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ِ ِالبسم  حیمرِ ِالله  ِالرَّ ِحمن 
عینِ ِب هِن ست  و 

ِِهِ انَِّ ِِِناصرِ ِِیرِ خ  ِعینمِ ِو 
رینوِصلِ ِ اه  ِوِآلهِالط  حمد  ِعلیِم  ِیِالله 

ِ ِِوِلعنت  هِ علیِاعدائِ ِالله 
ِجمِ مِاِ  ِالیِقیام  ِِِعینِمنِاآلن ِِیوم  ِینالد 

ِ

صایت و را دربارهفضل بن روزبهان در قسمت اول که بحث مقدماتی و مفهوم شناسی است، رویکرد و دیدگاه و توجیه نادرست یا ناقص 
 شویم. و وارد فاز بعد میکنیم   و متعلق وصایت عرض می

است. اهلل شوشتری قاضی نور. برای کتاب ایشان چند رد نوشته شده است. یکی «ابطال الباطل»فضل بن روزبهان کتابی دارد به نام 

بیشتر روایی  د است. این ردیهجل 30، بیش از مرحوم آقای مرعشیاو با ملحقات  . ردیهاحقاق الحق و ازهاق الباطلکتابی دارد به نام 
. ایشان کالم فضل بن دالئل الصدقاست به نام سید محمد حسن مظفر مرحوم آقا  می نیست. لکن بهترین ردیه، ردیهخیلی کال است.

 ایشان را عرض خواهیم کرد.   کند. مناقشه ده است و بحث میروزبهان را آور

 

 کند! فضل بن روزبهان احادیث وصایت را چگونه تعبیر می
گوید علم پذیرفته است. می . وصایت را در محدوده«الوصیهِقدِیقالِوِیرادِبهِمنِاوصیِلهِبالعلمِوِالهدایه»گوید: وی می

ِالهدایه» یعنی .شود فالنی وصی فالنی استگاهی گفته می ِبالعلمِو ِ»اوصیِله ِوِتبلیغِالعلمِوِ« وِحفظِقوانینِشریعه
ِ  وصایت به علم می . ایشان وصایت را در محدوده«المعرفهِوِفانِاریدِهذاِمنِالوصیِ)وصایتِعلیِبنِابیطالب(،ِفمسلم 

گوید فقط خالفت نه، تفکیک بین پذیرد. می این را می در وصایت در علم .باشدصلی اهلل علیه و آله وصی پیغمبر  ه السالمعلیپذیرد که علی 

اما خالفت و حاکمیت برای آن  .علیه السالمعلم هم برای علی  پذیریم. . این را میعلیه السالم گوید بله دین برای علی سیاست. میدین و 

 . این تفکیکی است که ایشان دارد!سه نفر است
 بعد از پیامبربه زمان . رسیدند صلی اهلل علیه و آله با تاریخ پیامبر اسالم ا داشتند در رابطهیک بحثی رالکوثر  شبکهآید که یادم می زمانی 

از سوریه بود. یک شخصیت مورخ  ،دکر کردند. یکی از کسانی که مداخله می له میچند نفر در این بحث مداخ سلم. و صلی اهلل علیه و آله

هنوز زنده است.  . مورخ بسیار معروفی است وکه تاریخ طبری را ایشان جدیداً تحلیل کرده و چاپ شده استدکتر سهیل زکار  معروف
ق با کیست؟ خالفت برای کیست؟ چه بگوییم؟ سهیل زکار چه شد؟ ح  صلوات اهلل علیه و آلهصحبت شد که خب چه بگوییم؟ بعد از پیغمبر  

دانیم. دین را امیرالمؤمنین می علیه السالم دانی چیست؟ ما علیحقیقتش می :دانشگاه. گفت ی پراند. مورخ سنی است از جامعهایک تکه

خورد شکمش را  نشست. می معاویه می رفت سر سفره با معاویه. می علیه السالمجاست. همان تقسیمی که ابوهریره کرد، بین علی آن

 خواهی کنی؟ گفت دین می خواند. از او پرسیدند چطور جمع می نماز می علیه السالمرفت پشت علی  از آن طرف می کرد. گنده می
 ،خواهی جاست. خدا مینخواهی ای امیرالمؤمنین است. دین می علیه السالم: علی گفتخواهی آن جا. سهیل زکار  جا، شکم میاین

حاال  ندارد.که خیلی ارزشی  اینهاافتاد. سیاست، زعامت، حاکمیت،  آنهاجاست. اما سیاست دست این ،خواهی می چه کههر جاست.این

 است. او امیر علیه السالملم و شریعت دست علی اما دین، ع .شد اینهایک حکومت ظاهری مگر چه ارزشی دارد؟ حکومت ظاهری برای 
 والیت هم مرجعیت دینی، هم مرجعیت سیاسی است.   :گویددر حالی که حدیث غدیر می  مؤمنان است.

