاع از آن )علیرغم ارزشمند بودن 

در زندگی ارزشی  استفادهمحض و غیرقابل ست. چرا که علم و دانش عبرت گرفتن و درس گرفتن از این واقعه مهم تاریخی ا

 ندارد.

 

 رهبری دینی و مرجعیت
ر ( و چرایی ضرورت آن گردیم، این تجربه را بر هصحقیقت آن است که اگر ما موفق به فهم مساله جانشینی رسول خدا )

رسالت اصالح گرایانه ای که در خصوص هدایت مردم و کمال بخشی به ایشان فعالیت دارد )همچون رسالت مرجعیت( نیز 

 جاری خواهیم ساخت.رسالت مرجعیت خود دو شکل متفاوت دارد: 

 شکل اول:

                                                           
 . 079، ص 32ج عالمه مجلسی، بحار االنوار، 0
 . 009، ص 98عالمه مجلسی، بحار االنوار،ج 2
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 مرجعیت فردی 

حاکمیت شریعت الهی در سطح جامعه و تشویق مرجعیتی که تنها به استنباط احکام شرعی بسنده کرده و هیچ اقدام عملی برای 

مردم برای التزام به آن صورت نمی دهد. چنین رویکردی، مساله را به مکلف واگذار کرده و جز در حدود امور فردی و آن چه 

 که موجب إبراء ذّمه مکلفین )به عنوان افراد مکلف و نه عناصری اجتماعی( ورود پیدا نمی کنند.

( صورت داده عاگر چه کم اهمیت نبوده و تالش های گسترده و دشواری را برای حفظ فقه اهل بیت )این شکل از مرجعیت 

نقش خود در خصوص امامت و زعامت اجتماعی و سیاسی  است، با این حال از موضوع بحث ما خارج است. چرا که اساسا  

 امت را به کلی از دست داده است.

 شکل دوم:

 مرجعیت اجتماعی

عی، مرجعیتی است که به سطح نظریه پردازی )ِصرف قانون گذاری و تشریع( بسنده نکرده بلکه می کوشد تا با مرجعیت اجتما

فراهم سازی تمامی فرصت ها و اتخاذ روش های مختلف، افراد جامعه را به اجرای شریعت در تمامی زوایای زندگی خویش 

 تشویق و دعوت نماید.

برای کودک مریض خویش آماده می کند و الباقی مسائل را به وی  ت که غذا و دارو رایه مادری اسمرجعیت در شکل اول آن شب

واگذار می کند. حال وی می خواهد دارو و غذای خود را میل کند یا نه، مادر دیگر هیچ گونه دخالتی نمی کند و در نتیجه با 

 توجه به قصور ذهنی کودک، به مرگ و نابودی وی منتهی می شود. 

از تمامی مشوق ها برای خوراندن آن به کودک  ،جعیت اجتماعی به مادری شباهت دارد که فراتر از مهیاساختن غذابرعکس، مر

خویش بهره می جوید تا حفظ حیات کودک خود و بازگشت سالمتی به وی را تضمین نماید. روشن است که مرجعیت نوع دوم 

گذارده و تعلق خاطر بیشتری نسبت به ایشان دارد و در نتیجه برای  بیشتر با مردم در ارتباط بوده، تاثیر بیشتری بر ایشان

 ( سزاوارتر است.ع) امامان معصومنمایندگی نقش 

در نتیجه چنین مرجعیتی بیشتر از مرجعیت فردی در معرض طمع دنیاپرستان و دشمنان است. در نتیجه اگر فردی غیر شایسته 

سقیفه دومی را برساخت، تمامی یا برخی  شایسته و الیق از این منصب شریف،متصدی این منصب شده و برای دورساختن افراد 

از آثار مترتب بر غصب مقام امامت که در قسمت های قبل به آن ها اشاره شد، بر آن مترتب می شود. از همین رو می بایست 

 م.از تجربه سقیفه عبرت گرفته و با بیداری و احتیاط مانع از تکرار آن تجربه تلخ گردی
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 فصل چهارم:

 کنکاشی در شناخت سلسله راویان حدیث غدیر
 

خداوند متعال عنایت ویژه و خاصی برای مشهور ساختن و انتشار حدیث غدیر داشته است تا از این طریق بر سر زبان ها افتاده 

دینش باشد. از همین رو فرمان الهی برای ابالغ تی استوار بر حقانیت نگاهبان آن را سلسله وار نقل نمایند تا حجّ  ،و راویان بلیغ

 رسول )ص( حضرت ،در شرایطی صورت پذیرفت که جمع انبوهی از مسلمانان در بازگشت از سفر حج (عوالیتعهدی علی )

 دستور دادند تا پیش افتادگان بازگردند و جاماندگان نیز فرارسند تا همگان این رسالت)ص( را همراهی می کردند. پس حضرت 

مهم را به گوش جان بشنوند و حاضران به غایبان منتقل سازند. تا همگی راویان این حدیث شریف باشند. با توجه به همین 

 رویکرد الهی بود که راویان حدیث غدیر بالغ بر یکصد هزار نفر بوده اند.

رمود تا مسلمانان در ادوار و زمان های با این حال خداوند متعال به همین بسنده نکرده و آیاتی چند در این خصوص نیز نازل ف

 مختلف با قرائت آن ها، واقعه غدیرخم را یادآور شده و مرجعیت فکری و دینی خویش را بازشناسند.

وهمه قبائل و گروه ها را به این مساله قائل گردید. از همین ر( نیز به نوبه خود اهمیت فراوانی برای صپیامبر گرامی اسالم )

می آمدند در حالی که پیامبر خدا در فکر ابالغ مساله ای  ج فوج و بی وقفه به حجة الوداعراخواند. آنان فوآخرین حج خود ف

ملت ها چیره و در شرق و غرب عالم نفوذ پیدا ادیان بر دیگر  بزرگ اسالمبسیار مهم و خبری بس بزرگ بود که با آن، دین 

 کند.

به طور پیوسته از این واقعه مهم سخن به میان آورده و برای اثبات ( )عاطهار دقیقا با توجه به چنان رویکردی است که ائمه 

(  نیز خود را از احتجاج به واقعه عامامت ائمه پیش از خود به آن احتجاج و استناد می نمودند. کما این که امیرالمومنین علی )

حاضر در عید غدیر را به حضور در مجامع و غدیر بازنداشته و در طول حیات مبارک خویش به آن استناد نموده وصحابه 

 گروه های مردمی و سخن گفتن از غدیر خم تشویق می نمود. 

تمامی این اقدامات به منظور آن بوده است که علیرغم گذشت زمان و سال ها، این واقعه، تازه و زنده بماند. از همین رو ایشان 

و بشارت دهی به یکدیگر در این روز دستور  دینی و جشن و سرور زاری اجتماعاتشیعیان خود را به عیدگرفتن غدیر، برگ

 داده اند تا این عید همواره زنده بماند.

و آکنده از نقل ماجرای غدیر و استناد به محتوای آن است. پس چه  کتاب های حدیثی، تفسیری، تاریخی و کالمی شیعیان مملوّ 

که به واسطه توافق فرقه های  2«مراسیلی»شمه نبوت نقل کرده اند و که راویان از منابع مختلف حدیثی از سرچ0«مسانیدی»

 این روایت می نموده اند. 3«ارسال مسلّم»مختلف اسالمی در خصوص آن ها، مولفان اقدام به 

 با این حال علمای اهل سنت بسیار دیرتر از شیعیان در خصوص اثبات این حدیث و اعتراف به حقانیت آن، تسلیم شدن در برابر

آن و اذعان به تواتر آن اقدام کرده اند. در این بین البته عده اندکی وجود دارند که از راه حقیقت منحرف شده و با تعصب 

 کورکورانه خود اقدام به انکار این حدیث متواتر نموده اند که البته ایشان را نمی توان نماینده جامعه علمای اهل سنت دانست.

که به  -ای در اعتبار سندهای روایی اشان در این زمینه از القای هیچ شبهه ثابت قدم  و محققان حقیقت آن است که پژوهندگان

 نمی هراسند. -و متواتر به جمهور صحابه و تابعین منتهی می شود 2متظافر 4صورت متعاضد،

 متواتر بودن حدیث غدیر
 به سلسله روات حدیث اعم از صحابه و تابعین اشاره می شود:« غدیر»بودن حدیث  1در ذیل جهت اثبات متواتر

                                                           
د حدیثى است كه سندش از راوى تا معصوم پیوسته و متّصل باشد. به عبارت دیگر، مسند حدیثى است كه از ) مسن دسنَ: جمع مُ دمسانی 0

 اى مفقود نباشد.(زنجیره اسناد آن حلقه
 وجود داشته و برخی از راویان آن )عمدا یا سهوا( از قلم افتاده اند.( رَسل حدیثی است که در سند آن انقطاعمُ رَسل )مراسیل: جمع مُ  2
در علم حدیث اقدامی از سوی مولفان مجامع روایی است که به دلیل قطعیت صدور روایت از معصوم و عدم وجود خالف « ارسال مسلّم» 3

همین رو این قبیل مرسالت از اعتبار حدیث ُمسند ات حدیث نموده اند. از برخی از رودر خصوص صدور آن اقدام به حذف همه یا 
است. اینگونه « هابِ  معمول  »حكم مسند دارد و به اصطالح « من الیحضره الفقیه»برخوردارند. به عنوان نمونه مراسیل شیخ صدوق در کتاب 

شود، مگر اینكه علم به صدور ی نمچون شیخ صدوق صادر  یجزم، از فردمرسل آوردن حدیث و نسبت دادن آن به معصوم )ع( آنهم به نحو 
 روایت داشته باشد. 

 ، یاری می شود.با روایات دیگری که دارای مضامین بلندتر و کامل تر از مدلول این روایت می باشدیتی است که روا «متعاضد» 4
 ا نیازی به بررسی سندی ندارند.به معنای فراوان است و در علم حدیث به معنای کمتر از متواتر است. روایات متظافر عموم« متظافر»2
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 روایت کننده حدیث غدیر 2بخش اول: صحابه
 

تاریخ خطیب بغدادی  به صورت مسند درحدیث غدیرسالگی،  28در سن  29، 28، 22دوسی متوفای سال ابو هریره  .0
و نیز مناقب  322ص 2جاج مزی و تهذیب التهذیب جو نیز تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ابی ح 291ص 8ج

و نیز جزری در اسنی  ،از ایشان نقل کرده انداالمام السبط الشهید نیز خوارزمی  در کتاب مقتلو  031خوارزمی ص
و حموینی در فرائد  004در کتاب تاریخ الخلفاء صنیز و  229ص 2و نیز سیوطی در الدر المنثور ج 3المطالب ص
و نیز ابن کثیر دمشقی در بدایه و  423ص 2ز متقی هندی در کنز العمال و ابن عبد البر در االستیعاب جالسمطین و نی

 21و نیز ابن عقده در حدیث الوالیه و نیز ابی بکر جعابی در نخب المناقب و در نزل االبرار ص 204ص 2نهایه ج
 این حدیث را آورده اند.

