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 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 
انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من اآلن الی قیام  

 یوم الدین. 
 و انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمه جوانحی 

 

 تحت عنوان وصایت در منابع اهل سنت از هفت طریق و هفت راه وصایت امیرالمؤمنین علی  ، کردیمبحثی را که جلسه گذشته شروع  

 هشت طریق شود؛  تا کنم می اضافه یک طریق دیگر را در منابع اهل سنت ثابت کردیم که 

 تابعین از دیدگاه وصایت امیرالمؤمنین علی
 برویم ادامه دهیم. رسیدیم به بخش صحابه به چند نفر از صحابه اشاره کردیم 

 مالک اشتر:

 مالک اشتر می فرماید:  

و اشکروه اذ جعل فیکم ابن عم نبیه محمد صلی الله علیه و اله و وصیه و احب الخلق الیه اقدم   احمدوا الله عباد الله
 اولهم ایمانا سیف من سیوف الله صبه علی اعدائههجره و 

 157صفحه  ،3جلد  ،الفتوح

به عنوان وصی و جانشین او برای شما    عموی پیغمبررا شکر کنید و ستایش کنید که پسر  اتش به کار برده. خدا تعبیر وصی را در کالم 

 بزرگ.  . باید ستایش کرد خدا را بر این نعمتاست قرار داده

 یا در جای دیگر نقل می کند از مالک که در یک خطابه ای فرمودند:  

 االنبیاء« ایها الناس هذا وصی االوصیاء و وارث علم  »
 178صفحه  ،2جلد  ، تاریخ یعقوبی

 تعبیر وصی اوصیاء را این جا در کلماتش دارد. 

 عمر و بن حمق خزاعی 

مردان خدا  .مردم را تشویق کردند برای حرکت به طرف صفین و خطبه ای خواندند و مردم را در کوفه جمع  زمانی امیرالمؤمنین علی

من  در موقعیت خاص متذکر عناوین واقعی خودشان    می شوند. امیرالمؤمنین علی  در موقعیت های خاص متذکر موقعیت خودشان

در آن   و  به سمت صفین خطبه ای خوانده  هنگام حرکت لشکر امیرالمؤمنین علیعمرو بن حمق    ؛ در ادامه  .جمله وصایت می شوند

 : خطاب می کند  به عنوان وصیرا  امیرالمؤمنین علی

ه یا أمیرالمؤمنین ما أجبوقال عمرو بن الحمق: انی وال رابه بینی وبینک، وال اراده مال تؤتینیه تک وال بایعتک علی ق لَّ
ه علیه وآله وسّلم واول   ه صّلی اللَّ وال التماس سلطان یرفع ذکری به ولکن احببتک لخصال خمس: انک ابن عم رسول اللَّ

ه عل ول  یه وآله وسّلم وأبو الذریه التی بقیت فینا من رسمن آمن به، وزوج سیده نساء األمه فاطمه بنت محّمد صّلی اللَّ
ه علیه وآله وسّلم واعظم رجل من المهاجرین سهمًا فی الجهاد. فلو أنی کلفت نقل الجبال الرواسی ونزح  ه صّلی اللَّ اللَّ

ل الذی  البحور الطوامی حتی یأتی علی یومی فی أمر اقّوی به ولّیک واوهن به عدوک، ما رأیت انی قد أدیت فیه ک
 .یحق علی من حقک
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 281صفحه  ،1جلد   ،الحدید  ابن ابی شرح نهج البالغه

ندارم و با تو بیعت نکردم به خاطر قوم و خویش بازی که قرابت قوم و خویشی پیش من و    من دوستت  یا امیرالمؤمنین علی  ، یا علی

تا پول داری  »  ؟و بعضی ها را دوست دارند به خاطر مال  به خاطر مالی که به من دهی. دیدید بعضی ها دست بیعت می گذارند  ، تو باشد

کیفتم  ،رفیقتم بند  جمعیت  «! قربان  آن  صفین  ،در  طرف  رود  حمق    ،می  بن  لشکرعمرو  تشویق  برای  دارد  ای  به   ،خطابه  خطاب 

بخاطر این   .ش بازی نیستبه خاطر قوم و خوی ، اگر من تو را دوست دارم و با تو بیعت کردم ! می گوید: یا علی  ،می کند  امیرالمؤمنین

به   .بخاطر این تو را دوست ندارم ،پستی و مقامی به من دهی  ، بلکه برای چیست؟ بخاطر این که یک جایی .نیست ، دهیب پولکه به من  

انک ابن عم رسول الله  »به خاطر پنج ویژگی تو را دوست دارم:    «و ال کننی احببتک بخصال خمس»  .خاطر این با تو بیعت نکردم
چون وصایت خیلی   .ش می گوید همان اول   او هستی.و وصی  پسر عموی رسول خدا ، اولین عنوانی که برای او ذکر می کند «وصییهو 

تو را دوست دارم. چرا این ها را   ،وصی پیغمبری  این است که چون تو  ،که بیان می کند  اولین ویژگی برای امیرالمؤمنین  ،مهم است

عمرو بن  ، حقایق وارونه جلوه داده شده تا زمان حکومت امیرالمؤمنین علی گذشته از عصر پیغمبرذکر می کند؟ بیست و پنج سال 

 ! به خاطر توجه این لشکر است که ای لشکر  ش به امیرالمؤمنین علیخطابدر واقع    معرفت واقعی دارد به امیرالمؤمنین علیحمق  

است، جانشین واقعی است، جانتان را با این عنوان   وصی پیغمبر  لیع   .با اعتقاد حرکت کنید   ،حرکت می کنیدبه طرف صفین  اگر  

نه! به عنوان این که ابن عم رسول   است.  است مثل بقیه حاکم ها، یک رئیس جمهور  ی حاکمبا این عنوان که  نه    ، دهید  در راه علی

صی  عنوان و  ،لین عنوان برای تشویق این ها. ببینید چقدر پتانسیل این عنوان باال است که اوبه عنوان وصی رسول خدا  ،است  خدا

 را ذکر می کند. 

 رعبداهلل بن عم

   .استعبداهلل بن عمر نفر بعد  

   327صفحه   ، مناقب ابن مغازلی شافعیآدرس: 

 کیست؟  خیر الناس بعد رسول اهلل «من خیر الناس بعد رسول الله؟»به او گفتم:   نافع می گوید

ای   ،دخودشان به یک دیگر فحش می دادن ؟توهین می کنی به صحابهچرا  «نت و ذاک ال ام لکا ما»می گوید: عبداهلل به من گفت: 

مادر اهلل   !بی  رسول  بعد  الناس  خیر  بپرسی  که  کارها  این  به  ربط  چه  را  استغفرالله»کیست؟!    تو  قال:  گفت:   «ثم  خودش  بعد 

کلی گویی کرد گفت: خیر الناس می دانی   «علیه  یحرمما    استغفرالله خیرهم بعده من کان یحل له ما یحل له و یحرم علیه»

بر او هم حرام است. بر   ،حرام است  بر او حالل است و هر چه بر پیغمبر   ،حالل است  چه بر پیغمبرکیست؟ آن کسی است که هر

 . هم حرام است بر امیرالمؤمنین علی ،حرام است زکات بر پیغمبر «و احل له من مسجده ما حل له»ست؟ چه حالل ا پیغمبر

به او گفت: کلی    این را عبد اهلل بن عمر  «و سد االبواب اال بابه»  ، حتی در حالت جنابت در مسجد وارد شودحالل است    بر پیغمبر

به امر خدا   «قال: علی سد ابواب المسجد و ترک باب علی»این کیست؟    «قال: قلت من هو؟»تو بگو کیست؟    .گویی می کنی

طور در همان  «و قال: له لک فی هذا المسجد ما لی»  .که باز گذاشت  به جز در خانه علی  ،سجد را بستهمه درهای م  پیغمبر

این  «و علیک فیه ما علی و انت وارثی و وصیی تقضی دینی و تنجز عداتی»بر تو هم همین است.  ،مسجد می توانم وارد شوم

