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َمَناُء 
ُ
ُة ِديِنِه َوَوْحِيِه َوأ

َ
ْمِرِه َوَنْهِيِه َوَحَمل

َ
ْنُتْم ِعَباَد اهلِل! ُنُصُب أ

َ
»أ

ْم َوَعْهٌد 
ُ

ُه ِفيك
َ
 ل

ّ
َمِم، َزِعيُم َحًق

ُ
أ

ْ
ى ال

َ
َغاُؤُه ِإل

َ
ْم َوُبل

ُ
ْنُفِسك

َ
ى أ

َ
اهلِل َعل

اِطُق  الّنَ اهلِل  ِكَتاُب  ْم: 
ُ

ْيك
َ
َعل َفَها 

َ
اْسَتْخل ٌة  َوَبِقّيَ ْم 

ُ
ْيك

َ
ِإل َمُه  َقّدَ

اِمُع«.
َّ
َياُء الل

ّ
اِطُع َوالَض وُر الّسَ اِدُق َوالّنُ ُقْرآُن الّصَ

ْ
َوال
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ْیَك   یا ِخَیَرَة اهّلِل َواْبَن ِخَیَرِتِه، 
َ
الُم َعل ْیَك َیا ْبَن َرُسوِل اهّلِل،  الّسَ

َ
الُم َعل ْیَك یا أبا َعْبِد اهّلِل، الّسَ

َ
الُم َعل الّسَ

َدِة ِنساِء  ْیَك َیا ْبَن فاِطَمَة  َسّیِ
َ
الُم َعل َوِصّینَی، الّسَ

ْ
ِد ال ْؤِمننَی، َواْبَن َسّیِ ْیَك َیا ْبَن أمیِر  أْلُ

َ
الُم َعل الّسَ

ْت 
َّ
یت  َحل

َّ
ال واِح  اْلْر  

َ
ْیَك َوَعل

َ
الُم َعل ْوُتوَر، الّسَ اْلَ ِوْتـَر 

ْ
َواْبَن ثاِرِه،  َوال ْیَك یا   ثاَر اهّلِل 

َ
الُم َعل عاَلنَی، الّسَ

ْ
ال

ــَقْد َعُظَمِت 
َ
اُر، یا أبا َعْبِد اهّلِل، ل   َوالّنَ

ُ
ْیل

َّ
َبِق الل  ما َبقیُت َو

ً
 َسالُم اهّلِل أَبدا

ً
ْیُكْم ِمّن َجیعا

َ
 ِبِفناِئَك، َعل

َوَعُظَمْت  ُمصیَبُتَك  ْت 
َّ
َوَجل ْسالِم  أْهِل  اْلِ َجیِع  َوَعل   ْینا، 

َ
َعل ِبَك  صیَبُة  َوَعُظَمِت  اْلُ ْت 

َّ
َوَجل ُة  ّیَ ز الـّرَ

 
َ

ْیُكْم أْهل
َ
ْوِر َعل َ ِم َوالْ

ْ
ل

ُ
َسْت أساَس الـّظ ًة أّسَ َعَن اهّلُل  أّمَ

َ
ماواِت، َفل ماواِت، َعل َجیِع أْهِل الّسَ ِف الّسَ

َعَن 
َ
َول ــَبُكُم  اهّلُل فهیا،  َرّتَ یت 

َّ
ال َمراِتِبُكُم  َعْن   ْتُكْم 

َ
َوأزال َمقاِمُكْم،  َعْن  َدَفَعْتُكْم  ّمًة 

ُ
اهّلُل  أ َعَن 

َ
َول َبْیِت، 

ْ
ال

ْم  َوِمْن  ْیُكْم ِمْنُ
َ
إل ْمكنِی ِمْن ِقتاِلُكْم، َبِرْئُت إَل اهّلِل َو ـُهْم  ِبالّتَ

َ
دیَن ل َمّهِ َعَن اهّلُل  اْلُ

َ
ْتُكْم، َول

َ
اهّلُل أَمًة َقَتل

َبُكْم إل َیْوِم  ْن حاَر ُكْم، َوَحْرٌب ِلَ ْن   ساَلَ ٌم ِلَ
ْ
م، یا أبا َعْبِد اهّلِل، إّن ِسل  أْشیاِعِهْم َوأْتباِعِهْم َوأْوِلیاِئِ

َعَن  اهّلُل 
َ
َعَن اهّلُل اْبَن  َمْرجاَنَة، َول

َ
َة قاِطَبًة، َول َعَن اهّلُل َبن أَمّیَ

َ
واَن، َول  َمْر

َ
یاٍد َوآل   ِز

َ
َعَن اهّلُل آل

َ
ِقیاَمِة، َول

ْ
ال

َوأّمی  أْنَت  یب 
َ
ِبا ِلِقتاِلَك،  َبْت 

َ
َوَتَنّق َمْت   َ َوألْ أْسَرَجْت  ًة  اهّلُل  أّمَ َعَن 

َ
َول  ،

ً
را ِشْ اهّلُل  َعَن 

َ
َول َسْعٍد،  ْبَن  ُعَمَر 

َب ثاِرَك َمَع إماٍم  
َ
ْكَرَمن ِبَك أْن  َیْرُزَقن َطل ْكَرَم َمقاَمَك َوأ ذی أ

َّ
 اهّلَل  ال

ُ
َقْد َعُظَم  ُمصایب ِبَك، َفأْسَئل

َ
ل

الُم  ْیِه  الّسَ
َ
َسنْیِ َعل ُ  ِبالْ

ً
ن ِعْنَدَك َوجهیا

ْ
ُهّمَ اْجَعل

ّ
ْیِه َوآِلِه، الل

َ
  اهّلُل َعل

َّ
ٍد، َصل ّمَ َمْنُصوٍر ِمْن أْهِل َبْیِت ُمَ

إَل  إل فاِطَمَة َو ْؤِمننَی، َو إل أمیِراْلُ إل َرُسوِلِه، َو ُب إل اهّلِل  َو ْنیا َواْلِخَرِة، یا أبا َعْبِد اهّلِل إّن أَتَقّرَ
ُ

ِف الّد

ِمِه، 
ْ
ُبْنیاَنُه، َوَجری ف ُظل ْیِه 

َ
َبن  َعل َس أساَس ذِلَك، َو ْن أّسَ ِمَّ َبرآَئِة 

ْ
ِبال َو واالِتَك،  ْیَك ِبُ

َ
إل َسِن،  َو َ الْ

واالِتُكْم  ْیُكْم  ِبُ
َ
إل  َّ ُ

اهّلِل، ث إَل  ُب  َوأَتَقّرَ ْم،  ِمْنُ ْیُكْم 
َ
إل َو اهّلِل  إَل  أْشیاِعُكْم،  َبِرْئُت   ْیُكْم َوعل 

َ
َعل َوَجْوِرِه 

َبراَئِة ِمْن أْشیاِعِهْم َوأْتباِعِهْم، 
ْ
ِبال ْرَب، َو َ ُكُم الْ

َ
اِصبنَی  ل َبراَئِة ِمْن أْعداِئُكْم َوالّنَ

ْ
ِبال ُكْم، َو ِة َوِلّیِ َوُمواال

اهّلَل   
ُ

َفأْسَئل ُكْم،  ْن  عادا ِلَ َوَعُدّوٌ  ُكْم،  واال ْن  ِلَ ِلٌّ  َوَو َبُكْم،  حاَر ْن   ِلَ َوَحْرٌب  ُكْم،  ْن  ساَلَ ِلَ ٌم 
ْ
ِسل إّن 

ْنیا 
ُ

ن َمَعُكْم ِف الّد
َ
َعل َبراَئَة ِمْن أْعداِئُكْم، أْن َیْ

ْ
ْكَرَمن َمْعِرَفِتُكْم، َوَمْعِرَفِة أْوِلیاِئُكْم،  َوَرَزَقِن ال ذی أ

َّ
ال

ُكْم  
َ
ْحُموَد ل قاَم اْلَ َغِن اْلَ ِ

ّ
ُه أْن ُیَبل

ُ
ْنیا َواْلِخَرِة،  َوأْسأل

ُ
َت ل ِعْنَدُكْم َقَدَم  ِصْدٍق ِف الّد  َواْلِخَرِة، َوأْن ُیَثّبِ

ُكْم  ّقِ اهّلَل  ِبَ  
ُ

َوأْسأل ِمْنُكْم،  ّقِ  َ ِبالْ ناِطٍق  ظاِهٍر  ُهدی  َمَع  إماٍم  ثاری ،  َب 
َ
َیْرُزَقن  َطل َوأْن  اهّلِل،  ِعْنَد 

صیَبِتِه ُمصیَبًة ما   ِبُ
ً
 ما ُیْعطی ُمصابا

َ
ِبُكْم  أْفَضل صایب  ُكْم ِعْنَدُه أْن ُیْعِطَین ِبُ

َ
ل ذی 

َّ
ال أِن 

َ
ِبالّش َو

ْن  ن ف  َمقامی هذا، ِمَّ
ْ
ُهَم  اْجَعل

ّ
ماواِت َواْلْرِض، الل ف َجیِع الّسَ ْسالِم، َو َتا  ِف اْلِ ّیَ ِز أْعَظَمها َوأْعَظَم َر

ٍد  َوآِل  ّمَ ٍد، َوَمایت َماَت  ُمَ ّمَ ٍد َوآِل ُمَ ّمَ یا ُمَ یای َمْ  َمْ
ْ

ُهّمَ  اْجَعل
ّ
ٌة َوَمْغِفَرٌة، الل واٌت َوَرْحَ

َ
ُه ِمْنَك َصل

ُ
َتنال

عنِی َعل ِلساِنَك 
َّ
الل اْبُن  عنُی 

َّ
الل كباِد،  ِة  اْل

َ
ِكل آ َواْبُن  َة،  أَمّیَ َبُنو  ِبِه  َكْت  َتَبّرَ َیْوٌم  إّنَ هذا  ُهّمَ 

ّ
الل ٍد،  ّمَ ُمَ

َعْن أبا ُسْفیاَن 
ْ
ُهّمَ ال

ّ
ْیِه َوآِلِه  الل

َ
  اهّلُل َعل

َّ
َك، َصل ِ َمْوِطٍن َوَمْوِقٍف َوَقَف فیِه َنِبّیُ

ّ
ُكل َك؟ص؟ ف  َوِلساِن َنِبّیِ

واَن   َمْر
ُ

یاٍد  َوآل  ِز
ُ

ْعَنُة أَبَد اْلِبدیَن، َوهذا َیْوٌم َفِرَحْت ِبِه آل
َّ
ْم ِمْنَك  الل هْیِ

َ
َیَة،  َعل یَد ْبَن ُمعاِو َیَة َو َیز َوُمعاِو
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ُهّمَ إّن 
ّ
لمَی ، الل

َ
َعذاَب  اْل

ْ
ْعَن ِمْنَك َوال

َّ
ُم الل هْیِ

َ
ُهّمَ َفضاِعْف  َعل

ّ
ْیِه، الل

َ
واُت  اهّلِل َعل

َ
، َصل َسنْیَ ُ ِبَقْتِلِهُم  الْ

واالِت  ِباْلُ ْم، َو هْیِ
َ
ْعَنِة َعل

َّ
ْم،  َوالل َبراَئِه ِمْنُ

ْ
اِم َحیایت ِبال ف َمْوِقیف هذا، َوأّیَ َیْوِم، َو

ْ
ْیَك ف  هَذا ال

َ
ُب إل أَتَقّرَ

ٍد  ّمَ َم َحّقَ  ُمَ
َ
  ظاِلٍ َظل

َ
ل َعْن أّوَ

ْ
ُهّمَ ال

ّ
الُم«. ّث تقول مائة مرة: »الل ُم  الّسَ هْیِ

َ
ْیِه َوَعل

َ
َك َعل َك َوآِل  َنِبّیِ ِلَنِبّیِ

، َوشاَیَعْت َوباَیَعْت  َسنْیَ ُ یت جاَهَدِت الْ
َّ
ِعصاَبَة  ال

ْ
َعِن ال

ْ
ُهَم  ال

ّ
ُه َعل ذِلَك، الل

َ
ٍد، َوآِخَر تاِبٍع ل ّمَ َوآِل ُمَ

 
َ

َوَعل اهّلِل،  أبا  َعْبِد  یا  ْیَك 
َ
َعل الُم  ّث تقول مائة مرة: »الّسَ  .»

