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 الرحیم الرحمن الله بسم
 الطاهرین وآله محمد  علی الله صلی و ُمعین و ناِصر َخیر ِانه نستعین به و

 الدین یوم قیام الی االن  من اجمعین اعدائهم علی الله لعنت  و فرجهم عجل و محمد آل  و محمد  علی  صل اللهم

 التَّقوی اَلهِمنِی وَ  بِالهُدی، اَنطِقنی و ماَللّهُ

 طرح  در .باشیم کرده دنبال السالم علیهم بیت اهل روایات منظر از را عامه وصایت بتوانیم اهللشاء ان تا دهم می ادامه یعرس را ها سرفصل

 که  کریم قرآن در وصایت عیشی ایاترو قسمت در است، کریم قرآن منظر از وصایت آن و ام گذاشته جا را یمطلب که افتاد یادم کلی،

 سوره اول از که آیاتی چنینهم و کردیم بررسی را وصایت هب مربوط آیات شدیم، وارد مستقل بطور ار مفصلی لدج و مفصل بخش یک

 شاید ،احتماالً روایت صدها .کردیم اشاره هم ،شده تأویل السالم علیهم بیت اهل یا السالم علیه امیرالمؤمنان وصایت به ناس سوره تا حمد

 بیت  اهل  یا  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  وصایت  به  شده  تعبیر  که آیاتی  ،السالم  علیهم  بیت  اهل  با  رابطه  در  شیعی،  مسائل  مورد  در  روایت  ستدوی

 .خواند مخواهی را روایاتش از بخشی ،شدیم وارد اهللشاء ان که دارد مستقلی فاز هم این .السالم علیهم

 کند؟ می وصیت کسی چه کیست؟ موصی نیمبدا خواهیم می ،کردیم شروع صبح جلسه در که وصایت شناسی مفهوم بحث ادامه در

 برخی  در ،داده خدا به نسبت روایات از برخی در .کنیم جمعشان خواهیم می .است مختلف روایات کیست؟ وصایت به کننده وصیت

 این  آن  جمع  .داده  امام  هب  نسبت  روایات  برخی  در  و  داده  سلّم و آله و علیه اهلل صلی  پیغمبر به روایات  برخی  در  و  داده  جبرئیل  به  نسبت  روایات

 صلی پیغمبر و ندرسا می سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر به را ابالغیه خبر کند، می ابالغ جبرئیل و کند می وصیت متعال خداوند که است

 را  روایت 4 این .شد این جمعش ،راحل امام بر کند می وصیت هم سابق امام .رسانند می دیگری از پس یکی امامان به سلّم و آله و علیه اهلل

 هست: هم تر مهم که بعدی های فصل سراغ برویم تا کنم می عرض شما خدمت

 متعال:  خداوند  (1

 وصایت  کار  پس  ،داده  خدا  هب  نسبت  را  اوصی  ببینید  الله«  اوصی  فقد  السالم  علیه  عبدالله  ابی  »انا  :4حدیث  69  ص  23  جلد  بحار

 ابالغ  ش،ا ولی به نسبت کسی؟ چه به نسبت ؛مردم بر گرفته عهد متعال خداوند .است متعال ندخداو طرف از باالصاله واقع در عهد این

َصی »َقد   بعد امام بر قبل امام یا کیست؟جبرئیل واسطه .است پیغمبرش کیست؟ کننده و 
َ
هُ  أ َوَجلَّ  اللَّ ِبيَّ ِفیَها َعزَّ َواَلَیِة  ص النَّ  ِبال 

ِة« َو  ِلَعِليٍّ ِئمَّ
َ  مقداری یک ما حاال است، طورهمین هم دیگر روایات بعضی در و دهد می متعال خداوند به نسبت را اوصی جااین پس اْل 

 .کنیم می حذفش

 انبیاء:  (2

 فرماید:   می  اینجا(  تا  معاویه  به  )خطاب  «والسالم  الّصالة  علیه  علی  امیرالمؤمنین  »انا  بخوانم  شما  برای  را  آن  روایت  :137  ص  ،33  ج  بحار

َلم  تَ  »اَلم   نَّ  ع 
َ
َراِهیَم  أ َصی ِإب  و 

َ
َنهُ  بابنه أ ُقوَب  []اب  ُقوَب  َو  َیع  َصی َیع  و 

َ
ُت  َحَضَرُه  ِإذ   َبِنیِه  أ َمو  نَّ  َو  ال 

َ
دا   أ َصی ُمَحمَّ و 

َ
ةَ  آِلِه  ِإَلی أ   ُسنَّ

َراِهیَم  یَن  َو  ِإب  ِبیِّ ِتَداء   النَّ َمَرُه  َكَما ِبِهم   اق 
َ
ه  أ  هم ما پیامبر .داخ جانب از امرش الله« امره  »كما دارد هاراش دو هر به روایت این «اللَّ

 پیمان  و  عهد  این  .آید  می  خدا  جانب  از  وصیت  اصل  پس  .خودش  لآ  بر  کسی؟  چه  بر  کرد  وصیت  .داد  ادامه  را  سنت  نهما  ءانبیا  بقیه  مثل

 شد؟ روشن .دشو می ابالغ سّلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر طتوس و وصی برای .آید می خدا جانب از

 سابق  وصی  (3

 شود می معلوم اینجا از .»شهدت« گویدمی سلیم است، کرده نقل را سُلیم روایت : 5433 حدیث 189 ص 4 ج ،الفقیه یحضر ال من

 شیخ  که است مُسَلّمی کتاب یک سلیم کتاب .بماند اینجا که هست اختالفاتی فقط .کند می نقل سلیم کتاب از صدوق  شیخ مرحوم