انت تقضی دینی  »  !ای علی   :خطاب می کند  وصایت و وراثت، پیغمبراز    بعد  .شاید در خیلی از روایات دیده باشید  .را من توضیح دادم
 بیشتر شفاف سازی کنید. یک مقداری برای مردم  ،اگر خواستید مطالب را بگویید باالی منبر  :کمی باز کنم «و تنجز عداتی

ه دین و حاکمیت و حکومت  ی که مربوط بنه دِین های ، پیامبران را  دِین های شخصیاین است که  راز وظائف اوصیاء و جانشینان پیغمب

 ادا می کند.  ت، جانشین پیغمبراس

مثال این مقدار از زکات به شما می    .این مقدار به تو جایزه می دهیم  ،برگرد  ،آقا تو برو لب مرز دیدبانی بده   :شخصی گفته استمثال به  

تو   .تفکر قرار دادنددِین های دینی که فرضیه هایی را برای    .دِین شخصی داشته باشند  نه این که پیغمبر  ،دِین های مثل این  .دهیم
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این مقدار به تو می دهیم و وعده هایی که داده شده است. دیون مربوط به دین و وعده هایی    ،اگر پیروز برگشتی  ، این کار را انجام بده 

انت »می فرمایند:  ادا می کند. پیغمبر در راستای اهداف حکومت اسالمی، جانشین پیغمبر ،که به اشخاص مختلف داده شده است
 از فاطمه زهرا  . گرفتند  اولی و دومی به کمک یکدیگر فدک را از امیرالمؤمنین  ،بعد از پیغمبر«  تقضی دینی و تنجز عداتی

برای او   برمنبر رفت و گفت: هرکسی که دینی از طرف پیغملذا اولی باالی    .گرفتند که چی؟ که این ها نگویند این پست مال ماست

  .چرا؟ می خواست این عنوان را برای خودش بگیرد  . پیش من بیاید  ،داشته است  کس وعده ای از پیغمبرهر  ،است  به گردن پیغمبر

تقضی بیاید من ادا می کنم.    ،به او دینی بدهکار است و وعده هایی به او داده است  کسی پیغمبرهرهستم،    یعنی من جانشین پیغمبر

این ها برای خودشان یدک کشیدند.    .است  این یک عنوان برای جانشین پیغمبر  تنجز عدتیشین من هستی تو که  و جانعنی تی  دینی

 گرفتند که دسترسی مالی نباشد که نتوانند این کار را انجام بدهند!  پشتیبانی مالی را از امیرالمؤمنین 

 عباس بن عبدالمطلب

 است.عباس بن عبدالمطلب نفر بعدی   

 دمشقتاریخ آدرس: 

َبا َبْکر  کنت »می گوید: ابورافع 
َ
اُس أ َبا  »بیعت کردند. ابوبکر  بعد از این که مردم با ،من نشسته بودم «َقاِعدًا َبْعَد َما َباَیَع النَّ

َ
َسِمْعُت أ

َه َهْل َتْعلَ  ْنُشُدَك اللَّ
َ
اِس: أ ِه  َبْکر  َیُقوُل ِلْلَعبَّ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ُه َع ُم أ ی اللَّ ْواَلَدُهْم   َم َلْیِه َو َسلَّ َصلَّ

َ
ِلِب َو أ عباس تو را به   «َجَمَع َبِني َعْبِد اْلُمطَّ

ْنَت ِفیِهْم َو َجَمَعُکْم »عبدالمطلب و اوالدش را جمع کرد.    خدا قسم می دهم آیا می دانی که پیغمبر
َ
قریش را   «،ُقَرْیش    وَن ُد   َو أ

ُه َلْم َیْبَعِث اللَّ َفَقاَل: َیا َبِني َعْبِد اْلُمطَّ »نیاورد.   ْهِلِه ِلِب ِإنَّ
َ
این را ابوبکر به عباس گفت: یادت هست که   «ُه َنِبّیًا ِإالَّ َجَعَل َلُه ِمْن أ

ُه  »فرمودند:   هاشم باشد. و این جمله را پیغمبراز بنی   . از شما باشند  ، گفت: از قریش نباشند  ، ها را جمع کرداین  پیغمبر َلْم َیْبَعِث اللَّ
ْهِلِه   ًا ِإالَّ َجَعَل َلُه ِمْن َنِبیّ 

َ
ِخي َو َوِزیِري    أ

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
ْهِلِه، َفَمْن ِمْنُکْم ُیَباِیُعِني َعَلی أ

َ
خًا َو َوِزیرًا َو َوِصّیًا َو َخِلیَفًة ِفي أ

َ
ي أ َو َوِصیِّ

َحد  
َ
ْهِلي! َفَلْم َیُقْم ِمْنُکْم أ

َ
فرمودند:   ابوبکر به عباس می گوید: پیغمبر . نشدلند  کس ب یادت هست در آن قصه هیچ «َو َخِلیَفِتي ِفي أ

ْسََلِم ُرُءوساً » ِلِب ُکوُنوا ِفي اْْلِ ْذَناباً »  سردسته و سرور بشوید  با این کارتان  در اسالم  «َفَقاَل: َیا َبِني َعْبِد اْلُمطَّ
َ
« َو اَل َتُکوُنوا أ

ْو »دنباله رو نباشید  
َ
ِه َلَیُقوَمنَّ َقاِئُمُکْم أ پا می شود یا خالفت به   کهکه باید باشد    آن کسییکی از شما    «َلَتُکوَننَّ ِفي َغْیِرُکْم   َو اللَّ

!»  دست دیگری می افتد (  !یادت هست  ، حاال ابوبکر دارد تعریف می کند)ابوبکر به عباس می گوید:    .شیمان می شوید بعد پ   «ُثمَّ َلَتْنَدُمنَّ

ی  » طبق آن شرط و شروط را پذیرفت. «ُه َعَلی َما َشَرَط َلُه َو َدَعا ِإَلْیِه َفَقاَم َعِليٌّ ِمْن َبْیِنُکْم َفَباَیعَ » ِه َصلَّ  َتْعَلُم َهَذا ِمْن َرُسوِل اللَّ
َ
أ

ُه َعَلْیِه  َم اللَّ یکی   و انذر عشیرتکدرست است! پس این روایتی که ذیل آیه  «  َقاَل:َنَعْم!»  ؟آیا این قصه که شنیدم درست است  « َو َسلَّ

رواد اولاز  کیست؟  وصایت  ش  حدیث  رواد  از  هم  عبدالمطلب  بن  عباس  پس  نعم!  گوید:  می  عباس  و  کند  می  عباس  به  خطاب  ی. 

 است.  امیرالمؤمنین

  بن عباس عبداهلل

 عبداهلل بن عباس نفر بعدی پسرش 

 .   64ص   ؛المحاسن والمساوی بیهقیآدرس: 

عليّ سّید مبّجل، مؤّمل المسلمین، و أمیر المؤمنین، و موضع  » د:  خطاب به ام سلمه فرمو  ابن عباس نقل می کند که رسول خدا
و علی األخیار من أّمتي؛ و هو أخي في الدنیا و    بیتي  أهل  علی   اّلذي یؤوی إلیه، و هو الوصيّ سّري و علمي، و بابي  

 د. و هم نیکان از امت. این تعبیر دیگر از ابن عباس بو هم اهل بیت .تعبیر وصی دارد« اآلخرة

 عبداهلل بن مسعود

 .  276صفحه  ،شافعی  ابن مغازلییعنی مناقب امیرالمؤمنین از  ،مناقب ابن مغازلی آدرس: 
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ِخي َعِليٍّ َلْم  »فرمودند:    پیغمبر  . نقل کردند   ین روایات را یا خودشان نقل کردند یا از رسول اهللا
َ
ْعَوُة ِإَليَّ َو ِإَلی أ اْنَتَهِت الدَّ

