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 بِسمِ اهللِ الرََّحمَنِ الرََّحیم 
اِهریَن َو َلعَنةُ  ٍد َو َعَلی آِلِه الَطَّ ُه َخیُر َناِصٍر َو ُمعیٍن َو َصَلی اللُه َعَلی ُمَحَمَّ ْجَمِعیَن ِمَن  َو ِبه َنسَتعین إَنَّ

َ
ْعداِئِهْم أ

َ
 الله َعَلی أ

ْقَوی  ْلِهْمِنی الَتَّ
َ
ْنِطْقِنی ِباْلُهَدی َو أ

َ
ُهَمَّ َو أ ین الَلَّ  اْلَْن ِإَلی ِقَیاِم َیْوِم الِدَّ

 

 بحث ما درباره موارد زیر می باشد: 

 ف انبیاء نسبت به اوصیاء یوظا. 1

 مشاکل اوصیاء . 2

 آثار انکار وصایت  .3
 

 انبیاء نسبت به اوصیاء: وظایف
 نصب اوصیاء قبل از رحلت  - 1

ِإْن ُكْنَت ِفي َشٍكَّ در تفسیر  ری: از امام عسک176ص  9ج بحار 
َ
 می فرمایند:   ف

ٌد ِمْن  ا َجاَءُكْم ِبِه ُمَحمَّ َصاَری ِفی َشکٍّ ِممَّ اِء اْلُکُتِب ِمَن اْلَیُهوِد َو النَّ دَّ  َو ِإْن ُكْنُتْم َمَعاِشَر ُقرَّ َخاُه َسیِّ
َ
َشَراِئِعِه َو ِمْن َنْصِبِه أ

ا   یَن َوِصیَّ  اْلَوِصیِّ

َخاُه ، در آن کسی که  شک دارید  در علیاگر  ،  شک دارید  اگر در شرائع پیامبر
َ
یَن به عنوان برادر و به عنوان    َنْصِبِه أ دَّ اْلَوِصیِّ اگر   .َسیِّ

یندر  دَّ اْلَوِصیِّ  شک دارید.  او و وصی بودن ودن علیب َسیِّ

گویید:    یک موقع می  وظیفه انبیاء نسبت به اوصیاء این است که فرد بعد از خود را منصوب بفرمایند.نصب استفاده کردیم.    از  ِمْن َنْصِبِه 

   ، نصب. این فرد بعد از من منصوب بشود و تمام. والسالم.َنْصِبِه گویید:    یک موقع می .اقاَمهُ 

 برای نصب از جانب خدا  برپائی مراسم   - 2

 برپا داشتن یک مراسمی برای نصب یک فرد.   از نصب جشن بگیرد و دستش را باال بگیرد. این اقامه است. بعد

 اشهاد بر وصایت  - 3

 :  1حدیث  121ص  2، ج عیون االخبار امام رضا

َماَمِة  ِة َو اْْلِ ْشَهُد َلُهْم ِباْلَوِصَیَّ
َ
 أ

لُهَمَّ أْشَهُد خدا و مردم را شاهد گرفت.   چرا که اینها بعداً در جاهای مختلف باید شهادت   . خدایا شاهد باش. ای صحابه شاهد باشید   الَّ

دیدند صحابه جمع هستند و مشغول  امیرالمؤمنین )منطقه ای در کوفه است(رُحْبَه سال بعد از غدیر در قصه  25بیش از  مثال دهند. 

هر کسی   :فرمودند   ،آنها را در غدیر شاهد گرفته بودند  امبرآن کسانی که شاهد بودند و پی  بههمان جا    .می باشندمعامله و گفت و گو  

رفت و خدا را بر شاهد گ  یک عده را  غدیر را شنیده است، بیاید شهادت بدهد. اشهاد پیامبر  که در سرزمین غدیر بوده و از پیامبر

ِة نبیاء نسبت به اوصیاء می باشد. ا وظایفاین از  .آنها شاهد گرفت ْشَهُد َلُهْم ِباْلَوِصَیَّ
َ
 . أ

 تفویض والیت بر وصی   - 4

 : آیات وصایت: 91حدیث  432جلد یک صفحه کافی 
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ِه َو اْلَواَلَیْه ِهَی ِدیُن اْلَحقِّ   : عن االمام موسی الکاظم ُه َو َرُسوُلُه ِباْلَواَلَیْه ِلَوِصیِّ َمَر اللَّ
َ
ِذی أ  ُهَو الَّ

