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 آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل... 
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پيام

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ى در هجدهم ذىادامه اين راه اهل
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

 اسالم ، نعمت اهلى متام و دينعليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآله رحلت پيامرب خدا هدايت و راهربى را پس از

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود ه مهچون آفتاب جهانك ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
 باوفا، در  و مجعى از اصحاب و يارانعليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان  ها، شبهه دودىل

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالميت  چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل ب؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق 
داخته است،  پرعليه السالمتابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسالمى
رهيختگان ها را در اختيار دانش پژوهان، ف كار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 
 . قرار گريدفرجه الشريفعجل اللّه تعاىل 

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطّاهرين

 .ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

 گفتار پيش

در اين حديث . از احاديث معروىف كه در منابع شيعى و اهل تسنن نقل شده حديث مرتلت است
 :فرمودعليه السالم  به امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهپيامرب مكرم اسالم 

 أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى؟

 باشى؟آيا راضى نيسىت كه براى من مهانند هارون نسبت به موسى 

 :هاى ديگر، آن حضرت فرمود بنا بر نقل

 .أنت مني مبرتلة هارون من موسى

 .تو براى من مهانند هارون نسبت به موسى هسىت

 :در تعبري ديگرى حضرتش فرمود

 ؛علي مني مبرتلة هارون من موسى

 .على براى من مهانند هارون است به موسى

را بخارى و مسلم در كنار   ممتاز اين حديث از بسيارى احاديث ديگر اين است كه آنويژگى
به اصطالح اهل تسنن اين حديث، حديثى است كه بخارى و مسلم هر دو بر . اند ساير حمدثان نقل منوده
 .اند نقل آن اتفاق كرده

از اين .  داللت دارده السالمعليعلى  مؤمنان از طرف ديگر، مهني حديث از چند جهت بر امامت امري
 .شود رو از جهات گوناگوىن به اين حديث استدالل مى

 مهان طور كه ديگران ؛اند اى داشته به مهني جهت علماى ما از ديرباز به اين حديث عنايت ويژه
هاى گوناگون اهتمام  چنني به پاسخ دادن از اين حديث از راه نيز به نقل آن با سندهاى خود و هم

 .اند دهورزي
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ما در اين نوشتار اين حديث شريف را از نظر سند و داللت بررسى منوده و در اختيار پژوهشگران 
 .دهيم و فرهيختگان قرار مى

 سيد على حسينى ميالنى
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 نگاهى به راويان حديث منزلت
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 راويان حديث منزلت

ى برخى از اصحاب پيامرب كه اين پيش از آن كه به بررسى منت حديث مرتلت بپردازمي، اسام
چنني به نام مشهورترين راويان پرآوازه از حمدثان، مفسران و  هم. آورمي اند مى حديث را روايت كرده

 .مناييم هاى خمتلف اشاره مى نگاران در قرن تاريخ

 .عليه السالمامري مؤمنان على .  ١

عليه السالم ، نام امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهدر رأس راويان اين حديث از اصحاب پيامرب اكرم 

 .درخشد مى

 :اند كه عبارتند از اى از صحابه نقل كرده چنني اين حديث را اين عده هم

 ؛بن عباس عبداللّه.  ٢
 ؛بن عبداللّه انصارى جابر.  ٣
 ؛بن مسعود عبداللّه.  ٤
 ؛بن اىب وقّاص سعد.  ٥
 ؛بن خطّاب عمر.  ٦
 ؛سعيد خدرى ابو.  ٧
 ؛بن عازب براء.  ٨
 ؛بن مسره جابر.  ٩
 ؛هريره ابو.  ١٠
 ؛بن حويرث مالك.  ١١
 ؛بن ارقم زيد.  ١٢
 ؛رافع ابو.  ١٣
 ؛بن أسيد حذيفة.  ١٤
 ؛بن مالك انس.  ١٥
 ؛بن اَىب اَوىف عبداللّه.  ١٦
 ؛ايوب انصارى ابو.  ١٧
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 ؛بن اىب طالب عقيل.  ١٨
 ؛بن جناده حبشى.  ١٩
 .بن اىب سفيان معاوية.  ٢٠

 :از راويان اين حديث، زنان اصحاب نيز هستند كه عبارتند از

 ؛)كه رضوان خدا بر او باد(اُم املؤمنني اُم سلمه .  ١
 .امساء بنت عميس.  ٢

 حديث منزلت و تواتر آن

جمموع راويان مرد و زن از شايد . اند بيش از سى نفر از صحابه اين حديث را روايت كرده
 .صحابه، تا چهل نفر نيز برسند

اين حديث از معتربترين و : نويسد  درباره حديث مرتلت مىاالستيعابعبدالرب در كتاب  ابن
 .ترين روايات است صحيح

 .وقّاص با سندهاى بسيارى نقل شده است بن اىب حديث سعد: افزايد وى در ادامه مى

اند نام برده و در پايان  اى از اصحاىب كه اين حديث را روايت كرده دهعبدالرب ع آن گاه ابن
ها به درازا  اند كه ذكر اسامى آن البته گروه ديگرى نيز اين حديث را روايت كرده: گويد مى
 ١.كشد مى

 عليه السالمعلى  منانمؤ  به اين حديث اشاره كرده و در شرح حال امريذيب الكمالمزى نيز در 
 ٢.كند مهني گونه اظهار نظر مى

، به هنگام شرح حال امري مؤمنان على تاريخ مدينة دمشقعساكر نيز در موارد بسيارى از  حافظ ابن
 ٣.كند ، طرق و سندهاى اين حديث را از حدود بيست صحاىب ذكر مىعليه السالم

اى كه اين  اى از صحابه كه عده ، پس از آنفتح البارىحجر عسقالىن در  چنني حافظ ابن هم
: گويد كند و مى ها را نقل مى برد، منت روايات گروهى از آن اند نام مى حديث را نقل كرده

 ٤.، متامى طُرق حديث مرتلت را ذكر كرده استعليه السالمعساكر در ضمن شرح حال على  ابن

بنا بر اين، حديث مرتلت افزون بر اين كه نزد انديشمندان شيعه اماميه متواتر است، در نزد 
 بلكه نزد آنان نيز از احاديث متواتر به مشار ؛مشهور است سنت نيز از احاديث صحيح، معروف و اهل
 .آيد مى

                                                           
 .١٠٩٧ / ٣: االستيعاب.   ١
 .٤٨٣ / ٢: ذيب الكمال.   ٢
 .عليه السالم، شرح حال امام على ٣٩٣ ـ ٣٠٦ / ١: قتاريخ مدينة دمش.   ٣
 .٦٠ / ٧: فتح البارى.   ٤
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 ١.حديث مرتلت به حد تواتر رسيده است:  نيشابورى در اين زمينه گويدحاكم

قطف األزهار املتناثره ىف األخبار چنان كه حافظ جالل الدين سيوطى نيز اين حديث را در كتاب  هم
 .كند ـ نقل مى كه در بيان احاديث متواتر است  ـ٢املتواتره

 در نقل اين قطف األزهار املتناثره ىف األخبار املتواترهاز طرىف شيخ على متقى هندى نيز در كتاب 
راف كرده، شاه وىل اللّه و از كساىن كه به تواتر اين حديث اعت. حديث از سيوطى پريوى كرده است

 .آورده استازالة اخلفاء ىف سرية اخللفاء او اين مطلب را در كتاب . دهلوى حمدث ديار هند است

 راويان حديث منزلت در قرون متفاوت

هاى خمتلف اين حديث را روايت  اى از مشهورترين مشاهري اهل تسنن كه در قرن ما به نام عده
 .كنيم اند اشاره مى كرده

 ؛السريهبن اسحاق، نويسنده كتاب  حممد.  ١
 ؛مسندبن داوود طيالسى در  ابوداوود سليمان.  ٢
 ؛الطبقات الكربىبن سعد، نگارنده كتاب  حممد.  ٣
 ؛املصنفبن اىب ِشيبه، نگارنده  ابوبكر.  ٤
 ؛املسندبن حنبل شيباىن، نگارنده  امحد.  ٥
 ؛صحيححممد بن امساعيل بخارى در .  ٦
 ؛صحيحمسلم نيشابورى در .  ٧
 ؛صحيحماجه قزويىن در  ابن.  ٨
 ؛صحيحابوحاِتم بن حبان در .  ٩
 ؛صحيححممد بن عيسى ِترمذى در .  ١٠
 ؛بن حنبل بن امحد عبداللّه.  ١١

تسنن است كه گاهى برخى از علما او  بن حنبل شيباىن يكى از پيشوايان بزرگ اهل او فرزند امحد
 امحد ذكر مناقب امحد و زيادات مسندوى اين حديث را در خبش زيادات . دهند  مىرا بر پدرش ترجيح

 .كرده است

 ؛املسندابوبكر بزار، نگارنده .  ١٢
 ؛الصحيحنسائى، نگارنده .  ١٣

                                                           
١   .٢٨٣: عليه السالم طالب بن اىب كفاية الطالب يف مناقب على. 
 .حرف الف: قطف األزهار املتناثره ىف األخبار املتواتره.   ٢
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 ؛املسندابويعلى موصلى، نگارنده .  ١٤
 ؛تاريخ و تفسريبن جرير طربى، نگارنده  حممد.  ١٥
 ؛الصحيحابوعوانه، نگارنده .  ١٦
 ؛طبقات احملدثنيابوشيخ اصفهاىن، نگارنده .  ١٧
 ؛گانه هاى سه معجمابوالقاسم طرباىن، نويسنده .  ١٨
 ؛املستدرك على الصحيحنيابوعبداللّه حاكم نيشابورى، نگارنده .  ١٩
 ؛األلقابابوبكر شريازى، نگارنده كتاب .  ٢٠
 ؛تفسريبن مردويه اصفهاىن، نگارنده  ابوبكر.  ٢١
 ؛حلية األولياءابونعيم اصفهاىن، نويسنده .  ٢٢
 . وى كتاىب جداگانه در ذكر اسناد حديث مرتلت نگاشته است؛ابوالقاسم تنوخى.  ٢٣

 ؛تاريخ بغدادابوبكر خطيب بغدادى، نگارنده .  ٢٤
 ؛اإلستيعابعبدالرب، نويسنده  ابن.  ٢٥
 را او نگاشته مصابيح السنهكتاب .  وى در نزد اهل تسنن به حمى السنه معروف است؛بغوى.  ٢٦