ً
ْم َجیعا َعْنُ

ْ
ال ُهّمَ 

َّ
َقْتِلِه،  الل َوتاَبَعْت  َعل 

ُه اهّلُل آِخَر 
َ
اُر، َوال َجَعل  َوالّنَ

ُ
ْیل

َّ
َبِق الل  ما َبقیُت َو

ً
ْیَك ِمّن َسالُم  اهّلِل  أَبدا

َ
ْت ِبِفناِئَك، َعل

َّ
یت َحل

َّ
واِح ال اْلْر

، َوَعل أْصحاِب  َسنْیِ ُ ،  َوَعل أْوالِد الْ َسنْیِ ُ ، َوَعل َعِل ْبِن الْ َسنْیِ ُ  الْ
َ

الُم َعل یاَرِتُكْم، الّسَ َعْهِد  ِمّن ِلِز
ْ
ال

اِبَع،  اِلَث َوالّرَ
َ
اِن َوالّث

َ
َّ  الّث ُ

اًل، ث ْعِن ِمّن ، َواْبَدأ ِبِه أّوَ
َّ
 ظاِلٍ ِبالل

َ
ل ُهّمَ ُخَص  أْنَت أّوَ

ّ
«. ّث تقول:   »الل َسنْیِ ُ الْ

 أیب  ُسْفیاَن 
َ

، َوآل
ً
را ِ

َ
یاٍد َواْبَن َمْرجاَنَة، َوُعَمَر ْبَن َسْعٍد َوش َعْن ُعَبْیَد  اهّلِل ْبَن ِز

ْ
، َوال

ً
یَد خاِمسا َعْن َیز

ْ
ُهّمَ ال

ّ
الل

َك َعل 
َ
یَن ل ِكر ا

َ
َد الّش ْمُد َحْ َ َك الْ

َ
ُهّمَ ل

ّ
: »الل

ُ
ِقیاَمِة«. ّث َتسُجُد و  تقول

ْ
واَن، إل َیْوِم ال  َمْر

َ
یاٍد َوآل  ِز

َ
َوآل

ْت ل َقَدَم ِصْدٍق  وِد، َوَثّبِ ُوُر
ْ
َسنْیِ َیْوَم  ال ُ ُهَم  اْرُزْقن َشفاَعَة الْ

ّ
یت ، الل ّیَ ِز ْمُد هّلِلِ  َعل َعظمِی َر َ ْم،  الْ ُمصاِبِ

الُم«  .  ْیِه الّسَ
َ
َسنْیِ َعل ُ وا ُمَهَجُهْم ُدوَن الْ

ُ
ذیَن َبَذل

َّ
، ال َسنْیِ ُ ، َوأْصحاِب  الْ َسنْیِ ُ ِعْنَدَك  َمَع  الْ

فرزند  خدا  و  برگزیدۀ  تو   ای  بر  سالم  خدا.  رسول  فرزند  ای  تو  بر  سالم  اهّلل.  عبد  ابا  ای  تو  بر  »سالم 

برگزیده اش. سالم بر تو ای فرزند امیر مؤمنان و فرزند سید االوصیاء. سالم بر تو ای فرزند  فاطمه، سرور بانوان 

جهانیان. سالم بر تو ای آن که خدا خون خواهیش کند و فرزند کسی که خدا  خون خواه  اوست. و   ای کشته ای 

گزیده اند. سالم خدا بر همگی  که  بر آستانت جا  گرفته می شود. سالم بر تو و بر ارواحی  کشته گانت  که انتقام 

که مصیبت تو  شما، از جانب من؛ همیشه تا من برجایم و تا شب  و روز بر جاست. ای ابا عبد اهّلل! براستی 

گشت مصیبت تو در  گران و عظیم  گشت مصیبت  تو بر ما و بر همۀ اهل اسالم و  گران و عظیم  بزرگ شد؛ و 

که ستم و بیدادگری را بر شما اهل البیت پایه  کند مردمی را  آسمانها بر همۀ اهل آسمانها.  پس خدا لعنت 

از   آن  را  شما  و  کردند  دور  مخصوصتان  مقام  از  را  شما  که  را  مردمی  آن  کند  خدا  لعنت  و  کردند  ریزی 

کشتند  که شما را  کند مردمی را  که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود و خدا لعنت  کنار  زدند  مرتبه هایی 

کردند. من بسوی خدا و بسوی شما،  از  کشندگاِن شما، فراهم  که اسبابش را برای  کند   آنان  و خدا  لعنت 

که با  شما در  کسی  آنان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان بیزاری می جویم. ای ابا عبد اهّلل! با 

که با شما در جنگ است، تا روز  قیامت در جنگم.  صلح است، تا روز من تسلیمم و در صلحم    و با هر کس 

کند فرزند مرجانه را  کند تمام بنی امیه را و خدا  لعنت  یاد و آل مروان را و خدا لعنت  کند آل ز و خدا لعنت 

که برای پیکار با تو  کند شمر را و خدا لعنت  کند مردمی را  کند عمر بن سعد را و خدا لعنت  و   خدا لعنت 

اسبها را زین کردند و دهنه زدند   و به راه افتادند. پدر و مادرم  بفدایت که براستی مصیبت تو بر من بزرگ شد. 

که خون خواهی تو را  گرامی داشت و  گرامی داشت مرا بخاطر تو، می خواهم  که مقام تو را  پس، از   آن خدایی 
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کند. خدایا مرا   نزد خودت بوسیلۀ حسین؟ع؟ در  یم  در رکاب آن امام    یاری شده از  خاندان محمد؟ص؟ روز

 دنیا و آخرت آبرومند ساز. ای ابا عبد اهّلل! من به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیر المؤمنین و  فاطمه  و 

گذاشت و بر  آن پایه، این ستم  که پایه این ستم را  حسن و شما، بوسیلۀ دوستی تو و بوسیلۀ بیزاری از فردی 

که  ستم و ظلمش را بر شما و بر  کرد، تقرب می جویم و نیز تقرب می جویم بوسیلۀ بیزاری جستن از آن  را بنا 

پیروان شما روا داشت. من بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از آنان بیزاری  می جویم و بسوی خدا، سپس بسوی 

بیزاری  بوسیلۀ  و  پذیرفته اند  را  شما  والیت  آنانی  که  مواالت  و  شما  مواالت  بوسیلۀ  می جویم  تقرب  شما 

کنندگان جنِگ با شما و نیز  بوسیلۀ بیزاری جستن از یاران و پیروانشان. من با  جستن از دشمنانتان و برپا 

کسی که با شما در صلح است، در صلح و سازشم  و با کسی که با شما در جنگ است، در جنگم و با کسی 

که    مرا بوسیلۀ  کسی  که شما را دشمن دارد، دشمنم. پس، از آن خدایی  که شما را دوست دارد، دوستم و با 

یم ساخت، می خواهم  گرامی داشت و بیزاری جستن از دشمنانتان را روز معرفت شما و معرفت  دوستانتان 

که در دنیا و  آخرت مرا با شما قرار دهد و در دنیا و آخرت، برای من در نزد شما، قدم صدقی، ثابت بدارد. و 

که خون خواهی  شما را با  که مرا به مقام پسندیدۀ شما   در پیش خدا برساند و از او می خواهم  از  او می خواهم 

کند و از خدا می خواهم  که به حق شما  یم  که از خاندان شماست، روز گویاِی به حق،  امام راهنماِی آشکاِر 

که از ناحیۀ شما به من رسیده  است به من عطا کند،  ید، به خاطر مصیبتی  و بدان منزلتی که شما نزد او دار

که چه    مصیبت بزرگی  که آن را به  یك مصیبت زده در ازای مصیبتش  می دهد. براستی  بهترین پاداشی را، 

که  گرانی بود این مصیبت در اسالم و در تمام  آسمانها و زمین. خدایا در این رتبه و این شرایطی  و چه داغ 

را زندگی  او می رسد. خدایا زندگیم  به  آمرزشی  و  تو، درود  و رحمت  از ناحیۀ  که  قرارم بده  افرادی  از  دارم، 

که آن را مبارک و  محمد و آل محمد و مرگم را مرگ    محمد و آل محمد قرار ده. خدایا این روز، روزی است 

که  که بر زبان تو و زبان پیامبرت -  میمون دانستند بنی امیه و  پسر آن زن جگر خوار، آن ملعوِن ملعون زاده ای 

کرد،  لعنت شده  که در آن مکان، پیامبرت؟ص؟  توقف  او   و  آلش باد - در هر جا و هر مکانی  بر  درود خدا 

یه را لعنت کن. لعنت تو برای همیشه  بر آنان باد. و این روز،  یه و یزید بن معاو است. خدایا! ابوسفیان و معاو

یاد و آل مروان از کشتن حضرت حسین، صلوات اهّلل  علیه، شادمان شدند. پس، خدایا  که آل ز روزی است 

که  ک را، بر آنان چندین برابر  کن. خدایا ! در این روز و در این جایی  ! لعنت خودت را و نیز عذاب دردنا

هستم    و در تمام دوران زندگیم، بوسیلۀ بیزاری جستن از  آنان و لعنت فرستادن بر آنان و نیز بوسیلۀ دوست 

که بر او و بر  آنان سالم باد ـ من بسوی تو تقرب می جویم.   داشتن پیامبرت و خاندان    پیامبرت ـ 

که نسبت به حق محمد و آل محمد ستم روا داشت و نیز  لعنت  کن اولین ستمگری را  خدایا لعنت 

که با حسین پیکار  کردند و نیز آنانی  گروهی را  کرد. خدایا آن  ی  که در این ستم از او پیرو کسی را  کن آخرین 

کن. خدایا  ی  کردند، لعنت  کردند و پیمان بستند و از هم پیرو کشتن او با ستمکاران همراهی  که برای  را 
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کن.  همۀ آنان را لعنت 

گزیده اند! سالم خدا بر تو باد از جانب  من،  که بر آستانت جا  »سالم بر تو ای ابا عبداهّلل و بر ارواحی 

که من  شما را  یارت را آخرین باری قرار ندهد  همیشه تا من زنده ام و تا شب و روز بر پاست. و خدا این ز

یارت می کنم. سالم بر حسین و بر علی بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و  یاران حسین. ز

کن بدان، لعن اّولی را و سپس دومی و  گردان و آغاز  خدایا اولین ظالم را به لعنت من مخصوص 

یاد و پسر  مرجانه را  کن عبیداهّلل پسر ز کن و لعنت   سومی و چهارمی را. خدایا ! یزید را در مرتبۀ پنجم لعنت 

یاد و آل مروان را تا روز قیامت«.  و عمر بن سعد و شمر و آل ابوسفیان و آل ز

*****

خطبه  یک  خطبه  کامل است. این  »هدایت خطبۀ حضرت صدیقۀ مطهره؟اهس؟ هدایتی 

برای یک عمر هدایت تمام عالمیان است. در این خطبه به صورت ویژه ای به امر »والیت« 

و به ویژه به امر »والیت امیر مؤمنان؟س؟« پرداخته شده است«. 

آن  »اجتبا«ی  و  »اصطفا«  بحث  و  پیامبران؟ص؟  خاتم  رسالت  به  شهادت  از  بعد  خطبه،  این  در 

کیفیت دعوت آن حضرت، از شهادت پیامبر رحمت؟ص؟  کوتاهی در خصوص  حضرت و پس از بحث 

گفته شده و پس از آن، به صورتی ویژه به امر زعامت در امور دین و دنیای مردم و بلکه بندگان خدا؟ج؟  سخن 

پرداخته شده است: 

 
َ

اِر فِى َراَحٍة َقْد ُحّف ٌد؟ص؟ِمْن َتَعِب ٰهِذِه الّدَ إيَثاٍر. َفُمَحّمَ َفٍة َواْخِتَياٍر َوَرْغَبٍة َوِ
ْ
ْيِه َقْبَض َرأ

َ
»ُثّمَ َقَبَضُه اهلُل ِإل

ِميِنِه َوِخَیَرِتِه 
َ
ِه َوأ بِى، َنِبَيّ

َ
ى أ

َ
ى اهلُل َعل

َّ
اِر. َصل َجّبَ

ْ
َمِلِك ال

ْ
اِر َوُمَجاَوَرِة ال

َ
َغّف

ْ
َبّ ال ْبَراِر َوِرْضَواِن الّرَ

َ
أ

ْ
ِة ال

َ
اِئك

َ
َمل

ْ
ِبال

ْنُتْم 
َ
ْت: أ

َ
َمْجِلِس َوَقال

ْ
ْهِل ال

َ
ى أ

َ
َتَفَتْت )؟اهع؟( ِإل

ْ
اُتُه، ُثّمَ ال

َ
ْيِه َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرك

َ
اُم َعل

َ
ل ِه َوالّسَ ِق َوَصِفَيّ

ْ
َخل

ْ
ِمَن ال

ُه 
َ
 ل

ّ
َمِم، َزِعيُم َحًق

ُ
أ

ْ
ى ال

َ
َغاُؤُه ِإل

َ
ْم َوُبل

ُ
ْنُفِسك

َ
ى أ

َ
َمَناُء اهلِل َعل

ُ
ُة ِديِنِه َوَوْحِيِه َوأ

َ
ْمِرِه َوَنْهِيِه َوَحَمل

َ
ِعَباَد اهلِل! ُنُصُب أ

اِطُع  وُر الّسَ اِدُق َوالّنُ ُقْرآُن الّصَ
ْ
اِطُق َوال ْم: ِكَتاُب اهلِل الّنَ

ُ
ْيك

َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل ْم َوَبِقّيَ

ُ
ْيك

َ
َمُه ِإل ْم َوَعْهٌد َقّدَ

ُ
ِفيك

ْضَواِن  ى الَرّ
َ
ْشَياُعُه، َقاِئٌد ِإل

َ
ِشَفٌة َسَراِئُرُه، ُمْنَجِلَيٌة َظَواِهُرُه، ُمْغَتِبَطٌة ِبِه أ

َ
اِمُع. َبَيَّنٌة َبَصاِئُرُه، ُمْنك

َّ
َياُء الل

ّ
َوالَض

َرُة َوَبَيَّناُتُه 
َ

ّذ
َ

مُح
ْ
َرُة َوَمَحاِرُمُه ال ُمَفّسَ

ْ
َرُة َوَعَزاِئُمُه ال ُمَنّوَ

ْ
 ُحَجُج اهلِل ال

ُ
َجاِة اْسِتَماُعُه،  ِبِه ُتَنال ى الّنَ

َ
 ِإل

ّ
َباُعُه، ُمَؤًد

ّ
اَت

ُتوَبُة«، 
ْ

َمك
ْ
َمْوُهوَبُة َوَشَراِئُعُه ال

ْ
َمْنُدوَبُة َوُرَخُصُه ال

ْ
ُه ال

ُ
اِفَيُة َوَفَضاِئل

َ
ك

ْ
َجاِلَيُة َوَبَراِهيُنُه ال

ْ
ال

که با  »پس از آن، خدا او را به سوی خویش فرا خواند و روحش را با دست مهربانِی خود قبض نمود 

که صلوات  پذیرش و انتخاِب پیامبرش و نیز با تمایل و از خودگذشتگِی خوِد او همراه بود. پس محمد _ 

و  خداوند  نیکوی  فرشتگان  انبوه  میان  در  سرا  این  سختیهای  از  آسوده   _ باد  خاندانش  و  او  بر  خداوند 
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که  باد  پدرم  بر  قرار دارد. صلوات خدا  فرمانروای مطلِق هستی  و  پادشاه  کنار  و در  آمرزنده  رِب  خشنودِی 

رسول و امین وحی و بهتریِن آفریدگان و برگزیدْه او می باشد و سالم و رحمت و برکات خداوند بر او باد! آن 

کرد و فرمود: شما ای بندگان خدا! پرچمهای برافراشتۀ اوامر و نواهِی  گاه، حضرت؟اهع؟، رو به اهل مجلس 

خداوند و حامالن دین و وحی او هستید و شما امنای رب بر یکدیگر و رسانندگاِن دیِن او به سایر امتهایید. 