 
و نیز سیوطی  32در جنگ صفین کشته شده است. در مناقب خوارزمی ص 32، نقل شده که در سال ابو لیلی انصاری .2

 و سمهودی در جواهر العقدین حدیث غدیر را نقل کرده اند. 004در تاریخ  الخلفاء ص
 

 418ص 3و نیز در االصابه ج 312ص 3ابو زینب ابن عوف انصاری نیز از راویان حدیث غدیر که در اسد الغابه ج .3
 شده است. روایت او ذکر 81ص 4و ج
 

و ابن عقده در کتاب  221ص 2شعر سرود و در اسد الغابه ج 3ابو فضاله انصاری یکی از کسانی که در روز رحبه .4

در این خصوص روایت نقل  029ص 4حدیث الوالیه و سمهودی در جواهر العقدین و همچنین در کتاب االصابه ج
 کرده اند.
 

و نیز از جمله افرادی بود که در روز رحبه حاضر بود  ابو قدامه 221ص 2در کتاب اسد الغابه جابو قدامه انصاری،  .2
 آمده است. 029ص 4ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و سمهودی در کتاب جواهر العقدین و در کتاب االصابه ج

 
 

عقده در  و نیز ابن 312ص 3ابو عمره ابن محصن انصاری از دیگر راویان حدیث غدیر که ابن اثیر در اسد الغابه ج .1
 حدیث الوالیه از ایشان حدیث غدیر را نقل کرده اند.

 
کشته شد در کتاب حدیث الوالیه ابن عقده و نیز کتاب نخب المناقب جعابی و  32ابو هیثم ابن تیهان در صفین در سال  .2

 کتاب مقتل خوارزمی و نیز کتاب جواهر العقدین سمهودی از ایشان حدیث غدیر را نقل کرده اند.
 

رافع قبطی از دیگر ناقالن حدیث غدیر که روایت ایشان را ابن عقده در حدیث الوالیه و نیز ابو بکر جعابی در ابو  .8
 نخب المناقب و خوارزمی در مقتل خویش نقل کرده اند.

 
و ابو ذویب خویلد ) یا خالد ( ابن خالد ابم محرث هذلی از راویان حدیث غدیر می باشد ایشان از شاعران دوره جاهلی  .9

دوره اسالم هستند و در دوره خالفت عثمان چشم از جهان بست. ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و خطیب خوارزمی 
 در فصل چهارم از کتاب مقتل االمام السبط الشهید از ایشان روایت غدیر را نقل کرده اند.

 

                                                                                                                                                                                     
موجب  -طور عادت بر كذب  به لحاظ امتناع توافق آنان به -خبرمتواتر عبارت است از اخبار جمعى كه  0

اطمینان به درستى خبر گردد. از این عنوان در اصول فقه، مباحث حّجت سخن رفته است. خبر متواتر، به 
معیّن آن به حّد تواتر  لفظ یا الفاظ شود كهشود. به خبرى متواتر لفظى گفته مى متواتر لفظى و معنوى تقسیم مى 

نقل شده باشد، مانند حدیث ثقلین و حدیث غدیر. در متواتر معنوى، خبر با الفاظى مختلف نقل شده لیكن مضمون 
 و معناى همۀ آنها یكى است؛ اعم از آنكه آن معناى واحد، معناى مطابقى الفاظ باشد یا معناى التزامى.

غت به معناى یار است. علماى اهل سنت معتقدند: صحابى بر كسى اطالق جمع صاحب و در ل« صحابه»2

شود كه پیامبر )ص( را در حال ایمان مالقات كرده و در حال اسالم وفات نماید. ابن حجر عسقالنى در كتاب مى
 االصابة فى تمییز الصحابة در تعریف صحابى گفته است: صحابى كسى است كه پیامبر )ص( را در حال ایمان

محمد بن اسماعیل بخارى صاحب الجامع الصحیح و احمد بن حنبل شیبانى  مالقات و مسلمان فوت كند. و نیز
اند. براى پرهیز از طوالنى شدن از ذكر نظر دیگران خوددارى )پیشواى مذهب حنبلى( بر همین نظریه بوده

 ایم.نموده
در آنجا جمع کرد و از آنان پرسید )مناشدة(:  رحبه محله ای در کوفه است که امیر المومنین )ع( مردم را3

چه کسی در غدیر خم از رسول خدا )ص( شنید که فرمود: .... من کنت مواله فعلی مواله؟.... این روز به روز 
 رحبه و یا روز مناشده مشهور شد.
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عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابو بکر از راویان حدیث غدیر که ابن  03ابو بکره ابن ابی قحافه تیمی متوفای سال  .01
جعابی در کتاب نخب المناقب و نیز منصور رازی در کتاب فی حدیث الغدیر و همچنین شمس الدیین جزری شافعی در 

 روایت غدیر را از ایشان نقل کرده اند. 3اسنی المطالب ص
 

ان بست. حدیث غدیر در دو کتاب حدیث سالگی چشم از جه 22 سن درو  24در سال اسامه ابن زید ابن حارثه کلبی،  .00
 الوالیه و کتاب نخب الوالیه از طریق ایشان روایت شده است.

 
و نظرات دیگری در خصوص سال وفات  32 – 31کعب انصاری خزرجی، از قّراء بزرگ، متوفای سال اُبی ابن  .02

 نقل کرده است. ایشان وجود دارد، ابو بکر جعابی روایت غدیر را از ایشان در کتاب نخب الوالیه
 

اسعد ابن زراره انصاری، ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابو بکر جعابی در کتاب نخب المناقب و ابو سعید مسعود  .03
حدیث غدیر را از ایشان روایت  4سجستانی در کتاب الوالیه و همچنین شمس الدین جزری در کتاب اسنی المطالب ص

 کرده اند.
 

از روایت کنندگان حدیث غدیر می باشند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه از ایشان این اسماء بنت عمیس خثعمیه،  .04
 حدیث را نقل کرده اند.

 
ام سلمه همسر رسول اکرم )ص( از دیگر راویان واقعه غدیر هستند در کتاب حدیث الوالیه ابن عقده و کتاب جواهر  .02

و همچنین در کتاب وسیله اآلمال شیخ احمد ابن فضل ابن  41و نیز در کتاب ینابیع الموده صالعقدین سمهودی شافعی 
 محمد باکثیر مکی شافعی، حدیث غدیر از ام سلمه روایت شده است.

 
ام هانی دختر ابی طالب )ع( روایت کننده حدیث غدیر می باشند بزاز در مسند خویش و نیز سمهودی شافعی و  .01

ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه از ایشان حدیث غدیر را روایت و نیز  41همچنین قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص
 کرده اند.

 
بدرود حیات گفت از دیگر  93ابو حمزه انس ابن مالک انصاری خزرجی خدمتکار پیامبر اکرم )ص( که در سال  .02

معارف و نیز ابن قتیبه دینوری در کتاب ال 322ص 2راویان این واقعه می باشند خطیب بغدادی در تاریخ خود ج
و نیز خطیب خوارزمی در المقتل و همچنین ابن عقده در حدیث الوالیه و نیز ابو بکر جعابی در نخب المناقب  290ص

و همچنین  413و ص 024ص 1و نیز متقی هندی در کنز العمال ج 004و همچنین سیوطی در تاریخ الخلفاء ص
، حدیث شریف غدیر را از ایشان روایت 4ب صو جزری در کتاب اسنی المطال 21بدخشی در کتاب نزل االبرار ص

 کرده اند.
 

و  280ص 4می باشند احمد ابن حنبل در مسند ج 22براء ابن عازب انصاری اوسی، از ساکنان کوفه و متوفای سال  .08
و نیز خطیب بغدادی در  01و همچنین در کتاب خصائص نسائی ص 29و  28ص  0نیز در کتاب سنن ابن ماجه ج

و همچنین در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال و  428ص 3و نیز طبری در تفسیر خود ج 231تاریخ خود ص
و نیز محب الدین طبری در  423ص 2نیز ثعلبی در کتاب الکشف و البیان و نیز ابن عبد البر در کتاب االستیعاب ج

مالکی در کتاب و نیز ابن صباغ  94صو همچنین خطیب خوارزمی در مناقب خود  019ص 2ریاض النضره ج
و نیز گنجی شافعی در کتاب کفایه الطالب  12و همچنین ذخایر العقبی محب الدین طبری ص 22الفصول المهمه ص

و همچنین جمال الدین  094ص  1و نیز نیشابوری در تفسیر خود ج 131ص 3و نیز فخر رازی در تفسیر ج 04ص
و  222و نیز کتاب مشکاة المصابیح ص 222ص 2غیر جزرندی در کتاب نظم درر السبطین و نیز در کتاب جامع الص

 1نیز میبدی در کتاب شرح دیوان امیر المومنین ع و همچنین در کتاب فرائد السمطین و نیز در کتاب کنز العمال ج
 ، حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند. 212ص 2و نیز ابن کثیر در کتاب بدایه و نهایه ج 392و  022ص
 

 3از راویان حدیث غدیر هستند. کتاب مستدرک حاکم نیشابوری ج 13صیب ابو سهل اسلمی متوفای سال بریده ابن ح .09
و همچنین کتاب مقتل  423ص 2و نیز کتاب استیعاب ابن عبد البر ج 23ص 4و نیز کتاب حلیة االولیاء ج 001ص

و نیز کتاب جامع  004و نیز کتاب تاریخ الخلفاء ص 3خوارزمی و نیز کتاب اسمی المطالب جزری شافعی ص
و نیز کتاب  21و نیز کتاب مفتاح النجاة و نزل االبرار ص 392ص 1و نیز کتاب کنز العمال ج 222ص 2الصغیر ج

 ، حدیث غدیر را از طریق ایشان نقل نمودند.414ص 1تفسیر المنار ج
 

علی )ع( هستند ابن عقده در  ابو سعید ثابت ابن ودیعه انصاری خزرجی مدنی از ناقالن حدیث غدیر به جهت دفاع از .21
و در کتاب تاریخ آل محمد )ص(  212ص 2و ج 312ص 3کتاب حدیث الوالیه و نیز ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج

 ، روایت غدیر را از ایشان نقل کرده اند.12ص
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کتاب االصابه سال  در همانجا وفات کرد اما در 21در سال جابر ابن سمره ابن جناده ابو سلیمان سوائی، اهل کوفه و  .20
ذکر کرده است ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و خوارزمی در فصل چهارم از کتاب مقتل  24وفات ایشان را سال 

 خود، حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند.
 

ان از در مدینه وفات کرد. ایش 82و به نظر برخی  23 – 24سالگی در سال  94جابر ابن عبدهللا انصاری، در سن  .22
دیگر راویان حدیث غدیر می باشند. ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابو بکر جعابی در کتاب نخب المناقب و 

و نیز ابو حجاج در کتاب اسماء الرجال و نیز در کتاب تهذیب  423ص 2همچنین ابن عبدالبر در کتاب االستیعاب ج
و نیز حموینی در کتاب فرائد السمطین و نیز ابن کثیر  01و همچنین در کتاب کفایة الطالب ص 332ص 2التهذیب ج

و همچنین سمهودی در  398ص 1و نیز متقی هندی در کتاب کنز العمال ج 219ص 2در کتاب البدایه و النهایه ج
و نیز خوارزمی در کتاب مقتل خویش و نیز  40کتاب جواهر العقدین و نیز قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده ص

، روایت غدیر را از 12و نیز قاضی بهلول بهجت در کتاب تاریخ آل محمد ص 3صکتاب اسنی المطالب جزری در 
 جابر ابن عبدهللا انصاری نقل کرده اند.