والیت یا وصایت؟ اینجا از والیت و وصایت صحبت شده است. ابالغ والیت برای وصی   ؟مهم می رسیم که کدام اصل است  سؤالبه این  

 ، باید وصایت باشد. پس حقیقت اصل . بگو یکی از شئونات وصی، ولی است.کن

ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی َو ِدیِن اْلَحقِّ 
َ
ِذی أ  ُهَو الَّ

ادامه دهنده راه اوست و دین حق بر این محوریت  ، همان والیت است.هدی، والیت وصی است و دین حقتعبیر این آیه روایت باالست.  

َمَر َرُسوُلُه ِباْلَواَلیَ را انجام بدهید.  اید این تفویض  ب  .اوصیاء است  وظایفاز    ،است. تفویض والیت از وصی
َ
  والیت خود را به وصی   علیةْ أ

 منتقل کن. خود

 اقامه وصایت بر وصی   - 5

   می فرمایند: پیامبر :49حدیث  83صفحه امالی صدوق 

ُکم َجَلَّ َجالُلُه أَمَرني أن اقیَم َلُکم َعِلیا   اِس! إَنَّ َرَبَّ ا  َمعاِشَر النَّ  َعَلما  َو ِإماما  َو َخِلیَفه  و َوِصیَّ

اقیمَ برای نصب یعنی در حشر عظیم   با نصب فرق می کند.  اقیَم َلُکماین  بدارم.  بر پا  اقیم یعنی    را به عنوان وصی معرفی کنم.  علی

رپا دارم، من بر شما ب  اقیَم َلُکم َعَلما  رد. مخفیانه نباشد. در آخر امر  کنم. این نصب باید در یک برنامه ریزی دقیق انجام بگیمردم را جمع  

كاَة .  چند چیز است که اقامه می شود  نماز باید اقامه شود.  الَة َو آُتوا الَزَّ ِقیُموا الَصَّ
َ
است   یکی نماز و دیگری والیت امیرالمؤمنین  أ

َراَط اْلُمْسَتِقیَم که باید اقامه شود. چون نماز حقیقی اوست.   ِن اْعُبُدوِني هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیٌم   اْهِدَنا الِصَّ
َ
عبودیت   ،صراط مستقیم  أ

راُط الُمسَتقیُم أمیُرالمؤمنیَن َعِليٌَّ. این عبودیت  است تحقق عبودیت تنها از راه امام معصوم  است.    مستقیم علیو صراط      الِصَّ

   . پیدا خواهد کرد

 این هم تعبیر اقامه دارد. اب نقل می کند که سلمان از اهل کت ،2حدیث  54صفحه  10 بحار جلد

ْنَیا   ْنِبَیاَء اَل َیْخُرُجوَن ِمَن َالدُّ
َ
نَّ َاْْل

َ
َناُه ِمْن ُكُتِبَنا: أ

ْ
َمِمِهْم ُتْقَبُس ِمْنُهْم  َو ِفیَما َقَرأ

ُ
ْوِصَیاٍء َلُهْم َیْخُلُفوَنُهْم ِفي أ

َ
ِإالَّ َبْعَد ِإَقاَمِة أ

ْشَکَل 
َ
َیاُء ِفیَما أ  َالضِّ

 اعالن فضائل اوصیاء  - 6

 می فرمایند:   َفَرْغَت َفاْنَصْب َفِإذا    از آیات تعبیری در باب وصایت در تفسیر آیه   امام محمدباقر  105حدیث    143صفحه    38بحار جلد  

َك َفَأْعِلْمُهْم َفْضَلُه َعاَلنِ  ا  ِمْن َبْعِدَك َو َعِليٌَّ َوِصُیَّ ِتَك َفاْنَصْب َعِلیَّ  َیة  َیُقوُل ِإَذا َفَرْغَت ِمْن ُنُبَوَّ

را بدانند. ظاهراً روایت از امام   نها. باید گفته شود تا همه فضیلت آانبیاء، اعالن فضیلت اوصیاء برای بعد از خودشان است  وظایف پس از   

