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 بِسمِ اهلل الرحمنِ الرّحیم وَ بِهِ نَسَتعین 

 ِانَّهُ خَیرُ ناصِر وَ مُعین  
َرَجُهم  الّلُهّم َصّلی َعلی ُمَحّمد َو آِل ُمَحّمد  .َو َصّلی اللُه َعلی ُمَحّمد َو آِلِه الّطاِهرین 

َ
َو َلعَنُه الله َعلی َاعداِئِهم   .َو َعّجل ف

 اآلن ِالی قیاِم َیوِم الّدینَاجَمعین ِمَن  
 ِالهی و َانِطقنی ِبالُهدی َو الِهمِنی الّتقوی

  قايان استدالل ميآالي مطرح كردند و آن اين است كه مسئله عدم تفرقه و حفظ وحدت اسالمي اصل است يا بيان حق و حقيقت؟  ؤس

ْتَمْمَناَها    كوه طوراز    بعد از برگشت حضرت موسي  .يه شريفه قصه موسي و هارونآكنند به اين  
َ
»َو َواَعْدَنا ُموَسی َثََلِثیَن َلْیَلًة َوأ

ِخیِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي«
َ
ْرَبِعیَن َلْیَلًة َوَقاَل ُموَسی ِِل

َ
ِه أ َتمَّ ِمیَقاُت َربِّ

َ
كنيم كه حديث   از اينجا اين استفاده را مي  .ِبَعْشٍر ف

چون   ،هم خليفه اوست  بنابراين حضرت علي  .بود  هارون خليفه حضرت موسي  ِمْن ُموسی«»أنَت ِمّنی ِبَمنزلِة هاروَن  منزلت  

ِبْع َسِبیَل اْلُمْفِسِدیَن« :نقل كردهصحيح بخاري حديث منزلت را  ْصِلْح َوََل َتتَّ
َ
ديد همه گوساله  ،وقتي برگشت .»اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوأ

ْیَتُهْم  ناراحت شدند و خطاب به هارون گفتند:    حضرت موسي  .نده اپرست شد
َ
 َرأ

ْ
ُه ِإَلْیِه َقاَل َما َمَنَعَك ِإذ ِخیِه َیُجرُّ

َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
»َوأ

ِبَعِن أفَعَصّیت أمري« َل َتَتّ
َ
وا أ نگفتي از   ، ها گمراه شدند  سر برادر ناتني اش را كشيد سمت خودش و گفت: چرا وقتي ديدي اين  .َضُلّ

ْن َتُقوَل  يا از دستور من عصيان و نافرماني كردي؟  آند؟  من پيروي كن
َ
ي َخِشیُت أ ِسي ِإنِّ

ْ
مَّ ََل َتْأُخْذ ِبِلْحَیِتي َوََل ِبَرأ

ُ
»َقاَل َیا اْبَن أ

ْقَت َبْیَن َبِني ِإْسَراِئیَل َوَلْم َتْرُقْب َقْوِلي« بين بني   هن ترسيدم كم  .دادممن وظيفه خودم را انجام   .نگذارگفت اين را به عهده من   .َفرَّ

 . مدم آفتد و به خاطر ترس از تفرقه كوتاه بياسرائيل تفرقه 

عزيزانم شكي نيست كه در آن زمان هارون  . بايد كوتاه بياييم ،گويند ما هم از ترس اينكه مبادا وحدت جامعه بهم بخورد  قايان ميآحاال 

رت هارون به تمام وظايفش عمل كرده و آنها را نصيحت كرده و جانشين پيغمبر بوده و معصوم هست و شكي در اين هم نيست كه حض

البته به كنايه كه ديگران )در مقابل همه گفتند    ، مدند و اين واقعه را ديدندآوقتي    ولي حضرت موسي  ،گفته گوساله پرستي نكنيد

ولي اگر  . من گفتم ولي آنها به حرف من توجهي نكردند  .گويد من تقصيري ندارم و هارون مي  (بفهمند تو از دستور من سرپيچي كردي