ِ«النبیِاولیِبالمومنینِمنِانفسهم»
را صلی اهلل علیه و آله و سلم حدیث غدیر اگر بیاییم شئونات والیی پیغمبر  در ؛این والیت است. سلطه دینی و حاکمیت است. عرض کردم

النبیِاولیِ» .تمام شئوناترجعیت سیاسی، تربیتی، اجتماعی و الیت دینی، مرجعیت دینی، موالیت سیاسی، و ،بررسی کنیم
 . «بالمومنینِمنِانفسهم
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این سه تا خلیفه  .می گویند دستی به زلف یار نزن اینها .خیالتان راحت شود ،برایتان بگویممی خواهند تفکیک کنند. یک مورد  اینها

. گویی آنهاند نسبت به  قدر حساس  نتوهین شود اما به این خلفا توهین نشود. آصلی اهلل علیه و آله و سلم  پیغمبر   گویا وحی منزل هستند. به

حادیث وصایت عرض  نیست. در ا  علیه السالموحی منزل است. خودشان می گویند: هیچ کسی در علم و ایمان مثل امام علی   اینهاخالفت 

بله قبول داریم. وصایت به حفظ  ،اگر منظور وصایت، وصایت به علم است :بهانی می گویدروز. خضر بن «اوصیِباِالعلم»کردیم 

خانه  ندادند. درِ علیه السالممنین علی ؤبه خدا قسم همین را هم به امیرالم ند.با این که این کار را هم نکرد .شریعت است، قبول داریم
 را در مسائل علمی بستند.    علیه السالممنین علی  ؤامیرالم

 می دانید چه کار کردند؟ 

د    سؤالد. بعضی ها مسلمان نبودند.  داشتن سؤالگروه های زیادی می آمدند و  صلی اهلل علیه و آله و سلمبعد از پیغمبر   های پیچیده می کردن
 نمی پاسخ را کسمی کرد و هیچ سؤال ب دهد.می تواند جوا صلی اهلل علیه و آله و سلم ها را فقط وصی پیغمبر سؤالو می گفتند این 

 ما شده ایم خلیفه مسلمین.   .گفتند وضعیت بدی است  اینهانمی توانستند از عهده اش بر بیایند.  و دانست 

 ین بود که کسیدر بین پیروان ادیان مختلف و در بین عموم مسلمین اصال رسم این بود و معروف ا .شود استفاده کرد می این: از نکته

 دهد. را یسؤالهر   پاسخ  بتواند و عالم به اسرار باشد وکه ادامه دهنده راه او  شود صلی اهلل علیه و آله و سلمجانشین پیغمبر   می تواند

نمی  ،می پرسیدند عقائد را ، نمی توانستند جواب دهند.اسرار را می پرسیدند .نمی توانستند جواب دهند ،مسائل فقهی را می پرسیدند

خاخام یهودی بود  یهودی االصل که بنا بر نقل ذهبی کعب االحبار  .چه کار کردند؟ دو مورد پیشنهاد شد اینهاتوانستند جواب دهند. 
ایشان قصه می گفت. منع  ،نماز جمعه دومیورد و نزدیک شد به خلیفه دوم، شد جز قصاصین. قبل از خطبه های ه اسالم آک برای این

مثل کعب االحبار پر کردند. خلیفه دوم  آن هم از اسرائیلی ها  ،با قصه گوییو این خالء را  دیدند خالء ایجاد شده  .تدوین حدیث کردند

به او می  .طور شودآن ،طور شوداین !جواب شکمی پرسیدند را از خودش جواب می داد. ی که مییها سؤال ،که کم نیاورد گاهی برای این

 .است. در آن می ماند  صلی اهلل علیه و آله و سلماین که خالف دستور پیغمبر   ؟ تو چه می گویی  :گفتند
اجتهاد در اجتهاد در مقابل نص کنید. بگویید  ،گفت اگر می خواهید کارتان پیش رود .بار مشورت کنیمحگفت چه کنیم؟ با کعب اال

اما نظر من این است که االن به  ،طور فرموده انداینصلی اهلل علیه و آله و سلم ست. درست است پیغمبر حق خلیفه مسلمین ا مقابل نص

 مصلحت نیست. این یک بخش.
ئل  . رهبریت سیاسی با ما است مردم هستیم.آمد تفکیک انداخت بین دین و سیاست. گفت ما رهبر   دید کار پیش نمی رود. دوباره مسا

چرا؟  نرود.  آنهارا ببندد که کسی سراغ   علیهم السالماز دیگران بپرسید. از آن طرف هم خواست در خانه اهل بیت    بروید ،دینی می خواهید

 صلی اهلل علیه و آله و سلم می گفتند این واقعا جانشین پیغمبر ،علم را که می دیدند، علیهم السالمچون وقتی که می آمدند در خانه اهل بیت 

تو چگونه ادعای جانشینی می کنی که هیچ  .از هر چیزی آگاه باشد باید علم داشته باشد.صلی اهلل علیه و آله و سلم است. جانشین پیغمبر 
  .لذا حق ذوالقربی را قطع کرد  .را باز کرد. گفت مصلحت این چنین اقتضا می کند باب اجتهاد در مقابل نصچیزی بلد نیستی؟ لذا یکی  