َ
ف

َحد   
َ
ا ِلَصَنم  َیْسُجُد أ َخِذنيَ ال  ِمنَّ اتَّ

َ
، ف ُه َنِبّیًا، َو َعِلّیًا َوِصّیاً َقطُّ ما دو نفره دعوت   ،می فرمایند: وقتی دستور انذار و تبلیغ آمد   پیغمبر «  لَّ

ِعُظُکْم ِبَواِحَدة  »را شروع کردیم.  
َ
َما أ َراَدی  ُقْل ِإَنّ

ُ
ِه َمْثَنی و َف ْن َتُقوُموا ِلَلّ

َ
هرگز   من و علی  . دیمدعوت را شروع کر  ما دو تا تنهائی   «أ

می    ، را می برند   می دانید یعنی چه؟ بعضی وقت ها سنی ها که اسم امیرالمؤمنین«  کرم الله وجهه»بر هیچ بتی سجده نکردیم  

َحد   »خودشان هم نمی دانند یعنی چه.    .خداوند متعال پیشانیش را تکریم کرد  .کرم اهلل وجهه  :گویند
َ
ا ِلَصَنم  َلْم َیْسُجُد أ آن   «َقطُّ   ِمنَّ

می فرمایند: احدی از ما دو نفر بر   در اینجا پیامبر . بر هیچ بتی سجده نکرد امیرالمؤمنین ،موقع که دیگران بر بت سجده می کردند 

ُه َنِبّیاً »است.    أَنُْفسَنا وَ أَنُْفسَكُمْهیچ بتی سجده نکردیم. این همجنس بودن است. این   َخِذنيَ اللَّ اتَّ
َ
ما دو تا از یک   «، َو َعِلّیًا َوِصّیاً ف

 را بعنوان وصی انتخاب نمود.   را نبی انتخاب نمود و علی خدا م .نور واحدیم .ریشه ایم

 جابر بن عبداهلل االنصاری 

 تا به جمع بندی این روایت برسیم.   89همان ص آدرس: 

روایت نور   «صلب آدم زل قطعة من نور فأسکنها في ّز و جّل أنإّن الّله ع »فرمودند:  پیغمبر :نقل می کند  ایشان از رسول اهلل

طور ادامه پیدا کرد این نور همین  « فساقها»  .قطعه ای از نورش فرو فرستاد و این نور را در صلب آدم سکنی داد  خداوند  .معروف است

َك ُکْنَت ُنورًا ِفي »صلب  از این صلب به آن   نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْصََلِب   أ

َ
امِ   اأْل ْسَك اْلَج الشَّ اِهَرِة َلْم ُتَنجِّ ْرَحاِم الطَّ

َ
ُة ِبَأْنَجاِسَها َو َلْم َخِة َو اأْل اِهِلیَّ

اُت  جا که خداوند متعال این    تا رسید به یک  «حّتی قسمها جزءین»سال ها همین طور از این صُلب به آن صُلب،   «ُتْلِبْسَك اْلُمْدَلِهمَّ

جعل جزءا في حّتی قسمها جزءین ف»  . ئی از آن را در صُلب عبداهللابوطالب قرار داد و جز  جزئی از آن را در صُلب  .نور را دو جز کرد
مرحوم میر حامد حسین انشعاب در این دم آخر.    «صلب عبد الّله و جزءا في صلب أبي طالب، فأخرجني نبّیا و أخرج علّیا وصّیا

است به    هایش همه از کتب اهل سنت که معروف  و داللت  نوشته راجع به حدیث نور، یک جلد کتاب. سندهاکتاب مستقل  یک جلد  

با  میر حامد حسین هندی  .بینیم را خالی میضرورت این بحث را  جایاین است که  ،عرض می کنم انخدمتتحدیث نور. اما چیزی که 

چهار جلد    .است  دیث نورعبقات حاولین جلد کتابش  مخصوصا امامت،    سائل کالمی در دفاع از اهل بیتآن قدرت ید طوالنیش در م

طور حدیث منزلت، ظاهرا دو جلد، اما  آن حدیث مدینه علم است، چهار جلدش حدیث ثقلین است، ده جلدش حدیث غدیر است و همین

را   ی از آنمقدارما  چرا؟ چون تا توانستند کتمان کردند، حاال    .کند  جمعچیزی از سنی ها  نتوانسته  اصال  گویا  حدیث وصایت نیست.  

شاید یک کار نو برای شما در این قسمت باشد. این هم از حدیث   .تا بحث علمی کنیم  برای شما می خوانیمقسمتی از آن را    .ردیمجمع ک

 .استجابر ابن عبد اهلل انصاری نور از جمله راویان حدیث نور 

  حجر ابن عدی 

 : یکی از صحابه هست.  حجر ابن عدی

 428ص  ، 2مروج الذهب مسعودی، جلد آدرس: 

  د توی غاری گرفتناو را گروه شورشی بر علیه معاویه. در راهی،  .گروهی داشت حجر در غاری پناه بود و به عنوان مدافع امیرالمؤمنین

قد أمرني  ) یعنی معاویه(    ان أمیرالمؤمنین»قاتل او به او گفت:    :و چه قضاوتی می کنددرباره اقاتل او    .کشتند  و اسیرش کردند و
ای سر دسته گمراهی و ای    ،که معاویه به من دستور داده تا تو را بکشم گویدمی  «طغیانو معدن الکفر و ال  لضَلل ا  بقتلك یا رأس

قاتل می  «و قاتل البی تراب و قتل اصحابک» ابو تراب هستی کسی که دوستای  «و المتولي ألبي تراب»معدن کفر و طغیان 

 . مگر این که از کفرتان بر گردید «اال أن ترجعوا عن کفرکم»اصحاب تو را بکشم.  وتو  دستور دادند  ،یعنی معاویه ،گوید: امیرالمؤمنین

  علیتبری بجویید از  و    را لغو کنید  یعنی علی  «و تتبّرءوا منه  أصحابکما  و تلعنو »  کفر یعنی چه؟ یعنی تمرد از دستور معاویه

شما را رها   ،تکفیرش کنیدبجویید و    اگر تبری از علی  .تبری  یا  شتنیا ک  ،محاصره شدندکه لشکر    ی به قول معروف هنگام  دَم دَمنَه
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فقال: حجر و جماعته ممن کان معه ان الصبر علی مّر السیف ال یسر علینا مما  »  .خواهیم کرد، لعنش کنید و تبری بجویید
بر آن تیزی   ر کنیما حاضریم صبچه بودند! م   مردانشیرمردان خدا،  ببینید    .رحجر پاسخ می دهد: صبر بر تیزی شمشی«  تدعونا الیه

ثم القدوم »را لعن نمی کنیم.    نمی جوییم، هرگز علی  شمشیر اما هرگز آن دعوت تو را نخواهیم پذیرفت و هرگز تبری از علی
 تبری  بر ما بهتر است از این که   ،ویماگر با شمشیر تیز کشته ش  «علی الّله و علی نبیه و علی وصیه أحب إلینا من دخول النار

بر خدا و بر رسولش و بر می شویم،  وارد    بر رسول خدا  ، و او را لعن کنیم! چرا؟ چون بعد از این که کشته شدیم  یم از علیبجوی

 .  وارد می شویم  وصی اش علی

وصی،    گوید:می  ،هست  جایی صحبت علی  هر  .روف استگوید وصی، این معلوم می شود این قدر عنوان وصی معدر آن بحبوحه می 

  ، تبری بجویم   یعنی چه؟ یعنی این که من اگر از علی  «و علی وصیه أحب إلینا من دخول النار»ین هم تعبیر حُجر  شن شد؟ ارو

 جایم در آتش جهنم است.  