ْن َیْأُتوِني ُمْسِلِمیَن؟  سؤال می کند  چرا حضرت سلیمان  . از ایشان پرسیدنداست  جواد
َ
ُکْم َیْأِتیِني ِبَعْرِشَها َقْبَل أ ُیَّ

َ
چرا حضرت   أ

رسیدن خودشان با طی االرض  قبل از  ، که تاج و تخت بلقیس را از یمنکیست   که کند و در خواست می کند  ال می سؤ سلیمان نبی

 فرمودند: کنند که مگر خودشان پیغمبر نیستند؟ حضرت  ال میسؤ مگر خودشان نمی دانستند؟ از امام جواد بیاورد؟

 
َ
َنا آِتیَك ِبِه َقْبَل أ

َ
ِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِکَتاِب أ َك ْن َقاَل اَلَّ ي   َیْرَتَدَّ ِإَلْیَك َطْرفُ ْضِل َرِبَّ ا ِعْنَدُه َقاَل َهَذا ِمْن فَ ا َرآُه ُمْسَتِقر َّ َلَمَّ فَ

ْكُفُر 
َ
ْم أ

َ
ْشُکُر أ

َ
أ
َ
 ِلَیْبُلَوِني أ
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شود. همینطور صرف اینکه بگوید این پخش  باید    او  فضائل. پس  شودجانشین  قرار است    است.  وصی حضرت سلیمان  آصف بن برخیا

 ت، یک عده حسد می ورزند و او را می کشند. اما قابلیت ها باید ظهور و بروز پیدا کنند.  وصی اس
آمده است. اینجا هم    انگشتری در نمازش داده شد(   آیه والیت در یک موقعیت خاصی در شأن نزول خاصی )بر پیغمبر  نگاه کنید 

که به عنوان   صف بن برخیا مشخص شود. ببینند این است کسیعا  ،خود  می خواهد جایگاه و مقام وصی  .سؤال می کند  همینطور است.

پس پیامبران نسبت به   اهلیت ها این مقام را به او دادم.او والیت تکوینی و قابلیت دارد. من بر اساس قابلیت ها و    وصی انتخاب کردم.

َك  چیست؟  ،بیری که اینجا آمده استرا منتشر کنند. تع آناناوصیاء شان وظیفه دارند که فضائل  ا  ِمْن َبْعِدَك َو َعِليٌَّ َوِصُیَّ اْنَصْب َعِلیَّ
َ
ف

أَ 
َ
ْضَلُه َعاَلِنَیة  ف

َ
 شان را بگویید. ائل در مأل عام باید فض ْعِلْمُهْم ف

 توصیه بر وصی به امت   - 7

اَلُم  َماَنَة  َو َعَلْیَك َیا َهاُم َالسَّ
َ
ْیَت َاْْل دَّ

َ
َة َو أ اْسَأْل َحاَجَتَك َقاَل َو َلَقْد َحِفْظَت َاْلَوِصیَّ

َ
ِه ف ْن   َیا َرُسوَل َاللَّ

َ
َتَك أ مَّ

ُ
ْن َتْأُمَر أ

َ
َحاَجِتي أ

ْمَر َاْلَوِصيِّ 
َ
مْ  اَل ُیَخاِلُفوا أ

َ
َما َهَلَکْت ِبَتْرِكَها أ َمَم َاْلَماِضَیَة ِإنَّ

ُ
ْیُت َاْْل

َ
ي َرأ ِإنِّ

َ
 َر َاْلَوِصيِّ ف

اَلُم ی فرمایند:  م  پیغمبر  .54صفحه    38بحار جلد   َعَلْیَك َیا َهاُم َالسَّ َماَنَة  تو باد.    سالم بر  َو 
َ
َاْْل ْیَت  دَّ

َ
َة َو أ َاْلَوِصیَّ َلَقْد َحِفْظَت  َو 

ِه  َقاَل   حاجتت را بخواه.  َفاْسَأْل َحاَجَتَك    َیا َرُسوَل َاللَّ
َ
ْن اَل ُیَخاِلُفوا أ

