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 غدیر از دیدگاه اهل سنت
مطلب خود را با طرح یک سوال شروع می کنیم و آن اینکه در غدیر چه اتفاقی افتاد؟ و آیا فرموده رسول خدا 

 «  بر خالفت حضرت علی «َمْوََلهُ  یَمْن ُكْنُت َمْوََلُه َفَعل   داللت نمی کند؟ دالیل اهل سنت در این مورد
 چیست؟

 یامبر به حضرت علیت خاص پیو توجه و عنا 1رخمیغد واقعهصحت جمهور اهل سنت، د دانست كه یل بااو
  را قبول داشته، ولی به هیچ وجه ایشان را خلیفه و جانشین بال فصل رسول خدا  نمی دانند، چون معتقدند

ا خالفت سیدن صریحی برای هیچ یک از صحابه وجود نداشته، بلکه حتی اشاراتی بهکه در مورد خالفت نص 
دالیل اهل سنت بر اینکه واقعه غدیر بر  و اینکوجود دارد که این مجال جای آن نیست،   ابوبکر صدیق

 داللت نمی کند: خالفت حضرت علی 
بزرگترین دلیل اهل سنت بر عدم وجود نص خالفت و البته که ار الزم است ین نكته بسیذكر اهر چیز قبل از 

ر فه حاضیر و به خصوص در سقیكه در واقعه غد یم تمام كسانیكه بداننیز هست و آن این  برای حضرت علی
ه حاضر فیكه در سق یاصحاب، البته ادعا شده اندشدهیامبر محسوب مین اصحاب پین و وفادارتریبوده اند جز اول

ت د دانسیبا یولی هستند که خداوند در آیات مربوط به منافقین به آنها اشاره کرده است، همان افراداند شده
 اند ون بودهیاند و جزو مهاجرمان آوردهیامبر ایدر مکه به پ یاند و همگش بودهیاز قر ین همگیراشد یکه خلفا

م که یه هم نداریک آی یحت یمکات ینه نازل شده و ما در آیدر مد ین نازل شده همگیکه در مورد منافق یاتیآ
 نینه بوده اند و نه در بین مردم مدین در بیدهد منافقین نشان میدر آن کلمه منافق وجود داشته باشد و ا

اش را رها یین و داراین اصالً نفاق وجود نداشت چون مهاجر خودش داوطلبانه سرزمیان مهاجرین، در میمهاجر
 یسنه اگر کینه نفاق بوده )البته نه انصار( چون در مدیان افراد مدی! در مشود؟ یکرده بود، پس چگونه منافق م

ن ننگ یبه خاطر دور کردن ا ین رو بعضیشد از ا ینه خوار و زشت شمرده میان اهل مدیشد در م یمسلمان نم
جنازه را بر دهد كه نماز یغمبرش دستور مین خداوند به پیشدند، و همچن یو عار از خود فقط ظاهرًا مسلمان م

 یعنین یدهد كه دختران دو نفر از منافقین نخواند و بر سر قبر آنها هم حضر نشود، پس چگونه اجازه میمنافق
ات ی، مشمول آیز بر خالف تصورات واهین نیراشد یجه خلفایند در نتیبرگز یرا به همسر  أبوبكر و عمر 

كه  یلمانانآن مس ؟رندین را بگیمنافق یبودند تا جلو كجا یقین گذشته مسلمانان حقیو از ا ،شوندین نمیمنافق
امبر كردند، كجا یاسالم و پ یت كرده و جان و مال خود را فدایقرآن خداوند از آنها اعالن رضا ین جایدر چند

 :گفتند غمبر یكه به پ یبودند مسلمانان
ُدوَن{ ]المائدة/}اْذَهْب أَْنَت إ نَّا ََل َنُقوُل َلَك َكَما قال أصحاب موسى » ن  اْذَهْب  [42َوَربَُّك َفَقات ََل إ نَّا َهاُهَنا َقاع  َوَلك 

 .2«أَْنَت َوَربَُّك َفَقات ََل إ نَّا َمَعُكْم مّتبعون
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به  ؟اندفروخته  بوبكر و عمر و عثمانا یاین خود را به دنیر، دیحاضر در غد یست هزار صحابیا صد و بیآ

ن یانصار و مهاجر یبرا یچه سود و متعاقب آن خالفت ابوبكر   یگذاشتن حضرت علن كنار یگر ایعبارت د
 .كنند؟ یجهنمخود را گر، یك نفر دیبه خاطر خالفت  و جان نثاری در اسالم، یهمه فداكار  تا پس از آن ،داشته

خواسته ی)كه م یاب از دور عبداهلل ابن امبر اكرم ین نكته كه انصار در بدو ورود پیت به ایبه خصوص با عنا
را ده له خودشان بویو از قب یكه همشهر  یكس یعنیروند یشود( كنار میپادشاه شود وبعدها سردسته منافقان م

نكه سبب یادوباره اسالم را کنار می گذارند؟. باالخص  خاطر ابوبكر پس چگونه به به خاطر اسالم کنار می زنند 

ن اجتماع یانتخاب جانش یاند بلكه انصار بودند كه برانبوده بوبكر و عمر اساعده  یبن یفهیاجتماع در سق
الف خواستند بر خینكه میا ایر را فقط با گذشتن هفتاد روز فراموش كرده بودند و یث غدیا آنها حدیآ ،كنندیم

فراموش نكرده ر را یث غدیست چون آنها حدیه درست نین دو نظریك از ایچ یه ؟عمل كنند غمبر یدستور پ
اند و قصد انجام خالف ت كردهیخوارج آن را روا یو فتنه  یبعدها در زمان خالفت حضرت عل یلیبودند و خ

ان خود جمع شده بودند ین از میانتخاب جانش یاند چون همان انصار كه برارا هم نداشته غمبر یدستور پ

همه سمعنا و أطعنا « شیاألئّمة من قر» كه فرمودند:دم یشن بر غمید من از پیفرمایم بوبكر احضرت  یوقت
روند و آن را به برادران مهاجر خود یكنار م ینیجانش یگذارند و از نامزدیدگان میرا بر د  غمبریدستور پ

 .1سپارندیم
 رادیوا ییب جویكنند، دائم از آنها عینم یشان همكار یهل كوفه با اا یوقت  ینكه حضرت علیاز همه جالبتر ا

نها شه از آیكرده باشند بلكه هم ییب جویشان از صحابه عیك مورد هم وجود ندارد كه ای یّما حتّ اكند یم یر یگ