ْقَت َبْیَن َبِني ِإْسَراِئیَل« ،تو از من توقع داري كه من دست به شمشير ببرم ْن َتُقوَل َفرَّ
َ
ي َخِشیُت أ  . »ِإنِّ

  خوددند و به وظيفه  كر  را نصيحت  آنها  شكي نيست كه حضرت هارون به مردم گفتند و   . دانيم  پس شكي نيست ما انبيا را معصوم مي 

شد دست به شمشير   نشد و نمي  :كه در جواب گفت  . گرفتي گفت كه هرجور بود جلو اين قضيه را مي  فقط باالتر از اين مي   . عمل كردند

   .»لكم دینكم ولي الدین«تنها كه مايه ندارد  د: گفتن .شما بگو ما هم مي گوييم  :گفتند  كردند، منين ؤهمان كاري كه اميرالم .برد

گوييم وحدت تا اينجا بايد حفظ شود و اگر   ما كشت و كشتار بين شيعه و سني راه نمي اندازيم و مي  . نمي بريمما دست به شمشير  

را  ما همان سياست اميرالمؤمنين  .تفرقه به اين حدي برسد كه كشت و كشتار بين شيعه و سني باشد، ما هرگز راضي به اين نيستيم

  مي  و يكي ديروز اشكال مي كرد . حقانيت خودشان را تبيين كردند كه حق با من است وفات رسول خدابعد از  منينؤاميرالم .داريم

در جاهاي مختلف حق و باطل را   اميرالمؤمنين  .شما عبارتي را خوانديد كه اوصيا دعوت به خود نمي كنند اما حق را گفتند  :گفت

دعوت اين چنيني نداشتند   ،ت بگيرد كه بياييد طرفدار من شويد و با من بيعت كنيدحق با من است اما اينكه شمشير به دس  .روشن كرد

استشهاد مي كردند، مناشقه مي كردند، استشهاد به حديث غدير داشتند و   مختلفدر جاهاي    اميرالمؤمنين  .اما حق بايد تبيين شود

 .همان طور كه هارون هم گفت ؛گفتند

حفظ   .شد  لذا چه شد؟ اينجا خط قرمز  .شوند  شير، تفرقه، اختالف داخلي كشت و كشتار داخليبيش از اين مصلحت نبود دست به شم

ال: در تعارض بين وحدت اسالمي و يكپارچگي و بيان حق ؤس .عرض كنم شما بگذاريد من يک چيز ديگر هم براي .جان خط قرمز است

در مالء عام   پيغمبر خمهمين قصه غدير  در    .چيست  آنتيجه  شما ببينيد ن  ،مهم كدام مقدم است؟ من قصه اي برايتان عرض مي كنم 
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اختالفات    ، دند كه اگر اين حرف را بزننمي دان  و  علم غيب دارند  پيغمبرما معتقديم    . را باال بردند  كه جمعيت را جمع كرده، دست علي

ي أبياييد ر  ؛امتگفت آقا واگذار به خود    هيچ نمي گفت و اين قصه غدير نبود و مي  پيغمبريک عده مي گويند اگر    .شروع مي شود

مثل االن كه انتخابات مي شود و هركسي ،  ي امتأد جمع شويد يا به شورا بگذاريد يا به ريبياي  .ي اكثريت را آوردأهركسي ر  د، گيري كني

كانديد    يي پيش مي آيد كه بكوب بكوب ها تازه در همين هم ديده ايد كه چه اختالفاتي، درگيري ها و بزن بزن ها و    .ي را آوردأاكثريت ر

 . در روز غدير خم مردم را جمع كردند و دعوت كردند به اميرالمؤمنين پيغمبراما  .  ...شده و من اين است و آقا در انتخابات تخلف 

اميرالمؤمنين  پيغمبر واليت  مسئله  همين  سر  دانند  در  مي  شود  مي  درست  اي  جبهه  و  كنند  مي  استنكاف  اي  برابر   عده 