موارد اجتهادات کتاب النص و االجتهاد در شرف الدین  مرحوم .حق عموم مسلمین است ،نأاالن ذوالقربی حق ش .نیستگفت مصلحت 

به عنوان اجتهاد  راداشت  خاصی که فتواهایی بر روی تعصبات را آورده است. دومی را که اصال اجتهاد نیست و فتوای شکمی است
 می کرد.مطرح 

 

یک شورا استفتاء را بستند. چه کار کردند؟  علیهم السالمپس در خانه اهل بیت  .علیهم السالمی کنند به اهل بیت بعد دیدند مردم اقبال م
ش یک شورای سی نفره استفتاء درست کرد و عده ایی از صحابه را کرد شورای استفتاء. گفت اولی و دومی. دومی اوج درست کردند

 ش کند.کنید و مسائل سیاسی با من. خواست مسئله را این گونه حل سؤالرای استفتاء فقهی دارید، بروید از این شو سؤالهرچه 

را بستی؟ اگر  علیهم السالمپس چرا در خانه اهل بیت  ،«اوصی بالعلم»اگر  . حاال«اوصیِبالعلم» ؟ حاال ایشان دارد می گوید چی 

لارجاع داده می شد و هایی   سؤالگاهی   به اولی ش کردی.خانه نشینسال را تو   25گرفتی؟ این  آنهاچرا علم را از  ،«اوصی بالعلم»  سؤا

می دید یاد ندارد و ارجاع می داد. خودشان خجالت می کشیدند یا استنکاف می  ،. از او حاال ابن عباس و یا دیگریهایی می کردند
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. در زمان دومی هم علیه السالمطالب علی اع می دانند به علی بن ابیکسانی بودند که ارج. علیهم السالمکردند که ارجاع دهند به اهل بیت 

 .همین گونه بود

با تحریف کند  ،ببرد سؤالخلفا را زیر ن أخیلی اصرار دارد که یک جایی اگر روایتی شبخاری روایتی داریم در صحیح بخاری. اما 
 گوید:ببینید چه می  ،کتاب الحدودکه بخاری دارد در  مخصوصا نقیصه که یک تیکه اش را نمی آورد. روایتی  .یا نقیصه سیاست

یاِِ:لعمروقالِعليِ،ِفردهاِِبرجمهاعمرِبنِالخطابِِ،ِوقدِزنتِوأمرِبمجنونةِبنيِفالنعليِبنِأبيِطالبِمرِ :قال 
رفعِالقلمِعنِِِقالِ-ِصلیِاللهِعلیهِوآلهِوسلمِ-أمیرِالمؤمنینِ،ِأترجمِهذهِ؟ِقالِ:ِنعمِ،ِقالِ:ِأوِماِتذكرِأنِرسولِاللهِ

ِوعنِالصبيِحتیِیحتلمثالثِ ِالمغلوبِعلیِعقلهِ،ِوعنِالنائمِحتیِیستیقظِ، ،ِفخلیِ؟ِقالِ:ِصدقت،ِعنِالمجنون
ِعنها

  .«رفعِامتیِثالث» :فرموده است صلی اهلل علیه و آله و سلمبه عمر گفتند که یادت رفته که پیغمبر    علیه السالممنین علی  ؤامیرالم  :می گوید
از دیوانه تا به هوش بیاید، از صغیر تا بالغ شود و از  .قلم تکلیف برداشته شده است یا قلم عقوبت برداشته شده است از امتم در سه چیز

   خواب تا بیدار شود.

ارشاد الساری فی شرح سید در کتاب  قسطالنیکه آوردند من جمله شراح صحیح بخاری ما دیدیم  .این ناقص نقل کرده است .همین

اوِماِ»ت. فهمد یک نقصی داشته اس می ،در بخاری هرکسی این را ببیند .حاال گوش کنید .اصل قصه این بوده :می گویدالبخاری 
اوتیِ»ِزن دیوانه ای که زنا کرده بودرد. می گویند می خو قصه اش را نمی آورد، چرا؟ چون به زلف یار بر .یادت رفته است «تذكر

 داشتند او را می بردند که سنگسار .ش کنندسنگسار دستور داد «فامرِبرجمها»بن خطاب آوردند  پیش عمر ،«امراهِمجنونةِزنت

ضرت ح به نظرم هم درست آمد. .در کرده اندچنین حکمی صاعلیه السالم . یا علی علیه السالمطالب داد به علی بن ابی کنند، یک نفر خبر

ش گرفته و بخاری از این وسط  «انِالنبیِقالِرفعِالقلمِعنِثالث»یادت رفته است  «اوِماِتذكر»آمدند خطاب کردند به عمر 