 
جبله ابن عمر انصاری، از روایت کنندگان حدیث غدیر هستند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه روایت غدیر را از  .23

 ایشان نقل کرده اند.
 

بن مطعم ابن عدی قرشی نوفلی، ایشان نیز روایت غدیر را نقل کرده اند و قاضی بهلول بهجت در کتاب تاریخ جبیر ا .24
آل محمد و نیز همدانی در کتاب مودة القربة و نیز قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده، حدیث غدیر را از ایشان نقل 

 کرده اند.
 

، ایشان نیز از ناقالن حدیث غدیر شمرده شده اند و هیثمی در 24- 20جریر ابن عبدهللا ابن جابر بجلی، متوفای سال  .22
از معجم کبیر طبرانی حدیث غدیر را از ایشان نقل کرده اند و نیز سیوطی در کتاب تاریخ  011ص 9مجمع الزوائد ج

 1و همچنین متقی هندی در کتاب کنز العمال ج 349ص 2نهایه جو نیز ابن کثیر در کتاب البدایه و ال 004الخلفاء ص
بدخشی در کتاب مفتاح النجا و نیز خوارزمی در کتاب مقتل و نیز وصابی در کتاب االکتفاء و نیز  399و  024ص

 خویش، حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند.
 

غدیر می باشند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و از راویان حدیث  30ابو ذر جندب ابن جناده غفاری متوفای سال  .21
کتاب فرائد السمطین و خطیب خوارزمی در کتاب مقتل خویش و  28جعاب در کتاب نخب المناقب و نیز در باب 

 حدیث غدیر را از ابو ذر غفاری روایت کرده اند. 4همچنین جزری شافعی در کتاب اسنی المطالب ص
 

 0مازن انصاری از راویان حدیث غدیر بشمار آمده اند و ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج ابو جنیده جندع ابن عمرو ابن .22
روایت غدیر را از  12و نیز شیخ محمد صدر عالم در کتاب معارج العلی و نیز کتاب تاریخ آل محمد ص 318ص

 ایشان نقل کرده اند.
 

در  یان حدیث غدیر شمرده شده اند و ابن عقدهاز دیگر راو 22 – 21حبه ابن جوین ابو قدامه عرنی بجلی متوفای  .28
و نیز ابن مغازلی در کتاب مناقب خود و نیز  88ص 2کتاب حدیث الوالیه و دوالبی در کتاب الکنی و االسماء ج

 0و ابن حجر در کتاب االصابه ج 312ص 0خطیب خوارزمی در مقتل خویش و ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج
 ، روایت غدیر را از ایشان نقل کرده اند.34کتاب ینابیع الموده صو قندوزی حنفی در  322ص
 

حبشی ابن جناده سلولی اهل کوفه و بروایت اصبغ از کسانی که در واقعه یوم مناشده حاضر بودند و برای علی )ع(  .29
نیز محب و  212ص 2جو  312ص 3شهادت داد. ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج

و همچنین سیوطی در کتاب جمع الجوامع و نیز متقی هندی در  019ص 2الدین طبری در کتاب ریاض النضره ج
و هیثمی در کتاب مجمع  200ص 2و نیز ابن کثیر شامی در کتاب البدایه و النهایه ج 024ص 1کتاب کنز العمال ج

و نیز در کتاب  21شی در نزل االبرار صو بدخ 004و سیوطب در کتاب تاریخ الخلفاء ص 011ص 9الزوائد ج
مفتاح النجا و همچنین شیخ ابراهیم وصابی شافعی در کتاب فضل االربعه الخلفاء و جزری در کتاب اسنی المطالب 

 ، روایت غذیر را از ایشان نقل کرده اند.4ص
 

ر کتاب حدیث الوالیه و نیز ابن حبیب ابن بدیل ابن ورقاء خزاعی از راویان حدیث غدیر بشمار آمده اند و ابن عقده د .31
، روایت غدیر را از ایشان نقل کرده 314ص 0و ابن حجر در کتاب االصابه ج 318ص 0اثیر در کتاب اسد الغابه ج

 اند.
 

حذیفه ابن اسید ابو سریحه خفاری از اصحاب شجره هستند حدیث غدیر را ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ترمذی  .30
و نیز حموینی در فرائد السمطین و ابن اثیر در کتاب اسد الغابه و ابن صباغ  298ص 2در کتاب صحیح خویش ج

 2و النهایه ج و ابن عساکر در کتاب تاریخ خود و نیز ابن کثیر در کتاب البدایه 22مالکی در کتاب فصول المهمه ص
 ، از ایشان نقل کرده اند.348ص 2و جلد  219ص
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، از دیگر ناقالن حدیث غدیر می باشند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابو 31حذیفه ابن یمان یمانی متوفای سال  .32
بکر جعابی در کتاب نخب المناقب و حاکم حسکانی در کتاب دعاة الهداة الی اداء حق المواالة، بعد از ذکر حدیث می 

به صحت این روایت کردند. و  نویسد که من این حدیث را بر ابو بکر محمد ابن محمد صیدالنی خواندم و ایشان اقرار
 نیز جزری در کتاب اسنی المطالب روایت غدیر را از جذیفه ابن یمان یمانی نقل کرده اند.

 
 حسان ابن ثابت، از شاعران قرن اول نیز از راویان حدیث غدیر بشمار آمده اند. .33

 
الیه و ابو بکر جعابی در کتاب نخب امام حسن مجتبی )ع( از راویان حدیث غدیر هستند و ابن عقده در کتاب حدیث الو .34

 المناقب و خوارزمی نیز حدیث غدیر را از ایشان نقل کرده اند.
 

و امام حسین )ع( نیز از راویان حدیث غدیر هستند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابو بکر جعابی در نخب المناقب  .32
مغازلی در مناقب خود و ابو نعیم در حلیة االولیاء خطیب خوارزمی در مقتل خود و عاصمی در کتاب زین الفتی و ابن 

 حدیث غدیر را از امام حسین )ع( روایت کرده اند. 14ص 9ج
 

در جنگ با روم به شهادت رسید ایشان  22یا  20و به نقل دیگر در سال  21ابو ایوب خالد ابن زید انصاری، در سال  .31
اب حدیث الوالیه و ابوبکر جعابی در کتاب نخب المناقب و از دیگر راویان حدیث غدیر می باشند و ابن عقده در کت

 2و ج 312ص 3و ج 1ص 2و نیز ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج 019ص 2محب الدین طبری در ریاض النضره ج
و همچنین سیوطی در جمع الجوامع و در کتاب تاریخ  219ص 2و نیز ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه ج 212ص

و نیز متقی هندی در کتاب کنز العمال و نیز طبرانی در کتاب معجم کبیر و نیز ابن حجر عسقالنی در  004الخلفاء ص
، حدیث 4و جزری در کتاب اسنی المطالب ص 21چاپ اول ص 2وج 223ص 1و ج 281ص 2کتاب االصابه ج

 غدیر را از ایشان روایت کرده اند.
 

از راویان حدیث غدیر بشمار آمده است و ابو بکر  22یا  20متوفای سال ابو سلیمان خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی  .32
 جعابی در کتاب نخب المناقب روایت غدیر را از ایشان نقل کرده است.

 
ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز  کشته شد 32خزیمه ابن ثابت انصاری ذو الشهادتین، در جنگ صفین در سال  .38

و نیز  312ص 3المناقب و سمهودی در کتاب جواهر العقدین و ابن اثیر در اسد الغابه ج ابو بکر جعابی در کتاب نخب
روایت غدیر را از ایشان  12و قاضی بهلول بهجت در کتاب تاریخ آل محمد ص 4جزری در کتاب اسنی المطالب ص

 نقل کرده اند.
ایشان یکی از افرادی است که در یوم  وفات کرد 18ابو شریح خویلد ابن عمرو خزاعی، از ساکنان مدینه و در سال  .39

 المناشده به طرفداری علی )ع( شهادت دادند می باشد.
رفاعه ابن منذر انصاری از دیگر راویان حدیث غدیر می باشند که ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابوبکر جعابی  .41

 ایشان نقل کرده اند.در کتاب نخب المناقب و نیز منصور رازی در کتاب الغدیر حدیث غدیر را از 
کشته شد. ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و  31در سال زبیر ابن عوام قرشی از دیگر راویان حدیث غدیر می باشد.  .40

نیز ابو بکر جعابی در کتاب نخب المناقب و نیز منصور رازی در کتاب الغدیر و همچنین ابن مغازلی ایشان را از 
ایشان را از ناقالن حدیث غدیر  3نیز جزری شافعی در کتاب اسنی المطالب ص راویان این حدیث بر شمرده است و

 ذکر کرده اند.
، از راویان حدیث غدیر بشمار آمده اند احمد ابن حنبل در 18و بنقلی  11زید ابن ارقم انصاری خزرجی متوفای سال  .42

دوالبی در کتاب الکنی و و همچنین  01و  02و نیز نسائی در کتاب الخصائص ص 322و  318ص 4مسند خود ج
 2، و نیز بغوی در کتاب مصابیح السنه ج0322چاپ  322ص 2و نیز مسلم در صحیح خود ج 10ص 2االسماء ج

و نیز احمد ابن حنبل در  019ص 3و حاکم در مستدرک خود ج 298ص 2و ترمذی در کتاب صحیح خود ج 099ص
 2و نیز محب الدین طبری در کتاب ریاض النضره ج 28و نیز در کتاب فرائد السمطین باب  008ص 0مسند خود ج

 ، روایت غدیر را از زید ابن ارقم نقل کرده اند.233ص 3و نیز ذهبی در کتاب تلخیص خود ج 019ص
 

وفات کرد این عقده در کتاب حدیث الوالیه و  21و بنقل دیگر بعد از سال  48یا  42ابو سعید زید ابن ثابت متوفای  .43
، روایت غدیر را از ایشان نقل 4کتاب نخب المناقب و جزری شافعی در کتاب اسنی المطالب صابوبکر جعابی در 

 کرده اند.
 

