
 بسم هللا الرحمن الرحیم
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  بر والیت امیرالمؤمنین حدیث غدیراستدالل به  حضرت زهرا برتأکید علل  موضوع:

تقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( صلواتی 

 عنایت فرمایید.

الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن 

علی محمد رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم 

نعم النصیر رب أدخلنی  لقاء هللا افوض أمری إلی هللا إّن هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و

 مدخل صدق و أخرجنی مخرج صدق و أجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا

 (:النبی )صلی هللا علیه و آلهقال 

 «یفمن أغضبها أغضبن یإنما فاطمة بضعة من»

، دار النشر: یوفکبة الیش یر عبد هللا بن محمد بن أبکأبو ب ث واآلثار، اسم المؤلف:یاألحاد یالمصنف ف

 32269، ح 388، ص 6وسف الحوت، ج یمال کق: ی، تحقی، الطبعة: األول1409 -اض یالر -لرشد تبة اکم

 و:

 «کلرضا یرضیو کغضب لغضبیإن هللا یا فاطمه »



، دار النشر: دار یسابوریم النکمحمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحا ن، اسم المؤلف:یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3، ج عبد القادر عطا یق: مصطفی، تحقی، الطبعة: األولم 1990 - هـ 1411 -روت یب -ة یتب العلمکال

 4730، ح 167

فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت جانسوز و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( أم 

جان گرامیش عمهابیها را به پیشگاه مقدس موالیمان حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( و 

حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( و همه دلباختگان و شیفتگان اهلبیت عصمت و طهارت تسلیت و 

 کنم.تعزیت عرض می

فرج  ،دهم پاداش ما را در این مصیبت بزرگ و جانکاهخدا را به مقام و جایگاه حضرت صدیقه طاهره سوگند می

 صلوات غراء بر محمد و آل محمد. به برکت األعظم قرار بدهد موفور السرور موالیمان حضرت بقیة هللا

در رابطه با حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( سخن گفتن به حق سخت و دشوار است. در رابطه با حضرت 

 صدیقه طاهره باید کسی سخن بگوید که خود از سرچشمه وحی شیر علم نوشیده باشد.

نظیر مادر گرامیش ولی عصر )ارواحنا له الفداه( بیاید و در فضائل بی زیبنده است فرزند بزرگوارش حضرت

ه طاهره متبرک )سالم هللا علیها( سخن بگوید. ما هم زبانمان را به ذکر فضائل و سخنان و جایگاه حضرت صدیق

 «کلُّه کْترَ یلُُّه اَل ک کْدرَ یَما اَل »کنیم و از باب: می

 و یا

 آب دریا را اگر نتوان کشید

 م به قدر تشنگی باید چشیده



فرازهایی از فضائل آن بزرگوار و جایگاه آن حضرت را برای شما گرامیان، بزرگواران، فضال و اساتید تقدیم 

های آینده هم که چند اید و در شبسخن زیاد شنیده قطعا  البته در رابطه با فضائل حضرت فاطمه زهرا  کنم.می

 در فضائل حضرت صدیقه طاهره خواهید شنید. بازهم سخنانیشب مراسم ادامه دارد 

زندگی باشرافت حضرت صدیقه طاهره سخن اط ترین نقترین و اساسیخواهم در رابطه با یکی از مهممن می

شبهات علیه مذهب، علیه تشیع، علیه اهلبیت،  در این دنیای پر شور و شرر که برای ما باشد بگویم تا الگویی

 بارد.و دیوار میرالمؤمنین از در علیه امی

دفاع آن بزرگوار از جایگاه امامت و والیت و دفاع جانانه آن ،این نقطه اساسی در زندگی حضرت فاطمه زهرا 

شهیده این راه و شهیده دفاع حریم والیت لقب  ،بزرگوار از امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( است به طوری که خود

 گرفت.

خواهم سه نکته و سه فراز از ه طاهره از امیرالمؤمنین اگر فرصت کنم میدر رابطه با موضوع دفاع حضرت صدیق

 خطبه آتشین این بانوی دوسرا عرض کنم و پیرامون این سه فراز مقداری سخن بگویم.

امید است این مطالب همانند ران ملخی به پیشگاه سلیمان عالم هستی حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب 

 ای ناقابل باشد.دیهمقدمه الفداه( ه

حضرت صدیقه طاهره در خطبه آتشینش در دفاع از حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( نکات زیادی دارد. 

 من سه محور را انتخاب کردم که در این محفل نورانی تقدیم کنم.

ث غدیر را این است که حضرت صدیقه طاهره در دفاع از امیرالمؤمنین موضوع خطبه غدیر و حدی محور اول

ای که در منطقه غدیر و جحفه بودند و آورد بر سر صحابهکند و فریادی برمیبرای مهاجرین و انصار مطرح می

 شاهد نصب امیرالمؤمنین برای والیت و امامت بودند.



)رضوان  «مرحوم طبرسی»این سخن هم در منابع و کتب شیعه آمده و هم در کتب اهل سنت وارد شده است. 

 چنین تعبیری دارد که حضرت صدیقه طاهره فرمود: 80جلد اول صفحه « اإلحتجاج»لی علیه( در کتاب هللا تعا

 «ُخمر  یْوَم َغد  یْم َلْم َتْعلَُموا َما َقاَل کأَن  ک»

 گویا از آنچه رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم در روز غدیر فرمود، آگاهی ندارید.