 اینجا  الحسن« ابنه الی  اوصی حین السالم علیه  طالب  ابی ابن علی وصیة »شهدت گوید: می سلیم .کند می نقل آن از صدوق
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 کرد  می  وصیت  السالم علیه  ابیطالب  ابن  علی که  عیموق  آن  بودم  حاضر من گوید  می  داده،  نسبت  امام  به داده؟  نسبت  کسی چه  به  را  اوصی

 بر گرفت شاهد الحسین« وصیته علی »واشهد امام به داده؟ نسبت کسی چه به را اوصی .السالم و  الّصالة علیه حسن امام فرزندش برای

 والشیعته« بیته اهل رؤساء و  ولده جمیع  و حنفیه( )محمد   محمدا »و را السالم علیه حسین وصیتش این

 جبرئیل  (4

  فدفعها   مختومة  جبرئیل  ید  من  الوصیه  كتاب  الله  رسول  »فاخذ  است:  چنین  این  تعبیر  اینجا  در  ببینید  :478  صفحه  22  جلد  ،بحار
 جبرئیل، دست از الوصیه« كتاب  الله رسول »اخذ فرمایند: می حضرت است، السالم علیه امیرالمؤمنین به خطاب ظاهرا الی این الی«

 جبرئیل«  ید من یالوص كتاب  وآله علیه و الله صلی الله رسول »فاخذ .خداوند جانب از است وصایت ابالغ واسطه جبرئیل پس

 .مطلب این از هم این

 «»باالصاله خداست آن از شئونات این که دارد شئوناتی وصایت .است متعال خداوند مال وصایت اصل تیمگف چیست؟ آن جمع حاال
 ابالغ سلم و آله و هعلی اهلل صلی پیامبر به جبرئیل توسط متعال خداوند یاوصیا وصایت .دهد می ،بخواهد که هرکسی به متعال خداوند ،قطعاً

 .فصل( یک )این خودش از بعد امامان به خودش از بعد امام و خودش از بعد امام به سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر و شود می

 بعدی(  فصل  )برویم

 اهل  به  ما  که  ار  اشکالی  یک  .وصیت  انواع  داریم؟  وصایت  نوع  چند  ما  که  است  این  ،ستا  مطرح  که  دیگری  بحث  وصایت  شناسی  مفهوم  در

 ایشان   ،أمیرالمؤمنین« وصاية إثبات في الثمین »العقد  دارد  کتابی  شوکانی  قاضی  ،شوکانی  جمله  من کردند  قبول که ای  عده داریم،  سنت

 که هستند افرادی ایشان جمله من ناآقای از بعضی فقط .خوانم می شما برای را آنها از بعضی که دارد یعبارات .پذیرفته را وصایت روایت

 به  کرد سفارش سفارش( یعنی )وصایت سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر گوید می .السالم علیهم بیت اهل وصایت به کنند می تأویل را وصایت

 نیا به ،دارند آنها که اشکاالتی و تحریفات از یکی لذا .سنت اهل از کردند قبول که آنها بیتش، اهل حق در السالم علیه ابیطالب ابن علی

  نسبت   رهبری  جمله  من  .شود  مختلفی  ابعاد  شامل  که  امت  به  وصایت  به برید  می  را  وصایت  این  شما  گویند  می  شیعه،  به  وصایت  احادیث

 علیهم بیت اهل الی صیاو .است السالم علیهم بیت اهل به وصایت ،ذیریمبپ اگر وصایت روایات کهصورتی در .امامت خالفت، والیت، امت، به

 می السالم علیهم بیت اهل روایات در ما حاال .کنند می این به محدود و است مالی امور و شخصی امور در وصایت دیگر تعبیر هب یا السالم

 امت بر وصایت بوده، علم هب وصایت بوده، عهد به وصایت بوده، شخصی وصایت داریم، قبول بله .داریم وصایت اقسام و انواع که مخوانی

 عسکری  عالمه مرحوم تعبیر به و شده اشاره السالم علیهم بیت اهل روایت در چیست؟ در وصایت نواعا تمام .بوده والیت بر وصایت بوده،

 .است  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیغمبر  شئونات  تمام  شامل  انبیا،  از  هم  آن ،دیبیا  مطلق  طور  به  وقتی  وصایت گوید:  می  ایشان  علیه  تعالی  اهلل  رضوان

 شئونات   جمله  از  .دارد  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  برپیام  که  شئوناتی  تمام  دهنده  ادامه  به  پیمان  و  دادقرار  یعنی  .وصل  به  عهد  .عهد  یعنی  وصایت

 )این   شود  می شامل  را  همه  بود،  امت  دینی  مرجعیت  بود،  امت  رهبری  بود، امت  بر زعامت  بود،  متا  بر  والیت  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیغمبر

 .شان(یا بیان

 جانب   از  امت  این  بر  عهد  و  جانشینی  امت،  بر  یتوصا    شامل  که  شود می  شامل  را  همه و  شده  اشاره  مصادیق  این  تمام  به  ما  روایات  در  اما

 که را مطالب این .کنم می ضعر شما برای را آنها موارد حاال .است وصی و امام توسط سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر راه ادامه برای خدا

 .شد خواهد روشن برایتان اءاهللش ان ،دارند دیگران که شبهاتی ،کردم عرض
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 وصایت: به  متعلق  یا  وصایت  انواع

 ظاهری  (وصایت1

 :سلیم کتاب درباره مدعو سؤال

 و کرده تحلیل را نآ عربی جلد سه انصاری آقای که است آن فارسی ترجمه و سلّم و آله و علیه و اهلل صلی محمد لآ اسرار همان ،سُلیم کتاب