 :دیفرمایم ر یمادر نهج البالغه است كه حضرت  كردند، مثالیف میتعر
د َفَما أَرَى أََحدًا یَلَقْد َرأَ » ْنُكْم َلَقْد َكاُنوا یُت أَْصَحاَب ُمَحمَّ ُهُهْم م  مًا، ایْصب ُحوَن ُشْعثًا ُغْبرًا، َقْد بَاُتوا ُسّجدًا َوق  یْشب 
ُحوَن بَی ْم، وَ یَراو  ه  ْم َوُخُدود  ه  َباه  ْم! َكَأنَّ بَیَن ج  ه  ْكر  َمَعاد  ْن ذ  ْثل  اْلَجْمر  م  ُفوَن َعَلى م  ْن ُطول  یَن أَعْ یق  ْعزَى م  ْم ُرَكَب اْلم  نه 

ْم! إ َذا ُذك َر اهلُل َهَمَلْت أَعْ  ه  ى َتُبلَّ جُ یُسُجود  َجُر یم  یوبَُهْم، َوَماُدوا َكَما یُنُهْم َحتَّ ،یْوَم الر  یُد الشَّ َقاب  َن اْلع  ، َخْوفًا م  ف   ح  اْلَعاص 
َواب    .2«َوَرَجاًء ل لثَّ

ده ینم! آنان صبحها، ژولیبمىكى از شما را كه همچون آنان باشد، نیدم و یرا د من اصحاب محمد  یعنی
ه شان نوبت گذاشتیها و صورتهایشانیان پیگذراندند مام مىیمو و غبارآلود بودند و شبها را در حال سجده و ق

اد بازگشت به آخرت، مانند اخگر و یگذاشتند( و از ن مىیشانى و گاهى هم رخسار خود را بر زمیبودند )گاهى پ
ود! هرگاه نه بسته( بیشان بر اثر طول سجده، مانند زانوهاى ُبزها )پیهایشانیا پیستادند گویاآتشپاره سوزان مى

ر ید به ثواب و پاداش، اشك از چشمانشان سرازیفر و امیآمد، از ترس عذاب و كان مىینام خداوند سبحان به م
 .ددن باد تند مى لرزیدند چنانكه درخت در روز وزیلرزشد، و مىس مىیشان خیبانهایاى كه گرگشت، به گونهمى
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ن تأّسف یامبر و برادرانش، چنیاران منافقش )اهل كوفه( در فراق اصحاب پیشان در مقابل ین ایهمچن
 :خوردمى
ُلوُه َو َقَرُءوا َاْلُقْرآَن َفَأْحَكُموُه َو ه  یَن َاْلَقْوُم َالَّذ  یأَ » ْسَلَم  َفَقب  َهاد  یَن ُدُعوا إ َلى َاْْل  َقاح  إ َلى ُجوا إ َلى َاْلج  َفَول ُهوا َوَلَه َالل 

َها َو َسَلُبوا َالسُّ  ُرویوَف أَْغَماَدَها َو أََخُذوا ب َأْطَراف  َاأْلَْرض  َزْحفًا َزْحفًا َو َصّفًا َصّفًا بَْعٌض َهَلَك َو بَْعٌض َنَجا َلَ یأَْوَلَد  َن َبشَّ
ْوَن َعن  َاْلَمْوَتى ُمْرُه اَ یاء  َو َلَ یب اأْلَْح  َن َالص  یْلعُ َعزَّ َن َاْلُبَكاء  ُخْمُص َاْلُبُطون  م  َعاء  ُصْفُر َاأْلَْلَوان  یون  م  َن َالدُّ َفاه  م  ام  ُذُبُل َالش 

ع   ْم َغَبَرُة َاْلَخاش  ه  َهر  َعَلى ُوُجوه  َن َالسَّ َك إ ْخَوان  یم  ُبوَن َفَحقَّ َلَنا أَْن َنْظَمأَ إ لَ  یَن ُأوَلئ  اه  ْم َو نَ یَالذَّ َراق   ید  یَعضَّ َاأْلَ ه  مْ َعَلى ف   .1«ه 
تند ت گرفیكجاست آن قومى كه به اسالم دعوت شدند قبول كردند قرآن را خواندند پس آن را به حكم یعنی

-رون مىیرها را از غالفها بی... و شمش و به جنگ دعوت شدند ذوق زده و با شور و شوق فراوان شركت كردند

ند كردنها را آزاد مىیرفتند و سرزممودند و لشگر به لشگر و گروه به گروه مىیپن را مىیدند و اطراف زمیكش
ه شدند و نه نسبت بكردند نه به زنده ماندنها خوشحال مىدا مىیشدند و بعضى هم نجات پبعضى كشته مى

سبانده چ د شده بود روزه شكمشان را به پشتشانیاد تباه و سفیه زیگرفتند چشمانشان از گره مىیمردگان تعز
شان را زرد كرده بود روى صورتشان غبار خشوع و شان را خشك كرده بود بى خوابى رنگ چهرهیبود دعا لبها

م و دستهاى حسرت را به خاطر یتواضع بود آنها برادران من بودند كه رفتند سزاوار است كه ما تشنه آنان باش
 .میفراق دورى شان بر هم زن

 ادین یا و آخرت، و بهره مند شدن از فضل و كرم خدا، چنیدن به نعمتهاى دنین آنها را به خاطر رسیو همچن
 :كندمى
ق  » ه  أَنَّ َاْلُمتَّ َباَد َاللَّ نْ یَو ا ْعَلُموا ع  ل  َالدُّ نْ یَن َذَهُبوا ب َعاج  َرة  َفَشاَرُكوا أَْهَل َالدُّ ل  َاآلْخ  ُهْم َشار كْ یاُهْم َو َلْم یُدنْ  یا ف  یا َو آج 
نْ أَْهُل اَ  نْ  یا ف  یلدُّ ْم َسَكُنوا َالدُّ َرت ه  نْ یآخ  َن َالدُّ ََكُلوَها ب َأْفَضل  َما أُك َلْت َفَحُظوا م  َنْت َو أ ب ه   یا ب َما َحظ  یا ب َأْفَضل  َما ُسك 

اد  َالْ  ُروَن ُثمَّ ا ْنَقَلُبوا َعْنَها ب الزَّ ْنَها َما أََخَذُه َاْلَجَباب َرُة َاْلُمَتَكب  َة ُزْهد  َالدُّ َاْلُمْتَرُفوَن َو أََخُذوا م  اب ح  أََصاُبوا َلذَّ ِ  َو َاْلَمْتَجر  َالرَّ ا ینْ ُمَبل 
ُنوا أَنَُّهْم ج  یاُهْم َو تَ یُدنْ  یف   ه  َغدًا ف  َراُن اَ یقَّ ْم َلَ ُتَردُّ َلُهْم َدْعَوٌة َو َلَ  یللَّ َرت ه  ة  یْنُقُص َلُهْم َنص  یْنُقُف یآخ  ْن َلذَّ   .2«ٌب م 

دند و با اهل ین را برگزیا را واگذاشتند و روز واپسیزگاران رفتند و دنین و پرهید اى بندگان خدا، متقیبدان یعنی
ى كردند ن شكل زندگیا به برتریاپرستان در آخرتشان شركت نكردند در دنیاشان شركت كردند، اّما دنیا، در دنیدن