   .ش را نیاوردهآورده است و اول

سیده ت نربه داد علیه السالممنین ؤخب اگر امیرالم ،به اسم خلیفه مسلمین قاضی القضات کردی، تو که چیزی حالی ات نمی شود تو که
 خب برای چه سنگسار؟   را سنگسار کنند! حاال با او یک کاری کرده اندزن دیوانه ای که  چه کرده بودی؟  ،بود

موطا مالک در  .را ببینیدتفسیر ابن کثیر  اهل سنت. ذیل دو تا آیه نگاه کنید در تفاسیر درید یک چیزی باالتر بگویم از سومی؛ اربگذ

ه ب اینها .شاید شنیده باشید اما داشته باشید .خیلی قصه عجیب استالمنثور سیوطی در  .هم آمدهتفسیر سیوطی هم آمده است و در 

تا  در ذیل این دو را خانه نشین کردند و چه شد! اینها .این بودند علیهم السالمعنوان شاهد بگوییم آقا اهل بیت  دردمان می خورد که به
   .آیه نگاه کنید

«ِ ْین 
ل  ام 
ِك  ْین 

ْول  ِح  ن   ه  د  ْوَل 
 
ِأ ْعن  ْرض  ِی 

ات  ال د  اْلو  ةِ ِو  اع  ض  ِالر   م   ت  ْنِی 
 
ِأ اد  ر 

 
ْنِأ م  ِ«ل 

 ر می دهنده هایشان دو سال کامل شیمادران به بچ

 ، یک نوع داللت داریم به نام داللت اقتضا، مثالی که برایش میداللت اقتضانیز دارد؛ مرحوم مظفر  اصولدر  .این یک آیه. خواندید

  :آیه است. آیه دوم این استهمین دو   ،زنند

ْهًرا«» ِش  ون  ث  ال  ِث  ال ه  ف ص  ِو  ه 
ْمل  ح  ِو 
 ماه است.  30دادن مادر چقدر است؟ حمل مادر و شیر 

ِماه دو سالش را کم کن )  30ماه است. چرا؟ از  6 شحمل ز این آیه استفاده می کنیم که حداقلا ْین 
ْول  ِِح  ْین 

ل  ام 
 ( به قرینه آیه اول، دوك 

 شش ماهه متولد شدند.    علیه السالمماه باشد. امام حسین  6ماه. پس می شود که حمل   24شود چقدر؟  سال می
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برمت به  کنیم و می گردم و بعد ازدواج می می روم به مسافرتی و بر من می :گفت کرد. عقد گوید مردی میتفسیر المنثور سیوطی 

این بچه از کجاست؟ در غیاب من  :گفت  گشت دید زنش یک بچه آورده.وقتی بر  .رفت و برگشت تقریبا پنج، شش ماه طول کشید  خانه.

شش ماهه متولد شود؟ گفت شود بچه  این بچه تو است. گفت مگر می هلل من با کسی جز تو تماس نداشتم.چه کردی؟ زن گفت وا
کاری  زن من خالف گفت عثمان ایندی. دستش را گرفت بردش پیش عثمان. گفت معلوم می شود تو خالف کاری کر .شده دیگر

این  .مگر می شود بچه شش ماهه متولد شود؟ گفت سنگسارش کنید .گفت چه کرده؟ گفت این بچه شش ماهه برای من نیست .کرده

 .تر از همه آبروی قومش و پدر و مادرش و خودش رفته. زن تازه زا مستحق ترحم استمهم .فایده نداشت ،زنا است. هرچه التماس کرد
 فی نکردم.گفتند نه و بردنش.انگار مرگ را جلو چشمش دیده. شیون و زاری کرد که واهلل من کار خال ،کسی که تازه زایمان کرده

که حالل مشکالت است. دوید مدتی گذشت و تا حضرت  لسالمعلیه اناراحت شد و گفت برویم نزد علی  ،که در همان جلسه بود یک نفر

 :درست است؟ گفت .عثمان همچین قضاوتی کرده !گفت یا علی .را پیدا کرد علیه السالممنین ؤچند ساعتی گذشت. امیرالم .را پیدا کند
فرمود عثمان چه کردی؟ شنیدم  .را. حضرت سراسیمه آمد پیش عثمان را به خدا بیا زودتر نجات بده این زن تو :اشتباه است. گفت

ا آیه ر بله، اشتباهش کجاست؟ گفت مگر قرآن نخواندی؟ گفت من کجا خالف قرآن گفتم؟ گفت این دو :همچین قضاوتی کردی. گفت

و آیه  یک مفادی استفاده می شود. از جمع بین د ،داللت اقتضا یعنی دو تا آیه را کنار هم جمع کن  نخواندی؟ حضرت داللت اقتضا کرد.