 .است کرده فارسی ترجمه محمد لآ اسرار نام به ایشان پدر

 ک ی  .کردند  جلد  سه  را  کتاب  این  ،کند  حفظشان  خدا  انصاری  آقای  (شوم  هست  که  مسائلی  شبهات  وارد  خواهم  نمی  من  البته)  کتاب  اصل

 . است  داشته  کتابی  هاللی  قیس  ابن  سلیم  همچنین  .است  ثابت  سُلیم  کتاب  اصل  .است  شبهات  نقد  و  شبهات  بررسی  و  سندی  بررسی  جلد

 . بودند ارتباط در السالم علیه امیرالمؤمنین و سلمان با و شدند مدینه وارد سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر وفات از بعد و است تابعین از ایشان

 .ندا هکرد منتقل خاصی افراد توسط و اند گرفته خاص اصحاب و السالم علیهم بیت اهل یا السالم علیه المؤمنینامیر یا سلمان از را سراریا

 کتب  در که است سُلیم کتاب همان ،هست االن که کتاب این آیا که دارند جواب مفصل انصاری آقای که هست اینجا شبهه یک فقط

 به  بوده کسی شیعه علمای تهج از .ندارد اختالف کسی نیست، این در شکی .است همان بگویند خواهند می آقایان حاال ؟آمده رجال

 مطلب این اثبات صدددر هک است بحث جای مقداری کتاب این بودن همان که کردم عرض و سلیم نام به داشته کتابی و سلیم نام

 .هَستند

 ظاهری:  توصی  بحث

 بخوانم   شما  برای  ار  دوم  آدرس  :11  حدیث  363  صفحه  51  جلد  بحار  و  9  حدیث  138  صفحه  25  جلد  بحار  .دهم  می  شما  برای  آدرس  دو

ُن  »ان گوید: می .چه یعنی ظاهری وصایت ببینیم که ُحَسی  ُن  ال  َصی َعِلیٍّ  ب  ِتِه« ِاَلی َاو  َصی چیست؟ وصیت این ُاخ  ِتِه  ِاَلی  »َاو   ُاخ 
َنَب  ِت  َزی  اِهِر« ِفی َعِلیٍّ  ِبن   چیست؟  ظاهر از رمنظو .داشت ظاهر در سفارشاتی ظاهر، در کرد وصیت داریم، ظاهری وصیت یک الظَّ

 می  وصیت  نفر چند  به  والسالم الصالة علیه  باقر  امام  الًمث .کنند  گم  ره  خواستندمی  امامان  گاهی .باشد  این  آن  معنی  دهیم  می  احتمال  »لعل«

 دشمنان ایرب تا .شود گم ره تا ندک می وصیت نفر چند و عباسی منصور خود یکی .است والسالم الصالة علیه صادق جعفر امام کی،ی .کند

َصی  نشود  فراهم  او  برای  خطر  که  کیست  بعد  وصی  که  نشود  مشخص اِهِر«  ِفی   »َاو   باطن   در  وصی  کیست؟  واقعی  وصی  که  حالی  در  الظَّ

َصی است والسالم الصالة علیه سجاد امام اِهِر« ِفی  »َاو   امام  حضرت باشد( سفارش معنای به وصی است ممکن )اینجا سفارشاتی یا الظَّ

َصی هم این .آید می مدینه زا که زمانی ؛دارد حنفیه ابن محمد به السالم و الصالة یهعل حسین اِهِر«  ِفی »َاو   .است الظَّ

 از  است وصیتی این .است همین تعبیر وصیة« »هذه گویدمی کند، می حرکت مدینه از که وقتی امام .خوانند می هم خطبا خواندید،

خُرج    َلم    »ِإّنی  آمده  هم  جمله  این  آن  در  که  یهحنف  محمد  به السالم  علیه  علی  بن  حسین
َ
ِشرا    أ

َ
ِسدا    ال  و  َبِطرا    ال  و  أ ،   ال  و  ُمف  ما   ظاِلما    ِإَنّ

ُت  ِة  فی  إالصالِح  ِلَطَلِب  َخرج  َمّ
ُ
ریُد  َجّدی،  أ

ُ
 ابن علي  أبی  و  َجّدی  ِبسیَرِة  َاسیُر  َو  المنَکرِ  َعِن  أنهی  و  بالَمعروِف  آَُمَر  أن   أ

 است؟ امت به وصیت است؟ وصیتی چه این است، حنفیه محمد به وصیت وصیة« »هذه گوید می دهم، می تشهاد من ابیطالب«

 است امام از وصیت این ،امت بر وصیت گوییم، می ما که واقعی وصیت .نیست امام که او است، ظاهر در یتوص نه است؟ باطنی وصیت

 .امام هب است سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر از یا امام به

 شود  می  هم  .باشد  هم  متعدد  تواند  می  ظاهری  وصیت  این  .است  سفارشاتی  وصیت  الظاهر«  »فی  ظاهر  وصایت  کردیم  تأویل  ما  را  ینا  پس

 به  ندخواست که زمانی ،کردند وصیت السالم علیها زینب حضرت به هم السالم علیه حسین امام که همانطور .باشد خانم به هم و باشد مرد به

َصی بروند  عاشورا روز برای بالکر سمت ِتِه  ِاَلی »َاو  َنَب« ُاخ   »اوصی فرماید می ولی ،اوالدش حق در دارد سفارشاتی است درست .َزی 
 سجاد  امام  به  ،برساند  دیگران  به  خودش  از  بعد  را  این  که  علیها  اهلل  سالم  زینب   حضرت  به  کرده  منتقل  را  حقایق  یکسری  شاید  الظاهر«  فی