 

 وصایت در نظر تابعین
 ه را دیدند و درک کردند.  تابعین چه کسانی اند؟ آن کسانی که پیغمبر را ندیدند اما صحاب

 

 محمد ابن ابی بکر 

بعد از فوت ابوبکر   .بعد ابوبکر گرفت  ،همسر جعفر بود  ابتدا  .بوده، اسماء مادرش است  مد ابن ابی بکر فرزند خوانده امیرالمؤمنینحم

او    .اسماء را گرفت  امیرالمؤمنین   ،که باید برود   آن جایی   وقتی ابوبکر رفت  . نقلی گرفت. از ابوبکر محمد را داردبنا بر    امیرالمؤمنین 

رشد پیدا کرد و از آن مردان والیی خیلی پرو پا قرص شد. یکی از کسانی که در شورش بر علیه عثمان   ؤمنینامان امیرالمآمد در د

یک    ، می گوید: چند روز که محاصره بود  . قصه اش را نقل می کند  ةالبدایة النهایدر    . ن است. ابن کثیر قصه جالبی داردهمی  ، شرکت کرد

ابن ریش طرف را گرفت،    . بودمحمد ابن ابی بکر  همین    ، . اول کسی که وارد شددریختنخل  داشکستند و    و در خانه رامرتبه محاصره  

من نمی کرد، )حاال    طور بااین  ،ن اگر پدرت بودریش او را گرفت و گفت: ببی  البدایة النهایةدر کتاب  ن تیمیمه  ابنقل می کند، شاگرد  کثیر  

این را حتما «  کان ُغَلم اسود»رش را انداخت پایین و آمد بیرون، الکن غالمی بود اسود،  این طور که او نقل می کند( خجالت کشید س

همین آقایان اهل سنت،   .م بگویمگوید: یک غالم اسود چوبی در آورد. حاال این قصه را می خواست می  .دببینی  در قصه فتنه قتل عثمان

خواست با چوب بر سر غالم    آن  .همسرش آن جا بود  ،ریختند در خانه اش  .ویند: سی روز محاصره بودمی گ   .روضه عثمان را می خوانند

خوانند. روضه را میاین    . خون بود که از سرش جاری شد  .خورد  بر سر خانمشچوب    ، خودش را انداخت روی عثمان  این خانم  عثمان بزند، 

روضه حمله و هجوم به   ،شد  وبت به فاطمه زهرابه در آن حاضر بودند، اما همین که نچه کسانی؟ همین آقایانی که عده ای از صحا

 اع میدان است، شیر بیشه است. مرد شج علی  ؟شود مگر می  !گویند: نهبیت می

که در گوشه خانه   علی  .ی ای را قبول داریم که فاتح خیبر استین مولوی ها شلوغ می کند. ما عل در یک سخنرانی یکی از ادیدم  

را قبول نداریم. برای خودش   علی  چنینما    و در را بزند،   حمله کند به او    خانه که نامحرم بیاید   زنش را بفرستد پشت در   ،بنشیند

را   ها آمدند امیرالمؤمنینآمده، این  دانم حاال سِرّش چه هست که فاطمه زهرانمی  .رمالیته کندشیطنت می کند که این مسئله را ف

بول نمی ونه تعریف می کند؟ این روضه را قگچ. او  این اتفاق افتاد  ، نداسطه گری کآمده بود و  ، فاطمه زهرابه زور بِکش بِکش ببرند 

ها را انکار می  چرا آن  . در این شورش شرکت کردند  عده ای از صحابه .مگر می شود صحابه این کار را بکنند؟! تصریح خودشان است .کنند

ین جا جایش ایک تکه دیگر دارد،  بودیم.    بام و دو هوا ندیدهحال یک    خوانید؟ من تعجب می کنم. ما تا بهکنید و این جا روضه اش را می

 مستند است.  در خود همان کتاب آمده، .برایتان ادامه اش را می گویم، یک تکه دارد سانسورش کردمبعد از جلسه  . نیست عرض کنم

خوانم.  می  همین االن با آدرس برایتان  رد.  عاویه داتند به مای  نامه  گوید: محمد ابن ابی بکر    می  «کتب محمد ابن ابی بکر الی معاویه»

عه صفین قاگوش کنید. در و  ،حاال تحریفاتش را هم که شده  119و   118صفحه    ،وقعه صفین نصر ابن مزاحم منقریرسش این است:  آد

َکْیَف َیا َلَك »کند و به او می گوید:  حمله میه و  نوشتبه معاویه    ینامه تند گوید:  نقل می کند و می   َتْعِدُل »وای برتو معاویه    « اْلَوْیُل فَ
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ُه َو  َو هُ »کیست؟    در حالی که می دانی علی   ،گذاری  می  خودت را در کنار علی  «ِبَعِليٍّ  َك َنْفَس  ِه ص َو َوِصیُّ َو َواِرُث َرُسوِل اللَّ
َباعًا َو آِخُرُهْم ِبِه َعْهدًا ُیْخبِ  اِس َلُه اتِّ ُل النَّ وَّ

َ
ُبو ُوْلِدِه َو أ

َ
ِه َو أ ْمِرِه ُرُه ِبِسرِّ

َ
گذاری   میخودت را  تو    .این است  علی  « ُیْشِرُکُه ِفي أ

به معاویه را برای شما نقل  محمد بن ابی بکر    گوید: ما این نامهببینید چه می گوید. میاین را حذف کردند.  ابن کثیر  و    طبری؟  کنار

را   از صحابهمردم تحمل شنیدن این تعابیر تند    ومگوید: چون عماین است. می  مه ای بوده. چرا؟ تعبیر اوبا این که چنین نا  ؛ کنیم  نمی

را نمی  ،گذاشتهسر مردم  اله  ک.  ندارند این حرفحقایق  ابن کثیر    گویند که مردم تحمل شنیدن  یا  ندارند.  را  تند  گوید؟ چه میهای 

وقفه صفین است. روشن شد؟ این تحریفاتی است   ، ه نقل کردهوده که تعبیرهای تندی در آن بوده، فقط کسی کگوید که بله نامه ای بمی

 .  است دهکه در باب وصایت آم 

. کل واقعه صفین وقعه صفینکتابی داشته به نام  نصر بن مزاحم منقری  شکی نیست که  .  دهمکمی توضیح    راجع به این کتاب  ه دهید اجاز

در ال به الی کتاب  و ابن ابی الحدید  بوده  ابن ابی الحدید  ت. در دست  تاب االن نیس. لکن این کاست  شته تحریر در آورده را ایشان به ر

خطابه هایی که به اصحاب خود دارد یا   ،دارد  خود شرح نهج البالغه تکه تکه به مناسبت های مختلف در خطبه هایی که امیرالمؤمنین

به عنوان   ، جمع کردهیک جا  تمام این موارد را   ،وبی کردهآقایی کار خ. االن یک  است  آوردهصه صفین  در ق   ، هایی که به معاویه دادند  نامه

  .است . پس وقعه صفین نیست بلکه برای یکی از شخصیت های سنی است اما فعال این طوری جمع شدهاست وقعه صفین چاپ کرده

 

 جُبیر   سعید بن

زین »را جمع کنم. یک کتابی است به نام  ابعین است. این را عرض کنم و دیگر بحث  است که ایشان هم از ت   نفر دوم سعید بن جُبیر

است. آیاتی که عاصمی شافعی  جلد است برای    2آقای محمودی آن را تصحیح کرده    ، این چاپ شده.  «الفتی فی تفسیر سوره هل اتی

،  2جلد،  ی علیانمرد یعن، زینت جوزین الفتیکند،  اد خودشان. ایشان نقل میورده با اسنرا ایشان آ ل بیتویل شده در مناقب اهأ ت

ین علی بن ابیطالب کّرم الله وجهه علی منَبِر الکوفه بعَد ُرجوِعه مؤمنَخَطَبنا امیرال»سعید بن جبیر می گوید:    .423صفحه  
اوُل الّصدیقین و   انا  ین ومؤمنا الّناس! انا اوُل ال لله و اثنی علیه ثّم قال: اّیهوارج َو َصِعَد المنبر َفحمَداِمن ُمحاَرَبِه الَخ 

. به نقل از سعید بن جبیر. اَنا وصیُّ خَیرِ البشرمی فرمایند:    ببینید خود امیرالمؤمنین  «انا الّصدیُق االکبر و وصیُّ َخیِر البشر

م  بروی  است.  یند صدیق. صدیق اکبر من هستم. فاروق اعظم علیبی جهت به او نمی گو   . صدیق اکبر من هستم.الصّدیقُ االکبرانا  