ِ» ؟ گفت مگر این آیه را نخواندی ند این مطلب را که در اصول داریم.اقتضا می ک ْین 
ل  ام 
ِك  ْین 

ْول  ِح  ن   ه  د  ْوَل 
 
ِأ ْعن  ْرض  ِی 

ات  ال د  اْلو  ْنِِو  م  ل  ةِ  اع  ض  ِالر   م   ت  ْنِی 
 
ِأ اد  ر 

 
ْهًرا«ِ»أ ِش  ون  ث  ال  ِث  ال ه  ف ص  ِو  ه 

ْمل  ح  ین الف قضاوت من؟ خب جمع این دو اخ ؟ چه داللت دارد گفت این بر «و 

گفت برو بگو سنگسارش  دانستم. تواند بچه شش ماهه متولد شود. گفت به خدا قسم من نمی میماه باشد.  6تواند  حداقل می .است

 نکنند. آمدند دیدند که کار تمام شده و زن سنگسار شده.

بود؟ تو را  می صلی اهلل علیه و آله و سلم شئونات اجتماعی دست وصی به حق پیامبرن؟ نباید این دهند آقایا فکر ندارد؟ چه جواب می اینجا

وصیت کند بر کسی که صلی اهلل علیه و آله و سلم ها را می کردند؟ جا ندارد که پیغمبر  این کار  ،گر بودنداصلی اهلل علیه و آله و سلم به خدا پیغمبر  

زن مظلومه ای را که  ، تو معذوری؟! آبروی یک نفر را بردی.دانستم گویی من نمی که میو اعلم بر کتاب است؟ همین اعلم بر سنت 
سنگ ریز بزن که زود قدر گویند آن  تمام کرده اما سنگسار زجرکش است. می ،اگر با یک تیر بزنی در صورت کسی تازه ،زایمان کرده

 همین که می گویی نمی ی دهد تا کشته شود.ساعت جان م قدر بهش سنگ بزنید تا انباشته شود و بمیرد. یککشته نشود. آن 

گویند چرا  چیزی بگوییم؟ آقایان می اینجادانی چرا در اریکه نشستی؟ جا ندارد  اگر نمی ،تو عذر داری. فالن فالن شده ،دانستم
 او کردند. ؟ من معتقدم آه این مظلوم ها پایش را گرفت و چه با!ناراحت می شوی؟ آبرو و عزت اسالم برده نشده

ست که سنی ها روضه اش را اینجا. حاال جالب  محاصره اش کرده اند و آب قطع استروز   30 .نقل می کند: در خانه اش استابن کثیر 

زنش در خانه تنها بود و ریختند در خانه اش. خواستند به سرش چوب بزنند که به سر زنش  د که آب را به رویش بستند.  خوانن هم می
را  علیه السالمکه گفته؟ ما علی  :گویند می .را قبول ندارند السالم علیهافاطمه زهرا  روضه این را می خوانند اما روضهآمد. خورد و خون 

کنند اما روضه عثمان یا  و زنش را بفرستد در برابر دشمن. انکار می صلی اهلل علیه و آله قبول نداریم که بنشیند در خانه و دختر پیامبر

خوانند. در  مفتی در مدینه در مسجد النبی روضه عایشه را میعبد العزیز بن عبداهلل بن باز روضه عایشه را به چه خوبی می خوانند. 
اسالماما ظلم در حق حضرت علی   .گریه می کنند و چنان ضجه می زنند که به عایشه ظلم شد و نسبت ناروا به او زدند قضیه افک یه  ل  ع

 را قبول ندارند.

نگاه کرد به این  .گذشت و این بچه دست پدرش افتاد ،گذشت :کند و می گوید جالب این است سیوطی در ادامه اش این را نقل می

تا این را گفت یک مرض  .و من اشتباه کردم ل من راه می رود. این بچه من استاین مث :یش و به راه رفتنش و گفتبچه و به قد و باال

 کند یا ابن کثیر که وقتی می طور آه مظلوم می گیرد. سیوطی نقل می خوره در جانش افتاد و پس از چند روز سقط شد و مرد. این

 .گفت خواهرم تو حرف من را باور کن .خواهرش کنارش نشسته بود ،سنگسارش کنندخواستند در چاله ببرندش و کفنش کردند تا 
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 .که من کار خالفی نکردم تو حداقل حرف من را بپذیر .به من تهمت زدند اینها .کس جز شوهرم تماس نداشتمواهلل به خدا من با هیچ

  .خودشان نقل کرده اند  ،در کتب آقایان که قور بکنیدیلی داریم. این را گفت و رفت در چاله. بله آه مظلوم گرفتش. ما از این نمونه ها خ

که هیچ کسانی  را خانه نشین کردید و صلی اهلل علیه و آله و سلم چرا مدینه علم پیغمبر. پس اوصیِبالعلمگویند؟  حاال ایشان چه می

   :گوید علمی سرشان نمی شود را سر کار آوردید که این جنایت ها شکل گرفت؟ می

قدِیطلقِوِیرادِبهِمنِأوصیِلهِبالعلم» ِاریدِِِالوصيِ  ِالعلمِوِالمعرفة،ِفان ریعةِوِتبلیغ ِالش  وِالهدایةِوِحفظِقوانین
یعنیِعلیِ فمسلمِأن هِِ) یِالل هِعلیهِوِآلهِوَِلِخالفِفيِهذا«علیهِالسالمهذاِمنِالوصيِ  اِلرسولِالل هِصل  ِ(ِكانِوصی 

است در علم و ال خالف  صلی اهلل علیه و آله و سلم وصی رسول خداعلیه السالم مسلم است علی یعنی اوصی بر علم، ما قبول داریم.  ،اگر اوصی

 ، پس چرا عمل نکردی؟ «ال خالف فی هذا»ادعا می کنی  که تو  فی هذا. ما هیچ اختالفی نداریم.