َ
َتَك أ مَّ

ُ
ْن َتْأُمَر أ

َ
من از تو می خواهم به   ْمَر َاْلَوِصيَِّحاَجِتي أ

مْ خالفت نکنند. چرا؟  م  وتکه با امر وصی    امتت سفارش کنی
َ
َما َهَلَکْت ِبَتْرِكَها أ َمَم َاْلَماِضَیَة ِإنَّ

ُ
ْیُت َاْْل

َ
ي َرأ دیدم امت  من    َر َاْلَوِصيَِّفِإنِّ

یک یهودی دلسوز و منصف این  و به امر وصی عمل نکردند.  بخاطر این که امر وصی را زمین گذاشتند    ، های پیشین که هالک شدند

 وصایت را بر زمین زدند.   ،توانستند  پست تر نه تنها امر وصایت را نرساندند بلکه تا جایی که  های   از یهودی  . اما متأسفانه بعضی است

 .  را در طول تاریخ انکار می کنند همین ها که قلم می نویسند و وصایت امیرالمؤمنین

ت چه کردند. انواع که در کتمان وصای.  است  « کتمان وصایت»اگر ان شاءاهلل در کار سنی ها ورود کردیم، یک قسمت از مبحثی که داریم  

. اینها مشمول نفرین نیستند؟ آخر تابعین چه کسانی که در طول تاریخ به مردم کردند. چگونه امر وصایت را کتمان کردند  و اقسام خیانت

تمام احادیث وصایت را  نوشته اند.کتاب  تا زمان ما که  .کتمان کردند بعد از پیغمبرعمالً  آن اوایل  آِخَر تاِبٍع َلُه َعلی ذِلکهستند؟ 

انند.  باید همانجا بم  .ددست نخورننفر    3حاضرند به هر کاری دست بزنند تا آن    شوند. کنند. سنی ها نباید ناراحت  خواهند تضعیف    می

در سه   ، شویمد  نفر نشود. چه کردند؟ در روایات اهل سنت که وار  3اما به این    ، توهین شود  حتی بعضی هایشان حاضرند به پیغمبر

 : بخش بررسی می کنیم

 احادیثی که از سنی ها رسیده است. :اول

 کردند. انواع تحریفاتی که  :دوم

 یث وصایت وارد کردند. انواع شبهاتی که بر احاد :سوم

و   صحیح بخاریبر نص    چه خصومت هایی؟ بناا چه عنادهایی و چه دشمنی ها و  اثری نماند؟ ب  چه کردند که از وصایت امیرالمؤمنین

الوصایة کرد  احادیث  مخالفت  وصایت  احادیث  با  که  کسی  داشت،    کیست؟  ، اولین  کید  که  کسی  اشتهار عایشه  اولین  است. 

 ، مسلمین، اهل کتاب، فرشتگان، کل جمادات شهرت داشت.اکرمپیش انبیاء، پیغمبر   ؛عنوان وصایت به امیرالمؤمنین

در راه جلوی شترش را گرفتند. یک عده گفتند کجا می روی؟ به  رفت،عایشه که به جنگ جمل می  مایند: نقل می فر ریآقای عسک

حرف را گفته  گویی؟ چه کسی این    چه می  گفت:  ؟است  وصی پیغمبر  دانی علی  گفتند: مگر نمی   تذکرش دادند.  یوصایت عل 

سر حضرت در بغل من بود و به هیچ کس وصیت نکرد. )این را در   ،از دار دنیا رفتند  نه! من این را قبول ندارم. وقتی پیغمبر  است؟

د و جنگ خودش را در جنگ جمل حرفش را بزند. برای اینکه همه چیز را لوس کن  را ندارد که  سعدولی آن    بخاری نقل کرده است(

 را قبول ندارم.  زیر آب همه را زد و گفت وصایت علی  این بود که ،اولین کاری که کرد دهد.مشروع نشان 
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ابن در ادامه   پخش نشود.  کهتکذیب کردند    ،ست که بدانید سنی ها تا توانستندا  همین برای شما کافی ،وصایت   برای پی بردن به عظمت

 السبا ن  وصایت را به عبداهلل ب  این است که  ،یکی از شبهاتی که دارند  .السباعبداهلل بن  به تبع آن و این قضیه ادامه داشت تا    ابی قفقاز

. این پتانسیل بسیار باالی پروژه السبا یهودی بودعبداهلل بن   ،کرد اولین کسی که طرح وصایت امیرالمؤمنین  : نسبت دادند و می گویند