که پیش از این خداوند در مورد او  پیشوای حقی از خدا در میان شماست و میثاقی از او نزد شماست؛ میثاقی 

او  و  گردانیده است.  بر شما خلیفه  را  او  که خدا  بین شماست  در  گذاشته ای  باقی  و  گرفته،  پیمان  از شما 

گویای خدا و قرآِن صادق و نور درخشنده و چراغ پر فروِغ رب  کتاِب  )= امیر مؤمنان حضرت علی؟ع؟(، 

کات نفسانیش آشکار، و آنچه از او ظاهر شده، پر فروغ است. شیعیان 
َ
است. بینشها و براهیِن او روشن، و مل

گوش دادِن به او، عامل نجات است.  او، به وسیلۀ او سعادتمندند. و تبعیت از او، راهبر به سوی بهشت و 

به وسیلۀ او )= حضرت امیر مؤمنان؟ع؟( حجتهای روشن و احکام قطعی خداوند _ که به تفصیل بیان شده _ 

و محرماتی که در بارۀ آنها اخطار داده شده و _ نیز _ دالیل آشکار و براهین کامل و رسا و فضیلتهای سفارش شدۀ 

یافت«. که مورد اجازۀ خداوند است و واجبات الهی را می توان در اخالقی و مواردی 

کبری؟اهس؟ به بهانۀ طرح موضوع تاراج داراییها،  که حضرت صّدیقۀ  »کاماًل مشخص است 

که  که افول ندارد و هدایتی را برای آنان ارزانی داشته  فروغ سراج منیری را بر عالمیان تابانده 

که هدایت می شود، از روی بینه باشد و هر  که به دنبال آن، هر آن  ضاللت به آن راه ندارد تا 

َك َعْن َبَيَّنٍة َوَيْحیَى َمْن َحّىَ 
َ
که ضاللت می یابد نیز از روی بینه باشد: >... ِلَيْهِلَك َمْن َهل آن 

َعْن َبَيَّنٍة...<   «.

جایگاه ورود به بحث وصایت، درست بعد از طرح بحث شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ است اما مگر در 

آن روزها، در آن مسجد می شد از وصایت امیر مؤمنان؟س؟ سخنی بر زبان راند؟! 

که سی هزار لشکر حاضر در مدینه و در اطراف متصل به مدینه، از ابو بکر و از  کنید  »تصور 

گروه بسیاری از آنان در مسجد و در  حزبش طرفداری می کنند و در همان ساعتها و روزها، 

کشتار مخالفان  کشت و  کشتار و یا به  کشت و  اطراف مسجد پیامبر رحمت؟ص؟ و... آمادۀ 

القا شده است. در  آن  در  این خطبه  که  اطراف همان مسجدی  در  بودند؛  ابو بکر مشغول 

از  می شود  مالحظه  که  الفاظی  با  حضرت  آن  جوی،  چنین  با  و  ویژگیها  این  با  محیطی 

گفته است؛ از  استخالف امیر ابرار؟س؟ و وصایت آن حضرت و از »عهد غدیر خم« سخن 

کاماًل »نکث« و بلکه »انکار« شده بود«. که  »عهد«ی 

سورۀ انفال/42.   
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که  کرده و به آنان یاد آور شده است که همۀ بندگان عالوه بر آن  او از حاضران به عنوان »عباد اهلل« یاد 

مورد  در  باید  آنان  که  نیز مسؤول هستند. وظیفه ای  امتهای دیگر  مورد  در  دارند،  مورد خودشان وظیفه  در 

باید  امتها  سایر  مورد  در  که  وظیفه ای  و  است  بودن«  خودشان  بر  خدا؟ج؟  »امین  کنند،  اعمال  خودشان 

کردن آن به سایر امتها«ست.  اعمالش دارند، »تبلیغ 

که به »والیت امیر مؤمنان؟س؟« و به »خالفت آن حضرت« ایمان دارند، مشخص است  برای آنانی 

»زعامتی آن حضرت؟س؟« فرا می رسد و به طور  که بعد از شهادت خاتم پیامبران؟ص؟، زمان انجام وظیفۀ 

طبیعی، آنان از این جمالِت حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ همان مطالبی را می فهمند که باید بفهمند و همان 

که این جمالت، معرفی امیر ابرار؟س؟ به  کنند. آنان به خوبی می دانند  که باید درک  مطالبی را درک می کنند 

عنواِن »وصی« و »خلیفۀ خاتم پیامبران؟ص؟« و یعنی به عنواِن »خلیفۀ خداوند؟ج؟« است. البته این معرفیها 

که خاص فرمایشهای این بانوی مطهره؟اهس؟ است. گرفته  با تعابیر ویژه ای صورت 

یاست و حکومت دنیایی و تسلط بر متاع دنیوی خبر می دهد.  که از ر »زعیم« یک تعبیر قرآنی است 

در ماجرای حضرت یوسف؟ع؟ و برادرانش چنین آمده است: 

َنا ِبِه َزِعيٌم<.   
َ
َمِلِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعیٍر َوأ

ْ
وا َنْفِقُد ُصَواَع ٱل

ُ
>َقال

که آن را بیاورد، بار شتری خواهد بود و  کرده ایم و برای هر فردی  گم  گفتند: ما پیمانۀ پادشاه را  »آنان 

کار هستم«. من »زعیم« این 

که »دین« نیز »زعیم« دارد:  از فرمایش آن حضرت؟اهس؟ دانسته می شود 

ّقُ  َ ْسَفَر الْ
َ
 َعْن ُصْبِحِه َوأ

ُ
ْیل

َّ
ی الل ُبَر َحیّتَ َتَفّرَ

ُ
ُوا الّد

َّ
ْمُع َوَول َ َزَم الْ اَم َحیّتَ اْنَ َ َیْنُكُت الْ ْصَناَم َو

َ
»َیْكِسُر اْل

ُكْفِر 
ْ
ْت ُعَقُد ال

َّ
ل َ ْ
َفاِق َوان َح َوِشیُظ الَنّ

َ
َیاِطنِی َوطا

َ
یِن َوَخِرَسْت َشَقاِشُق الّش

ّ
ِضِه َوَنَطَق َزِعمُی الَد َعْن َمْ

َماِص«. ِ
ْ

ِبیِض ال
ْ
ِص ِف َنَفٍر ِمَن ال

َ
ْخال َقاِق َوُفْهُتْ ِبَكِلَمِة اْلِ

ّ
َوالَش

که او از آغاز »بعثت«  یِن« خوِد پیامبر رحمت؟ص؟ نیست 
ّ

که مقصود از »َنَطَق َزِعمُی الَد تردیدی نیست 

از  کرده بود. او سخنگو بود قبل و بعد از الل شدن شیطان و او سخنگو بود قبل و بعد  با این صفت زندگی 

نابودی سلحشوران دشمن. 

»دین  به هر حال، پیامبر رحمت؟ص؟ مقصود باشد و یا هر فرِد دیگری، بنا به تصریح این فرمایش، 

گاه خاموش.  گاهی ناطق است و  که این »زعیم«  زعیم« دارد 

ُه ِفیُكْم« یا به خدا؟ج؟ باز می گردد و یا به رسول خدا؟ص؟ و در هر دو صورت، 
َ
 ل

ّ
 ضمیِر »ُه« در »َزِعمُی َحًق

سورۀ یوسف/72.   
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که »زعیم« است، هم از سوی خداوند؟ج؟ »زعیم« است و هم از سوی پیامبر او؟ص؟. آن 

َفٍة 
ْ
ْیِه َقْبَض َرأ

َ
َّ َقَبَضُه اهّلُل ِإل ُ

ْیُكْم« بعد از »ث
َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل َبِقّیَ ْیُكْم َو

َ
َمُه ِإل

َ
ُه ِفیُكْم َوَعْهٌد َقّد

َ
 ل

ّ
عبارِت: »َزِعمُی َحًق

َبَرَكاُتُه«، به خوبی نشان  ُة اهّلِل َو ْیِه َوَرْحَ
َ
ُم َعل

َ
ال ِه َوالّسَ ِق َوَصِفَیّ

ْ
ل َ ِمیِنِه َوِخَیَرِتِه ِمَن الْ

َ
ِه َوأ یِب، َنِبَیّ

َ
 أ

َ
 اهّلُل َعل

َّ
َواْخِتَیاٍر... َصل

می دهد که »زعیم امت« را پیامبر رحمت؟ص؟ مشخص کرده و او را معرفی کرده بود و صد البته که این »زعیم« با 

کم شدگان آن  گفته پیداست، حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟، ابو بکر و عمر و حا وصف »حق« ستوده می شود. نا

روزگار را »زعیم حق« نمی دانست. بنا بر این، باید مقصود او از این تعبیر، فرد یا افراد دیگری باشد. در ادامه البته 

آن حضرت مشخص کرده است که مقصود از »زعیم حق« کیست و یا چیست؟ 

ُه ِفیُكْم« عطف 
َ
 ل

ّ
ْیُكْم« با »واو« به عبارِت: »َزِعمُی َحًق

َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل ْیُكْم« و »َبِقّیَ

َ
َمُه ِإل

َ
دو تعبیِر: »َعْهٌد َقّد

که یک مصداق نیز بیشتر نداشته باشد. برای شناخت هر چه بهتر و بیشتر این  شده است و به نظر می رسد 

گیرد و از میان  ْیُكْم« مورد دقت بیشتری قرار 
َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل ْیُكْم« و »َبِقّیَ

َ
َمُه ِإل

َ
مصداق، باید عبارتهای »َعْهٌد َقّد

ْیُكْم« مطالبی مطرح شود و پس 
َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل که ابتدا در خصوص »َبِقّیَ این دو عبارت نیز بهتر آن دیده شد 

ْیُكْم« پرداخته شود.
َ
َمُه ِإل

َ
از آن و در مرحلۀ بعد، به عبارت »َعْهٌد َقّد

کرده و او را  ْیُكْم« پیامبر خدا؟ص؟ »خلیفۀ« خودش را مشخص 
َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل بر اساس عبارِت: »َبِقّیَ

که بر  که »خلیفۀ خداوند؟ج؟« نیز هست، قرار است  کرده بود. »خلیفۀ پیامبر رحمت؟ص؟«  به مردم معرفی نیز 

کند. تمام »مخاطبان« خالفت 

که با ناِم »حدیِث ثقلین« شناخته می شود. این  کتابهای امامّیـه و غیر امامّیـه آمده است  حدیثی در 

تواتِر آن سخنی  به نظر می رسد در  که  اندازه تکرار شده است  به آن  با سلسله سندهای مختلف  حدیث 

نباشد. 

یکی از ناقالِن این حدیث، مسلم بن حجاج نیسابوری است. این نقل مسلم در واقع، نقِل »خطبۀ 

غدیر خم« و »حدیث غدیر« است البته با سبکی مخصوص به خوِد مسلم. او در »صحیح مسلم«، از قول 

کرده است:  گونه نقل  یزید بن حّیان، یک روایت را با چهار سند مختلف، بدین 

ِدینِة. فَحِمَد اهّلَل تَعال وأْثَن  َة َواْلَ
َ

ا بنَی َمّك اٍء ُیْدَعی ُخًّ ا ِفیَنا ِبَ ا َخِطیبݨݨً  اهّلِل؟مص؟ َیـْومݨݨً
ُ

»... َقاَم َرُسول

یَبّ عّزَ   ر
ُ

ِتَیـن رسول
ْ
ا أَنا َبَشٌر ُیوِشُك أْن َیأ اُس! إّنَ ا الّنَ ا بعُد أاَل َیا أّیَ : أّمَ

َ
ّكـَر. ّث َقال ْیِه وَوَعَظ وذ

َ
َعل

َدی َوالّنوُر َفُخذوا ِبكَتاِب اهّلِل  ُ  ِفیِه الْ
َّ

كَتاُب اهّلِل عّزَ وجل َما 
ُ

ّول
َ
: أ نْیِ

َ
إّن َتاِرٌك ِفیُكم َثَقل ِجیَب و

ُ
 َفـأ

َّ
وَجل

ـُركم اهّلَل ِف أْهِل َبْییِت. 
ّ

َك َذ
ُ
 َبْییِت. أ

ُ
: وأهل

َ
كَتاِب اهّلِل وَرّغَب فیِه. َقال  

َ
 َعل

َ
تَعال َواْستْمِسُكوا ِبِه. َفَحّث

ـُرُكُم اهّلَل ِف أْهِل َبْییِت...«.   
ّ

َك َذ
ُ
ـُركم اهّلَل ِف أْهِل َبْییِت. أ

ّ
َك َذ

ُ
أ

؟ضر؟( ج4/ 1873 )چهار نقل(. به همین صورت  صحیح مسلم )کتاب فضائِل الّصحابة باب ِمن فضائِل عِلًیّ   
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که  کناِر آبی انجام شد  کار در  »... روزی رسول خدا؟مص؟ در میان ما به خطبه خواندن برخاست. این 

را  را ستود، مردم  او  گفت،  را سپاس  او خدا  قرار داشت.  و مدینه  مّکـه  راِه  بیِن  در  و  »خم« خوانده می شد 

کرد. پس از آن، پیامبر خدا فرمود: اّمـا بعد، ای مردم! من هم َبشرم  کرد و چیزهایی را برای آنان »ذکر«  موعظه 

کنم و من در میان شما دو چیز  که رسول پروردگاِر من به سراغم آید و من دعوت او را اجابت  و نزدیک است 

کتاب هدایت و نور است. پس ای مردم!  گرانسنگ را به جای می گذارم. اّوِل آن دو، کتاب خداست. در این 

کرد و اشتیاِق آنان را  کتاِب خدا ترغیب  کتاِب خدا را بگیرید و محکم به آن تمّسک جویید. او مردم را به 

کتاب برانگیزاند. پس از آن او فرمود: و اهِل بیِت من. پیوسته خدا را در مورِد رعایِت اهل بیتم  نسبت به این 

به یاد شما می آورم. من پیوسته خدا را در مورِد رعایِت اهل بیتم به یاد شما می آورم. من پیوسته خدا را در 

مورِد رعایِت اهل بیتم به یاِد شما می آورم...«. 