سال علی  30مگر برای ما بیاور.  نقل کردید؟ علیه السالمروایت از علی د اگر می گویی ال خالف فی هذا، چن .بگذارید باالتر بگویم

 ،سال هم که به حکومت رسید 5سال خانه نشینش کردید و آن  25نبود؟  ایشاننبود؟ همراه صلی اهلل علیه و آله و سلم با پیغمبر علیه السالم 

را خانه نشین  علیه السالم علیقدر روایاتش را نقل کردید در کتاب هایتان؟ این ظلم بزرگ در حق تاریخ بشریت الی زماننا هذا است. چ

محروم کردید.  علیه السالم. ما را از علی ن استهمی ،چه میراث علمی به ما منتقل می کرد؟! حاال این مقدارش که هست ،اگر بود .کردید
به جا  هرا خانه نشین کردید. از خودتان چ آنهاشما  بهایی برای ما می گذاشتند.ث گرانو چه میراچه می کردند  ،بودند اینهااگر 

َِلِخالفِفیِهذا»گذاشتید؟ این غصه ندارد؟!  قلیةِعدمِِو ةِوِالن  ةِبالخالفةِفقدِذكرناِبالدَلیلِالعقلی  وِإنِاریدِالوصی 
اگر منظور شما از وصایت یعنی نص و خالفت، وصیت به نص و وصیت به خالفت ما به دالیل عقلی و نقلی  «الن صِفيِخالفةِعلي 

 نیست. کدام دالیل عقلی و نقلی؟!و سلم صلی اهلل علیه و آله خلیفه رسول خدا علیه السالم  برایتان ثابت کردیم که علی 

دیث وصایت همه جایشان را این احا !گذارد. عزیزان من طور فرمالیته اش می کنند و روی طاقچه میاین هم احادیث وصایت را که این

ا بیرون بریزید، چرا؟ هستی شان را بر باد می دهد. لذا من اصرار زیاد دارم که این مسائل را پخش کنید. این نصب خالفت ر سوزانده.
إّن معنی الوصّية: »می گوید دالئل الصدق چه جوابی داده است. ایشان در  آنهابه مرحوم مظفر چون در آن مانده اند. حاال ببینید 

قها به العهد، 
ّ
ق الوصّية حكم بشموله لجميع ما يصلح تعل

ّ
باشد، شامل  اگر به طور مطلق آمده  معنای وصایت یعنی عهد.   «فإن أطلق متعل

 ؟ قت کردیدهمه را می گیرد. چرا مقصودتان یک مورد خاص است؟ عزیزان د  .از جمله والیت، خالفت، علم .همه متعلقاتش می شود

قیلِ». می گوید: لسان العربهم یک نقلی بگویم و عرضم در این قسمت تمام. ابن منظور االفریقی کتابی دارد به نام ابن منظور از 
را به معنای  می دانید برای چه می گویند وصی؟ حاال تعبیر می کند. ایشان وصایت وصی می گویند.علیه السالم ی به عل «لعلیِوصی

ي علیهِالسالم،ِلعليِوِقیل»اتصال گرفته است.  ْمتهِبنسبِسیدناِرسولِالله،ِصلیِاللهِعلیهِوِِ،ِوص  بهِوِس  ب  هِوِس  ب 
س  َلتصالِن 

ْمته بهِوِس  ب  علیه السالم  به علی :می گوید ال. وصایت را به معنای وصل گرفته. معنای دومی را.می گوید وصایت یعنی اتص «سلم،ِوِس 

 است. وصایت را در این معنی گفته است.  صلی اهلل علیه و آله و سلم  گویند چون نسبش متصل به پیغمبروصی می 

بردند و می گویند   سؤالکه قبول نکردند و کل احادیث وصایت را زیر    برخوردی که مخالفان با احادیث وصایت دارند، یک عده معاندانی

یی که یک مقداری انصاف داشتند و نتوانستند رد کنند، می آنهاهمه اش ضعیف است یا مجهول و ضعیف است و در الموضاعات بردند.  
را می گویند وصی. چرا؟ چون    علیه السالم. علی  می گویند وصایت یعنی چه؟ یعنی اتصال  ی پذیریم و در داللتش تصرف دارند.گویند ما م

بگوییم همه سادات  طور باشد که به همه سادات باید بگوییم وصی!ب اگر اینخاست.  صلی اهلل علیه و آله و سلم انصبش متصل به رسول خد

 وصایت معنی خاصی دارد.  !وصی پیغمبرند. نه
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 عصمت: -1

برویم شروط وصایت که از  مان تمام شد. . بحث اولاست است و وصایت عامه سلسله مباحثی درباره اوصیابحثمان در وصایت عامه )

 استفاده می شود.(  علیهم السالم  روایات اهل بیت  

 :  ۱2حدیث    247صفحه   72بحار جلد  

ن کسانی که گناه هادت آاگر قبول نشود ش «یاِعلقمهِلوَِلِتقبلِشهادتِمقترفِلذنوبِعنِاَلمامِصادقِعلیهِالسالم:ِ...»

