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سرآغاز

ــالغ  ــر خــم پــس از اب حضــرت محمــد در روز عیــد ســعید غدی
ــر  ــام و رهب ــوان ام ــه عن ــن ب ــی امیرالمؤمنی ــی و معرف ــام اله پی
ــه نشــر  ــت، موظــف ب ــا روز قیام ــه مســلمانان را ت ــت اســالمی، هم اُّم
پیــام غدیــر نمودنــد: » َفلُْیَبلـِّـِغ الْحاِضــُر الْغائـِـَب و َالْوالـِـُد الَْولـَـَد إِلــی  یـَـْوِم 
الِْقیــا َمــِة«1. از ایــن رو موسســه فرهنگــی هنــری ســرو امیــد بــا همــکاری 
ــب  ــر آن شــد در قال ــران ب ــور مســاجد ته ــه ام ســازمان رســیدگی ب
ــت و  ــات امام ــوع »آی ــا موض ــی ب ــابقه کتاب خوان ــک مس ــزاری ی برگ
ــده اند«،  ــازل ش ــه ن ــاه ذی الحج ــه در م ــن ک ــت امیرالمؤمنی والی
ــا  ــه عمــل بپوشــاند. ب ــوی جام ــن دســتور نب ــه ای ــه ســهم خــود ب ب
ــه روز، و در عیــن  ــه صــورت علمــی و ب این حــال چــون کتابــی کــه ب
حــال ســاده و مختصــر بــه بررســی ایــن آیــات پرداختــه باشــد، یافــت 
نشــد، تصمیــم گرفتــه شــد کتابــی ویــژه ایــن مســابقه بــا موضــوع و 
ویژگی هــای مــورد نظــر بــه نــگارش در بیایــد. از ایــن رو زحمــت ایــن 
کار بــر عهــده جنــاب آقــای هــادی غالمرضائــی، دانش آموختــه بنیــاد 

1. پیامبــر خــدا در روز غدیــر فرمودنــد: »بایــد حاضریــن پیــام مــن دربــاره والیــت 
امیرالمؤمنیــن را بــه غایبیــن، و پــدران و مــادران بــه فرزنــدان خویش تــا روز قیامت برســانند«.
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امامــت، گذاشــته شــد و خوشــبختانه در کمتریــن زمــان ممکــن و بــه 
بهتریــن نحــو، کتابــی بــا ویژگی هــای مــورد نظــر بــه نــگارش درآمــد.

ــاد  ــات مســئولین »بنی ــم از زحم ــر خــود الزم می دانی ــان ب  در پای
امامــت تهــران« کــه در زمینــه نشــر ایــن اثــر از هیــچ کوششــی دریــغ 

نکردنــد، تقدیــر و تشــکر نمائیــم.

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری سرو امید



دوازدهمیــن و آخریــن مــاه ســال هجــری قمــری، ذی الحّجــه اســت 
کــه چــون همزمــان بــا فریضــه حــج اســت، بــه ایــن نام مشــهور شــده 
ــای  ــار ماه ه ــه در کن ــت ک ــن اس ــاه ای ــن م ــر ای ــی دیگ ــت. ویژگ اس
»ذی القعــده«، »ُمحــّرم« و »رجــب« از ماه هــای حــرام شــمرده شــده 
کــه احتــرام خاصــی دارنــد و جنــگ در آنهــا حــرام می باشــد. مــا در 
ــاه،  ــن م ــم ای ــی مه ــن دو ویژگ ــدام از ای ــاِل هیچ ک ــتار دنب ــن نوش ای
نیســتیم و ویژگــی مهمتــری را قصــد کرده ایــم. بــا نگاهــی بــه تاریــخ 
و روزشــمار مــاه ذی الحّجــه، مشــخص می شــود کــه ایــن مــاه ارتبــاط 
عمیقــی بــا مســأله امامــت و والیــت دارد. ایــن ارتبــاط را می تــوان از 
دو جهــت بررســی کــرد: هــم آخریــن حــج پیامبــر خــدا  در ایــن 
مــاه اســت و آن حضــرت در آن بــه دســتور خــدای تعالــی، جانشــین 
خــود را بــه صــورت علنــی و رســمی معرفــی کردنــد، و هــم مهمتریــن 
ــری  ــت و رهب ــأله امام ــف مس ــخص کننده تکلی ــات مش ــات و روای آی
امــت اســالمی در ایــن مــاه نــازل و صــادر شــده اند؛ بــه گونــه ای کــه 
دهــه ســوم ایــن مــاه، »دهــه والیــت و امامــت« نــام گرفتــه اســت. از 
ایــن رو بــر آن شــدیم در ایــن نوشــتار بــه شــرح و تبییــن رخدادهــای 
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امامتــی مــاه ذی الحّجــه بپردازیــم. 

امــا از آن جــا کــه سرتاســر ایــن مــاه از ابتــدا تــا انتهــا پــر اســت از 
روزهــای امامتــی  و در ایــن نوشــتار کوتــاه، گنجایــش همه آنهــا نبود، 
 ناگزیــر بــه برخــی از آیــات قرآنــی پیرامــون امامــت امیرالمؤمنیــن
ــه مابقــی آیــات امامتــی  ــازل شــده اند و نســبت ب کــه در ایــن مــاه ن

از اهمیــت باالتــری برخــوردار هســتند، پرداختیــم. 

در پایــان از بــاب »َمــن لـَـم یَشــُکِر المخلــوق لـَـم یَشــُکِر الَخالـِـَق«1 
از همــه بزرگوارانــی کــه بــه گونــه ای در نــگارش و نشــر ایــن نوشــتار، 
ــژه حجــت االســالم  ــی می شــود؛ به وی ســهمی داشــته اند، تشــکر و قدردان
ــاب  ــن کت ــی ای ــش ادب ــت ویرای ــه زحم ــان« ک ــی رحیمی ــیخ عل »ش
ــج  ــران«، حج ــت ته ــاد امام ــرم »بنی ــئولین محت ــیدند؛ و مس را کش
اســالم و المســلمین »شــیخ محّمدکاظــم نــوری« و »ســید محّمدجواد 
جاللــی« کــه در فرآینــد نــگارش ایــن متن، نــکات ارزنده ای را گوشــزد 

نمودنــد و در زمینــه نشــر آن از هیــچ کمکــی فروگــذار نکردنــد.

هادی غالمرضائی
3ذی الحجه1440

1. کسی که از بنده خدا تشکر نکند از خدا تشکر نکرده است.
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پیش گفتار

پیــش از طــرح مهمتریــن آیــات امامــت امیرالمؤمنیــن و بررســی 
ــی،  ــاز بحــث اصل ــوان پیش نی ــه عن ــه ب ــد نکت ــه چن ــا، ب ــک آنه تک ت

ــود: ــاره می ش اش

نکته اول: خدا، پیامبر و یا مردم؟

ــلمانان،  ــان مس ــد، می ــی باش ــد امام ــی بای ــر زمان ــه در ه در اینک
اختالفــی نیســت1، امــا در اینکــه انتخــاب امــام بــر عهــده چــه کســی 
ــت:  ــد اس ــیعه معتق ــود دارد. ش ــی وج ــای متفاوت ــت، دیدگاه ه اس
ــه حّتــی  ــه مســلمانان و ن ــر عهــده خداســت، ن تعییــن امــام تنهــا ب

 ــر خــدا ــه پیامب ــن وجــود دارد، ک ــی فریقی ــای حدیث ــن کتاب ه ــی از مهمتری 1. حدیث
ــه  ــر کســی ک ــٌة؛ ه ــةً َجاِهِلّی ــاَت ِمیَت ــةٌ، َم ــِه َبْیَع ــي ُعُنِق ــَس فِ ــاَت َو لَْی ــْن َم ــد: »َم فرمودن
بمیــرد و بــر گردنــش بیعــت ]امامــی[ نباشــد، بــه مــرگ جاهلــی مــرده اســت«. )کلینــی، 

ــلم، ج 3، ص8741( ــح مس ــي، ج 1، ص 673؛ صحی الکاف



14

شــخص پیامبرخــدا. امــا اهــل  ســنت بــر ایــن باورنــد کــه نه خــدا و 
نــه پیامبــرش کســی را بــه عنــوان امــام و جانشــین مشــخص نکردنــد 

و اساســاً انتخــاب امــام، بــر عهــده مــردم گذاشــته شــده اســت.1

نکته دوم: انتخاب امام بر عهده چه کسی است؟!

بــا مراجعــه بــه قرآن کریــم کــه مــورد قبــول همــه مســلمین اســت و 
از هــر گونــه تحریــف و تغییــری بــه دور می باشــد2، مشــخص می شــود 
ــه دســت  ــام ب ــاب ام ــه انتخ ــق گرفت ــن تعل ــه ای ــی ب ــّنت اله ــه: س ک
خداونــد باشــد، از ایــن رو در هیچکــدام از ادیــان گذشــته، گــزارش 
نشــده کــه پیامبــران الهــی، خودشــان و یــا امّتشــان، اجــازه یافتــه 
باشــند امــام، خلیفــه و رهبــر جامعــه را انتخــاب کننــد. بــرای نمونــه به 

ــه در ایــن زمینــه اشــاره می شــود: چنــد آی

»َو ِإْذ قــاَل َربُّــَك لِْلَمالِئَکــِة ِإنِّــي جاِعــٌل ِفــي َالَْأْرِض َخِلیَفــًة 3؛ 
و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان فرمــود: مــن در زمیــن جانشــین 

خواهــم گذاشــت«.

ــه اینکــه یکــی از ویژگی هــای  ــه ب ــا توّج ــم: ب ــاور اهل ســنت می گویی ــن ب 1. در پاســِخ ای
ــت،  ــخیص نیس ــل تش ــردم قاب ــط م ــر توس ــن ام ــت و ای ــت« اس ــام، »عصم ــی ام اساس

ــد. ــام را ندارن ــی انتخــاب ام ــردم اصــال توانای ــن م بنابرای
ْکــَر َو إِنـّـا لـَـُه لَحافُِظــوَن ﴿حجــر، آیــۀ 9﴾؛ همانــا مــا قــرآن را نــازل  لَْنــا اَلذِّ 2. إِنـّـا نَْحــُن نَزَّ

کردیــم، و یقینــاً مــا نگهبــان آن هســتیم.
3. ﴿بقرة، آیۀ30﴾
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ــي  ــاَل ِإنِّ ــنَّ ق ُه ــاٍت َفَأَتمَّ ــُه ِبَکِلم ــَم َربُّ ــی ِإبْراِهی »َو ِإِذ ِابَْتل
ــاُل  ــاَل ال َین ــي ق ِت یَّ ــْن ُذرِّ ــاَل َو ِم ــًا ق ــاِس ِإمام ــَك لِلّن جاِعُل
َعْهــِدي اَلّظالِِمیــَن1؛ و چــون خداونــد ابراهیــم  را بــا کلماتــی آزمــود، 
و وی همــۀ آن را بــه انجــام رســانید ]خداونــد بــه او[ فرمــود: مــن تو 

ــرار دادم«. ــوا ق ــام و پیش ــردم ام ــرای م را ب

»یــا داُوُد ِإنـّـا َجَعْلنــاَك َخِلیَفــًة ِفــي َالَْأْرِض2؛ ]خداونــد فرمــود[ ای  
داود! همانــا مــا تــو را در زمیــن جانشــین و خلیفــه قــرار دادیــم«.

ُهــْم إِنَّ اهلَل َقــْد بََعــَث لَُکــْم طالُــوَت َمِلــکًا3؛  »َو قــاَل لَُهــْم نَِبیُّ
و پیامبرشــان بــه آنــان گفــت: خــدا طالــوت را بــرای شــما بــه زمامــداری 

برانگیخــت«.4

مراجعــه بــه روایاتــی کــه در کتــب روایــی معتبر شــیعه و اهل ســنت 
از پیامبــر خــدا نقــل شــده، ایــن امــر را روشــن و آشــکار می ســازد 
کــه در مســأله امامــت و خالفــت، نــه تنهــا مســلمانان، بلکــه خــود آن 
حضــرت هــم نقشــی نداشــتند و مســأله تعییــن امــام و انتخــاب خلیفه، 

تنهــا بــر عهــده خداســت.  بــرای نمونــه توّجــه کنیــد:

ــه« را  ــر  بن َصعَصع ــی عام ــه »بن ــدا قبیل ــر خ ــه پیامب هنگامی ک

1. ﴿بقرة، آیۀ 124﴾
2. ﴿بقرة، آیۀ 247﴾

3. بــرای مشــاهده مــوارد بیشــتر بــه آیــاِت 73 ســوره انبیــاء، 24 ســوره ســجده، 5 ســوره 
قصــص، 74 ســوره فرقــان و ... مراجعــه شــود.
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بــه  اســالم دعــوت کــرد، آنهــا گفتنــد: مــا تنهــا در صورتــی مســلمان 
می شــویم کــه جانشــین پــس از شــما از قبیلــه مــا باشــد!. بــا وجــود 
اینکــه 400 جنگجــوی آمــاده بــرای دفــاع از پیامبــر و مســلمانان 
ــدت  ــه  ش ــلمانان ب ــت و مس ــود داش ــر وج ــه بنی عام ــه در قبیل مک
نیازمنــد چنیــن افــرادی بودند،1حضــرت، دنــدان طمــِع کســانی کــه 
دنبــاِل ریاســت و امامــت بــر مســلمین بودنــد را کندنــد و فرمودنــد: 

ــده  ــر عه ــر  [ ب ــین پیامب ــِن جانش ــر ]تعیی ــن ام »ای
ــرار می دهــد«.2 خداســت و او آن را هــر کجــا کــه بخواهــد ق

بنابرایــن از نــگاه آیــات قــرآن و روایــاِت مــورد قبــول شــیعه و اهــل 
ــر عهــده  ســنت، مشــخص اســت کــه مســأله انتخــاب امــام، تنهــا ب
خــدا اســت و نــه تنهــا مــردم، بلکــه شــخص پیامبــر خــدا نیــز در 

ایــن امــر نقشــی نداشــته  انــد. 

نکته سوم: جانشین پیامبر خدا کیست؟! 

پــس از اینکــه مشــخص شــد جانشــین پیامبــر و مســأله امامــت 
ــش  ــوال پی ــن س ــود، ای ــی ش ــخص و معرف ــدا مش ــوی خ ــد از س بای
می آیــد کــه خداونــد چــه کســی را بــه عنــوان خلیفــه و جانشــین 

ــه داشــته باشــید کــه  ــا توّج ــدرت آنه ــه و ق ــن قبیل ــت ای ــه اهمّی ــردن ب ــی ب ــرای پ 1.  ب
ســپاه پیامبــر خــدا در جنــگ بــدر کــه تقریبــا ده ســال پــس از ایــن واقعــه رخ داد، تنهــا 

متشــّکل از 313 نفــر بــود.
2.  َطَبری، تاریخ ااُلَمِم و الُمُلوک، ج 2، ص350: »االَمُر اِلَی اهللِ یََضَعُه َحیُث یَشاُء«.
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ــده اســت؟  ــاِم پــس از ایشــان، برگزی پیامبــر خــدا و ام

دّقــت در آیــات قــرآن کریــم و روایــات کتــب شــیعه و اهــل ســنت، 
ایــن نکتــه را مشــخص می کنــد کــه مــوارد فراوانــی وجــود دارد کــه 
در آنهــا بــه صــورت مســتقیم و یــا غیر مســتقیم1به مســأله جانشــینی 
ــام از ســوی خــدا  ــه و ام ــه شــده و شــخص خلیف ــر پرداخت پیامب

معرفــی شــده اســت. 

در میــان ایــن مــوارد فــراوان، یــک مــورد از اهّمّیــت بســیار باالیــی 
ــتار،  ــن نوش ــم در بخــش نخســت ای ــا ه برخــوردار اســت و قصــد م
بیــان ماجــرای همیــن واقعــه اســت؛ امــا پیــش از پرداختــن بــه آن، 

تذّکــر مطلبــی مهــم، الزم اســت:

بــر خــالف تصــّور نادرســت رایــج، مســأله معرفــِی جانشــین پیامبــر 
خــدا اختصاصــی بــه اواخــر عمــر شــریف آن حضــرت و روز غدیــر 
ــوری  ــه ام ــوت ب ــار دع ــالم و در کن ــور اس ــاز ظه ــه از آغ ــدارد؛ بلک ن
همچــون توحیــد، نبــّوت، معــاد و ... مــورد توّجــه بــوده و تکلیــف آن 

در آیــات و روایــات مشــخص بــوده اســت. 

پیامبــر در همــان روزهــای نخســت تبلیــغ علنــی دیــن اســالم ـ 
ار«1 مشــهور شــد ـ جانشــین، امــام و رهبــر پــس  کــه بــه »یَــوُم الــَدّ

1. دانشــمندان علــم کالم، ادلــه امامــت را بــه دو دســته نــّص َجلــّی و نــصّ َخِفــّی تقســیم 
کرده انــد کــه مــا در ایــن نوشــتار از آنهــا بــا عنــوان مســتقیم و غیــر مســتقیم یــاد کرده ایــم.
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از خودشــان را معرفــی کردنــد. ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه پــس از 
ســه ســال دعــوِت پنهانــی و مخفیانــه در مکــه مکرمــه، بــا نــزول آیــه 
اِنــذار2 پیامبــر خــدا موّظــف بــه تبلیــغ علنــی و شــروع آن از میــان 
خانــدان خــود گردیــد. آن حضــرت بــا کمــک امیرالمؤمنیــن چهــل 
ــس از صــرف  ــرده و  پ ــوت ک ــب را دع ــدان عبدالمطل ــر از فرزن نف

غــذا3، فرمودنــد: 

»ای فرزنــدان عبدالمطلّــب! بــه خــدا قســم در میــان عــرب، جوانــی را 
ســراغ نــدارم کــه چیــزی بهتــر از آنچــه مــن بــرای شــما آورده ام، بــرای 
قومــش آورده  باشــد. مــن خیــِر دنیــا و آخــرت را بــرای شــما آورده ام. 
خــدا بــه مــن فرمــان داده تــا شــما را به ســوی او فــرا بخوانــم، اکنــون 
ــرادر، وصــّی و جانشــین  ــا ب ــد ت ــاری می کن ــرا ی ــک از شــما م کدام ی

مــن در میــان شــما پــس از مــن باشــد؟«. 

علــی  تنهــا  بودنــد،  حاضــر  مجلــس  آن  در  کــه  کســانی  از 
بن ابی طالــب کــه حــدود 13ســال از عمــر شریفشــان می گذشــت، 
ــد:  ــان فرمودن ــاره ایش ــز درب ــر نی ــد. پیامب ــی کردن ــالم آمادگ اع

»ایــن بــرادر، وصــی و جانشــین مــن در میــان شماســت. ســخن او 

1.  روِزخانــه. از ایــن روز عــالوه بــر عنــوان »یــوم الــدار« بــا عنــوان »یــوم اإلنــذار« )روز ِهشــدار( 
نیــز یــاد شــده اســت.