ودی آورده است. خدا  را یک یه وصایت امیرالمؤمنین  . پرونده وصایت را به یک یهودی نسبت دادند و می گویند ما اینها را قبول نداریم

 شفاف سازی کنیم و در جامعه پخش   ، اینطور در هاله ای از ابهام قرار می دهنداین توطئه را که  د  بای   . شاهده وظیفه بسیار سنگینی داریم

 باز کنم. شما  بماند تا در جای خود برای آن کنیم. شرح

زیرا هیچ امتی   .به امتت وصیت کن که در امر وصایت مخالفت نکنند  التماس کند  دل آدم می سوزد که فرد یهودی به پیامبر  واقعاً

 الفت امر وصی. این نص غدیر است:   به مخهالکت پیدا نکردند اال

ُهَمَّ َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه   الَلَّ

دین    با اینکه ما می بینیم  ؟ چرا امت با این مشکالت درگیر شدند  . در آن بحث شداط این امت  که عوامل انحطدر مصر بود    کنگره ای

  پیامبر  ؟ یکی گفتبر آنها مسلط شده است  ،اسرائیل که یک اقلیت استچرا  شد امت به این روز افتاد؟    چه  ،اسالم دین کاملی است

 علت را فرمودند: 

ُهَمَّ َواِل َمْن    َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلهُ الَلَّ

را   و اهل بیت  علی  .را کنار زدید  علی امیرالمؤمنین. حضرت  نتوانستید در برابر یک اقلیت اسرائیل سر بلند کنید  و  خوار شدید

 چون حسین  . را دارد، هیچ وقت زیر بار ظلم نمی رود  چون امیرالمؤمنین  .اما عزت شیعه را نگاه کنید  .خدا مبتال کردخوار نمودید و  

ة را دارد، َلَّ ا الِذَّ به خواری مخالفان    اضر نشد تنیک لحظه ح چون این بزرگان را دارد. امیرالمؤمنین . زیر بار ظلم نمی رود َهیَهاَت ِمَنَّ

 د. بدهد و زیر بار ذلت و خواری برو

غیر    ،شما یک نمونه از جنگ بیاورید که اولی و دومی و سومی در یک جنگی تیر انداختند و یک نفر از دشمنان را کشتند. آنها که فرار

گویند در جنگ احد دومی و سومی فرار کردند و   می  .خودشان تصریح کردند  .غیر فرار بود. حماسه نیست  ،کرار  کرار بودند و علی

له می چرخد. از هر طرف دشمن حم  پروانه وار دور پیامبربود،  که ده ها زخم خورده    اما امیرالمؤمنین  .را تنها گذاشتند  پیغمبر

روید. این شعار اهل   شما هم کرار می شوید و هرگز زیر بار ظلم نمی   ، داشته باشید ین الگویی که  نچ، آنها را عقب می زند.  می کند

آن کسانی که زیر پرچم کفر آمدند و در برابر شیعه و مسلمین ایستادند و خودشان را به این عزت حسینی را ما داریم.    .است  بیت

اما شیعه این عظمت،    .چرا؟ این منطق بزرگان شان است  !ی کشتن آنهابرای مقابله با یک گروه مسلمین شیعه دیگر و برا؛  کفر چسباندند

از اماماناین قدرت، این عزت ابا  ؛دارند  خود  ، این شوکت، همه را  اما عزیزان ما سهیم    د. امر وصی را ضایع کردنعبداهلل الحسیناز 

 نباشیم. مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر همین است.  

اَل ُمْنِکٌر ُمغَ .  خطبه ای بسیار زیبا از نهج البالغه دیدمدو سه روز پیش   ٌر َو اَل َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر َظَهَر اْلَفَساُد فَ . فساد گسترش یافته است  یِّ

رمایند: شما امید دارید که در بعد حضرت می ف  َو اَل َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر .  دهدکند و وضعیت را تغییر  که انکار نهی از منکر    منکری استنه  

جوار رحمت الهی در محل قدسش باشید و از اعز اولیاء خدا باشید ولی نهی از منکر نکنید؟ بروید ریشه یابی کنید که عامل فساد جامعه  

 در چیست. 