 .است

 ؛اجلمع بني الصحاحرزين عبدرى، نويسنده .  ٢٧
 ؛تاريخ مدينة دمشقعساكر، نويسنده  ابن.  ٢٨
 ؛التفسري الكبريفخر رازى، نويسنده .  ٢٩
 ؛جامع األصولجمدالدين بن اثري جزرى، نويسنده .  ٣٠
 ؛أُسد الغابهعزالدين بن اثري، نويسنده .  ٣١
 ؛تاريخ بغدادجنّار بغدادى، نويسنده  ابن.  ٣٢
 ؛ مسلمصحيحنووى نويسنده شرح .  ٣٣
 ؛الرياض النضره ىف مناقب العشرة املبشرهابوالعباس حمب الدين طربى، نويسنده .  ٣٤
 ؛سريهسيد الناس، نگارنده  ابن.  ٣٥
 ؛سريهقيم جوزيه، نگارنده  ابن.  ٣٦
 ؛مرآة اجلنانيافعى، نويسنده .  ٣٧
 ؛تاريخ و تفسريكثري دمشقى، نويسنده  ابن.  ٣٨
 ؛مشكاة املصابيحخطيب تربيزى، نويسنده .  ٣٩
 ؛ذيب الكمالمجال الدين مزى، نويسنده .  ٤٠
 ؛ معروفتاريخشحنه، نويسنده  ابن.  ٤١
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 ؛وم احلديثاأللفيه ىف علهاى خمتلف، از مجله  زين الدين عراقى حمدث معروف، مؤلف كتاب.  ٤٢
 ؛هاى گوناگون حجر عسقالىن، مؤلف كتاب ابن.  ٤٣
 ؛غري آن والدر املنثور هاى بسيارى مانند تفسري  سيوطى، نگارنده كتاب.  ٤٤
 ؛تاريخ اخلميسدياربكرى، نگارنده .  ٤٥
 ؛الصواعق احملرقهحجر مكّى، نگارنده  ابن.  ٤٦
 ؛كرت العمالمتقى هندى، نگارنده .  ٤٧
 ؛فيض القدير ىف شرح اجلامع الصغريى، نگارنده مناو.  ٤٨
 ؛حجة اللّه البالغه وازالة اخلفاءوىل اللّه دهلوى، نگارنده كتاب هاىي مانند كتاب .  ٤٩
 .السرية الدحالنيهامحد زيىن دحالن، نويسنده .  ٥٠

 و طبقات ها مفسران بسيارى در قرن البته اين حديث شريف را جز اين افراد، حمدثان، مورخان و
 .اند هاى خود نقل كرده خمتلف در كتاب
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 متن حديث منزلت و تصحيح آن

 به روايت بخارى

 . بخارى در دو مورد نقل شده استصحيحاين حديث در 

بن سعد، از پدرش  ابراهيماز : كند كه گويد بن بشار، از غندر، از شعبه، از سعد نقل مى حممد
 : فرمودعليه السالم به على صلى اللّه عليه وآلهخدا  پيامرب: گفت وقّاص شنيدم كه مى بن أىب سعد

 ١أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى؟

 شوى كه براى من مهانند هارون براى موسى باشى؟ آيا راضى منى

 :كند بخارى اين حديث را در جاى ديگرى اين گونه نقل مى

ـ از پدرش نقل  وقّاص بن أىب بن سعد مصعب مسدد، از حيىي، از شعبه، از حكم، از مصعب ـ
 :كند كه گويد مى

 را عليه السالمرفت، على   براى جنگ تبوك از مدينه بريون مىصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب اكرم 
 .ينه به جاى خود قرار داددر مد

 گذارى؟ آيا بار زنان و كودكان را بر دوش من مى: على عرضه داشت

 :پيامرب فرمود

 ٢أال ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ليس بعدي نيب؟

باشى مگر اين كه بعد از من پيامربى شوى كه براى من مهانند هارون براى موسى  آيا خشنود منى
 نيست؟

 به روايت مسلم

به عنوان منونه به . كند بن حجاج قشريى اين حديث را با سندهاى متعددى روايت مى مسلم
 .كنيم مواردى اشاره مى
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وقّاص، از  بن اىب بن سعد بن مسيب، از عامر ها روايىت است كه با سند خود از سعيد يكى از آن
 : فرمودعليه السالم  به علىصلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامرب اكرم  مىپدرش نقل 

 .نيب بعدي أنت مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال

 .تو براى من مهانند هارون براى موسى هسىت، جز آن كه بعد از من پيامربى خنواهد بود

شنوم، به مهني جهت با او دوست داشتم اين حديث را رو در رو از خود سعد ب: سعيد گويد
 .مالقات كردم و حديثى را كه عامر برامي نقل كرده بود به سعد باز گفتم

 .ام  را شنيدهصلى اللّه عليه وآلهمن اين حديث را از پيامرب : او گفت

 اى؟ به راسىت خودت شنيده: گفتم

هامي كر   گوشآرى، اگر دروغ بگومي: هايش اد و گفت او در پاسخ من انگشتانش را بر گوش
 ١.شوند

 .ها توجه شود هاىي است كه بايد به آن گفتىن است كه اين منت داراى نكته

 :كند  چنني نقل مىصحيحمسلم در مورد ديگر به سند ديگرى در 

سفيان  بن اىب ويةمعا: كند كه گويد وقّاص، از پدرش نقل مى بن سعد اىب بن مسمار، از عامر بكري
 دارد؟ چه چيزى تو را از دشنام دادن به ابوتراب باز مى: به سعد گفت

آورم، هرگز   درباره او فرمود به ياد مىصلى اللّه عليه وآلههر گاه آن سه ويژگى را كه پيامرب : گفت
 ٢.ها حديث مرتلت بود ويژگى را نقل كرد كه يكى از آنسپس سعد سه ... دهم به او دشنام منى

 دو كتاب صحيح از ديدگاه اهل تسنّن

دانيد در  مشا مى. سنت نقل شده است  اهلصحيحآن چه گذشت، احاديثى بود كه در دو كتاب 
 و درست است و ميان آنان مشهور و معروف است كه احاديث اين دو كتاب، به طور قطع صحيح

ها معتقدند كه متامى احاديث اين دو كتاب قطعى الصدور است و جاىي براى حبث و خدشه  بيشتر آن
 .در سندهاى هيچ كدام از آن روايات وجود ندارد

. اند مراجعه مناييد حديث نوشتههاىي كه در علوم  توانيد به كتاب براى اطمينان و تأكيد بيشتر مى
 ؛، تأليف حافظ جالل الدين سيوطىتدريب الراوى ىف شرح تقريب النواوىبه عنوان منونه به كتاب 

الدين  شرح زين، كثري شرح ابن مانند ؛ نوشته شده استالفية احلديثهاىي كه بر كتاب  چنني به شرح هم
 .هاى ديگر مراجعه كنيد  و شرحعراقى

                                                           
 .٢٤٠٤، حديث ١٨٧٠ / ٤: صحيح مسلم.   ١
 .١٨٧١ / ٤: صحيح مسلم.   ٢



 MS

 . ابوالصالح مراجعه كنيد، اين مطلب را خواهيد ديدعلوم احلديث كتاب حىت اگر به

 كه كتاىب معترب و مورد اعتماد نزد اهل تسنن حجة اللّه البالغهاللّه دهلوى در كتاب  از طرىف شاه وىل
كند  وى پس از آن كه اتفاق و امجاع متامى علما را بر آن نقل مى. كند است، بر اين موضوع تأكيد مى

ارزش بداند،  ها را ىب آن مهه علما اتفاق نظر دارند كه هر كس به اين دو كتاب اعتنا نكند و: گويد ىم
 .بدعت گذارده و راه مؤمنان را نپيموده است

ـ هر  كه بر آن ادعاى امجاع نيز كرده است بنا بر اين و با توجه به سخن شاه وىل اللّه دهلوى ـ
گذار در دين خواهد بود كه از طريقه مؤمنان عدول  ند، بدعتكس در سند حديث مرتلت مناقشه ك

 .رود كرده و به راهى ديگر مى

هاى رجال نگاه كنيد، خواهيد ديد كه بخارى و مسلم از هر راوى  از سوى ديگر اگر به كتاب
اى   به گونه؛پذيرند شناسان به او اعتماد كرده و حديثش را مى اند، متامى راوى كه روايىت نقل كرده

 .هر كس از اين دو نفر روايت كند، از پل عبور كرده است: اند ها گفته كه برخى از آن

بنا بر اين، شيعيان مهواره براى اثبات حقشان و يا ابطال نظريات آنان به احاديث معتربى استدالل 
ن سخن كه يابند به اي شوند و راه گريزى منى  آن گاه كه اهل سنت از پاسخ آنان ناتوان مى؛كنند مى

اند متوسل شده و از اين رهگذر حديثى  اين حديث را در كتاب خود نياورده) بخارى و مسلم(شيخني 
 !كنند را كه به مصلحتشان نيست رد مى

 .به عنوان منونه اين حديث شريف را مالحظه كنيد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 .ستفترق اُميت على ثالث وسبعني فرقة

 .از من اُمتم به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهند شدپس 

 ١ چهارگانهسنن وىل در ؛ مسلم نيامده استصحيح بخارى و صحيحاين حديث با اين تعبري در 
 ٢!اين حديث در صحيحني نيامده است: گويد  مىتيميه در رد اين حديث ابن. موجود است

بن حنبل و علماى ديگر اين حديث را   مانند امام امحد؛مسانيد و سننبا اين وجود كه نويسندگان 
مسلم نيامده است  بخارى وصحيح تيميه به انه اين كه در   وىل ابن؛اند هاى خود نقل كرده در كتاب

 .پذيرد حديث را منىاين 

كند اين است كه اهل سنت بر  آن چه بيش از مهه نظر هر انسان منصفى را به خود جلب مى
ها توسط بخارى و مسلم را دليل بر قبول روايت   تأكيد و نقل آنصحيحنيقطعى الصدور بودن احاديث 

بينند در اين دو كتاب حديثى  با وجود اين هر گاه ب؛دانند و نقل نكردنشان را دليل بر رد احاديث مى
                                                           

 .داوود اىبسنن نسائى و سنن ماجه،   ابنسنن ِترمذى، سنن: چهار كتاب ديگر معترب اهل سنت.   ١
 .٤٥٦ / ٣: منهاج السنه.   ٢