  .بحار در اینجا دارد دیگری تعبیر الظاهر فی اوصی .دیگری شخص به یا السالم علیه

 باطنی  وصایت  (2
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 و امامت اسرار و امام اسرار یعنی .است باطنی وصایت شود می مشخص که دارد چنینی این تعبیر :2 حدیث 189 صفحه 28 جلد :بحار

  بعد  و حیاتي في »وصیي من از بعد امام )او دارد روایت رد را تعبیر این جا کی .بعد امام به کند می منتقل خودش از را وصایت
 وفاتي«  بعد و حیاتي  في »وصیي است، امامت اسرار به صایتو همان .باطنی وصایت مال کیست؟ مال تعبیر وفاتي«

 شخصی  وصایت  (3

 .مای هآورددر ما را بعضی و هست برخی ،ام آوردهدر خودم را هاتعبیر این از بعضی

 در  وصایت، باب در را مطالب ریز موضوع صدها ،کنید دقت اگر !من نعزیزا :106 ص 79 بحار است؛ شخصی وصایت ،وصایت گاهی

  ان  اوصی  الّسالم علیه الباقر  »الن گوید: می .است السالم علیه باقر امام درباره روایات .شده اشاره آن به السالم علیهم بیت اهل روایات
 شخصی   وصایت  است  مشخص  است؟  تیوصای  چه  این  .است  السالم  علیه  باقر  امام  های  وصایت  جمله  از  این  سنین«  عشر  الموسم  فی  یندب

 عرفات ینسرزم در منا موسم در سال ده او برای که کرد وصیت السالم علیه باقر امام .دیگر خوانند می هم خطباء خب کرد، وصیت .است

 اسم  به ظاهرش .شود خوانده السالم علیه حسین امام روضه برایش الحا .شود خوانده روضه برایش له« یندب  »ان برایش سال ده ،منا یا

 در وصایت وصایت، نوع یک پس .نیست  امامت به وصیت است، شخصی وصیت است مشخص است؟ وصیتی چه این .السالم علیه باقر امام

 . است شخصی امور

 علم به  وصیت  (4

 مطاعن   جلدش  سه  که  چون  ،رود  می  باال  به  چهل  از  که  ازجلدها  بعضی  فقط  ،است  دقیق  مهه  هااین  :23  حدیث  517  صفحه  22  جلد  بحار

 قسمت همان در دهیم، می که هم را ها آدرس این بیشتر تا عقب بیایید باید جلد سه ،خورد نمی دیدید اگر است، چاپ جور دو و است

 چاپ و بیروت چاپ خواند، می ها چاپ همه با و است دقیق همه ها آدرس این .شود ینم رد عنمطا از و رسد نمی ،است امامت که

 . ایران

 باالسم  الیه  »اوصی  سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر یا بعدش امام به کرد وصیت امام الیه«  فاوصی» دارد علم به وصیت اینجا در بینیدب
 تکوینی است ممکن علم به وصیت این است، معل به وصیت هست؟ چه به وصیت پس .علم میراث به کرد وصیت العلم« میراث  هو  و

 کردم عرض العلم« میراث وهو  باالسم الیه »اوصی بالعلم« »اوصی کن منتقل تو دارم من هرچه گوید نمی .حرفی نه باشد، هم

 که این یکی دارد: معنا دو این .علم میراث  به کرد وصیت العلم« میراث هو  »باالسم او بر کرد وصیت .نباشد لفظی ظاهرش شاید این

 به  شده منتقل تو به من از سینه به سینه که مرا علم ،من از بعد که بندم می پیمان و عهد تو با کردم، منتقل تو به من که میلع  نآ

 ،بالعلم اوصی نه که آن دیگر معنای یک .است وصایت وناتشئ در باز این که گویا وصیت، شود می این .حتمالا یک این .برسانی مردم

 داشته  فعلی جنبه شود می این .کند منتقل مردم به او از بعد تا سینه به سینه کرد منتقل او به را خود علم ییعن علم میراث به اوصی

 .است یااوص علم به وصایت وصایت، گاهی پس .باشد خبر که باشد داشته اعتباری جنبه شود می باشد،

  ِمنُهم  »َو  گوید: می :3 حدیث ،320 صفحه ،27 جلد ،اراالنوارحب .بنویسم شما برای دیگر روایت یک بحار از ،دیگر روایت در ببینید یا
 )وصایت علمش در بود سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر وصی او ِبَتاویِله« الِعلِم  َمعِدِن  َو  ِعلِمِه  فی  آله و علیه الله صلی ُمحّمد  َوصّی 

 .است علم در چیست؟ در وصایت گاهی پس .علم( در

 اّمت:  بر  وصیت  (5

 .است اصطالحی وصی برای قطعاً .است مطلق وصیت یک نای
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 :حضار از یکی سؤال به پاسخ

  این  چرا .است السالم علیه منینؤامیرالم برای ها بعضی است، السالم علیه  امیرالمومنین از پس السالم علیهم امامان به مربوط ما روایات در بعضی

 مورد  مثالً  گوید می .شود می شامل را همه ،دارد فرق وصایت متعلقات و موارد این ،است روایات در که آنچه اوالً گویم؟ می را موارد

 می  را آن عام معنای امت بر وصایت است این آن مطلق ،ماست مورد بیشتر که آن ... است این گاهی است، این گاهی چیست؟ وصایت

 شده اطالق  ،است سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر از بعد که امامی بر یا بعد امام بر که است سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر شئونات همان .گوید

 دارد،  دوجو سنت اهل از برخی از ای شبهه .رسیم می اهللشاء ان کنم؟می عرض چه برای را این من .ماست بحث مورد معنا این .است

 داریم قبول ما گوید می ایشان خود، الکبیر معجم در طبرانی مثل ،الحدید ابی ابن خود جمله من ها سنی از کردند قبول که ییآنها