شكي نداشتند كه عده اي  پيغمبر .درست مي شود به عنوان شيعه اميرالمؤمنين و عده اي طرفدار اميرالمؤمنين اميرالمؤمنين

   . اما باز گفتند ،با او مخالف هستند و جبهه اي درست مي كنند 

نار ها  سني  مبادا  كه  نگوييم  چيز  هيچ  تفرقه  خاطر  به  ما  آقا  گويند  مي  كه  كساني  فضائل  آن  مگر  گفتيم؟  چه  مگر  ما  شوند،  احت 

ما   .نده اسني ها خودشان نقل كرد  ،نازل شده   مي گويد سيصد آيه در شأن اميرالمؤمنين  ابن عباسدر قرآن نيامده؟    اميرالمؤمنين

 مگر قرآن نمي گويد:    .كرده آن را تبيين  پيغمبركتمان نمي كنيم، قرآن نازل شده، 

اِس ِفي اْلِكَتاِب »ِإَنّ  اُه ِللَنّ َنّ َناِت َواْلُهَدی ِمْن َبْعِد َما َبَیّ ْنَزْلَنا ِمَن اْلَبِیّ
َ
ِذیَن َیْكُتُموَن َما أ ُه َوَیْلَعُنُهُم   اَلّ وَلِئَك َیْلَعُنُهُم الَلّ

ُ
أ

ِعُنوَن«   الََلّ

خود قرآن مي گويد كه وظيفه   .ت و بينات خدا رالعنت كرده آن كساني را كه كتمان مي كنند آيا  .خدا لعنت كرده بر لعنت كنندگان 

 .و فضائلشان است و در رأس اميرالمؤمنين  يک بخشي از اين آيات، آيات مرجعيت علمي اهل بيت  . استتبيين اين آيات    پيغمبر

ن چيزي را مي بينيم،  تري  ما سكوت كنيم كه مبادا آنها ناراحت شوند؟ امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ وظيفه نداريم؟ ما كوچک

يک منكر بزرگي، انحرافي در جامعه   . بايد امر به معروف و نهي از منكرش كنيد  ، بينيد كه خالف مي كند يا دروغ گفته  يک نفر را مي 

راف  ميلياردها مسلمان در طول تاريخ بشريت به انح  .گذاشتندكاله سر عده اي    .كردند آن اولي ها انحراف ايجاد    . كردهاسالمي ايجاد  

گفتگو چه اشكالي دارد؟! تفرقه مي شود؟ كجاي گفتگوي محض مشكل دارد؟ آدم   .مما نبايد تذكر دهيم؟ الاقل بحث كني  . كشيده شد

   .اينقدر خود باخته باشد نبايد 

يكي   .يدتذكر بده ،كه در كتب خودشان آمده فضائل اهل بيت .حديث ثقلين را بگوييد ،رويد آقايان در آن جلسات اهل سنت كه مي

؟  چه شد،  ندحديث غدير را كه گفت  ،در روز غدير  پيغمبرمگر    .بروند  .روند   قايان گفت ناراحت مي شوند، بلند مي شوند و ميآاز اين  

ُهَمّ ِإْن  گفت:    نعمان ابن حارث  .»َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع ِلْلَكاِفِریَن َلْیَس َلُه َداِفٌع« َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحَقّ ِمْن ِعْنِدَك »َوِإْذ َقاُلوا الَلّ
ِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب«

َ
َماِء أ مگر معاندين در آنجا نبودند؟ مگر منافقين نبودند؟ مگر آنها خرابكاري نكردند؟    .َفَأْمِطْر َعَلْیَنا ِحَجاَرًة ِمَن الَسّ

اين مصداق امر به معروف و نهي از منكر   .گفتند  يغمبرپ را نداشتند؟ اما باز    پيغمبردر بازگشتشان مگر توطئه نكردند؟ قصد كشتن  

تا اين حد    ،با اينكه حق با ما است و لذا دست به شمشير نمي بريم  ؛ ما هم قائل به وحدت و تقريب هستيم .چيزي حدي دارد  نيست؟ هر