 MT

برند، با كمال جرأت آن حديث را رد  وجود دارد كه شيعيان در مقام استدالل بر ضد آنان ره مى
 !كنند كرده و ختطئه مى

 بر ابوبكر عليها السالمزهرا   بخارى و مسلم نقل شده كه حضرت فاطمهصحيحاز مهني رو در 
 اين حديث را باطل حتفة االثنا عشريهنويسنده كتاب . گفتخشمگني شد و تا زنده بود با او سخن ن

 ١.كند دانسته و رد مى

حجر مكّى در  بخارى است و ابنصحيح  كه شرحى بر ارشاد السارىچنني قسطالىن در كتاب  هم
 به مدت يه السالمعلكنند كه او حديث زهرى را كه حضرت على  ، از بيهقى نقل مىالصواعق احملرقه

كند و  بنا بر اين بيهقى اين حديث را تضعيف مى. ماه با ابوبكر بيعت نكرد، ضعيف مشرده است شش
بخارى و صحيح اند، با اين كه اين حديث در دو كتاب  حجر نقل كرده اين تضعيف را قسطالىن و ابن

 .مسلم موجود است

العلل املتناهيه ىف األحاديث ثقلني را در كتاب جوزى حنبلى، حديث  از اين رو حافظ ابوالفرج ابن
ـ آورده است، با اين كه حديث  كه براى مجع آورى احاديث ضعيف و واهى تأليف شده  ـالواهيه

 .اند  مسلم نيز آمده است و به مهني جهت بسيارى از علما بر او خرده گرفتهصحيحثقلني در 

هر گاه ببينند . تسنن است ر مصاحل اهلروشن شد كه موضوع پذيرش حديث يا رد آن دائرمدا
ها و به نفع مذهبشان است، بر آن اعتماد كرده و به جهت وجود آن در  حديثى به مصلحت آن

هاى  اى از پايه ها بوده و پايه اما اگر حديثى به ضرر آن. كنند ، بر صحتش استدالل مىصحيحني
دانند، گرچه  ا ضعيف مشرده و يا باطل مىريزد، آن حديث ر ها را فرو مى مذهب و مكتب عقيدتى آن

 .ها نقل شود  و يا يكى از آنصحيحدر هر دو كتاب 

اى نيست، و انديشمندان و ارباب  بديهى است كه اين روش در بررسى احاديث، روش پسنديده
 منايند هاى حمكم استوار مى فضيلت چنني روشى ندارند و هرگز آنان و كساىن كه عقيده خود را بر پايه

 .كنند شوند، چنني كارى منى و به آن ملتزم مى

بينيم برخى از علماى اصول و علم كالم با  رسد، مى آن گاه كه نوبت به حديث مرتلت مى
دانند، با اين كه حديث  كنند، يا آن را تضعيف منوده و صحيح منى صراحت متام در سند آن مناقشه مى

 . موجود استصحيحدر هر دو كتاب 

چه شد؟ و هدف مشا از اصرار بر صحيحني پس قطعى الصدور بودن احاديث : پرسيم ىما از آنان م
 اين مطلب چيست؟
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ندارمي و بر اين باورمي كه غري از قرآن صحيحني البته ما نيز اعتقادى به قطعى الصدور بودن احاديث 
 .كرمي هيچ كتاىب نيست كه از آغاز تا پايانش صحيح باشد

اساس تصرحيات خودشان  دانند و بر اما سخن ما با كساىن است كه اين دو كتاب را صحيح مى
 .گوييم ها سخن مى با آن

بنا بر آن چه گذشت، معلوم شد كه اهل تسنن قاعده ثابىت ندارند كه مهيشه به آن پايبند بوده و 
 عنوان قواعد مرتب كرده و هاست كه به هاى نفساىن آن آن چه هست خواسته. لوازم آن را بپذيرند

بندند و هر زماىن كه  هر گاه خواستند آن قواعد را به كار مى. اند ها را اصل و اساس قرار داده آن
 .سپارند ها را به بوته فراموشى مى موافق ميلشان نبود آن

 متون ديگرى از حديث منزلت

هاى ديگرى نيز در  كيفيت مسلم به صحيح خبارى و صحيححديث مرتلت به جز در دو كتاب 
 چرا كه هر نقل و ؛آورمي ما اين متون را مى. هاى مشهور و معروف اهل سنت نقل شده است كتاب

 .اى دارد كه بايد به خوىب در آن تأمل شود هر متىن خصوصيت ويژه

 سعد به روايت ابن

 .كند  اين حديث را به چند سند ذكر مىالطّبقات الكربىسعد در  ابن

 بن مسيب  طريق سعيداز.  ١

جا دارد بني اين نقل و نقلى كه .  مسلم نقل كردميصحيحاين حديث مهان حديثى است كه از 
بن  مهان سعد بن مالك ـ به سعد: گويد سعيد مى. بن مسيب كرده بود، مقايسه كنيد مسلم از سعيد

ه چنني پرسشى را مطرح ترسم ك  وىل مى؛خواهم از تو درباره حديثى بپرسم مى: ـ گفتم اىب وقّاص
 !منامي

هر گاه دانسىت كه من از چيزى آگاهم بپرس و از من وامهه . چنني نكن! پسر برادر: او گفت
 .نكن

را در مدينه به جاى خود قرار السالم  عليه  در جنگ تبوك علىصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب : گفتم
 داد به او چه گفت؟

 ١.متام حديث را براى او نقل كردسعد :  گويدطبقاتنويسنده 
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عليهم خواهند حديثى را كه درباره على و اهل بيت  اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا وقىت مى

ترسند و اگر حديث درباره ديگران  بپرسند وامهه دارند و مىصلى اللّه عليه وآله  است، از صحاىب پيامرب السالم
 منايند؟  آزادى متام و در كمال آسايش و راحىت پرسش خود را مطرح مىباشد، با

 بن ارقم بن عازب و زيد از طريق براء.  ٢

بن ارقم چنني نقل  بن عازب و زيد  با سندش، از براء١الطبقات الكربىبن سعد در  ديگر بار حممد
 :ها گفتند آن. كند مى

 : فرمودعليه السالمطالب  بن اىب  به علىصلى اللّه عليه وآلهتبوك فرا رسيد، پيامرب خدا هنگامى كه جنگ 

 ؛إنه البد أن أقيم أو تقيم

 .ناگزير يا من بايد در مدينه مبامن يا تو

شود كه در آن شرايط، در مدينه حوادثى در   روشن مىصلى اللّه عليه وآلهاز اين سخن رسول خدا 
ها  كه در احاديث بعدى به برخى از آن گريى بوده است ـ هاىي در حال شكل يسهحال اجنام و يا دس
 و يا على صلى اللّه عليه وآله كرد كه يا شخص پيامرب ـ كه آن شرايط حساس اقتضا مى اشاره خواهيم كرد

 .آمد  زيرا اين كار از عهده شخص سومى برمنى؛ در مدينه مبانندعليه السالم

صلى اللّه عليه با اين شرايط پيامرب .  ناگزير از شركت در جنگ بودصلى اللّه عليه وآلهاز طرىف پيامرب خدا 

 :فرمايد مىعليه السالم  به امري مؤمنان على وآله

 ؛إنه البد أن أقيم أو تقيم

 .ناگزير يا من بايد در مدينه مبامن يا تو

 را در مدينه جانشني خود قرار داد و معليه السال حضرت على صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه پيامرب خدا 
اى از   و در برخى ديگر عده؛گروهى از قريش: ها آمده در بعضى نقل رهسپار تبوك شد، گروهى ـ

 :ـ چنني گفتند منافقان

 على را در مدينه به جاى خود نگذاشت مگر به خاطر اين كه از او صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
 .آمد خوشش منى

 صلى اللّه عليه وآله از اين رو در پى پيامرب خدا ؛ رسيدعليه السالم به گوش امري مؤمنان على اين سخن
 .»اى؟ جا آمده براى چه به اين! اى على«: رفت و پس از رسيدن به ايشان، پيامرب به او فرمود

ه كنند ك قصد خمالفت با مشا را نداشتم مگر آن كه گروهى گمان مى! اى رسول خدا: پاسخ داد
 .ايد به خاطر ناخشنودى مشا از من، مرا در مدينه به جاى خود قرار داده

 :پيامرب خدا لبخندى زد و فرمود
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 يا علي، أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى إالّ أنك لست بنيب؟

 !بلى يا رسول اللّه: قال

 .فإنه كذلك: قال

ون براى موسى باشى، مگر آن كه تو شوى كه براى من به مانند هار آيا خشنود منى! جان على
 پيامرب نيسىت؟

 !چرا اى رسول خدا: گفت

 .پس تو مهان گونه هسىت: فرمود

 به روايت نسائى

 :كند  اين گونه نقل مىخصائصنسائى اين روايت را در 

 .پيامرب از على خسته شده و از مهراهى او متنفّر است: مردم گفتند

قريش گمان كرده كه چون مهراهى :  به پيامرب عرض كرد السالمعليهدر روايت ديگرى آمده كه على 
 .من بر مشا سخت و گران است و از حضور من در كنار خود ناخرسندى، مرا در مدينه گذاشىت

 : چنني ديد، در بني مردم نداد دادصلى اللّه عليه وآلهچون پيامرب خدا . سپس حضرتش گريه كرد

أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من ! طالب  أيبيابن. ما منكم أحد إالّ وله خاصة
 نيب بعدي؟ موسى إالّ أنه ال

آيا تو ! اى پسر ابوطالب. دهد هيچ كدام از مشا نيست مگر آن كه كسى را براى خود اختصاص مى
شوى كه براى من مهچون هارون براى موسى باشى، جز آن كه بعد از من پيامربى  راضى منى
 نيست؟

 : عرضه داشتعليه السالمامري مؤمنان على 

 ١. وعن رسولهوجل عزرضيت عن اللّه 

 . و پيامربش راضى شدموجل عزاز جانب خداوند 

اسحاق و برخى از   ابنسريهقيم جوزيه،   ابنسريهسيدالناس،   ابنسريهچون  طبق نقل منابعى هم
 ٢. از منافقان بودندعليه السالمعلى  منابع ديگر اعتراض كنندگان به حضرت