کمی نسبت به آنچه در این جا مطرح شد، درج  کتابهای غیر امامیه، این روایت با تفاوت  در بعضی از 

اٍء ُیْدَعی ُخًّا« است.     شده است. آنچه در این روایتها مشترک است، ذکِر عبارِت »ِبَ

درج  کتابها  این  در  ثقلین«  نام »حدیث  با  که  است  خم«  از »غدیر  شنیدنی  بسیار  گزارشی  روایت،  این 

کردِن  کرده در اثِر توّجـه  است و به آن شهرت یافته است. این روایت البته در نهایِت دّقت تنظیم شده تا خدای نا

که در »غدیر خم« واقعه ای رخ داده و نیز در نهایِت دقت  گمان نکند  به آن، موجوِد غافل _ یا از همه جا غافلی _ 

تنظیم شده تا موجود ساده اندیشی گمان نکند که وظیفه ای در توّجـه به »اهل بیِت پیامبر خدا؟ص؟« هم دارد؛ اهل 

که پیامبر رحمت؟ص؟ آنها را  که بنا به تصریح این روایت و همانندهای بسیارش، یکی از دو »ثقلی« است  بیتی 

گذارده است.  در میان امتش باقی 

 
َّ

یَبّ َعّزَ وَجل  َر
ُ

ِتَیـِن َرُسول
ْ
گزارش آمده است از یک خبر شروع می شود: »ُیوِشُك أْن َیأ تماِم آن چه در این 

که به طور حتم در آینده ای نزدیک  ِجیَب«. این خبر به شهادت یا رحلت پیامبر خدا؟ص؟ مربوط می گردد 
ُ
َفأ

)َنسائی( ج5/ 5،  الکبری  الّسنن  کرده اند:  مسند احمد ج366/4، منتخب مسند عبد بن حمید ص4  ،  نقل 
صحیح ابن خزیمة ج62/4، المعجم الکبیر ج83/5 ، الّسنن الکبری )بیهقی( ج48/2 ، ج30/7، ج0 /4  ، 
ی( ص  2، تفسیر ابن کثیر ج494/3، ج22/4 ،  یاض الّصالحین )نوو یخ مدینة دمشق ج9 /257، ج 9/4 ، ر تار
کنز العّمال ج3 / 64 )دو نقل(، فیض القدیر شرح الجامع الّصغیر ج220/2، تفسیر آلوسی ج6/22 ، ینابیع الموّدة 
کتاب الّسـّنـة )عمرو بن ابی عاصم( ص 629)دو نقل( ص630، الّسنن الکبری  ج /96 و... . و نیز رجوع شود به: 
)َنسائی( ج45/5، ج29/5 ، خصائص امیر المؤمنین؟ع؟ )َنسائی( ص93، فضائل الّصحابة )َنسائی، باب فضائِل 
کم نیسابوری( ج09/3 ، اإلحکام  ؟ضر؟( ص5 ، ص22، المعجم الکبیر ج66/5 ، ج82/5 ، المستدرک )حا عِلًیّ
یخ مدینة دمشق ج240/69، نظم درر الّسمطین  فی اصول األحکام )ابن حزم( ج /73، تفسیر بغوی ج /0 5، تار

ص 23، البدایة والّنهایة ج228/5، الّسیرة الّنبوّیـة ج6/4 4 و... . 
کتاب  برای پی گیری این بحث و داللتهای این حدیث و نقلهای مختلف آن در »صحیح مسلم« می توان به    

کتاب از مجموعۀ »با صادقان«، اثر نگارندۀ این سطور است.  که ششمین  کرد  »آیۀ تبلیغ، آیۀ اکمال« رجوع 
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_ و یا بسیار نزدیک _ صورت می پذیرد. به این ترتیب، اظهار این خبر در این مکان و به عنوان مقدمۀ خطبۀ 

گفته پیداست  که با امر خدای جهانیان؟ج؟ صورت می گرفت. نا پیامبر رحمت؟ص؟، امر انتخاب شده ای بود 

تماِم آن چه پس از این خبر و با این مقدمه، به اّطـالع مردم رسیده است، به تکلیِف مردم پس از این رخداد 

مربوط می گردد. 

گرانسنگ و با ارزش را به جای می گذارم(،  « )=من در میان شما دو چیِز  نْیِ
َ
عبارِت »إّن َتاِرٌك فیُكم َثَقل

گرانسنگ _ »دو وجوِد باقی مانده« از پیامبر اکرم؟ص؟  به خوبی نشان می دهد که »ثقلین« _ یعنی این دو موجود 

گذاشته« از اویند.  نیستند بلکه »دو وجوِد باقی 

دو  این  او؟ص؟  که  آن می دهد  از  « خبر  نْیِ
َ
َثَقل ِفیُكم  َتاِرٌك   

ّ
»إَن »فیكم« در عبارِت  و مجرور  وجوِد جار 

کافران باقی نگذاشته، او این دو را در میان مشرکان باقی نگذاشته، این دو را در  گرانسنگ را در میان  موجود 

میان منافقان باقی نگذاشته، این دو را در دنیا رها نکرده بلکه او این دو موجود گرانسنگ را در میان امتش باقی 

گرفته است. باز هم  گذاشتن، در ارتباط با امِر اّمـت او؟ص؟ صورت  گونه باقی  که این  گفته پیداست  گذارده و نا

گرانسنگ در اّمـِت  که این مطلب، هیچ مفهومی غیر از »جانشین ساختِن« این دو موجوِد  گفته پیداست  نا

که به امِر خدای آن حضرت و توسط خوِد آن حضرت، به انجام رسید.   حضرت خاتم؟ص؟ ندارد 

« وجود دارد، به تمام  نْیِ
َ
که در عبارِت »إّن تاِرٌك فیكم َثَقل ضمیر جمع مذکر مخاطب _ یعنی »ُكم« _ 

که تا قیام قیامت به خاتم  کم به تمام مؤمنان _ ارجاع داده می شود؛ مؤمنانی  امت پیامبر خدا؟ص؟ _ و دست 

پیامبران؟ص؟ و دین او ایمان می آورند. یعنی مخاطب این فرمایِش پیامبر خدا؟ص؟، تنها حاضران »غدیر خم« 

نیستند و یعنی »ثقالن« باقی گذاشتۀ پیامبر رحمت؟ص؟ در میان تمام امت آن حضرت؟ص؟ است نه در میاِن  

حاضران »غدیر خم«. 

کتابی برای تمام امت، تا قیامت است،  کتاب او  کرم؟ص؟، خاتِم پیامبران و  که  پیامبر ا با توجه به آن 

که پس از آن برای تمّسـک به قرآن آمده در چنین  « و سفارشهایی  نْیِ
َ
که »إّن َتاِرٌك فیكم َثَقل تصریح به این 

پیامبر  بیت  اهل  همیشگی  »خالفِت  به  تصریح  برای  بیشتر  زمان،  از  برهه ای  چنین  و  مکان  از  موقعّیـتی 

رحمت؟ص؟« است.

کتابهای غیر امامّیـه وجود دارد. هیچ یک از  شاهدی بزرگ بر این برداشت، در ثبِت همین روایت در 

که در خصوِص  روایتهایی  را در مجموعۀ  این روایت  این نوشته ذکر شده  برای این حدیث در  که  مصادری 

تمّسـک به قرآن صادر شده درج نکرده است. 

که از صحیح مسلم نقل شد، در این خصوص،  کیِد این بحث بیشتر بر روایتی است  که تأ از آن جا 

ـُق ِبِه«    وجود 
َّ
قرآِن وَما َیَتَعل

ْ
کتاب نیز الزم است. در صحیح مسلم بابی با عنواِن »َباُب فَضائِل ال نگاهی به آن 

صحیح مسلم ج90/2 .    
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دارد که خیلی پیش از نقِل این روایت   ، عنواِن آن باب، گذشته است. در آن جا نیز خبری از نقل این روایت 

نیست. 

گذاشته  که او تنها دو چیز از آنها را از خود به جای  چیزهای بسیاری از پیامبر خدا؟ص؟ به جای مانده 

 باقی مانده ای 
ً
ْیِن« یاد می کند. سّنـِت پیامبر خاتم؟ص؟ اّوال

َ
است و تنها از همین دو باقی گذاشته، با تعبیِر »َثَقل

گرفته نشده است. « جایی برای این سّنت در نظر  نْیِ
َ
 در عنوان  »َثَقل

ً
از اوست و ثانیا

که انبوهی از داراییهاست _ و شاید بحثهای سال 435  توانسته باشد،  داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ 

که در این فرمایش،  گذاشته های آن حضرت به شمار می آید  کند _ از باقی  گوشه ای از فهرست آنها را مطرح 

ارزش ذکر نیز نیافته است. 

که حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ _ که به طور  »از توجه به همین نکتۀ ساده می توان دانست 

گذاشتۀ آن حضرت؟ص؟ است _ برای باز خواهی داراییها به مسجد  قطع، یکی از افراد باقی 

برای  بهانه ای  حضرت؟اهس؟،  آن  داراییهای  تاراج  بلکه  نخوانده  خطبه  آنها  برای  و  نیامده 

می گذارند و شاید آن  قدم  جهان  به  دور  و  نزدیک  آیندۀ  در  که  است  بوده  بندگانی  هدایت 

کورسوی امیدی هم نداشت«. حضرت؟اهس؟، به هیچ یک از مخاطبان آن روز امید و بلکه 

« از این حدیث شریف _ که تواتر آن قطعی است _ با آن توضیح  نْیِ
َ
البته عبارِت: »إّن َتاِرٌك فیكم َثَقل

که:   گذشت، به خوبی داللت بر آن واقعیت دارد  که در خصوص آن 

این  در  که  روایتهایی  تمام  و  شده  ادعا  رحمت؟ص؟  پیامبر  داراییهای  مورد  در  چه  آن  »تمام 

گر چنانچه قرار بود  که ا یرا  نبوده ز بیش  کذبی  شده،  خوانده  حضرت؟ص؟  آن  از  خصوص 

که داراییهای آن حضرت  گر چنانچه قرار بود  که فرزند پیامبر رحمت؟ص؟ از او »ارث« نبرد و ا

کمان، اختیار آن اموال و داراییها را به  که حا گر چنانچه قرار بود  برای امت او خرج شود و ا

که آنها را نیز مانند این دو »َثَقل« در  دست بگیرند، پیامبر خدا؟ص؟ در این مقطع اعالم می کرد 

که تا قیامت از بر و بار و میوه های آنها و از نتایج و محصوالتش  گذارده است  میان امت باقی 

بهره ببرند و تا دیگر آن به جامانده ها از آِن تنها وارث آن حضرت؟ص؟ نباشد! به خاطر سپرده 

که از پیامبر رحمت؟ص؟  کنندگان داراییهای آن حضرت؟ص؟، این بود  که برهان تاراج  شود 

ارث برده نمی شود و آن چه به جا مانده، »صدقه« است«: 

؟ضر؟« ج22/7  درج و ثبت  کتاِب »فضائِل الّصحابة«، باب »ِمن فضائِل عِلًیّ هر چهار نقل »صحیح مسلم« در    
شده است.
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َرُسوِل  ِمْن  ا  ِمیَراَثَ ُه 
ُ
ل

َ
َتْسأ یِب َبْكٍر 

َ
أ ِإَل  ْت 

َ
ْرَسل

َ
أ ؟مص؟،  ِبِّ الّنَ ِبْنَت  َفاِطَمَة؟اهع؟  ّنَ 

َ
أ َعاِئَشَة،  َعْن   ...«

 اهّلِل؟مص؟ 
َ

ُبو َبْكٍر: ِإّنَ َرُسول
َ
 أ

َ
ِدیَنِة، َوَفَدٍك َوَما َبِقَ ِمْن ُخُِس َخْیَبَر. َفَقال ْیِه ِباْلَ

َ
َفاَء اهّلُل َعل

َ
ا أ اهّلِل؟مص؟ ِمَّ

ُر َشْیًئا ِمْن  َغّیِ
ُ
ِإّنِ َواهّلِل اَل أ ٍد؟مص؟ ِف َهَذا اَلاِل. َو ّمَ  ُمَ

ُ
 آل

ُ
ُكل

ْ
ا َیأ َ َ

: اَل ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة. ِإّن
َ

َقال

 ِبِه 
َ

ا َعِمل ّنَ ِفهَیا ِبَ
َ
ْعَمل

َ
ا ِف َعْهِد َرُسوِل اهّلِل؟مص؟. َوَل هْیَ

َ
َكاَن َعل یِت 

َّ
ا ال َصَدَقِة َرُسوِل اهّلِل؟مص؟ َعْن َحاِلَ

یِب َبْكٍر ِف َذِلَك. 
َ
 أ

َ
ا َشْیًئا. َفَوَجَدْت َفاِطَمُة َعل ْن َیْدَفَع ِإَل َفاِطَمَة ِمْنَ

َ
ُبو َبْكٍر أ

َ
یَب أ

َ
 اهّلِل؟مص؟. َفأ

ُ
َرُسول

   .»...
َ

َیْت ْمُه َحیّتَ ُتُوّفِ ِ
ّ
ْم ُتَكل

َ
َفَهَجَرْتُه َفل

»به هر حال، این داراییها _ تمام این داراییها _ تاراج شد و از آنها به عنوان هزینۀ کودتا استفاده 

کردند و بسیاری از آنها را به عنوان پاداش به یهودیان سپردند تا دیگر مالی باقی نمانده باشد 

تا بر آنها ادعایی صورت بگیرد«.