 ابالغ وصایت   - 8

ي َنِبيٌَّ َو َعِليٌَّمی فرمایند:    و آله  صلی اهلل علیه  : پیغمبر258حدیث  298صفحه    32بحار جلد   اِس ِإِنَّ  .مَعَاشِرَ النََّاسِ یعنی ابالغ  .  َمَعاِشَر الَنَّ

کنیم، مراسم جشن برگزار کنیم، مردم را در صحنه سازی  .)اینها همه با هم فرق دارد( ، یک نصب داریم، یک اقامه داریمیک ابالغ داریم

 انجام دادند.   برای وصی خود انبیاء است که پیغمبر وظایفانجام این سه مرحله از کنیم.  مسجد جمع کنیم، ابالغ کنیم و منصوب

 تعبیر دیگری داریم که شاید تا حاال نشنیده باشید. 
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  ، یعنی پیشاپیش خداوند متعال اراده نموده کسانی که می خواهد نبی یا وصی باشند   ؛می گویند ارهاصات نبوت  .در بحث نبوت خوانده اید

چیست؟ پیش بینی ها، پیش    چه هنوز به نبوت نرسیده باشد. از جمله ارهاصات پیغمبر  گرا  . معجزه هایی از آن ها نشان می دهد

حرکت   ابری باالی سر پیغمبر  آن راهب می بیند  ، برای تجارت به شام می رود  وقتی که در قافله حضرت خدیجه  پیغمبر  درآمدها. 

ابر می    ،وقف می کنداین ابر هست و سایه هست و وقتی ت  ،حرکت می کند   هر جا پیغمبر  است.  می کند و سایه بر سر ایشان انداخته

 متوجه شوند شود تا مردم از ابتدا قابلیت هایی را از شخص ببینند که  ولی این زمینه ها باید فراهم    است  ایستد. هنوز به پیغمبری نرسیده

 .  ارهاصات نبوت و ارهاصات وصی .برای وصی هم این ارهاصات بوده است شود.ین است که می خواهد پیغمبر ا

اِتيإِ :  قال رسول الله
َ
ا  َواِحدا  ِفي َحَیاِتي َو َبْعَد َوف  نَّ ِلي َوِصیَّ

 عجیبی است و اگر   این نکته  من هو؟راوی می گوید:    قلت له  من یک وصی در زمان حیاتم دارم  .6حدیث    185صفحه    25بحار جلد  

روایات دقت کنیم بیاوریم. به  نکات در  توانیم  علی   مستقیماً  پیغمبر  ، می  براینفرمودند  َقاَل  زمینه سازی کردند.    آن  . 
َ
ِایتینی  ف

ْیه  .دادند  یک مشت سنگریزه به پیغمبر  : یک مشت سنگریزه بیاورید.فرمودند  ِبَحَصاٍة  َوَضَعَها َبْیَن َكفَّ
َ
ُثمَّ دست هایش گذاشت.    در  ف

 دست هایش را بهم مالید.   َفَرَكَها ِبَیِده

ِقیق.  آرد شد . سنگ ها را داخل دستش ریخت و آنها را فشار داد پیغمبر ی  همان طور که گندم را آرد م  ُثمَّ َفَرَكَها ِبَیِدِه َكَسِحیِق الدَّ

تبدیل به یاقوت قرمز شد. سنگ را تبدیل به    َحْمَراءَفَجَعَلَها َیاُقوَتة  با گل مخلوط کرد.    ثم عجنها  کنند و آردش هم آرد می کنند.

تبدیل به یاقوت شد. این معجزه را انجام داد.   ،این را با آب مخلوط کرد  .معجزه است  ،سنگ که له نمی شود  .آن را له کرد  .خاک کرد

ْقُش ِفیَها ِلل ْعَطاِنیَهاَفَجَعَلَها َیاُقوَتة  َحْمَراَء َخَتَمَها ِبَخاَتِمِه َفَبَدا النَّ
َ
اِظِریَن ُثمَّ أ کرد و نقشه اش برای بیننده ها آشکار   را انگشتر  آن  نَّ

 بیا این انگشتری برای تو باشد.   :شد و سپس فرمودند 

به   )روایت برای ام سلیم است( پیغمبر  .می کند   سؤال  ،است  ام سلیم که یکی از اصحاب باوفای امیرالمؤمنین  :اینجاست  سؤالحاال  