یزید ابن شراحیل انصاری از کسانی بود که در یوم المناشده به طرفداری از امام علی )ع( به حدیث غدیر شهادت  ،زید .44
ست و ابن اثیر این شهادت ابن شراحیل را از ابن عقده داد. ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه شهادت او را نقل کرده ا

و نیز خوارزمی در  212ص 0روایت کرده است و نیز ابن حجر در کتاب االصابه ج 233ص 2در کتاب اسد الغابه ج
 ، حدیث غدیر را از ابن شراحیل روایت کرده اند.12کتاب مقتل خود و نیز صاحب کتاب تاریخ آل محمد ص

 
انصاری از دیگر ناقالن حدیث غدیر می باشد و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه روایت غدیر را از زید ابن عبدهللا  .42

 ایشان نقل کرده است.
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و  08و  4و  3ابو اسحاق سعد ابن ابی وقاص از دیگر راویان حدیث غدیر هستند. نسائی در کتاب خصائص خود ص .41

و نیز حاکم در مستدرک  31ص 0و نیز محمد ابن ماجه در ج 48نیز عبدهللا ابن احمد ابن حنبل در کتاب العمده ص
و نیز هیثمی در  01و گنجی در کتاب کفایة الطالب ص 321ص 4و ابو نعیم در حلیة االولیاء ج 001ص 3خود ج

و نیز جمال الدین سیوطی در  202ص 2ج و نیز ابن کثیر شامی در کتاب البدایه و النهایه 012ص 9مجمع الزوائد ج
حدیث را از طبرانی نقل می کند و نیز متقی هندی در کتاب کنز  004الجوامع و در کتاب تاریخ الخلفاء صکتاب جمع 
و نیز وصابی در کتاب االکتفاء فی فضائل االربعة الخلفاء و نیز بدخشانی در کتاب نزل  412و  024ص 1العمال ج

 ، حدیث غدیر را از ابو اسحاق روایت کرده اند.21االبرار ص
 

ن جناده عوفی پدر عطیه عوفی از راویان حدیث غدیر می باشند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز ابو بکر سع اب .42
 جعابی در کتاب نخب المناقب و نیز خوارزمی در مقتل خویش، روایت غدیر را از سعد ابن جناده نقل کرده اند.

دوازده گانه می باشد ابو بکر جعابی در کتاب  و یکی از نقبای 02یا  04سعد ابن عباده انصاری خزرجی متوفای  .48
 نخب المناقب حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده است.

 
و در قبرستان بقیع مدفون است. ابن  24و یا  12یا  14یا  13ابو سعید سعد ابن مالک انصاری خدری متوفای سال  .49

نعیم در کتاب ما نزل من القرآن و نیز ابوالفتح محمد عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز ابو بکر ابن مردویه و نیز ابو 
و نیز حموینی در کتاب فرائد  094ص 1ابن علی نطنزی در کتاب خصائص العلویه و نیشابوری در تفسیر خود ج

و نیز سیوطی در کتاب  04ص 2و نیز ابن کثی در تفسیر خود ج 81السمطین و همچنین خوارزمی در مناقب خود ص
و نیز متقی هندی در کنز العمال  229ص 2و در کتاب در المنثور ج 004ر کتاب تاریخ الخلفاء صجمع الجوامع و د

 ، روایت غدیر را از ابو سعید سعد ابن مالک انصاری نقل کرده اند.3و جزری در اسنی المطالب ص 391ص 1ج
 

ابن مغازلی در کتاب از دیگر راویان حدیث غدیر می باشند و  20 – 21سعید ابن زید قرشی عدوی متوفای سال  .21
 مناقب خود سعید ابن زید را از صد راوی حدیث غدیر یرشمرده است.

 
را از سعید ابن سعد ابن عباده انصاری راوی حدیث غدیر هستند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه خود روایت غدیر  .20

 ایشان نقل کرده است.
 

سالگی، از دیگر راویان این حدیث شمرده شده است و  311در سن تقریبا   32- 31ابو عبدهللا سلمان محمدی متوفای  .22
کتاب فرائد  28ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز ابو بکر جعابی در نخب المناقب و نیز حموینی شافعی در باب 

، ایشان را از جمله صحابه ای که حدیث غدیر 4ین جزری شافعی در کتاب اسنی المطالب صالسمطین و نیز شمس الد
 را روایت کرده بر شمرده اند.

 
، و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه ایشان را از دیگر 24ابو مسلم سلمی ابن عمرو ابن اکوع اسلمی متوفای سال  .23

 ه است.راویان حدیث غدیر ذکر کرده و از او نقل روایت کرد
 

به وفات رسید ایشان نیز از  11و یا  29 – 28ابو سلیمان سمره ابن جندب فزاری، همپیمان با انصار بود و در سال  .24
و نیز ابو بکر جعابی در کتاب نخب المناقب و جمله راویان حدیث غدیر می باشند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه 

 روایت غدیر را از ایشان نقل کرده اند.، 4نیز شمس الدین جزری در اسنی المطالب ص
 

از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار آمده اند و ابن عقده در کتاب  38سهل ابن حنیف انصاری اوسی متوفای سال  .22
به  1حدیث الوالیه و نیز ابو بکر جعابی در کتاب نخب المناقب و نیز ابن اثیر او را از جمله افرادی که در یوم الرحبه

آورده است و نیز جزری شافعی در کتاب  312ص 3به نفع علی )ع( شهادت داد در کتاب اسد الغابه ج روایت اصبغ
 ، سهل ابن حنیف را از صحابه ای که حدیث غدیر را روایت کرده اند بشمار آورده اند.4اسنی المطالب ص

 
رد از دیگر افرادی که به سالگی وفات ک 011در  90ابوالعباس سهل ابن سعد انصاری خزرجی ساعدی که در ساتل  .21

طرفداری علی )ع( شهادت به حدیث غدیر در یوم المناشده کرده اند می باشد و نیز سمهودی در کتاب جواهر العقدین 
نقل کرده و در کتاب تاریخ آل  38از ابن عقده نقل کرده است و قندوزی تیز از سمهودی در کتاب ینابیع الموده ص

 روایت کرده اند.ز ابو العباس نیز حدیث غدیر را ا 12محمد ص
 

و در همانجا به خاک سپرده شد از دیگر ناقالن این  81ابو امامه صدی ابن عجالن باهلی ساکن شام و متوفای سال  .22
 حدیث می باشد و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه از ایشان روایت غدیر را نقل کرده است.

                                                           
 پرسید )مناشدة(:ع کرد و از آنان امیر المومنین )ع( مردم را در آنجا جم کهرحبه محله ای در کوفه است 0

چه کسی در غدیر خم از رسول خدا )ص( شنید که فرمود: .... من کنت مواله فعلی مواله؟.... این روز به روز 
 رحبه و یا روز مناشده مشهور شد.
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عقده در حدیث الوالیه و منصور رازی در کتاب الغدیر که نام او را ضمیره اسدی نیز از راویانی می باشد که ابن  .28

ضمره آورده و گمان کرد که ایشان ضمیره ابن جندب است یا ابن حبیب می باشد نیز روایت غدیر را از ایشان نقل 
 کرده اند.

 
ادی که در جنگ جمل سالگی کشته شد از جمله افر 13در سن  31طلحه ابن عبیدهللا تمیمی که در جنگ جمل در سال  .29

و نیز حاکم در مستدرک  00ص 2به نفع علی )ع( شهادت به حدیث غدیر کرد و مسعودی در کتاب مروج الذهب ج
و نیز سیوطی  012ص 9و نیز هیثمی در مجمع الزوائد ج 002و نیز خوارزمی در کتاب مناقب خود ص 020ص 3ج

از نسائی نقل می کند و نیز متقی هندی در کتاب  390ص 0در جمع الجوامع و ابن حجر در کتاب تهذیب التهذیب ج
و نیز جزری در  349ص 2از ابن عساکر نقل می کند و ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه ج 83ص 1کنز العمال ج

 ، حدیث غدیر را از طلحه ابن عبیدهللا نقل کرده اند.3اسنی المطالب ص
 

حدیث غدیر می باشند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و ابن حجر در عامر ابن عمیر النمیری نیز از راویان دیگر  .11
از ابن عقده از موسی ابن اکتل ابن عمیر النمیری از عمویش عامر حدیث غدیر را نقل  222ص 2کتاب االصابه ج

 کرده است.
 

الوالیه و نیز ابن اثیر  عامر ابن لیلی ابن ضمره نیز از راویان حدیث غدیر بشمار آمده است و ابن عقده در کتاب حدیث .10
، حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده 222ص 2و نیز ابن حجر در کتاب االصابه ج 92ص 3در کتاب اسد الغابه ج

 اند.
 

بعد از عامر ابن لیلی ابن ضمره را از جمله  222ص 2عامر ابن لیلی غفاری را تنها ابن حجر در کتاب االصابه ج .12
 ت. راویان حدیث غدیر برشمرده اس

 
و  008ص 0ابو طفیل عامر ابن وائل لیثی از دیگر راویان حدیث غدیر هستند که احمد ابن حنبل در مسند خود ج .13

 3و حاکم در مستدرک خود ج 298ص 2و نیز ترمذی در صحیح خود ج 02و 02نسائی در خصائص خود ص
و نیز ابن حجر  348و  241ص 2و ج 200ص 2و نیز ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه ج 233و 001و  019ص

و نیز سمهودی در  391ص 1و نیز متقی هندی در کتاب کنز العمال ج 029ص 4و ج 222ص 2در کتاب االصابه ج
از سمهودی نقل کرده است و همه از ابو طفیل  38کتاب جواهر العقدین و نیز قندوزی حنفی در کتاب ینابع الموده ص

 لیثی حدیث غدیر را روایت کرده اند.
 

عایشه بنت ابی بکر ابن ابی قحافه همسر پیامبر )ص( نیز از راویان این حدیث شمرده شده اند و ابن عقده در کتاب  .14
 حدیث الوالیه حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده است.

نیز از دیگر ناقالن ای حدیث می باشند و ابن  32عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم عموی پیامبر )ص( متوفای سال  .12
 ، حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند.3عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز جزری در کتاب اسنی المطالب ص

 
عبد الرحمن ابن عبد رب انصاری یکی دیگر از شهادت دهندگان به حدیث غدیر به طرفداری از علی )ع( در یوم  .11

و  212ص 2و ج 312ص 3اثیر در کتاب اسد الغابه جالرحبه می باشند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز ابن 
، حدیث غدیر را از عبدالرحمن 12و نیز در کتاب تاریخ آل محمد ص 418ص 2نیز ابن حجر در کتاب االصابه ج

 روایت کرده اند.
 

از راویان حدیث غدیر می باشند و ابن عقده در کتاب  32- 30ابو محمد عبد الرحمن ابن عوف قرشی زهری متوفای  .12
، ایشان را از دیگر 3حدیث الوالیه و نیز منصور رازی در کتاب الغدیر و نیز جزری در کتاب اسنی المطالب ص

 راویانی که حدیث غدیر را نقل کرده برشمردند.
 

عبد الرحمن ابن یعمر دیلی ساکن کوفه از ناقالن حدیث غدیر می باشند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و خوارزمی  .18
 خود ایشان را از دیگر راویان روایت غدیر بشمار آورده اند.در مقتل 

 
عبدهللا ابن ابی عبداالسد مخزومی نیز از راویان غدیر می باشد و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه حدیث غدیر را از  .19

 ایشان روایت کرده اند.
 

ی دیگر از شاهدان حدیث غدیر به عبدهللا ابن بدیل ابن ورقاء بزرگ طایفه خزاعه که در صفین کشته شد نیز یک .21
 بود. الرحبهطرفداری از علی )ع( در یوم 

 
 عبدهللا ابن بشیر مازنی را ابن عقده از راویان حدیث غدیر در کتاب حدیث الوالیه آورده است. .20
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در عبدهللا ابن ثابت انصاری از دیگر شهادت دهندگان در یوم رحبه به طرفداری از علی )ع( به حدیث غدیر بود و  .22
 کتاب تاریخ آل محمد ایشان را از دیگر روایت کنندگان حدیث غدیر ذکر کرده است.