 را امت بر وصایت .پذیرد می را شخصی وصایت یعنی .است اهل بر فقط گوید می لکن ،کند می نقل را وصایت روایات .را وصایت روایات

 من  .پذیرد  نمی  را  شئونات  تمام  در  ،باشد  او  راه  ندهده  ادامه  در  جانشینی  خالفت،  و  باشد  آله  و علیه  اهلل  صلی  داخ  رسول  خالفت  از  قسمتی  که

 می ما ،دارد علم در وصایت او یعنی ،وصایت از منظور اگر .داریم قبول ما را شخصی وصایت گوید می .است بهانروز بن فضل جمله

 بر وصایت ما گوید می آن ذیل ددار بسیار روایت که خود الکبیر معجم در طبرانی مثل .علم در خداست رسول وصی گوید می .پذیریم

 آن  مورد  اما  داریم  قبول  را  وصایت  احادیث   چیست؟  وصایت  از  منظور  اصالً  فهمیم نمی ما که  گوید می  الحدید  ابی  ابن  .پذیریم می  را  اهل

 گاهی بوده، شخصی  امیام  از  بعد  امامی  برای ها وصایت  گاهی  ،بله  .است  کرده  ذکر  را  موارد  تمام ما  روایات  .چیست  دانیم  نمی  ما  ،چیست

 را مطلق طور این .است آمده مطلق طور به هم گاهی .علم میراث و علم جمله من ،بوده امامت شئونات از نیأ ش بر گاهی بوده، اهل بر

 در توضیحات این همه .باشید داشته را موارد این همه کنم؟ عرض خواهم می چیزی هچ شد روشن .ماست شاهد این کنید؟ می چکار

 .شما برای کنم عرض را امت بر وصایت .است آمده ما اتروای

تی«  فی  َوصیی  »َو   السالم  علیه  منینؤامیرالم  درباره  گوید  می  است،  این  تعبیرش  :124  حدیث  ، 294  صفحه  ،36  جلد  ،االنوار  بحار  تعبیر  ُامَّ

 است  سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر شئونات در امت در وصایت علیه اهلل رحمه عسگری عالمه آقای تعبیر به ُامتی فی  وصیی .دارد امت

 داشت، والیت داشت؟ هایی ویژگی چه داشت؟ شئوناتی و مقامات چه خود امت به نسبت سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر .امتش به نسبت

 تصرفات آنها به نسبت داشت، یتربیت والیت بود، قاضی بود، سیاسی مرجع بود، دینی مرجع بود، امت رهبر داشت، امامت داشت، تزعام

 امت به نسبت سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر که چیست؟ برای شئونات این تمام .داد می انجام تکوینی های هدایت گاهی .داشت تکوینی

بی    دارد،  َوصیی   »َو   گوید  می  لذا  .است  المالس  علیه  طالبابی  بن  علی  برای  ،دارد  امت  با  که  نأ ش  همین  انُفِسِهم«  ِمن  ِبالموِمنین  اوَلی  »النَّ
 . شود می سلم و لهآ و علیه اهلل صلی پیغمبر شئونات تمام شامل تعبیر این در که است شمولی عام معنای این .امت در وصایت اّمتی« فی

 .بعدی مورد برویم

 اهل:  به  وصیت اهل،   در  وصایت  (6

 صفحه   ،40  جلد  و  10  حدیث  ،310  صفحه   ،42  جلد  ،بحاراالنوار  آن  آدرس  .اهل  به برند  می  را  وصایت  احادیث  پذیرفتند ها  سنی  از  بعضی

 اهل  َاهلی  ِفی   َوصّیی  .داریم  قبول  را  این  ما  .اهل  خصوص  در  یعنی  «َاهلی   فی   »َوصیی  امام  گوید  می  تعبیری  یک  در  :56  حدیث  ،28

 دومی  این  که  دیگری  تعبیر  کنید  نگاه  مثالً  یا  .است  من  بیت  اهل  شئونات  و  امور  متوّلی  او  من،  بیت  اهل  به  نسبت  است  من  وصی  من،  بیت

 گاهی پس .من بیت اهل شئونات در است من وصی و است من بیت اهل امر به قائم او ِفیِهم« َوصّیی َو  بیتی َاهِل  ِبَامرِ  »القائُم  .دارد

 او باشد؟ والیت معنای به باید چرا صایتو این .دارد والیت من بیت اهل بر مثالً .بیت اهل محدوده در وصایت .است خصیش باز صایتو

 کند، تکفل رام ایتام بیاید که است من وصی این ،دارم ایتامی من اگر مثالً ثلث؟ به کنیم می وصایت ما چطور .است وصی من طرف از

 ما  هم را این .بیت لاه محدوده در و شخصی وصایت شود می باز این .کند خرج او رام مال سوم یک باشد، داشته نظر تحت را او اموال

 عموم  که  علم  به  وصایت  باطنی،  وصایت  امت،  بر  وصایت  .است  این  ،داریم  آن  بر  کیدأت  و  امامت  بحث  در  داریم  اصرار  ما  که  آن  اما  پذیرفتیم

 .است این اطالقش آن
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 والیت: به  صایتو  (7

 این  در است امت بر وصایت همان والیت و علم هب وصایت .است والیت این .امت بر وصایت گوید می گاهی .است عام معنای هم این

 الّنبی معراج( شب )در ،فیها عّزَوَجل الله َاوَصی َقد »َو  گوید می معراج شب قصه در :4 حدیث ،69 ص ،23 ج ،بحار .شئونات
 وصایت متعلق .است والیت به وصایت اصلی رکن که شده والیت لهأمس به اشاره اینجا پس ِبالِوالَیه« اوَصی  االِئّمه َو  لعلی ِبالِوالیِه 