آقا ضد وحدت حرف مي گويند بگوييم،  مؤمنيناما نه اينكه بياييم دهانمان را ببنديم و تا بياييم دو كلمه از فضائل اميرال . ممي آييراه 

گوييم  مي  . طرف وقتي كه متاعي ندارد، ما متاع خودمان را عرضه مي كنيم  »حٌق و باطٌل لكٍل اهٌل«  . سني ها ناراحت مي شوند  !نزن

 . لعن را نمي شود انكار كرد .فلسفه دارد »هل الّدین اَّل الحّب و البغض«

چه كسي ظلم كرد؟ حاال بعضي ها    الله علی قوم الظالمین«  ة»لعنآياتي داريم    .مدر رابطه با لعن داري  بحارسيصد روايت در    تقريباً

اين مي گويد چه كسي    .استخب در همان مصداقش بحث    .يدمي گويند كلي گويي كنيد، بگو خدا لعنت كند ظالمين را و اسم نياور

اما  .كندگويد فقط بگو خدا ظالمين را لعنت مي غزاليمثل  .كلي گويي، كلي گوييمش  ه .كني را ثابتآن بايد  ؟گفته اين آقا ظالم است

 چه كسي ظلم كرد؟  

 فدک؛ نقل كرده اين قصه را در باب قصه  !نقل نمي كنيد؟ بخاريمگر خودتان در 

َهَجَرْت أبا بَ  ِه صلی الله علیه وسلم فَ اِطَمُة ِبْنُت رسول اللَّ َغِضَبْت فَ َیْت«»فَ  ْكٍر فلم َتَزْل ُمَهاِجَرَتُه حتی ُتُوفِّ
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اِطَمَة َو َیْرضی ِلِرضاها«
َ
َه َلَیْغَضُب ِلَغَضِب ف  »ِإنَّ اللَّ

بايد   .هستوظيفه امر به معروف همين    .هستاستدالل    اما  .مي آيد   انبدش  ندارد وها گفتن    اين  مي گويند  .خشم كرد  فاطمه الزهرا

 . حاال متين الاقل بگوييد .رفتهبيدارش كنيد كه بابا كاله سرت 

ادامه بدهيم چون كه اين سلسله بحث در بحث را    . در خدمتتان هستم  ،حرفي داردكسي  اگر    ، بعد از كالس من مي نشينم يک ساعتي

است بيفتد براي سال ممكن    .را تمام كنيمنتوانيم آن    هم  احتمال مي دهم كه همين امروز  .استبسيار گسترده    اركتب اهل سنت بسي

 .بدهم ادامه آينده اما اين را برايتان 

 . خاتم االوصياءوصي  در خطبه اش با   ياد كرد از علي  گويد: مي طبراني .مي خوانمرا برايتان  معجم االوسطروايت 

( خاتم اَلوصیاء و  علیا ) »خطب اَلمام الحسن بن علی بن ابی طالب فحمد الله واثنی علیه وذكر امیرالمؤمنین
 وصی خاتم اَلنبیاء« 

 

 .329صفحه  2، جلد تاريخ طبري :درسآ: برويم امام حسين

كه قصه   ابن اثيركساني مثل    .ستا سفانه يكي از موارد تحريفات در اهل سنت  أ مت  .عرض مي كنم  تاريخ طبرياين قصه را كه برايتان از  

در قسمت تحريفات عرض   .نقل مي كنم و او محرف است  طبريالتزام مي دهد من از    .اندديگران نقل كرده اند، محرف ذكر كرده    از  را

آيا نمي دانيد من فرزند وصي مصطفايم؟    .دنخطبه اي دارند و خودشان را معرفي مي كن  امام حسين  عاشوراگويد روز  مي  .خواهم كرد

ببينيد من چه   ،مي گويند: نسبت من را بگوييد  امام حسين  اما بعد، فانسبونی فانظروا من أنا«»  گويد:نقل كرده و مي  طبري