ا  َواِحدا  او فرمودند:   مَّ ُسَلْیٍم َمِن اْسَتَطاَع را انجام دادند و بعد فرمودند:    این معجزه  ام سلیم گفت: کیست؟ پیغمبر  ِإنَّ ِلي َوِصیَّ
ُ
َیا أ

ي پس وظیفه انبیاء    .()معجزه  استارهاصات    عمل  این  ، او وصی من است.بتواند این کار را انجام بدهد  هرکس که  ِمْثَل َهَذا َفُهَو َوِصیِّ

 دهند که جانشین و وصی کیست.این است که به مردم نشانه  

البه الی بحث می خواهد   بیاید. من معتقدم اگر انسان  هایتان  که لبخند علمی و درس آموز به لب  بد نیست برای تنوع مطلبی را بگویم

جلد از کتاب هایش به نام    30  هکشیخ عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز  قصه علمی بگوید. فتوایی دیدم از مفتی سعودی ها،    ،قصه ای بگوید 

دلیل اول   پاک است. دلیلش چیست؟  ی گوید:: منی پاک است یا خیر؟ مسؤالفتوا را نگاه کنید.  چاپ شده است.    مجموعة الفتاوی بن باز

 اگر   .ش هم پاک باشد ا  پس باید منی  .هم پاک است. انسان نجس که نیست  ، پس منی اوانسان پاک است  .اینکه منی اصل انسان است

یدیم به عبای گاهی می د  : زیرا عایشه می گفت  ! که خنده دار و شرم آور است  پس انسان هم باید نجس باشد. دلیل دوم   ، منی نجس است

اختم و می  می اند  از بین می رفت و عبا را روی دوش پیغمبر  و  هم می سائیدم ه  من ب  است.  و خشک شده  منی چسبیده  پیغمبر

  می   این  دور باشد،   از اهل بیتکسی که    استداللنشستند.    چون پیامبر  . پس معلوم می شود پاک است  رفت نمازش را می خواند. 

شد؟ این   هپس انقالب چ!!!  انگور است  آن  اصلچون    .، پس شراب هم پاک استاگر اینطور باشد.  کنیموارد    آن  شود. یک اشکال نقضی به

انقالب و دگرگونی است.   ،مطهرات یکی از عوامل طهارت چیست؟ یکی از. پیش آمدتحولی   .انقالبی شد  .منی تبدیل به روح و جسم شد 

می گوید چون این .  این تحول و انقالب است  . دشو  شود و پاک می  در شوره زار می افتد و تبدیل به نمک می   ،سگ مگر نجس نیست

 این فقه می شود.  ؟با این چقدر فرق داردآن  .پس منی پاک است ،شود نطفه تبدیل به پاک می 
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. ما درس خوانده در مدرسه مدینه هم اسمع افهمرده می گویند:  به م  افهموا عنیفرمودند:    پیغمبر  . 264صفحه    36بحار جلد  

به حوزه اهل سنت و حوزه   . یماه  خیلی جاها درس خواند  ،انتقادی به شما می کنم اگر اینجا    .حوزه وهابیت درس خواندیم. در  هستیم

نقد   هم  کنید نقد  می خواهید  می رفتم ببینم از نزدیک چه مطالبی بیان می کنند. اگر    . وهابیت رفتیم. من مدتی در مدینه شاگرد بودم

 . العه نمودماز کتاب هایش را من مط  عدد  70  .یک نقد بر بن باز نوشتیم  مثالً  .کتاب های آنها را ندیدم فقط  من    .منصفانه داشته باشید

ما درس شما را    . را نگاه کردم. عزیزان ما همین جور هوایی حرفی نمی زنیم  آن  تمام   ، جلد می باشد  30که    مجموعة الفتاوی  همین

به   .خواندیم و فقط به درس شما اکتفا نکردیم. در مسجد النبی در کالس یک نفر از این آقایان نشسته بودیم که درس کالم یا فقه بود

قصه ای ندارند. بعد  میت رسیدیم. آیا تلقین میت مشروع است یا خیر؟ سنت است یا بدعت؟ بحث شد اینها تلقین را قبول  بحث تلقین  