 .سراغ وصی در شعر

 

آورد. از جمله عناوینی که در اشعار   به شعر در می   ،وصی در شعر و ادب: ببینید عرب قصه یک واقعه مسلمی را که پیش همه مسلم است

.  شُعراءُ الوصیم  جمع کردیم یک جلد مستقل به نا  اول الی زماننا هذا. ما این موارد رااز همان ابتدای عصر صحابه قرن    ،بینیم  عرب ما می

را به عنوان وصی یاد کردند. جالب این است که عرض   هم ترجمه فارسی آن را آوردیم. کسانی که از صحابه در اشعارشان امیرالمؤمنین 

 در جنگ صفین در برابر دشمنان در جنگ جمل، رجزی که  . مواردی را که مخصوصااست ردهاین موارد را جمع کابی الحدید ابن کردم 

جنگید؟ با کسی که وصی رسول خداست.   با چه کسی میدانید  گوید: می  کنند. می  را با عنوان وصی یاد می  . امیرالمؤمنیندواننمی خ

رساند. حاال چند نمونه را برای شما   را می  این جایگاه این عنوان  . را ندیدم یا کمتر دیدم، بیشتر عنوان وصی را آوردند  من هیچ عنوانی

یا رّبنا َسّلم َلنا علّیا، َسّلم َلنا الُمبارک الَمضیا، المؤمن الُمَوّحِد الّتقیا،  »گوید؟ عرض کنم. حجر بن عدی روز جنگ جمل چه می
قًا َمهدّیا، َو احَفظُه رِبی َو احفِظ الّنبیا، فیِه ال خِطل الرأی َو   ،  )این جا ولی را ذکر کرده(   َفَقد کاَن لُه ولّیاال َغوّیا، َبل هادیًا موفَّ

. آدرس همه این حجر بن عدی. این برای چه کسی است؟ نفر اول بنویسید  است  عنوان وصی را آخر بیت گفته  «ُثّم ارَتضاُه َبعَدُه َوصّیا

 . ابن ابی الحدید است شرح نهج البالغه ،گر خواستیدموارد را ا
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 حسان بن ثابت 

ید به روح القدس خواهی بود. لذا از شعرای ؤم  ،تا مادامی که با ما هستی  ،فرمودند: تو تا با ما هستی   پیغمبرت عرب که  شاعر زبردس 

 گوید:  ست. می را به عنوان وصی یاد کرده، این شعر او  ن امیرالمؤمنینآغدیر است. خیلی شعر قوی دارد. از جمله اشعاری است که در  

 ابا َحَسن عنا و من کَابی َحَسن؟                 ِبکّفِه َجَزی الله عنا و الجزاء 
 نَك من و من؟ إلیك َو من أولی ِبه مِ                َحِفظَت رسول الله فینا و عهده 

 کند( اشاره می) این به حدیث غدیر 

ُه،  و أعلُم ِمنُهم ِبالکتاِب و بالّسَنن؟                  السُت أخاُه ِفي الُهدی َو وصیَّ
هُ  برادر    است. امیرالمؤمنین می خواهد بگوید این حدیث اخاه، اخاه برادری در هدایت  اخاه(    )حدیث  ألسُت أخاُه ِفي الُهدی َو وصیَّ

تو اعلم هستی از همه در فهم از    . در راستای هدایت بشر  ،هدایت بشر. دو نفر مثل برادر دست به دست هم دادند   بود در  رسول خدا 

 شاره به غدیر هم دارد.  یعنی ا  وَ مَن اولی بِکَ منکَ وَ مَنرا دارد می گوید.    اولی بِکَ منکَ یعنی الستُ اولی بِكُم  وَ مَنکتاب خدا.  

  15، صفحه 1جلد  ، ه ابن ابی الحدیدشرح نهج البالغ هم همان آدرس: 
 

  فضل بن عباس:

  فضل بن عباس:شعر 

 وصیُّ النبیّ المصطفی عند ذی الذکر                 عَلی اِنّ خیرَ النّاس بعدَ محمّد 

 و اولُ من اردی الغواه لدی بدر                       وَ اولُ مَن صلّی وَ صنو نبیّهِ

، آن کسانی که صاحب ذکر و اهل ذکر هستند، اهل فهم و  وصیّ النبیّ المصطفی عند ذی الذکرید:  ببینید تعبیر چیست؟ می گو

یعنی از سابقین   ، شرکت کرده  کسی که در بدر  . استابوالهیثم بن تیّهان بدری  است.    پیغمبروصی    دانند علی  می   ،شعور هستند

 »است.  
َ
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِریَن َواأْل َوّ

َ
اِبُقوَن اأْل گوید؟ روز جنگ جمل تعبیر آن چیست؟ ابن ابی الحدید نقل   است. چه می«  ْنَصارِ َوالَسّ

 ست. این تعبیر ابوالهیثم است. این وصی امام ما ا  «ا و ولّینا َبرَح الِخفاء و باحت االسرارِاّن الوصّی امامن»می گوید:   .کند می

 

 نعیم بن عجالن االنصاری 

 یه خطاب می کند:  وکه از انصار است که در جنگ صفین به لشکر معان االنصاری نعیم بن عجالشخص دیگری است به نام  

 « ه و تخاذالکیف التفرق و الوصي امامنا الکیف اال حیر »
 . کردیم این هم نمونه هایی از صحابه که عرض  

 

 اعتراف دشمن

 عمروعاص 
بعد از   حرکتش به مصر به شهادت رسید و قصه امیرالمؤمنینیک نامه وجود دارد از عمروعاص به معاویه. بعد از این که مالک اشتر در  

صر را نوشت که خراج م  به عمروعاصنامه ای  معاویه  می رسید،    عمروعاص والی مصر شد. خراج زیادی از مصر  ،شهادتش به پایان رسید

تید. می دانید که یکی از شعرای قدیم عمروعاص باید به شام بفرستید و عمروعاص گفت: من نمی فرستم. مجدد اصرار کرد که باید بفرس

می گوید: من این    عالمه امینی.  جُلیهقصیده جُلکه معروف است به  آورده  الغدیر    2جلد  در  عالمه امینی  که    دقصیده ای دار  .است

ویه را برده است و در آن متذکر می شود به قصه  زیبایی دارد که در آن آبروی معاخیلی  اشعار    .قصیده را در کتابخانه مصر پیدا کردم

را از م اج بدهم و گرنهرا دعوت کردی به آن چه که می خواستی که باید خرم «فاما مادعوتني الیه» غدیر. متن نامه به این قرار است:

و »همه می برم. معاویه گفت:  آبرویت را جلو ،هم اصرارکنی اگر .مقام والی بودن عزل می کنی و در جواب عمروعاص گفت: نمی فرستم
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برای کار باطلی که در جنگ صفین کردی و در مقابل یادت هست که    «اعانتی ایاک علی الباطل و اختراط سیفی فی وجه علی

 است؟  چه کسی چرا؟ آیا می دانی علی . کار باطلی کردمفهمیدم در حالی که   .تو را کمک کردم ،ر کشیدیشمشی علی

  «و هو اخو رسول الله و وصیه و وارثه و قاضی دینه و منجز وعده و صهره علی ابنته سیده نساء العالمین»
 . اشاره می کند شانای هم به وصایت امیرالمؤمنین حتی دشمن  .است او وصی و برادر پیامبر

 

 جمع بندی احادیث:

ها کار شناسی کردیم و جایگاه وصایت را بیان کردیم و گفتیم چون در سطح کالن روی اینمفهوم   .بحثی را راجع به وصایت شروع کردیم

امروز وارد شدیم به   جا تعریف کنیم و رابطه وصایت را با غدیر مقداری توضیح دادیم.مخصوصا اسناد اهل سنت، پروژه ای را این   ،نشده

عده ای تشکیک کردند، انکار کردند، نقل نکردند. عده ای هم سندش   در منابع اهل سنت. گفتیم که در احادیث وصایت احادیث وصایت