قیفه بنی ساعده أبی طالب را خانه گذاشتید و در س شما که علی بند: حضرت فاطمه زهرا به صراحت فرمودن

گویا سخن رسول اکرم در غدیر خم را نشنیدید یا پیام پیامبر را در رابطه با علی  ،برای خود خلیفه انتخاب کردید

 در غدیر خم نفهمیدید و ندانستید.

ٍذ اْلَواَلءَ یَو الل ه  َلَقْد َعَقَد َلُه »  «ْوَمئ 

د به خدا که رسول گرامی اسالم در آن روز والیت و رهبری را به او )علی علیه السالم( پیوند زد ]و سوگن

 .از مردم بیعت گرفت[

نْ یل  » َجاءَ  کْم ب َذل  کْقَطَع م  ْنَها الر   «م 

 تا امید شما ]فرصت طلبان تشنه قدرت[ را از امامت قطع نماید.

تا امید کسانی که انتظار م امیرالمؤمنین را به والیت پیوند زد حضرت فاطمه زهرا فرمودند: رسول گرامی اسال

 های عذر و بهانه را برای همگان بست.راه کشیدند بعد از رحلت نبی گرامی خالفت را به دست بگیرند تماممی

 «مْ یکَن نَب  یْم َو بَ کنَ یْم َقَطْعُتُم اأْلَْسَباَب بَ کن  کَو لَ »

 [ میان پیامبر و خودتان را پاره کردید.پیوند ]معنوی هایرشتهولی شما 



سخنان پیغمبر اکرم را نادیده  ،ولی با کمال تأسف شما مهاجرین و انصار و حاضرین در مجمع بزرگ غدیر

 فرمود:درباره او گرفتید و از میان خود، از پیش خود و برخالف سخن رسول اکرم که خداوند متعال 

ُق َعن  ی)َو ما   (یوحی ی إ ال  َوْح إ ْن ُهوَ  اْلَهویْنط 

شده  یه به او وحکست ین یجز وح یزیو آنچه آورده چ گویدنمینفس سخن  یهوا یو هرگز از رو

 است.

 4و  3(: آیات 53سوره نجم )

 خلیفه تراشیدید و انتخاب کردید.

نْ  یْم ف  کنَ یَنَنا َو بَ یٌب بَ یَو الل ُه َحس  » َرة  یالدُّ  «ا َو اآْلخ 

 وند در دنیا و آخرت بین ما و شما داوری خواهد کرد.این را بدانید که خدا

، 1، محقق / مصحح: خرسان، محمد باقر، ج علی، احمد بن یسنده: طبرسیأهل اللجاج، نو یاإلحتجاج عل

 بعد وفاة رسول هللا ص من اللجاج و الحجاج یر طرف مما جرک، باب ذ80ص 

کنم. خداوند بهترین گواه و بهترین ه خداوند عالم میحضرت فاطمه زهرا در نهایت فرمودند: من شکایت شما را ب

 داور میان من و شماست.

در حضرت از حضرت صدیقه طاهره نقل شده است که  173جلد اول صفحه « خصال»عبارت دیگری در کتاب 

 خطبه آتشینش فرمود:

ََحٍد ُعْذرایْوَم َغد  ی یَأب   کَهْل َترَ »  «ر  ُخمٍّ أل 

 جایی برای عذرتراشی برای احدی باقی گذاشته است؟ آیا پدرم در روز غدیر خم



 228، ح 173، ص 1بر، ج کا ی، علی، محقق / مصحح: غفارعلیه، محمد بن یابن بابو ،الخصال

پرسند: "آیا پدرم حجت را بر همه شما تمام نکرد و حق مطلب را برای همه ادا حضرت فاطمه زهرا از مردم می

« مناقب األسد»یکی از علمای اهل سنت در کتاب « شمس الدین ابن جزری»آقای نکرد؟!" در فراز دیگری که 

 حضرت فرمود:نقل می کند  5جلد اول صفحه 

 «مواله ینت مواله فعلکر خم: من یوم غدیتم قول رسول هللا یأنس»

 آیا قول رسول هللا )صلی هللا علیه و آله و سلم( در غدیر خم را فراموش کردید که فرمود: هرکسی من بر

 او والیت دارم، علی هم بر او والیت دارد.

بن  یالحسن عل ین أبیر المؤمنیث بن غالب، أمیتائب، وُمظهر العجائب لکمناقب األسد الغالب ُممزق ال

ق: طارق ی(، تحقهـ 833: ین محمد )المتوفیشمس الد یهللا عنه، المؤلف: ابن الجزر یطالب رض یأب

 5، ص 1القاهرة، ج  –ر تبة القرآن، مصک، الناشر: میالطنطاو

فرازهای دیگری در رابطه با احتجاج حضرت صدیقه طاهره به غدیر خم هست که من به این دو سه مورد اکتفا 

 کنم.می

حال سؤال اینجاست که عزیزان، گرامیان، فضال و بزرگواران چطور شد حضرت صدیقه طاهره از میان آن همه 

سال در رابطه به خالفت، امامت و وصایت امیرالمؤمنین بیان کرده بود  23روایاتی که نبی گرامی اسالم در طول 

 حدیث و خطبه غدیر را انتخاب کردند؟!