2. »أَنِْذْر َعِشیَرتََک اَلْْقَربِیَن؛ خویشان نزدیکت را هشدار ده« ﴿شعراء، آیۀ 214﴾
ــرای ســیرکردن چنــد نفــر  ــا غــذای اندکــی کــه تنهــا ب 3. حضــرت در یــک معجــزه ب

ــود، همــه آن40 نفــر را ســیر ســاختند و مقــداری غــذا هــم اضافــه آمــد. کافــی ب
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را بشــنوید و از او اطاعــت کنیــد«.1

 در والیــت و امامــت امیرالمؤمنین صراحــت این ســخن پیامبــر
و لــزوم اطاعــت مســلمانان از ایشــان بــه انــدازه ای بــود کــه مهمانــان 
هنــگام تــرک جلســه، بــه حضــرت ابوطالــب می گفتنــد: » از ایــن 
بــه بعــد بایــد از پســرت اطاعــت کنــی و بــه حــرف او گــوش بدهــی«.2

نکته چهارم: آیات و روایات امامتی

ــا روز عیــد ســعید غدیــر خــم،  ــدار« و ت پــس از ماجــرای »یــوم ال
هــم خداونــد در آیــات متعــددی از قــرآن کریــم، و هــم پیامبــر در 
مــوارد فراوانــی بــه مســأله امامــت و رهبــری امــت اســالمی پرداختــه 
ــا  ــال آشــکار مشــخص ســاخته اند. م ــه صــورت کام و تکلیــف آن را ب
در ایــن بخــش بــه صــورت مختصــر بــه برخــی از آن آیــات و روایــات 

ــم:   ــاره می کنی اش

بــا مراجعــه بــه قــرآن کریــم بدســت مــی آید کــه: آیــات فراوانــی بر 
مســأله امامــت و والیــت امیرالمؤمنیــن، عصمــت آن حضــرت، علــِم 
 فــراوان آن امــام همــام و والیتــی شــبیه والیــت خــدا و پیامبــر خــدا
ــا اشــاره  ــه برخــی از آنه ــه ب ــد ک ــت می  کن داشــتِن آن حضــرت دالل
ــه«5،  ــتراء«1، »والیــت«2، »اُولواالمــر«3، »تطهیر«4»ُمباِهل می شــود: »اِش

1. »إَِنّ َهَذا أَِخی َو َوِصیی َو َخلِیَفِتی فِیُکْم َفاْسَمُعوا لَُه َو أَِطیُعوا«
2. طبری، تاریخ ااُلَمِم وَ الُمُلوک، ج 2، ص321
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کــر«7، »َصاِدقِیــن«8 و ... .9  »َمــَودَّت«6، » أهــُل الِذّ

مطابــق ایــن آیــات، والیــت امیرالمؤمنیــن هم تــراز و در راســتاِی 
ــت بی چــون و چــرا  ــر شــمرده شــده و اطاع ــت خــدا و پیامب والی

همــه مســلمانان از ایشــان واجــب شــده اســت.10 

در کنــار آیــات الهــی، مراجعــه بــه روایــات فریقیــن )شــیعه و اهــل 
ــه  ــدا ک ــر خ ــه: پیامب ــد ک ــن می کن ــب را روش ــن مطل ــنت( ای س
ــد و  ــوا و هــوس ســخن نمی گوی ــم » از روی ه ــرآن کری ــم ق ــه حک ب
ــت«11  ــود، نیس ــازل می ش ــه او ن ــه ب ــی ک ــز وح ــزی ج ــارش چی گفت
ــام و  ــگان را از مق ــی، هم ــوارد گوناگون ــرآن، در م ــا ق ــگام ب ــز هم نی
منزلــت واالی امیرالمؤمنیــن آگاه کــرده بودنــد. احادیثــی همچــون 
»ثقلیــن«، »ســفینه«1، »ِطیــر َمشــِوی«2، »مدینه العلــم«، »َرأیَــت«3، 

1. ﴿بقره، آیۀ 207﴾
2. ﴿مائده، آیۀ 55﴾
3. ﴿نساء، آیۀ 59﴾

4. ﴿احزاب، آیۀ 33﴾
5. ﴿آل عمران، آیۀ 61﴾

6. ﴿شوری، آیۀ 23﴾
7. ﴿انبیاء، آیۀ7﴾

8. ﴿توبه، آیۀ 119﴾
9. متن و ترجمه این آیات در پایان کتاب در پیوست شماره دو آمده است.

10. توضیــح و شــرح مفّصــِل ایــن آیــات و نحــوة اســتدالل شــیعه بــه آنهــا از حوصلــه ایــن 
کتــاب خــارج اســت؛ دوســتان بــرای مباحــث تفصیلــی می تواننــد بــه کتــاب فارســی »جواهــر 

الــکالم فــی معرفــۀ االمامــۀ و االمــام« آیــت اهلل ســیدعلی میالنی)ُمّدِظلُّــه( مراجعــه کننــد.
11. ﴿نجم، آیات 4و3﴾
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ــی از  ــت« و ... همگ ــت«، »والی االَبواب«، »منزل ــدُّ ــٍی«، »َس »ضربةُعل
همیــن قبیــل هســتند.4

 ــد کــه: امیرالمؤمنیــن ــا می فهمان ــه م ــث ب ــن احادی دقــت در ای
هم ســنگ قــرآن و تنهــا راه نجــات از گمراهــی5، کشــتی نجــات امــت 
و تنهــا راه نجــات از هالکــت و نابــودی6، محبوب تریــن آفریــده خــدا 
ــد و  ــوده ان ــوی 8و ... ب ــم نب ــه7، دروازه شــهر عل ــر از همــه صحاب و برت
نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه بــا وجــود ایشــان، امامــت و خالفــت بــه 

شــخص دیگــری نمــی رســد .

1. ِکشتی
2. مرغ بریان

3. پرچم
4. متن و ترجمه این احادیث در پایان کتاب در پیوست شماره سه آمده است.

5. حدیث ثقلین
6. حدیث َسفینه

7. حدیث ِطیر َمشِوی
8. حدیث مدینه العلم
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آیه نخست: آیه تبلیغ

ِّــَك َو إِْن لـَـْم  ِّــْغ مــا أُنـْـِزَل إِلَْیــَك ِمــْن َرب ُســوُل بَل »یــا أَیَُّهــا اَلرَّ
تَْفَعــْل َفمــا بَلَّْغــَت ِرســالََتُه َو اهلَُل یَْعِصُمــَك ِمــَن اَلّنــاِس إِنَّ اهلَلَ ال 

یَْهــِدي اَلَْقــْوَم اَلْکاِفِریــَن 1؛

ــری  ــت و رهب ــاره والی ــروردگارت ]درب ــوی پ ــه از س ــر! آنچ ای پیامب
امیرالمؤمنیــن [ بــر تــو نــازل شــده ابالغ کــن؛ و اگــر انجام ندهــی پیام 
خــدا را نرســانده ای. و خــدا تــو را از ]آســیب و گزنــد[ مــردم نگه مــی دارد؛ 

ــد«.  ــت نمی کن ــران را هدای ــروه کاف ــاً خــدا گ قطع

1. ﴿مائدة، آیۀ 67﴾
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آخرین جایگاه اعالن عمومی امامت

ــت  ــول بیس ــدا در ط ــر خ ــد و پیامب ــه خداون ــود اینک ــا وج ب
ــف  ــدد، تکلی ــات متع ــات و روای ــا آی ــالت ب ــوت و رس ــال نب و ســه س
مســلمانان در مســأله امامــت و خالفــت را مشــخص، و شــخص امــام 
ــد،  ــی کــرده بودن ــه صراحــت معرف و خلیفــه پــس از پیامبــر را ب
ــتور  ــه دس ــوی ب ــریف نب ــر ش ــال عم ــن س ــم در آخری ــاز ه ــا ب ام
ــرت  ــوده حض ــه فرم ــه ب ــت ک ــکل گرف ــی ش ــد ، اجتماع خداون
صدیقــه شــهیده، خداونــد پــس از آن در مســأله امامــت، 
 ُحّجــت را بــر همــگان تمــام و در موضــوع رهبــری پــس از پیامبــر

ــت.1 ــی نگذاش ــه ای باق ــذر و بهان ــس، ع ــرای هیچ ک ب

پــس از نــازل شــدِن آیــۀ 27 ســوره مبارکــه حــّج2 مبنــی بــر دعوت 
همگانــی بــه ســوی حــج، پیامبرخــدا دســتور دادنــد بــه مــردم بــا 
آوازهــای بلنــد اعــالم نماینــد کــه پیامبــر بــه حــج خواهــد رفــت؛ و 
ایــن ســفر، آخریــن حــج ایشــان مي باشــد؛ هــر کســی توانائــی دارد، 
حاضــر شــود. همچنیــن آن حضــرت اطرافیــان شــهر مدینــه و اعــراب 

بادیه نشــین را بــا نامــه، خبــردار کردنــد. 

1. صــدوق، الخصــال، ج 1، ص 173: »َو َهــْل تـَـَرَک أَبـِـي یـَـْوَم َغِدیــِر ُخــمٍّ ِلََحــٍد ُعــْذرا؛ آیــا 
پــدرم در روز  غدیــر خــم بــرای احــدی جــای عــذر و بهانــه ای باقــی گذاشــت؟«.

ْن فـِـي النَّــاِس بِالَْحــجِّ یْأتـُـوَک ِرَجــااًل َو َعلـَـی ُکلِّ َضاِمــٍر یْأتِیــَن ِمــْن ُکلِّ َفــجٍّ َعِمیــٍق؛  2. »َو أَذِّ
مــردم را بــه حــج اعــالم کــن و دعــوت عمومــی نمــا تــا پیــاده و ســواره بــر مرکب هــای 

الغــر از هــر راه دور بــه ســوی خانــه خــدا بیاینــد«.
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مــردم بســیاری جمــع شــدند و هنــوز چهــار روز بــه مــاه ذی الحّجــه 
ــروران  ــرا، س ــه زه ــا حضــرت فاطم ــر ب ــه پیامب ــود ک ــده ب مان
جوانــان اهــل بهشــت امــام حســن و امــام حســین و همــه 

ــدند.  ــارج ش ــوداع، خ ــرای حجــة ال ــه ب ــان از مدین همسرانش

ــه  ــی ب ــام ماموریت ــرای انج ــن ب ــفر امیرالمؤمنی ــدای س در ابت
ــد، آن  ــد روز بع ــا چن ــد، ام ــه بودن ــن رفت ــه یم ــر ب ــتور پیامب دس

ــدند.  ــق ش ــر  ملح ــه پیامب ــز ب ــرت نی حض

 در بازگشــت از حجــة الــوداع1 و در راه مکــه بــه مدینــه، پیامبــر
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــوند ت ــور می ش ــد، مأم ــتور خداون ــه دس ب
 ــن ــت امیرالمؤمنی ــت و والی ــی، امام ــمی و عموم ــورت رس ــه ص ب
ــت  ــری و امام ــرش رهب ــه پذی ــبت ب ــردم نس ــرده و از م ــالغ ک را اب
ــی  ــتور اله ــن دس ــرت ای ــد. آن حض ــت بگیرن ــن بیع امیرالمؤمنی
ــود کــه هنــوز زمــاِن  ــه تاخیــر انداختنــد و علــت آن هــم ایــن ب را ب
زیــادی از مســلمان شــدِن بیشــتر مــردم نمی گذشــت و کــم و بیــش 

ــد.2 ــده می ش ــا دی ــت در آنه ــار جاهلی آث

ــات  ــر تبلیغ ــادا در اث ــه مب ــران بودندک ــرت نگ ــن آن حض همچنی

ــه واپســین حــج پیامبــر کــه در آخریــن ســال عمــر شــریف ایشــان، برگــزار شــد  1. ب
ــه  ــالغ« گفت ــا »حجــۀ الب ــوداع« ی ــد، »حجــۀ ال ــا مســلمانان وداع کردن و ایشــان در آن ب

می شــود.
2. عیاشی، کتاب التفسیر، ج 1، ص 333
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ــاد و  ــان، دام ــه ایش ــد ک ــان کنن ــلمانان گم ــن1، مس ــی منافقی منف
پســر عمــوی خــود را، نــه بــه دســتور خداونــد بلکــه بــه خواســت خود، 
بــه عنــوان رهبــر بعــدی مســلمانان، معرفــی کــرده، و در نتیجــه ایشــان 
 را تکذیــب کــرده و بخاطــر همیــن مرتــد شــوند2؛ از ایــن رو پیامبــر
ابــالغ پیــام خــدا را بــه تاخیــر انداختنــد تــا اینکــه خداونــد بــا نــزول 

آیــه »تبلیــغ«3، نگرانــی پیامبــر را برطــرف ســاخت:

»ای پیامبــر! آنچــه از ســوی پــروردگارت ]دربــاره والیــت و 
رهبــری امیرالمؤمنیــن[ بــر تــو نــازل شــده ابــاغ کــن؛ و 
اگر انجــام ندهی پیام خدا را نرســانده ای. و خدا تو را از ]آســیب 
و گزنــد[ مــردم نگــه مــی دارد؛ قطعــًا خــدا گــروه کافــران را 

ــد«.4 ــت نمی کن هدای

ــف  ــر خــدا دســتور توق ــه شــریفه، پیامب ــن آی ــزول ای ــس از ن پ
داده و فرمودنــد: کاروان هایــی کــه جلوتــر رفته انــد، برگردنــد و 
منتظــر ماندنــد کاروان هایــی کــه هنــوز نرســیده اند، برســند. پــس از 
رســیدن همــه مســلمانان حاضــر در آن زمــان و مــکان، پیامبــر بــه 

ــد.  ــد کــه اذان بگوی ــوّذن دســتور دادن ُم

فــاِق﴿ ــْن َحْولَُكــْم ِمــَن َاْلَأْعــراِب ُمناِفُقــوَن َو ِمــْن َأْهــِل َاْلَمِديَنــِة َمــَرُدوا َعــَلى َالنِّ 1. َو ِممَّ
توبــة،آيــه101﴾؛ و گروهــی از بادیــه نشــینانی کــه پیرامونتــان هســتند منافــق انــد؛ و نیــز 

گروهــی از اهــل مدینــه بــر نفــاق خــو گرفته انــد.
2. کلینی، الکافي، ج 1، ص 289

3. برخی از این آیه با عنوان آیه »ابالغ« یاد کرده اند.
4. ﴿مائدة، آیۀ 67﴾
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بــا جمع شــدن مــردم و شــکل گرفتن بزرگتریــن اجتمــاع مســلمانان 
ــراد  ــه ســخنرانی و ای ــر، حضــرت شــروع ب ــان حضــور پیامب در زم

خطبــه نمودنــد و در آن از نزدیکــی زمــان مرگشــان، خبــر دادنــد:

»خداونــد مهربــان و آگاه بــه مــن خبــر داده اســت کــه من و 
شــما همــه خواهیــم ُمــرد1؛ گویــی از ســوی پــروردگار دعــوت 

شــده ام بنابرایــن، دعــوت وی را اجابــت می کنم«.2

در ادامه پیامبر از جمع حاضر پرسیدند:

ــان  ــردم از خودت ــما م ــه ش ــبت ب ــر نس ــِن پیامب ــا م »آی
ــتم؟«.4 ــر3 نیس ــب اختیارت صاح

مــردم همگــی پاســخ دادنــد: بلــه. آن حضرت پس از پاســخ مســلمانان 
حاضــر، مســأله امامــت و والیــت امیرالمؤمنین را ابــالغ کردند:

ــه  ــر کــس ک ــولَاُه5؛ ه ــٌی َم ــَذا َعِل ــولَاُه َفه ــُت َم ــن ُکن »َفَم

َُّهــْم َمیُِّتــوَن؛ بــی تردیــد تــو  ــٌت َو إِن َّــَک َمیِّ 1. اشــاره بــه آیــه30 ســوره مبارکــه زمــر: »إِن
ــد«. ــم می میرن ــان ه ــاً آن ــری و قطع می می

2. صدوق، الخصال، ج 1، ص 66
3. اشاره به آیه: »اَلنَِّبيُّ أَْولی بِالُْمْؤِمِنیَن ِمْن أَنُْفِسِهْم ﴿أحزاب ، آیۀ6﴾؛ پیامبر، نسبت به 

مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است«.
4. »أَلَسُت أَولَي بُِکم ِمن أَنُفِسُکم«

5. اَحمــد بــن َحنَبــل، ُمســَند، ج2، ص 262؛ ایــن حدیــث در ســه کتــاب از ِصحــاح ِســّته 
اهــل ســنت، ُســَنن ابــن ماجــه، ســنن ترمــذی و ســنن نســائی نیــز آمــده اســت.
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مــن مولــی و صاحــب اختیــار او هســتم، ایــن علــی  هــم مولــی و 
ــار اوســت«.1 صاحــب اختی

شــاید بتــوان گفــت: ایــن عبــارت، مهمتریــن بخــش خطبــه غدیــر 
خــم و ُرکــن اساســی آن اســت کــه معمــوال از آن بــا عنــوان »حدیــث 

غدیــر« یــاد می شــود.

 داللِت حدیث غدیر بر امامت امیرالمؤمنین

ــر امامــت و  ــر ب ــت حدیــث غدی ــه چگونگــی دالل ــن بخــش ب در ای
ــن  ــه در ای ــکاالتی ک ــه اش ــم و ب ــن می پردازی ــت امیرالمؤمنی والی

ــم: ــخ می دهی ــت، پاس ــده اس ــرح ش ــه مط زمین

 آیــا می تــوان بــا حدیــث غدیــر، امامــت امیرالمؤمنیــن
را اثبــات کــرد؟ 

واژه »مولــی« در حدیــث غدیــر بــه معنــای »سرپرســت و صاحــب 
اختیــار« اســت و نمی تــوان مدعــی شــد مــراد از آن، امــوری همچــون 

»محبــت و دوســتی« و یــا »نصــرت و یــاری« اســت.