نها  ت  ،احادیث وصایت را جمع کرده باشند کار کنیم جایی که اهل سنت  گفتیم چ  ویل کردند. أ را انکار نکردند و نقل کردند اما داللتش را ت

است.  شوکانی  همین    (به ده یا پانزده تا برسد  ،کرده استشاید مجموع روایاتی که جمع  )  است،  کردهدر حد رساله  کسی که این کار را  

که در اصل رساله تشکیک کردند. البته برخی از اهل  العقد الثمین فی اثبات وصایت امیرالمؤمنینقاضی شوکانیه کتابی دارد با عنوان 

در    سیوطی،  ابن جزیمن جمله    ، و روایات وصایت همه جعلی است  ت امیرالمؤمنین ضوعات آورده اند و گفتند که وصایسنت در المو

 ها مسئله وصایت را جعلی می دانند. که این الآللئ المصنوعةکتاب 

نقل کرده است از نیشابوری    حاکمروایاتی که در مصادر اهل سنت و برخی در معاجم آمده، برخی را    .ما برخی از روایات را ذکر کردیم

ست که بحث مهم اینجا  . یک مقداری جمع کردیمصورت    است و در هر  آوردهمعجم الکبیرش  در  طبرانی  یا صحابه،    بیت  طرق اهل

تصحیحش   . جمع آوری کنیم  ،می بینیم  کار کنیم که این حجم محدود احادیثی که در کتب اهل سنت در باب وصایت امیرالمؤمنین چ

 ینش کنیم!  کنیم، تحس

 میر حامد حسینی هندییح کنیم و با اهل سنت محاجه کنیم. عرض کردم فردی مثل  توانیم این حجم احادیث را تصح  از هفت راه ما می

ها را جمع کرد، ایشان چون که حجم روایات بسیار پایین است و این که چگونه بتوان به لحاظ سندی این  ،هم ورودی به این بحث نداشته

ها هزار در این باره حدیث داشته باشیم که برای زیدیه و عرض کردیم روایات شیعه فوق تواتر است و شاید صد نرسیده است.  به جایی  

   اسماعیلیه را هم جمع کردیم. 

 

 راه های تصحیح حدیث وصایت در منابع اهل سنت: 
ت اسماعیلیه و روایات و کتب زیدیه  کردیم. روایا  تواتر حدیث نزد امت اسالمی: ما احادیث چهار مذهب از مذاهب اسالمی را بررسی -1

خب تواتر بین همه   . حتی سنی ها هم نقل کرده اند  .کردیم، پس به تواتر همه مذاهب حدیث وصایت را نقل کرده اند   را خیلی بررسی

 چیزی از حقیقت وجود دارد. شود  پس معلوم می  .است

 صحت حدیث به اعتبار شواهد.  -2

 تبار متابعات.صحت حدیث به اع  -3

در حوزه های علمیه    ،کتابی که چاپ شده و خیلی سر و صدا کرد  .م کنیک درد دل با شما    ؛دهمرا توضیح    موضوع  این که این  بل ازق

که افغانی ها می شناسند که در حال حاضر در قندهار هستند و من اخیرا ایشان  آیت اهلل سید محسنی قندهاری    ،شیعی در ایران و عراق 

بودند. کتابی نوشته اند که جای   خویی  مرحوم آیت اهلل از شاگردهای    . سال است  90شان بیش از  مشهد روی ویلچر دیدم که سنرا در  

سف دارند که من در حرم ایشان را دیدم و گفتم که با شما کاری دارم رفتیم بیرون و در مسجد گوهرشاد کلی با ایشان صحبت کردم أ ت

روی مبانی    ،خودش دارد  . روی مبانی رجالی که ظاهرادو جلددر ار االنوار  مشرعة بحنوشته اند به نام    و جمعیت جمع شده بودند، کتابی 

است و قبل از این که وارد   مشرعة بحار االنوار. عنوان از اول بحار تا آخر بحار را ارزیابی کرده و می گوید این است حجیت خبر ثقه آمده

ت اال این کلش ضعیف اس  .   و ...  تا   20روایت دارد در باب دیگر    100وارد شوی. مثال در باب فضائل  باید به این شریعه    ،بحاراالنوار شوی

پنج درصد را توصیه کرده است و بقیه را   . حدود بیش از هزار و سیصد روایت دارد  ، و این و این. احادیث مهدویت را ما بررسی کردیم
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که هشتاد   صا در باب فضایل اهل بیتیعنی دیگر این احادیث کارایی ندارند مخصو. است ساقط شده  حَیّزِ انتفاعاز ضعیف می خواند و 

 وایت دارد، جز چند تا را نام برده است که این ها اعتبار دارند. ر

این مبنای شما را نداشته باشد، مبنای ایشان مرحوم مجلسی  گفتم شما بر مبنای خودتان، حجت خبر ثقه ورود پیدا کردید اما شاید  

صد روایت در یک جایی   .در آن آمده است  قرائن و شواهد آمده است. یک عنوان باب دارد صد روایتاز راه    .خبر موثوق به استحجت  

طور این روایات را جمع کرده است؟! شما چند درصد روایات بحار  تواتر اجمالی و تواتر مضمونی. ایشان نمی فهمید این چیزها را؟ و همین

باید بنشینند و می شود یک    .اندمی گوید: شنیدم نجف هم بعضی آقایان به ما نامه داده  ده درصد و بقیه را ریخته.  را باقی گذاشتید؟ اگر  

کاری کرد. کتاب را نوشتید و تمام شد، کتاب را چاپ کردید. می گوید مجموعه بحار شاید ده درصدش معتبر است و بقیه را از بین برده  

تحقیقات   که االن هم هست که یک فردی آن را سه جلدی با  االنوارمشرعة بحار ز بین برده است. را ا است مخصوصا فضایل اهل بیت

 چاپ کرده است. خود سنی ها این را دارند که یکی از راه های تصحیح روایات از راه متابعات و از راه شواهد است که به این دو اشاره شد.

ش  را با این که این راه برای  . ما آمدیم فضایل اهل بیترا از این راه تصحیح می کنند  سنی ها این را دارند و بعضی از فضایل اهل بیت

 این چه کاری است؟! . خراب می کنیم ،وجود دارد

است که استاد دانشگاهی در قطر است. او ادعا می کند من استاد کلیه حدیث در  دکتر صالوص  آقایی به نام    ؛ برایتان نمونه عرض کنم

... را نوشته است و طرق حدیث ثقلیفی فقههم  ،  صولهممع الشیعة االمامیة فی ای به نام  کتاب  . قطر هستم ن را یکی پس از دیگری  و 

محمد ناصرالدین ردیه ای برایش نوشتند. باالتر از این  حضرت آیت اهلل میالنی  می گوید حدیث ثقلین ضعیف است.    .تضعیف کرده است

کند، حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین؛ کتاب اهلل و  اش از جمله احادیثی که تصحیح می    هسلسلة االحادیث الصحیح در کتاب  البانی  

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله »فرمودند:  با تحریفی آورده است. می گوید پیامبرزید بن ارقم نقل کرده اما از  مسلم را  عترتی
را   ما ان تمسكتم  «...  اذکرکم الله فی   فی اهل بیتی ،  حبل ممدود بین السماء و االرض و عترتی اهل بیتی اذکرکم الله

روایت از زید بن ارقم است که از مدرسه خلفا خوف   .و پاسخ به شبهات داریم  مرجعیت دینی اهل بیتبی داریم به نام  ندارد. ما کتا

 دیگران کامل آن را به نقل مشهور نقل کرده اند.  ، داشته است. این روایت را ناقص نقل کرده

اه متابعات و شواهد آورده است. منظور از متابعات و شواهد چیست؟ یعنی وقتی  لب اینجا است که محمد ناصر البانی این حدیث را از راج

یک متن است مثل حدیث مدینه علم یا همین حدیث ثقلین که تنزیل آن را هم بعد عرض می کنم. می   ، ضعیف استیک حدیث سند 