 فرماید:چرا آن بزرگوار از حدیث والیت که می

 « یل مؤمن من بعدک یوأنا منه وهو ول یا منیإن عل»



أبو عبد هللا، دار النشر:  یذهبماز الیمحمد بن أحمد بن عثمان بن قا ر أعالم النبالء، اسم المؤلف:یس

، یم العرقسوسیب األرناؤوط, محمد نعیق: شعی، الطبعة: التاسعة، تحق1413 -روت یب -مؤسسة الرسالة 

 مانی، باب جعفر بن سل199، ص 8ج 

سلسله »در کتاب « البانی»، و یا 110، ص 3در مستدرک خود، ج« حاکم نیشابوری»مثل آقای و منابع اهل سنت 

گویند؟! همچنین رسول گرامی اسالم در کنند، سخن نمیهم آن را نقل می 222، ص 5ج« الصحیحه االحادیث

 روایت دیگری فرمودند:

 «یل مؤمن من بعدک یف یفتیوأنت خل»

 -روت یب - یتب اإلسالمک، دار النشر: المیبانیالش کعاصم الضحا یعمرو بن أب السنة، اسم المؤلف:

 1188، ح 565، ص 2ج ، ین األلبانی: محمد ناصر الدقی، تحقی، الطبعة: األول1400

با سند صحیح نقل شده است. چرا حضرت  133صفحه  3جلد « المستدرک الصحیحین»این روایت در کتاب 

کند؟! حدیث امامت از رسول گرامی اسالم نقل صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( به حدیث خالفت استناد نمی

 شده است که حضرت فرمودند:

 «یل مؤمن ومؤمنة بعدک یل مؤمن ومؤمنة، وولکأنت امام »

 49، ص 1، ج 568سنة  ی: المتوفیالخوارزم کیف الموفق بن احمد بن محمد المیمناقب، تأل

حدیث غدیر را به  کند و تنهاچرا حضرت صدیقه طاهره به حدیث خالفت و والیت و امامت و وصایت اشاره نمی

 ؟!دکنر استناد میو به حدیث غدی دکشرخ صحابه می

گویم که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( به پنج دلیل ام میبنده با توجه به آنچه خود رسیده

 دهم.کنند. بنده در این زمینه مقداری توضیح میقضیه حدیث غدیر را مطرح می



خدمت شما گرامیان باشیم، اما از شب عید غدیر قرار بود ما در همین جا در محضر حضرت فاطمه معصومه در 

نجف اشرف از ما دعوت کردند که شب عید غدیر نائب الزیاره شما در کنار حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین 

که ما را عفو بفرمایند و من تلفن کردم و از تولیت محترم اجازه خواستم هللا علیه( برنامه داشته باشیم.  )سالم

 ت امیرالمؤمنین انجام وظیفه کنیم.ما در کنار بارگاه ملکوتی حضر

خواهم این چند نکته را عرض کنم تا هم دین خود را نسبت به واقعه غدیر خم ادا کرده باشم و هم بنده می

روشن شود که چرا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا از میان این همه احادیث در رابطه با خالفت و امامت 

 اد فرمودند.امیرالمؤمنین فقط به حدیث غدیر استن

پیغمبر اکرم حدیث وصایت را بیست سال نزدیک بودن حادثه غدیر با وفات رسول گرامی اسالم بود.  دلیل اول

ی آن بزرگوار حدیث رایت را در جنگ قبل در سال سوم بعثت در جمع محدودی از سران قریش مطرح فرمودند.

 اند. مطرح فرمودند که عده مخصوصی شنیده

در حالی  اند.خالفت را موقع رفتن به جنگ تبوک مطرح فرمودند و عده خاصی آن را شنیده پیغمبر اکرم حدیث

 که فاصله حدیث غدیر تا رحلت نبی گرامی هفتاد و دو روز بیشتر نیست. 

سبط ابن »بزرگ غدیر خم حضور داشتند.بنا به نقل آقای  این است که جمعیت انبوهی در محفل دلیل دوم

آمار کسانی که در غدیر حضور داشتند و سخن نبی گرامی را  57صفحه « ة الخواصتذکر»در کتاب « جوزی

صد و بیست هزار نفر قضیه غدیر را از نبی گرامی اسالم یعنی شنیدند به مرز صد و بیست هزار نفر رسید. 

  شنیدند.

سوم صفحه  جلد« سیرة الحلبیة»در و نامی اهل سنت است در کتاب قکه از مورخین « حلبی»همچنین آقای 

نفر تخمین زده شده  هزار آمار کسانی که در غدیر خم بودند از نود هزار تا صد و بیست و چهار"گوید: می 308

 "است.



ای نزدیک به رحلت نبی گرامی است. دلیل دوم این است واقعه غدیر خم قضیه دلیل اول این است که بنابراین

 اند و عذری برای کسی باقی نمانده است.شنیده که تعداد انبوهی از جمعیت سخن پیغمبر اکرم را

م سوره والیتی را که خداوند عالم در قرآن کری ،نبی گرامی اسالم ،این است که در قضیه حدیث غدیر دلیل سوم

 کرده و فرموده است: برای او تثبیت 6احزاب آیه 

ن   َأْولی ی)الن ب   ْن یب اْلُمْؤم  مَن م  ه   (َأْنُفس 

 .است یاول هاآنؤمنان از خود امبر نسبت به میپ

 6(: آیه 33سوره احزاب )

 :د کهدار« تفسیر الکشاف»کتاب در « زمخشری»که 

ْم » ه  ن يَن ) في كل شيء من أمور الدين والدنيا ( ّمْن َأنُفس  ىُّ َأْولَى ب اْلُمْؤم   «الن ب 

 فذتر است.والیت نبی اکرم در امور دینی و دنیایی از مؤمنین بر خودشان باالتر و نا

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، اسم المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمر 