دند و ز بهره مند شیكنند، آنها نا استفاده مىین صورت خوردند و همانگونه كه خوشگذرانان از دنیو از آن به بهتر
ا در یاز لّذت دن ل كردند همیاى فراوان و تجارتى پرسود تبدهمچون جّباران متكّبر از آن گرفتند، سپس به توشه

ى از آنها یچ دعایه خدا خواهند بود هین داشتند كه آنها فردا در آخرت، همسایقیاشان بهره مند شدند و هم یدن
 ب نشدند.یاى هم بى نصچ بهرهیشد و از هرد نمى

 :كندد مىین تمجین چنی، از مهاجر  هیو در جواب حضرت معاو
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 .1«األولون بفضلهم فاز أهل السبق بسبقهم و ذهب المهاجرون»
ان ن، همراه با فضلشین نخستیروز و رستگار شدند و مهاجریمان، پین به خاطر سبقتشان در ایسابق یعنی

 .رفتند
 :دیفرماین مین در مورد مهاجریو همچن

 .2«ر الجزاءیر تعرفه جزاهم اهلل خیر كثین خیو فى المهاجر»
 ن پاداش دهد.یادى نهفته است. خداوند به آنها بهتریز هاىین خوبیدانى، در مهاجرهمان گونه كه مى یعنی

 :دیفرماز مىینصار نادر مدح 
 .3«هم السباط، و ألسنتهم السَلطیدیربى الفلو مع غنائهم، بأیهم واهلل ربوا اْلسَلم كما »
رورش پت و یزشان، اسالم را تربیشان )انصار( با دستهاى باسخاوتشان و با زبانهاى تیقسم به خدا! ا یعنی

 .شودت مىیر گرفته شده، تربیدادند، همان گونه كه ُكّره اسب از ش
با این توضیحات چگونه می توان پذیرفت اصحابی که مدال رضایت اهلل را در کالم جاویدان خداوند یعنی 

خ یارت د گفت در كلیفت یک نفر از اسالم برگشته اند؟ و باقرآن گرفته اند و به گردن انداخته اند به خاطر خال
ماه بعد  2عت كنند و یب یار با كسیل و اختیم یهزار نفر از رو 120فتاده كه ین یاسابقهین اتفاق بیچن یبشر 
ا ، هر چند بنكند یان موضوع اشارهیك نفر هم به ایعت را بشكنند و یل بیم یل و باز هم از رویبدون دل یهمگ

گر نیست، ولی به طور خلصه و تیتر وار دالیل دیگری نیز وجود همین دلیل به تنهایی احتیاجی به ذکر دالیل دی
 و اینک دالیل دیگر اهل سنت:مطرح می کنیم، 

 غمبر یكنند، كه پیذكر م  اهل سنت برای این فرموده رسول خدااست كه  ین وروداهمان ش دلیل اول: 

 یشان وحیتوسط خداوند به اد هم یث را فرمودند و شاین حدیا  یافراد با حضرت عل یبه خاطر دفع دشمن
( نعوذ باهللرا )  یشوند و حضرت علیدا میبه اسم خوارج پ یافراد یعل  شده كه در زمان خالفت حضرت

ه خوارج شهادت یث را گفتند تا صحابه در آن زمان شاهد باشند و بر علین حدیا  غمبریخوانند و پیكافر م
 (واهلل أعلمبدهند. )

 یق كند شرح میحت و تشوین امر نصیامبر مردم را به ایرا كه به موجب آنها الزم شد تا پ یطیاهل سنت شرا
ز طالب ا یابن اب یعل یوقت»كنند كه یخ خود نقل مین بزرگواران در تاریر هر دو ایو إبن كث یدهند، امام طبر 

پاه س یاران خود را به فرماندهیاز  یند كسیامبر را در مكه ببیر( تا پیچند روز قبل از واقعه غد یعنیمن آمد )ی
 یبرا یلك شد عیمن آورده بود به سربازان داد تا بپوشند و چون سپاه به مكه نزدیرا كه از  ییگماشت و او لباسها

 یدم كه وقتینان را پوشانی؟ گفت: این كردیاند او گفت: چرا چندهیها را پوشد كه لباسیدن آنها رفت و دید
رون كنند. سربازان یها را ببرسند لباس غمبر خدا یش از آن كه به نزد پیگفت: پ یعل آمدند آراسته باشند.

                                                           
 534ـ صفحه  نهج البَلغهـ  1
 534ـ صفحه  نهج البَلغهـ  2
 434ـ صفحه  نهج البَلغهـ  3



 WWW.AHNAFEKHAF.COM غدیر از دیدگاه اهل سنت

  
 

 دارالتحقیق حوزه علمیه احناف خواف  دارالتحقیق حوزه علمیه احناف خواف

 

 ید: سربازان از حضرت علیگویم ید خدر ین كار آزرده خاطر شدند حضرت ابوسعیرون كردند و از ایها را بلباس

 غمبر یت كردند و پیشكا د یت نكنیشكا یمردم، از عل یدم كه فرمودند: ایان ما به سخن برخاستند و شنیم
 كه یابد تا حدییعات گسترش میشا هنجا دامنیكند از ا یا فرمودند در راه خدا( خشونت میكه او در كار خدا )

به « هُ َمْوََل  یَمْن ُكْنُت َمْوََلُه َفَعل  »شوند پس از اقامه نماز با گفتن جمله  یر خم مجبور میامبر اكرم در منطقه غدیپ
 .1ان دهندیها و خصومتها پا یاكنعه پرین شایا

كردن است و با كلمه  یار یمحبت و  یبه معنا« با فتح واو»ت یاز مصدر َوال «یمول»كلمه ی  اینکهدوم: دلیل 
در شرح  یكند، عاّلمه مباركفور  یاست فرق م ییفرمانروا یبه معنا« با كسر واو»ت یكه از مصدر ِوال یی وال
 :سدینویم یترمذ
ه  اأْلَْسَماء  َفاْلَوََل َوَقْد » ُر َهذ  ََل  یُة ب اْلَفْتح  ف  یَتْخَتل ُف َمَصاد  ق  َواْلو  َماَرة  ا یُة ب اْلَكْسر  ف  یالنََّسب  َوالنُّْصَرة  َواْلُمْعت   .2«ْْل 

 اند.ن قول را نقل كردهیهم هم 4در قاموس یروزآبادیو عاّلمه ف 3ت در لسان العربیو عاّلمه إبن السك
 یست، امام آلوسیخالفت گرفتن اصالً از لحاظ علم لغت عرب درست ن یرا به معنا« یمول»ی كلمهسوم: ل یدل

 :دیفرمایم یبغداد
ن یة التصرف عیموَله أن المولى بمعنى األولى بالتصرف، وأولو یو وجه اَلستدَلل بخبر من كنت موَله فعل»