مهمتریــــن دلیل هــــای مــــا دربــــاره اینکه » واژه »مولــــی« در ایــــن 
حدیــــث بــه معنــای »سرپرســت«، می باشــد، بــر ایــن پایــه اســت: 

1. در اعتبــار ایــن بخــش حدیــث همیــن بــس کــه عالــم متعّصــب اهــل ســنت، 
شــمس الدین ذهبــی، آن را متواتــر و قطعی الصــدور از پیامبــر دانســته اســت: »... 
الحدیــث متواتــر، اتیّقــن اّن رســول اهلل  قالــه« )ذهبــی، البدایــه و النهایــه، ج5، ص214(
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ــق  ــاره ح ــه درب ــزاب1 ک ــوره اح ــه 6 س ــه آی ــت ب ــر نخس 1. پیامب
ریاســت2، اولویــت و تقــّدم ایشــان بــر همــه مومنیــن در تمــام امــور 
دیــن و دنیــا اســت3، اشــاره کردنــد و ســپس فرمودنــد: »َفَمــن ُکنــُت 
َمــواَلُه َفهــَذا َعِلــٌی َمــواَلُه«؛ بنابرایــن همــان والیتــی کــه در ایــن 
آیــه شــریفه، بــرای پیامبــر ثابــت شــده، بــه فرمــان الهــی و ابــالغ 
ــم  ــان ه ــت و ایش ــت اس ــم ثاب ــن ه ــرای امیرالمؤمنی ــوی ب نب
هماننــد پیامبــر بــر تمــام امــور دیــن و دنیــای مومنیــن، ریاســت، 

ــد. اولویــت و حــق تقــدم دارن

2. پــس از اینکــه پیامبــر، امیرالمؤمنیــن را بــه عنــوان »مولی« 
معرفــی فرمودنــد، عمــر بن خطــاب نــزد امیرالمؤمنیــن آمــده و بــا 
عبــارت »مبــارک باشــد، مبــارک باشــد بــر تــو  ای علــی، شــما 
اکنــون سرپرســت مــن و تمــام مســلمین هســتی«4 بــه ایشــان 

تبریــک گفــت.

 مشــخص اســت کــه چنیــن شــادباش گفتنــی بــا اعــالم امامــت و 
رهبــری امیرالمؤمنیــن بــر مســلمانان ســازگار اســت، نــه بــا اعــالم 
دوســتی و یــاوری امیرالمؤمنیــن نســبت بــه مســلمانان کــه مســأله 

َأْولــیِباْلُمْؤِمِنیــَنِمــْنَأْنُفِســِهْم﴿أحــزاب،آيــه6﴾؛پیامبــر،نســبتبــهمؤمنــاناز ِبــيُّ 1.»َالنَّ
خودشــاناولــیوســزاوارتراســت«.

2. نیشابوری، تفسیر َغرائب القرآن و َرغائب الفرقان، ج 5، ص 447
3. زمخشری، الَکّشاف عن حقائق َغوامض الَتنزیل، ج 3، ص 523

ِــٍب اَصَبحــَت  ــَن اَبِی َطال ــا اب ــَک یَ َ ــٍخّ ل َ ــٍخّ ب َ ــه، ج  7، ص349: »ب ــه و النهای ــی، البدای 4. ذهب
ــواَلی و َمولَــی ُکلِّ مســلٍم«. َم
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تــازه ای نیســت و همــه مســلمانان آن را بــا تمــام وجــود درک کــرده 
و از آن آگاه بودنــد.

ــالمی،  ــزرگ اس ــاع ب ــر در آن اجتم ــعرای حاض ــه ُش ــعاری ک 3. اش
ســرودند، بــه خوبــی بــه هــر شــخص ُمنصــف و بــدون غرضــی کمــک 
می کنــد کــه بفهمــد مــراد پیامبــر از واژه »مولــی« در حدیــث غدیــر، 

چــه بــوده اســت؟ امامــت و رهبــری و یــا دوســتی و یــاوری؟ 

ــالِغ  ــس از اِب ــود، پ ــر ب ــاب پیامب ــه از اصح ــت ک ــان بنِ ثاب َحّس
والیــت امیرالمؤمنیــن توســط پیامبــر خــدا، شــعری ســرود کــه 

ــر بخشــی از آن اســت: بیــت زی

»َفَقــاَل ُقــم یــا علــی َفِانََّنــی َرِضیُتــَك ِمــن بَعــدی اِمامــًا و 
هادیــًا؛

یعنــی: ســپس ]پیامبــر خــدا [ فرمــود یــا علــی، برخیــز کــه مــن 
پســندیدم کــه تــو پــس از مــن، امــام و رهبــر باشــی«.1

بنابرایــن حاضــران در روز غدیــر خــم هــم از واژه »مولــی« در 
حدیــث غدیــر، مســأله امامــت و رهبــری اُّمــت اســالمی را فهمیده انــد 

ــاوری را. ــه امــوری همچــون دوســتی و ی ن

1.امینی،الغديرفيالكتابوالسنةواألدب،ج1،ص427
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چند نکته درباره آیه تبلیغ

ــده«  ــه »مائ ــوره مبارک ــغ در س ــه تبلی ــه آی ــه اینک ــه ب ــا توّج 1. ب
 ــر ــر پیامب ــده ب ــوره نــازل ش ــوره، آخریــن س ــده و ایــن س آم
ــه  ــزم ب ــر مل ــه پیامب ــأله ای ک ــود مس ــده می ش ــد1، فهمی می باش
ابــالغ آن بــوده، نمی توانــد مســائلی همچــون توحیــد، نبــوت، معــاد، 
نمــاز، روزه، زکات، حــج و ... باشــد؛ چــرا کــه همــه ایــن امــور پیشــتر 

ــود. ــا نب ــاره آنه ــالغ دوب ــه اب ــازی ب ــد و نی ــالغ شــده بودن اب

ــام  ــر انج ــون »اگ ــغ2 همچ ــه تبلی ــف آی ــای مختل 2 . بخش ه
ندهــی رســالت خــدا را نرســانده ای«3، »خــدا تــو را از ]آســیب 
و گزنــد[ مــردم نگــه مــی دارد«4 و »قطعــًا خــدا گــروه کافــران 
 ــر ــه پیامب ــد مســأله ای ک ــد«5 نشــان می دهن ــت نمی کن را هدای
ملــزم بــه ابــالغ و اعــالم آن شــده، بســیار خطیــر و مهــم بــوده اســت؛ 

چــرا که:

   الــف: عبــارت »اگــر انجــام ندهــی رســالت خــدا را 
ــه  ــه منزل ــام ب ــن پی ــالغ ای ــدم اب ــد ع ــان می ده ــانده ای« نش نرس
ــر،  ــورد نظ ــأله م ــی مس ــن یعن ــد و ای ــالت می باش ــدن رس ناتمام مان

1. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 11، ص 312
2 . ﴿مائدة، آیۀ67 ﴾

3 . » إِْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه«
4 . » اهلَل یَْعِصُمَک ِمَن اَلّناِس«

5 . » إِنَّ اهلَل ال یَْهِدي اَلَْقْوَم اَلْکافِِریَن«
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هم تــراز مســأله نبــوت و بــه اهمیــت آن بــوده اســت؛ وگرنــه 
خداونــد آن را معــادل رســالت، قــرار نمــی داد و اتمــام و پذیــرش 

تــالش 23 ســاله حضــرت را منــوط بــه ابــالغ آن نمی کــرد.

ــه  ــردم نگ ــد[ م ــو را از ]آســیب و گزن ــدا ت ــارت »خ    ب: عب
مــی دارد« بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه درونمایــه پیــام، امری اســت 
کــه موجــب خشــم عــده ای خواهــد شــد و ایــن احتمــال هســت کــه 

جــان پیامبــر در اثــر ابــالغ آن بــه خطــر بیفتــد.1 

   ج: عبــارت »قطعــًا خــدا گــروه کافــران را هدایــت 
ــد توســط  ــه بای ــی ک ــه پیام ــن اســت ک ــر ای ــز بیانگ ــد« نی نمی کن
ــختی در آن  ــان سرس ــده، مخالف ــالغ می ش ــردم اب ــه م ــر ب پیامب
زمــان و مــکان داشــته کــه حاضــر بــه پذیــرش آن نبوده انــد و 

ــد.  ــی بزنن ــات خطرناک ــه اقدام ــت ب ــوده دس ــن ب ممک

ــد،  ــون توحی ــوری همچ ــه ام ــوط ب ــام مرب ــوای پی ــن محت بنابرای
نبــوت، معــاد، نمــاز، روزه، زکات، حــج و ... کــه همگــی پیشــتر ابــالغ 
شــده و مــورد پذیــرش همــه جمــع حاضــر قــرار گرفتــه بــود و کســی 

ــوده، نمی باشــد. ــف نب ــا مخال ــا آن ه ب

 ،3 . پــس از فتــح مکــه و در ســال پایانــی عمــر شــریف پیامبــر
ــش  ــرکین قری ــیحیان و مش ــان، مس ــوی یهودی ــری از س ــچ خط هی

1. چنانچه این مسئله پس از واقعه غدیر و در سرازیری گردنه کوه َهرشی، توسط 14 نفر از 
صحابه اتفاق افتاد. )ابن حزم اندلسی، ج11، ص224(
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ــراد از  ــت م ــوان گف ــن رو نمی ت ــت؛ از ای ــوده اس ــالم نب ــه اس متوّج
ــو را از  ــدا ت ــاره آنهــا فرمــوده اســت »خ ــد درب کســانی کــه خداون
ــان و  ــی دارد« مشــرکین، یهودی ــه م ــردم نگ ــد[ م ]آســیب و گزن

ــد.1 ــیحیان بوده ان مس

ــت و  ــأله امام ــد، مس ــی می مان ــه باق ــی ک ــا احتمال ــن تنه بنابرای
ــمی  ــورت رس ــه ص ــان ب ــا آن زم ــه ت ــت ک ــر اس ــینی پیامب جانش

ــود.  ــده ب ــه نش ــرای آن بیعت گرفت ــده و ب ــالم نش اع

نکتــه مهــم دیگــر اینکــه نبایــد فرامــوش کــرد: حکومــت اســالمی 
در آن زمــان، کامــال شــکل گرفتــه و گســترش یافتــه بــود، و آینــده 
ــود؛ از ایــن رو دور از ذهــن  ــرای همــگان آشــکار شــده ب روشــن آن ب
ــه آن  ــر، چشــم طمــع ب ــاران پیامب نیســت برخــی از اصحــاب و ی
داشــته و بخواهنــد خودشــان پــس از پیامبــر بــه امامــت و رهبــری 
ــده  ــن ع ــه ای ــود ک ــی ب ــل پیش بین ــال قاب ــن رو کام ــند؛ از ای برس
بخواهنــد بــرای رســیدن بــه قــدرت و کنــار زدن جانشــین شــرعی و 
 اقداماتــی را انجــام دهنــد و اجــازه ندهنــد پیامبــر ،الهــی پیامبــر

جانشــین خــود را بــه مســلمانان معرفــی نمایــد.2

امــا خداونــد بــا وعــده »اهلَُل یَْعِصُمــَك ِمــَن اَلّنــاِس؛ و خداونــد 
ــم  ــر خ ــداد در غدی ــازه ن ــد« اج ــظ می کن ــردم حف ــو را از م ت

ــر شــود. ــه پیامب خطــری متوّج

1. میالنی، جواهر الکالم، ج4، ص 249
ــب  ــذا غل ــد ه ــم بع ــن،ص4:»ث ــیالداري ــاف ــنوکشـــم ــّرالعالمی ــی،ِس ــدغّزال 2. ابوحام

ــة ...«. ــوى تحــب الرياس اله
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آیه دوم: آیه اکمال دین1

ــْوُهْم  ــا تَْخَش ــْم َف ــْن ِدیِنُک ــُروا ِم ــَن َکَف َِّذی ــَس اَل ــْوَم یَِئ »اَلَْی
ــْم  ــُت َعَلْیُک ــْم َو أَتَْمْم ــْم ِدیَنُک ــُت لَُک ــْوَم أَْکَمْل ــْوِن اَلَْی َو اِْخَش

ــًا2؛ ــاَم ِدین ــُم اَْلِْس ــُت لَُک ــي َو َرِضی نِْعَمِت

ــان  ــن از آن ــدند؛ بنابرای ــد ش ــا امی ــما ن ــن ش ــران از دی ــروز کاف ام
مترســید و از مــن بترســید. امــروز ]بــا نصــِب علــی بــن ابــی طالــب بــه 
والیــت، امامــت، حکومــت و فرمانروایــی بــر امــت[ دینتــان را بــرای شــما 
کامــل، و نعمتــم را بــر شــما تمــام کــردم، و اســالم را برایتــان بــه عنــوان 

ــن پســندیدم«. دی

1. این آیه شریفه در 18ذی الحجه نازل شده است.
2.﴿مائدة،آيه3﴾
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کامل شدن دین اسالم

 و پایــان ســخنرانی پیامبر پــس از ابــالغ والیــت امیرالمؤمنیــن
و پیــش از اینکــه مــردم پراکنــده شــوند، آیــه دیگــری نــازل شــد1که 

بــه » آیــه اِکمــال« معروف اســت:

»امــروز کافــران از دیــن شــما نــا امیــد شــدند؛ بنابرایــن از 
آنــان مترســید و از مــن بترســید. امــروز ]بــا نصــِب علــی بــن 
ــر  ــی ب ــت و فرمانروای ــت، حکوم ــت، امام ــه والی ــب ب ابی طال
امــت[ دینتــان را بــرای شــما کامــل، و نعمتــم را بــر شــما تمام 

کــردم، و اســام را برایتــان بــه عنــوان دیــن پســندیدم«.2 

ــان  ــت را در می ــگاه امام ــت و جای ــکارا اهمی ــریفه آش ــه ش ــن آی ای
ــه شــریفه  ــت در ایــن آی ــا دّق آموزه هــای اســالمی نشــان می دهــد. ب

ــن شــرح اســت:  ــد کــه بدی ــه مهــم بدســت می آی ــد نکت چن

1. یـَـأس و نــا اُمیــدی کافــران و بی ایمانــان از دیــن اســالم و بی اثــر 
شــدن نقشــه های آنهــا بــر ضــّد ایــن دیــن آســمانی، تنهــا در گــروی 
والیــت و امامــت امیرالمؤمنیــن اســت و ایــن یعنــی دیــن اســالم 
بــدون والیــت امیرالمؤمنیــن خطــری بــرای کافــران نداشــته و آنهــا 

بــا دیــن بــدون والیــت امیرالمؤمنیــن مشــکلی ندارنــد.

1. کلینی، الکافي، ج1، ص198و ص289؛ امینی، الغدیر، ج 1، ص447
2. ﴿مائدة، آیۀ 3﴾
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 ــن ــت امیرالمؤمنی ــروی امام ــالم در گ ــن اس ــدن دی 2. کامل ش
 ،ــن ــت امیرالمؤمنی ــدون والی ــالم ب ــن اس ــی دی ــن یعن ــت و ای اس

ــت. ــد اس ــص و ناکارآم ناق

ــن َمرضــّی و پســندیده خــدا  ــی دی ــن اســالم تنهــا در صورت 3. دی
اســت کــه بــا والیــت و امامــت امیرالمؤمنیــن باشــد و ایــن یعنــی 
پذیرفتــن دیــن اســالم بــدون پذیــرش والیــت امیرالمؤمنین ســبب 

کســب رضایــت الهــی و در نتیجــه ســعادت آدمــی، نخواهــد شــد.

پاسخ به پرسشی پیرامون آیه اکمال 

ــه ســوم  ــا بخشــی از آی ــت تنه ــن« در حقیق ــه »کامل شــدن دی آی
ســوره مائــده می باشــد. ایــن آیــه از ســه بخــش تشــکیل  شــده اســت. 
ــا در بخــش  ــاره احــکام اســت1؛ ام ــه درب ــن آی بخــش اول و ســوم ای
ــان  ــه پای ــن، ب ــدن دی ــل ش ــران، کام ــدی کاف ــا اُمی ــط آن از» ن وس
ــن«،  ــوان دی ــه عن ــه اســالم ب ــد ب ــت خداون ــاندن نعمــت و رضای رس
ــادن برخــی  ــه اشــتباه افت ــر ســبب ب ــن ام ــر داده می شــود . همی خب

ــم: ــخ آن می پردازی ــتباه و پاس ــن اش ــه ای ــه ب ــت. در ادام ــده اس ش

ــُة َو  ــُمَاْلَمْیَت ــْت َعلَْیُک َم ــرار اســت: »ُحرِّ ــن ق ــده از ای ــۀ ســوم ســوره مبارکــه مائ 1. متــن آی
ِطیَحــُة  َيــُةَوَالنَّ ُم َو لَْحــُم اَلِْخْنِزیــِر َو مــا أُِهــلَّ لَِغْیــِر اهلَل بـِـِه َوَاْلُمْنَخِنَقــُةَوَاْلَمْوُقــوَذُةَوَاْلُمَتَردِّ اَلــدَّ
ْیُتــْم َو مــا ُذبـِـَح َعلَــی اَلنُُّصــِب َو أَْن تَْسَتْقِســُموا بـِـالْْزالِم ذلُِکــْم  ــُبُع إاِلّ مــا َذکَّ َو مــا أََکَل اَلسَّ
َِّذیــَن َکَفــُروا ِمــْن ِدیِنُکــْم َفــا تَْخَشــْوُهْم َو اِْخَشــْوِن اَلَْیــْوَم  فِْســٌق اَلَْیــْوَم یَِئــَس اَل
أَْکَمْلــُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم َو أَتَْمْمــُت َعَلْیُکــْم نِْعَمِتــي َو َرِضیــُت لَُکــُم اَْلِْســاَم ِدینــًا 

َفَمــِن اُْضُطــرَّ فـِـي َمْخَمَصــٍة َغْیــَر ُمَتجانـِـٍف إِلِثْــٍم َفــإِنَّ اهلَلَ َغُفــوٌر َرِحیــٌم«
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کامــل شــدن دیــن بــا بیــان احــکام صــورت گرفــت و یــا 
بــا اعــام امامــت؟

برخــی بــه ایــن بهانــه کــه قبــل و بعــد ایــن بخــِش وســط، دربــاره 
ــی  ــالم، ارتباط ــن اس ــدن دی ــده اند کامل ش ــی ش ــت، مدع ــکام اس اح
بــا اعــالم امامــت و والیــت امیرالمؤمنیــن نــدارد و مربــوط بــه بیــان 
احــکام اســت؛ و خداونــد پــس از بیــان آخریــن احــکام، از کامل شــدن 

دیــن و ... خبــر داده اســت. 