روشن اند، از اين رو  در برخى متون ديگر آمده است كه منظور از مردم، قريش و يا منافقان بوده
 .شود كه در ميان قريش نيز منافقاىن وجود داشتند كه اين مطلب بسيار مهمى است مى

                                                           
 .٧٧ و ٦١، ٤٤، احاديث ٦٧:  نسائىخصائص.   ١
 .٥٢٠ و ٥١٩ / ٢: هشام  ابنسريه، ٥٦٠ و ٥٥٩ / ٣: زاد املعاد، ٢٩٤ / ٢: عيون االثر.   ٢
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 به روايت طرباىن

 : به او فرمودصلى اللّه عليه وآله  نقل شده است كه پيامربعليه السالم طرباىن از على معجم االوسطدر 

 .خلّفتك أن تكون خليفيت

 أختلّف عنك يا رسول اللّه؟: قلت

 ١نيب بعدي؟ ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه الأال : قال

 .گذارم تا جانشني و خليفه من باشى تو را به جاى خود مى

 آيا مهراه مشا نباشم اى رسول خدا؟: گفتم

 جز آن كه بعد از من شوى كه براى من مهانند هارون براى موسى باشى، آيا راضى منى: فرمود
 پيامربى نيست؟

 :در اين حديث آمده است

 .خلّفتك أن تكون خليفيت

 .گذارم تا خليفه من باشى من تو را به جاى خود مى

 به روايت سيوطى

 : از مجله؛كند ، اين روايت را از مجعى نقل مىاجلامع الكبريجالل الدين سيوطى در 

 جنّار بغدادى، ابن

 ،األلقابابوبكر شريازى در كتاب 
  والكىنحاكم نيشابورى در 

 .رواه اخللفاء مابن بدر از بزرگان حافظان حديث در كتاب  حسن

ديگر : بن خطّاب گفت روزى عمر: گويد كنند كه او مى عباس نقل مى متامى اين راويان از ابن
 سه مطلب درباره على شنيدم صلى اللّه عليه وآله زيرا من از پيامرب اكرم ٢؛طالب سخن نگوييد بن اىب از على

 .تابد براى من تر بود ها براى من بود، از آن چه آفتاب بر آن مى كه اگر يكى از آن

رسول خدا .  و يك نفر از اصحاب پيامرب نزد آن حضرت بودمي٣بن جراح من، ابوبكر، ابوعبيدة
 :هاى على زد و گفت طالب تكيه كرده بود، تا اين كه دستش را بر شانه بن اىب  بر علىصلى اللّه عليه وآله

                                                           
 .٤٢٤٨، حديث ٤٨٤ / ٤: معجم االوسط.   ١
ها را  گفتند؟ چرا عمر آن گفتند؟ و چه چيزى درباره او مى  سخن مىعليه السالمها از على  قابل توجه اين كه چرا آن.   ٢

سخن گفنت : گفته كرده و مى ها را از اين كار ى مى كردند و عمر آن دارد؟ آيا او را به خوىب ياد مى از ياد او باز مى
 .اى است گر حقايق فته هاىي است كه پاسخ به آن، روشن ها پرسش يد؟ اينطالب را بس كن بن اىب در مورد على

 .ان يادآورى است كه اينان، مهان سه نفر از مهاجران بودند كه سقيفه را به راه انداختندشاي.   ٣
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منني إمياناً وأوهلم إسالماً، وأنت مني مبرتلة هارون من موسى، وكذب أنت أول املؤ! يا علي
 .من زعم أنه حيبين ويبغضك

تو براى . تو خنستني مؤمىن هسىت كه اميان آوردى و خنستني فردى هسىت كه اسالم آوردى! اى على
كند كه مرا دوست  گويد هر كس گمان مى دروغ مى. من مهانند هارون براى موسى هسىت

 .دارد در حاىل كه با تو دمشىن مىورزد مى

 به روايت ابن كثري

 : خود چنني آورده است كه حضرتش فرمودتاريخكثري نيز اين حديث را در  ابن

 ١أو ما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى إالّ النبوة؟

  هارون براى موسى باشى مگر در پيامربى؟شوى كه براى من به مرتله آيا خشنود منى

 :شايان ذكر است كه در اين روايات سه تعبري آمده است

 . مگر در پيامربى؛»إالّ النبوة«.  ١

٢  .»ك لست بنيبجز آن كه تو پيامرب نيسىت؛»إال أن . 

 . مگر آن كه پس از من پيامربى نيست؛»نيب بعدي إالّ أنه ال«.  ٣

 .اين تعابري تفاوت بسيارى وجود داردبديهى است كه بني 

هاىي كه به   وىل كتاب؛سند اين حديث صحيح است: گويد كثري بعد از نقل اين حديث مى ابن
 .اند اند اين حديث را نقل نكرده احاديث صحيح پرداخته

كند كه روزى معاويه  نقل مى خود، در ضمن حديث معاويه و سعد تاريخكثري در  چنني ابن هم
 !داد در نزد مجعى بر على دشنام مى

اگر من داراى يكى از سه خصوصيىت كه او دارد بودم، براى ! به خدا سوگند: سعد به او گفت
 . ...تر بود تابد دوست داشتىن من از آن چه آفتاب بر آن مى

 ٢.سپس حديث مرتلت را به عنوان يكى از آن سه خصوصيت ذكر كرد

برد و   اما نامى از معاويه منى؛كند زرندى از حافظان اهل سنت، مهني حديث را نقل مى
 ٣دارد؟ چه چيز تو را از دشنام به ابوتراب باز مى: روايان به سعد گفت يكى از فرمان: گويد مى

 .روشن است كه او خواسته نام معاويه خمفى مباند تا آبروى او و ديگران حفظ شود

 : و منابع ديگر چنني آمده استالصواعق احملرقه، تاريخ مدينة دمشقاين قضيه در 

                                                           
 .٣٤٠ / ٧: البداية والنهايه.   ١
 .٣٤٠ / ٧: البداية والنهايه.   ٢
 .١٠٧: نظم درر السمطني.   ٣
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 .اى از معاويه پرسيد شخصى مسأله

 .از على بپرس كه او داناتر است: معاويه گفت

 .دارم تا او جوامب را بدهد بيشتر دوست مىاگر تو پاسخ مرا بگوىي : آن مرد گفت

 او را به صلى اللّه عليه وآلهبه راسىت از مردى ناخرسندى كه پيامرب ! حرف بدى زدى؟: معاويه گفت
 :و به او گفته است! طور كامل از علم سرياب كرده

 .نيب بعدي أنت مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال

 .اى موسى هسىت، جز آن كه پيامربى پس از من نيستتو براى من مهانند هارون بر

 ١.كرد شد از او استفاده مى هر گاه عمر در حل مشكلى ناتوان مى

ىن را كه ما از ميان متون گوناگون اين حديث برگزيدمي داراى خصوصيىت است كه شايسته مت
 .است با ديده دقّت و عربت در آن نظر شود

                                                           
مناقب امام على ، ١٦٢ / ٣: الرياض النضره، ٤١٠ ، حديث٣٩٦ / ١، عليه السالمترمجه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .٥٢، حديث ٣٤ :، ابن مغازىلعليه السالم
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 هاى حديث منزلت نگاهى به داللت
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 هاى حديث منزلت داللت

تر  چنان چه پيش. مرتلت استهاى حديث  گوييم، داللت دومني حمورى كه از آن سخن مى
ها به تنهاىي دليلى كاىف بر  كند كه هر كدام از آن اشاره شد، حديث مرتلت بر امور متعددى داللت مى

 . استعليه السالمامامت امري مؤمنان على 

 نگاهى به مقامات حضرت هارون در قرآن

است به مقامات حضرت هاى حديث مرتلت بپردازمي، الزم  پيش از آن كه به بررسى داللت
عليه السالم هاىي نسبت به موسى  ها و مرتلت  نگاهى بنماييم و بدانيم آن حضرت چه مقامعليه السالمهارون 

 صلى اللّه عليه وآلهاكرم  هاىي در رابطه با پيامرب ها و مقام چه مرتلتعليه السالم داشته، تا معلوم شود كه على 
 .دارد

د به قرآن كرمي مراجعه كنيم تا از مقامات حضرت هارون آگاه براى آگاهى از اين مطلب باي
ها بوده  شود كه جناب هارون داراى اين مقام  چرا كه با بررسى آيات قرآن، به خوىب استفاده مى؛شومي
 :است

 نبوت.  ١

 :فرمايد خداوند متعال مى. خنستني مقام حضرت هارون مقام پيامربى بود

)محر ِمن نا لَهبهواوِبيونَ نهار ١).ِتنا أَخاه 

 .ـ عطا كردمي كه پيامرب بود ، برادرش هارون را ـ)عليه السالمموسى (و ما از رمحت خويش به او 

 وزارت.  ٢

وزير كسى است كه بار سنگني مسئوليت امري را بر . دومني مقام حضرت هارون مقام وزارت بود
اين گونه بيان عليه السالماين مقام را خداوند متعال از زبان موسى . ى اجنام آن شوددوش كشيده و متصد 

 : به خداوند متعال عرضه داشتعليه السالمفرمايد كه موسى  مى

                                                           
 .٥٣آيه : سوره مرمي.   ١
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 ١).هارونَ أَخي* واجعلْ يل وزيًرا ِمن أَهلي (

 .رادرم هارون راو براى من از خاندامن وزيرى قرار بده، ب

 :فرمايد چنني خداوند متعال در سوره فرقان پريامون اين مقام مى هم

 ٢).ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزيًرا(

 .و هر آينه ما به موسى كتاب دادمي و برادرش هارون را وزيرش قرار دادمي

عليه جا كه از زبان موسى  در سوره قصص نيز سخن از وزارت هارون به ميان آمده است، آن

 :فرمايد كند و مى  نقل مىالسالم

 ٣).وأَخي هارونُ هو أَفْصح ِمني ِلساًنا فَأَرِسلْه معي ِردًءا يصدقُين(

پس او را مهراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا . تو برادرم هارون، زبانش از من گوياتر اس
 .تصديق كند

 خالفت و جانشينى.  ٣

.  استعليه السالمهاى حضرت هارون، مقام خالفت و جانشيىن او از موسى  يكى ديگر از مقام
 :فرمايد خداوند اين مقام را چنني بيان مى

 ٤).تتِبع سبيلَ الْمفِْسدين صِلح والوقالَ موسى الَِخيِه هارونَ اخلُفْين يف قَومي وأَ(