طبة ة قایهذا اَلستدَلل جعلهم المولى بمعنى األولى، وقد أنكر ذلك أهل العرب یخفى أن أول الغلط فیاْلمامة، وَل 
 . 5«جىء مفعل بمعنى أفعل أصَلً یبل قالوا لم 

 یعنیف به تصر یبه تصرف و أول یأول یكه موال به معنا «مواله یمن كنت مواله فعل»ث یاستدالل به حد یعنی
كنند بلكه ین را انكار میلغت عرب ا یعلما یتمام یأول یرا قرار دادن به جا یست چون مولیإمامت، درست ن

 د.یآینم« یأول»باشد أصالً بر وزن أفعل « یمول»كه بر وزن مفعل  یند اسمیگویم

دیگر از اهل بیت ك نفر ی یحتّ و   حضرت علید كه یدا كنید پیتوانینم یخیچ تاریدر هدلیل چهارم: اینکه 
عه و استاد دانشگاه تهران( در یخالفت احتجاج كرده باشد، دکتر محمد جواد مشکور )ش یبرا ریث غدیبه حد

 :سدینویتا قرن چهارم م یاسالم یهاعه و فرقهیخ شیکتاب تار
ث یاز حد یاز مهاجر و انصار سخن یفه کسیکه بر ما مجهول است آن است که چرا در اجتماع سق یمطلب»
کردند سرنوشت یم یث ذکر یبه آن حد یاورده است اگر طرفداران علیان نیم ت آن بهیر با وجود مسّلمیغد

 .1«شدیم یگر یاسالم طور د

ضرت علیآنچه ب ش  یش از همه التزام ح شور یبه  شان م یوه  ضور ا یرا ن شان در بحث خالفت یدهد، ح

                                                           
 447، صفحه 5ـ جلد البدايه والنهايهو  432، صفحه 2ـ جلد تاريخ طبريـ  1
  121، صفحه 9ـ تحفة األحوذي ـ جلد 2
 404، صفحه15ـ لسان العرب ـ جلد  3
 453، صفحه 4ـ قاموس ـ جلد 4
  40، صفحه 5ـ تفسير روح المعاني ـ جلد 5
 13ـ تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالمي تا قرن چهارم ص  1



 WWW.AHNAFEKHAF.COM غدیر از دیدگاه اهل سنت

  
 

 دارالتحقیق حوزه علمیه احناف خواف  دارالتحقیق حوزه علمیه احناف خواف

 

 یاعضا یشان برایاست كه ا یشود و استداللهائ یل میتشك نا عمر دیاست كه پس از وفات س یدر شورائ
سالم ب ضائل خود ونقش خود در ا صوص ف ن بحثها به یشان هرگــــز در طول ایكند. اما ا یان میشورا در خ

ضوع نّص و  سو ین قبلییا به تعیمو شاره نم یخود از  سول اكرم به خالفت ا ستدالل قو یر در  شانیا یكند. ا
 خود اختصاص داشته است. یهایان برتریتنها به ب یشور  یبرابر اعضا
سازد.  یان میرا نما یمان و التزام خود به امر شور یز ایخود ن یزندگــــ یدر مراحل بعد یقت امام علیدر حق

شور  یشان حق رأیا صوص مهاجر یدر  صار میدر درجه اول مخ از  نرو پس از قتل عثمان یداند. از ا ین وان
ـفت: حق ایكه او را به خالفت خواندند سرباز زد و به ا یونیرش دعوت انقالبیپذ ما ص از آن شین تشخیشان گ

ـر آنان كسیست.. بلكه از آِن مهاجرین ـز یرا به اتفاق برا ین و انصار است. اگ ز یدند پس خداوند نیامامت برگ
ـزیبه ا ـاه ن ینش راضین گ ش رین بار از پذیچند یان و انصار از او دعوت كردند بریز كه مهاجریخواهد بود. آنگ

ـفت: ین بار اصرار به ایزد وپس از چند یآن دعوت سرباز م ـر ید و دیمرا رها كن»شان گ د ید وبدانیرا بخوان یگ
 از شما یكیز مانند ید من نیدانم راه خواهم برد.. اگـر مرا رها كن یكه اگـر اجابت كردم شما را آنچنان كه خود م

شا صوریخواهم بود و شما خواهم بود. نیعتریدتان مطیر جدیام یت براد كه در آن  ست كه من براین   یكوتر آن
ـفت: یرفته وبه ا ر یزب شان به نزد طلحه ویا«. ریر بمانم نه امیشما وز : یعنی«. عتهیمن شاء منكما با»شان گ

. و «دارند یشتر یت بیر، مردم از شما رضایخ»كنم. وآندو گــــفتند:  یعت مید بیریپذ یبا هر كدام از شما كه م
ــر شما از ب»دارد:   یباالخره امام اظهار م ــز بید بدانید، بایز كنیعت پرهیاما اگـ را كه در خفا  یعتید كه من هرگـ

عت یت عموم دعوت خواهم كرد، هر كس خواست به دلخواه خود با من بیرم، و مورد رضایرد نمی پذیانجام پذ
 .1«خواهد كرد

لدن یابو بكر بن اب تاب )یا قل از نیر المؤمنیمقتل اَلمام اما در ك به ن ندب و  بد الرحمن بن ج قل از ع به ن  )

ـــر خدایام یا»د: یگو یپدرش خطاب به امام م ست بده یرمؤمنان! اگـ سن  یا برایم آینكرده تو را از د  ح
ـریعت بیب ـفتند: نه شما را به ایگ ـو یودر ادامه م«. دارم یدهم ونه باز م ینكار دستور میم؟ گ ـر یبار دد: یگ گ

 .2دمیسؤال را تكرار كردم وهمان پاسخ را شن
افت، عبد اهلل بن ی)ع( وفات  ید: آنگــــاه كه علیگــــو ی( مشرح نهج البَلغةد در كتاب خود )یالحد یابن اب

 مانده یاز او به جا یافت و فرزند خلفین وفات یرالمؤمنین دعوت كرد: امیعباس بن عبد المطلب از مردم چن
ـــر دوست دار ـــر نپسندید او نیاست، اگـ چ كس یچ كس را بر هید هیز دعوت شمارا اجابت خواهد كرد، و اگـ

 .3«ندیایشان بی.. ایه آمدند وگـفتند: بلین گـفتار به گـریدن ایندارد. مردم از شن یگـر حجتید
ث منصوص از یچ حدیه عت ازیب یدر دعوت مردم برا حسن  حضرتد كه یآ ین بر میاز آنچه ذكر شد چن

 ا از پدرش سود نجسته است. یرسول اكرم و
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ــان میا ــوع نش ــرت دهد كه  ین موض ــن حض مردم در انتخاب امام  یز به اراده جمعیش از هر چیب حس
ضوع یدهد. ا یت میاهم شور یاهم یعنین مو ـــارش و تنظ یت دادن فراوان به امر  معاهده  یم بندهایدر نگـ