 531، ص 3بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ ج -الزمخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

 ند از همه اعتراف گرفت:نبی گرامی قبل از آنکه بحث والیت امیرالمؤمنین را مطرح ک

 «مْ کْم من َأْنُفس  کب   یَألَْسُت َأْولَ »

 -تبة الزهراء ک، دار النشر: میوب أبو القاسم الطبرانیمان بن أحمد بن أیسل ر، اسم المؤلف:یبکالمعجم ال

، ح 195، ص 5، ج ید السلفیبن عبدالمج یق: حمدیة، تحقی، الطبعة: الثان1983 - 1404 -الموصل 
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 و:

ن   یَألَْسُت َأْولَ » مْ یب اْلُمْؤم  ه   «َن من َأْنُفس 

 آیا والیت من بر شما از والیت خودتان باالتر نیست؟!

 «ا َرُسوَل الل ه  ی یَفُقْلَنا بَلَ »

 همه مردم گفتند: بله یا رسول هللا.

 «َمْوالَهُ  ینت َمْوالَُه َفَعل  کَفَمْن »

 علی موالی اوست.حضرت فرمود: هرکسی من موالی اویم، از این پس 

، دار النشر: مؤسسة قرطبة یبانیأحمد بن حنبل أبو عبدهللا الش مسند اإلمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف:

 961، ح 119، ص 1مصر، ج  –

 و:

ه  َفَعل   یْنُت َأْولَ کَمْن » ْن نَْفس   «هُ یَول   یب ه  م 

ن عبد الرحمن یالحافظ جالل الد مؤلف:ر(، اسم الیبکر وزوائده والجامع الیث )الجامع الصغیجامع االحاد

 8396، ح 242، ص 3، ج یوطیالس

 و:

 «هیول یه فعلینت ولکمن »



، ین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبیشمس الد ر واألعالم، اسم المؤلف:یات المشاهیخ اإلسالم ووفیتار

ق: د. عمر عبد ی، تحقیول، الطبعة: األم 1987 - هـ 1407 -روت یلبنان/ ب - یتاب العربکدار النشر: دار ال

 هافی ی، باب من توف629، ص 3، ج یالسالم تدمر

، این مسئله را بیان شده استحیح در کتب اهل سنت نقل های مختلفی که با سندهای صحضرت با عبارت

 این تعبیر را دارد: 107صفحه  9جلد « مجمع الزوائد»در کتاب « هیثمی»آقای  فرمودند.

 «هیول یه فعلینت ولکمن »

 هرکسی من ولی امر او هستم، علی ولی امر اوست.

 داران للتراث/ی، دار النشر: دار الریثمیر الهکب یبن أب یعل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، اسم المؤلف:

 مواله ینت مواله فعلکمن  e، باب قوله 107، ص 9، ج 1407 –روت یالقاهرة, ب - یتاب العربکال

ها بگویند: "مولی هفتاد معنا دارد هرجایی که رسول اکرم امامت و والیت خناث بحث مولی نیست که شیاطین و

« ألبانی»با تصحیح  606صفحه « ابن ابی عاصم»اثر « السنة»و خالفت را اراده کرده باشد." همچنین در کتاب 

 وارد شده است:

 «مکم من أنفسکب یألست أول»

 تر نیست؟!اولی آیا والیت من بر شما از والیت خودتان بر خودتان

 «یقالوا بل»

 گفتند: بله.

 «مواله ینت مواله فعلکفقال من »



 -روت یب - یتب اإلسالمک، دار النشر: المیبانیالش کعاصم الضحا یعمرو بن أب السنة، اسم المؤلف:

 1369، ح 606، ص 2، ج ین األلبانیق: محمد ناصر الدی، تحقی، الطبعة: األول1400

والیت علی بن أبی طالب را که در ردیف والیت  ،لیه و آله و سلم( بعد از اعتراف مردمحضرت محمد )صلی هللا ع

 مطرح کرده است. هاآننبی گرامی اسالم است را برای 

پیغمبر اکرم را به آن تثبیت بینیم رسول گرامی اسالم در غدیر خم عین والیتی که خداوند متعال بنابراین می

فرمایند. به همین خاطر است که حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( از می کرده برای امیرالمؤمنین تثبیت

 فرمایند.حدیث غدیر خم را انتخاب می ،میان انبوه روایات

صحابه به امیرالمؤمنین تبریک  ،این است که بعد از قضیه نصب علی بن أبی طالب برای خالفت دلیل چهارم

 :گفتند ه دوم بود کهخلیفه اول و خلیف هاآنگفتند که در رأس 

 «ل مؤمنک یوم ولیطالب أصبحت ال یا ابن أبی کئا لیهن»

 شدی. تمام مؤمنینگوارا باد یابن ابی طالب که امروز تو سرپرست 

بن  یالقاسم عل یأب من األماثل، اسم المؤلف: هاحلة من یوتسم هافضلر کنة دمشق وذیخ مدیتار

ن یق: محب الدی، تحق1995 -روت یب -ر ک، دار النشر: دار الفیالحسن إبن هبة هللا بن عبد هللا الشافع

 ن بعد الثالثمائةیوالخمس یالجزء الحاد آخر، باب 220، ص 42، ج ید عمر بن غرامة العمریسع یأب

 با معنا و الفاظ غدیر تناسبی ندارد. اصال  اگر قرار بود علی بن أبی طالب برای محبت یا نصرت باشد که 

 «هیول یه فعلینت ولکمن »

 یا:



 «مواله ینت مواله فعلکفقال من »

اگر بنا بود پیغمبر اکرم بگوید: هرکسی من را رساند. از نظر شاکله جمله بندی هم نصرت و والیت را نمی اصال  

من کان یودنی »، «من کان یحبنی فالیحب علیا!!»فرمودند: دوست دارد علی را دوست داشته باشد، باید می

 فرماید:مانطور که قرآن کریم میه «فالیود علیا!!