اصالح كن و ) ها را امور آن(در ميان قومم جانشني من باش و : و موسى به برادرش هارون گفت
 .از راه مفسدان پريوى نكن

 اخوت، مشاركت در رسالت، تكيه گاه محكم.  ٦ و ٥، ٤

چهارمني، پنجمني و ششمني مقام حضرت هارون از منظر قرآن، مقام خويشاوندى او با حضرت 
. گاه او بوده است  است و اين كه هارون در رسالت حضرت موسى شريك بوده و تكيهعليه السالمموسى 

 : از خداوند چنني درخواست كردعليه السالمحضرت موسى 

 ٥).وأَشِركْه يف أَمري*  اشدد ِبِه أَزري* ارونَ أَخي ه* واجعلْ يل وزيًرا ِمن أَهلي (

گاه حمكمى براى من قرار داده  و او را تكيه. و براى من وزيرى از خاندامن قرار بده، برادرم هارون را
 .و در كار من شريك گردان

                                                           
 .٣٠ و ٢٩آيات : سوره طه.   ١
 .٣٥آيه : سوره فرقان.   ٢
 .٣٤آيه : سوره قصص.   ٣
 .١٤٢آيه : سوره اعراف.   ٤
 .٣٣ و ٣١آيات : سوره طه.   ٥
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 عليه السالمهاى على  ها و منزلت نگاهى به مقام

ها   با اين بيان، متامى مقامصلى اللّه عليه وآلهچه كه در حديث مرتلت آمده است، پيامرب خدا  طبق آن
ـ  كه قرآن براى او اثبات كرده و موارد ديگرى كه به زودى خواهيم گفت هاى هارون را ـ و مرتلت

 .ى مگر منصب نبوت و پيامرب؛اثبات منوده استعليه السالم براى امري مؤمنان على 

ـ را به طور  حىت نبوت و پيامربى  در اين حديث، متام مناصب هارون ـصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 
كند كه پيامربى بعد از او   چرا كه ضرورت اجياب مى؛ وىل اين منصب را استثنا منود؛مطلق بيان فرمود

 .خنواهد بود

 نيز عليه السالم شده، براى حضرت على بنا بر اين هر مرتلىت جز منصب نبوت كه براى هارون ثابت
 :گوييم در توضيح اين موضوع مى. ثابت خواهد شد

 عليه السالمهارون اين است كه على  وعليه السالم تنها تفاوت ميان مقامات و منازل معنوى بني على 
ده گونه بيان كر  وىل آن حضرت برخى از خصوصيات و اوصافش را در خطبه قاصعه اين؛پيامرب نيست

 :فرمايد و مى

 بالقرابة القريبة واملرتلة اخلصيصة، وضعين صلى اللّه عليه وآلهولقد علمتم موضعي من رسول اللّه 
يف حجره وأنا ولد، يضمين إىل صدره ويكنفين يف فراشه وميسين جسده ويشمين عرفه، وكان 

صلى اللّه د قرن اللّه به خطلة يف فعل، ولق ميضغ الشيء مثّ يلقمنيه، وما وجد يل كذبة بقول وال

من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق املكارم وحماسن عليه وآله 
 .أخالق العامل، ليله واره

ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع يل يف كلّ يوم من أخالقه علَما، ويأمرين 
 .باإلقتداء به

يراه غريي، ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف   حبراء، فأراه والولقد كان جياور يف كلّ سنة
 ؛وخدجية وأنا ثالثهماصلى اللّه عليه وآله اإلسالم غري رسول اللّه 

 در خويشاوندى نزديك آگاهيد و مقام و صلى اللّه عليه وآلهمشا از موقعيت من نسبت به رسول خدا 
مرا در . نشاند در حاىل كه كودك بودم ش مىپيامرب مرا در اتاق خوي. دانيد مرتلت ويژه مرا مى

 .كرد خوابانيد و مرا از خود جدا منى گرفت و در بستر خمصوص خود مى آغوش خود مى

 .اد گاه در دهان من مى جويد آن بويانيد، و لقمه را مى و بوى خوش خويش را به من مى

 صلى اللّه عليه وآلهاى كه پيامرب  ظهاز مهان حل. هرگز دروغى در گفتار من و اشتباهى در كردارم نيافت
كرد تا شب و صلى اللّه عليه وآله را از شري گرفتند، خداوند بزرگترين فرشته خود را مأمور تربيت پيامرب 

صلى اللّه عليه من مهواره با پيامرب . هاى بزرگوارى، راسىت و اخالق نيكو راهنماىي كند روز او را به راه

 .بودموآله 
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داد كه به او اقتدا  به من فرمان مى منود و اى از اخالقش برامي آشكار مى ز نشانه تازهپيامرب هر رو
كردم و غري من او را  گذراند، تنها من او را مشاهده مى هر سال مدتى را در غار حراء مى. كنم
 .ديد منى

 كه خدجيه صلى اللّه عليه وآلهخدا  اى اسالم راه نيافت مگر خانه رسول در آن روزها، در هيچ خانه
 .ها بودم  هم در آن بود و من سومني آنعليها السالم

 :فرمايد اين فراز را به دقّت بنگر كه حضرتش مى

أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه، 
 ما هذه الرنة؟! يا رسول اللّه: فقلت

 ؛شيطان قد أيس من عبادتههذا ال: فقال

هنگامى كه بر آن حضرت . كردم ديدم و بوى نبوت را استشمام مى من نور وحى و رسالت را مى
 اين ناله چيست؟! اى رسول خدا: وحى نازل شد، من ناله شيطان را شنيدم، گفتم

 .اين شيطان است كه از عبادت خويش مأيوس گرديده است: فرمود

 : را مالحظه كنيد كه فرمودعليهما السالمرب به على اكنون به دقّت سخن پيام

 ١؛إنك تسمع ما أمسع وترى ما أرى إالّ أنك لست بنيب ولكنك وزير وإنك لعلى خري

بيىن، جز اين كه تو پيامرب  بينم تو مى شنوى و آن چه را مى شنوم تو مى به راسىت آن چه را من مى
 .روى  بلكه وزير من بوده و به راه خري مى؛نيسىت

شود كه چگونه آيات قرآن با احاديث پيامرب و سخن  با تأمل در اين مجالت به خوىب روشن مى
 ؛ پيامرب نيستعليه السالمهر چند حضرت على .  در خطبه قاصعه مهاهنگ استعليه السالمامري مؤمنان على 

 .وىل نور وحى و رسالت را ديده و بوى نبوت را استشمام كرده است

با مقام و مرتلت مهه عليه السالم كنيد اين مقام و رتبه امري مؤمنان على  آيا فكر مى: پرسيم اكنون مى
 قابل مقايسه است؟صلى اللّه عليه وآله صحابه رسول خدا 

 را در يك كفّه ترازو قرار دهيم و للّه عليه وآلهصلى اآيا اگر متامى درجات و كماالت اصحاب پيامرب 
 كنيد با هم برابرى كنند؟ را در كفّه ديگر، گمان مىعليه السالم اين مقام و مرتلت امري مؤمنان على 

اى از آن فضايل خياىل را بر اين مقام و منقبت واال برترى  خواهند پاره بنا بر اين چگونه برخى مى
 دهند؟

به راسىت اگر با دقّت .  اما بوى نبوت را استشمام كرده بود؛ پيامرب نبودالمعليه السحضرت على 
 بنگرمي اين عبارت چه معناىي دارد؟

                                                           
 .١٩٣، خطبه ١٨٢ / ٢: ج البالغه.   ١
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 . ...هاى ما از درك آن ناتوان است ها و فهم معناىي بس ژرف و دقيق دارد كه عقل

 وزير براى چه شخصيىت؟.  اما وزير است؛ پيامرب نيستعليه السالمآرى على 

ها و  ترين و واالترين پيامربان، اشرف مرسلني، بزرگوارترين آن يامربى كه شريفبراى پ
 .ها به خداوند سبحان است ترين آن نزديك

 از اين ؛بسيار متفاوت است عليه السالم بنا بر اين وزارت چنني شخصيىت با وزارت حضرت موسى 
 تواند برسد؟ رو كجا هارون به اين مقام و مرتبه مى

 بلكه سخن در آن است كه ؛بر هارون نيستعليه السالم ما در برترى امري مؤمنان على اكنون سخن 
  هستند؟صلى اللّه عليه وآلهبني او و ابوبكر كدام سزاوار خالفت رسول خدا 

 

 عليه السالمآغاز بعثت و وزارت على 

كند،   داللت مىصلى اللّه عليه وآلهاكرم   براى پيامربعليه السالميكى ديگر از احاديثى كه بر وزارت على 
 حديث يوم الدار و روز هشدار، مهان روزى كه پيامرب در ؛امي تر از آن سخن گفته حديثى است كه پيش

 :آغاز بعثت نزديكان خود را مجع كرد و فرمود

 ؛فأيكم يوازرين على أمري هذا؟
 پذيرد كه وزير و ياور من در اين كار باشد؟ كدام يك از مشا مى

 : عرضه داشتعليه السالمامري مؤمنان على 

 ؛أكون وزيرك عليه! أنا يا نيب اللّه
 .وزير و ياور مشا در اين مسئوليت خواهم بود! من اى رسول خدا

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 

 ١.إنّ هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم فامسعوا له وأطيعوا

پس به سخن او گوش فرا دهيد و از او . به راسىت اين، برادر، وصى و جانشني من در بني مشا است
 .فرمان بربيد

 :كند  خود اين قضيه را چنني نقل مىسريهحلىب در 

 :به او فرمودصلى اللّه عليه وآله  اعالم آمادگى كرد و پيامرب خدا عليه السالمدر اين هنگام على 

 ٢.فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفيت من بعدي! إجلس

 .بنشني كه تو برادر، وزير، وصى، وارث و جانشني من، بعد از من خواهى بود

                                                           
 . و مصادر ديگر٢٧٨ / ٤: تفسري بغوى.   ١
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 صلى اللّه عليه وآله و دعاى پيامبر خدا عليه السالموزارت على 

مردويه،   اين روايت را از ابنالرياض النضره و املنثورالدر ، املرقاة، تاريخ مدينة دمشقنگارندگان 
صلى اللّه از رسول خدا : اند كه امساء بنت عميس گويد عساكر، خطيب بغدادى و ديگران نقل كرده ابن