این سند تمام مربوط به این   .ند آن تمام استسند دیگری نقل شده است که سمین متن و مضمون با  ه  لکن  .بیند این سند ضعیف است

تصحیح حدیث    .متن که با همین متن هم آمده، می تواند این سند ضعیف را جبران و تقویت کند که این را اصطالحا شواهد می گویند 

ین را از باب شواهد  باب حدیث ثقلین همین را می گویند که ما حدیث ثقل  در  از راه شواهد. سنی ها این را در حدیث خودشان دارند و

لکن   ؛مقصود از متابعات این است که یک حدیثی است که سندا ضعیف است  .تصحیح کردیم. متابعات و شواهد به هم نزدیک هستند

ین حدیث ضعیف السند را به لحاظ متن اهمین متن و مضمون شبیه و روح آن در روایات صحیح السند آمده است. پس این می تواند  

است که اسناد این متن ضعیف است اما روح و محتوای این متن در احادیث دیگر آمده است که صحت سند دارد.   تقویت کند. درست

صی به من به دانشگاه حدیث قطر رفتم. شخ  . آن ها می توانند سند ضعیف این را تقویت کنند. البانی می گوید: من سفری به قطر داشتم

طور می گوید: این  می گوید نگاه کردم و دیدم این اهلش نیست. این .د حدیث ثقلین را تضعیف کرده استداد که تمام سلسله اسناکتابی  

یک سند ضعیفی باشد و    . حدیث همدیگر را تقویت می کند  ان الحدیث تقوی بعضها بعضاحدیث را بلد نیست که    نمی داند و اصال

در  ،می تواند آن را تقویت کند. اشکالی که اهل سنت دارند  ،دیگر باشد   آن را تقویت می کند. اگر مضمون آن در جای  ،ری قوی باشد دیگ

است. او خادم و از اصحاب امام اباصلت هروی  این است که می گویند: این حدیث در سند آن    انا مدینة العلم و علی بابهاحدیث  

أنا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت  »  حدیثافضی است و او را رد کرده اند.  است. گفته اند که او شیعه تند و ر  رضا
ش نقل کرده است: در صحیحترمذی گفتیم همین مضمون و باالتر از آن را  .ما این حدیث را از راه متابعات تقویت کردیم  «الباب بابها

وِتيَ َخْیرًا  علی بابها و َو َمْن ُیْؤَت اْلِحکْ   انا دارالحکمه و»
ُ
َقْد أ اگر می    .همین مضمون در کتب صحاح شما آمده است  «َکثیراً َمَة فَ

می    .چون اباصلت هروی در آن وجود دارد، پس همین مضمون را به سند صحیح ترمذی نقل کرده است  ،گویید این سند ضعیف است

 ین است.تواند آن را تقویت کند و یک مبنا ا
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ایتان ذکر کردیم، آن را جمع، تصحیح و روی مبانی خودتان آوردیم. پس اهد بعضی از سندهای صحیح را بربه اعتبار شو   منظور این که

امیرالمؤمنین به  تقویت کند. مضمون حدیث وصایت چیست؟ سفارش  را  این سند ضعیف  تواند  به   این سند صحیح می  به والیت، 

. شئونات  أنّـه الَنبّی َبعدی  ِااّل مه خط نبوت،  که یعنی عهد به ادامرجعیت دینی است. وصایت را این طور معنی کردیم  خالفت، به  

ْنَت ُمْنِذر  َو ِلُکِلّ َقْوم  ه»  . ولی، قاضی القضات، هدایتگر بشر بود  . پیامبرالست اولی بكم من انفسكماین بود که    پیامبر
َ
ما أ  « اد  ِإَنّ

می گردد. پس عنوان والیت در همین حدیث وصایت خوابیده است. وصایت هم بر  حال همه این ها به امیرالمؤمنین   .او هدایتگر بشر بود

از راه  السند پیش شما نیست؟ پس می شود  یعنی وصایت به والیت، وصایت به خالفت، به امامت. مگر حدیث غدیر، حدیث صحیح 

 قویت کرد. متابعات هم ت
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زمانی قسمتی از آن را مباحثه کردیم. او  دارد که از کتاب های حدیث شناسی نزد اهل سنت است که  نزهه الفکربه نام  کتابی    بن حجرا

و منها ما یوخذ من حال  » .د در طریق تصحیح قرار بگیردمی توان  ،اگر دیدید این حدیث مخالف و در تناقض با قرآن نیست : می گوید
اگر حدیثی مناقض نص قرآن باشد، این حدیث باید کنار گذاشته شود. حال اگر حدیثی   «ون مناقض لنص القرآنالراوی کان یک

 ید:  قرآنی که می فرما مناقض با نص قرآن نیست، آیا حدیث وصایت مخالف با نص قرآن یا موافق با نص قرآن است؟

َحَدُکُم اْلَمْوُت ِإْن »
َ
ْقَرِبیَن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِص ُکِتَب َعَلْیُکْم ِإَذا َحَضَر أ

َ
ُة ِلْلَواِلَدْیِن َواأْل  « َیّ

الفتی ندارد. این می پدر این امت است و وصیت نکرده باشد؟! آیا وصایت پیامبر مخالف با قرآن یا موافق با قرآن است؟ هیچ مخ پیامبر

 ،یثی نقیض قرآن باشد اگر حد  «کأن یکون مناقضا لنص القرآن، أو السنة التواترة»تواند در راستای تصحیحش باشد. می گوید:  

است؟ بله مخالف با آن سه تا    آیا این حدیث وصایت مخالف و مناقض با نص قرآن است؟ مخالف با سنت پیامبر  . را کنار می زنیم  آن

د یا  ی گذارند. می گوید: اگر حدیثی خالف قرآن باشها هم دست روی آن نماست. این  هباء منثورااست اگر بگوید بله، یعنی آن سه تا  

مخالف است؟    ،آن را کنار می گذاریم. آیا این حدیثی که کنار گذاشتید  ،سنت متواتر باشد یا خالف اجماع عقلی باشد یا خالف عقل باشد 

قدر سر این مسئله اختالف بوده که آنباید وصی داشته باشد؟ اگر می گوید اجماع، کدام اجماع    یید نمی کند که پیامبرأ آیا عقل آن را ت

 بر وصایت است که االن ذکر کردیم. این هم راه چهارم بود.اع اجم ؟شد

 وجود عوامل اختفاء.  -5

 تحریف در احادیث وصایت.  -6

ی  با این حجم محدودی که از احادیث وصایت می بینیم، کمتر آن را در کتب سنی ها مشاهده می کنیم. وقتی که غدیر را واکاوی م

ال می ؤباید خالفت آن سه نفر را زیر س ، داشته است. اگر حدیث وصایت را نقل می کردند  وجودمی بینیم عوامل تحریف و اختفاء   ،کنیم

پس این، خود قرینه ای است بر این که اگر کم هم نقل   . طبیعی است که کتمان کنند. این احادیث بر علیه خودشان تمام می شود  . بردند

ت؟ چون اگر می خواستند در آن حجم زیاد نقلش کنند، همه هستی  آن چیس  .اد است. سر خفاء و کم ذکر کردندکردند، کمشان هم زی

 شان به باد می رفت. 