ُعون  ک)إ ْن  ب  وَن الل َه َفات  بُّ بْ ی یْنُتْم ُتح   (الل هُم کْحب 

 ز( شما را دوست بدارد.ید تا خدا )نینک یروی، از من پداریدمیاگر خدا را دوست 

 31(: آیه 3سوره آل عمران )

شد و استفاده می «نصر»ت بود از کلمه شود. اگر بحث نصراستفاده می «ود»و  «حب»برای محبت از واژه 

 «ان تنصر هللا ینصرکم و یثبت اقدامکم!!»فرمودند: می

صحابه هم فهمیدند بحث والیت یعنی  کنند واستفاده می« ولی»از کلمه  (اکرم )صلی هللا علیه و آله پیغمبر

 والیت مطلق بر عموم مسلمانان و مؤمنین به همین خاطر تبریک گفتند.

 «ل مؤمنک یوم ولیطالب أصبحت ال یا ابن أبی کئا لیهن»

 یا:

 «ل مسلمک یومول یطالب أصبحت موال یا ابن أبی کبخ بخ ل»

بن  یالقاسم عل یأب من األماثل، اسم المؤلف: هاحلة من یوتسم هافضلر کنة دمشق وذیخ مدیتار

ن یق: محب الدی، تحق1995 -روت یب -ر ک، دار النشر: دار الفیالحسن إبن هبة هللا بن عبد هللا الشافع

 ن بعد الثالثمائةیوالخمس یالجزء الحاد آخر، باب 233، ص 42، ج ید عمر بن غرامة العمریسع یأب



که خلیفه دوم  نویسدمی 289جلد هشتم صفحه « تاریخ بغداد»هم در کتاب « خطیب بغدادی»همانطوری که 

 :گفت

 «سلمل مک یومول یطالب أصبحت موال یا بن أبی کبخ بخ ل»

 -ة یتب العلمک، دار النشر: دار الیب البغدادیر الخطکأبو ب یأحمد بن عل خ بغداد، اسم المؤلف:یتار

 4392، ح 289، ص 8، ج -روت یب

کالم  350جلد هفتم صفحه « البدایة و النهایة»در کتاب « ابن تیمیه»شاگرد « ابن کثیر دمشقی»همچنین آقای 

 کند:نقل میخلیفه دوم را 

 «ل مسلمک یومول یطالب اصبحت موال یا ابن أبی کلبخ بخ »

 –تبة المعارف کأبو الفداء، دار النشر: م یر القرشیثکل بن عمر بن یإسماع ة، اسم المؤلف:یة والنهایالبدا

 ر خمیث غدی، باب حد350، ص 7روت، ج یب

ابو »اینجاست که آقای این روایات شاهد بر این است که صحابه وصایت امیرالمؤمنین را قبول کردند. جالب 

 18صفحه « سر العالمین»های شاخص اهل سنت است در کتاب ها و چهرهکه یکی از شخصیت« حامد غزالی

 تعبیر بسیار زیبایی دارد.

خلیفه دوم والیت را بر  «مواله ینت مواله فعلکمن » ،گوید: بعد از حدیث غدیر خم و سخن نبی گرامیاو می

 امیرالمؤمنین تبریک گفت؛

 «مکیوتح یم ورضیفهذا تسل»

 دهد صحابه والیت علی بن أبی طالب را پذیرفتند، قبول کردند و بر والیت او حکم دادند.این نشان می



به شدت عصبانی « غزالی» و دیگران از این جمله« ذهبی»گوید که در ادامه جمله زیبایی می« ابو حامد غزالی»

حابه به امیرالمؤمنین قطعی است و اینکه تبریک گفتن داللت بر نویسد: تبریک گفتن صمی« غزالی»اند. شده

 کند هم قطعی است؛والیت، امامت و خالفت می

 «یثم بعد هذا غلب الهو»

 را اسیر خود کرده است. هاآنهوای نفس 

، ین، المؤلف: حجة اإلسالم اإلمام / أبو حامد محمد بن محمد الغزالیالدار یشف ما فکن ویسر العالم

ق: محمد حسن ی، تحقی، الطبعة: األولم 2003هـ  1424 -روت / لبنان یب -ة یتب العلمکلنشر: دار الدار ا

 ةکب الخالفة والمملی، باب المقالة الرابعة ترت18، ص 1، ج یدید المزیل وأحمد فریمحمد حسن إسماع

اسالم را پشت سر  صحابه برای رسیدن به ریاست و حکومت و مناصب سخنان رسول گرامی« غزالی»به عقیده 

کند، سپس نقل می« غزالی»های علمی اهل سنت است این روایت را از که یکی از استوانه« ذهبی»گذاشتند. 

 نویسد:کند و میبه او حمله می

 «هذا والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق فإن الرجل من بحور العلم وهللا أعلم یما عذره ف یوما أدر»

خدا عالم و ار بردن این عبارت چه بوده است، زیرا این مرد دریایی از علم است. دانم عذر او از به کنمی

 است.