 .است شده والیت

 طاعت:  به  (وصایت8

 جانب  از  من  گوید:  می  را  این  گویا سلّم  و  آله  و  لیهع  اهلل  صلی  پیغمبر  !مردم آی  یعنی  .اطاعت  شئونات  آن  در  راه  ادامه  به  قرارداد  و  پیمان به  عهد

 همانطور  .کنید اطاعت هم السالم علیه طالب ابی بن علی از ،کنید می اطاعت من از که همانطور که السالم علیه علی بر کنم می وصیت خدا

 آن:   آدرس  .است  امت  بر  وصایت  همین  شئونات  از  من  نظر  به  هم  این .اطاعت  به  وصایت .کنید  پیروی  هم  او  از  ،کنید  می  پیروی  من  از  که

 طالب  بیا  بن علی ِبوالیه »فاوصیه گوید می سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر گوید: می گوید؟ می چه .27 حدیث ،478ص ،22ج ،بحار
 .است اطاعت و تصدیق تصدیق، متعلق اینجا .تصدیق و اطاعت و والیت به چه؟ به اوصیه َلُه« الّتصدیِق  َو  طاَعِتِه  و

 الشریف رسائل ابکت در مرتضی سید .مرتضی سید مرحوم از کردم عرض االن که موضوع همین با رابطه در شما برای بخوانم را عبارتی

  وصی   السالم  علیه امیُرالمومنیَن  »َو  .بخوانم شما برای کنید گوش .کرده اشاره موارد اختالف همین به 93 صفحه ،4 جلد ،المرتضی
 .السالم  لیهع  علی  بر  وصی  اسم  این  اطالق   بر  شیعتاً  و  سنتاً  است  مردم  اجماع  َلُه«  ااِلسم  هذا   ِاطالِق   َعلی  الّناس  َاجَمَع   قد  و  الله  َرسول

 علم این ممیزا« وصفا و  مشهورا  علما  صار »حتی .است شده وصف این به متصف السالم علیه علی فقط الوصف« هذا بِ  وصِفِه  »و

 انه  الی  قوم  »فذهب  شد،  اختالف  وصایت  معنای  در  گرچه  معناه«  فی  اختلف  ان  »و  .است  او  بر  امتیازی  وصف  یک  و  او  بر  مشهوری
 می کار به  را  تعبیر  این  السالم علیه  علی به  نسبت ،اند  پذیرفته ار  وصایت  احادیث  ها  سنی  از  که  ییآنها  سنتاً  سپ  .خاصه«  اهله فی  وصیه

 .اند کرده تعبیر اینطور را احادیث این شیعه مخالفین الشیعه« مخالفوا هم  و خاصه اهله فی وصیه انه الی  قوم »فذهب :برند

 »وصیه  است سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر وصی السالم علیه لیع شئونات تمام در ق«باالطال وصیه انه الی الشیعه ذهبت و »لکن
 سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر شئونات تمام در .باالطالق  است سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر وصی السالم علیه منینؤامیرالم باالطالق«

 اهلل صلی پیامبر راه دهنده ادامه السالم علیه علی اینکه به را پیمانی خدا جانب از کند می قرارداد سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر .اوست جانشین

 امت  هرچه علم، بر وصایت ؛سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر شئونات .است دارد، سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر که شئوناتی تمام در سلم و آله و علیه

 .باشد مراد شاید تکوینی والیت حق تا که باطنی وصایت علم، به والیت، به تصدیق، و طاعت به علمی، مرجعیت حاکمیت، یت،وال دارد،

 فرماید:  می  آخرش  ایشان  که  مرتضی  سید  عبارت  این  .است  شده  منتقل  السالم  علیه  علی به  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  از  حقایقی  سینه  به  سینه

 .امته  و  اهله  فی  بود  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  وصی  السالم  علیه  علی  .  گرفته  را  دو  هر  ایشان  امته«  و  اهله  فی  قالطالبا  وصیه  انه  »الی 

 بیتش اهل بر سلم و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول صیو السالم علیه منینؤ امیرالم اهلش، در وصایت .است دیده ایشان را شخصی روایت چون

 .است السالم علیهم

 و علیه اهلل صلی رپیامب زنان مورددر سلم و وآله علیه اهلل صلی پیامبر وصی السالم علیه منینؤامیرالم  که بود این اهلش در وصایت های نمونه از یکی

 خطا  من از بعد هااین از هرکدام :فرمود سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر که است معروف روایت این .داد السالم علیه علی دست را امرش .بود آله

 که   عنوانی  این  .کنی خلعش  منینیؤ الم  ام  عنوان از  توانی  می  .است  اعتباری  طالق   طالق،  این  .بدهی  طالقشان  را  نهاآ  توانی  می  تو  کردند،

 آله و علیه اهلل صلی مبرپیا زنان که احترامی امهاتکم« علیکم »حرمت  .اند منینؤالم ام آله و علیه اهلل صلی پیامبر ازواج امهاتهم« ازواجه  »و

ِبيِّ  ِنساءَ  »یا  : فرماید  می  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  ازواج  به  راجع   قرآن .بگیری  ایشان  از  توانی  می  تو  دارند،  منینؤالم  ام  عنوان  هب ُتَنّ   الَنّ  َلس 
ساءِ  ِمَن  َكَأَحد   « ِإِن  الِنّ ُتَنّ َقی  ِبيِّ ِنَساءَ  »َیا .نیستید بقیه مثل و دارید ویژه زامتیا یک ،کنید تقوا اگر اَتّ ِت  َمن   الَنّ ُکَنّ  َیأ   ِبَفاِحَشة   ِمن 
َنة   َعَذاُب  َلَها ُیَضاَعف   ُمَبِیّ ِن« ال  َفی   چون گفت شود نمی .شد خواهد عذاب برابر دو دهد، انجام آشکار خالفی کار شما از یکی اگر ِضع 
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َت   .است  بیشتر  وا  از  توقع  ،دارد  که  عنوانی  .دهد  انجام  خواهد  می  دلش  که  کاری  هر  است،  پیامبر  همسر
َ
َرأ َت   ُنوح    »ام 