رجوع كنيدسپس    »ثم ارجعوا إلی أنفسكم«   . كسي هستم را  »و عاتبوها«   .به خود  كنيد خودتان  »هل یجوز لكم    . و سرزنش 
َلْسُت اْبَن ِبْنِت  آيا بر شما جايز است كشتن من؟    قتلی؟«

َ
ِه«»أ ُكْم َو اْبَن َوِصِیّ كرده    جالب است بدانيد كه همين تكه را تحريف  .َنِبِیّ

ِه ِبَما  حاال مي رسيم در قسمت تحريفات،  .اند ِق ِلَرُسوِل الَلّ ِل اْلُمْوِمِنیَن اْلُمَصِدّ َوّ
َ
ِل القوم اسَلما وأ َوّ

َ
ِه َو أ ِه َو اْبِن َعِمّ »َو اْبَن َوِصِیّ

ه« َجاَء ِبِه ِمْن ِعْنِد   َرِبّ
 .3۱9، صفحه مناقب خوارزمي حنفيآدرس:  .دبرويم امام سجا

يک روز   »َنَزَل َعَلی ِجبِرئیل صبیَحَه َیوم َفِرحًا«واسطه( كه فرمود:    از پدرش از رسول خدا )با   امام سجاد   كه  كند   قل ميايشان ن

چه شده كه   لُت: َحبیبی مالی اراَک َفِرحًا مسَتبشرًا؟«»َفقُ   . داد  به من بشارت مي  »مستبشرًا«  .صبح شاداب جبرئيل بر من نازل شد

قاَل »بينم؟    شما را خوشحال مي
َ
َقد َقّرت َعینی    َو »چگونه خوشحال نباشم؟    جبرئيل گفت:  : یا ُمحّمد َو كیَف َل اكوُن َكذِلک؟«ف

»َو َقد َقّرت َعینی ِبما  . چشم من روشن شده به آنچه كه خداوند متعال كرامت بخشيده به برادرت علي ِبما اكرَم اللُه ِبه َاخاک«
 اي شيعه   . به به  .گويد چشم من روشن  جبرئيل مي  «و ِامام اّمتَک علّی بِن ابی طالب)تعبیر وصّیَک(  َوصّیَک  اكرَم اللُه ِبه َاخاَک َو  

 . بارک اهلل .لي را داريچشمت روشن كه والي ع  ؛ علي

 . 2۱۰، صفحه ۱3، جلد ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه( .د نندار )سني ها از امام باقر برويم سراغ امام صادق

هر  .توانيم برسيم به فهرست كلي آن هم نمي ،سفانه چون وقت ضيق استأ مت .بنده است ساله 2۰اين كار  گويم )در قسمت وصايت مي 

 ( .بعد حاال ادامه آن باشد براي سال .ما تطبع كرديم ،چه بوده

 : فرمايند  مي ابن ابي الحديدبنا بر نقل  ببينيد امام صادق 

 »َو كاَن َعلّی َیری مع َرسوِل الله َقبَل الّرساله الضوء َو َیسَمُع الّصوت«
نور وحي را در چهره    .چيست؟ نور وحي است  ضوءمي گويد اين    . ديد  نور وحي را مي  لت پيغمبرقبل از رسا  علي بن ابي طالب 

اگر ديدي يک مرد خدا پيرو   :است  اين اثبات نبوت پيغمبر  لذا شما نگاه كنيد يكي از ادله   .ديد   نور معنويات را مي  .ديد  مي  پيغمبر

  .پيرو اوست  يک چيزي دارد كه علي پيغمبر  ده ويكي شده، يک چيزي دي
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قرآن ناطق است و مجسّد تقوا   .است  عليايشان  بزرگترين معجزه    .چيست؟ علي  ديروز هم عرض كردم بزرگترين معجزه پيغمبر

ما   .اين بهترين دليل براي اين است كه او رسول خداست، رسول خدا گويد مي كيست؟ اگر علي  دست پرورده  علي  .است علي