أبو عبد هللا، دار النشر:  یماز الذهبیمحمد بن أحمد بن عثمان بن قا ر أعالم النبالء، اسم المؤلف:یس

، یعرقسوسم الیب األرناؤوط, محمد نعیق: شعی، الطبعة: التاسعة، تحق1413 -روت یب -مؤسسة الرسالة 

 ن أبو حامدین الدیخ اإلمام البحر حجة اإلسالم أعجوبة الزمان زیالش یالغزال 4باب ، 328، ص 19ج 



که سبب شد حضرت صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( حدیث غدیر را برای استدالل بر خالفت  دلیل پنجم

بنابر نقل شیعه و سنی سه آیه دارد.  طر این بود که حدیث غدیر پشتیبان قرآنیامیرالمؤمنین انتخاب کرد به خا

از سوره مبارکه مائده است. خداوند متعال  67مستقل در رابطه با غدیر خم نازل شده است. آیه اول، آیه 

 فرماید:می

َل إ لَ یا أَ ی) ُسوُل بَلِّْغ ما ُأْنز  ْن َربِّ  یکَها الر   (ر سالََتهَو إ ْن َلْم َتْفَعْل َفما بَل ْغَت  کم 

، رسالت او ینک)به مردم( برسان و اگر ن کامال  مبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ایپ یا

 .ایندادهرا انجام 

 67(: آیه 5سوره مائده )

عبدهللا »از قول  193جلد ششم صفحه « تفسیر روح المعانی»که سلفی العقیده است، در کتاب « آلوسی»آقای 

 نویسد:به میمفسر عصر صحاو صحابی « بن مسعود

ا یإن عل کمن رب یکها الرسول بلغ ماأنزل الیاأی (ه و سلمیهللا عل یصل)عهد رسول هللا  ینا نقرأ علک»

 «ن وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهیالمؤمن یول

خواندیم: پیغمبر به مردم بگو که علی ولی ما صحابه همیشه در زمان رسول هللا این آیه را این چنین می

 است. اگر این حرف را به مردم نرسانی و نگویی رسالت ناتمام است.امر مؤمنین 

ن یالفضل شهاب الد یالعالمة أب ، اسم المؤلف:یم والسبع المثانیر القرآن العظیتفس یف یروح المعان

، باب 193، ص 6روت، ج یب – یاء التراث العربی، دار النشر: دار إحیالبغداد ید محمود األلوسیالس

 ها الرسول... ..یا أی (67المائدة: )

 به معنای ما صحابه است. «ناک»دلیل بر استمرار است و کلمه  «کان»دانند کلمه میحتما عزیزان 



کند، آقای نقل می 298جلد دو صفحه « الدر المنثور»هجری در کتاب  911متوفای « سیوطی»همچنین آقای 

 کنند.. دیگران هم این روایت را نقل میکندنقل می 61صفحه  2جلد « فتح القدیر»در کتاب « شوکانی»

حدیث غدیر پشتوانه قرآنی دارد. شاید دیگر روایات در والیت امیرالمؤمنین این اهمیت و جایگاه را ندارد. 

 فرماید:دومین آیه، آیه سوم از سوره مبارکه مائده است که می

 نا(یُم اإْل ْسالَم د  کُت لَ یَو َرض   یَمت  ْم ن عْ یکْم َو َأْتَمْمُت َعلَ کنَ یْم د  کَمْلُت لَ کْوَم أَ ی)الْ 

ن )جاودان( یل نمودم و اسالم را به عنوان آئیمکردم و نعمت خود را بر شما تکامل کن شما را یامروز د

 .پذیرفتمشما 

 3ه ی(: آ5سوره مائده )

« خطیب بغدادی»کنم. آقای م در رابطه با مضمون آیه صحبت کنم، اما تنها به یک روایت اشاره میخواهمن نمی

کند که رسول اکرم در روز هجدهم ذی نقل می« ابوهریره»از  284جلد هشتم صفحه « تاریخ بغداد»در کتاب 

خلیفه دوم تبریک گفت سپس جبرئیل نازل در این حال  الحجه در منطقه جحفه علی را برای خالفت نصب کرد.

 آیه سوم، آیه:. آوردرا  ْم(کنَ یْم د  کَمْلُت لَ کْوَم أَ ی)الْ آیه شد و 

ع)َسأََل سائ ٌل ب َعذاٍب   (واق 

 ه واقع شد!کرد ک یعذاب یتقاضا ایکنندهتقاضا 

 1(: آیه 70سوره معارج )

« تفسیر»های برجسته اهل سنت است و که یکی از علمای بزرگ اهل سنت و شخصیت« امام قرطبی»است. 

شأن نزول این آیه  278صفحه  18جلد « تفسیر قرطبی»او عصاره تفسیر شش قرن اول اسالم است در کتاب 

 نویسد:را این چنین می



. یکی از اصحاب پیغمبر اکرم رای خالفت نصب کرد به مدینه آمدبعد از آنکه رسول اکرم علی بن أبی طالب را ب

 خدمت نبی گرامی اسالم آمد.« حارث بن نعمان»به نام 

حارث بن »اند. ر دیگری هم این روایت را نقل کردهنقل شده است و تفاسی« تفسیر قرطبی»این روایت در کتاب 

 خدمت پیغمبر اکرم آمد و عرضه داشت:« نعمان

 «یا محمد أمرتنا عن هللا أن نشهد أن ال إله إال هللا وأنک رسول هللا فقبلناه منک»

یا محمد! ما را امر کردی از جانب خدا که گواهی دهیم بر اینکه معبود بر حقی جز خدا نیست و تو 

 پیامبر خدا هستی و ما قبول کردیم.