 :داشت  شنيدم كه به درگاه اهلى چنني عرضه مىعليه وآله

أهلي أخي علياً، اشدد به اللهم اجعل يل وزيراً من : اللهم إني أقول كما قال أخي موسى
 ١.أزري وأشركه يف أمري كي نسبحك كثرياً ونذكرك كثرياً، إنك كنت بنا بصرياً

براى من از خاندامن وزيرى ! خدايا:  كه برادرم موسى گفتگومي من مهاىن را به تو مى! خداوندا
قرار ده، برادرم على را، به وسيله او پشت مرا حمكم دار، او را در كار من شريك كن تا تو را بسيار 

 .تسبيح كنيم و زياد به ياد تو باشيم كه تو به ما بينا هسىت

 جايگاه ويژه

دارد كه در آن خطابه صلى اللّه عليه وآله  به پيامرب خدا اى نسبت  جايگاه ويژهعليه السالمحضرت على 
 :فرمايد شيوا مى

 آگاه هستيد كه خويشاوندى نزديك با آن صلى اللّه عليه وآلهمشا از جايگاه من نسبت به رسول خدا 
 .حضرت دارم

، حضرت موسى از عليهما السالمهارون  اين خويشاوندى نزديك مهان است كه در جريان موسى و
 :ا طلب كرد و عرضه داشتخد

 ).هارونَ أَخي* واجعلْ يل وزيًرا ِمن أَهلي (

 .براى من از خاندان خودم وزيرى قرار ده، هارون برادرم را

ـ در جريان اعالم  چنان چه خواهيم گفت  ـصلى اللّه عليه وآلهبه مهني جهت است كه پيامرب اكرم 
 .ث مرتلت را ذكر فرموده استحديعليهما السالم برادرى بني خود و على 

 اولويت ويژه

افزون بر اين كه خداى متعال در .  فراتر از اين گفتار استعليه السالمهاى امري مؤمنان على  ويژگى
 :فرمايد آيه ديگرى مى

)هاِجرينالْمو ِمننيؤالْم ض يف ِكتاِب اللِّه ِمنعىل ِببأَو مهضعحاِم بأُولُوا اَْألر٢).و 

 . ارحام و خويشاوندان از مؤمنان و مهاجران به يكديگر سزاوارترند؛و در كتاب خدا

                                                           
الرياض ، ٥٦٦ / ٥: الدر املنثور، ١٤٧، حديث ١٢١ و ١٢٠ / ١، عليه السالمترمجه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ١
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  .٦آيه : سوره احزاب.   ٢



 ON

ـ بر هيچ كسى جز حضرت  يعىن اميان، هجرت و خويشاوندى هاى  سه گانه ـ اين ويژگى
هاى  پايه از پايهشود كه خويشاوندى نزديك يك  بنا بر اين روشن مى.  قابل انطباق نيستعليه السالمعلى 

 . استصلى اللّه عليه وآلهاستوار خالفت و واليت پس از رسول خدا 

بن حسن مثنى فرزند امام حسن جمتىب  بن عبداللّه فخر رازى در تفسري اين آيه به نقل استدالل حممد
جناب حممد، : نويسد ـ پرداخته و مى وآشناى به قرآن كرمي بودكه مردى عامل، فاضل   ـعليه السالم

اى كه به منصور خليفه عباسى  ، در نامهعليه السالمبن حسن مثنى پسر امام حسن جمتىب  فرزند عبداللّه
 .نوشت به اين آيه استدالل كرد

وى پيامرب بوده و  زيرا عباس عم؛عباس به پيامرب از على سزاوارتر است: منصور در پاسخ او نوشت
 .على پسرعموى آن حضرت

 وىل نه به خاطر ؛فخر رازى با اين كه از عباسيان نيست، اما اين ادعاى عباسيان را پذيرفته است
 . ... بلكه به خاطر؛دوسىت با بىن العباس

  زيرا؛داند كه عباس گرچه عموى پيامرب است، اما او از مهاجران نيست البته خود فخر رازى مى
. پيامرب فرموده بود كه بعد از فتح مكه، ديگر هجرتى نيست عباس بعد از فتح مكّه به مدينه آمده بود و

 . استعليه السالمعلى  بنا بر اين تنها كسى كه از مهاجران قرابت و خويشاوندى با پيامرب دارد حضرت

، مؤمنان و سالمعليه العلى  از طرىف انصاف اين است كه در ميان صحابه پيامرب، جز حضرت
تنها .  خويشاوندى ندارندصلى اللّه عليه وآلهها با رسول خدا   اما هيچ كدام از آن؛مهاجران بسيارى هستند

 عليه السالمپس اين آيه با هيچ كسى جز حضرت على . ماند كه او هم از مهاجران نيست عباس باقى مى
 .قابل انطباق خنواهد بود

منايد و با هامشيان و  ن جا با عباسيان و منصور عباسى موافقت مىگفتىن است كه فخر رازى در اي
 استدالل عليه السالمـ نتوان به اين آيه بر امامت امري مؤمنان على  به گمان او كند تا ـ علويان خمالفت مى

 .منود

 خواهد بود  السالمعليهمؤمنان على   دليل ديگرى بر امامت امري)وأُولُوا اَْألرحاِم(بنا بر اين، آيه شريفه 
 به اين آيه و مطرح كردن عليه السالمشود كه استدالل امري مؤمنان على  و از مهني جا آشكار مى
اى به اين نكته از آيه شريفه داشته است كه اين آيه در مسأله امامت و  خويشاوندى نزديك، اشاره

 .واليت دخالت دارد

 در غدير خم بيعت كرد و بر بيعت خود پابرجا يه السالمعلافزون بر اين كه عباس با امري مؤمنان على 
 آمد و از او عليه السالمدر ماجراى سقيفه خدمت امري مؤمنان على  ماند و با غري آن حضرت بيعت ننمود و

 .خواست كه جتديد بيعت منايد
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. هد داشت را خنوااللّه عليه وآله صلى خدا از اين رو عباس، استحقاق امامت و خالفت بعد از رسول
 اما اين ؛اگر به خاطر بياوريد، ما در آغاز پژوهش گفتيم كه طبق نظرى، امامت از آِن عباس است

 .فايده است ديدگاه قابل ذكر نيست و پژوهش درباره آن ىب

 شركت در امور

خواهد كه هارون را   از خدا مىعليه السالماى ديگر آمده، اين است كه موسى  مقامى كه در آيه
 :فرمايد جا كه مى و در كارهايش گرداند، آنشريك ا

 ١).وأَشِركْه يف أَمري(

 .او را در كار من شريك ساز

 اده شده بود، شريك بوده السالم عليه هاىي كه به عهده جناب موسى يعىن هارون در متام مسئوليت
 .هاىي كه به او داده شده است شريك خواهد بود مقام وو در متام مناصب 

ثابت خواهد شد و آن حضرت عليه السالم به مقتضاى اين حديث، اين مقام براى امري مؤمنان على 
بنا بر اين امري مؤمنان على . خواهد بود مگر در منصب نبوتصلى اللّه عليه وآله در مهه امور ياور پيامرب اكرم 

 .شريك خواهد بودصلى اللّه عليه وآله غري از نبوت، در هر منصب و مقامى با پيامرب خدا  به عليه السالم

 :فرمايد جا كه مى  تعليم و تفسري قرآن بود، آنصلى اللّه عليه وآلههاى پيامرب خدا  يكى از مسئوليت

 ٢.)وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ(

و ما بر تو قرآن را نازل كردمي تا آن چه را كه به سوى مردم نازل شده است براى آنان روشن 
 .سازى، شايد كه بينديشند

 :خوانيم ت حكمت عطا شده است، آن جا كه مىچنني به آن حضر هم

 ٣....)وأَنزلَ اللّه علَيك الِْكتاب والِْحكْمةَ(

 .و خدا كتاب و حكمت را بر تو نازل فرمود

چنني از شئون آن حضرت اين است كه در اختالفات، مرجع مردم بوده است، آن جا كه  هم
 :فرمايد مى

)بِلفُونَ فيِهِليتخالَّذي ي ملَه ن٤.)ي 

 .كردند براى آنان روشن سازد تا آن چه را كه در آن اختالف مى

 :مهني طور طبق اين آيه آن حضرت حاكم بر مردم بود
                                                           

 .٣٢آيه : سوره طه.   ١
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)اِس ِبما أَراكالن نيب كُمحِلت قِبالْح الِْكتاب كلْنا ِإلَيزا أَنِإن١.) اللّه 

به راسىت كه ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كردمي تا به آن چه خداوند به تو آموخته است در 
 .ميان مردم قضاوت كىن

جا كه  حكمش نافذ است، آن  بر مردم از خودشان سزاوارتر وصلى اللّه عليه وآلهاز طرىف پيامرب خدا 
 :فرمايد مى

 ٢....)ي أَوىل ِبالْمؤِمنني ِمن أَنفُِسِهمالنِب(

 . ...پيامرب نسبت به مؤمنان از خودشان اوىل و سزاوارتر است

كه قرآن براى پيامرب  ها، مناصب و موارد ديگر ـ ، در متامى اين مقامعليه السالمامري مؤمنان على 
ها و مناصب را دارا  ـ شريك و مهيار پيامرب است و او نيز چنني مقام كند  اثبات مىصلى اللّه عليه وآله
 .خواهد بود

در متامى كماالت و  است وصلى اللّه عليه وآله در يك مجله كوتاه آن حضرت، نفس پيامرب خدا 
 در لّه عليه وآلهصلى الاين مهان مطلىب است كه پيامرب خدا . مقامات آن جناب، به غري از نبوت، شريك بود

قُلْ (: فرمايد جا كه مى آن.  را به عنوان نفس و جان خود معرىف منودعليه السالمآيه مباهله، حضرت على 
كُمفُسأَننا وفُسأَنو ِنساَءكُمِنساَءنا وو ناَءكُمأَبناَءنا وأَب عدا نعالَو٣.)ت 

مهو .  بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر و حكمش نافذتر استعليه السالممؤمنان على بنا بر اين امري 
 .گر احكام و حاكم على االطالق و مرجع اختالفات خواهد بود مبين و مفسر قرآن، بيان

 توان گفت شخص ديگرى جانشني پيامرب شود؟ آيا با وجود چنني شخصى مى

اى از اين مقامات را ندارد و بوىي  پذيرد چنني انساىن كنار زده شود و كسى كه ذره آيا عقل مى
 از آن هم نربده خليفه شود؟