کرد که شاهد باید عاقل باشد. کسی گناه  ل میگویا کسی اشکا .«لماِقبلتِاَلِشهاداتِاَلنبیاءِوِاَلوصیاء»انجام می دهند، 

کار قبول نشود، باید فقط اگر بناست شهادت گناه :کار قبول نمی شود. حضرت می فرمایندپس شهادت گناه از عدالت افتاده. ،کرده

هم انبیا، استفاده می شود  اینجا «اوصیاءَِلنهمِهمِمعصومونِدونِسائرِالخلق»بگوییم شهادت انبیاء و اولیاء قبول است. چرا؟ 

 هم اوصیاء معصوم اند.

 نص:  -2

  است.وصیا آمده که در باب ااست در بحث امامت عامه خواندید که عصمت امام، نص بر امام 

 .  7۱، صفحه 23و همچنین بحار    4، حدیث  47۱صفحه   ۱بصائر الدرجات جلد  

 :بصائر روایت اول  دو روایت برایتان بخوانم.

«ِ ح  اِم  ب 
 
اِأ ِی  ه 

ِاللَّ ِو  َِل  ال  ِق  ِو  یل  اع  ْسم  ِإ 
ْرت  ك  ِذ  ِو  اء  ی  ْوص 

 
ِعِاْْل ه 

ِاللَّ ْبد  وِع  ب 
 
ِأ ر  ك  اِعنِعمروِابنِابانِذ  ْین  ل  ِإ 

اك  اِذ  ِم  د  ِمَّ َلَّ ِإ 
و  اِه  م 

ِ ه 
یِاللَّ ل  دإ  اح  ِو  ِب ْعد  دًا اح  ِو 

ل  زِّ ن  نه آن برداشتی که دیگران در باب  :حضرت فرمود .ذکری از اوصیا کردندعلیه السالم امام صادق  «ی 

پس از  رایکی . ینزلِواحدًاِبعدِواحد است. امر وصایت دست خدا .ماِهوِاَلِالیِالله که انتخاب مردمی باشد. نه! اوصیا دارند،

 دیگری مشخص می کند. یا روایت بعدی که شبیه همین روایت است. 

علیه مباهله ای و مناظره ای و محاوره ای شد بین محمد بن حنفیه و امام سجاد  .شنیده باشید را شاید این قصهروایت دوم معجزه: 

عده ای دورش جمع شدند و می خواست که ادعا کند من  خودش هم قبول کرد.. محمد بن حنفیه بعضی ها ادعا کرده اند و السالم

تو می دانی اهلش نیستی. بر  .این ادعا را نکن کار را نکن.رت نصیحتش کرد که این هستم. حضعلیه السالم  جانشین حسین بن علی

  ست.ا که اعجاز و معجزه کار اوصیاآمده و ما ضمناً از آن استفاده کردیم مباهله قرار گذاشتند. ببینید چه تعبیری 

 می گوید:  2، حدیث  ۱۱۱،صفحه 46بحار جلد  

«ِ
ْ
أ ِاْبد  د  مَّ ح  م  ِعِل  ْین 

س  ِاْلح  ِْبن  يُّ ل  ِع 
ال  ق  ْلهِف  ِاْسأ  مَّ ِث  ر  ج  ِاْلح  ِل ك  ق  ْنط  ْنِی 

 
ِأ ْله  ِاْسأ  ِو  ه 

یِاللَّ ل  ْلِإ  ه 
اْبت  به علیه السالم  امام سجاد .«ف 

هستم. بیا پیش خدا مباهله کنیم.  تو می گویی من امام هستم و من می گویم من امام .با هم مباهله کنیم ند:محمد بن حنفیه فرمود

االسود به امامت تو حجر ،اگر تو راست می گویی که امام هستی .االسود را به نطق در بیاوردمن از خدا می خواهم که برای تو حجر

ِثِ »خدا این را می خواهم و اال نه.  شهادت بدهد و من از  ِاللَّه  ل  أ  ِس  ِو  اء  ع  يِالدُّ ِف  د  مَّ ح  ِم 
ل  ه  اْبت  ِف  يُّ ل  ِع 