وأن نصلی خمسا فقبلناه منک ونزکی أموالنا فقبلناه منک وأن نصوم شهر رمضان فی کل عام فقبلناه »

 «منک وأن نحج فقبلناه منک

ما را به پرداخت خمس فرمان دادی و ما قبول کردیم، ما را به پرداخت زکات فرمان دادی و ما قبول 

زه گرفتن در ماه رمضان فرمان دادی و ما قبول کردیم، ما را به حج رفتن فرمان دادی کردیم، ما را به رو

 و ما قبول کردیم.

 «ثم لم ترض بهذا حتی فضلت بن عمک علینا»

 سپس تو به این همه خرسند نشدی و حال پسرعموی خود را بر ما فضیلت دادی.

 «أفهذا شیء منک أم من هللا»

 ا فرمانی از نزد خداست؟این نصب چیزی از جانب توست ی



گویند: "این روایت دلیل بر این است ن میرااودقت داشته باشید امروز بازار این روایت داغ است. بعضی از بزرگ

 نفهمیدیم!!که پیغمبر اکرم هم انتقاد پذیر است!!" ما که 

کرم از جمله پیغمبر ا نویسد:می 37جلد اول صفحه « تذکرة الخواص»در کتاب « سبط ابن جوزی»آقای 

 به قدری غضبناک شد که چشمان حضرت قرمز شد. و سه مرتبه فرمود: « حارث بن نعمان»

 «وهللا الذی ال إله إال هو ما هو إال من هللا»

 سوگند به خدایی که جز او معبود بر حقی نیست این امر از جانب خدا است.

 گفت:« نعمان بن حارث»سپس 

کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب  فولی الحارث وهو یقول: اللهم إن»

 «ألیم

گفت: خدایا اگر مساله خالفت علی نعمان با شنیدن این سخن پشت کرد و به راه افتاد در حالی که می

 از آسمان بر ما بباران. یحق است و از جانب توست سنگ

 گوید:بعد راوی می

 «تی رماه هللا بحجر فوقع علی دماغه فخرج من دبره فقتلهفوهللا ما وصل إلی ناقته ح»

به خدا سوگند هنوز نزد شترش نرفته بود که سنگی از باال آمد به طوری که از سرش خورد و از ماتحتش 

 درآمد و کشته شد.

 «فنزلت: )سأل سائل بعذاب واقع( اآلیة»



مد األنصاری القرطبی، دار النشر: دار الشعب الجامع ألحکام القرآن، اسم المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أح

 ( سأل سائل بعذاب... ..1، باب المعارج: )278، ص 18القاهرة، ج  –

توانیم این روایت را دلیل بر انتقادپذیری پیغمبر اکرم بگیریم؟! من که شما را به خدا سوگند آیا ما می

 فهمم!!نمی

را مالحظه کنید. امیرالمؤمنین در حال « نهج البالغه» 19ه کنم امشب به منزل بروید و خطبدوستان تقاضا می

کند و شود و به آن بزرگوار انتقاد میبلند می« اشعث بن قیس»یکی از اصحاب به نام خطبه خواندن بودند که 

 گوید:می

 «یا أمیر المؤمنین، هذه علیک ال لک»

 یست.گویی به ضرر توست و به نفع تو نیا امیرالمؤمنین! سخنی که می

 فرمایند:شوند و میحضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( عصبانی و غضبناک می

ا ل ی» م   «َما یْدر یک َما َعلَی م 

 فهمی که چه به ضرر من هست و چه به نفع من است.تو چه می

ا ل ی» م   «َما یْدر یک َما َعلَی م 

 فهمی که چه به ضرر من هست و چه به نفع من است.تو چه می

ن ین» ع   «َعلَیک لَْعَنُة الل ه  َو لَْعَنُة الال 

 گران و لعنت خدا بر تو باد.لعنت لعنت

ة  َو اإْل ْساَلُم ُأْخَری» ٍر َو الل ه  َلَقْد َأَسَرک الْکْفُر َمر  ٌق ابُْن کاف   «َحائ ک اْبُن َحائ ک ُمَناف 



 19، خ 61صحح: صالح، صبحی، ص نهج البالغة، نویسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین، محقق / م

 مگر معصوم قابل انتقاد است؟! معصومی که متصل به وحی است، معصومی که آیه شریفه:

ُق َعن  اْلَهوی)َو ما   (یوحی یإ ْن ُهَو إ ال  َوْح  یْنط 

 شده است. یه به او وحکست ین یجز وح یزی. آنچه آورده چگویدنمینفس سخن  یهوا یو هرگز از رو

 4و  3 آیات(: 53) سوره نجم

خواهم به کسی انتقاد کنم میمن شود به امام معصوم انتقاد کرد؟! زمانی که مگر میدر حق او نازل شده است. 

 مالک حق هستند. شانباید میزان، معیار و مالکی داشته باشم. ائمه اطهار )علیهم السالم( خود

 هاآن حق، ه سراغ امام معصوم برویم، زیرا مالکاگر بخواهیم بگوییم فالن چیز حق است یا حق نیست باید ب

 پیغمبر اکرم فرمودند:هستند. 