 
نیز از دیگر ناقالن این حدیث می باشد و ابن عقده در کتاب  81عبدهللا ابن جعفر ابن ابی طالب هاشمی متوفای سال  .23

 حدیث الوالیه حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند.
 

ی مخزومی نیز از دیگر روایت کنندگان غدیر هستند و سیوطی در کتاب احیاء المیت از عبد هللا ابن حنطب قرش .24
 طبرانی از مطلب ابن عبدهللا ابن حنطب از پدرش خطبه پیامبر )ص( در جحفه را روایت کرده است. 

 
شان نقل کرده عبدهللا ابن ربیعه نیز راوی حدیث غدیر می باشد و خوارزمی در کتاب مقتل خود حدیث غدیر را از ای .22

 است.
 

و نیز احمد ابن  2نیز از راویان غدیر است و نسائی در کتاب خصائص خود ص 18عبدهللا ابن عباس متوفای سال  .21
و  22و نیز خطیب خوارزمی در مناقب خوب ص 032ص 3و حاکم در مستدرک ج 330ص 0حنبل در مسند ج

، 332ص 2شامی در کتاب البدایه و النهایه ج و ابن کثیر 213ص 2همچنین محب الدین طبری در ریاض النضره ج
 حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند.

 
نیز راوی حدیث غدیر است و ابن عقده در کتاب خود حدیث  82 – 81عبدهللا ابن ابی اوفی علقمه اسلمی متوفای  .22

 الوالیه روایت غدیر را از ایشان نقل کرده است.
 

از دیگر راویان حدیث غدیر می باشند و  23- 22بن خطاب عدوی متوفای سال ابو عبدالرحمن عبدهللا ابن عمر ا .28
و نیز ابن ابی شیبه در کتاب سنن خود و نیز وصابی شافعی در کتاب االکتفاء و  011ص 9هیثمی در مجمع الزوائد ج

 1کنز العمال ج از طبرانی و نیز متقی هندی در کتاب 004نیز سیوطی در جمع الجوامع و در کتاب تاریخ الخلفاء ص
ایشان را  4در فصل چهارم از کتاب مقتل خود و نیز جزری در کتاب اسنی المطالب صو خطیب خوارزمی  024ص

 از جمله راویان حدیث غدیر برشمرده اند.
 

و مدفون در قبرستان بقیع نیز از راویان این حدیث شناخته  33- 32ابو عبدالرحمن عبدهللا ابن مسعود هذلی متوفای  .29
است و ابن مردویه نزول آیه تبلیغ در شأن علی )ع( در روز غدیر را از ایشان نقل کرده است و نیز سیوطی در  شده

و نیز آلوسی بغدی از سیوطی و ایشان از ابن مردویه  22ص 2و شوکانی در تفسیر خود ج 298ص 2الدر المنثور ج
، ابو عبدالرحمن هذلی را 4سنی المطالب صو نیز خوارزمی و شمس الدین جزری در ا 348ص 2در روح المعانی ج

 از راویان حدیث غدیر برشمرده اند.
 

عبدهللا ابن یامیل نیز از راویان این حدیث می باشند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز ابن اثیر در کتاب اسد  .81
، 34تاب ینابع خود صو نیز قندوزی حنفی در ک 382ص 2و نیز ابن حجر در کتاب االصابه ج 224ص 3الغابه ح

 ایشان را از جمله ناقالن حدیث غدیر شناختند.
 

نیز از ناقالن حدیث غدیر هستند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز منصور  32عثمان ابن عفان متوفای سال  .80
 ازی در کتاب الغدیر و نیز مغازلی، او را از راویان حدیث غدیر برشمرده اند.ر
 

انصاری برادر براء ابن عازب او کسی است که در روز رحبه به طرفداری از علی )ع( شهادت به عبید ابن عازب  .82
 حدیث غدیر کرد.

 
سالگی وفات کرد او نیز از شهادت دهندگان به حدیث غدیر به  011و در سن  18ابو طریف عدی ابن حاتم در سال  .83

الوالیه و سید نورالدین سمهودی در کتاب جواهر  طرفداری از علی )ع( در یو الرحبه بود ابن عقده در کتاب حدیث
از سمهودی و نیز شیخ احمد ابن مکی شافعی در کتاب وسیلة المآل فی  38العقدین و قندوزی در ینابیع الموده ص

 ، از جمله راویان این حدیث شمرده شده است.12مناقب اآلل و نیز در کتاب تاریخ آل محمد ص
 

یگر ناقالن حدیث غدیر شناخته شده است و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه روایت عطیه ابن بسر مازنی نیز از د .84
 غدیر را از ایشان نقل کرده است.

سالگی وفات کرد ابن عقده  11، از طرف معاویه به مدت سه سال فرماندار مصر بود در حدود عقبه ابن عامر جهنی .82
ی )ع( در یوم الرحبه به حدیث غدیر شهادت دادند و نیز در ایشان را از جمله کسانی ذکر کرده که به طرفداری از عل

 ایشان را از روات این حدیث معرفی کرده است. 12کتاب تاریخ آل محمد ص
 

علی ابن ابیطالب )ع( نیز از راویان این حدیث می باشند و ثقات شعر مشهور ایشان را روایت کرده اند و احمد ابن  .81
و همچنین هیثمی در کتاب  348ص 2ثیر از احمد در کتاب البدایه و النهایه جو ابن ک 022ص 0حنبل در مسند خود ج
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و نیز ابن حجر در  004و سیوطی نیز در کتاب جمع الجوامع و کتاب تاریخ الخلفاء ص 012ص 9مجمع الزوائد ج
در کتاب و مفتاح النجا و نیز طحاوی  21و نیز بدخشانی در کتاب نزل االبرار ص 332ص 2کتاب تهذیب التهذیب ج

 024ص 1و نیز متقی هندی در کنز العمال ج 313ص 2و ذهبی در میزان االعتدال ج 312ص 2مشکل اآلثار ج
، ایشان )ع( را از راویان حدیث غدیر 14ص 9و نیز در کتاب حلیة االولیاء ابو نعیم اصبهانی ج 411و 399و  392و

 برشمرده اند.
 

کتاب فرائد  28و  41به شهادت رسید حموینی در باب  32ال ابوالیقظان عمار ابن یاسر در جنگ صفین در س .82
، ایشان را از راویان حدیث غدیر معرفی کرده 4السمطین و نیز خوارزمی و شمس الدین جزری در اسنی المطالب ص

 اند و او از کسانی که شهادت به طرفداری علی )ع( به حدیث غدیر کردند می باشد.
 

و سیوطی در کتاب تاریخ  012ص 9امه کشته شد هیثمی در کتاب مجمع الزوائد جعماره خزرجی انصاری، در یوم یم .88
 و نیز بدخشانی در کتاب مفتاح النجا و کتاب نزل االبرار از ایشان روایت غدیر را نقل کرده اند. 12الخلفاء ص

 
می باشد و در عمر ابن ابی سلمه ابن عبد االسد مخزومی پسر خوانده پیامبر )ص( و مادرش ام سلمه همسر پیامبر  .89

 وفات کرد ابن عقده حدیث غدیر را از ایشان نیز روایت کرده است. 83سال 
 

یز سمعانی در از دیگر راویان حدیث غدیر می باشند ابن مغازلی در مناقب خود و ن 23عمر ابن خطاب متوفای سال .91
و نیز ابن کثیر  010ص 2کتاب فضائل الصحابه از ابی هریره و نیز محب الدین طبری در کتاب ریاض النضره ج

و خطیب خوارزمی در کتاب مقتل خود و نیط شمس الدین جزری در اسنی  349ص 2شامی در البدایه و النهایه ج
ز عمر ابن خطاب روایت می کند که گفت: رسول خدا و در کتاب موده القربی شهاب الدین همدانی ا 3المطالب ص

)ص( علی را علم و امام قرار داد و فرمود: من کنت مواله فعلیا مواله، خدایا دوست بدار هر که عاو را دوست بدارد 
 و دشمن باش با هر که با او دشمنی کند و خوار کن هر که او را خوار بدارد و یاری کن هر که او را یاری کند خدایا
تو گواه من بر آنان باش. عمر ابن خطاب می گوید کنار من جوان خوش سیمایی بود و به من گفت ای عمر رسول خدا 

قد را کسی جز منافق برهم نمی زند. سپس رسول خدا )ص( دستم را گرفت و فرمود: ای عمر عقدی بست که این ع
ند آنچه را که در مورد علی گفتم. شیخ قندوزی حنفی این از فرزندان آدم نیست بلکه او جبرئیل بود و خواست تاکید ک

 و را از ناقالن حدیث غدیر معرفی کرده اند. 249در کتاب ینابیع الموده ص
 

در بصره از راویان این حدیث بشمار آمده اند ابن عقده در کتاب  22ابو نجید عمران ابن حصین خزاعی متوفای سال  .90
خاری از ترمذی و نیز خطیب خوارزمی و شمس الدین جزری در اسنی حدیث الوالیه و نیز مولوی محمد سالم ب

 ، ایشان را از راویان حدیث غدیر ذکر کرده اند.4المطالب ص
 

از دیگر راویان حدیث غدیر می باشند و ابن عقده در کتاب حدیث  21عمرو ابن حمق خزاعی کوفی متوفای سال .92
 دیگر راویان این حدیث برشمرده اند.الوالیه و خوارزمی در کتاب مقتل خود ایشان را از 

 
عمرو ابن شراحیل نیز راوی حدیث غدیر می باشد و خوارزمی در کتاب مقتل خود ایشان را از جمله صحابه ای که  .93

 حدیث غدیر را روایت کرده اند آورده است.
 

و او نامه ای برای  93یکی از شاعران غدیر بود و ابن قتیبه در کتاب االمامه و السیاسه خود صعمرو ابن عاص  .94
آورده  021معاویه فرستاده بود که در آن به حدیث غدیر اشاره می کند و خوارزمی آن را در کتاب مناقب خود ص

 است.
 

عمرو ابن مره جهنی ابو طلحه یا ابو مریم از دیگر راویان غدیر هستند احمد ابن حنبل و طبرانی در معجم کبیر از  .92
 1)ص( در غدیر خم فرمود: من کنت مواله .... و متقی هندی در کنز العمال ج ایشان نقل می کنند که رسول خدا

از طبرانی و نیز شیخ ابراهیم وصابی شافعی در کتاب االکتفاء و محمد صدر عالم در کتاب معارج العلی و  024ص
را از ایشان روایت نیز بدخشانی در کتاب مفتاح النجی و نزل االبرار از احمد ابن حنبل و از طبرانی، حدیث غدیر 

 کرده اند.
 

فاطمه بنت رسول هللا )ص( نیز از راویان حدیث غدیر شمرده شده اند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز منصور  .91
رازی در کتاب الغدیر و شهاب الدین همدانی در مودة القربی از ایشان )س( نقل کرده اند که پیامبر فرمود: هر کس که 

 ی نیز موالی اوست و هر که من امام اویم علی نیز امام اوست.من موالی اویم عل
 

فاطمه بنت حمزه ابن عبد المطلب نیز از راویان حدیث غدیر می باشند و ابن عقده دذ کتاب خود حدیث الوالیه و نیز  .92
 منصور رازی در کتاب الغدیر روایت غدیر زا از ایشان نقل کرده اند.
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از حمله شهادت دهندگان به حدیث غدیر به طرفداری از علی )ع( بودند ابن عقده قیس ابن ثابت ابن شماس انصاری  .98
و محمد  312ص 0و نیز ابن حجر در االصابه ج 318ص 0در کتاب حدیث الوالیه ونیز ابن اثیر در اسد الغابه ج

 صدر عالم در کتاب معارج العلی روایت غدیر را از ایشان نقل کرده اند.
 