س یحق ندارد كه پس از خود خالفت را برا ه یمعاو»كند..  یدا میپ یتجل  هیصلح با معاو ن كند یمع یك
 .1«ان مسلمانان خواهد بود...یدر م یفه بصورت شور ین خلییبلكه امر تع

 یبغداد یكردند، امام آلوسیبود آن را به صراحت ذكر میخالفت م  م: اگر منظور رسول اهللپنجل یدل
 :دیفرمایم

م عن الحسن المثنى بن الحسن السبط یدل لذلك ما رواه أبو نعیبها و رسول اهلل لو كان المراد الخَلفة لصرح »
 یها الناس هذا ولیأراد خَلفته لقال أ ی؟ فقال لو كان النبریالخبر هل هو نص على خَلفة األمأنهم سألوه عن هذا 

 . 2«فاسمعوا یكم بعدیوالقائم عل یأمر 

ه نكیكند بر ایكردند و آنچه كه داللت میان میبود با صراحت آن را بیخالفت م اگر منظور رسول اهلل  یعنی
)الحسن المثنى   یم از نوۀ حضرت علین است كه أبو نعیمحبت بوده است و نه خالفت، ا منظور رسول اهلل 

 یابر یث نصین حدیا ایكه آ شدر سؤال یث غدیشان در مورد حدیت كرده است كه از ایبن الحسن السبط( روا
داشتند  یث خالفت را مد نظر مین حدیاز ا  شان فرمودند كه اگر رسول اهللیاست؟ ا  یخالفت حضرت عل

باشد پس یأمر شماست و سرپرست شما بعد از من م ی( ول ین فرد )حضرت علیمردم ا یا :گفتندیحتمًا م
 ن مردم بودند.یچون آن حضرت أفصح الناس و واضحگو تر ،دید و از او اطاعت كنیبشنو

ن است و یاز أصول د یكه اصل  یحضرت عل ینیامبر در مورد جانشیاست كه چرا پ یار مهمّ ین سؤال بسیا
ه ان نرساندین كار را نكند رسالت خود را به پایان كند و اگر ایدهد كه آن را بیغمبرش دستور میخداوند به پ

شود إاّل یده میاز آن فهم ییو هر معنا مختلف است یمعنا 24 یراارا به كار برده است كه د یاكلمهاست 
 ر را ذكر كرده است: یز یمعان« یمول» یكلمه یر برای، صاحب الغدینیجانش

 -مالك -بنده و غالم -آزادشده -آزادكننده -وارث  -شوهر خواهر مرد  -پسرخواهر -پسر -پسرعمو -عمو  -پروردگار 
 –ه یهمسا –ن یصاحب و همراه و هم نش -ك یشر –مان یهم پ -نعمت دهنده  -نعمت داده شده  -رویتابع و پ
سرور )نه به معناى مالك و  -گران است یزى سزاوارتر از دیكسى كه به چ -د یفق –شاوند یخو –داماد  –مهمان 

 .عهده دار كار -ر تصّرف كننده در كا -بان یاور و پشتیار و ی -دوستدار  –آزادكننده( 
ان شده، أّما یث بیبه مراتب كم ارزشتر با وضوح كامل در قرآن و حد یتعجب است كه احكام یواقعًا جا

، دهدیمورد نظر را نم یآمده كه اصالً معنا یث هم با لفظیچ، در حدیامده هیدر قرآن كه ن ین مهمّ یبه ا یمسئله
نََّما َعَلى َرُسول َنا  :دیفرمایشان میامبر كه خداوند در مورد ایبوده، و گرنه پ یگر یز دیچ« یمول»پس منظور از  }َفإ 

 كردند.یان میآن را با وضوح كامل ب [24ُن{ ]التغابن/یاْلَبََلُغ اْلُمب  
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ت و الزمه بالغت و فصاحت اوست تمام واجبات و بلكه یامبر چنانكه مقتضاى ارشاد و هدایست كه پیشّكى ن
ن مستحّبات و حّتى آداب نشست و برخاست و خورد و نوش را به نحوى كه هر آشناى به زبان عربى یكوچكتر

ن، یكى از اصول دین موضوع مهّم و ین، اگر در ایان فرموده است بنابرایابد بیبدون تكّلف، معناى مقصور را در
عدم  (اهللذ بنعو)ا از آن استخراج كرد ى رید كه بنا به قواعد زبان عربى، نتوان معناین بگوین چنیامبر كالمى ایپ

 .مینلغ و ارشاد اثبات كیرا در تب شانیا ا سهل انگارىی شانیان ایببالغت و قصور 
اند، پس شان سكوت كردهیشان گرفتند و ایبوده و خالفت را از ا  ی: اگر خالفت حق حضرت علششمل یدل

 :دیفرمایم  یحضرت عل ی، و باز هم نوهن مردم هستندیگناه كارتر
 1«.خطأ ه لكان أعظم الناسیعل یقدم علیلم  و ًا ألجل هذا األمریأقسم باهلل سبحانه أن اهلل تعالى ورسوله لو آثر عل»

 ین كار شانه خالیاز ا  یكردند و حضرت علیخالفت انتخاب م یقسم به خدا كه اگر خدا و رسولش او را برا
 ن مردم است.یكرد او گناه كارتر یم

خالفت انتخاب شده بود حق نداشت كه از آن  یاز طرف خدا و رسولش برا  ی: اگر حضرت علهفتمل یدل
 :دیفرمایم الشأن میدر قرآن عظخداوند كند،  یر یكناره گ

ُه َوَرُسوُلُه أَْمًرا أَْن } َنة  إ َذا َقَضى اللَّ ن  َوََل ُمْؤم  ْم َوَمْن یُكوَن َلُهُم اْلخ  یَوَما َكاَن ل ُمْؤم  ه  ْن أَْمر  َه َوَرُسوَلُه َفَقْد یَرُة م  ْعص  اللَّ
 [.31/األحزاب{ ]ناً یَضلَّ َضََلَلً ُمب  

 یست كه خالف رأین یار یكه خدا و رسول او حكم كنند اراده و اخت یرا در كار  یچ مرد وزن مسلمانیه یعنی
 .نندیخدا و رسول او را برگز

 :دیفرمایم  یدنا علیس یول
َلََفة  َرْغَبٌة َوَلَ ف   یف   یَواهلل  َما َكاَنْت ل  » َلَ  یاْلخ   .2«ة  إ ْربَةٌ یاْلو 
و  ستین یچشم داشت و توقع یین فرمانرواینبوده و در ا ین خالفت رغبتیسوگند به خدا مرا در ا یعنی
 ش را ندارم.یآرزو

شنهاد كردند یخالفت و امامت پ یرا برا  یحضرت عل ،بزرگان اصحاب و بعد از شهادت حضرت عثمان 
 :ولی آن حضرت فرمودند