قرآن را   .»َل ُحكَم اَّل لله«  :گوييد  شما مدام مي   : ارج مي گوينداما حضرت به خو  .گوييم قرآن، سر جاي خود درست است  همواره مي

 ناطق   منِ علي  .قرآن ناطق مي خواهد  بنابراين  .قرآن صامت و ساكت است  :چرا با قرآن بجنگيم؟ حضرت فرمودند  .ها  باال بردند سر نيزه

را   علي  سيره  ، خواهي ببيني  قرآن را مي  . ياده شدهپ   قرآن بر علي   . قرآن است  دست پرورده  علي . قرآن هستم، مجسّد قرآن هستم

  پس علي   .است  پيغمبر  ست پروردهد  علي  .قرآن است  دست پرورده  علي   .يعني قرآن  ، پيغمبرقرآن يعني پيغمبر  .نببي

 . بارک اهلل .درست شد آقا؟ احسنت كه حواست خوب جمع است .ستا معجزه رسول خدا ومعجزه قرآن 

ما    . ديد   ديد، نور معنوي را مي   نور را مي  علي  .الّرساله الضوء«»كاَن َعلّی َیری مع َرسوِل الله َقبَل  گويند:    مي   امام صادق  

هنوز ريش در   ؛ جواني بودآيد    يادم مي   . كنند  نور معنويات را درک مي  . دكنن  كساني را داريم كه بچه هستند اما معنويات را درک مي 

كنم   خوانم احساس مي  مي گفت: من قرآن كه مي  .خودش براي من نقل نمود  .بود  مرحوم آقاي بهجتاز شاگردان    ، از فومن  . نياورده بود

وقتي لطافت   . بندم كه كسي به حجره من نيايد و با كسي حرف نزنم در حجره را مي  . بندم  درها را مي  . كند خدا دارد با من صحبت مي

شنوم كه به من   صداي بعضي از اموات را مي   ، شوم  گفت وقتي وارد قبرستان مي   خودش مي   . كند   اين چيزها را درک مي  ، روح باشد 

 .صدا را شنوم اين مي گفت من مي  . من گرفتار هستم ، زند بيا كمک من، بيا مرا نجات بده مرا صدا مي .كنند  استغاثه مي

  شنيد كه بر پيغمبر  ها را مي  صداي فرشته  »كاَن َیری الّضوء َو َیسَمُع الّصوت«در آن سنين كودكي قبل از رسالت    منينؤاميرالم 

اگر من خاتم االنبياء نبودم،    قاَل َلُه َلوَل َاّنی خاتُم اََلنبیاء«»َو  فرمود:    به علي  پيغمبر  .كند   نقل مي  امام صادق   . شدند  نازل مي

»َفاّنَک   ،اگر نبي نيستي  َتكن نبّیًا«  »َفِان لم   .تو قابليت نبوت را داري  .يتو شريک من در نبوت بود  »َلُكنُت َشریكًا فی النبّوه«
اوصياء هستي، سرور   تو سيد همه َسّیُد اَلوصیاء َو ِاماُم اََلتقیاء« ِاّنَک  َتكن نبّیًا َفاّنَک َوصیُّ نبی َو وارثُه، َبل »َفِان لم   .َوصّی«

 . اوصياء هستي

 :  ا امام رض هاي  سراغ فرموده برويم

از رسول   كند از امام رضا  به سندش نقل مي   يحمدين  .استشيخ الذهبي    .۵۵، صفحه  ۱، جلد  حمديني، متعلق به  فرائد السِمطَين

 كه حضرت فرمودند:   اهلل

ُه  َو لُیواِل َولّیُه، َفِاّنُه  »َمن َاحبَّ َان یَتَمّسَک ِبدینی َو َیرَكب سفینَة النجاة بعدی َفلَیقَتِد ِبعلّی بن أبی طالب و لُیعاِد َعدوَّ
تی فی َحیاتی َو َبعد َوفاتی«   َوصّیی َو َخلیَفتی علی ُامَّ