 زيرا كه او جان ؛ پس از پيامرب، خود پيامرب زنده استعليه السالمگوىي با بودن امري مؤمنان على 
 .د و شريك امر آن حضرت بوصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 صلى اللّه عليه وآلهپشتيبانى رسول خدا 

 از خدا درباره هارون، درخواست پشتيباىن وى از عليه السالماز موارد درخواست حضرت موسى 
 :جا كه به درگاه خدا عرضه داشت  بود، آنعليه السالمموسى 

 ٤).اُشدد ِبِه أَزري(
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 .به وسيله او پشت مرا حمكم كن

 : را مستجاب كرد و فرمودعليه السالمداوند نيز دعاى موسى خ

)ِبأَخيك كدضع دشن١).س 

 .كنيم به زودى بازوان تو را به وسيله برادرت حمكم مى

. هد بود خواعليه السالم خمصوص امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين، مقام پشتيباىن پيامرب خامت 
 .گذشته از رواياتى كه در اين خصوص رسيده است

تر  ها بزرگ شكى نيست كه بار ختم رسالت كه بر دوش پيامرب خامت اده شده، از متام مسئوليت
 . كسى حتمل آن بار را نداردصلى اللّه عليه وآلهگرامى اسالم  تر بوده و به جز پيامرب و سنگني

عليه دعا منود كه امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآله ذشت پيامرب خدا مهان طور كه در احاديث پيشني گ

 .بازوى تواناى او باشد  در اين مسئوليت خطري پشتيبان او بوده والسالم

 بسيار عليه السالمحضرت موسى   از پشتيباىنصلى اللّه عليه وآلهپرواضح است كه پشتيباىن پيامرب خامت 
 با صلى اللّه عليه وآلهاين دو مقام به سان اختالف مقام خامت املرسلني متفاوت است و اختالف بني 

 . استعليه السالم موسى حضرت

 اصالح و ساماندهى امور

خداوند متعال از زبان . شود، اصالح و ساماندهى امور است هفتمني مقامى كه از آيه استفاده مى
 :فرمايد كه به خداوند عرضه داشت  مىعليه السالمموسى 

)ِلحأَصمي ولُفْين يف قَوونَ اخوسى الَِخيِه هارقالَ م٢).و 

 .امور آنان را اصالح كن در قوم من جانشني من باش و: و موسى به برادرش هارون گفت

 بود و به جاى او امور اُمتش را اصالح و عليه السالمچنان كه هارون مصلح اُمت موسى  هم
.  واگذار شده استعليه السالمطالب  بن اىب مرتلت به على كرد، در اين امت نيز اين مقام و دهى مىسامان

مردم را از  ها را بگريد و اوست كه بايد امور امت پيامرب را اصالح و ساماندهى كند و جلوى فتنه
 .ها و احنرافات حفظ منايد كژى

مصلح باشد، به طور حتم بايد خود در هر پرواضح است كسى كه به طور مطلق و در مهه امور 
چنني كسى كه در مهه شئون مصلح است، بايد از صالح و فساد هر چيز آگاه   هم؛حاىل صاحل باشد

 .باشد تا مبادا به اسم اصالح، فساد را ترويج منايد

در پى علم لدنى آن حضرت را  ، عصمت وعليه السالماز اين رو، اين مقام و مرتلت امري مؤمنان على 
 .دارد
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 علم و آگاهى

ترين بىن  داناترين و آگاهعليه السالم هاى هارون آن بود كه پس از موسى  يكى ديگر از مرتلت
 به مرتله هارون است، بايد اين مرتلت و عليه السالمعلى  و با در نظر گرفنت اين كه حضرت. اسرائيل بود

 در مهان خطبه قاصعه به اين فضيلت ليه السالمعامري مؤمنان على . مقام براى آن حضرت نيز ثابت باشد
 :فرمايد گونه اشاره مى اين

 . يرفع يل يف كلّ يوم من أخالقه علَماً ويأمرين باإلقتداء به؛كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه

ساخت و به من  اى از اخالقش برامي آشكار مى هر روز نشانه تازه. من مهيشه مهراه پيامرب بودم
 .داد كه به او اقتدا كنم مىفرمان 

 :فرمايد حضرتش در خطبه ديگرى چون سخن از علم غيب آمده چنني مى

يعلمه أحد إالّ اللّه وما سوى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيه، فعلّمنيه  فهذا علم الغيب الّذي ال
 .ودعا يل بأن يعيه صدري وتضطَم عليه جواحني

يعىن غري از آن چه كه خدا (داند، و غري از آن  آن را منىاين مهان علم غيىب است كه كسى جز خدا 
پس آن حضرت نيز به من تعليم . علمى است كه خداوند به پيامربش آموخته) به خود اختصاص داده

 .اعضا و جوارح من از آن پر گردد ام گنجايش آن را داشته باشد و داد و برامي دعا كرد كه سينه

جا كه از پيامرب  شود، آن از طرىف اعلميت و آگاهى آن حضرت از مهني خطبه قاصعه روشن مى
 :اكرم نقل كرده است كه به او فرمود

 .إنك تسمع ما أمسع وترى ما أرى

 .بيىن بينم تو نيز مى شنوى، و هر چه را من مى شنوم تو نيز مى به راسىت آن چه را من مى

 :فرمايد مىعليه السالم  درباره امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهدر مورد ديگر پيامرب اكرم 

 .أنا مدينة العلم وعلي باا، فمن أراد املدينة فليأا من باا

خواهد وارد اين شهر شود، بايد از   پس هر كه مى؛من شهر علم هستم و على دروازه آن شهر است
 .دروازه آن وارد شود

شايسته . كند را ثابت مىعليه السالم على  مؤمنان ى است كه امامت امرياين حديث نيز از احاديث
هاى آن را بررسى  اى را به اين حديث شريف اختصاص دهيم تا اسناد و داللت است حبث جداگانه
ها و  ها، حتريف پردازى هاى نافرجام خمالفان براى رد و ابطال اين حديث و دروغ كنيم و از تالش

 .رده بردارميهاى آنان پ خيانت

به عنوان منونه به . اما اين مطلب كه هارون پس از موسى از مهه داناتر بوده ثابت شده است
گونه نقل  خداوند متعال از زبان قارون اين. هاى تفسري در ذيل اين آيه شريفه مراجعه كنيد كتاب
 :فرمايد مى
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 ١).قالَ ِإنما أُوتيته على ِعلْم ِعندي(

 .ام من اين ثروت را به وسيله علمى كه نزد من است فراهم آورده: گفت

جز از حضرت موسى  اسرائيل ـ اند كه هارون از مهه بىن مفسران در ذيل اين آيه تصريح كرده
 ٢.ـ داناتر بود عليه السالم

 مقام عصمت

به راسىت آيا . توان از حديث شريف مرتلت به دست آورد، عصمت است مني موردى كه مى
 كسى در عصمت حضرت هارون ترديدى دارد؟

را مهانند هارون و در مرتلت او عليه السالم ، امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهدر اين حديث پيامرب اكرم 
مهان طور كه هيچ كسى مقام . اند ام از صحابه ادعاى عصمت نكردهاز طرىف هيچ كد. قرار داده است

 .ـ ادعا نكرده است عليه السالمجز امري مؤمنان على  عصمت را براى احدى از صحابه ـ

شود مگر اين خود در مهه امور  در توضيح مقام هفتم گذشت كه كسى در مهه امور مصلح منى
 . پرسش مطرح استاكنون در توضيح اين مقام چند. صاحل باشد

، با وجود شخص معصوم، غري معصوم صلى اللّه عليه وآلهدارد كه بعد از رسول خدا  آيا عاقلى روا مى
 امام باشد؟

 داند كه با وجود معصوم، غري معصومى واسطه بني خلق و خالق باشد؟ آيا عقل انسان روا مى

وجود معصوم، انسان از غري دهند كه با  آيا از نظر عقلى جايز است و خردمندان اجازه مى
 معصوم پريوى منايد؟

فرمايد  كند و مى  در خطبه قاصعه، به مهان مقام عصمت اشاره مىعليه السالمآرى، امري مؤمنان على 
 .كنم بينم و بوى نبوت و پيامربى را استشمام مى كه من نور وحى و رسالت را مى

ته شود و به كسى اقتدا شود كه حىت اندك به راسىت آيا معقول است كه چنني انساىن كنار گذاش
 اى از اين مرتلت نربده است؟ ره

ديده بسيار  چه را كه مى شنيده و آن  مىصلى اللّه عليه وآلهروشن است آن چه را كه پيامرب اكرم 
پس امري . شنيدند ديدند و مى تر و فراتر از آن است كه پيامربان گذشته مى باالتر، واالتر، باامهيت

اين . شنيده است ديده و مى شنيده او نيز مى ديده و مى آن چه را كه پيامرب مىعليه السالم منان على مؤ
  .طلبد اى است كه انديشه بيشترى مى نكته
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 مقام طهارت و پاكيزگى

ـ  درباره مسجد االقصى خداوند متعال ـ. دمهني مقام و مرتلت، مقام طهارت و پاكيزگى است
ل كرد كه براى غري او حالل نبود، و به حكم حديث مرتلت اين فضيلت براى هارون چيزى را حال

بيتش وجود داشته باشد و اين يكى از   و اهلعليه السالمخصوصيت نيز بايد براى امري مؤمنان على  و
ها را از ديگران ممتاز  اهل بيت طاهرينش خواهد بود كه آن وعليه السالم هاى امري مؤمنان على  ويژگى
 .مهان بزرگواران از اين جهت نيز از ديگران برتر خواهند بود وكند  مى

 اثبات عليه السالمشواهد زيادى در احاديث وجود دارد كه چنني فضيلىت را براى امري مؤمنان على 
 .چنان كه براى هارون ثابت بوده است كند، هم مى

فاق شيعه و سنى با  حديثى كه در روايات مورد ات؛است» سد االبواب«ها حديث  يكى از آن
 :كنيم هاى معترب اهل تسنن اشاره مى اكنون به برخى احاديث از كتاب. هاى گوناگون آمده است منت

 :كند گونه نقل مى  خود اينتاريخعساكر در  ابن

 :اى خواند و چنني فرمود  خطبهصلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 