که در  یرا  که این دو با هم سنخّیـت و جنسّیـتی مشترك دارند ز ْیِن« حکایت از آن دارد 
َ
تثنیه شدِن »َثَقل

گونه جمع نمی شدند.  غیر این صورت، با یکدیگر این 

کار رفته است. این عبارت در بسیاری  « به صورِت »نکره« به  نْیِ
َ
 َتاِرٌك فیُكم َثَقل

ّ
ثقلین در عبارِت »إَن

صورِت  به  ثقلین«،  »حدیِث  نقلهای  از  بسیاری  در  و  کرده اند _  نقل  را  ید  ز گزارِش  این  _ که  مصادری  از 

ـْین« _ آمده است. 
َ
»معرفه« و همراه با »ال« _ یعنی »الّثـَقل

گر پیامبر خدا؟ص؟  ـنْی« دارد، نکره بودِن اّولی و معرفه بودِن دومی است. ا
َ
ـنْی« با »الّثـَقل

َ
که »ثـَقل تفاوتی 

« مفهومش آن است که مردم به هر شکِل ممکن با این »دو  نْیِ
َ
ـَقل

َ
 َتاِرٌك فیُكم الّث

ّ
در »غدیر خم« فرموده باشد: »إَن

پرداخته  آنان  معرفی  به  خطبه  از  جایی   در 
ً
ـنْی«، حتما

َ
»ثـَقل باشد  فرموده  گر  ا بودند  و  شده  آشنا  قبل  از  َثـَقل« 

است تا مردم با آنان آشنا شوند.

که پیامبر رحمت؟ص؟ آنان را در میان امت خودش، برای  »اهل البیت؟مهع؟« یکی از دو »َثَقلی« است 

ُرُكم اهّلَل ف أْهِل َبْییِت«،  آنان را به »اهل البیت« تذکر داده و به سوی آنان 
ّ

َك َذ
ُ
گذاشته و با عبارِت »أ همیشه به جا 

سوقشان داده و این خود دلیلی روشن بر این مطلب است که او در »غدیر خم« در خصوص »اهل البیت؟مهع؟« 

گفته بود.  و ویژگیهای آنان با مردم سخن 

به  آن فرد  انتساِب  را شامل شود،  افراد  از  و هر فردی  که باشد  »»أهُل بیتی« به هر مفهومی 

که برای انتساب این افراد به پیامبر خدا؟ص؟،  پیامبر رحمت؟ص؟ قطعی است و صد البته 

واژه های بسیار دیگری نیز وجود دارد. انتخاب این واژه و این ترکیب، به جای هر واژه و هر 

ترکیب دیگری، ارجاع مخاطبان به »آیۀ تطهیر« نیز هست؛ ارجاع مخاطبان به آیه ای است 

صحیح البخاری )5/ 39 (، صحیح مسلم )3/ 380 (.    
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که از ارادۀ همیشگی خدا؟ج؟ برای »اذهاب رجس« و نیز برای »تطهیِر« »اهل البیت؟مهع؟« 

کاملترین صورت، خبر می دهد: به 

ْم َتْطِهیًرا<.   
ُ

َرك َبْيِت َوُيَطَهّ
ْ
ل

ݗ
ْهَل ا

َ
ْجَس أ لَرّ

ݗ
ُم ا

ُ
هلُل ِلُيْذِهَب َعْنك

ݗ
َما ُيِريُد ا

َ
>... ِإّن

که تمام  کنان این خانۀ مشخص( دارد  ݥݥ»... خدا اراده ای پیوسته، تنها و تنها برای »اهل البیت« )=سا

کند«.  »رجس« را همواره از آنان دور سازد و آنان را همواره با بارِش »طهارت«، تطهیر 

کنان یک خانۀ مشخص« و بحث پیرامون این  »ال« در »أهَل البیت«، »ال« تعریف است، یعنی »سا

که این خانه به پیامبر خدا؟ص؟ نیز  که این خانۀ مشخص، »بیت فاطمه و علی؟مهع؟« است  آیه نشان می دهد 
انتساب دارد.  2

روزهای  آخرین  در  خدا؟ص؟  پیامبر  نیسابوری«،  مسلم  نسخۀ  ثقلین،  »حدیث  اساِس  »بر 

حیات شریفش، »اهل بیتش؟مهع؟« را در میان امتش باقی گذاشت و پس از آن، دعوت حق 

که خدا را در مورد حقوق اهل  کرد. او در همین حال، به مردم سخت فرمان داد  را اجابت 

که پیامبر خدا؟ص؟ در »غدیر خم« تمام  گفته پیداست  بیتش؟مهع؟ در نظر داشته باشند. نا

را  به »اهل بیتش؟مهع؟« در خصوص حق مردم تذکر دهد بلکه مردم  تا  را جمع نکرد  مردم 

کرد تا در خصوص حّقِ »اهل البیت« به آنان تذکر دهد. او با این عمل، به محور بودن  جمع 

کرده است«.  »اهل البیت؟مهع؟« در جامعۀ مسلمانان برای همیشه تصریح 

که در بعضی از آن صورتها، عبارِت: »إّن  گزارش شده است  »حدیث ثقلین« به صورتهای دیگری نیز 

« آمده که هماهنگی لفظی بیشتری با فرمایش حضرت  نْیِ
َ
َقل

َ
ِلٌف ِفیُكم الّث  ُمْ

ّ
« به صورِت: »إَن نْیِ

َ
َتاِرٌك ِفیُكم َثَقل

خاتم  ْیُكْم« 
َ
َعل َفَها 

َ
اْسَتْخل ٌة  »َبِقّیَ عبارِت:  در  »استخلف«  فاعل  اساس،  این  بر  دارد.  ره؟اهس؟  مطّهَ صّدیقۀ 

 
ً
که آن حضرت بدون »وحی« الهی قدم از قدم بر نمی دارد، این استخالف، حتما پیامبران؟ص؟ است و از آن جا 

به خدای جهانیان؟ج؟ انتساب دارد. 

عبارِت:  با  حضرت  آن  که  می شود  روشن  مرضیه؟اهس؟  زهرای  حضرت  کالم  به  دیگری  بازگشِت  با 

ْیُكْم« هم 
َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل ْیُكْم« و به ویژه با عبارِت: »َبِقّیَ

َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل َبِقّیَ ْیُكْم َو

َ
َمُه ِإل

َ
ُه ِفیُكْم َوَعْهٌد َقّد

َ
 ل

ّ
»َزِعمُی َحًق

که ابو بکر و  گفته است و هم از معرفی یکی از این دو »ثقل«. این در حالی است  از حدیث »ثقلین« سخن 

سورۀ احزاب/33.   
که دومین شماره از مجموعۀ »با صادقان«،  کتاِب »اهل البیت؟مهع؟«، رجوع شود  گیری این بحث، به  برای پی   2

اثر نویسندۀ این سطور است. 
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کتاب  از  بسیاری  آیات  گرفتن  نادیده  با  و  بسیارش  مانندهای  و  حدیث  این  گرفتن  نادیده  با  لشکریانش، 

پیامبر  مسجد  در  فرمایش  آنان، این  شمار  بی  لشکریان  و  افراد  این  حضور  کار آمده بودند و در  خدا؟ج؟ روی 

که در آن روزها، محل فتنه ای بزرگ شده بود. رحمت؟ص؟ القا شده است؛  در مسجدی 

ْیُكْم« فرا می رسد. در این 
َ
َمُه ِإل

َ
کوتاه، زمان بحث در خصوص عبارِت: »َعْهٌد َقّد بعد از این یاد آوری 

عبارت، از »عهدی« سخن به میان آمده است که آن »عهد« را خاتم پیامبران؟ص؟ و یا خدای خاتم پیامبران؟ج؟، 

از پیش، از مخاطبان باز ستانده بود. 

که تنها یک »عهد« با این بخش از  »عهد«های بسیاری ممکن است بر شمرده شود اما باید دانست 

فرمایش آن حضرت؟اهس؟ سازگاری دارد و آن، »عهد و میثاق غدیر« است: 

هلَل َعِليٌم 
ݗ
هلَل ِإّنَ ا

ݗ
ُقوا ا

َ
ّت

ݗ
َطْعَنا َوا

َ
ْعَنا َوأ ُتْم َسمݠِ

ْ
ْم ِبِه ِإْذ ُقل

ُ
ِذݡی َواَثَقك

َّ
ل
ݗ
يَثاَقُه ا ْم َومݠِ ْيݠكݡُ

َ
هلِل َعل

ݗ
َة ا وا ِنْعمݠَ ْذُكُر

ݗ
>َوا

ُدوِر<.    لّصُ
ݗ
ِبَذاݡِت ا

کرده  که او آن را با شما در زمانی »مواثقه«   کنید نعمت خدا را بر خودتان و میثاق او را؛ آن میثاقی را  »و ذکر 

گاه  است که شما گفتید: ما شنیدیم و اطاعت کردیم. و تقوای خدا را پیشه کنید. به درستی که خداوند کاماًل آ

ق دارد«.
ّ
است به آن چه به پنهاِن سینه ها تعل

و  که »میثاق خداوند؟ج؟« است  میثاقی  داده شده؛  ویژه ای خبر  از »میثاق«  آیه،  این  »در 

کرده است.  این میثاِق با عظمت، تنها میثاق  خدا، خودش آن را با »مؤمنان«، »مواثقه« 

قرآنی است که از این ویژگی برخوردار است.  این »میثاق« البته میثاقی نیست که به دوره ها 

 دوری ارتباط داشته باشد. زمان مواثقۀ این 
ً
و اعصار بسیار دور و یا حتی ایام و روزهای نسبتا

که این آیه و این آیات در آن نازل شده است«.  میثاق، یکی از همان روزهایی است 

»نعمت«  »نعمت« و فقط یک  »آیۀ میثاق غدیر« خدای جهانیان؟ج؟ همچنین از اعطای یک  در 

_ که بسیار بزرگ است _ به مؤمنان خبر داده و به آنان فرمان داده است تا عالوه بر »ذکِر میثاق«، این »نعمت« 

کنند. را نیز همواره »ذکر« 

»آیۀ میثاق غدیر«  نیز در  را  »میثاق«  آن  »مواثقۀ«  و  »نعمت«  این  خدای مهربان؟ج؟، زمان اعطای 

که  گرفته  اعطای این »نعمت« و »مواثقۀ« آن »میثاق« در زمانی صورت  بر این اساس،  کرده است.  معین 

کرده اند. که آنان به »سمع و طاعت مطلق« اقرار  َطْعَنا<، یعنی در زمانی 
َ
گفتند: >َسِمْعَنا َوأ مؤمنان 

»نقض آن میثاق« سخن به میان  »میثاقی« دیگر و از  در همین سوره و در ادامۀ نزدیک این آیه، از 

سورۀ مائده/7.   
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که با این »نعمت«  و این »میثاق« و با »نقض این میثاق« بی ارتباط نمی باشد. این »میثاق«،  آمده است 

که از بنو اسرائیل ستانده شده است:  »میثاق دوازده نقیب بنو اسرائیل« است 

اَة 
َ
ل لّصَ

ݗ
ْمُتُم ا

َ
ق

َ
ِئْن أ

َ
ْم ل

ُ
ى َمَعك

َّ هلُل ِإن
ݗ
ْثنَْى َعَشَر َنِقيًبا َوَقاݡَل ا

ݗ
هلُل ِميَثاَق َبِنى ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم ا

ݗ
َخَذ ا

َ
َقْد أ

َ
>َول

ْم 
ُ

ـَئاِتك َرݡّنَ َعْنݠُكْم َسَيّ
ّ

َكَف
ُ
أ

َ
هلَل َقْرًضا َحَسًنا ل

ݗ
ْقَرْضُتُم ا

َ
ْرُتُموُهْم َوأ َكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلى َوَعّزَ لّزَ

ݗ
َـْيُتُم ا ݧ ݧ ݧ ݧ َوآتݧ

ِبيِل * َفِبَما  لّسَ
ݗ
ْم َفَقْد َضّلَ َسَواَء ا

ُ
ْنَهاُر َفَمݡْن َكَفَر َبْعَد ٰذِلݡَك ِمْنك

َ
أ

ْ
ل
ݗ
ݠْحِتَها ا

َ
ݠْجِری ِمْن ت

َ
اٍت ت ْم َجّنَ

ُ
ك ّنَ

َ
ْدِخل

ُ
أ

َ
َول

وا ِبِه  ُر
ّ

ا ُذَك ا ِمّمَ
ً

ِلـَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحّظ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
ُفوَن ا

وَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحـرݠݨݨݨݨݨݦݨݦَّ
ُ
َنا ُقل

ْ
اُهْم َوَجَعل َعّنَ

َ
َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم ل

ُمْحِسِنیَن<.   
ْ
ل

ݗ
هلَل ُيِحّبُ ا

ݗ
ْصَفْح ِإّنَ ا

ݗ
ْعُف َعْنُهْم َوا

ݗ
ا ِمْنُهْم َفا

ݩً
ا َقِليل

ݨَّ
ى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِإل

َ
ِلُع َعل  َتّطَ

ُ
ا َتـَزال

َ
َول

کردیم. و خدا  را مبعوث  آنان دوازده نقیب  از میان  و ما  کرد  را اخذ   میثاق بنی اسرائیل 
ً
»و خدا قطعا

کنید  ید و آنان را یاری  کنید و به رسوالن من ایمان آور ید و زکات را پرداخت  که نماز را بپا دار فرمود: تا زمانی 

گناهان شما قرار می دهم و شما را بی چون و  و به خدا قرضی نیکو دهید، من با شمایم و حتمًا پوششی بر 

کفر ورزد  که از زیر درختانش رودها روان است. پس از آن، هر یک از شما  چرا به بهشتهایی وارد می سازم 

کردند، ما آنان را لعنت و  که آنان میثاقشان را نقض  گمراه شده است«. پس به خاطر آن  قطعًا از راه راست 

کردیم. آنان، سخنان خدا را از جایگاه های آنها تحریف می کنند؛ و فراموش  قساوت قلب را برای آنان ایجاد 

که به آنان تذّکر داده شده بود. و تو همواره و در هر زمان، از خیانِت  کنند بخشی از آنچه را  کردند تا »ذکر« 

که  کن  گذر و چشم پوشی  کم در  گناه این عدۀ  کمی از آنان. پس تو از  گاه می شوی مگر عده  تازه ای از آنان آ

خداوند نیکوکاران را دوست می دارد«.

گر پیامبر رحمت؟ص؟ از »بعثت نقیبان بنو اسرائیل« سخن  گر این آیات نازل نمی شد و ا »ا

که  کرده  که در بنو اسرائیل، خدا؟ج؟ نقیبانی را مبعوث  کس نمی دانست  نمی گفت، هیچ 

پیامبران؟مهع؟،  مانند  نقیبان  که  نمی دانست  کس  هیچ  نیز  و  است  نفر  دوازده  آنان،  تعداد 

کند و هیچ کس  که آنان را خدا؟ج؟ باید مبعوث  مبعوث می شوند و هیچ کس نمی دانست 

که به عنواِن پیش نیاِز مبعوث ساختن نقیبان، مردم باید »میثاق« بسپارند و  نمی دانست 

و  نقیب«، »میثاق« سپرده اند  دوازده  برای »بعثت  اسرائیل  بنو  که  نمی دانست  کس  هیچ 

هیچ کس نمی دانست که آنان »میثاقشان« را »نقض« کرده اند و هیچ کس نمی دانست که 

کردند و چه مجازاتهایی را باید  آنان در نتیجۀ »نقض این میثاق« چه مجازاتهایی را تحّمل 

یادی  تحمل کنند و هیچ کس نمی دانست که وضعیت فعلی بنو اسرائیل، تا حدود بسیار ز

وابسته به »این میثاق« و به »نقض این میثاق« است«. 

سورۀ مائده/ 2 و 3 .   
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که بحث از »بعثِت دوازده نقیب از امت پیامبر  نازل شدِن این آیات در این برهه از زمان _ در برهه ای 

»نقض  این  با  و  »میثاق«  این  با  بنو اسرائیل  گاهی  آ و  آشنایی  برای  قطعًا  است _  مطرح  نیز  رحمت؟ص؟« 

جهانیان؟ج؟  خدای  به  را  میثاقهایی  چه  که  می دانستند  کسی  هر  از  بهتر  خودشان  آنان  نیست.  میثاق« 

سپرده بودند  و چه میثاقهایی را نقض کرده اند. آنان _ همگی _ و به خصوص در این ایام، به کارهای دیگری 

گاهیها داشتند و نه فرصت رسیدگی به این مسائل را. آنان تمام همتشان  مشغول بودند و نه نیازی به این آ

کنند و به سوی خودشان بکشند و این میثاقها  کار می بردند تا مؤمنان را از پیامبر رحمت؟ص؟ منحرف  را به 

و این نقض میثاقها، از اهرمهای جلب توّجه مؤمنان به سوی بنو اسرائیل نبود!

آشنایی با این »میثاق« و با این »نقض میثاق«، بهره اش _ و شاید تنها بهره اش _ برای »مؤمنان« است 

اما آنان برای آشنایی با این »میثاق« و با این »نقض میثاق«، غیر از این آیات و احتمااًل چند روایت، راه 

دیگری را نداشتند و راه دیگری را هم ندارند. انتظاری هم از بنو اسرائیل نبوده است و انتظاری هم نیست و 

از این  که مقصود خدا؟ج؟  کنند  گزارش  یا  آیندگان تعیین و  که برای  انتظار آن را داشت  آنان  از  نباید هم 

تنها  نه  البته  انتظار،  این  کرده اند؟  »نقض«  را  »میثاق«  این  چگونه  آنان،  خودشان  و  چیست  »میثاق« 

کتاب،  از تمام وابستگاِن آنان، از  انتظاری بیهوده از بنو اسرائیل است، بلکه انتظاری بیهوده از تمام اهل 

که به اهل کتاب دل داده بودند و یا به آنان پیوسته بودند و نیز انتظاری بیهوده از تماِم آنانی  تمام آنانی است 

ترِس  از  که  است  آنانی  تمام  از  عبث  انتظاری  چنین  هم  و  بودند  کتاب  اهل  پیشرفتهای  محو  که  است 

کتاب می پیوستند و در نهایت، انتظاری بیهوده از تمام حامیاِن آنان و از  برگشت روزگار، با سرعت به اهل 

یادی از جامعۀ آن روز را تشکیل می دادند.  که عدد بسیار ز تمام منافقان است؛ از تمام منافقانی 

که: تنها راه باقی مانده برای این منظور این است 

کتاب آسمانِی خودشان می دانند _  که قرآن را  »امت پیامبر رحمت؟ص؟ _ به عنوان افرادی 

گاهیها، خودشان آستین همتشان را باال بزنند تا ضمن آشنایی با این  برای بهره بردن از این آ

»میثاق« و این »نقض میثاق«، کارهایی را انجام دهند که  این عاقبت _ که به عنواِن درسی 

گریبانگیِر آنان نشود و عاقبِت محتوِم آنان نباشد«.  برای آنان »ذکر« شده است _ 

که:  در این ارتباط، توجه به نکتۀ مهم دیگری الزامی است و آن، این 

»این آیات در زمانی نازل شده که »آیۀ میثاق غدیر« هم نازل شده و با توجه به آن که در »آیۀ 

میثاق غدیر« نیز بحث از »میثاق« به میان آمده است، موضوِع توجه به این »میثاق« و این 

»نقض میثاق«، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود«. 

ِبَذاِت  هلَل  َعِليٌم 
ݗ
ا ِإّنَ  هلَل 

ݗ
ا ــُقوا 

َّ ݧ ݧ تݧ
ݨݨݦݦݗ
>َوا عبارت  با  حکیم؟ج؟،  خدای  غدیر«  میثاق  »آیۀ  پایانِی  بخش  در 
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ُدوِر<، مخاطبان را از عدم »مواثقۀ میثاق« و از »نقض میثاق« و از عمل کردن بر خالف ُمفاد »اقرار« بر حذر  لّصُ
ݗ
ا

که  گروهی از مخاطبان، نسبت به این موارد خبر می دهد و خبر می دهد  می دارد و با همین عبارت، از  باطِن 

که این »میثاق« برای آنان، »مواثقه« و این »اقرار«  گروه، متوّجِه فرد یا افرادی است  خطری جدی از سوی این 

که با نزول این بخش از آیه، خدای عالم قادر؟ج؟ به آنان و به دیگران این  برای آنان، »اخذ« شده و صد البته 

گاه است.  کشان به خوبی آ که او از باطن آنان و از تصمیمهای خطرنا گاهی را داده  آ

به این ترتیب: 

»نعمت«  از  هم  آن،  »نقِض«  از  هم  و  شده  گفته  »میثاق«  از  هم  غدیر«،  میثاق  »آیۀ  »در 

کردن  گفته شده و هم از عمل  گفته شده و هم از »کفراِن« و از »عدِم ذکِر« آن و هم از »اقرار« 

گروهی از مخاطبان،  که از همان آغاز،  بر خالِف آن و هم چنین خبر از آن داده شده است 

کی داشتند و نیز دارند«. نسبت به این مخالفتها، تصمیمهای جدی و خطرنا

به هر حال و بر اساِس این آیه و این آیات: 

»در آخرین ماه ها و در آخرین روزهای حیات پیامبر خدا؟ص؟،  سخن از میثاقی عظیم در میان 

که هم خوِد آن را خدای مهربان؟ج؟ به خودش نسبت داده است  است؛ سخن از میثاقی 

که  نیز در میان است؛ »نعمتی«  از »نعمت«  را. در همین روزها، سخن  و هم »مواثقۀ« آن 

که او »نعمت« را بر مؤمناِن مخاطِب  خدا؟ج؟ آن را به خودش نسبت داده و خبر از آن داده 

این  و  کرده  را در زمانی »مواثقه«   این »میثاق«  او  »آیۀ میثاق غدیر« جاری ساخته است.  

به  که مخاطباِن مؤمن،  آیه، جاری ساخته است  بر مؤمناِن مخاطِب  را در وقتی  »نعمت« 

که بر اساس آن چه در همین سوره آمده،  کرده اند. و صد البته  »سمع و طاعِت مطلق« اقرار 

حّقِ »سمع و طاعت مطلق« فقط برای »ولّیِ مؤمنان« وجود دارد و »ولّیِ مؤمنان« بر اساس 

»آیۀ والیت«، فقط خدا، رسول خدا؟ص؟و مؤمنانی هستند که نماز را به پا می دارند و در رکوع 

نمازشان زکات می دهند«.

به خاطر داشته باشیم که »آیۀ میثاق غدیر« در آغاز بعثت رسول خدا؟ص؟ نازل نشده و بلکه بر عکس، 

که: در مقطِع پایانِی رسالت او؟ص؟ نازل شده است و این حکایت از آن دارد 

»این »میثاق« فقط برای رسالت رسول خدا؟ص؟ با مؤمنان »مواثقه« نشده و این »اقرار« تنها 

برای »سمع و طاعِت مطلق« نسبت به رسول رحمت؟ص؟ از مؤمنان، »اخذ« نشده و جهت 

دیگری نیز داشته و بلکه آن جهِت دیگر، در این »میثاق« و این »اقرار« اولویت داشته است«. 

بدین ترتیب و بر اساس آنچه مطرح شد:
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امیر  یعنی  پیامبران،  خاتم  اّمت  نقیِب  دوازده  »بعثِت  یِن  آغاز مقطع  در  غدیر«  میثاق  »آیۀ 

مؤمنان و یازده فرزند معصوم او _ که سالم خدا بر یکایک آنان باد _ « نازل شده و بر میثاقی 

داللت دارد که پیش نیاِز بعثِت این نقباست. »اقرار« بر »سمع و طاعت مطلق« نیز به »اقرار« 

پیامبر  از  اطاعت مطلق  مفهوم  به  که خود  مربوط است  نقبا«  این  از  »اطاعت مطلق  برای 

خدا؟ص؟ و خداست«.

»آیۀ اولو االمر« نیز  »آیۀ والیت« و  »آیۀ اکمال«،  »آیۀ تبلیغ«،  این مطالب، ما را به طرف فهم درسِت 

که: سوق می دهد و ما را با این حقیقت آشنا می سازد 

و  اولیای مؤمنان  او،  اّمت  پایانِی رسالت خاتم پیامبران؟ص؟، زمان بعثت نقبای  »در مقطع 

به همراِه  زمان،  این  در  فرا رسید.  و زمین     آفرینش آسمانها  در  بازوان خدا  و  زمامداران بشر 

معّرفی رسمی امیر مؤمنان و فرزندان معصوم او _ که سالم خدا بر آنان باد _ و مواثقۀ میثاق 

الهی بر این امر و اخذ اقرار از مؤمنان بر سمع و طاعت از این بزرگان، خداوند؟ج؟ نعمتش را 

کامل ساخت و راضی شد تا  کرد و دین مخاطباِن »آیۀ اکمالش« را برای آنان  بر مؤمنان تمام 

اسالِم »الیوِم آیۀ اکمال« برای مخاطباِن آن آیه اش، دین باشد«.