 »هِل الّدین اَّل الحب و الُبغض؟«  .حب تنها كافي نيست . گويند بعضي ها كه حب داشته باشيد چرا معادات نكه مياي

 . حاال برويم صحابه ،را كه االن ذكر كرديم  ، اهل بيتتا به حال لغت، قرآن، پيغمبر

 .ها همان حديث سلمان است م كه يكي از آنه اها را آوردينجا اسامي عده اي از آنمن اصحابه: پنج 

 : گويد مي .ببينيد آن روايت اين است .يم و حديث هم صحيح السند استه اآورد كه در روايت پيغمبر:  سلمان  .1

َس  ک؟ فَ َمن َوصیُّ َاسرعُت ِاَلیهیا رسوَل الله! ِلُكّل َنبّی َوصّیی، فَ قال: یا سلمان! فَ  .َكَت عنی فلما كاَن بعُد رآنی فَ
ّنه كاَن َاعَلَمُهم . قاَل َتعَلُم َمن َوصیُّ موسی؟ قلُت: نعم، یوشع بن نون .َلّبیک قاَل: َفِاّن َوصّیی َو   .قاَل: ِلَم؟ ُقلُت: َِلَ

 دینی علّی بن ابی طالب َموضَع سّری َو خیر َمن َاترُک بعدی َو َینجُز ِعدتی َو یقضی 

حديث   .22۱، صفحه  ۱معجم الكبير، جلد    .است  معجم الكبير طبرانيروايت در    .همان روايتي كه قبالً به آن اشاره كرديم از پيغمبر

ک؟  یا رسوَل الله!گويد:    سلمان مي  .هم قابل تصحيح است َمن َوصیُّ   طبراني كه اين را نقل ميكه    كردم  عرض  ِلُكّل َنبّی َوصّیی، فَ

اينگونه تحريف  .گويد لكن منظور از وصي يعني وصي در اهل او   مي  .كند  گويد خب اين درست است، سند آن را تشكيک نمي مي . كند
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خدمتتان عرض ما اينجا حداقل اسامي را    .كند  سلمان نقل مي  .ييمي گويد وص   .كند وصايت را  محدود مي  .وصي در اهل او  .كند   مي

 . خوانم كه اين فصل تمام شود روايات را نمي كنيم بقيه
 

نفر از صحابه يک روايت را نقل كنند، متواتر   ۴اگر    ؛اهل سنّت  جالب اين است كه برخي از علماي  .نفر دوم ابوایوب انصاری است .2

فقط چسبيدند   ،بله اين موارد را رها كردند   . نده ايت را نقل كرديم كه احاديث وصاه اها نفر از صحابه را ما اينجا آورد  اسامي ده   . دانند  مي

 و   هم در جبهه اوست  ابن ابي االوفاء  .او كه گفته گويا كه وحي مُنزل است  .همه زير سر آن اولي است  .ابن ابي الحديدو  عايشه  به آن  

اين همه از صحابه روايت را گفته   .فقط عايشه نقل نكرده   .هم همينطورمسلم    .را نقل كرده  همين روايتهم  بخاري    . را نقل كرده  همين

 . دهيم توضيح ميروي مباني اهلل  ءشا ان . ندنقل نكردند و از حيز انتفاع ساقط كرد  ها اصالًاند اما آن

 فرمودند:   خطاب به حضرت زهرا  آمده كه پيامبر ۱٧۱ صفحه ۴ جلد ،معجم الكبيرروايت ابوايوب انصاري در 

»ان الله عزوجل اطلع علی اهل اَلرض فاختار منهم اباک فبعثه نبیا ثم اطلع الثانیه فاختار بعلك فاوحي الي  
 فانكحته و التخذته وصیا« 

 