ه انصاری خزرجی یکی از شاعران غدیر در قرن اول می باشند ایشان از شاهدان علی )ع( به قیس ابن سعد ابن عباد .99
 ایشان به ثبت رسیده است.در خصوص حدیث غدیر از  ابن ابی سفیان حدیث غدیر بودند و مناظره ای با معاویه

 
ه است و ابن از راویان حدیث غدیر شناخته شد 20ابو محمد کعب ابن عجره انصاری مدنی متوفای سال  .011

 عقده در کتاب حدیث الوالیه روایت غدیر را از ایشان نقل کرده است.
 
نیز از جمله راویان حدیث غدیر معرفی شده اند و احمد ابن  24ابو سلیمان مالک ابن حویرث لیثی متوفای  .010

حویرث از پدرش و حنبل در کتاب مناقب خود و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه از مالک ابن حسین ابن مالک ابن 
ایشان نیز از پدرش که پیامبر )ص( در روز غدیر خم فرمود: من کنت مواله فعلی مواله. و هیثمی نیز در کتاب مجمع 

و همچنین بدخشانی در مفتاح النجی و  004و نیز جالل الدین سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء ص 018ص 9الزوائد ج
مد صدر عالم در کتاب معارج العلی و نیز وصابی شافعی در کتاب االکتفاء و نیز شیخ مح 21در کتاب نزل االبرار ص

 و نیز خوارزمی در مقتل خود حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده اند.
 
سالگی وفات کرد ایشان نیز حدیث غدیر را نقل کرده  21در سن  33مقداد ابن عمرو کندی زهری در سال .012

ه و نیز حموینی در کتاب فرائد السمطین حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده است و ابن عقده در کتاب حدیث الوالی
 اند.
 
ناجیه ابن عمرو خزاعی از جمله افرادی که شهادت به حقانیت علی )ع( در یوم الرحبه در کوفه به حدیث  .013

حجر در کتاب االصابه و ابن  1ص 2غدیر دادند ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه و نیز ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج
 و نیز خوارزمی ایشان را از جمله صحابه ای که روایت غدیر را نقل کرده اند معرفی کرده است. 242ص 3ج
 
در خراسان، نیز از راویان حدیث غدیر هستند و ابن عقده  12ابو برزه فضله ابن عتبه اسلمی متوفای سال  .014

 قل کرده است.در کتاب حدیث الوالیه، روایت غدیر را از ایشان ن
 
نعمان ابن عجالن انصاری نیز در روایت اصبغ ایشان نیز از شاهدانی بود که به حدیث غدیر به نفع علی  .012

 )ع( شهادت داد و در کتاب تاریخ آل محمد ایشان را از راویان حدیث غدیر ذکذ کرده است.
 
شته شد ابن عقده در کتاب در جنگ صفین ک 32هاشم مرقال ابن عتبه ابن ابی وقاص زهری مدنی، در سال  .011

، حدیث غدیر را 312ص 0و ابن حجر در کتاب االصابه ج 318ص 0حدیث الوالیه و ابن اثیر در کتاب اسد الغابه ج
 از ایشان روایت کرده اند.

 
ابو وسمه وحشی ابن حرب حبشی حمصی نیز از راویان غدیر بشمار آمده است و ابن عقده در کتاب حدیث  .012

 خوارزمی در کتاب مقتل خود ایشان را از کسانی که حدیث غدیر را نقل کرده اند معرفی نموده است.الوالیه و خطیب 
 
وهب ابن حمزه نیز از ناقالن حدیث غدیر می باشند و خوارزمی در فصل چهارم از کتاب مقتل ایشان را  .018

 راوی حدیث غدیر معرفی کرده است.
 
نیز از دیگر راویان غدیر  24ب الخیر می گفتند متوفای سال ابو جحیفه وهب ابن عبدهللا سوائی که به او وه .019

 شمرده شده و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه روایت غدیر را از ایشان نقل کرده است.
 
ابو مرازم یعلی ابن مره ابن وهب ثقفی نیز از راویان حدیث غدیر هستند و ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه  .001

 2و ج 93ص 3و ج 233ص 2یم از ایشان و ابن اثیر نیز از ایندو در کتاب اسد الغابه جو نیز ابو موسی و ابو نع
 روایت غدیر را از ایشان نقل کرده اند. 242ص 3و نیز ابن حجر در کتاب االصابه ج 1ص
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 روایت کننده حدیث غدیر 1بخش دوم: تابعین
 

توثیق کرده و می گوید کهه در زمهانی کهه او در دمشهق بهود عجلی او را حبرانی شامی )نام او خضر، نعمان(،ابو راشد  .0
 او را توثیق کرده است. 409افضل از او یافت نمی شد. و همچنین ابن حجر در کتاب التقریب ص

 
ابو سلمه ) نام او عبدهللا و گفته شهده اسهماعیل( ابهن عبهدالرحمن ابهن عهوف زههری مهدنی، در کتهاب خالصهة الخزرجهی  .2

آمهده کهه  422شده که ایشان فقیه و کثیر الحهدیث و ثقهه مهی باشهد. ونیهز در کتهاب التقریهب ص از ابن سعد نقل 381ص
 وفات کرد و طریق نقل ایشان به جابر انصاری ختم می شود. 94ایشان ثقه و کثیر الحدیث بوده و در سال 

 
 

ه و عین بوده و فرد مقبولی بشمار آمهدابو سلیمان موذن، در کتاب التقریب با نام ابو سلمان قید شده، ایشان از بزرگان تاب .3
 در خصوص یو الرحبه حدیث نقل کرده است.

 
آورده، احمد می گوید:  28ص 0ابو صالح سمان ذکوان مدنی، غالم جویریه غطفانیه بود. ذهبی در کتاب تذکره خود ج .4

 درگذشت. 010ایشان ثقه و افراد بزرگ هستند و در سال 
 

 
 ن حدیث غدیر بشمار می آید.از دیگر راویاابو عنفوان مازنی .2

 
 از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.نیز ابو عبدالرحیم کندی .1

 
 

 ابو القاسم اصبغ ابن نباته تمیمی کوفی، عجلی و ابن معین در مورد ایشان نوشته اند: تابعی و موثّق می باشد. .2
 

معرفی کرده است. احمد ابن حنبهل در کتهاب المناقهب ابو لیلی کندی، کتاب التقریب ایشان را توثیق و از بزرگان تابعین  .8
از علی ابن حسین روایت می کند: از ابراهیم ابن اسماعیل ار پهدرش از سهلمی ابهن کهیهل از ابهی لیلهی کنهدی کهه ایشهان 

در حالی که منتظر جنازه ای بودیم ) جهت تشییع( در جواب مهردی کهه از او سهوال کهرد:  گفت: از زید ابن ارقم شنیدم
ابا عامر آیا روز غدیر خم از رسول خدا )ص( شنیدی برای علی گفهت: مهن کنهت مهواله فعلهی مهواله؟ او در جهواب  ای

 گفت: بله شنیدم  پیامبر )ص( چهار مرتبه این را فرمود.
 

 ابن حبان ایشان را از ثقات دانسته است. از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.ایاس ابن نذیر، .9
 

ابهن کثیهر ایشهان را در طریهق ابهن جریهر معرفهی کهرده از دیگر راویان حدیث غدیر بشهمار مهی آیهد. ه، جمیل ابن عمار .01
 است.

 
 ایشان در خصوص یوم الرحبه حدیث نقل کرده است.از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. حارث ابن نصر،  .00

 
وفات شد و  009 – 002ثقه دانسته و در سال  حبیب ابن ثابت اسدی کوفی، ذهبی ایشان را از فقهای کوفه و از تابعین .02

آورده است. ابن حجر توثیق او را از بیش از یک نفر در کتاب تهذیب التهذیب  013ص 0سیره او را در تذکره خود ج
 به تفصیل آورده است. 028ص 0ج

 
 حرث ابن مالک از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. .03

 

                                                           
در لغت بمعنى پیرو و در اصطالح به:تابع كسى است كه از دیدار صحابه )یک یا بیشتر( « تابع»كلمۀ 1

كسى كه در حال ایمان به رسول َّللاه )ص( »به تعبیرى كاملتر و دقیقتر، عبارتست از:  برخوردار شده باشد. و
 ..«صحابى را دیده و با ایمان از جهان رفته باشد 
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 دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.از حسین ابن مالک ابن حویرث نیز  .04
 

حکم ابن عتیبه کوفی کندی، فردی ثقه و ضابط و صاحب سنت و اتباع است و زندگی و سیره ایشان را ذهبی در تذکره  .02
 بوده است. 002 – 004آورده است وفات ایشان در سال  014ص 0ج

 
 می آید.از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار حمید ابن عماره خزرجی انصاری  .01

 
و ذهبهی در  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. 043حمید الطویل ابو عبیده ابن ابی حمید بصری متوفای سال  .02

ایشان را اینگونه معرفی کرده: حمید فردی حافظ و محدث و ثقه و یکی از مشیخه آثار بشمار  031ص 0تذکره خود ج
 می آید.

 
از ابن معین و نسائی و عجلهی ثقهه بهودن  029ص 3ابن حجر در تهذیب التهذیب جخیثمه ابن عبدالرحمن جعفی کوفی،  .08

 وفات کرد و ابن قانع سال وفات ایشان را به شعر در آورده است. 81او را حکایت کرده است ایشان در سال 
 

فقیهه  او را 023کشهته شهد. در کتهاب التقریهب ص 24و بهه نقهل دیگهری در سهال  10 – 11ربیعه جرشهی، او در سهال  .09
 دانسته و دارقطنی و دیگران، ایشان را ثقه معرفی کرده است.

 
ابههو المثنههی ریههاح ابههن حههارث نخعههی کههوفی، ابههن حجههر در کتههاب التقریههب او را توثیههق کههرده و او را از بزرگههان تههابعین  .21

 است.حکایت کرده  299ص 3و نیز توثیق او را از ابن حبان و عجلی در کتاب تهذیب التهذیب جمعرفی می کند 
 

صاحب کتاب میهزان االعتهدال  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.ابو عمرو زاذان ابن عمر کندی بزاز کوفی،  .20
توثیهق او را از بهیش از یهک نفهر  313ص 3ایشان را از کبار تابعین می دانهد و ابهن حجهر در کتهاب تههذیب التههذیب ج

 درگذشت. 82حکایت کرده است، او در سال 
 

 0، ذهبههی در کتههاب تههذکره خههود ج83 – 82 - 80ابههو مههریم زّر ابههن حبههیش اسههدی، از بزرگههان تههابعین بههود و متوفههای  .22
او را امهام و اسهوه و نیهز در کتهاب التقریهب او را ثقهه و جلیهل القهدر دانسهته و توثیقهاتی را از دیگهران در کتهاب  41ص

سهیره و زنهدگی او  090تا  080ص 4در کتاب الحلیه جحکایت کرده است و نیز ابو نعیم  322ص 3تهذیب التهذیب ج
 را به تفصیل ذکر کرده است.