نه  که  به خوبی مشخص می شود  ره؟اهس؟،  فرمایش حضرت صّدیقۀ مطّهَ بر  مرور دیگری  با  و  کنون  ا

ُه ِفیُكْم 
َ
 ل

ّ
مقصود از آن »زعیم حق« قرآن است و نه مقصود از آن »عهد« و نه مقصود از آن »بقیه«: »َزِعمُی َحًق

که آن  ْیُكْم«، و بر این پایه، مقصود از عبارتهای بعدی نیز روشن می شود 
َ
َفَها َعل

َ
ٌة اْسَتْخل َبِقّیَ ْیُكْم َو

َ
َمُه ِإل

َ
َوَعْهٌد َقّد

َنٌة َبَصاِئُرُه، ُمْنَكِشَفٌة  ِمُع. َبَیّ
َّ

َیاُء الال
ّ

اِطُع َوالَض وُر الّسَ اِدُق َوالّنُ ُقْرآُن الّصَ
ْ
اِطُق َوال حضرت؟اهس؟ می فرمایند: »ِكَتاُب اهّلِل الّنَ

 ُحَجُج اهّلِل 
ُ

َجاِة اْسِتَماُعُه،  ِبِه ُتَنال  ِإَل الّنَ
ّ

َباُعُه، ُمَؤًد
ّ
ْضَواِن اَت ْشَیاُعُه، َقاِئٌد ِإَل الَرّ

َ
َسَراِئُرُه، ُمْنَجِلَیٌة َظَواِهُرُه، ُمْغَتِبَطٌة ِبِه أ

ْوُهوَبُة َوَشَراِئُعُه  َبُة َوُرَخُصُه اْلَ ْنُدو ُه اْلَ
ُ
َكاِفَیُة َوَفَضاِئل

ْ
َبَراِهیُنُه ال اِلَیُة َو َ َناُتُه الْ َبَیّ َرُة َو

َ
ّذ

َ
اِرُمُه اْلُح َرُة َوَمَ َفّسَ ُه اْلُ َرُة َوَعَزاِئُ َنّوَ اْلُ

که آنها را به غلط به قرآن بازگشت  ْكُتوَبُة«. این اوصاف، اوصافی از حضرت امیر ابرار؟س؟ و اوصافی است  اْلَ

داده اند. 

گونه که همه تالش  که این اوصاف، اوصاف آن حضرت؟س؟ نباشد و به جای آن و همان  فرض شود 

کتاب خدا؟ج؟ بازگشت دهند، در واقع امر هم این جمالت، به قرآن بازگشت  که این سخنان را به  دارند 

که:  داشته باشد. در این صورت، باید توجه داشت 

»قرآن به عنوان یکی از دو »ثقل« و عترت به عنوان یکی دیگر از »دو ثقل«، با یکدیگر هم 

کتاب از مجموعۀ »با صادقان« در بخش »چند نکته«، در این خصوص بحث و برهانهای الزم نیز  در پنجمین    
ارائه شد.
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جنس هستند و یعنی، این صفات، صفاِت ثقل دوم نیز هست«. 

ݭݭݓرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ   ؟ص؟ مٮݭݭݭݭݭݭݭݭݫ
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ اݤݤ ݭی ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݕݡىݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ وان ݣݣݣݣݣݣ�ݓ ݓه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ݐ را�؟س؟ � را�ݓ ݡیݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣمٮݪݪݪݪی

ݢ�ݐ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ �یه؟اهس؟ ݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمعرݢ
ݣݣݠهرای ݣݣݣݣݣمرصݐ رݡٮݑ ݣݣݣݣݣ�ݐ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحصݐ

ش
�وݣݣ�

گونه ای عظیم تصویر می کند و  کافران به  خدای جهانیان؟ج؟ اقدام پیامبر رحمت؟ص؟ را در هدایت 

کافران تا مرِز جان دادن تالش می کرد:  آن را می ستاید. بر این اساس، پیامبر خدا؟ص؟ در راِه هدایت 

ا<.    َسفݨݨً
َ
َحـِدیِث أ

ْ
ل

ݗ
ُنوا ِبٰهَذا ا ْم ُيْؤمݠِ

َ
ـاِرِهْم ِإْن ل َ ى آثݧ

َ
َك َباِخٌع َنْفَسَك َعل

َّ
َعل

َ
>َفل

که آنان به این سخنان ایمان نیاورده اند،  که جان خودت را از شدت اندوِه این  گونه ای  گویا این  »پس 

یزی«.  در پِی پاهای آنان می ر

ِنیَن<  2 _ ستایشی الهی  ْؤمݠِ وُنوا مݠُ
ُ

ا َيك
َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ل
َ
َك َباِخٌع َنْفَسَك أ

َّ
َعل

َ
این آیه و همانندش در سورۀ شعراء _ یعنی: >ل

ایمان  خدا  به  مردم  که  این  مشاهدۀ  از  او  اساس،  این  بر  بشر است.  برای هدایِت  پیامبر خدا؟ص؟  از تالش 

نمی آورند و به او پشت می کنند تا مرِز جان دادن تأّسـف می خورد. 

گفته شده  َك َباِخٌع َنْفَسَك< سخن 
َّ
َعل

َ
در این دو آیه، از »بخوع نفس پیامبر رحمت؟ص؟« با عبارِت: >ل

گر »نفس« دقیقًا همان »ك« باشد و یکی  است. در این عبارتها، »نفس« به »ك« اضافه شده است. حال ا

از این دو هیچ امتیازی بر دیگری نداشته باشد، این اضافه، امکان ندارد یعنی نمی توان یکی از این دو را به 

کتاب خدا،  کتاب خداوند؟ج؟ است و  که این دو، دو آیه از  کرد. باید البته به خاطر داشت  دیگری اضافه 

کالم خداست. کتاب و 

از دعوت خاتم پیامبران؟ص؟ داده این مطلب به  کالم حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟  که  در تصویری 

گونه ای عظیم حل شده است. در این تصویر، قبل و بعد از دعوت و نیز زمان دعوت خاتم پیامبران؟ص؟ این 

گونه ترسیم شده است: 

ى 
َ
ْكَظاِمِهْم، َداِعًيا ِإل

َ
ُمْشِرِكیَن، َضاِرًبا َثَبَجُهْم، آِخًذا ِبأ

ْ
ا َعْن َمْدَرَجِة ال

ً
َذاَرِة، َماِئل

ّ
َة َصاِدًعا ِبالَن

َ
َسال َغ الَرّ

َّ
»َفّبل

ُبَر  ُوا الّدُ
َّ
َجْمُع َوَول

ْ
َهاَم َحتَّى اْنَهَزَم ال

ْ
ُت ال

ُ
ْصَناَم َوَيْنك

َ
أ

ْ
ِسُر ال

ْ
َحَسَنِة. َيك

ْ
َمْوِعَظِة ال

ْ
َمِة َوال

ْ
ِحك

ْ
ِه ِبال َسِبيِل َرَبّ

َياِطیِن 
َ

يِن َوَخِرَسْت َشَقاِشُق الّش َحّقُ َعْن َمْحِضِه َوَنَطَق َزِعيُم الَدّ
ْ
ْسَفَر ال

َ
ْيُل َعْن ُصْبِحِه َوأ

َّ
ی الل َحتَّى َتَفّرَ

ِخَماِص. 
ْ
ِبيِض ال

ْ
اِص فِى َنَفٍر ِمَن ال

َ
ِإْخل

ْ
ِلَمِة ال

َ
َقاِق َوُفْهُتْم ِبك

ّ
ْفِر َوالَش

ُ
ك

ْ
ْت ُعَقُد ال

َّ
َفاِق َواْنَحل

ّ
َح َوِشيُظ الَن

َ
َوطا

کهف/6. سورۀ    
سورۀ شعراء/3.  2



21شب دهم محرم 1439              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )13(             غالمرضا صادقی فرد

ْقَداِم، َتْشَرُبوَن 
َ
أ

ْ
اِن َوَمْوِطَئ ال

َ
َعْجل

ْ
اِمِع َوَقْبَسَة ال اِرِب َوُنْهَزَة الّطَ

َ
اِر< َمْذَقَة الّش لّنَ

ݗ
ى  َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ا

َ
ْنُتْم َعل

ُ
>َوك

اهلُل  ْنَقَذُكُم 
َ
َفأ ْم. 

ُ
َحْوِلك ِمْن  اُس<  لّنَ

ݗ
ا ُم 

ُ
َفك َيَتَخّطَ ْن 

َ
أ >َتَخاُفوَن  َخاِسِئیَن،  ًة 

َّ
ِذل

َ
أ ؛  ِقّدَ

ْ
ال َوَتْقَتاُتوَن  ْرَق  الّطَ

ْهِل 
َ
أ َوَمَرَدِة  َعَرِب 

ْ
ال َوُذْؤَباِن  َجاِل  الَرّ ِبُبَهِم  ُمِنَى  ْن 

َ
أ َوَبْعَد  ِتى 

َّ
َوال ا  َتّيَ

َّ
الل َبْعَد  ٍد؟ص؟  ِبُمَحّمَ ى 

َ
َوَتَعال َتَباَرَك 

ُمْشِرِكیَن 
ْ
ْو َفَغَرْت َفاِغَرٌة ِمَن ال

َ
ْيَطاِن أ

َ
ْو َنَجَم َقْرُن الّش

َ
هلُل< أ

ݗ
َها ا

َ
ْطَفأ

َ
َحْرِب أ

ْ
ْوَقُدوا َناًرا ِلل

َ
َما أ

َّ
ل

ُ
ِكَتاِب. >ك

ْ
ال

ُدوًدا فِى َذاِت اهلِل، 
ْ

َهَبَها ِبَسْيِفِه. َمك
َ
ْخَمِصِه َوُيْخِمَد ل

َ
 َجَناَحَها ِبأ

َ
ى َيَطأ

ِفُئ  َحتَّ
َ

ا َيْنك
َ
َهَواِتَها َفل

َ
َخاُه فِى ل

َ
َقَذَف أ

ُخُذُه فِى 
ْ
ا َتأ

َ
ا، َكاِدًحا. ل ًرا، َناِصًحا، ُمِجّدً ْوِلَياِء اهلِل، ُمَشَمّ

َ
ًدا فِى أ ْمِر اهلِل، َقِريًبا ِمْن َرُسوِل اهلِل، َسَيّ

َ
ُمْجَتِهًدا فِى أ

ُفوَن 
َّ
َواِئَر َوَتَتَوك ُصوَن ِبَنا الّدَ َعْيِش َواِدُعوَن َفاِكُهوَن آِمُنوَن، َتَتَرّبَ

ْ
ْنُتْم فِى َرَفاِهَيٍة ِمَن ال

َ
اِئٍم، َوأ

َ
ْوَمُة ل

َ
اهلِل ل

ِقَتاِل«،
ْ
وَن ِمَن ال َزاِل َوَتِفّرُ

ّ
ُصوَن ِعْنَد الَن

ُ
ْخَباَر َوَتْنك

َ
أ

ْ
ال

راه  و  از رسم  که  در حالی  و  انذار می کرد  را  مردم  رسا  با صدایی  که  در حالی  کرد  تبلیغ  را  رسالت  »او 

گریبانهای آنان  گردنهای مردم می کوفت و از پیِش روی،  مشرکان دوری می گزید. او در حالی که از پشِت سر، بر 

گرفته بود، آنان را با روشهای نیکو و براهین محکم واندرزهای سودمند به راه خدا می کشانید. او بتها  را محکم 

که جمِع آنان متالشی شد و  را در هم می شکست و سرهای پرباِد افراِد نافرمان را به زمین می رساند تا آن جا 

که حق به خوبی و تا  که صبح دمید و تیرگیها زدوده شد و تا آن جا  گرفتند. تا آن  گریز را در پیش  همگی راه 

گویاِن دین باز و زبان شیطانها الل شد و تا آن که دیهیم نفاق  ژرفاِی آن، نمایان شد و تا آن جا که زباِن پاسخ 

کلمۀ  تا به  که شما قدرت آن را یافتید  گردید و تا آن جا  کفر و چند دستگی باز  گره های  بر زمین افتاد و 

گرسنه و بی دست افزار، شما را همراهی می کردند. »و شما  گروهی  که تنها،  کنید در حالی  توحید، زبان باز 

در آن زمان بر لبۀ پرتگاه آتش بودید«.جرعه ای ناچیز برای تشنگان به شمار می آمدید و یافته ای برای آزمندان 

شتران  آبشخوِر  از  مانده  باقی  آلودۀ  آبهای  از  و  بودید  دیگران  لگدماِل  شتابزدگان.  برای  آتش  پاره ای  و 

و  بودید  ذلیل  و  خوار  و  تباه  می کردید.  تغذیه  جانوران،  شدۀ  خشک  آتش  در  پوستهای  از  و  می نوشیدید 

که در اطراف شما سکونت داشتند. در  که مردم شما را از بالدتان بدزدند«؛ مردمی  »همواره بیم آن را داشتید 

آن زمان، خدای واال مرتبه، با دسِت محّمد؟ص؟، بعد از چنین و چنانهای بسیار، شما را از آن همه پستی 

که جرعه های مرگ را یکی پس از دیگری به سلحشوران وجنگجویان قوی  رهایی بخشید؛ رهایی پس از آن 

که آتشی برای جنگ  ک مذلت نشانید. »هر زمان  کتاب را به خا گرگهای عرب و سرکشان اهل  نوشانید و 

که صدای فتنه  که شاِخ شیطان نمایان می  شد یا آن  گاه  می افروختند خداوند توانا آن را خاموش می کرد« و هر 

از مشرکان در می آمد، پدرم، برادرش )حضرت امیر المؤمنین علی؟ع؟( را در لهیب برافروختۀ آن آتش می افکند 

و او نیز از آن آتش، دست نمی کشید مگر آن که بالهای سلحشوران جنگی را با پای خود لگدمال می کرد و آتش 

کاهیده تن و برای به جا  فتنه شان را با شمشیر خود خاموش می ساخت. او در راه خواسته های خداوندی 

آوردِن فرمانهای خدا سخت کوش بود. به رسول خدا نزدیک و در میان اولیاء خدا ساالر بود. او همواره دامن 
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کننده ای، در او اثر  کوفته تن بود و در راه خدا سرزنش هیچ سرزنش  کوشا و  کننده و  کمر بسته و نصیحت  به 

با  ک  و خورا و خورد  و نوش  و عیش  به خوشگذرانی  آرام  زندگیهای  و شما در همان هنگام، در  نداشت. 