امــا حقیقــت ایــن اســت کــه آیــه »اِکمــال دیــن« هرچنــد در میــان 
آیــات احــکام قــرار گرفتــه اســت، امــا ارتباطــی میــان ایــن بخــش بــا 

قبــل و بعــد آن وجــود نــدارد1؛ چــرا کــه:

1. در ایــن آیــه شــریفه، خبــر از نــا اُمیــدی کافــران از اســالم داده 
شــده و مشــّخص اســت کــه احــکام شــرعی بیــان  شــده در ابتــدای 
ــا  ــران شــوند..3 واقع ــا اُمیــدی کاف ــد باعــث ن ــه2 هرگــز نمــی توانن آی

1. طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 5، ص 167

2.ترجمــهبخــشنخســِتآيــهســومســورهمبارکــهمائــدهازايــنقــراراســت:بــرشــماحرامشــدهاســت
گوشــتمــرداروخــونوگوشــتخــوکوآنچــهبــهنــامغیــرخــداکشــتهاندوحیــوانخفــهشــدهوآنچــه
بــهضــربچــوبوســنگمــردهوآنچــهبــهســببپــرتشــدنازبلنــدیجــاندادهوحیوانــیکــهبــه
ضــربشــاخحیــوانديگــرازبیــنرفتــهوحیوانــیکــهدرنــدهایآنراکشــتهوازآنخــورده،مگــرآنچــه
راکــهدرآســتانهمــرگ،قابــلتذکیــهبــودهوشــمابــهدســتورشــرعتذکیــهکردهايــد،ونیــزآنچــهبــرای
ــرشــماحــرامگشــته ــهوســیلهتیرهــایقمــارســهمبندیمیکنیــدب بــتهــاقربانــیشــده،وآنچــهب

اســت.ايــن]امــور[فســقونافرمانــیاســت...﴿مائــدة،آيــه3﴾
3. بویژه که همین احکام دقیقا در یهودیت هم وجود دارد.
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ــوک و  ــت خ ــون، گوش ــوردن خ ــودن خ ــان حرام ب ــی می ــه ارتباط چ
ــران اســت؟!  ــا مایوس شــدن کاف ــح شــرعی نشــده، ب ــی کــه ذب حیوان
آیــا ایــن امــر معقــول اســت کــه بگوییــم چــون خداونــد بــرای نمونــه 
ــدی  ــدن از بلن ــبب پرت ش ــه س ــه ب ــی ک ــوردن حیوان ــوده: »خ فرم

ــده اند؟!. ــد ش ــا اُمی ــران ن ــرام اســت«، کاف ــان داده، ح ج

2. عبــارت »از آنــان مترســید و از مــن بترســید«1 در آیــه بــه 
ــا  ــن و ن ــه ســبب کامل شــدن دی ــی ک ــد مطلب ــان می کن روشــنی بی
اُمیــدی کافــران گشــته، مســأله ای بــوده کــه بیــان آن خطــر داشــته 
اســت؛ براســتی بیــان احکامــی همچــون حرام بــودن خــوردن خــون و 
گوشــت خــوک، چــه خطــری داشــته اســت؟! بنابرایــن آیــه »اِکمــال 

دیــن«، دربــاره احــکام نیســت.

3. احــکام بیــان شــده در ابتــدای آیــه، در آیاتــی کــه قبــال 
ــأله  ــد مس ــان می ده ــن نش ــد2 و ای ــم آمده ان ــد ه ــده بودن ــازل ش ن
کامل شــدن دیــن مربــوط بــه مســأله ای غیــر از بیــان احــکام اســت.

ــزول  ــاهد ن ــز ش ــن« نی ــال دی ــه »اِکم ــدن آی ــد از نازل ش 4. بع
آیاتــی پیرامــون احــکام هســتیم3 و ایــن یعنــی آیــه »اِکمــال دیــن«، 
ــزول  ــد بعــد از ن ــه نبای ــدارد وگرن ــان همــه احــکام ن ــا بی ارتباطــی ب

1. ﴿مائدة، آیۀ3﴾: »ال تَْخَشْوُهْم َو اِْخَشْوِن«
2. ﴿بقره، آیۀ 173﴾ و ﴿نحل، آیۀ 115﴾

3. المیزان في تفسیر القرآن، ج 5، ص171



40

ــر  ــری ب ــم دیگ ــر داده، حک ــن خب ــدن دی ــه از کامل ش ــه ک ــن آی ای
ــد.1 ــازل می ش ــر ن پیامب

ــدی  ــا اُمی ــوده و ن ــده ب ــان نش ــکام بی ــه اح ــوز هم ــن هن بنابرای
ــت  ــت و رضای ــیدن نعم ــان رس ــه پای ــن، ب ــدن دی ــران، کامل ش کاف
خداونــد بــه اســالم بــه عنــوان دیــن، ارتباطــی بــه احــکام و بیــان آنها 
نداشــته و مســأله دیگــری، ســبب ایــن امــور شــده اســت کــه همــان 

ــوده اســت.  ــن ب ــت امیرالمؤمنی ــت و والی ــالم امام اع

چرا آیه » اِکمال دین« در میان آیات احکام آمده است؟

امــا هنــوز یــک پرســش باقــی مانــده اســت و آن هــم اینکــه چــرا ابتــدا 
و انتهــای ایــن آیــه دربــاره احــکام اســت، امــا بخــش وســط آن، دربــاره 

امامــت امیرالمؤمنیــن و کامل شــدن دیــن توســط اعــالم آن؟

پاســخ ایــن اســت کــه ترتیــب آیــات و ســوره ها در قــرآن کنونــی، 
ــه  ــزول آنهــا نیســت؛ بلکــه ایــن ترتیــب کنونــی، ب مطابــق ترتیــب ن

دســتور پیامبــر صــورت گرفتــه اســت.2

ــتور  ــه دس ــدا  ب ــر خ ــه پیامب ــت ک ــن اس ــوی ای ــال ق احتم
خداونــد بخاطــر اینکــه مبــادا دشــمنان امیرالمؤمنیــن، بخواهنــد 

1. صحیــح الُبخــاري، ج 7، ص147: »آِخــُر آیـَـٍۀ نََزلـَـْت َعلـَـی النَِّبــيِّ َصلَّــی اهلل َعلَْیــِه َو َســلََّم 
بـَـا«. آیـَـُۀ الرِّ

2. معرفت، علوم قرآنی، ص107



41

آیــه »اِکمــال دیــن« را از قــرآن حــذف کننــد، آن را در میــان عبــارات 
آیــه دیگــری قــرار داده1 تــا کســانی کــه نمی خواهنــد بــه آیــه عمــل 
ــف  ــا تحری ــاره احــکام اســت، ب ــه درب ــه آی ــه ک ــن بهان ــه ای ــد، ب کنن
معنــوی2 آیــه بــه هــدف شــوم خــود برســند و نیــازی بــه حــذف آیــه 

از قــرآن و در نتیجــه تحریــف لفظــی3 آن نباشــد. 

توّجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه پیامبــر خــدا بخِش»اکمــال 
ــه  ــت ک ــته اس ــکام گذاش ــه اح ــان آی ــه ای در می ــه گون ــن« را ب دی
خواننــده هرچنــد در نــگاه نخســت، گمــان می کنــد ایــن بخــش نیــز 
دربــاره احــکام اســت، امــا بــا اندکــی درنــگ و اندیشــه کــه خواننــده 
قــرآن بــه آن ســفارش شــده، بــرای او مشــخص می شــود کــه بخــش 

وســط آیــه، ارتباطــی بــا قبــل و بعــد آن نــدارد.

1. نّجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت، ص180
2 . تحریف معنوی به تغییر معنایی و مفهومی آیات قرآن گفته می شود.

3 . تحریــف لفظــی بــه کــم یــا زیاد شــدن واژه، آیــه و یــا ســوره ای از قــرآن کریــم گفتــه می شــود 
بــه بــاور همــه فرقه هــای اســالمی چنیــن تحریفــی در قــرآن صــورت نگرفتــه و نخواهــد گرفــت.
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آیه سوم: آیه عذاب

»َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب واِقٍع لِْلکاِفریَن لَْیَس لَُه داِفع1؛ 

ــن  ــد، ای ــع ش ــه واق ــرد ک ــي ک ــت عذاب ــده  اي درخواس ــت کنن درخواس
عــذاب مخصــوص کافــران اســت و هیچ کــس نمي توانــد آن را دفــع کنــد«.

1 . ﴿معارج،2و1﴾
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اعتراض به پیامبر و آمدن سنگ آسمانی

 پــس از نــزول آیــه تبلیــغ، ابــالغ امامــت و خالفــت امیرالمؤمنین
توســط پیامبــر، و ســپس نــزول آیــه اکمــال و بیعــت مســلمانان1با 
حضــرت امــام علی بــه عنــوان »امیرالمؤمنیــن«2، رویــدادی ُرخ داد 
ــل  ــر از عکس العم ــی پیامب ــتی نگران ــان دهنده درس ــم نش ــه ه ک
ــه در  ــود و هــم ســبب نازل شــدن ســومین آی برخــی از مســلمانان ب

غدیــر خــم شــد. ماجــرا بدیــن شــرح اســت:

ــه  ــن ب ــدِن امیرالمؤمنی ــب ش ــر نص ــه خب ــت ک ــزی نگذش چی
ــان،  ــا ایش ــردم ب ــت م ــر و بیع ــس از پیامب ــری پ ــت و رهب امام
ــاب  ــه از اصح ــری ک ــارث َفه ــان بن ح ــد. نُعم ــش ش ــهرها پخ در ش
ــرد:  ــرض ک ــد و ع ــول آم ــرت رس ــت حض ــود، خدم ــر ب پیامب

تــو بــه مــا دســتور دادی بــه یگانگــی خــدا و اینکــه تــو فرســتاده 
ــه  ــپس ب ــم، س ــهادت دادی ــم ش ــا ه ــم، م ــهادت بدهی ــتی ش او هس
جهــاد، حــج، روزه، نمــاز و زکات فرمــان دادی و مــا هــم همــه اینهــا 
ــن جــوان  ــه ای ــا اینک ــا راضــی نشــدی ت ــه اینه ــا ب ــم، ام را پذیرفتی

1 . پیامبــر خــدا از همــه حاضــران در غدیــر خــم، حتــی بانــوان نیــز بیعــت گرفتنــد و بــرای 
بیعــت بانــوان بــا امیرالمومنیــن، ظــرف آبــی آوردنــد و پــرده ای زدنــد کــه نیمــی از ظــرف آب 
در یــک ســوی پــرده و نیــم دیگــر آن در ســوی دیگــر قــرار داشــت و زنــان بــا قــرار دادن دســت 

خــود در یــک ســوی آب، و امیرالمومنیــن در ســوی دیگــر، بــا آن حضــرت بیعــت نمودنــد.
2 .آیات بَحرانی، الُبرهان في تفسیر القرآن، ج 3، ص88
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)اشــاره بــه امیرالمؤمنیــن( را بــه جانشــینی خــود منصــوب 
کــردی و گفتــی: »هــر کــس کــه مــن سرپرســت او هســتم، 
ایــن علــی هــم سرپرســت اوســت«، آیــا ایــن ســخن از ناحیــه 
خــودت اســت یــا از ســوی خــدا؟!. پیامبــر، فرمودنــد: »ســوگند بــه 
ــن از ناحیــه خــدا اســت«.  خدایــی کــه معبــودی جــز او نیســت، ای

نعمــان بــه ســمت َمرَکــب خــود برگشــت و گفــت: خداوندا، اگــر این 
ســخن حــق و از ناحیــه تــو اســت، ســنگی از آســمان بــر مــن ببــاران«.  
اینجــا بــود کــه ســنگی از آســمان بــر ســرش فــرود آمــد و او ُکشــته 

شــد. آیــات نخســت ســوره معــارج دربــارة وی می باشــد1:

»درخواســت کننــده  اي درخواســت عذابــي کــرد کــه واقــع 
ــس  ــت و هیچ ک ــران اس ــوص کاف ــذاب مخص ــن ع ــد، ای ش

ــد«.2 ــع کن ــد آن را دف نمي توان

برکات سنگ آسمانی

از ایــن داســتان کــه در کتــب معتبــر شــیعه و اهــل ســنت آمــده و 
نــزول آیــه عــذاب،3 دو امــر مهــم فهمیــده می شــود:

ــت؛  ــاور نیس ــت و ی ــر4، دوس ــث غدی ــی« در حدی ــراد از »مول 1 . م

1. طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 20، ص 11؛ آلوسی، روح المعاني في تفسیر 
القرآن العظیم، ج ،15 ص 62

2. ﴿معارج، آیات2و1﴾
3. ﴿معارج، آیۀ1﴾

4. َمن کنُت مواله فهذا علٌی مواله«
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ــی را اراده  ــن معناهای ــی« چنی ــر از واژه »مول ــر پیامب ــه اگ ــرا ک چ
ــالم  ــان از اع ــرادی همچــون نعم ــا نداشــت اف ــر ج ــد، دیگ ــرده بودن ک
آن ناراحــت شــوند و بــه پیامبــر اعتــراض کننــد. آنچــه کــه موجــب 
ناراحتــی نعمــان شــده بــود، امامــت و سرپرســتی امیرالمؤمنیــن بود.

ــد و  ــه توحی ــن ماجــرا ب ــه در همی ــان ک ــردی همچــون نعم 2 . ف
یگانگــی خــدا، نبــوت و پیامبــری حضــرت محمــد، وجــوب نمــاز، 
روزه، جهــاد، حــج، زکات و... اعتــراف کــرده اســت، تنهــا بــه ِصــرف 
نپذیرفتــن والیــت و امامــت امیرالمؤمنیــن، از دایــره اســالم خــارج 

و ســزاوار عــذاب الهــی شــده اســت.

برای مطالعه بیشتر

الغدیر في الکتاب و السنة و الدب ، عالمه امینی، جلد اّول

ــی،  ــت اهلل میالن ــام، آی ــۀ االمامــة و االم ــی معرف ــکالم ف ــر ال جواه
ــارم ــد چه جل

ــنت(،  ــل س ــدگاه اه ــر از دی ــات غدی ــه آی ــی ب ــر )نگاه ــات غدی آی
ــی ــت اهلل میالن آی

داستان سپاه یمن، آیت اهلل میالنی

ــر  ــن، دکت ــدگاه فریقی ــت در دی ــات والی ــیر آی ــی تفس ــی تطبیق بررس
نّجــارزادگان
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آیه  

  آیه چهارم: آیه والیت1

ــَن  ــوا َالَِّذی ــَن آَمُن ــولُُه َو َالَِّذی ــُه َو َرُس ــُم َالّل ُک ــا َولِیُّ »ِإنَّم
ــوَن2 ؛  ــْم راِکُع کاَة َو ُه ــزَّ ــوَن َال ــالَة َو ُیْؤُت ــوَن َالصَّ ُیِقیُم

سرپرســت شــما تنهــا خــدا و پیامبــر اوســت و مؤمنانــی کــه همــواره 
نمــاز را برپــا می دارنــد و در حالــی کــه در رکوعنــد، صدقــه می دهنــد«.

1. این آیه شریفه در 24 ذی الحجه نازل شده است.
2. ﴿مائدة، آیۀ 55﴾
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داستان والیت و خاتم بخشی

ــر  ــد، خدمــت پیامب ــه مســلمان شــده بودن ــان ک گروهــی از یهودی
ــرت  ــدا، حض ــر خ ــد: ای پیامب ــرض کردن ــیدند و ع ــدا رس خ
ــه عنــوان وصــی و جانشــین خــود  ــون را ب موســی، یوشــع بن ن
برگزیــده بــود، شــما چــه کســی را بــه عنــوان وصــی و جانشــین خــود 

ــد: ــازل ش ــده ن ــوره مائ ــه 55 س ــان آی ــن زم ــد؟1در همی برگزیده ای

»سرپرســت شــما تنهــا خــدا و پیامبــر اوســت و مؤمنانــی 
ــه در  ــی ک ــد و در حال ــا می دارن ــاز را برپ ــواره نم ــه هم ک

ــد«. 2 ــه می دهن ــد، صدق رکوعن

یهودیــان پــس از شــنیدن ایــن آیــه عــرض کردنــد: خــدا و 
ــال  ــه در ح ــی ک ــراد از »مومنان ــا م ــیم؛ ام ــرش را می شناس پیامب
رکــوع نمــاز، صدقــه می دهنــد«، چــه کســانی هســتند کــه آنهــا نیــز 
ــد؟  ــتی دارن ــت و سرپرس ــا والی ــر م ــرش ب ــدا و پیامب ــار خ در کن
ــا  ــد ب ــه بیایی ــا می خواهــد ک ــام پاســخ، از آنه ــر خــدا در مق پیامب
هــم بــه مســجد برویــم. زمانــی کــه بــه مســجد می رســند، نیازمنــدی 
را مشــاهده می کننــد کــه هنــگام خــروج از مســجد بســیار خوشــحال، 
مــدام می گویــد: خــدا خیــرش بدهــد. پیامبــر ســالم می کنــد و از 

1.  بــا توّجــه بــه اینکــه آیــۀ 55 ســوره مبارکــه مائــده در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش، 
ــه معنــای سرپرســت و  ــه ب ــن آی ــی« در ای ــازل شــده، مشــخص می شــود کــه واژه »مول ن

رهبــر جامعــه اســالمی اســت.
2.  ﴿مائدة، آیۀ 55﴾
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او می پرســد: چــرا ایــن قــدر خوشــحالی؟ خــدا بــه چــه کســی جــزای 
خیــر بدهــد؟ 

ــه  ــی ب ــچ راه ــودم و هی ــد ب ــدت نیازمن ــه ش ــد: ب ــرد می گوی آن م
ــکلم را  ــم مش ــردم و گفت ــزم ک ــم را ج ــت عزم ــید. عاقب ــم نرس ذهن
ــک  ــن کم ــه م ــاً ب ــا حتم ــذارم و آنه ــان می گ ــلمانان در می ــا مس ب
خواهنــد کــرد. امــا بــه هرکــس رو انداختــم، کمکــم نکــرد و دســتم 
را نگرفــت. از همــه جــا نــا اُمیــد بــودم و آخریــن اُمیــدم مســجد بــود. 
وارد مســجد شــدم و از حاضــران درخواســت کمــک کــردم؛ امــا اینجــا 

هــم در کمــال نابــاوری کســی بــه مــن کمــک نکــرد. 

ــی  ــدم جوان ــان دی ــه ناگه ــم ک ــرون می رفت ــجد بی ــتم از مس داش
ــه ســمت مــن دراز کــرد؛ اول  ــود، دســتش را ب کــه در حــال نمــاز ب
متوّجــه نشــدم چــه منظــوری دارد اّمــا وقتــی چشــمم بــه انگشــتر او 
ــد؛  ــه مــن کمــک کن ــا دادن انگشــتر ب ــاد، فهمیــدم می خواهــد ب افت
مــن هــم آن انگشــتر را از انگشــتش درآوردم و االن هــم دارم مــی روم 

آن را بفروشــم. 