َتاَك گفت:  . ملقن آمد ، که دفن کردند باالی سر قبر . داشت که مرد و بردند و خاکش کردند ناقالیی بچه   آقایی گفت.
َ
َهْم، ِإذا أ

ْ
اْسَمْع اف

از   ؟اسمع افهمحاال به مرده اش می گویید    !گوش نمی کرد  ،هر چه می گفتیم  ،این وقتی زنده بود  ؟ می گویید  هپدرش گفت: به او چ

 دهد. گوش  مرده اش توقع دارید 

از    تفهیم وصایت  بفهمانند  وظایفمسئله  باید  شماست که    وظایفاین    ؛ای علمای بزرگوار  ؛. عزیزان منافهموا عنی  انبیاء است که 

  ؛ دانشجوها. باید بفهمانید   مخصوصاً  .ها بروید. فهم یعنی چه؟ به زور که نمی شود مطلبی را به فردی یاد داد   ل دانشگاه بفهمانید و داخ

ن طرف مقابل  ایک مشت توی ده   منخواستی  .یم این استویبگ  که   چیست؟ اینطور نباشد  والیت امیرالمؤمنینکه  یعنی جا بندازید  

وظیفه ا تفهیم مسائل است.  وظیفه م .این مطلب را بفهمید افهموا عنیهیچ چیز مثل منطق و استدالل نیست.  . نه ! یم بروو بگوی بزنیم

 پیغمبر  که  بفهمانیم و این وظیفه سنگینی است. اوج جهاد برای ما این استاوصیاء و جایگاه وصایت اولیاء را    جایگاه والیتداریم  

 یک موقع می گوید  . بروید و ببینید  . این حدیث ادامه دارد  . اسمعوانمی گوید:    وصیی  افهموا عنی ان علی بن ابیطالبفرمودند:  

 . بفهمید این وظیفه وصایت چیست.افهمواو یک موقع  انصتوا یک موقع می گوید .اسمعوا

 عهد بر وصی  -11

   :عن االمام الصادق
َ
نَّ أ

َ
ا ُیوِصي ِإَلی َمْن ُیِریُد َتَرْوَن أ ِه  اْلُموِصيَ ِمنَّ ِه  اَل َو اللَّ ُه َعْهٌد ِمْن َرُسوِل اللَّ ِإَلی َرُجٍل َفَرُجٍل   َو َلِکنَّ

ی اْنَتَهی ِإَلی َنْفِسِه   279صفحه  1کافی جلد  َحتَّ

ِه ه هر کس که خواست وصیت می کند؟ که موصی از ما ب  ، شما خیال می کنید ه به خدا  ن  .به این زودی قسم نمی خوردکه  امام    . اَل َو اللَّ

ِه قسم اینطور نیست.   ُه َعْهٌد ِمْن َرُسوِل اللَّ َرُجٍل  .  عهدی است از جانب رسول خدا  ،وصیت  .َو َلِکنَّ ی اْنَتَهی ِإَلی  ِإَلی َرُجٍل فَ َحتَّ
 تو ادامه دهنده راه من باید باشی.  که بندد  پیمان  ،کندبا مردم عهد   باید پیغمبر َنْفِسِه 

 تعیین وصی بعنوان خلیفه   - 12

 327امالی صدوق صفحه  

 تعیین وصی بعنوان وارث  -13

 فرمودند:  که هر دو در یک حدیث نقل شده است. پیغمبر

َه َتَباَر  ْوَحی ِإَليَّ ِإنَّ اللَّ
َ
ُه َجاِعٌل  َك َو َتَعاَلی أ نَّ

َ
خا  َو َو  ِلي  أ

َ
ِتي أ مَّ

ُ
ا  ِمْن أ  اِرثا  َو َخِلیَفة  َو َوِصیَّ
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 3بخش  –جلسه پانزدهم  –مهندسی تبلیغ غدیر 

این امر را من از جانب   .کنیدعنوان وراثت علم او، به عنوان جانشینی خالفت او باید مشخص  ه  عنوان وصی، به  ب  کرده  خدا به من وحی

 خدا مأمورم. 

 می شویم.وارد بحث مشاکل اوصیا و بحث آثار انکار وصایت و مباحث دیگر به ان شاءاهلل در فایل های بعد  

 التماس دعا

 یا علی