ال  ق  ِف  ْبه  ج 
ْمِی  ل  ِف  ر  ج  اِاْلح  ع  ِد  مَّ

اب ك ج 
امًاِْل   م  ِإ 

ًاِو  ی  ص  ِو  ْنت  ْوِك  ِل  مِّ اِع  ِی  نَّك  اِإ 
م 
 
ِعِأ ْین 

س  ِاْلح  االسود به محمد بن حنفیه شروع کرد به دعا کردن که بلکه حجر .«ْبن 

نداد.  . شهادت«فلمِیجبهِشهادت»و شهادت بده که من امام هستم.  االسود گفت بگوامام است. به حجرنطق در بیاید و بگوید او 

استفاده می  هچ اینجااالسود اجابت می کرد و می گفت تو وصی هستی. از : گر تو وصی و امام بودی، این حجرندحضرت به او فرمود

 .َلجابک تت کند. اگر وصی بودیاالسود اجابرحج ،زنی ؟ که وصی پیغمبر یا وصی وصی باید معجزه داشته باشد. حرفی میشود

 دعا مستجاب می شود.اگر دعایی کنند،  ما ضمنا از این استفاده کردیم از ویژگی های اوصیاء اعجاز است. نکته:   



 

 7صفحه  

 

  165کارگاه شماره

 2قسمت  -دوازدهم جلسه  - مهندسی تبلیغ غدیر

  

 :علم -3

 :۱4  حدیث  ،۱06  و صفحه 9  حدیث  ،498بصائر جلد یک صفحه  

«ِ ال  ِق  ه 
اللَّ يَِّ ب 

اِن  ی  يُِّ ل  ِاْلو  ن 
يِِّصِم  ب 

لنَّ ِل 
یل  ِق  ه  یُّ ص  ِو  ه  ْنِب ْعد  ِم  عِو  يٌِّ ل  ِع  ان 

م  اِالزَّ ذ  يِه  ْمِف  ك  یُّ ل  ِِبعد از علی وصی علی()و  لِّ ك  ِل  و 
ِب ه

ِاللَّه  جُّ ْحت  ِی  ال م  ِع  ان 
م  نبیِِبه عنوان شرط وصایت استفاده کرده ایم.  اینجاما این علم را از   .«()خدا احتجاج می کند به اوِز  لل قیلِ

وصی عالم یک وصی عالم  ؛یعنی «لكلِزمانِعالم»ِگویدبعد می  «وصی»که از اول اش می گوید  این .منِالولیِیاِنبیِالله

 است.دیگر  

هِ »می گوید:  روایتی دیگر ْنِب ْعد  ِم  ه 
اؤ  ی  ْوص 

 
ِأ ِعِو  ین  ن  ْؤم  ِاْلم  یر  م 

 
ِأ يٌّ ل  يع  ْلم  ِع  ان  زَّ

ِخ  يِو  ْمر 
 
ِأ ة  َل   .ن علم من هستندئ. اوصیا خزا«ِو 

 این هم صراحت بیشتری دارد.   .تان بخوانمبرای روایت دیگریاست. یا  علمش پس یکی از ویژگی ها و شرایط 

ِالوصیةِفیِعالمِبعدِعالم»  :3  حدیث  293 صفحه  ۱کافی   .استفاده می شود این مطلب  اینجااز   «فلمِتزل

حیف  .حاال بقیه اش باشد برای بعد آله و سلم، صلی اهلل علیه وعلم لدنی، علم غیب، بی نیازی، زعامت، رغبت در آخرت، مواخات با پیغمبر 

یرا برایتان انتخاب کرده ایم. در آورده ایم که یکی  را ناتمام بگذاریم. ما در ذیل هر عنوانی شاید روایات زیادی   اینهااست که  ه  ذیل هر آ

ات این بحث ها را دوباره در دو روز ادامه خواهیم داد تا شاید بتوانیم به روایجلسه بعد هلل اءشا ها روایت پیدا کرده ایم. انگاهی ده ،ای

ه   من از خود بحار  .همه را ببینید ،که به شما می دهم ییاین آدرس هاش هم می ماند.  بپردازیم و روایت اهل سنت  شیعه در این باب ن دا
 بتوانید یک تحقیق را جمع آوری کرده و عرضه کنید. خودتان  .را داشته باشید اینهاهلل که  اءشا ان .آدرس ها را دیده ام به دانه

باشد.  عليه صالة و السالمنین علی ؤاجرتان با آقا امیرالم .من فقط یک دعا برایتان می کنم .موفق باشید .سپارم همه شما را به خدا می

  علیه السالمیا علی    .جایی گرفته باشدش از دل  علیه السالممنان علی  ؤممکن است که شیعه امیرالم  .حاجتی داشته باشدممکن است هرکسی 

طیبین و به حق اوالد   سالم اهلل علیهابه حق همسرت فاطمه زهرا  ،هرکسی حاجتی دارد غم را از دل شیعیانت زائل بفرما. از تو می خواهیم
 .صلی اهلل علی محمد و آله و  .از این مجلس ما حاجت روا بگردانعلیهم السالم  طاهرت 

 

 جرَالفَ  لیکَوَل لِجِّاللهم عَ