ــا  ــه م ــود؟ آن را ب ــه ب ــوان ک ــیدند: آن ج ــدا پرس ــر خ پیامب
ــران  ــرد و حاض ــاره ک ــوان اش ــه آن ج ــد ب ــده. نیازمن ــان ب نش

گفتنــد: او کــه علــی بن ابی طالــب اســت.

ــش  ــدام بخ ــی در ک ــیدند: عل ــد پرس ــدا از نیازمن ــر خ پیامب
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ــه داد؟ ــو صدق ــه ت نمــاز ب

نیازمنــد گفــت: در حــال رکــوع. حضــرت بــه محــض شــنیدن ایــن 
ــس  ــز پ ــد و دیگــر حاضــران در مســجد نی ــر« گفتن پاســخ، »اهلل اکب
ــن  ــه حاضری ــد. ســپس پیامبــر رو ب از حضــرت، »اهلل اکبــر« گفتن

کردنــد و بعــد از قرآئــت آیــه والیــت، فرمودنــد: 

ــِدی1؛ علــی بن ابیطالــب  ــم بَع ُک ــٍب  َولِیُّ ــُن ابی طال ــیُّ ب »َعل
 سرپرســت شــما پــس از مــن اســت«.

حاضران در مسجد هم گفتند: 

ــه عنــوان  ــه اســام ب ــه عنــوان پــروردگار، ب ــه خــدا ب »ب
ــه  ــه علــی ب ــر و ب ــوان پیامب ــه عن ــه محمــد ب ــن، ب دی

ــنودیم«.2 ــم و خش ــت دادی ــت، رضای ــوان سرپرس عن

در این هنگام آیه 56 سوره مائده بر پیامبر نازل شد:

َِّذیــَن آَمُنــوا َفِإنَّ ِحــْزَب اهلَلِّ ُهُم  َو َمــْن یََتــَولَّ اهلَلَّ َو َرُســولَُه َو اَل
اَلْغالُِبوَن؛3

1. واژه »بعــدی« کــه در ایــن حدیــث آمــده بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه: مــراد از واژه » ولــی« 
در ایــن حدیــث و همچنیــن در آیــه والیــت، بــه معنــای ُمِحــّب و ناصــر نیســت، چــرا کــه 
امیرالمومنیــن هــم در زمــان پیامبــر و هــم بعــد از ایشــان ُمِحــّب و ناصــر مؤمنیــن 
ــه  ــر ب ــان را منحص ــودن ایش ــّب و ناصر ب ــد ُمِح ــر بخواهن ــدارد پیامب ــا ن ــد و معن بوده ان

بعــد از زمــان خودشــان بکننــد.
2. رضینا باهللِ رباً و باالسالِم دیناً و بمحمٍد نبیاً و بعلٍی ولیاً«

3. ﴿مائدة،آيه56﴾
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و کســانی کــه خــدا و رســولش و مؤمنــان ]علــی بــن ابی طالــب[ را بــه 
سرپرســتی بپذیرنــد ]حــزب خداینــد،[ و یقینــاً حــزب خــدا پیروزند.1

چگونه آیه والیت بر امامِت امیرالمؤمنین داللت دارد؟!

ــبب  ــه س ــی ک ــت و ماجرای ــه والی ــزول2 آی ــأن ن ــان ش ــس از بی پ
نــزول ایــن آیــه شــد، بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ بدهیــم کــه ایــن 
آیــه چگونــه بــر امامــت و رهبــری امیرالمؤمنیــن داللــت می کنــد.

آیــه والیــت و شــأن نــزول آن بــه صــورت کامــال واضــح و آشــکار، 
ــت و  ــدا و امام ــر خ ــت پیامب ــینی و خالف ــأله جانش ــف مس تکلی
 3ــر ــهادت پیامب ــس از ش ــردای پ ــالمی  را در ف ــت اس ــری ام رهب
ــه  ــوره مبارک ــریفه از س ــه ش ــن آی ــر ای ــت. براب ــرده اس ــخص ک مش
ــا  ــر اســت4، تنه ــر پیامب ــازل شــده ب ــن ســوره ن ــه آخری ــده ک مائ

ــد5: ــر مــردم حــق والیــت و سرپرســتی دارن ســه نفــر ب

1. بحرانی، البرهان في تفسیر القرآن، ج2 ،ص 813
2. به رخداد یا پرسشی که آیه پس از آن نازل می شود، شان نزول آیه می گویند.

ــْم  ــَل اِنَْقلَْبُت ــإِْن مــاَت أَْو ُقِت ُســُل أَ َف ــْن َقْبلِــِه اَلرُّ ــْت ِم ــْد َخلَ ــٌد إاِّل َرُســوٌل َق 3. » َو مــا ُمَحمَّ
َعلــی أَْعقابُِکــْم. و محّمــد جــز فرســتاده ای از ســوی خــدا کــه پیــش از او هــم فرســتادگانی 
ــه روش گذشــتگان و  ــا اگــر او بمیــرد بلکــه کشــته شــود، ب گذشــته اند، نیســت. پــس آی

نیــاکان خــود برمی گردیــد؟! «.﴿آل عمــران ، آیــۀ144﴾
4.  فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 11، ص312

5. »اِنّمــا« در زبــان عربــی مفیــد َحصــر و اِنحصــار اســت. بنابرایــن معنــای آیــه این گونــه 
می شــود کــه »سرپرســت شــما تنهــا خداونــد، پیامبــرش و مومنانــی کــه در حــال رکــوع 
نمــاز زکات می دهنــد ]و امــر سرپرســتی منحصــر در آنهــا اســت و شــخص دیگــری ولــِیّ 

امــر شــما نیســت[«.
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1. خداوند
 2. پیامبر خدا

3. مومنان زکات دهنده در حال رکوع نماز

ــا را  ــه شــیعه و اهــل ســنت آنه ــی ک ــات فراوان ــه روای ــه ب ــا توّج ب
ــه یکــی از آنهــا اشــاره  ــن نوشــتار ب ــدای ای ــد ـ و در ابت نقــل کرده ان
کردیــم ـ فهمیــده می شــود مــراد از »مومنانــی کــه در حــال رکــوع 

ــت.2 ــن اس ــد«1 امیرالمؤمنی ــه می دهن ــاز، صدق نم

 ،ــر ــدا و پیامب ــس از خ ــریفه پ ــه ش ــن آی ــق ای ــن مطاب  بنابرای
تنهــا امیرالمؤمنیــن بــر مــردم حــق والیــت و سرپرســتی دارد و از 
ایــن رو بــا وجــود ایشــان، شــخص دیگــری لیاقــِت خالفــت، امامــت و 

ــد داشــت.  ــت را نخواه حکوم

معنای واژه »ولّی«

ــی«  ــه واژه »ول ــود ک ــخص می ش ــه مش ــه لغت نام ــه ب ــا مراجع ب
ــد.  ــادی می باش ــی زی ــت و دارای معان ــی اس ــترک لفظ مش

مشــترک لفظــی یعنــی یــک واژه بیــش از یــک معنــا دارد؛ هماننــد 
واژه »شــیر« در زبــان فارســی کــه ســه معنــا دارد. 

کاَةَوُهْمراِکُعوَن« الَةَوُيْؤُتوَنَالزَّ 1.»َالَِّذيَنآَمُنواَالَِّذيَنُيِقیُموَنَالصَّ
ــراد  ــی أن الم ــیر عل ــع أئمــة التفس ــد أجم ــف، ج3، ص 614: »ق ــاب المواق ــی، کت 2. ایج
ــي  ــه کان ف ــّي  فإن ــون« عل ــم راکع ــی و ه ــه تعال ــی قول ــون الصــالة إل ــن یقیم بـ»الذی

ــت اآليــة« ــا فســأله ســائل فأعطــاه خاتمــه فنزل الصــالة راکع
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زمانــی کــه شــخصی یــک واژه مشــترک را در گفتــار و یــا نوشــتار 
خــود بــه کار می بــرد، بایــد بــا قرینــه مشــخص کنــد کــه کــدام معنــا 
از معانــی آن واژه را اراده کــرده اســت1؛ از ایــن رو بــرای پــی  بــردن بــه 
اینکــه گوینــده و یــا نویســنده از واژه مشــترک، کــدام معنــای آن اراده 

کــرده، بایــد بــه دنبــال قرینــه بــود. 

ــرای واژه  ــت ب ــب لغ ــده در کت ــه ش ــی گفت ــه معان ــان هم از می
»ولــی«، تنهــا ســه معنــا بــرای ایــن واژه در آیــه والیــت ادعــا شــده 

اســت:

1. ُمِحّب و دوست؛
2. ناصر و یاور؛

3. ولّی امر و سرپرست.

واژه »ولّی« در آیه والیت به چه معناست؟

ــت از  ــه والی ــد در آی ــه خداون ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ح
ــن اســت  ــخ ای ــرده اســت؟ پاس ــی را اراده ک ــه معنای ــی« چ واژه »ول
کــه بــرای فهمیــدن مــراد خداونــد از واژه »ولــی«، بایــد بــه قرینــه  ای 
کــه خداونــد آورده و بــه واســطه آن بــه مخاطــب خــود، فهمانــده کــه 

کــدام معنــا را اراده کــرده اســت، توّجــه کنیــم:

1. برای نمونه در زبان فارسی واژگان »آب«، »درنده« و »پاستوریزه« قرینه می شوند که از 
لفظ مشترک »شیر« کدام معنای آن اراده شده است: »شیر آب را ببند«، »امروز یک شیر 

درنده دیدم« و »شیر پاستوریزه«.
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قرینه نخست: واژه »اِنّما« مفید حصر است

ــر و  ــد حص ــت، مفی ــده اس ــه آم ــدای آی ــه در ابت ــا« ک واژه »اِنّم
ــر  ــا ه ــه را ب ــه، آی ــن قرین ــه ای ــه ب ــا توّج انحصــار می باشــد. حــال ب
ــا ببینیــم کدام یــک از  ســه معنــای ادعــا شــده، ترجمــه می کنیــم ت

ــازگاری دارد: ــه س ــن قرین ــا ای ــا شــده ب ــای ادع آن ســه معن

معنــای اّول: ُمِحــّب و دوســت شــما تنهــا خــدا، رســول و مومنینی 
هســتند کــه در حــال رکــوع نمــاز، صدقــه می دهنــد. )یعنــی کســی 

غیــر از ایــن ســه، شــما را دوســت نــدارد(

معنــای دّوم: ناصــر و یــاور شــما تنهــا خــدا، رســول و مومنینــی 
هســتند کــه در حــال رکــوع نمــاز، صدقــه می دهنــد. )یعنــی کســی 

ــاری نمی کنــد( ــن ســه، شــما را ی ــر از ای غی

ــی امــر و سرپرســت شــما تنهــا خــدا، رســول  ــای ســّوم: ول معن
ــد.  ــه می دهن ــاز، صدق ــوع نم ــال رک ــه در ح ــتند ک ــی هس و مومنین
)یعنــی کســی غیــر از ایــن ســه، حــق والیــت و سرپرســتی بــر شــما 

نــدارد(

بــا توّجــه بــه اینکــه منحصرکــردن دوســت و یــاور در خــدا، رســول 
ــا  ــد«، قطع ــه می دهن ــاز، صدق ــوع نم ــال رک ــه در ح ــی ک و »مومنین
ــت و  ــه دوس ــیم ک ــرادی را می شناس ــا اف ــه م ــت، و هم ــت اس نادرس
یــاور مومنیــن هســتند امــا از خــدا، رســول و »مومنینــی کــه در حــال 
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رکــوع نمــاز، صدقــه می دهنــد«، نمی باشــند، متوّجــه می شــویم 
مــراد از واژه »ولــی« در آیــه والیــت، »سرپرســت و صاحــب اختیــار« 

اســت نــه دوســت و یــاور. 

بنابراین آیه از دو حال خارج نیست: 

ــن  ــه در ای ــاور اســت ک ــای دوســت و ی ــه معن ــّی« در آن ب ــا »ول ی
ــد.  ــتباه می باش ــه اش ــورت آی ص

ــاور  ــت و ی ــای دوس ــه معن ــّی« ب ــت و »ول ــت اس ــه درس ــا آی و ی
ــد. ــت می باش ــای سرپرس ــه معن ــه ب ــت، بلک نیس

 بــا توّجــه بــه اینکــه هیــچ مســلمانی نمی پذیــرد در قــرآن خطــا و 
اشــتباهی باشــد1، بنابرایــن »ولــّی« بــه معنــای سرپرســت و صاحــب 

ــد. ــار می باش اختی

قرینه دوم: شأن نزول آیه والیت 

قرینــه دیگــر مبنــی بــر اینکــه مــراد از واژه »ولــّی« در آیــه 
ــان  ــش یهودی ــه و پرس ــزول آی ــاِن ن ــت، ش ــت اس ــت، سرپرس والی
ــاره وصــی  ــازه مسلمان شــده از پیامبــر اســت کــه از ایشــان درب ت
پیامبــر و سرپرســت مومنیــن ســوال کردنــد ـ نــه دوســت و یــاور 

1. »ال یَْأتِیــِه اَلْباِطــُل ِمــْن بَْیــِن یََدیـْـِه َو ال ِمــْن َخلِْفــِه تَْنِزیــٌل ِمــْن َحِکیــٍم َحِمیــٍد ﴿فصلت ، 
ــازل  ــد، ن ــویش نمی آی ــه س ــرش ب ــت س ــش رو و پش ــی از پی ــچ باطل ــه هی ــۀ42﴾؛ ک آی

شــده از ســوی حکیــم و ســتوده اســت«.
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مومنیــن ـ و آیــه در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش آنهــا نــازل شــد.

دو پرسش مهم

چرایی نیامدن نام امیرالمؤمنین در آیه

اَة  َِّذیــَن یُِقیُمــوَن اَلصَّ َِّذیــَن آَمُنــوا اَل پرســش: اگــر مــراد از »اَل
کاَة َو ُهــْم راِکُعــوَن«،  امیرالمؤمنیــن اســت، پــس  َو یُْؤتـُـوَن اَلــزَّ

چــرا آشــکارا نــام حضــرت در ایــن آیــه ذکــر نشــده اســت؟

ــادآوری  ــه ی ــه نکت ــش س ــن پرس ــه ای ــخ ب ــام پاس ــخ: در مق پاس
می شــود:

   الــف: خداونــد در قــرآن وعــده داده کــه خــود از قــرآن کریــم، 
محافظــت خواهــد کــرد. بــه آیــه زیــر توّجــه کنیــد:

ْکــَر َو إِنّا لـَـُه لَحاِفُظوَن1؛ همانا ما قــرآن را نازل  لَْنا اَلذِّ »إِنـّـا نَْحُن نَزَّ
کردیــم، و یقیناً ما نگهبان آن هســتیم«.

ــباب  ــرآن، از راه اس ــد از ق ــت خداون ــه حفاظ ــت ک ــخص اس و مش
ــی. ــادی و فراطبیع ــر ع ــباب غی ــه اس ــد ن ــادی می باش ع

ــی  ــزه فراوان ــه انگی ــتیم ک ــاهد آن هس ــی ش ــوارد فراوان    ب: در م
ــود  ــن، وج ــت امیرالمؤمنی ــت و والی ــات امام ــف روای ــرای تحری ب

1. ﴿حجر، آیۀ 9﴾
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ــورد اشــاره  ــک م ــه ی ــط ب ــه فق ــرای نمون داشــته اســت. در اینجــا ب
ــدار« )روز  ــوم ال ــث »ی ــنت، حدی ــل س ــّورخ اه ــری، م ــود. طب می ش

ــت: ــکل آورده اس ــن ش ــه ای ــود ب ــخ خ ــاب تاری ــه( را در کت خان

»إَِنّ َهــَذا أَِخــی َو َوِصیــی َو َخِلیَفِتــی ِفیُکــْم َفاْســَمُعوا لـَـُه َو 
أَِطیُعــوا؛ ایــن بــرادر، وصــی و جانشــین مــن در میــان شماســت. پــس 

ســخن او را بشــنوید و از او اطاعــت کنیــد«.1

امــا همیــن حدیــث، بــا ســند و متــن یکســان، در کتــاب تفســیر او 
بــه ایــن شــکل نقــل شــده اســت:

َــُه َو أَِطیُعــوا؛ ایــن  »إَِنّ َهــَذا أَِخــی َو َکــذا َو َکــذا َفاْســَمُعوا ل
ــرادر مــن، چنیــن و چنــان اســت، پــس ســخن او را بشــنوید و از او  ب

اطاعــت کنیــد«.2

و  »وصــّی«  واژه  دو  برخــی  شــدید  متوّجــه  کــه  همانطــور 
ــر  ــر ب ــث دیگ ــا حدی ــد ت ــذف کرده ان ــث ح ــی« را از حدی »خلیفت
ــراوان  ــت نکنــد. ایــن مــورد و مــوارد ف امامــت امیرالمؤمنیــن دالل
ــا  ــان در اینج ــال ذکرش ــه مج ــی ـ ک ــِث امامت ــِف احادی ــِر تحری دیگ
نیســت ـ نشــان می دهــد عــّده ای بــه هــر قیمتــی نمی خواســتند نــه 
امیرالمؤمنیــن بــه امامــت و خالفــت، و نــه ادلــه امامــت و خالفــت 

ــد. ــلمانان برس ــوش مس ــه گ ــان ب ایش

1. طبری، تاریخ االمم و الملوک، ج،2  ص321
2. طبری، جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 19، ص75
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ــث  ــّدار«، حدی ــوم ال ــث »ی ــون حدی ــّددی همچ ــوارد متع ج: در م
ــام  ــه ن ــاره ب ــا اش ــدا ب ــر خ ــر« و ... پیام ــث »غدی ــت«، حدی »والی
مقــدس امیرالمؤمنیــن، ایشــان را بــه عنــوان امــام و رهبــر 
ــه  ــان هم ــهادت ایش ــس از ش ــا پ ــد؛ ام ــی کردن ــلمانان معرف مس
ــه  ــرد ک ــان ک ــد گم ــن نبای ــد. بنابرای ــه ش ــده گرفت ــوارد نادی ــن م ای
اگــر نــام حضــرت امیــر بــه صراحــت در ایــن آیــه می آمــد، دیگــر 
ــاد  ــت ایج ــه حکوم ــیدن ایشــان ب نمی توانســتند مشــکلی در راه رس

ــد.1 کنن

ــری در  ــن تأثی ــام امیرالمؤمنی ــاوردن ن ــا نی ــن آوردن و ی بنابرای
ــا عــدم پذیــرش والیــت ایشــان نداشــته اســت، و برخــی  پذیــرش ی
بــا وجــود آگاهــی کامــل از اینکــه امیرالمؤمنیــن وصــّی و جانشــین 
پیامبــر هســتند، همــه تــوان خــود را بــرای از بین بــردن احادیــث 
خالفــت و امامــت امیرالمؤمنیــن، بــه کار بردنــد، و مشــخص اســت 
کــه اگــر در آیــات قــرآن نیــز نــام حضــرت بــه صراحــت آمــده بود، 
ــت می شــد؛ از  ــرآن تقوی ــراد در تحریف کــردن ق ــن اف ــزه ای ــا انگی قطع
ــام امیرالمؤمنیــن، از  ــا نیــاوردن ن ــا ب ــد حکیــم و دان ایــن رو خداون

تحریــف قــرآن جلوگیــری کــرده اســت. 