َ
َرأ  َكاَنَتا      ُلوط    َوام 

َت  ِن   َتح  َدی  ِن   ِعَباِدَنا  ِمن    َعب  َخاَنَتاُهَما«  َصاِلَحی 
َ
 است   قرآن  تعبیر  .آمدنددر  خیانتکار اام  بودند،  پیامبر  دو  سلطه  تحت  لوط   زن  و  نوح  زن  ف

 هیچ بدون که باالتر این از خالفی چه و دهد انجام خالفی کار بیاید، در کار فخال و باشد پیامبر زن که ندارد استبعادی .است ممکن و

َن  .بنشین ات خانه در فرماید می قرآن القضاتی؟ قاضی تو مگر باشم؟ عفان بن عثمان خون منتقم خواهم می من بگوید وجهی   »َوَقر 
َن  َواَل   ُبُیوِتُکَنّ   ِفي ج  َج   َتَبَرّ َج ا  َتَبُرّ ِة ل  وَلی«  اِهِلَیّ

ُ  می   انکار  را  وصایت احادیث  که  کسی  اول  پس  کنی؟ می  که  است  کاری  چه  .بنشین  اْل 

 را  عثمان  خون  انتقام  بروم  خواهم  می  گوید  می  روی؟  می  کجا  به  پرسند می او  از  وقتی  و  رود  می  جمل جنگ  طرف  به  .است  عایشه  ،کند

 نعثل  .اوست خود ،عثمان علیه کنندگان قیام محرک كفر« فقد نعثال »اقتلوا : که دادی می را شعار این که نبودی خودت مگر .بگیرم

 رفت   می  مدینه  طرف  به  داشت  .بکشیدش  نعثال«  »اقتلوا  .گفته  عایشه  سوم،  خلیف  برای  را  عنوان  این  .بود  مدینه  در  زشتی  بسیار  یهودی

 خراب   سرم  بر  آسمان  گویا  :گفت  .السالم  علیه  علی با گفتند  کردند؟  عتبی  که با  پرسید .شد  خوشحال  شده،  کشته  عثمان  دادند  خبر  او  به  که

 و  را عثمان قتل همین آورد بهانه .برگرداندند را او د،شو داده دیگر کس و طلحه به که داشت ذهن در دیگری طرح او .برگردانید مرا .شد

 .کشید لشکر السالم لیهع منینؤامیرالم علیه بر

 او به وقتی .افتاد راه هم او .کردند تحریکش و شدند جمع عایشه دور زبیر و طلحه که است این السالم علیه منینؤمیرالما مظلومیت اوج

 کسی به .بود من دامن در سرش صلی اهلل علیه و آله پیامبر .ندارم قبول نه گفت ،خداست رسول وصی السالم علیه علی ،میروی کجا گفتند

 درگیر  اینها  با  خواهد  می  اند،  کرده  حرکت  بصره  طرف  به  ای  عده  با  ایشان  که  است  این  السالم  علیه  منینؤامیرالم  مظلومیت  اوج  .نکرد  وصیت

 که  است این البالغه نهج در السالم علیه منینؤامیرالم تعبیر .داد فریب و کرد جمع خودش دور برپیام زن اسم به را لشکر هزار سی .شود

ن   »َو  فرماید: می ِرَها« ِفی  َغاَل  ِضغ  ُی  .کند نمی که ها چه ،شود ور شعله که نهکی آتش .شد کینه غلیان َصد 
 
َساِء، »َرأ ن   َو  الِنّ   َغاَل  ِضغ 

ِرَها« ِفی ُد  َلَها »َو  فرماید: می بعد و َصد  َمُتَها َبع  وَلی  ُحر 
ُ ِحَساُب  َو  اْل  ِه ال َعَلی ال   پیامبر  خاطر به اما گذاشتیم خدا پای ما َتَعاَلی« َلّ

 ما  بین  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  قیامت روز  تا  گذاشتم  خدا  پای  را حسابش  .گوییم نمی  چیزی  و  داریم  را  او  حرمت  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی

 قیامت  در باید و نیست محاکمه قابل دنیا این در هک است حدی به جنایت و ظلم یک عظمت گاهی .کرد خواهد محاکمه خود زن و

 .میکنم بهمحاس قیامت روز من فرماید می حضرت .شود محاسبه

 باطل:  ویالتأت

 طبرانی:  ویلأت  (1

 اهل  از احادیثی از یکی ،سلمان حدیث نقل از بعد حیفمی .کند می نقل طبرانی از الزوایدش مجمع کتاب در را وصایت احادیث حیفمی

 »لکل اهلل، رسول یا که کرد عرض سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر به .است سلمان حدیث همین دارد، سندی بررسی به احتیاج که سنت
 وصی بگو نم به فرمودند: بعد و کردند ملیأ ت ابتدا سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر وصیک؟« »من .دارد وصی پیامبری هر وصی« نبی

 .اش  برتری  و  علم خاطر  به  گفتم  کرد؟ وصیت  یوشع  به  علیه السالم  موسی  چرا  فرمود:  حضرت  .یوشع  گفتم  کیست؟  علیه السالم  موسی  حضرت