ُسوا غَ  یعة بعد قتل عثمان َدُعونیومن كَلم له لّما أراده الناس على الب» ُكْم َفَأَنا َكَأَح  یَوإ ْن َتَرْكُتُمون   یر  یَواْلَتم  د 
ن  یرًا خَ یَلُكْم َوز  ُتُموُه أَْمَرُكْم َوأََنا یأَْسَمُعُكْم َوأَْطَوُعُكْم ل مْن َولَّ  یَوَلَعل    .3«راً یأَم   یٌر َلُكْم م 
د كه من ید، بدانید و اگر مرا رها كنیخالفت طلب كن یگر را براید ید، و كسیمرا به حال خود واگذار یعنی

اشم بهتر ر بیشما وز ید و من برایكه خالفت را به او بسپار یكس یع تر از شما هستم برایگوش به فرمان تر و مط
  .رتان باشمینكه امیاست از ا

                                                           
  41، صفحه 5ـ جلد تفسير روح المعانيـ  1
  194، كالم 4ـ جزوه  نهج البَلغةـ  2
  91، كالم2ـ جزوه  نهج البَلغة ـ  3



 WWW.AHNAFEKHAF.COM غدیر از دیدگاه اهل سنت

  
 

 دارالتحقیق حوزه علمیه احناف خواف  دارالتحقیق حوزه علمیه احناف خواف

 

  ین حضرت علیو همچند؟ یگویكه از طرف خدا و رسول مشخص شده است م ین جمالت را شخصیا ایآ
عت یعت كردم و همه شما بیر بیهزار نفر از شما در غد 120ن با یكه من قبل از اد یبگو یتوانست به راحتیم

ده یك سوراخ دو بار گزیمومن از »ث یت به حدیعنا خورم بایب شما را نمیبار دوم فر یگر براید و دیكرد یشكن
 «.شود ینم

 :ر فرمودندیث غدیحد یت ها در ادامهیاز روا یطبق بعض تم: رسول اهلل شل هیدل
 .«اللهم وال من واَله و عاد من عاداه»

 منظوراند كه دشمن بدار هر كس با او دشمن است مشخص كرده یعنی« عاد من عاداه» یامبر با جملهیكه پ
ود بیو اگر منظور خالفت م (اء ُتعرف بأضدادهایاألش)ذكر شده  یمحبت است چون در مقابل آن دشمن« یمول»از 
 :فرمودندیم غمبر ید پیبا

 «.تهیؤمن بأولویته و عاد من لم یاللهم وال من آمن بأولو»
از جانب   یعلست، چون اگر حضرت یبه خالفت منصوص خود نمعتقد   یهم: خود حضرت علنل یدل

 :سندینوین میچن ه یمعاو یبرا یخالفت انتخاب شده است، چرا در نامه ا یبرا اهلل و رسول اهلل 
ر  إنََّما ا» ورَى ل ْلُمَهاج  مْ َن َواَلنیلشُّ ه  ْن َخَرَج َعْن أَْمر  ْوُه إ َمامًا َكاَن ذل َك هلل ر ضًى َفإ   َصار  َفإ ن  اْجَتَمُعوا َعَلى َرُجل َوَسمَّ

ْن أَبَى َقاَتُلوهُ  وُه إ َلى َماَخَرَج منه َفإ   .1«َخار ٌج ب َطْعن أَْوب ْدَعة َردُّ
ن ین است و جز ایشود ا ین ترجمه میحصر است كه در هنگام ترجمه چن یبرا «إنما»فقط )كلمه ی  یعنی

 یدند موجب  رضایجمع شدند و او را امام نام ینها بر مردین و أنصار است اگر ایمهاجر یبرا یست( شور ین
چه آن یا بدعت خارج شد او را به سوین و انصار( به طعن و یمهاجر یعنیشان )یاز كار ا یخداوند است و اگر كس

 جنگند. یاگر باز هم سر باز زد با او م یگردانند، ولیكه خارج شده از آن بر م

 قبول دارد. یق شور یبرد بلكه خالفت را از طریاز خالفت منصوص نم ینام  یدنا علیس 
  :دیفرمایم  یحضرت عل

 یف یرقیقحافة  یه و لم أترك إبن أبیعهدًا لجاللت عل رسول اهلل  یفلق الحّبة و برئ النسمة لو عهد إل یو الذ»
 .2«درجة واحدة من منبره

 یبا من كرده بود با چابك یعهد  د اگر رسول اهللیان را آفریكه دانه را شكافت و جهان یقسم به آن ذات یعنی
 باال رود.  غمبریاز منبر پ یاگذاشتم كه به پّلهی( را نم قحافه )أبوبكر یشتافتم و پسر أبیبر آن م

د؟ یكنیمن نییخود تع ینیرا به جانش یا كسیشان گفته شد آیضربه خورده بودند، به ا  یحضرت عل یو وقت
 :فرمودند
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 رهم كما جمعهمیعلى خ یجمعهم بعدیرًا فسیرد اهلل بالناس خیو لكن إن  ،فاستخلف ما استخلف رسول اهلل »
 .1«رهمیهم على خیبعد نب

 گذارم.یز به خودشان وا میآنها را به خودشان واگذاشت من ن غمبر خدا ینه همانطور كه پ، یعنی
 :ندیفرمایشان میشان نقل شده ایكه در نهج البالغه از ا یاو در خطبه

َهَذا َاأْلَْمر  أَْقَواُهْم َعلَ یأَ » ه  ف  یَها َالنَّاُس إ نَّ أََحقَّ َالنَّاس  ب  ْن أَبَى ُقوت َل یه  َو أَْعَلُمُهْم ب َأْمر  َاللَّ َب َفإ  ٌب ُاْسُتْعت  ه  َفإ ْن َشَغَب َشاغ 
ى  یَو َلَعْمر   ُد َحتَّ َماَمُة َلَ َتْنَعق  ْن َكاَنت  َاْْل  ةُ یَلئ  ْن أَْهُلَها یَالنَّاس  َفَما إ َلى َذل َك َسب   ْحُضَرَها َعامَّ ْن ْحُكُموَن َعَلى مَ یٌل َو َلك 

د  أَْن یَغاَب َعْنَها ُثمَّ لَ  اه  َع َو َلَ ل ْلَغائ ب  أَْن یَس ل لشَّ  .2«ْخَتارَ یْرج 
من ر )یث غدیحدن حتمًا یفه منخب خداوند است و همچنیفراموش كرده كه خل  یاحتماالً حضرت عل 

 ( را فراموش كرده است؟! موَله یكنت موَله فعل
 عت كردن معنا ندارد،ین شده باشد با بییامبر تعید گفت كه وجود امام منصوص كه از طرف پین بایهمچن
ندارم چون از  یاجیعت شما احتیفرمودند من به بید میشان بایشد ایعت میب  یبا حضرت عل یپس وقت