1. بــه بــاور شــیعه تنهــا چیــزی کــه در »ســقیفه« غصــب شــد، »حکومــت« بــود کــه تنهــا 
ــی  ــه مقام های ــد، وگرن ــت می باش ــت و خالف ــع امام ــام رفی ــئولیت های مق ــی از مس بخش
ــودن، هرگــز  ــت الهی ب ــه عل همچــون »امامــت«، »خالفــت«، »والیــت«، »وصایــت« و ... ب

ــد. ــا را غصــب کن ــد آن ه ــه کســی بتوان ــل غصب شــدن، نمی باشــند ک قاب
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ــه اینکــه اوصــاف ذکــر شــده در  ــه ب ــا توّج ــد ب ــه نمان ــه ناگفت البت
ــه  ــاز، صدق ــوع نم ــه در حــال رک ــی ک ــی »مومنان ــت ـ یعن ــه والی آی
می دهنــد« ـ تنهــا بــر یــک نفــر صــدق می کنــد، فرقــی بیــن 

ــدارد.1 ــود ن ــاص وج ــورد خ ــن م ــم در ای ــف و اس ــرد وص کارب

چرایی جمع آمدن الفاظ آیه 

ــاَة َو  َِّذیــَن یُِقیُموَن اَلصَّ َِّذیــَن آَمُنــوا اَل پرســش: اگــر مــراد از »اَل
کاَة َو ُهــْم راِکُعــوَن«  امیرالمؤمنیــن اســت، پــس چــرا  یُْؤتـُـوَن اَلــزَّ

بــه جــای اینکــه الفــاظ، مفــرد مذکــر باشــند، جمــع مذکر هســتند؟

پاســخ: بــا مراجعــه بــه کتــب اهــل ســنت کــه علــت نــزول آیــات 
قــرآن کریــم را بیــان کرده انــد، بــه مــوارد متعــددی بــر می خوریــم کــه 
بــا وجــود اینکــه الفــاظ آیــه، جمــع اســت امــا بــه اتفــاق همــه علمــای 

اهــل ســنت، آن آیــه تنهــا دربــاره یــک نفــر نــازل شــده اســت. 

بــرای نمونــه عالمــه امینــی در کتــاب گرانســنگ الغدیــر 
بیســت آیــه را از کتــب اهــل ســنت گــردآوری کــرده کــه بــا وجــود 
جمع بــودن الفــاظ آن آیــات، امــا بــه بــاور علمــای اهــل ســنت، مــراد 

ــام امیرالمؤمنیــن اشــاره  ــه ن ــه جــای اینکــه آشــکارا ب ــه والیــت ب ــد در آی 1. خداون
کنــد از وصــف و ویژگــی انحصــاری آن حضــرت یعنــی »مؤمنانــی کــه در حــال رکــوع نمــاز 

ــرده اســت. ــد«، اســتفاده ک زکات می دهن
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ــر اســت.1 ــک نف ــا ی ــات تنه ــدام از آن آی از هرک

ــا  ــراد از آن تنه ــه م ــا اینک ــی ب ــاظ، منافات ــودن الف ــن جمع ب بنابرای
ــدارد. ــان باشــد، ن امیرالمؤمنیــن در آن زم

 ِســرّ جمع آمــدن الفــاظ آیــه بــا اینکــه از آن تنهــا امیرالمؤمنیــن 
ــم و  ــرای تعظی ــد ب ــه خداون ــد ک ــن باش ــن اســت ای ــده، ممک اراده ش
ــرای  ــن کار را کــرده اســت.2چنانچه ب بزرگداشــت امیرالمؤمنیــن ای
ــرت  ــود: »حض ــه ش ــه گفت ــای اینک ــه ج ــی ب ــان فارس ــه در زب نمون
محمــد فرمــود3«، می گوینــد: »حضــرت محمــد فرمودنــد4«.

1. امینــی، الغدیــر فــی الکتــاب و الســنه و االثــر، ج 3، ص132: بــرای نمونــه آیــه شــریفه: »إِنَّ 
َّمــا یَْأُکُلــوَن فـِـي بُُطونِِهــْم نارا﴿نســاء،آیه10﴾؛ بــدون  َِّذیــَن یَْأُکُلــوَن أَْمــواَل الَْیتامــی  ُظلْمــاً إِن ال
شــک کســانی کــه امــوال یتیمــان را بــه ســتم می خورنــد، فقــط در شــکم های خــود آتــش 

می خورنــد« کــه بــه صــورت جمــع نــازل شــده، تنهــا دربــاره یــک نفــر از صحابــه اســت.
2.  َطبرسی، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 3، ص326

3.  باید به صورِت مفرد بیاید.
4.  برای تعظیم و بزرگداشت به صورِت جمع آمده است.
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 دو نکته پیرامون آیه والیت

ــاره  ــت اش ــه والی ــون آی ــم پیرام ــه مه ــه دو نکت ــش ب ــن بخ در ای
می شــود:

حضور قلب امیرالمؤمنین در نماز

ــتر  ــاز، انگش ــال نم ــن در ح ــه امیرالمؤمنی ــا اینک ــش: آی پرس
ــات  ــاز مناف ــب در نم ــا حضــور قل ــد ب ــد دادن ــه نیازمن خودشــان را ب

ــدارد؟ ن

پاســخ: اینکــه امیرالمؤمنیــن در هنــگام نمــاز متوّجــه حضور آن 
شــخص نیازمنــد در مســجد شــدند و در حــال رکــوع نمــاز، انگشــتر 
ــب ایشــان در  ــا حضــور قل ــی ب ــد، منافات ــه دادن ــه او صدق ــود را ب خ
ــه  ــرا مــراد از حضــور قلــب در نمــاز، توّجــه کامــل ب ــدارد؛ زی نمــاز ن
ــاز  ــه نم ــا ک ــود اســت؛ و از آنج ــام وج ــا تم ــد و پرســتش او ب خداون
ــر  ــی دیگ ــز نوع ــه دادن نی ــد اســت و صدق ــادت خداون ــوع عب ــک ن ی
ــوع  ــک ن ــام ی ــال انج ــرت در ح ــن حض ــد؛ بنابرای ــادت خداون از عب
ــر دو  ــد و چــون ه ــم انجــام داده ان ــری از آن را ه ــوع دیگ ــادت، ن عب
ــاز از  ــال نم ــه ایشــان در ح ــوده، توّج ــد ب ــر خداون ــه خاط ــادت ب عب

خــدا قطــع نشــده اســت.
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والیت دو نفر در یک زمان

پرســش: آیــا اگــر واژه »ولــی« در آیــه والیــت بــه معنــای 
 ،ــر ــات پیامب ــان حی ــه در زم ــد ک ــد، الزم نمی آی ــت باش سرپرس
امیرالمؤمنیــن هــم رهبــر و سرپرســت مســلمانان باشــند و دو نفــر 

ــند؟! ــته باش ــت داش ــردم والی ــر م ــان ب ــک زم در ی

ــت،  ــه والی ــی« درآی ــه کــه اگــر »ول ــن بهان ــه ای ــخ: برخــی ب پاس
ــّی امــر و سرپرســت باشــد، الزم می آیــد کــه در یــک  ــه معنــای ول ب
ــت  ــن ـ سرپرس ــر و امیرالمؤمنی ــی پیامب ــر ـ یعن ــان دو نف زم
ــت  ــته اند دالل ــت، خواس ــن نیس ــر ممک ــن ام ــند و ای ــلمانان باش مس

ــد. ــر ســوال ببرن ــت امیرالمؤمنیــن را زی ــت و امام ــر والی ــه ب آی

حــال آنکــه اوال: همانطــور کــه اثبات والیت بــرای پیامبــر منافاتی 
بــا والیــت خداونــد نــدارد، اثبــات والیــت بــرای امیرالمؤمنیــن هــم 

منافاتــی بــا والیــت پیامبــر خدا نــدارد. 

ــت  ــه والی ــزول آی ــس از ن ــر آن را پ ــه پیامب ــی ک ــاً: در حدیث ثانی
در مســجد فرمودنــد، قیــد1 »بعــدی« آمــده اســت و ایــن یعنــی 
امیرالمؤمنیــن پــس از پیامبــر ولــّی امر و سرپرســت مومنان اســت؛ 
و بنابرایــن مشــکل والیــت داشــتن دو نفــر در یــک زمــان2، الزم نمی آید:

1. »قیــد« کلمــه ای اســت کــه امــوری همچــون فعــل و صفــت را بــه زمــان، مــکان و یــا 
ــازد. ــت خاصــی محــدود می س حال

2. البتــه پاســخ دوم بــر فــرض اشکال داشــتن والیت داشــتن دو نفــر در یــک زمــان اســت 
کــه مــا قبــول نکردیــم.
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  ــم بعــدی؛ علــی بن ابی طالــب ــب  َولّیُک ــن ابی طال ــّی ب »عل
سرپرســت شــما پــس از مــن اســت«.

برای مطالعه بیشتر

الغدیر في الکتاب و السنۀ و الدب ، عالمه امینی، جلد سّوم

ــی،  ــت اهلل میالن ــام، آی ــۀ و االم ــۀ االمام ــی معرف ــکالم ف ــر ال جواه
ــد دوم جل

نگاهی به حدیث والیت، آیت اهلل میالنی

بررســی تطبیقــی تفســیر آیــات والیــت در دیــدگاه فریقیــن، دکتــر 
نجارزادگان
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آیه پنجم: آیه مباهله1

َك ِفیِه ِمْن بَْعــِد ما جاَءَک ِمَن اَلِْعْلِم َفُقــْل تَعالَْوا نَْدُع  َفَمــْن َحاجَّ
أَبْناَءنــا َو أَبْناَءُکــْم َو نِســاَءنا َو نِســاَءُکْم َو أَنُْفَســنا َو أَنُْفَســُکْم ثُمَّ 

نَْبَتِهْل َفَنْجَعــْل لَْعَنَت اهلَل َعَلی اَلْکاِذبِیَن2؛ 

پــس هــر کــه بــا تــو دربــاره او ]عیســی[ پــس از آنکــه بــر تــو علــم 
و آگاهــی آمــد، مجادلــه و ســتیز کنــد، بگــو: بیاییــد مــا پســرانمان را و 
شــما پســرانتان را، و مــا زنانمــان را و شــما زنانتــان را، و مــا نفوســمان را 
و شــما نفوســتان را دعــوت کنیــم؛ ســپس یکدیگــر را نفریــن نماییــم، 

پــس لعنــت خــدا را بــر دروغ گویــان قــرار دهیــم.

1. این آیه شریفه در 24 ذی الحجه نازل شده است.
2. ﴿آل عمران ، آیۀ61﴾
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داستان مباهله

شــهر » نَجــران« در جنــوب غربــی عربســتان و نزدیــک یمــن اســت. 
ــی کــه در آن رخ داده،  ــن شــهر و ماجرای ــی ای ــام قبل ــه ن ــرآن ب در ق
اشــاره شــده اســت.1 ماجــرا از ایــن قــرار بــوده کــه ســاکنان» اُخــدود« 
کــه همــان نَجــران امــروزی اســت، دســت از بُت پرســتی برداشــتند و 
مســیحی شــدند؛ حاکــم یهــودی یمــن، آنهــا را وادار کــرد کــه یهودی 
ــا را  ــر و آنه ــی را حف ــز گودال های ــد. او نی ــا نپذیرفتن ــا آنه ــوند ام ش
ــدن،  ــوختن و یهودی ش ــن س ــیحیان را بی ــرد و مس ــش ک ــر از آت پ
مخّیــر کــرد. مســیحیان حاضــر نشــدند دســت از دیــن خــود بردارنــد 
ــرا  ــن ماج ــر ای ــدند.2 خب ــوزانده ش ــده س ــش، زنده زن ــی در آت و همگ
ــا کمــک  بــه گــوش قیصــر روم کــه مســیحی بــود رســید و او نیــز ب
ــور  ــت3و حض ــن گرف ــم یم ــختی از حاک ــام س ــه، انتق ــاه حبش پادش
مســیحیان در نجــران تــا زمــان ظهــور دیــن اســالم، ادامــه داشــت. 

پیامبــر خــدا پــس از فتــح مکــه در اواخر عمــر شریفشــان نامه ای 
بــه اُســُقف4 نجــران نوشــتند و مســیحیان آن شــهر را بــه دیــن اســالم 
 ــرای بررســی پیشــنهاد پیامبــر ــد. آنهــا گروهــی را ب دعــوت کردن
بــه مدینــه فرســتادند. پــس از اقامــت ســه روزه آنهــا در شــهر مدینــه، 

1. ﴿بروج ، آیات 4-8﴾
2. بحرانی، البرهان في تفسیر القرآن، ج 5، ص624

3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 62، ص337
4. به شخصی که رهبری مسیحیان یک منطقه را بر عهده دارد، اسقف می گویند.



68

پیامبــر دوبــاره آنهــا را بــه دیــن اســالم دعــوت کردنــد. مســیحیان 
گفتنــد: مــا همــه نشــانه هایی کــه در کتب مــان دربــاره پیامبــر پــس 

از مســیح بیــان شــده را در شــما یافتیــم، جــزء یــک نشــانه. 

پیامبــر پرســیدند: آن نشــانه ای کــه در مــن نیافتیــد، چیســت؟ 
ــن  ــیح، ای ــس از مس ــر پ ــانه های پیامب ــی از نش ــد: یک ــا گفتن آنه
ــا  ــما ب ــا ش ــد ام ــق می کن ــد و تصدی ــیح را تایی ــه او مس ــت ک اس

ــد.2 ــب کرده ای ــان را تکذی ــیح، ایش ــتن1 مس ــر و انسان دانس بَش

ــه عنــوان یــک پیامبــر  ــد: مــن ایشــان را ب پیامبــر خــدا فرمودن
الهــی، تصدیــق و تاییــد می کنــم، امــا در عیــن حــال ایشــان را بنــده 

ــه خــدا. ــم و ن خــدا می دان

ــون  ــی همچ ــرت عیس ــزات حض ــه معج ــاره ب ــا اش ــیحیان ب مس
زنده کــردن مــردگان، شــفای نابیناهــا و مبتالیــان بــه بیمــاری پیســی 
و خبــردادن ایشــان از غیــب، مدعــی شــدند کــه ایــن معجــزات جــزء 

ــا ﴿مریــم ، آیــۀ30﴾؛  ِّــي َعْبــُد اهلَلِّ آتانـِـَي اَلِْکتــاَب َو َجَعلَِنــي نَِبیًّ 1. اشــاره بــه آیــه »قــاَل إِن
ــه مــن کتــاب عطــا  ــم، ب ــدون شــک مــن بنــده خدای ــان گهــواره[ گفــت: ب ــوزاد ]از می ن

ــرار داده اســت«. ــر ق ــرا پیامب کــرده و م
ــد  ــدای واح ــه خ ــد ب ــث و معتق ــه تثلی ــل ب ــیحیان قائ ــر مس ــه اکث ــت ک ــی اس 2. گفتن
»پــدر، پســر و روح القــدس« هســتند. آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه مســیح و روح القــدس نیــز 
ــی می باشــند  ــت و خدای ــام الوهی ــادل اهلل در اســالم( دارای مق ــدر )مع ــد خــدای پ همانن
ــن  ــا می باشــند!!!. دی و ایــن ســه در عیــن حــال کــه ســه شــخص هســتند، واحــد و یکت
ــوا  ــَن قالُ َِّذی ــَر اَل ــْد َکَف ــن اعتقــاد را شــرک و سه گانه پرســتی دانســته اســت: »لََق اســالم ای
إِنَّ اهلَلَّ ثالـِـثُ َثالَثــةٍ َو مــا ِمــْن إِلــٍه إاِّل إِلــٌه واِحــٌد ﴿مائــدة، آیــۀ 73﴾؛ آنــان کــه گفتنــد: خــدا 
ــر شــدند، و حــال آنکــه هیــچ  ــاً کاف ــدر، پســر، روح[ یقین ــن[ ســه تاســت ]پ یکــی از ]ای

معبــودی جــز خــدای یکتــا نیســت«.
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ــت.  ــیح خداس ــن مس ــود و بنابرای ــادر ش ــد ص ــد نمی توان از خداون
ــد:  پیامبــر ِضمــن تصدیــق معجــزات حضــرت عیســی 1فرمودن
همــه ایــن امــوری کــه شــما گفتیــد بــه امــر الهــی و توســط خداونــد 
بــر دســتان حضــرت عیســی صــادر شــده و هیچکــدام بــه معنــای 

ــند.  ــیح نمی باش ــودن مس خداب

ــز  ــد اعجاز آمی ــیح تولّ ــودن مس ــات خداب ــرای اثب ــیحیان ب مس
 ،ــیح ــدر مس ــدون پ ــد: والدت ب ــد و گفتن ــرح کردن ــان را مط ایش
بهتریــن دلیــل بــر خــدا بــودن او اســت و ثابــت می کنــد کــه مســیح 
ــه شــریفه 59 ســوره آل عمــران  ــن لحظــه، آی  خــدا اســت. در ای
بــر پیامبــر نــازل شــد و ایشــان هــم آن آیــه را در مقــام پاســخ بــه 

ــد: ــت کردن اســتدالل مســیحیان قرائ

»إِنَّ َمَثَل ِعیســی ِعْنــَد اهلَل َکَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمــْن تُراٍب ثُمَّ قاَل 
لـَـُه ُکــْن َفَیُکــوُن2؛ قطعاً داســتان عیســی نــزد خــدا ]از نظــر چگونگی 
آفرینــش[ ماننــد داســتان آدم اســت کــه ]پیکــر[ او را از خــاک آفریــد، 
ســپس بــه او فرمــود: ]موجــود زنــده[ بــاش؛ پــس بــی درنــگ ]موجــود 

ــده[ شــد«. زن

ــن نداشــتند و نتوانســته  ــرای گفت ــی ب ــه دیگــر حرف مســیحیان ک
ــد، بجــای اینکــه  ــت کنن ــودن حضــرت عیســی را ثاب ــد خدا ب بودن