 کتاب  در حیفمی .است شده معروف سلمان حدیث به حدیث این .است السالم علیه ابیطالب بن علی ،من از بعد من وصی بدان فرمودند:

  »رواه  گوید: می و برد می کار به باطل ویلأت اینگونه نقلش از بعد او .است کرده نقل را سلمان حدیث این ظاهراً الکبیرش معجم
 می  تصرف معنایش در چگونه است، کرده قبول که آنی ببنید بالخالفة« ال بأهله أوصاه أنه یعنی وصیی،  قوله قال  و  الطبرانی، 

 علیه  اهلل  صلی  پیغمبر وصی  السالم  علیه  علی  پس  بگوید  کند،  استناد  این  به  شیعه  مبادا  .تخالف  به  نه  است  اهل  به  وصیت  منظور گوید  می  .ندک

 به  حمل مبادا اما .خودشان حتی فهمیدند، خالفت به ها خیلی را وصایت که شود می استفاده جااین از پس .خالفت در است سلم و آله و

 .گرفتند اهل به را این ،نشود شیعه مستمسک این که نای برای اینها .است اهل به وصایت این نه، بکنی! خالفت

 کرده نقل ها سنی خود هک روایاتی اوالً  .است دیگر روایات با مخالف که است این آن جواب چیست؟ آن جواب چیست؟ ما اشکال خب

 هایی روایت از بعضی .است عام یا .مطلق یا است خاص یا است مطلق روایات روایات، عمده است، آمده شیعه مصادر در که روایاتی یا اند

 در اهل؟ به کنی می منحصر را روایات این چرا شما اهل؟ به کنید می حملش چرا شما ،وصیی إنَّ  گوید می است، عام است آمده که
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 ا چر شما .اهلش در نه مطلق طور به بود علیه السالم موسی وصی یوشع .است شده هم یوشع به تشبیه .است  آمده مطلق طور به که حالی

 و خالفت به امتش در هم اهلش، در هم اوست وصی ،مرتضی سید تعبیر به .مطلق بگویی باید پس بیتش؟ اهل به کنید می منحصر

  َموِضَع  و وصّیي »إّن  است: این ،است آمده ما روایات در که تعبیری لذا چیست؟ اشکال که شدید متوجه .رهبری و امامت و زعامت
ُرُك  َمن خیَر   و ِسّري ضي و  ِعَدتي ُینِجُز   و يَبعد أت  «  أبي بُن  علي  َدیني  َیق   طالب 

 .الحدید ابی ابن تعبیر برویم .113 صفحه 9 جلد ،هیثمی الزوائد مجمع هم آن آدرس ،طبرانی تعبیر این

 الحدید: ابی  ابن تعبیر  .2

 حاال است؛ پذیرفته را وصایت احادیث که است کسانی جمله از ایشان .139 صفحه ،1 جلد ،البالغه نهج شرح در الحدید ابی ابن ببینید

 نص  وصایت احادیث معتقدیم ما أخری« أمورا  لکن و  الخالفه  و النّص  بالوصیه نعنی  لسنا »و .گوید می چه آن تعبیر در ببینید

  أمورا  لکن »و .گذارد می مجمل را آن گوید، نمی چیست؟ اخری امور .اخری امورا  ولکن چیست؟ پس .نیست خالفت و امامت بر
 آشکار  را آن چرا خب .است اجل و است بهتر این ،شود آشکار اگر است دیگری امور منظور أجل« و أشرف لمحت إذا لعلها أخری

 می  مجمل  را  آن  چرا  .شود  می  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیغمبر  شئونات  تمام  بر  حمل  مطلق وصایت  .است  آمده  مطلق که  این  اوالً  کنی؟  نمی

 چون   نیست؟  این  منظور  گوید  می  چرا  دانید  می  نیست؟  این  منظور  چرا  .نیست  این  منظور  گویی  می  اما  ای  کرده  قبول  را  حدیث  گذاری؟

 نمی  که  گوید می پس .اند  غاصب  که  بگوید  باید  .بکند  کار  چه  را  آنها  که  آن  در  ندما  می  نص،  به  خالفت یعنی  وصایت  از  منظور  بگوید  اگر

 گوید؟ می مجمل سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر یعنی است؟ طوریاین چیست! وصایت این مورد که دانیم مین .چیست وصایت این دانیم

 .ایشان تعبیر از هم این

 حاضران: از یکی سخن

 است   کرده  سفارش  السالم  علیه  علی  به  آله  و  علیه  اهلل  صلوات  پیغمبر  که  بگیریم  فرض  اگر  باشد،  اهلش  به  وصایت  اگر  هم  فرض  بر  شما  قول  به  بله

 کار  چه آله و علیه اهلل صلی پیغمبر بیت اهل با اولی، و دومی مثالً  یا کردی؟ کار چه وصی این با تو اهل؟ این با کردی چه تو خب اهل؛ به

 سلم  و  آله  و  اهلل  صلی  رپیغمب  مراعات  اینها  واقعاً  آیا  ،کن  مراعات  بیتم  اهل  حق  در  که  السالم  علیه  علی  به  است  کرده   سفارش  که  پیغمبری کردند؟

 ،السالم علیه امیرالمؤمنین وصایت .کنیم می دنبال را دیگری جنبه اما .کرد مناقشه شود می را همین نکردند؟ یا کردند اهلش حق در را

 می بررسی را است، آله و علیه اهلل صلوات پیغمبر شئونات کل که علم، به وصایت والیت، وصایت خالفت، به وصایت نص، به وصایت نییع

 .کنیم

 .شاءاهلل ان شویم وارد بعدی فاز و تعبیرات بقیه و روزبهان بن فضل تعبیر به بعد جلسه شاءاهلل ان