 «علی مع الحق أو الحق مع علی حیث کان»

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، اسم المؤلف: علی بن أبی بکر الهیثمی، دار النشر: دار الریان للتراث/دار 

 ، باب فیما کان فی الجمل235، ص 7، ج 1407 –القاهرة, بیروت  -الکتاب العربی 

 و:

 «علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض هذا حدیث صحیح اإلسناد»

المستدرک علی الصحیحین، اسم المؤلف: محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری، دار النشر: دار 

، ص 3األولی، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، ج م، الطبعة:  1990 -هـ  1411 -بیروت  -الکتب العلمیة 

 4628، ح 134



مراجعه کنید این روایت را با سند صحیح « حاکم نیشابوری»اثر « مستدرک علی الصحیحین»اگر به کتاب 

 شود به قرآن انتقاد کرد؟!علی با قرآن و قرآن با علی است. مگر می ،خواهید دید. بنابر این روایت

شود انتقاد کرد. اگر بحث این است ما کنند که به خداوند متعال هم میحیا ادعا مید بیگرچه برخی از افرا

حرفی نداریم، اما اگر بحث تاریخ اسالم، روایات نبی گرامی اسالم، سیره رسول اکرم و سیره صحابه است دیگر 

 شود به معصوم انتقاد کرد!!جای انتقاد ندارد و نمی

یم حق را از ناحق و باطل را از حق تشخیص بدهیم. بنابراین دلیل اینکه حضرت معصوم مالک است که ما بخواه

صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( حدیث غدیر را انتخاب فرمودند این پنج دلیل بود که از میان آن همه روایات 

 کردند. بیانقضیه غدیر را 

ایند: خداوند عالم امامت ما را برای امنیت فرمالبته نکات دیگری هم بود همانند فرمایش آن بزرگواران که می

نار گذاشتند به چه جهت وحدت قرار داده است. همچنین دلیل اینکه امیرالمؤمنین را ک و مایهجامعه از تفرقه 

های بدر، احد و حنین بود که امیرالمؤمنین را کنار گذاشتند. رسول گرامی اسالم در در حقیقت کینهبوده است. 

 امیرالمؤمنین فرمودند:جمله معروفی به 

ْن بَْعد   کْبُدونََها لَ یُصُدور  َأْقَواٍم الَ  یَضَغائ ُن ف  »  «یإ ال  م 

 نند مگر بعد از من.کیار نمکها را آشه آنکن قوم است یاز تو در دل ا ییهانهکی

عبد الرحمن ن یالحافظ جالل الد ر(، اسم المؤلف:یبکر وزوائده والجامع الیث )الجامع الصغیجامع االحاد

 30، ح 91، ص 12، ج یوطیالس

 اجازه بدهید اظهار ارادتی هم به پیشگاه مقدس حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( داشته باشیم.



این روزها دیگر روزهای آخر زندگی حضرت صدیقه طاهره است. فاطمه زهرا به بستر افتاده است و در طول این 

اند زجر کشیده و ایی که نسبت به آن بزرگوار و همسر و فرزندانش کردههروز از فراق پدر و ظلم 95یا  75

 های بسیار کرده است.گریه

نویسد: فاطمه زهرا پوست و استخوان شده بود و همانند نی از شدت غصه می« أسد الغابه»در کتاب « ابن اثیر»

اطمه زهرا )سالم هللا علیها( شد. حضرت فو مصائب الغر و نحیف شده بود و گوشتی در بدن حضرت دیده نمی

 فرماید:می

ْت َعلَ » ْت َعلَ  یّ ُصب  ْرَن لَ یاأْلَ  یَمَصائ ُب لَْو َأن َها ُصب   «ایال  یام  ص 

 شد.شد به شب تاریک مبدل میهایی بر من وارد شد که اگر بر روز روشن وارد میمصیبت

، 79، ج محققاناز  ی/ مصحح: جمع ، محققتقی، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 53، ح 106ص 

الحق این مصائب برای حضرت صدیقه طاهره و حضرت امیرالمؤمنین سخت بود. بنا بر نقل بعضی از ارباب 

و فرزند  ا میان در و دیوار دید که افتادهمقاتل زمانی که امیرالمؤمنین از اتاق بیرون آمد و حضرت فاطمه زهرا ر

خواهم. حضرت فاطمه معصومه از شما معذرت می شهید شده دو جمله فرمودند. عزیزشان حضرت محسن

 حضرت فرمودند: 

ُت َقبل هذا   یا لیتنی ُضربُت َمکانَک و یا لیتنی م 

 زهراجان! ای کاش به جای تو من را کتک زده بودند. ای کاش علی مرده بود و این ذلت را ندیده بود.

 سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبونو  علی لعنة هللا علی القوم الظالمین



های خسته و چشمان گریان شما چند دعا کنم و ان شاءهللا عزیزان ما هم دعا خواهند اجازه بدهید با این سینه

 کرد.

تر لباس فرج بر اندام ملکوتی دهیم هرچه سریعخدایا تو را به آبرو و عصمت حضرت فاطمه زهرا قسم می

ر بپوشان. خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. موالیمان حضرت ولی عص

 اش متصل بفرما.خدایا انقالب ما را به انقالب جهانی

خدایا خدمتگزاران به اهلبیت عصمت و طهارت در هر لباس و منصبی هستند باألخص مقام معظم رهبری موفق 

ه زهرا دعاهای ما را به اجابت برسان. خدایا به آبروی حضرت فاطمه و مؤید بدار. خدایا به آبروی حضرت فاطم

 زهرا حوائج ما برآورده نما.

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صدیقین، صالحین باألخص امام راحل صلوات ختم بفرمایید.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 

 

 

 

 