 طرف خدا و رسول او منتخب هستم.
شان غصب یآن را از ا بوبكر و عمر و عثمان ابود و حضرات   یهم: اگر خالفت حق حضرت علدل یدل

 :دیفرمایكرد، قرآن م یم یر یشدت از آنها كناره گ د بهیبا  یكردند و ظالم بودند، حضرت عل
ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم یَوََل َتْرَكُنوا إ َلى الَّذ  } ْن أَْول  َن َظَلُموا َفَتَمسَّ ه  م  ْن ُدون  اللَّ  .[113/هود{ ]اَء ُثمَّ ََل ُتْنَصُرونَ یم 

 :دیفرمایم  یخود حضرت عل
َعى َما لَ یُأَقات ُل َرُجلَ  یأََلَ َوإ نَّ »  .3«ه  یَعلَ  یَس َلُه، َوآَخَر َمَنَع الَّذ  ین  َرُجَلً ادَّ
 یگر یرا بخواهد و از آن او نباشد و د یز یكه چ یشخص یكی جنگمید كه من با دو كس میآگاه باش یعنی
 كه به عهدۀ او است. یز یكه منع كند از چ یكس

ن یك ایجنگ نكرد بلكه مشاور و همكار نزد با حضرات أبوبكر و عمر و عثمان   یحال نه تنها حضرت عل
 بزرگواران بوده است.

َلَ ُكْن َنْصُرُه وَ یالشخوص لقتال الفرس بنفسه إ نَّ هَذا اَلْْمَر َلْم  یومن كَلم له وقد استشاره عمر بن الخطاب ف»
ة، َوُهَو د   لَّ ْذَلَُنُه ب َكْثَرة َوَلَ ب ق  ، َوَطَلَع َح  یأَْظَهَرُه، َوُجْنُدُه الَّذ   یُن اهلل  الَّذ  یخ  َِ َِ َما بََل ى بََل ُه، َحتَّ ُه َوأََمدَّ ُن ُث َطَلَع، َوَنْح یأََعدَّ

ٌر ُجْنَدُه َوَمَكاُن اْلقَ َعَلى مَ  ٌز َوْعَدُه، َوَناص  ، َواهلُل ُمْنج  َن اهلل  َن اْلَخَرز  یْوُعود م  ُه: َفإ ن  یْجَمُعُه وَ یم  ب اَلْْمر  َمَكاُن الن َظام   م   ُضمُّ
َق َوَذَهَب، ُثمَّ َلْم  ُع ب َحَذاف  یاْنَقَطَع الن َظاُم َتَفرَّ ه  أَبَدًا. َواْلَعَرُب یْجَتم  ، َعز  ُروَن بَاَلْْسَلَ یَلً، َفُهْم َكث  یوَم َوإ ْن َكاُنوا َقل  یالْ  ر  ُزوَن یم 

نََّك إ ْن َشَخْصَت  ، َفإ  ْم ُدوَنَك َناَر اْلَحْرب  ، َوأَْصل ه  َحا ب اْلَعَرب  الرَّ ر  ماع  َفُكْن ُقْطبًا، َواْسَتد  ه  اَلَْرض  اْنَتَقَضْت بَاَلْجت  ْن هذ  م 
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ى َك اْلَعَرُب م  یَعلَ  َها َوأَْقَطار َها، َحتَّ َن اْلَعْوَرات  أََهمَّ إ لَ یْن أَْطَراف  ا بَیُكوَن َما َتَدُع َوَراَءَك م  مَّ َم إ ْن یدَ یَن یَك م  َك. إ نَّ اَلََعاج 
َذا اْقَتَطْعُتُموُه اْسَتَرْحُتْم، فَ یَك َغدًا یْنُظُروا إ لَ ی ، َفإ  ْم َعلَ ُكوُن ذل َك یُقوُلوا: هذا أَْصُل اْلَعَرب  ه  مْ یأََشدَّ ل َكَلب  ه   1.«كَ ی ف  َك، َوَطَمع 

م حضرت یشركت مستق یشان برایبا ا به هنگام مشورت حضرت عمر   یترجمه: از سخنان حضرت عل
 یا به كمیسپاه و  ین و شكست آن، از روز آغاز به فراوانین دیا یروز ینصرت و پ ان:یرانیدر جنگ با ا عمر 

ش یاریروزش كرده و سپاه حق است كه آن را آماده ساخته و ین خدا است كه او پین دیلشكر نبوده است بلكه ا
ظار و ما در انتد طلوع كند و آشكار شود یكه با یقكه الزم است خود را برساند و در آن اف یگاهینموده تا به آن جا

م أمور یگاه سرپرست و قیو جا دیفرمایم یار یكند و سپاهش را یاش وفا مم و خدا به وعدهیهست یوعدۀ اله
-یگر میكدیآورد و به یها را گرد هم مباشد كه مهرهیم ییهای مهره( مانند رشته خود حضرت عمر یعنی)
روند و هرگز همۀ آنها گرد هم یم ییگردند و هر كدام به سویها پراكنده من كه رشته پاره شد مهرهیونداند همیپ

ۀ وحدت و یدر ساباشد و یار میاسالم، بس یرویبه ن یت اندك است ولیجمعو امروز هر چند عرب به ند یآینم
نكه به نبرد یا یا را به كمك عرب بگردان و به جایا باش و آسیقطب آس عمر  یپس تو اروز است یپ یگانگی

ن یعرب از اطراف و جوانب ا یرون بروین بین سرزمیرا كه اگر تو از ایزاور یكار در بیآنان را به آتش پ یبرو
كه  ن خودتیاز سرحدات سرزم یپاسدار  ینیبیكه م ییشكنند تا جایمان تو را میكنند و پین شورش میسرزم

ند یگوینند میان چون تو را ببیرانیدارد و ا یشتر یت بیاهم یدار  یش رویكه پ یاز كشور  یاآن را پشت سر نهاده
شود كه حرص آنها در جنگ با ین موجب مید شد و اید آسوده خواهیكن شه ی عرب است! اگر آن را قطعین ریا

 شان در كشتن تو سخت تر گردد. یتو وطمع ا
َك،  یومن كَلم له وقد شاوره عمر بن الخطاب ف» ْر إ َلى هَذا اْلَعُدو  ب َنْفس  الخروج إلى غزوالروم ... إ نََّك َمَتى َتس 

َك َفُتْنَكْب،  ْم، َولَ یَلَ َتُكْن ل ْلُمْسل م  َفَتْلَقُهْم ب َشْخص  ه  ٌع یَن َكان َفٌة ُدوَن أَْقَصى ب َلَد  ُعوَن إ لَ یَس بَْعَدَك َمْرج  ، َفاْبَعْث یْرج  ه 
ْز َمَعُه أَْهَل اْلَبَلَء  َوالنَّص  یإ لَ  ْحَربًا، َواْحف  ْم َرُجَلً م  ، َوإ ْن َتُكن  یه  بُّ ْن أَْظَهَر اهلُل َفَذاَك َما ُتح  ، َفإ  اَلْْخَرى، ُكْنَت ر ْدءًا للنَّاس   َحة 