1. ﴿آل عمران، آیۀ 49﴾ و ﴿مائدة، آیۀ110﴾
2. ﴿آل عمران ، آیۀ95﴾
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ــت  ــلمان و یکتاپرس ــد و مس ــی بردارن ــرک و چند خدای ــت از ش دس
ــد.  ــه دعــوت کردن ــه ُمباِهل ــر را ب شــوند، پیامب

»مباهلــه« در لغــت بــه معنــای یکدیگــر را لعنــت کــردن اســت. در 
ایــن لعــن و نفریــن خــاّص، طرفیــن یکدیگــر را نفریــن کــرده و از خــدا 
می خواهنــد طــرف مقابــل را از تحــت سرپرســتی خــود، خــارج ســازد.1

ــازل شــد و  ــه شــریفه61 ســوره آل عمــران ن ــان، آی ــن زم  در همی
پیامبــر بــه امــر الهــی درخواســت مباهلــه مســیحیان را پذیرفــت:

»پــس هــر کــه بــا تــو دربــاره او ]عیســی[ پــس از آنکــه 
ــه و ســتیز کنــد، بگــو:  ــر تــو علــم و آگاهــی آمــد، مجادل ب
بیاییــد مــا پســرانمان را و شــما پســرانتان را، و مــا زنانمــان 
ــتان  ــما نفوس ــمان را و ش ــا نفوس ــان را، و م ــما زنانت را و ش
ــس  ــم، پ ــن نمایی ــر را نفری ــپس یکدیگ ــم؛ س ــوت کنی را دع

ــم«. 2 ــرار دهی ــان ق ــر دروغ گوی ــدا را ب ــت خ لعن

ــده  ــدا ش ــر خ ــت پیامب ــه حّقانی ــه متوّج ــیحیان ک ــُقف مس اُس
ــانی  ــه کس ــد چ ــد محم ــت: ببینی ــروه مســیحیان گف ــه گ ــود، ب ب
ــرای مباهلــه مــی آورد، اگــر او نیــز هماننــد پادشــاهان،  ــا خــود ب را ب
ــه خــود و حقانیــت  ــروان خــود را آورد، بدانیــد کــه ب ســپاهیان و پی
ــد  ــر همانن ــا اگ ــد؛ ام ــه کنی ــا او مباهل ــت و ب ــن نیس ــش مطمئ دین

1. میالنی، جواهر الکالم، ج3، ص251
2. ﴿آل عمران،  آیۀ61﴾
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ــود  ــا خ ــش را ب ــزکاران اُّمت ــی از پرهی ــراد کم ــا اف ــران تنه پیامب
ــد شــد. ــود خواهی ــاً ناب ــه قطع ــد؛ چــرا ک ــه نکنی ــا او مباهل آورد، ب

ــه جــای آوردن ســپاهیان و  ــر ب ــرا رســید و پیامب ــه ف روز مباهل
 حضــرت فاطمــه ،پیــروان خــود، تنهــا بــه همــراِه امیرالمؤمنیــن

و حســنین  بــرای مباهلــه حاضــر شــدند. 

مســیحیان وقتــی دیدنــد پیامبــر آنقــدر بــه حّقانیــت دین اســالم 
و پیامبــری خــود مطمئــن هســت کــه حاضــر شــده نزدیکتریــن افــراد 
ــن  ــد، مطمئ ــرار ده ــا ق ــن آنه ــن و نفری ــرض لع ــود را در مع ــه خ ب
شــدند کــه اگــر بــا ایشــان مباهلــه کننــد، قطعــاً نابــود خواهنــد شــد و 
بخاطــر همیــن از مباهلــه انصــراف دادنــد. امــا بخاطــر لجاجــت حاضــر 
ــد و  ــا پیامبــر مصالحــه کردن ــن اســالم نشــده و ب ــه پذیــرش دی ب

قبــول کردنــد بــه حکومــت اســالمی، ِجزیــه1 بدهنــد.2

چگونه آیه مباهله بر امامِت امیرالمؤمنین داللت دارد؟!

پــس از بیــان شــأن نــزول آیــه مباهلــه و ماجرایــی کــه ســبب نــزول 
ــه  ــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه ایــن آی ــد ب ــه شــد، بای ایــن آی

ــر امامــت و رهبــری امیرالمؤمنیــن داللــت می کنــد؟ ــه ب چگون

ــت  ــت و امام ــا والی ــه ب ــه شــریفه مباهل ــاط آی ــان ارتب ــش از بی پی

1. ِجزیِه مالیاتی است که حکومت اسالمی در إزای تأمین امنیت غیر مسلمانان ساکن در 
کشور اسالمی از آنها می گیرد.

2. میالنی، جواهر الکالم، ج3، صص 241-250
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ــم: ــرور می کنی ــر آن را م ــار دیگ ــن، ب امیرالمؤمنی

»پــس هــر کــه بــا تــو دربــاره او ]عیســی[  پــس از آنکــه 
ــه و ســتیز کنــد، بگــو:  ــر تــو علــم و آگاهــی آمــد، مجادل ب
بیاییــد مــا پســرانمان را و شــما پســرانتان را، و مــا زنانمــان 
ــتان  ــما نفوس ــمان را و ش ــا نفوس ــان را، و م ــما زنانت را و ش
ــس  ــم، پ ــن نمایی ــر را نفری ــپس یکدیگ ــم؛ س ــوت کنی را دع

ــرار دهیــم«. 1 ــان ق ــر دروغ گوی لعنــت خــدا را ب

ــرای  ــوند ب ــف می ش ــر موّظ ــریفه، پیامب ــه ش ــن آی ــق ای مطاب
ــا  ــد و ب ــوت کنن ــان2 را دع ــان و خودش ــان، زنانش ــه، پسرانش مباهل
ــه  ــان مباهل ــده جری ــات بیان کنن ــه روای ــه ب ــا مراجع ــد. ب ــود ببرن خ
ــد،  ــل کرده ان ــود نق ــر خ ــب معتب ــا را در کت ــنی آنه ــیعه و س ــه ش ک
ــن و  ــام حس ــران«، ام ــوان ِ»پس ــه عن ــر ب ــویم پیامب ــه می ش متوّج
امــام حســین و بــه عنــوان ِ»زنــان«، حضــرت زهــرا و بــه عنــوان 

ــد. 3 ــراه آورده ان ــه هم ــن را ب ــان«، امیرالمؤمنی »خودش

پــس از اینکــه مشــخص شــد مــراد از »انفســنا« در ایــن آیــه شــریفه، 
امیرالمؤمنیــن هســتند، بــه اثبــات امامــت ایشــان از این آیــه می پردازیم:

1. ﴿آل عمران ، آیۀ 61﴾
2. برخی به اشتباه واژه »نفس« )مفرد انفسنا( را به معنای جان دانسته اند، حال آنکه مراد 

از نفس در زبان عربی »خود« است.
3. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 8، ص 247
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 آیه مباهله و افضلّیت امیرالمؤمنین

روزی مأمــون عباســی از حضــرت امــام رضــا دربــاره بزرگتریــن 
فضیلــت امیرالمؤمنیــن کــه در قــرآن آمــده، پرســید. 

ــن  ــق ای ــد: مطاب ــد و فرمودن ــه اشــاره کردن ــۀ مباهل ــه آی ــام ب ام
ــن  ، »نفــس« و  ــد، امیرالمؤمنی ــه حکــم خداون ــه شــریفه و ب آی
 هســتند و بــا توّجــه بــه افضلیــت و برتــری پیامبــر خــود پیامبــر
و اینکــه هیچ کــس افضــل و برتــر از نفــس ایشــان نیســت، افضلیــت 

ــت می شــود.1 ــگان ثاب ــر هم ــن ب ــری امیرالمؤمنی و برت

ــه  ــه ب ــا توّج ــه امــام پرســید: چــرا ب مأمــون در مقــام اشــکال ب
ــراد از  ــر هــم در آن جمــع حضــور داشــتند، م اینکــه خــود پیامب

ــه خــود حضــرت نباشــند؟  ــن آی »انفســنا« در ای

 ــر ــه از پیامب ــن آی ــد در ای ــرا خداون ــد: زی ــخ دادن ــام پاس ام
خواســته اســت کــه »انفســنا« را بــرای حضــور در مباهلــه دعــوت کند 
ــد غیــر از دعوت شــونده باشــد، پــس  و از آنجــا کــه دعوت کننــده بای
ــر باشــد؛ و چــون  ــر از پیامب ــد شــخصی غی ــراد از »انفســنا« بای م
ــه دعــوت  ــرای مباهل ــر از امیرالمؤمنیــن را ب پیامبــر مــردی غی

1. ایــن آیــه حّتــی افضلّیــت امیرالمومنیــن بــر همــه پیامبــران را نیــز ثابــت می کنــد؛ 
چــرا کــه وقتــی بــه اتفــاق همــه مســلمانان پیامبــر افضــل از همــه پیامبران هســتند، 
 باشــند نیــز افضــل از همــه پیامبــران نفــس و مســاوی ایشــان کــه امیرالمومنیــن

می شــوند. )محمدباقــر مجلســی، حــّق الیقیــن، ص70(
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نکــرد، متوّجــه می شــویم مــراد از »انفســنا«، امیرالمؤمنیــن اســت 
ــت می شــود.1 ــر همــگان، ثاب ــت ایشــان ب و افضلی

 آیه مباهله و امامت امیرالمؤمنین

ــت  ــن دالل ــت امیرالمؤمنی ــر امام ــت ب ــد جه ــه از چن ــن آی ای
می کنــد کــه مــا در اینجــا تنهــا بــه بیــان دو جهــت بســنده می کنیــم:

ــل  ــا نق ــام رض ــرت ام ــه از حض ــور ک ــه ـ همانط ــه مباهل 1. آی
شــد ـ بــر افضلیــت و برتــری امیرالمؤمنیــن داللــت می کنــد؛ و بــا 
ــر افضــل نمی رســد و  ــه غی ــت ب ــر، امام وجــود شــخص افضــل و برت
هیــچ عاقلــی بــا وجــود شــخص افضــل و برتــر بــه امامــت و رهبــری 

ــد.  ــت نمی ده ــل، رضای ــر افض ــخص غی ش

ــا پشــت  ــی ب ــر، دیگران ــهادت پیامب ــس از ش ــی پ ــن رو وقت از ای
پــا زدن بــه آیــات قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر بــه ناحــق ادعــای 
خالفــت کردنــد، امیرالمؤمنیــن ضمــن رّد شایســتگی آنــان بــرای 
مقــام خالفــت، بــا اشــاره بــه فضائــل خودشــان از جملــه حضــور در 
ــه اثبــات افضلیــت و در نتیجــه امامــت و خالفــت  جریــان مباهلــه، ب

خــود پرداختنــد.2

ــه  ــن خلیف ــرای تعیی ــه ب ــره ای ک ــورای شــش نف ــه در ش چنانچ
ــه ویژگی هــای خــود  ــا اســتناد ب ــود نیــز حضــرت ب تشــکیل شــده ب

1. مفید، الُفُصوُل الُمخَتاَره، ص 38
2. صدوق، الخصال، ج 2، ص550



75

ــات  ــه اثب ــر ب ــار پیامب ــه در کن ــان مباهل ــه حضــور در جری از جمل
افضلیــت و در نتیجــه امامــت و خالفــت خودشــان پرداختنــد و ُحّجــت 

را بــر دیگــر مدعیــان خالفــت حاضــر در شــورا تمــام کردنــد.1

2. مطابــق آیــه مباهلــه خداونــد از پیامبــر خواســته که »انفســنا« 
را دعــوت کنــد؛ و چنانچــه گفتــه شــد از آنجــا کــه دعوت کننــده بایــد 
ــنا«،  ــراد از »انفس ــویم م ــه می ش ــد، متوّج ــونده باش ــر از دعوت ش غی
ــل و  ــه در فضائ ــه شــخصی اســت ک ــر نیســت، بلک شــخص پیامب
ــن  ــه ای ــد ب ــا ایشــان می باشــد.2 حــال بای ــر ب مناقــب مســاوی و براب
پرســش پاســخ داد کــه آیــا وقتــی قــرار باشــد بــرای کســی خلیفــه و 
جانشــین مشــخص شــود، بــا وجــود شــخصی کــه خــدا، او را هماننــد 
خــود پیامبــر و همتــای او دانســته، نوبــت بــه دیگــران می رســد؟! 
آیــا بــا وجــود امیرالمؤمنیــن کــه بــه فرمــوده خداونــد در قــرآن، 
ــر و  ــینی پیامب ــت و جانش ــت، خالف ــر اس ــود پیامب ــد خ همانن

ــه غیــر ایشــان می رســد؟! امامــت و رهبــری امــت اســالمی، ب

ایــن نکتــه شــاید از نظــر برخــی عجیــب باشــد اّمــا توّجــه بــه یــک 
ــاب از  ــی از اصح ــد. یک ــت می کن ــر را ثاب ــن ام ــتی ای ــت، درس روای
ــام  ــرد؛ حضــرت در مق ــن ســوال ک ــاره امیرالمؤمنی ــر درب پیامب

ــد: پاســخ فرمودن

1. طبرســی، اإلحتجــاج، ج 1، ص 139: »َقــاَل نََشــْدتُُکْم بـِـاهللِ َهــْل فِیُکــْم أََحــٌد أََخــَذ َرُســوُل 
هِ َو یـَـِد اْمَرأَتـِـِه َو ابَْنْیــِه ِحیــَن أََراَد أَْن یَُباِهــَل نََصــاَری أَْهــِل نَْجــَراَن َغْیــِري؟ َقالُوا اَل«. اهللِ بَِیــدِ

2. عالمه ِحلّی، الباب الحادي عشر، ص 981؛ میالنی، جواهر الکالم، ج3، ص327
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»از مــن تنهــا دربــاره مــردم ســوال کنیــد و دربــاره خودم 
ــوال نکنید«.1 ــن س از م

برای مطالعه بیشتر

الغدیر في الکتاب و السنۀ و الدب، عالمه امینی ، جلد اول

ــی،  ــت اهلل میالن ــام، آی ــه و االم ــه االمام ــی معرف ــکالم ف ــر ال جواه
ــارم ــد چه جل

نگاهی به تفسیر آیه مباهله، آیت اهلل میالنی

ــه کوشــش  ــه(، ب آینــه خورشــید شــد )شــمیمی از بوســتان مباهل
عباســعلی مــردی

ََّما َسَألَْتِني َعِن النَّاِس َو لَْم  1. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج 2، ص 217: »إِن
تَْسَألِْني َعْن نَْفِسي«
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پیوست ها

پیوست 1

برخی از رخدادهای امامتی ماه ذی الحجه

رخداد امامتیروز

1

1 ذی الحجه 

)و به روایتی6 

ذی الحجه(

و حضرت زهرا سالروز ازدواج امیرالمؤمنین

سالروز مأموریت یافتن امیرالمؤمنین برای ابالغ سوره 
برائت بعد از عزل مأمورین قبلی به دستور خداوند

9 ذی الحجه2
سالروز سّداالبواب و بسته شدن درهای منازل اصحاب به 

مسجد به جز در خانه امیرالمؤمنین به دستور خداوند

افشاء سّر والیت و نزول آیات 3 تا 10 سوره برائت11 ذی الحجه3

14 ذی الحجه4
سالروز اعطای فدک به حضرت زهرا به دستور 

خداوند و پس از نزول آیه »َو آِت َذا اَلُْقْربی َحقَُّه«
﴿اسراء، آیۀ26﴾

18 ذی الحجه5

عید سعید غدیر خم و نزول آیات »تبلیغ«، »اکمال 
دین« و »عذاب« و صدور حدیث شریف غدیر

آغاز حکومت امیرالمؤمنین در سال 35 هجری قمری
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6
24 ذی الحجه

سالروز خاتم بخشی امیرالمؤمنین و نزول آیه والیت و 
صدور حدیث والیت

سالروز فداکاری اهلبیت و نزول سوره َهل أتی

سالروز مباهله با حضور اهلبیت و نزول آیه مباهله

پیوست 2

 برخی از آیاِت داللت کننده بر امامت و والیت امیرالمؤمنین

ترجمه فارسیمتن عربی نام آیه

1
آیۀ 

اِشتراء1

»َو ِمَن اَلّناِس َمْن یَْشِري 
» نَْفَسُه اِبِْتغاَء َمْرضاِت اهلَلِّ

» و از مردم کسی 
]امیرالمؤمنین[ است که جانش 
را برای خشنودی خدا می فروشد   

]و در لیلۀ المبیت به جای 
پیامبر می خوابد[«.

2
آیۀ 

اُولواالمر2

َِّذیَن آَمُنوا  »یا أَیَُّها اَل
ُسوَل  أَِطیُعوا اهلَلَّ َو أَِطیُعوا اَلرَّ

َو أُولِي اَلْْمِر ِمْنُکْم«

»ای اهل ایمان! از خدا اطاعت 
کنید و از پیامبر و صاحبان 
 امر خودتان ]که معصومین

می باشند[ اطاعت کنید«.

  1. ﴿بقره، آیه 207﴾
  2. ﴿نساء، آیه 59﴾
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3
آیۀ 

تطهیر1

َّما یُِریُد اهلَلُّ لُِیْذِهَب  »إِن
َعْنُکُم اَلرِّْجَس أَْهَل اَلَْبْیِت َو 

َرُکْم تَْطِهیراً« یَُطهِّ

»همواره خدا می خواهد 
هرگونه پلیدی را تنها از شما اهل 
بیت ]که به روایت شیعه و سّنی 
پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه، 

حسن و حسین اند[ برطرف 
نماید، و شما را چنان که شایسته 
است ]از همه گناهان و معاصی[ 

پاک و پاکیزه گرداند«.

4
آیۀ 

َمَودَّت2

»ُقْل ال أَْسَئُلُکْم َعلَْیِه 
َة فِي اَلُْقْربی« أَْجراً إاِلَّ اَلَْمَودَّ

»بگو: از شما ]در برابر ابالغ 
رسالتم[ هیچ پاداشی جز موّدت 

نزدیکان ]که بنابر روایات 
بسیار اهل بیت  هستند[ را 

نمی خواهم«.

5
آیۀ 

اهل الذکر3

ْکِر إِْن  »َفْسَئُلوا أَْهَل اَلذِّ
ُکْنُتْم ال تَْعلَُموَن«

»اگر نمی دانید از اهل ذکر 
]معصومین[ بپرسید«.

6
آیۀ 

صادقین4
َِّذیَن آَمُنوا اِتَُّقوا  »یا أَیَُّها اَل
اهلَلَّ َو ُکونُوا َمَع اَلّصاِدقِیَن«

»ای کسانی که ایمان آورده 

اید! از خدا پروا کنید و با صادقان 
]معصومین[ باشید«.