 

 ضعف های قابل جبران: -7

برخی از ضعف های حدیث است که قابل جبران است. هفت نوع ضعف است که قابل جبران از راه   .این را علماء علم الحدیث می گویند

ها نیاز به توضیح ها گاهی می گویند که تدلیس و جهالت راوی، ارسال، انقطاع است. اینن که ای و شواهد است که اینجا ذکر شد متابعات

ها تضعیف روایات می کنند، به این جهات است که می  دارد و ابهام در سند، وجود راوی سییء الحفظ و وجود راوی مختلط است. اگر این

 رصت دیگری این بحث ادامه دارد.هلل در فاشواهد قابل جبران است. ان شاءگویند با متابعات و 

 

مخصوصا بحث شیرین و جذابی که دفاع از وصیت است. این جبهه مخالف چه    .هلل خدا توفیق دهد که این بحث ادامه داشته باشداان شاء

و متقدم را در   خرأ رند؟ از این دکاتره و مصری ها و مت الی زماننا هذا؟ چه شبهاتی راجع به احادیث وصایت دا  کردند از زمان پیامبر
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در قسمت احادیث بعضی از بحث ها باقی   .اشاره کردیم  جای خود جمع کردیم، نوع تحریفات را آوردیم، به حدیث وصیت نامه پیامبر

 و ویژگی های دوازده اوصیاء ماند.  ماند، آیات تعبیر به وصایت، ویژگی های حضرت علی

وقتی صحبت شد، من پیشنهاد به این حدیث وصایت دادم به    ،به قم آمده بودنده حسینیه  در جلسه ای که نماینده ای از عتبه مقدس

گفتند: ایشان قبول کردند. گفتند: راجع به    . ، رفتند و برگشتند، تولیت شرعی عتبه مقدسه امام حسینآقای شیخ مهدی کربالیی

ی را امضا کردیم که گفتند: عربی این موسوعه را برای اده کنیم و قراردادکار نشده است. گفتند این موسوعه را آم حدیث وصایت تا حاال 

ما آماده کن اما در عربی آن مانده ایم که عربی آن آماده شود. خود ایشان تصریح داشتند که راجع به این موضوع کار نشده است. البته 

های شیعی جمع کرده است  کلی با سند  لد احادیث وصایت رادارد که دو ج  البهیهکتابی به نام  رانی  سید هاشم بحعرض کردم که آقای  

احادیث اسماعیلیه، زیدیه و بحث تاریخی آن، بحث اجتماعی و انواع و اقسام بحث هایی که می طلبد. این   .اما دسته بندی نشده است

الغدیر    خارجی نداریم. مثل  ود. کل آن بر محور وصایت است و هیچ بحثموسعه ما شاید هشت تا ده جلد راجع به احادیث وصایت ش

همه اش در محدوده وصایت است که یک سری بحث های فنی و رجالی را ورود پیدا   .نشده که آن را الکالم و درر الکالم کرده باشیم 

  کردیم. تحریفاتی که در کتب سنی ها شده کردیم. یک جلد آن تحریفات شده است ما به مناسبت تحریف در احادیث وصایت ورود پیدا 

انواع و اقسام تحریفات همه را مستند در یک   ،که تحریف شد  از مطاعن خلفا که حذف شد و فضائل اهل بیت  است، تحریفات شفاف

  .فالنه را جمع کرده استموارد فالن یا    .به فالن نام برده شده است  ،جلد مستقل جمع آوری کردیم. جایی که اسم مطاعن و خلفا بوده 

ها را در یک جلد مستقل جمع کرده ایم که شده تحریفات نه، حاال این فالن کیست؟ همه اینگفته اند فال  ،مش را بیاورند نمی خواستند اس

 اهلل خدا توفیق دهد سال آینده آماده و تقدیم شود. در کتب اهل سنت که ان شاء

دعا چیزی ندارم که    ان بودیم. من کسی نیستم و جزو بعد از ظهر در این دو هفته در خدمتشمن واقعا تشکر می کنم از آقایانی که صبح  

می خواهم پاداشی را طبق آن دید بلند خودشان عطا فرمایند، مردان خدا، بزرگ مردان، افراد   عرضه کنم فقط برایتان از امیرالمؤمنین

 کریم.  

 مان هدیه ای می آورد. کسی برای جناب سلیروز عیدی بود و هر .این دو بیت شعر را برایتان می خوانم

ْمَنا َمنْ » وِتیَنا ِمْن ُکِلّ َشيْء  ُعِلّ
ُ
ْیِر َوأ  «ِطَق الَطّ

 او منطق طیر را می دانست. یک وقتی شانه به سری ران ملخی را به دهان گرفته بود و پیش سلیمان آمد. شاعر می گوید:  

 .أتْت بفخِذ جراد  کان فی فیها               ّبرة  جائت سلیماَن یوَم العید ق
 الهدایا علی مقداِر ُمهدیها   إّن               رْت ترنمْت بفصیِح القول واعتذ

 یا علی جان!  

ْق َعَلْیَنا» ما چیزی نداریم که به شما عرضه کنیم َأْوِف َلَنا اْلَکْیَل َوَتَصَدّ  «  َوِجْئَنا ِبِبَضاَعة  ُمْزَجاة  فَ

 

 !  ای امام زمان

 ! ای فرزند رسول خدا

 !  ای فرزند علی مرتضی

 ! های فرزند جواد االئم

 این زبان حال همه ماست! 

  

ْزَجاة  » ُرّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعة  ُمّ ْهَلَنا الُضّ
َ
َنا َوأ َها اْلَعِزیُز َمَسّ ُیّ

َ
ْق َعَلْیَنا َیا أ َأْوِف َلَنا اْلَکْیَل َوَتَصَدّ  «فَ

 

هرچیز کرم توست. با   .وستفضل ت  ،هرچه هست  . ما چیزی نداریماو یک ران ملخی، هدیه ای برای سلیمان آورد.    .چیزی نداشتیم  ما

 شما کرم نمایید.  ،دست خالی آمدیم 

ِقیَن » َه َیْجِزي اْلُمَتَصِدّ ْق َعَلْیَنا ِإَنّ الَلّ  «َفَأْوِف َلَنا اْلَکْیَل َوَتَصَدّ
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 دامادی داشتند که سرطان بدخیمیعرض می کنم. یکی از دوستانمان    ،برای امشب که شب شهادت است  این قصه را به جهت آمادگی 

فایده ای نداشت و کل بدنش را فرا گرفته بود. دکترها گفتند: دو سه ماهی بیشتر زنده نیست و سرطان   ، هرچه مداوا کردند  .گرفته بود

امید به او گفتم که ناگفت    می   نوشته بود.  ود و کتابی راجع به فاطمه زهرالف بؤکل بدنش را فرا گرفته است! طلبه روحانی جوان و م

را خیلی   شنیدم شما مادرتان فاطمه زهرا  !ابرو بگو یا امام رض  .ن کتاب خود را دست بگیر و برو مشهد نزد امام رضانباش. بیا ای

 من این را برای مادر شما نوشتم. بگو:    .دوست دارید

َها اْلعَ » ُیّ
َ
ْزَجاة  َیا أ ُرّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعة  ُمّ ْهَلَنا الُضّ

َ
َنا َوأ َأْوِف لَ  ِزیُز َمَسّ

َ
ْق َعَلْیَناف  «َنا اْلَکْیَل َوَتَصَدّ

 

 .گفت: رفتم باالی سر  د نبود. میدر حالی که حالش مساع  ،کتاب خود را دست گرفت و رفت  .گرم شد  دل او قوت و قدرت پیدا کرد و

  .شما مادر خود را دوست دارید  ؛گفتم: امام رضا درد و دل کردم.  ساعت با امام رضا  ، یکوی امام رضارفتم روبر  . حال من منقلب شد

زود برگشتم.    .حالم مساعد نبود  .و برگشتم  انجام دهید. این را گفتم   ،خواهید  خودتان هر کاری می   . من این را برای مادر شما نوشتم

ند چه شده؟ به ما  گفتم گرسنه هستم. گفت  .دیدم حال من طور دیگری است و آن حالت سابق را ندارم  ،یدار شدماز خواب ب  .خوابیدم

 . دیگر بدهیم یک چیز محدود بخورید. گفتم: گرسنه هستم، بیاورید. یکی دو پرس خوردم و برگشتیم به قم و گفتیم یک آزمایش گفتند

این آزمایش برای تو نیست. تو مریض    . کرد گفت: این آزمایش را اشتباه به تو دادند  یک نگاه   .آزمایش را دادیم به همان پزشک خودمان

نزد یک دکتری   .برو یک آزمایش دیگر بگیر. گفتم این آزمایش درست است  .آزمایش را اشتباه دادند  . شناسممن تو را می  . هستیمن  

 .شما دکترها است مهرفتم که فوق ه
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