 2.«نَ یَوَمَثابًَة ل ْلُمْسل م  
ان با آن حضرت یرفتن به جنگ روم یبرا كه عمر بن الخطاب  یهنگام  یترجمه: از سخنان حضرت عل

شان یو در برخورد با ا ین دشمن حركت كنیا یخود به سو عمر  یهر گاه تو ا ن است كه:یمشورت نمود، ا
 یوماند كه به سینم یكنند پس از تو مرجعیم یدوردست زندگ یكه در شهرها یمسلمانان یبرا یبخور شكست 

د و از نبرد را دارن یهایرا كه تحمل گرفتار  یشان بفرست و كسانیا یجنگ آور به سو ین مردیبنابرااو بازگردند 
ب كرد همان است كه ینص یروز یاوند پروانه كن كه اگر خد یكنند به همراه ویغ نمیدر ییو راهنما یرخواهیخ

 .ین هستیار و پناه مسلمیش آمد در آن صورت تو یپ یگر ید یو اگر ماجرا یتو دوست دار 
 دهد.  یمشورت م چگونه به حضرت عمر رحمت كند  را  یدنا علیس خداوند

 :دیفرمایبه حق م واقعًا حضرت عمر 

                                                           
  141ـ جزء أّول گفتار شماره  نهج البَلغةـ  1
  134ـ جزء أّول گفتار شماره  نهج البَلغةـ  2
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 .»1 هلك عمر  یلوَل عل»

هالك  عمر و است   یحاال عل یعنین یو ا ،شدیحتمًا هالك م بود عمر ینم  علیاگر  یعنی 
 .، در حالیکه اگر خالفت را از او غصب کرده هالک شده استشودینم

 :دیگویب مید بن مسیو سع
 .2«س لها أبو حسنیتعوذ من معضلة لیكان عمر »
 حّل آن نباشد. یبرا  یكه حضرت عل یبرد از مشكلیبه خدا پناه م حضرت عمر  یعنی

 یان كنند آن را در مّكه هنگامیبعد از خود را ب ینیچون جانش یمر مهمّ اخواستند كه یامبر میدهم: اگر پیازل یدل
گذاشتند كه همه از حج برگردند و به  ینم یوقت یكردند و آن را برایی مسلمانان حضور داشتند اعالم مكه همه
لومتر از مّكه یك 250ر خم در جحفه است كه یغدان كنند چون ینه بیأهل مد یبراآن را شان بروند و فقط یشهر ها

 :سدینویر میهمراه بودند، صاحب الغدامبر یرفتند با پینه میكه در راه مد ینه و كسانیفاصله دارد و فقط أهل مد
 .3«ن و أبى موسىیرالمؤمنیمن مع على أمین أتوا من الین بمكة و الذیمین حجوا فأكثر من ذلك كالمقیو أما الذ»
بودند مانند )افرادی که در غدیر بودند( نها یش از ایو اّما كسانى كه مراسم حج را به جاى آوردند، ب یعنی

 من بازگشته بودند.یز كسانى كه با على و أبوموسى أشعرى از یم مّكه بودند و نیكسانى كه مق
 :ی مباركه نازل شده استهین آیا هعرفام حج در روز یانكه در یگر ایازدهم: نكتۀ ددول یدل
َْكَمْلُت َلُكْم د  یالْ } ْسََلَم د  یَوَرض   یُكْم ن ْعَمت  یَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ یْوَم أ  .[3/المائدة{ ]ناً یُت َلُكُم اْْل 

شود موعظه و تذكر است و جنبۀ اصل و اساس یه گفته مین آینكه هر آن چه بعد از ایاست بر ا یلین دلیكه ا
 را ندارد. 

ل وأه»ل یاند از قبش سفارش فرمودهیخو یامبر درباره عترت گرامیكه پ یاتین از روایهمچندلیل سیزدهم: 
ش یت حقوق عترت خویامبر در مورد رعاین داللت دارد كه پیر آن بر ایو نظا 4«یتیأهل ب یأذكركم اهلل ف یتیب

منافات دارد، چون اگر آنها  ینین مسأله با خالفت و جانشیتا مورد احترام و اكرام واقع شوند و ا سفارش فرموده
ن مسأله از خود یت بكنند و ایشد تا حق مردم را رعاید به آنها دستور داده میبودند باین میفه و جانشیخل

مع ن جیانتخاب جانش یانصار بران و ید كه مهاجریشان رسیخبر به ا یهم نقل شده است، وقت  یحضرت عل
َهَلَّ ر قال فَ یر ومنكم أمیما قالت اَلنصار؟ قالوا قالت منا أم»كه خبر آورده بود گفتند  یكس یشان برایاند، اشده

ْم ب َأنَّ َرُسوَل اهلل  یاْحَتَجْجُتْم َعلَ  ى ب َأْن  ه  ْم وَ یَوصَّ ه  ن  ْم؟ قاُلوا َوما ف  یَتجاَوَز َعْن ُمس  یْحَسَن إ َلى ُمْحس  ه  َن  یئ  َهذا م 
ة  َعلَ  ْم؟ َفقاَل َلْو كاَن اَلمارة ف  یاْلُحجَّ ْم َلْم َتُكن  اْلَوص  یه  مْ یه  شان جواب داده شد كه یانصار چه گفتند؟ به ا یعنی 5«ُة ب ه 

امبر فرمودند به یا به آنها گفته نشد كه پیفرمود: آ  یحضرت علر از شما، یك أمیر از ما و یك امیآنها گفتند: 

                                                           
  234صفحه  4ـ جلد فيض الباريـ   1
  294صفحه  2ـ جلد  أسد الغابة ـ 2
 9، صفحه 1ـ جلد الغديرـ  3
 74، صفحه 1ـ جلد ينابيع المودهـ  4
 111، صفحه نهج البَلغهـ  5
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كردند؟ ین جمله بر انصار احتجاج میشود و از گنه كار آنها عفو شود؟ سؤال شد: چگونه با ا یكیكوكار انصار نین

ع ن موقین گذشته ایو از ا شان معنا نداشت،یا یت برایبود وصین آنها میفرمود اگر امارت در ب  یحضرت عل
موضع  یالسكوت ف»أّما طبق قاعده ان كند یداراد ب یبه شور  یاگر اعتراض  ین وقت بود تا حضرت علیبهتر
 (و هلل الحمد) ندارد. یضاعترا  یمعلوم است حضرت عل« انیب انیالب

 ت القلمیب
 دار التحقیق حوزه علمیه احناف خواف