 
هیثمی در کتاب معجهم خهود و ابهن حجهر در التقریهب  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.زیاد ابن ابی زیاد نیز  .23

 او را ثقه دانسته اند.
 

در کتهاب التقریهب توثیهق او آمهده و از بزرگهان  ر می آید.از دیگر راویان حدیث غدیر بشمازید ابن یثیه همدانی کوفی،  .24
 تابعین معرفی شده است.

 
نقل کرده و  22ص 0سالم ابن عبدهللا ابن عمر ابن خطاب قرشی عدوی مدنی، سیره او را ذهبی در کتاب تذکره خود ج .22

ط عامری از جمیل ابهن از طریق عبید ابن یونس ابن بکیر از اسماعیل ابن نشی 322ص 0ق 0بخاری در تاریخ خود ج
عامر روایت می کند که سالم ابن عبدهللا شنید از کسانی که از پیامبر )ص( شنیدند در روز غدیر خهم فرمهود: مهن کنهت 

 مواله فعلی مواله. 
 

از دیگهر راویهان بدست حجاج کشته شد او نیز  92سالگی در سال  21سعید ابن جبیر اسدی کوفی، او در سن کمتر از  .21
سرگذشت او را آورده و در مهدح او زیهاد گفتهه اسهت، در  12ص 0ذهبی در کتاب تذکره ج بشمار می آید.حدیث غدیر 

او را ثقه و امام و حجة معرفی می کند و صهاحب کتهاب التقریهب او را ثقهه و ثبهت و  001کتاب حالصة الخزرجی ص
شان بر مسلمین را از طبری نقل کرده ، توثیق و حجت بودن ای03ص 4فقیه دانسته و نیز مولف کتاب تهذیب التهذیب ج

 است.
 

و حهدیث یهوم الرحبهه را نقهل کهرده اسهت و  حدیث غدیر بشمار می آیهد. راوی تابعین سعید ابن ابی حدان کوفی از دیگر .22
 ابن حبان او را توثیق کرده است.

 
 42ص 0کرة الحفهاظ جمی باشد ذهبی در کتاب تهذ 94سعید ابن مسیب قرشی مخزومی داماد ابو هریره و متوفای سال  .28

از احمد ابن حنبل و دیگران نقل می کند که: مرسالت سعید از صحاح )صحیح( می باشند. و نیز ابهن المهدنی در مهورد 
 در میان تابعین اعلم از ایشان را نمی شناسم و او اجل تابعین نزد من است.ایشان می گوید: 

 
ی از محدثین یوم الرحبه از طریق ایشان آن را روایت کرده ، جمع کثیر21سعید ابن وهب همدانی کوفی، متوفای سال  .29

 توثیق ابن معین را نقل کرده است. 022اند، در کتاب خالصة تهذیب الکمال ص



55 

 

 
و نیهز کتهاب التقریهب  031، در کتاب خالصهة التههذیب ص020ابو یحیی سلمه ابن کهیل حضرمی کوفی، متوفای سال  .31

 قل کرده است.توثیق او را از احمد و العجلی ن 024ص
 

، او از کسانی است که کتابش در نزد عامه و خاصهه مهورد احتهرام و 91ابو صادق سلیم ابن قیس هاللی، متوفای سال  .30
 احتجاج قرار می گیرد ایشان در چند جا از کتابش حدیث غدیر را روایت کرده است.

 
ذهبی او را توثیهق کهرده و او را مهی آیهد.از دیگهر راویهان حهدیث غهدیر بشهمار ابو محمد سلیمان ابن مههرن اعمهش نیهز  .32

 0درگذشت، سیره و زندگی او را ذهبی در تذکره ج 048یا  042بخاطر راستگویی به مصحف مشهور بود او رد سال 
 حکایت کرده است. 038ص

 
 از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.سهم ابن حصین اسدی نیز  .33

 
 غدیر بشمار می آید.از دیگر راویان حدیث شهر ابن حوشب نیز  .34

 
، احمهد و ابهن معهین و ابهو زرعهه او را از ثقهات دانسهته انهد، و 012ضحاک ابن مزاحم هاللی ابو القاسم، متوفهای سهال  .32

حموینی در باب دهم کتاب فرائد السمطین از ابو قاسم ابن احمد طبرانی از حسین نیری از یوسف ابهن محمهد ابهن سهابق 
اس نقهل مهی کنهد کهه: رسهول خهدا )ص( در روز غهدیر خههم از ابهو ملهک حسهن از جهوهر از ضهحاک از عبهدهللا ابهن عبه

فرمود: خدایا او را یاری ده و بوسیله او یهاری ده، او را رحمهت فرمها و بوسهیله او رحمهت کهن، او را نصهرت فرمها و 
و ایههن بوسهیله او نصهرت ده، خههدایا دوسهت بههدار ههر کهه او را دوسههت بهدارد، و دشههمن دار ههر کهه او را دشههمن بهدارد. 

 ا نیز از طریق عمرو ذی مر از امیر المومنین )ع( نقل کرده است.روایت ر
 

ابهو نعهیم او را از  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار مهی آیهد.، نیز011طاووس ابن کیسان یمانی جندی، متوفای سال  .31
مهی نویسهد: احمهد  23حکایهت کهرده اسهت او در ص 23تا  21ص 4اولیاء دانسته و زندگی او را در کتاب حلیه خود ج

ابن جعفر ابن سلیم از عباس ابن علی نسائی از محمد ابهن علهی ابهن خلهف از حسهین اشهقر از ابهن عیینهه  از عمهرو ابهن 
 : رسول خدا )ص( فرمد: من کنت مواله فعلی مواله.دینار از طاووس از بریده روایت کرد که

 
ابن حجر در مورد ایشان نوشهته: او ثقهه  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.طلحه ابن مصرف ایامی کوفی نیز .32

 حدیث یوم الرحبه را نقل کرده است.یا بعد از آن درگذشت، او  002و فاضل بود و در سال  و قارئ
 

در کتهاب التقریهب آمهده کهه ایشهان ثقهه  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.ابی وقاص مدنی، عامر ابن سعد ابن  .38
 درگذشت. 014بوده و در سال 

 
، 423ابن حجر در کتاب التقریهب صاز دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. ، 002عایشه بنت سعد، متوفای سال  .39

 او را از ثقات دانسته است.
 

نسائی و ابن حجر در کتاب التقریهب  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.عبدالحمید ابن منذر ابن جارود عبدی،  .41
رواتهی نقهل کهرده کهه همهه آنهها از ثقهات  ، او را توثیق کرده، او از ابهی طفیهل حهدیث یهوم الرحبهه را از طریهق228ص

 دانسته شده اند.
 

 219ی کهوفی مخزومهی، ابهن معهین و العجلهی همهانطور کهه در کتهاب الخالصهة صابو عماره عبد خیر ابهن یزیهد همهدان .40
، او را از بزرگهان تهابعین دانسهته، او حهدیث یهوم 222آمده، او را توثیق کرده، و ابن حجهر در کتهاب التقریهب خهود ص

 الرحبه را نقل کرده است.
 

و کتاب التقریب او را فقیه معرفی نموده اسهت او عبد الرحمن ابن ابی لیلی، صاحب تذکره او را مدح کرده و او را ثقه  .42
 از طرق کثیری نقل کرده است.حدیث یوم الرحبه را 

 
ابن حجر در کتاب التقریب او را از ثقهات دانسهته  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.عبد الرحمن ابن سابط نیز .43

 درگذشت. 008و او را از طبقه وسطی از تابعین شناخته است او در سال 
 

عبدهللا ابن اسعد ابن زراره، او حدیث غدیر را از پدرش اسعد ابن زراره که یکی از صهحابه بهود روایهت کهرده اسهت .  .44
 ابن عقده در کتاب حدیث الوالیه.

 
 018کتاب خالصة الخزرجی ص زیاد اسدی کوفی، نیزاز دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. عبدهللا ابنابو مریم  .42

 ، او را از ثقات دانسته است.031توثیق او را از ابن حبان نقل می کند و ابن حجر نیز در کتاب التقریب ص
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، 41ص 2کتاب میزان االعتهدال ذهبهی جاز دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. عبدهللا ابن شریک عامری کوفی،  .41

 توثیق او را از احمد و ابن معین و دیگران حکایت کرده است.
 

، از 203ص 2ج، کتهاب البدایهه و النهایهه 041ابو محمد عبدهللا ابن محمد ابن عقیل هاشمی مدنی، متوفهای بعهد از سهال  .42
ه گفت: مطلب ابن زیاد از عبدهللا ابن محمد ابن عقیهل نقهل مهی کنهد کهه: از جهابر ابهن عبهدهللا جریر طبری نقل می کند ک

شنیدم گفت: در جحفه در غدیر خم بودیم که رسول خدا )ص( از خیمه ای خارج شد و دست علهی را گرفهت و فرمهود: 
 را روایت کرده است. من کنت مواله فعلی مواله. شیخ ما ذهبی گفت: این حدیث حسن است و ابن لهیعه او

 
او حدیث یوم الرحبه را از طرقی روایت کرده که  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.عبدهللا ابن یعلی ابن مره، .48

 در بخش راویان صحابه بعض آن گذشت.
 

کتهاب  ذهبهی در از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آیهد.، 001عدی ابن ثابت انصاری کوفی خطمی، متوفای سال  .49
، او را عالم شهیعه و از راسهتگوی آنهان و امهام جماعهت مسهجد آنهان معرفهی کهرده اسهت و 093ص 2میزان االعتدال ج

 احمد و عجلی و نسائی او را از ثقات دانسته اند و طرق متعددی برای نقل حدیث دارد. 
 

ضهربه شهالق زد تها  411حجهاج او را ، 000ابو الحسن عطیه ابن سعد ابن جناده عوفی کوفی، تابعی مشهور، متوفهای  .21
، ایشهان را 22علی )ع( را دشنام گوید اما او هرگز علی )ع( را دشنام نداد، سبط ابن جهوزی در کتهاب تهذکره خهود ص

، از ابن معهین نقهل کهرده اسهت، طهرق روایهت او در قسهمت زیهد 019توثیق کرده و نیز هیثمی در کتاب مجمه خود ص
 ابن ارقم صحابی گذشت.

 
درگذشههت.  030 – 029او در سهال  از دیگهر راویههان حهدیث غههدیر بشهمار مهی آیههد.ابهن زیههد ابهن جههدعان بصهری،علهی  .20

می گوید: محمد ابن عبدالرحمن المعدل می گوید: محمد ابن عمر تمیمهی مها را خبهر  322ص 2خطیب در تاریخ خود ج
ر خبرمهان داد کهه: حفهص ابهن عبیهد هللا ابهن حسن ابن علی ابن سهل عاقولی ما را خبر داد که: حمدان ابن مختهاداد که: 

عمر از سفیان ثوری از علی ابن زید از انس نقهل مهی کنهد کهه گفهت: از رسهول خهدا )ص( شهنیدم کهه فرمهود: مهن کنهت 
 مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه.