 .۱3۰ صفحه ۴2 جلد تاريخ دمشقدرس آ بریده اسلمي:   .٣

 اين است: آن از متن قسمتي

 وصي و وارثي« لكل نبي وصي و وارث و ان علیا »یا رسول الله
 

 . ٦3 صفحه ۱ : جلداالوليا ةحليدرس آ انس بن مالك:  .٤

خطاب به همه مردم در رهبه گفتند: اي   منينؤدر كوفه اميرالم  . دانند   معاند است و بعضي ها او را ناصبي مي  انس دربان بود و نسبتاً

اين حديث صحيح السند است و خود سني ها نقل كرده   .بيايد شهادت بدهد به غدير  ،رخم از صحابه بوده  كسي در غدي  هر  ؛اهل رهبه

دند انس گوشه اي  حضرت نگاه كردند و دي  . شهادت دادند ، نفر از صحابه كه در آنجا حاضر بودند ۱2 .نسائي اين را نقل كرده  احتماالً .اند

گويي كه هيچ    حضرت فرمودند: اگر راست مي  .روز غدير خم؟ انس گفت: چرا من بودم ولي يادم رفتهدر  گفتند: انس تو نبودي    .نشسته

  .نشر پيدا كند   ،خدا به يک مرضي مبتاليت كند كه آن مرض هرگز خوب نشود و هر چه بخواهي كتمانش كني   وييگ  ولي اگر دروغ مي

ورد تا  آ  شد و هر روز عمامه اش را پايينتر مي  بيشتر مي  ، گذشت  مي  كه  روز روي پيشانيش يک سفيدک افتاد و هر روز  از فرداي آن

 . جايي كه جلوي چشمانش آمده بود تا ديده نشود اما هر روز بيشتر مي شد

انس خادم   .انس بود كه عالمه اميني هم نقل كرده است  ،در واقعه غدير قرار گرفت  منينؤاز جمله كساني كه مشمول نفرين اميرالم 

 : گويد نقل كرده كه انس بن مالک مي ابن عساكر دمشقيبود و اين داستانش هم خيلي معروف است و عجيب كه  پيغمبر

فرمودند:   مي   ، از هر باغي كه رد مي شديم  منينؤاميرالم  . در حال عبور از كوچه هاي مدينه بوديم  منينؤو اميرالم  من و پيامبر 

باغ تو در بهشت    .ه احسن منها«»لک فی الجن فرمودند:    مي   چقدر اين باغ قشنگ است و پيغمبر  .»ما احسن هذه علی الحدیقه«

كنيد؟ فرمودند:   چرا گريه مي  »ما یبكیک«فرمايند:    مي  منينؤاميرالم  .اشكشان جاري شد  بعد پيغمبر  .ها زيباتر و بهتر است  از اين

مگر  ؛ريزند در دل يک عده افرادي است كه بيرون نمي )ضغائن( كينه ها .»ضغائن فی صدور اقوام َل یبدونها لک اَل من بعدی«

 . گريسته بر مظلوميت اميرالمؤمنين رسول خدابه نص خود سني ها  .گريم  بعد از مرگ من و من براي اين مظلوميت تو مي

به روي يک تپه بلندي رفتند و نگاه كردند به خانه هاي   ايشانيک شب ديدم    يک داستان ديگر انس دارد كه در اواخر عمر پيامبر

روز هم طول كشيد كه    ۱3فتنه ها نزديک شده است و فردا در بستر بيماري افتادند و    علیكم الفتن«  اقتربت  »قد:  مدينه و فرمودند

در    اين فتنه چيست؟ اين همان فتنه اي هست كه فاطمه زهرا  .هم آمده   اين را انس نقل مي كند و در مصادر سني ها  .از دنيا رفتند

از ترس فتنه كه مبادا فتنه اي   .خودتان در فتنه افتاديد  »ِاْبِتدارًا َزَعْمُتْم َخْوفَ اْلِفْتَنِة، َاَل ِفی اْلِفْتَنِة َسَقُطوا«خطبه فدكيه فرمودند:  

 . كارتان يک فتنه بزرگ ايجاد كرديد  را خانه نشين و حقش را ضايع كرديد كه مبادا او خليفه بشود و خودتان با اين  منينؤاميرالم  ،بشود