1. ﴿احزاب، آیه33﴾
2. ﴿شوری، آیه23﴾

3. ﴿انبیاء، آیه7﴾
4. ﴿توبه، آیه119﴾
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پیوست 3

برخی از روایاِت داللت کننده بر امامت و والیت امیرالمؤمنین

ترجمه فارسیمتن عربینام حدیث

حدیث ثقلین1

»اِنّی تَاِرٌک فِیُکم 
الثِّقلَین کتاَب اهللِ و عترتی 
اهل بیتی ما اِن تََمّسکُتم 

بِِهما لَن تَِضلّوا ابداً لَن 
یَفَتِرقا َحتَّی یَِردا َعلَیَّ 

الَحوض«

»من در میان شما دو 
امانت نفیس و گرانبها 

می گذارم: یکی کتاب خدا 
قرآن و دیگری عترتم اهل 

بیت را. تا وقتی که به این 
دو تمسک جویید، هرگز 

گمراه نخواهید شد و این دو 
هیچ گاه از هم جدا نمی شوند 
تا کنار حوض کوثر بر من 

وارد شوند«.

2
حدیث

سفینه

»إِنََّما َمَثُل أَْهِل بَیِتی 
فِیُکْم َکَمَثِل َسِفیَنِۀ نُوٍح، 
َمْن َدَخلََها نََجی، َو َمْن 

تََخلََّف َعْنَها َغِرَق«

»َمَثل اهل بیت من در 
میان شما همانند مثل کشتی 

نوح است، هر کس به 
این کشتی سوار شود نجات 
می یابد، و هر کس جا بماند 
و از آن تخلّف ورزد، غرق و 

نابود می شود«.
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3

حدیث

طیر مشوی

 اُتَِی بَِطْیٍر،  »اَنَّ النَِّبیَّ

َفَقاَل: »اللَُّهمَّ ائِْتِنی بِاََحبِّ 
َخلِْقَک اِلَْیَک یَاُْکُل َمِعَی 
ْیِر«، َفَجاَء  ِمْن َهَذا الطَّ

» َعلِیٌّ

»برای پیامبر  مرغ بریانی 

آورده شد. آن حضرت فرمود: 

خدایا! محبوب ترین خلق خود 
را نزد من بفرست تا از این مرغ 

بخورد. علی آمد و با هم آن 
مرغ را تناول کردند«.1

4
حدیث مدینۀ 

العلم

»أنا َمدینۀ الِعلِم و علٌی 
بابُها َفَمن اََراَد الِعلَم فلَیأِت 

الباَب«

»من شهر دانش ام و علی 
دروازه آن است؛ هر کس 
دانش می جوید، باید از آن 

دروازه وارد شود«.

5
حدیث

َرأیَت

ایََۀ َغداً    »َلُْعِطَیَنّ الَرّ
َرُجاًل یُِحُبّ اهللَ َو َرُسولَُه، 
ُه اهلَلُّ َو َرُسولُُه یََفَتَح  َو یُِحُبّ
ار« اهلَل َعلَی  یدیه لیس بَفَرّ

همانا فردا این پرچم را 
 ]به مردی] امیرالمومنین
خواهم داد که خدا و رسول 

را دوست دارد و خدا و رسول 
هم، او را دوست دارند، خدا 

خیبر را به دست او می  گشاید. 
او هرگز فرار نمی کند«.

حدیث6

ضربۀُعیٍل

»َضربَُۀ َعلٍِیّ یَوَم 
الَخنَدِق اَفَضُل ِمن ِعَباَدِة 

الَثَقلَیِن« و یا »افضُل 
ِمن اَعماِل اُمَّتی الی یَوِم 

الِقَیاَمِۀ«

»ضربۀ علی  در روز 
خندق برتر از عبادت انس 
و جّن است« و یا »برتر از 

اعمال امت من تا روز قیامت، 
است«

ــدا و در  ــق خ ــن خل ــن محبوب تری ــود امیرالمومنی ــی ش ــت م ــث ثاب ــن حدی ــا ای 1. ب
ــت  ــری مســتحق امام ــا وجــود ایشــان، شــخص دیگ ــد و ب ــه بوده ان نتیجــه افضــل صحاب
نیســت. بــرای آگاهــی بیشــتر دربــاره ایــن حدیــث بــه کتــاب »نگاهــی بــه حدیــث طیــر« 

ــی مراجعــه شــود. آیــت اهلل میالن
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7
حدیث

االَبواب َسدُّ

»ان رسول اهلل اََمَر بَِسّد 
االبواِب اال باب علٍی ... ثُمّ 
قال رسوُل اهلل َما اَنَا 
دُت ابوابَُکم و َفَتحُت  َسدَّ
باَب علٍی و لکنَّ اهللَ َفَتَح 
باَب علٍی و َسدَّ ابوابَکم«

»پیامبر خدا  دستور 
دادند همه درهایی که به 

مسجد باز می شدند را ببندند 
مگر درِ خانه علی را ... 

]سپس به اصحابی که بخاطر 
بسته شدن درِ خانه هایشان از 
حضرت ناراحت شده بودند[، 
فرمودند: این من نیستم که 

درِ خانه های شما را بستم و دِر 
خانه علی را گشودم. این 

خداوند است که درِ خانه او را 
گشود و درِ خانه های شما را 

بست«.

حدیث8

منزلت

»أنَت ِمّنی بَِمنزلِۀ 
ـّه  هاروَن ِمْن ُموسی، ااِّلأن

النَبّی بَعدی«

»تو نسبت به من به  منزله 
 نسبت به موسی هارون
هستی جز این که بعد از من 

پیامبری نخواهد بود«.
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پرسش های مسابقه کتاب خوانی

ــه آیــات و روایــات نبــوی، انتخــاب امــام بــر  ــا توّجــه ب 1. ب
عهــده چــه کســی اســت؟

     الف: مردم                         ب: پیامبر خدا
ج: خدا                             د: همه موارد

ــر  ــاُء« ب ــُث یَش ــُه َحی ــی اهلِل یََضَع َ ــُر اِل ــوی »االَم ــث نب 2. حدی
ــد؟ ــت می کن ــیعه دالل ــاد ش ــدام اعتق ک

الف: لزوم عصمت امام              ب: لزوم وجود امام در هر زمانی 
ج: نصب امام بر عهده خداست    د: همه موارد  

3. پیامبــر بــرای نخســتین بــار در چــه زمانــی، وصــّی و 
جانشــین خــود را مشــخص کردنــد؟

الف: روز غدیر خم                  ب: یوم الدار  
ج: یوم الخمیس                     د: لیلۀ المبیت

ــم  ــر خ ــداد غدی ــتار، در روی ــن نوش ــه ای ــه ب ــا توّج 4. ب
ــت؟ ــده اس ــازل ش ــه ن ــد آی چن

الف: یک آیه                            ب: دو آیه    
ج: سه آیه                               د: چهار آیه
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5. کدامیك از آیات زیر در روز غدیر خم نازل شده است؟

الف: آیه تبلیغ                           ب: آیه اکمال دین  
ج: آیه عذاب                             د: همه موارد

ــام  ــن اس ــه »دی ــود ک ــت می ش ــه برداش ــدام آی 6. از ک
بــدون والیــت امیرالمؤمنیــن، ناقــص و ناکارآمــد اســت«؟

الف: آیه تبلیغ                           ب: آیه اکمال دین   
ج: آیه سأل سائل                       د: همه موارد

7. واژه »مولــی« در حدیــث »مــن کنــت مــواله فهــذا علــی 
ــواله« به چــه معناســت؟ م

الف: محب و دوست                 ب: ناصر و یاور  
ج: ولی و سرپرست                   د: هیچکدام

8. چرا آیه »اکمال دین« ارتباطی با بیان احکام ندارد؟

الف: احکام بیان شده در این آیه پیشتر هم نازل شده بوده اند

ب: پس از این آیه هم باز آیات دیگری درباره احکام نازل شده اند
ج: وجود عبارت »ال تَْخَشْوُهْم َو اِْخَشْوِن« در آیه

د: همه موارد
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ــر  ــث غدی ــه حدی ــری ب ــارث فه ــان بن ح ــراض نعم 9. اعت
نشــان مــی دهــد:

الف: واژه مولی به معنای ُمِحّب و دوست است
ب: واژه مولی به معنای ناصر و یاور است

ج: واژه مولی به معنای صاحب اختیار و سرپرست مسلمانان است
د: هیچکدام

10. کدام حدیث درباره فضیلت امیرالمؤمنین است؟
الف: حدیث یوم الدار               ب: حدیث سداالبواب

ج: حدیث طیر مشوی              د: همه موارد

11. آیه والیت در کدام سوره و آیه قرآن کریم آمده است؟

الف: بقره - 124                        ب: مائده - 55   
ج: آل عمران - 61                      د: مائده - 56

12. واژه »ولّی« در آیه والیت به چه معناست؟

الف: محب و دوست                 ب: ناصر و یاور
ج: ولی امر و سرپرست              د: همه موارد  

13. چــرا جمــع بــودن عبــارت »الذیــن آمنــوا ...« منافاتــی 
بــا نــزول آیــه در شــان امیرالمؤمنیــن  نــدارد؟
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   الف: تعظیم و بزرگداشت             ب: موارد مشابه فراوان  
   ج: گزینه الف و ب                     د: هیچکدام

14. با کمك چه قرینه ای متوّجه می شویم که مراد از واژه 
»ولی« در آیه والیت، سرپرست است؟

الف: واژه انّما                          ب: اطالق ولی بر خدا   
ج: شان نزول آیه                     د: گزینه الف و ج

15. قید »بعدی« در حدیث »علی بن ابی طالب ولّیکم بعدی« 
چه نکته ای را به ما می فهماند؟

ــت  ــّب و دوس ــر ُمِح ــد از پیامب ــا بع ــن  تنه ــف: امیرالمؤمنی ال
ــن هســتند          مؤمنی

ب: امیرالمؤمنین  تنها بعد از پیامبر  ناصر و یاور مومنین هستند             
ج: واژه »ولی« در این حدیث به معنای ُمِحّب و ناصر نیست   

د: گزینه های الف و ب

16. ماجرای مباهله در کدام سوره و آیه آمده است؟

الف: بقره - 124                   ب: مائده – 55 
ج: احزاب - 33                  د: آل عمران - 61

ــد  ــه نمی توان ــه مباهل ــنا« در آی ــراد از »انفس ــرا م 17. چ
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ــند؟ ــر باش ــود پیامب خ
الف: لزوم تفاوت دعوت کننده و دعوت شونده      

ب: اضافه انفس به ضمیر »نا«
ج: عطف »انفسکم« به »انفسنا«  

د: همه موارد  

 بزرگترین فضیلت امیرالمؤمنین 18. به فرموده امام رضا
در قرآن در کدام آیه آمده است؟

الف: آیه والیت                     ب: آیه اولواالمر  
ج: آیه مباهله                       د: آیه موّدت

19. آیه مباهله دال بر کدام مقام و منزلت امیرالمؤمنین است؟

الف: امامت                        ب: خالفت        
ج: افضلیت                        د: همه موارد

20. در چــه مــواردی امیرالمؤمنیــن بــرای اثبــات امامــت 
و خافــت خــود بــه آیــه مباهلــه تمســك کرده انــد؟

الف: احتجاج پس از شهادت پیامبر        ب: روز غدیر خم  
ج: شواری شش نفره تعیین خلیفه            د: گزینه های الف و ج
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کتاب نامه

قرآن کریم

کتب شیعه

ابن بابویــه، محمــد  بن علــی،  خصــال، محقق/مصحــح: غفــاری، 
علی اکبــر، قــم، ناشــر: جامعــه مدرســین، چــاپ اول ، 1362 ش 

بــن علــی،  مناقــب آل  ابن شــهر آشــوب مازندرانــی، محمــد 
ق   1379 اول،  چــاپ  عالمــه ،  ناشــر:  قــم ،   ،أبي طالــب

ــر فــي الکتــاب و الســنه و الدب ، قــم ،  امینــی، عبدالحســین،  الغدی
ــر للدراســات اإلســالمیۀ، چــاپ اول ، 1416 ه. ق ناشــر: مرکــز الغدی

بحرانــی، سیدهاشــم، البرهــان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق: قســم 
ــت،  ــاد بعث ــر: بنی ــم، ناش ــه ق ــۀ البعث ــالمیۀ موسس ــات االس الدراس

ــاپ اول، 1416 ق ــران، چ ته

ــاب  ــینی،  الب ــدوم حس ــن مخ ــح ب ــداد، ابوالفت ــل مق ــی، فاض ِحلّ
ــاب،  ــاح الب ــر و مفت ــوم الحش ــع ی ــرحیه الناف ــع ش ــر م ــادي عش الح
ــر: مؤسســه  ــران، ناش ــق،   ته ــدی محق ــر مه ــق: دکت ــه و تحقی مقدم

مطالعــات اســالمی، چــاپ اول، 1365 ش 

طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، ناشر: دفتر 
انتشارات اسالمی جامعه ی مدرسین حوزه قم، چاپ پنجم، 1417 ق
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ــرآن،  ــیر الق ــی تفس ــان ف ــع البی ــن، مجم ــل بن حس ــی، فض طبرس
ــر  ــارات ناص ــر: انتش ــی، ناش ــواد بالغ ــد ج ــه محم ــا مقدم ــق: ب تحقی

ــوم، 1372 ش ــاپ س ــران، چ ــرو، ته خس

طبرسی،  اإلحتجاج ، مشهد، ناشر: نشر المرتضی،  چاپ اول ، 1403 ق 

عیاشــی، محمــد بن مســعود، کتــاب التفســیر، تحقیــق: سیدهاشــم 
رســولی محالتــی، تهــران، ناشــر: چاپخانــه علمیــه، 1380 ق

ُکلینــی، محمــد بن یعقــوب، الکافــی، محقق/مصحــح: علی اکبــر 
غفــاری،  تهــران، ناشــر: دار الکتــب اإلســالمیۀ، چــاپ چهــارم،  1407 ه  . ق

مجلســی،  حــق الیقیــن،  بیجــا، ناشــر: انتشــارات اســالمیه ، بیتــا )نــرم 
افــزار کتابخانــه کالم اســالمی نــور(

معرفــت، محمدهــادی، علــوم قرآنــی، قــم، ناشــر: موسســه فرهنگــی 
تمهیــد، چــاپ ششــم، بهــار1384ش

مفیــد، محمــد بن محمــد، الفصــول المختــاره، محقق/مصحــح: 
میرشــریفی، علــی ، قــم ، ناشــر: کنگــره شــیخ مفیــد، چــاپ اول، 1413 ق 

مــکارم شــیرازی، ناصــر و همــکاران، تفســیر نمونــه، تهــران، ناشــر: 
دار الکتــب اإلســالمیه، چــاپ اول، 1374 ش

ــام،  ــه االمامــه و االم ــکالم فــی معرف ــی، ســیدعلی، جواهــر ال میالن
ــق، چــاپ دوم، 1393ش ــم، ناشــر: انتشــارات الحقائ ق
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نّجــارزادگان، فتــح اهلل، بررســی تطبیقــی تفســیر آیــات و الیــت در 
ــا  ــگاه ب ــوزه و دانش ــگاه ح ــر: پژوهش ــا، ناش ــن، بی ج ــدگاه فریقی دی

ــز1391ش ــاپ پنجــم، پایی ــکاری ســمت، چ هم

کتب اهل سنت

آلوســی، ســید محمــود، روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم، 
تحقیــق: علــی عبدالبــاری عطیــه، بیــروت، ناشــر: دارالکتــب العلمیــه، 

چــاپ اول، 1415 ق

ــر و  ــان، عام ــق: غضب ــن محمــد، مســند، محق ــل، احمــد ب ابن حنب
ــروت ، ناشــر: مؤسســۀ الرســاله، چــاپ اول، 1416 ه. ق  ...، بی

الشــعري، أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل، مقــاالت اإلســالمیین 
ــه  ــا، ناشــر: المکتب ــم زرزور، بی ج ــق: نعی ــن، المحق ــالف المصلی واخت

ــه، چــاپ اول، 1426ق - 2005م العصری

ــزم،  ــن ح ــعید ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــي، عل ــي القرطب الندلس
المحلــی، بی جــا، الناشــر: دارالفکــر للطباعــۀ والنشــر والتوزیــع، بی تــا 

ــه الشــامله( ــزار المکتب ــرم اف )ن

اإلیجــي، عضدالدیــن عبدالرحمــن بن أحمــد، کتــاب المواقــف، 
تحقیــق : د.عبدالرحمــن عمیــره، الناشــر: دار الجیــل، بیــروت، چــاپ 

1997م اول، 

ــر:  ــره ، ناش ــاري، قاه ــح البخ ــماعیل،  صحی ــد بن اس ــاری، محم بخ
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ــاپ دوم، 1410ه. ق  ــه، چ ــر العربی ــاف مص وزارة االوق

ذهبــی، اســماعیل بــن عمــر، البدائــه و النهایــه، بیــروت، دارالفکــر، 
1407ق، 1986م

ــل،  ــض التنزی ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــود، الکش ــری، محم زمخش
بیــروت، ناشــر: دار الکتــاب العربــي، چــاپ ســوم، 1407 ق

ــوک،  ــم و المل ــخ الم ــر، تاری ــد بن جری ــر محم ــو جعف ــری ، أب طب
 تحقیــق: محمــد أبوالفضــل ابراهیــم، بیــروت، ناشــر: دار التــراث، چــاپ 

1387ق/1967م. دوم، 

طبــری، ابوجعفــر محمد بن جریــر، جامــع البیــان فــی تفســیر 
ــاپ اول، 1412 ق ــروت، چ ــه، بی ــر: دارالمعرف ــرآن، ناش الق

غزالــی، ابوحامــد، ســر العالمیــن وکشــف مــا فــي الداریــن، بی جــا، 
ــه الشــامله( ــزار المکتب ــرم اف ــا  )ن ــا، بی ت بی ن

فخرالدیــن رازی، ابوعبــداهلل محمــد بن عمــر، مفاتیــح الغیــب، 
ــوم، 1420 ق ــاپ س ــی، چ ــراث العرب ــاء الت ــر: دار احی ــروت، ناش بی

نیشــابوری، مســلم بن حجــاج ، صحیــح مســلم ، مصحــح: عبدالباقــی، 
محمدفــؤاد، قاهــره، ناشــر: دار الحدیــث ، چــاپ اول، 1412 ه. ق 

نیشــابوری، نظــام الدیــن حســن بن محمــد، تفســیر غرائــب القــرآن و 
رغائــب الفرقــان، بیــروت، ناشــر: دار الکتــب العلمیــه، چــاپ اول، 1416 ق
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