 
 غدیر بشمار می آید.از دیگر راویان حدیث ،038ابو هارون عماره ابن جوین عبدی، متوفای  .22

 
 از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.، نیز 010عمر ابن عبدالعزیز، خلیفه اموی، متوفای  .23

 
 از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.عمر ابن عبدالغفار، نیز .24

 
ولید خلیفه امهوی و  ، او را ثقه خوانده و وفات او را در زمان208عمر ابن علی امیر المومنین )ع(، کتاب التقریب ص .22

 2و نیهز ابهن کثیهر در کتهاب البدایهه و النهایهه ج 312ص 2قبل از آن نیز دانسته اند. طحهاوی در کتهاب مشهکل اآلثهار ج
 شرح حال او را آورده اند. 200ص

 
هر و نیز سمهودی شافعی در کتاب جواابن عقده  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.عمرو ابن جعده ابن هبیره، .21

 ، او را ذکر کرده اند.41العقدین و در کتاب ینابیع المودة ص
 

او را تههابعی ثقههه دانسههته و  8، کتههاب تهههذیب التهههذیب ج001عمههرو ابههن مههره ابههو عبههدهللا کههوفی همههدانی، متوفههای سههال  .22
عتهدال ، آورده و او را مدح کرده و ثقه و ثبهت دانسهته و نیهز در کتهاب میهزان اال018ص 0سرگذشت او را ذهبی در ج

 آمده است. 313ص 2ج
 

ذهبهی در میهزان االعتهدال او  از دیگر راویان حدیث غدیر بشهمار مهی آیهد.ابو اسحاق عمرو ابن عبدهللا سبیعی همدانی،  .28
 022را از ائمه تابعین در کوفه دانسهته و در کتهاب التقریهب او را ثقهه و محهدث و عابهد دانسهته و وفهات او را در سهال 

 نوشته است.
 

او را  2ثقه دانسته است و نسائی در خصائص ص 21ص 0دهللا عمرو ابن میمون اودی، ذهبی او را در تذکره چابو عب .29
 .330ص 0آورده و نیز احمد ابن حنبل در مسند ج

 
،او را مقبول معرفی کرده است 290عمیره ابن سعد همدانی کوفی، ابن حبان او را توثیق کرده و در کتاب التقریب ص .11

 نقل حدیث یوم الرحبه بسیار است.طرق او برای 
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او  از دیگهر راویهان حهدیث غهدیر بشهمار مهی آیهد.عمیره بنت سعد ابن مالک مدنیه، خواهر سهل مادر رفاعه ابن مبشهر، .10
 حدیث یوم الرحبه را نقل کرده است.

 
است و در کتاب خالصه عیسی ابن طلحه ابن عبید هللا تمیمی ابو محمد مدنی، او دانشمند و ابن معین او را توثیق کرده  .12

، وفات او را در زمان خالفت عمر ابن عبدالعزیر ذکر کهرده و عاصهمی او را در کتهاب زیهن الفتهی 222الخزرجی ص
 فی شرح سورة هل اتی آورده است.

 
ابو بکر فطر ابن خلیفه مخزومی، ثقه و راستگو است و احمد و ابن معین و عجلی و ابن سعد او را توثیق کهرده انهد او  .13

و نیز ابو محمهد عاصهمی در کتهاب زیهن الفتهی او را  02درگذشت. نسائی در خصائص خود ص 023 – 021ر سال د
 ذکر کردند.
 

شهرح حهال او را  052ص 0ذهبهی در کتهاب تهذکره ج از دیگر راویهان حهدیث غهدیر بشهمار مهی آیهد.قبیصه ابن ذویب،  .14
 87آمده او را توثیق کرده، ایشهان در سهال  278صة صآورده و مدح گفته و ابن حبان نیز همانطور که در کتاب الخال

 وفات کرد.
 

، نسهائی 392بنقل از کتاب خالصهة خزرجهی صاز دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.ابو مریم قیس ثقفی مداینی، .12
 آورده است. 022ص 0او را توثیق کرده، احمد ابن حنبل روایت او را در مسند خود ج

 
و بنقلی در زمان خالفت عمر ابن عبدالعزیر وفات کهرد  011امیر المومنین )ع(، متوفای سال محمد ابن عمر ابن علی  .11

 از او سخن گفته اند. 200ص 2و نیز ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه ج 312ص 2طحاوی در کتاب مشکل اآلثار ج
 

ابهو معهین او را توثیهق  ار مهی آیهد.از دیگهر راویهان حهدیث غهدیر بشهمابو الضحی مسلم ابن صبیح همدانی کوفی عطهار، .12
 .422، ابو زرعه نیز او را توثیق کرده و نیز در کتاب التقریب ص420کرده و بنقل از خالصة التهذیب ص

 
 او را ذکر کرده است. 001ص 3حاکم در المستدرک ج از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.مسلم مالئی نیز .18

 
ذکهر کهرده  013وقاص زهری مدنی، کتاب التقریب او را ثقه و وفاتش را در سال ابو زراره مصعب ابن سعد ابن ابی  .19

 او را ذکر کرده است. 319ص 2و طحاوی حنفی در کتاب مشکل اآلثار ج
 

ابهو زرعهه و دارقطنهی او را از  از دیگر راویهان حهدیث غهدیر بشهمار مهی آیهد.مطلب ابن عبدهللا قرشی مخزومی مدنی  .21
 ثقات دانسته اند و سیوطی او را از طبرانی در کتاب خود احیاء المیت نقل کرده است.

 
او در خصوص روزه روز غدیر و آیه اکما دین و حذیث تهنیة  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.مطر وراق، .20

 روایت نقل کرده است.
 

ابن حبان او را توثیق کرد و ابن کثیر در کتاب البدایه از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. معروف ابن خربوذ،  .22
 او را ذکر کرده است. 348ص 2و نیز در ج 219ص 2جو النهایه 
 

 و در مورد آیه ) سأل سائل ( حدیث روایت کرده است. از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.منصور ابن ربعی  .23
 

روایتش را از عایشهه  3ابن مسمار زهری مدنی، ابن حبان او را از ثقات دانسته، نسائی در کتاب خصائص صمهاجر  .24
بنت سعد نقل می کند که گفت: شنیدم پدرم گفت: در روز جحفه از رسول خدا )ص( شنیدم در حهالی کهه دسهت علهی را 

دادند: صدق گفتی ای رسول خدا، سپس دست در دست داشت خطبه خواند و فرمود: ای مردم آیا من ولی شمایم؟ گاسخ 
و مهن ههر کهه او را ولهی علی را گرفت و بلند کرد و فرمود: این ولی من است و دین من را از طرف من ادا می کنهد، 

 بدارد ولی می دارم و هر که او را دشمن بدارد دشمن می دارم.
 

 222ص 2ابن حجر در کتاب االصابه ج بشمار می آید.از دیگر راویان حدیث غدیر موسی ابن  اکتل ابن عمیر نمیری، .22
 از او نقل حدیث کرده است.

 
او را توثیق  000ص 9ابو عبدهللا میمون بصری، غالم عبد الرحمن ابن سمره، ابن حبان بنقل از کتاب مجمع الزوائد ج .21

حیح خود روایت و نیز ترمذی در ص 01و نسائی در خصائص ص 322ص 4کرده، و احمد ابن حنبل در مسند خود ج
 او را ذکر کرده اند.

 
 از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید.نذیر ضبی کوفی از بزرگان تابعین  .22
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هانی ابن هانی همدانی کوفی، بنقل از کتاب التقریب نسائی قائل به عدم اشکال در اخهذ روایهت او شهده و او حهدیث یهوم  .28
 الرحبه را روایت کرده است.

 
سلیم فزاری واسطی، ابن معین و نسائی و دار قطنی بنقل از خالصة الخزرجی او را از ثقات دانسته، ابو بلج یحیی ابن  .29

از احمهد و طبرانهی  019ص 9آورده و نیهز هیثمهی در مجمهع الزوائهد ج 2و نسائی حدیث او را در کتاب خصائص ص
 روایت او را نقل کرده است.

 
او را ثقهه  389کتهاب التقریهب ص راویان حدیث غدیر بشهمار مهی آیهد.از دیگر یحیی ابن جعده ابن هبیره مخزومی، نیز .81

 حدیث او را روایت کرده است. 233ص 3دانسته، و حاکم در المستدرک ج
 

از دیگهر سهالگی یها در کمتهر از آن درگذشهت، 91در  031یزید ابن ابی زیاد کوفی، یکی از ائمه کوفه است و در سال  .80
 او حدیث یوم الرحبه را روایت کرده است. راویان حدیث غدیر بشمار می آید.

 
و نسهائی و ابهن حجهر و عاصهمی در کتهاب یزید ابن حیان تیمی کوفی، عاصمی در کتاب زین الفتی او را توثیق کهرده،  .82

زین الفتی از ابی حیان یحیی ابن سعید تیمی ثقه از یزید ابن حیان کوفی ثقه نقل کرده اند کهه: در غهدیر خهم رسهول خهدا 
م را وعظ و یاد خدای متعال کرد سپس فرمود: ای مردم مهن مهن هماننهد شهما بشهر هسهتم و ههر آینهه فرسهتاده )ص( مرد

 خداوند متعال بیاید و من فرمان او را لبیک گویم........
 

بنقهل از خالصهة الخزرجهی  از دیگر راویان حدیث غدیر بشمار مهی آیهد.ابو داود یزید ابن عبد الرحمن ابن اودی کوفی، .83
حدیث او را از ابی  204ص 2ابن حبان او را از ثقات می داند و ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه ج 322ص

 یعلی و ابن جریر نقل کرده است.
 

 384بنقل از خالصة الخزرجی صاز دیگر راویان حدیث غدیر بشمار می آید. ، 019ابو نجیح یسار ثقفی متوفای سال  .84
روایهت او را از عبهدهللا ابهن  48ده است و عبدهللا ابن احمد ابن حنبل بنقهل از کتهاب العمهده صابن معین او را توثیق کر
 صخر نقل کرده است.

 
 

 

ا وما اللهم إنا نشهدك أنا ندین بما دان به محمد وآل محمد )صلى هللا علیه وعلیهم(، وقولنا ما قالوا ودیننا ما دانوا به، ما قالوا به قلن

أنكروا أنكرنا ومن والوا والینا ومن عادوا عادینا ومن لعنوا لعنّا ومن تبرأوا منه تبرأنا منه ومن ترحموا علیه دانوا به دنا وما 

وال ترحمنا علیه، آمنا وسلمنا ورضینا واتبعنا موالینا صلوات هللا علیهم، اللهم فتمم لنا ذلك وال تسلبناه واجعله مستقرا  ثابتا  عندنا 

ا ما أحییتنا علیه وأمتنا إذا أمتنا علیه، آل محمد أئمتنا فبهم نأتم وإیاهم نوالي وعدوهم وعدو هللا نعادي، فاجعلنا تجعله مستعارا ، وأحین

 معهم في الدنیا واآلخرة ومن المقربین، فإنا بذلك راضون، یا أرحم الراحمین، وصلى هللا على محمد وآله الطیبین الطاهرین.

 

 

 

 