که چرخۀ چرخ بر ضد  کرده و چشم انتظاِر آن بودید  کاماًل باز  خیالی راحت، مشغول بودید و دیده هایتان را 

که خبرهای ناخوشِی ما را بشنوید.  گوش به زنگ بودید تا آن  گذاَرد و  ما بچرخد و روزگار، با ما بنای دیگر 

کارزار عقب می نشستید و از جنگ فرار می کردید«. همواره به هنگام 

ْشِرِكنَی  ْو َفَغَرْت َفاِغَرٌة ِمَن اْلُ
َ
ْیَطاِن أ

َ
ُن الّش َم َقْر َ َ

ْو ن
َ
هلُل< أ

ݗ
َها ا

َ
ْطَفأ

َ
َحْرِب أ

ْ
ْوَقُدوا َناًرا ِلل

َ
َما أ

َّ
ل

ُ
بر اساس عبارِت: »>ك

و  کافران  و  مشرکان  که  زمان  هر  ِبَسْیِفِه«،  ا  َبَ َ لَ ِمَد  ُيْ َو ِصِه  ْخَ
َ
ِبأ َجَناَحَها   

َ
َیَطأ َحیّتَ  َیْنَكِفُ    

َ
َفال ا  َواِتَ َ لَ ِف  َخاُه 

َ
أ َقَذَف 

منافقان، آتشی را برای جنگ بر می افروختند، پیامبر رحمت؟ص؟ برادرش را به میان آن آتش می افکند و او با 

َباِخٌع  َك 
َّ
َعل

َ
>ل تعبیِر  همان  این  گر  ا حال  می گشت.  باز  جنگ  آن  از  منافقان  و  کافران  و  مشرکان  سازی  نابود 

َنْفَسَك< باشد، در این ترکیب و مانندهایش، در اضافۀ »نفس« به »ك«، دیگر محذوری مالحظه نمی شود. 

»خاموش سازی آتش این فتنه ها به معنای فروزان سازی چراغ هدایت است. به این ترتیب، 

اعمال  مسیر  این  از  منافقان  و  کافران  و  مشرکان  هدایت  برای  رحمت؟ص؟  پیامبر  جوشش 

رحمت؟ص؟  پیامبر  جان  مؤمنان؟س؟  امیر  که حضرت  می شد و این به آن معنی نیز هست 

گونه خرج می کرد«. است و او از جان خود برای هدایت بندگان این 

کنندگان« ساخته شد. این جایگاه جایی به  در ماجرای »مباهله« جایگاهی برای »مباهلۀ مباهله 

دور از مسجد النبی؟ص؟ و احتمااًل بیرون شهر ساخته شده بود. این جایگاه سایبانی موقت در میان چند 

که با استفاده از »کساء خیبری« درست شده بود.  درخت بود 

که از صفایای غنائم به شمار می آمد و در فتح خیبر  »کساء خیبری« تکه پارچۀ بزرگ و با عظمتی بود 

که »فتح خیبر« تنها و تنها به دست امیر  به دست پیامبر رحمت؟ص؟ افتاده بود. البته باید به خاطر داشت 

گرفته بود:  ابرار؟س؟ صورت 

در  روایت  شش  قالب  در  شده  بریده  صورت  به  را  خیبر«  »فتح  ماجرای  بخاری  اسماعیل  بن  محمد 

کرده است. او در یکی از این روایتها چنین آورده است:  بابهای مختلفی مطرح 

 َیَدْیِه. 
َ

 َیْفَتُح اهّلُل َعل
ً

اَیَة َغًدا َرُجال ْعِطنَیَّ الّرَ
ُ
: َل

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
»... َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد... ، أ

َرُسوِل اهّلِل؟مص؟،   
َ

َغَدْوا َعل اُس  الّنَ ْصَبَح 
َ
أ ا  ّمَ

َ
َفل ُیْعَطاَها؟  ْم  ُ ّیُ

َ
أ ْم  َتُ

َ
ْیل

َ
ل َیُدوُكوَن  اُس  الّنَ َفَباَت   :

َ
َقال

 :
َ

 اهّلِل!  َقال
َ

وا: َیْشَتِكی َعْیَنْیِه َیا َرُسول
ُ
یِب َطاِلٍب؟ َفَقال

َ
ْیَن َعِلُّ ْبُن أ

َ
: أ

َ
ْن ُیْعَطاَها. َفَقال

َ
ُهْم َیْرُجو أ

ُّ
ُكل

ْعَطاُه 
َ
ْن َلْ َیُكْن ِبِه َوَجٌع. َفأ

َ
َكأ  َحیّتَ 

َ
ُه، َفَبَرأ

َ
ا َجاَء، َبَصَق ِف َعْیَنْیِه َوَدَعا ل ّمَ

َ
ِن ِبِه. َفل ُتو

ْ
ْیِه َفأ

َ
وا ِإل

ُ
ْرِسل

َ
َفأ

 
َ

َتْنِزل َحیّتَ  ِرْسِلَك   
َ

َعل اْنُفْذ   :
َ

َفَقال َنا؟ 
َ
ِمْثل َیُكوُنوا  َحیّتَ  ُهْم 

ُ
َقاِتل

ُ
أ اهّلِل!   

َ
َرُسول َیا   : َعِلٌّ  

َ
َفَقال اَیَة.  الّرَ
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ِدَی اهّلُل ِبَك  ْن َیْ
َ
 اهّلِل ِفیِه، َفَواهّلِل َل

ّ
ْم ِمْن َحَق هْیِ

َ
ُب َعل ا َیِ ْخِبْرُهْم ِبَ

َ
ْساَلِم، َوأ َّ اْدُعُهْم ِإَل اْلِ ُ

ْم، ث ِبَساَحِتِ
َعِم«.    ُر الّنَ َك ُحْ

َ
ْن َیُكوَن ل

َ
َك ِمْن أ

َ
 َواِحًدا، َخْیٌر ل

ً
َرُجال

که خدا  که رسول خدا؟مص؟ فرمود: »من فردا پرچم را به مردی می دهم  »از سهل بن سعد... نقل است 

گفتگو  گوید: تمام شب مردم این جا و آن جا می رفتند و بحث و  فتح را به دست او انجام می دهد«. سهل 

رسول  نزد  به  کردند،  صبح  مردم  وقتی  شد؟  خواهد  داده  کسی  چه  دست  به  فردا  پرچم  این  که  می کردند 

فرمود:  حضرت  آن  آنان داده شود.  که این پرچم به دست  خدا؟مص؟ رفتند. آنان همگی امید آن را داشتند 

علی بن ابی طالب کجاست؟ عرض کردند: ای رسول خدا ! او چشمانش درد می کند. فرمود: به نزدش بفرستید 

و او را برای من بیاورید. وقتی او آمد، آب دهانی به چشم او زد و دعا کرد و او به گونه ای خوب شد که گویا اصال 

دردی در چشم او وجود نداشت. پرچم را به دست او داد. علی گفت: ای رسول خدا ! من با آنان بجنگم تا مانند 

کن و حقوق  گاه آنان را به اسالم دعوت  که در محدودۀ آنان قرار بگیری. آن  گفت: به راهت برو تا آن  ما شوند؟ او 

که خدا به دست تو  که به خدا قسم! این  کن  گوشزد  که در این اسالم آوردن بر آنان واجب است، به آنان  خدا را 

که شتران سرخ مو داشته باشی«. کند برای تو بهتر از آن است  فردی را هدایت 

که آغاز و انتها و اوایل و اواسط و اواخر آن برای خدمت به ابو بکر و عمر و ... بریده  هم در این روایت _ 

که در این موضوع به دست رسیده، _ در همه و بدون هیچ استثنایی _  شده _ و هم در تمام روایتهای دیگری 

گرفته است. به این سبب، هیچ فردی  که »فتح خیبر« با دست مبارک امیر مؤمنان؟ع؟ صورت  تصریح شده 

از مسلمانان در این واقعیت، اصاًل تردید ندارد. 

کرده است. او هم  کتابش نقل  مسلم بن حجاج نیسابوری نیز این روایت را در سه جای مختلف از 

گذار نکرده در یکی از این روایتها  کمان باورهایش« از هیچ تالشی فرو  که مانند همتایش، در خدمت به »حا

چنین آورده است:

اَیَة  الّرَ ٰهِذِه  ْعِطنَیَّ 
ُ
َل َخْیَبَر:  َیْوَم   

َ
َقال  اهّلِل؟مص؟ 

َ
َرُسول ّنَ 

َ
أ َسْعٍد،  ْبُن   

ُ
ِن َسْهل ْخَبَر

َ
أ یِب َحاِزٍم، 

َ
أ َعْن   ...«

ْم  َتُ
َ
ْیل

َ
اُس َیُدوُكوَن ل : َفَباَت الّنَ

َ
ُه. َقال

ُ
ُه اهّلُل َوَرُسول ّبُ ُیِ ُه َو

َ
ّبُ اهّلَل َوَرُسول  َیَدْیِه، ُیِ

َ
 َیْفَتُح اهّلُل َعل

ً
َرُجال

 :
َ

ْن ُیْعَطاَها. َفَقال
َ
ُهْم َیْرُجوَن أ

ُّ
ُكل  َرُسوِل اهّلِل؟مص؟، 

َ
اُس َغَدْوا َعل ْصَبَح الّنَ

َ
ا أ ّمَ

َ
: َفل

َ
ْم ُیْعَطاَها؟ َقال ُ ّیُ

َ
أ

یِتَ ِبِه، َفَبَصَق 
ُ
ْیِه. َفأ

َ
وا ِإل

ُ
ْرِسل

َ
: َفأ

َ
 اهّلِل! َیْشَتِكی َعْیَنْیِه. َقال

َ
وا: ُهَو َیا َرُسول

ُ
یِب َطاِلٍب؟ َفَقال

َ
ْیَن َعِلُّ ْبُن أ

َ
أ

 
َ

: َیا َرُسول  َعِلٌّ
َ

اَیَة. َفَقال ْعَطاُه الّرَ
َ
ْن َلْ َیُكْن ِبِه َوَجٌع. َفأ

َ
َكأ ، َحیّتَ 

َ
ُه َفَبَرأ

َ
 اهّلِل؟مص؟ ِف َعْیَنْیِه، َوَدَعا ل

ُ
َرُسول

ِم، 
َ

ْسال َّ اْدُعُهْم ِإَل اْلِ ُ
ْم، ث  ِبَساَحِتِ

َ
 ِرْسِلَك، َحیّتَ َتْنِزل

َ
: اْنُفْذ َعل

َ
َنا؟ َفَقال

َ
ُهْم َحیّتَ َیُكوُنوا ِمْثل

ُ
َقاِتل

ُ
اهّلِل! أ

ْن َیُكوَن 
َ
َك ِمْن أ

َ
 َواِحًدا َخْیٌر ل

ً
ِدَی اهّلُل ِبَك َرُجال ْن َیْ

َ
 اهّلِل ِفیِه، َفَواهّلِل َل

ّ
ْم ِمْن َحَق هْیِ

َ
ُب َعل ا َیِ ْخِبْرُهْم ِبَ

َ
َوأ

صحیح البخاری ج76/5.   
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َعِم«.    ُر الّنَ َك ُحْ
َ
ل

که رسول خدا؟مص؟ در روز خیبر فرمود:  که سهل بن سعد به او خبر داده است  »از ابو حازم نقل است 

که خدا فتح را به دست او انجام می دهد. او خدا و رسولش را دوست  »من فردا این پرچم را به مردی می دهم 

گوید: تمام شب مردم این جا و آن جا می رفتند و  می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند«. سهل 

گوید: وقتی مردم  کسی داده خواهد شد؟ سهل  که این پرچم فردا به دست چه  گفتگو می کردند  بحث و 

که این پرچم به دست آنان داده  کردند، به نزد رسول خدا؟مص؟ رفتند. آنان همگی امید آن را داشتند  صبح 

کردند: ای رسول خدا! او چشمانش درد می کند. فرمود:  کجاست؟ عرض  شود. او فرمود: علی بن ابی طالب 

ید. او را آوردند و رسول خدا؟مص؟ آب دهانش را به چشم او زد و برای  به نزدش بفرستید و او را برای من بیاور

گویا اصال دردی در چشم او وجود نداشت. او سپس پرچم را به  که  گونه ای خوب شد  کرد و او به  ی دعا  و

که  دست وی داد. علی گفت: ای رسول خدا! من با آنان بجنگم تا مانند ما شوند؟ او گفت: به راهت برو تا آن 

که در این اسالم آوردن بر آنان  کن و حقوق خدا را  گاه آنان را به اسالم دعوت  در محدودۀ آنان قرار بگیری. آن 

کند برای تو بهتر از آن  گر خدا به دست تو فردی را هدایت  که به خدا قسم! ا کن  گوشزد  واجب است، به آنان 

که شتران سرخ مو داشته باشی«. است 

کوچکی از عظمت موالی ما امیر مؤمنان؟ع؟  کرده _ حکایت  که بخاری نیز آن را نقل  این روایت _ 

که: است. این عظمت از آن جا دیده می شود 

»امیر مؤمنان؟س؟ در چنین موقعیت خطیری که همه در پِی نجات جان خودشان یا مثاًل به 

که به خون او و  فکر »فتح« و یا امیری لشکر هستند، به فکر هدایت است؛ هدایت افرادی 

به خون پیامبر رحمت؟ص؟ و به خون مسلمانان تشنه اند.
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