يبيت يف مسجدمها جنب،  هما بيوتاً، وأمرها أن الإنّ اللّه أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقوم
حيلّ ألحد أن يقرب النساء يف مسجدي هذا  يقربوا فيه النساء إالّ هارون وذريته، وال وال
 ١.يبيت فيه جنب إالّ علي وذريته وال

ها دستور داد كه  هاىي برگزينند و به آن خداوند به موسى و هارون فرمان داد كه براى قومشان خانه
هيچ كس در حالت جنابت در مسجد موسى و هارون شب را سپرى نكند و نبايد مردم در آن جا 

 از اين رو براى احدى جايز نيست كه در مسجِد. با زنان آميزش كنند، مگر هارون و فرزندان او
 .فرزندانش من با زنان نزديكى كند و با حالت جنابت در آن بيتوته منايد مگر على و

 ٢. نقل كرده استعساكر تاريخ ابن از الدر املنثوراين حديث را جالل الدين سيوطى نيز در 

 دست مرا گرفت و ى اللّه عليه وآلهصل اكرم پيامرب: فرمايد  مىعليه السالمعلى :  آمده استجممع الزوائددر 
 :فرمود

إنّ موسى سأل ربه أن يطهر مسجده ارون وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك 
 .وبذريتك

موسى از پروردگارش خواست كه مسجدش را براى هارون پاك و مطهر گرداند و من از پروردگارم 
 .طهر گرداندام كه مسجدم را براى تو و فرزندانت پاك و م خواسته
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ات به مست   كسى را نزد ابوبكر فرستاد كه درى را كه از خانهصلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب اكرم 
 .اى ببند مسجد قرار داده

اش  آن گاه در خانه. اطاعت كردم شنيدم و: سپس گفت. )ِإنا ِللِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ(: ابوبكر گفت
 .را مسدود كرد

ها   كسى را نزد عمر و عباس فرستاد و مهني فرمان را به آنصلى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم پس از آن
 .داد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامرب خدا 

 ١.ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن اللّه فتح باب علي وسد أبوابكم

 بلكه خدا در خانه على را باز ؛هاى مشا را نبستم و در خانه على را باز نگذاشتم من در خانه
 .هاى مشا را بست گذاشت و در خانه

در . اى ديگر نقل شده است گونه  و منابع ديگر بهكرت العمال، جممع الزوائداين قضيه بار ديگر در 
 : آمده استجممع الزوائد

هايشان را به   متامى اهل مسجد را بريون كرد و دِر خانهصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب اكرم 
را به حال خود گذاشت، مردم شروع به سخن پراكىن و عليه السالم مست مسجد بست و دِر خانه على 

 :آن حضرت فرمود. اين اعتراضات به پيامرب رسيد. اعتراض كردند

أنا تركته، ولكن اللّه أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد  ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي وال
 .مأمور، ما اُمرت به فعلت، إن اتبع إالّ ما يوحى إيلّ

 ؛را به حال خود باقى نگذاشتمالسالم  عليه على من از جانب خودم مشا را از مسجد بريون نكردم، و
اى هستم كه به  فقط بنده. ر خانه على را به حال خود گذاشتبلكه خداوند مشا را خارج كرد و د

تنها از آن چه به من . دهم من دستور داده شده است، هر چه به من فرمان دهند مهان را اجنام مى
 ٢.كنم وحى شود پريوى مى

 مسندبن حنبل و  ، تأليف امحداملناقبدر كتاب . اند قل اين قضيه پرداختهالبته منابع ديگرى نيز به ن
گونه  بن ارقم اين  از زيد٣ و موارد ديگرتاريخ مدينة دمشق، جممع الزوائد حاكم نيشابورى، املستدركاو، 

 :نقل شده است

. شد به مسجد باز مىصلى اللّه عليه وآله هاى گروهى از اصحاب رسول خدا  دِر خانه: زيد گويد
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهروزى پيامرب 
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 .بواب إالّ باب عليسدوا هذا األ

 .ـ را ببنديد جز دِر خانه على مهه اين درها ـ

صلى اللّه در اين هنگام پيامرب اكرم . اى درباره اين دستور پيامرب سخناىن گفته و اعتراض كردند عده

 : برخاست و پس از محد و ثناى اهلى چنني فرمودعليه وآله

واللّه، ما سددت . قائلكم ب علي، فقال فيهأما بعد، فإني أمرت سد هذه األبواب غري با
 .فتحته، ولكن أمرت بشيء اتبعته شيئاً وال

برخى از مشا سخناىن گفتند و . ـ بسته شود جز دِر خانه على من دستور دادم كه اين درها ـ
 بلكه به من فرمان دادند و من ؛به خدا سوگند من درى را نبسته و باز نكردم! اعتراض كردند

 .ردماطاعت ك

 ١. نسائى و ديگر مصادر نيز آمده استخصائص ِترمذى، سنناين حديث در 

، عليه السالمشد به جز دِر خانه على  هاىي كه به مسجد باز مى بنا بر اين، ماجراى بسنت دِر خانه
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب اكرم يكى از موارد حديث مرتلت خواهد بود كه 

 .نيب بعدي أنت مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال

 .تو براى من به مرتله هارون براى موسى هسىت، مگر آن كه بعد از من پيامربى نيست

 از چند عليه السالممؤمنان على  چه بيان شد، داللت حديث مرتلت بر امامت امري با توجه به آن
 .جهت روشن شد

 ؛از ناحيه ثبوت عصمت آن حضرت.  ١
 ؛از ناحيه ثبوت افضليت و برترى آن حضرت بر ديگران.  ٢
 .ها ديگرى كه براى هارون ثابت بوده است از ناحيه ثبوت بعضى از خصوصيات و ويژگى.  ٣

                                                           
 .٣٨، حديث ٥٩: خصائص نسائى، ٣٠٥ / ٥: سنن ِترمذىك .ر.   ١
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 عليه السالمگر خالفت امير مؤمنان على  حديث منزلت بيان

هاى متعددى را براى امري مؤمنان على  ها و مرتلت بعد از آن كه معلوم شد حديث مرتلت مقام
 اكنون سخن ؛ها امامت و خالفت آن حضرت است كند كه الزمه هر كدام از آن  اثبات مىعليه السالم

صلى اللّه ه طور مستقيم و با صراحت نيز مقام خالفت و جانشيىن پيامرب اكرم در اين است كه اين حديث ب

بنا بر اين، حديث مرتلت با صراحت متام بر . كند اثبات مىعليه السالم  را براى امري مؤمنان على عليه وآله
 .خالفت آن حضرت داللت خواهد كرد

 بوده عليه السالماز حضرت موسى هاى حضرت هارون، جانشيىن او  ترديدى نيست كه يكى از مقام
 :كند كه به هارون چنني فرمود نقل مىعليه السالم خداوند متعال از زبان موسى . است

 ١).تتِبع سبيلَ الْمفِْسدين اخلُفْين يف قَومي وأَصِلح وال(

 .ز روش مفسدان پريوى نكندر ميان قومم جانشني من باش و امور آنان اصالح كن و ا

 جانشينى پيامبر در اوج فضايل

اى  هاىي دارد، به گونه ها و صالحيت بدون ترديد جانشيىن و خالفت پيامرب خدا، نياز به قابليت
هاى او را به خوىب  كه جانشني بتواند جايگزين آن حضرت شود و در نبود او متامى كارها و مسئوليت

 از اين ؛خواهد جاى خاىل او را پر كند پيامرب نشسته و جانشني اوست و مى زيرا او به جاى ؛اجنام دهد
 .رو بايد تناسب با او داشته باشد و از عهده اين كار برآيد

جانشني پيامرب بايد آن اندازه در فضايل و كماالت اوج بگريد تا چنني مقام واالىي زيبنده او شود، 
د كه جايگزين كردن او به جاى پيامرب دور از خرد جلوه و بايد چنان صالحيت و قابليىت را دارا باش

 زيرا واضح است كه اگر كسى را به جاى ديگرى قرار دهند كه صالحيت آن را ندارد و ؛ننمايد
تواند به درسىت كارهاى او را اجنام دهد و هيچ تناسىب با او ندارد، چنني كارى به دور از خرد و  منى

 .حكمت است

                                                           
 .١٤٢آيه : سوره اعراف.   ١
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 احراز شايستگى

 اين صالحيت را در برادرش هارون احراز كرده بود و عليه السالمآيا جناب موسى : پرسيم اكنون مى
 دانست تا در نبود او جانشينش شود يا نه؟ او را قابل مى

 آيا او اهليت چنني مقامى را داشت يا نه؟

اً چنني حال كه خداوند اين خالفت را تأييد منوده و در قرآن به آن اشاره كرده است، قطع
 .صالحيىت را در هارون احراز منوده است

نكته جالب توجه اين كه در اين آيه، حضرت موسى برادرش هارون را به طور مطلق خليفه خود 
 : يعىن بدون هيچ قيد و شرطى، آن جا كه فرمود؛دهد قرار مى

 .)اخلُفْين يف قَومي(

 .در ميان قومم جانشني من باش

م آن چه كه حضرت موسى بر عهده داشته، جانشني و قائم مقام او يعىن جناب هارون در متا
 .خواهد بود

ـ به طور مطلق  گرچه براى مدتى كه به كوه طور رفته بنا بر اين حضرت موسى برادرش را ـ
 يعىن هارون در متام شئون، خليفه و جانشني حضرت موسى است او آن چنان ؛جانشني خود قرار داد

تواند چنني مقامى  امات معنوى و كماالت روحاىن را طى كرده است كه مىموسى، مق مهساِن حضرت
كسى است كه خدا او را . و در يك مجله، حضرت هارون مرتضى و پسنديده اهلى است. را داشته باشد

 .براى احراز چنني پسىت اختيار كرده است

 و جانشني باشد، چه اگر او چنني مقامى را دارد، پس هر گاه موسى غايب شد، مهو بايد خليفه
 .در دوران حيات او و چه در زمان پس از وفات او

 مهم آن است كه اين صالحيت و شايستگى و ؛مهم اين نيست كه هارون چند روز خالفت كرده
 .مقام را داشته است

 به كوه براى مناجات با خداعليه السالم شاهد اين مطلب هنگامى است كه بنا شد حضرت موسى 
.  وىل ده روز ديگر به آن افزوده شد؛قرار بر اين بود كه مناجات سى روز به طول بينجامد. طور برود

 پس ؛ از ابتدا برادرش را براى سى روز خليفه قرار داده بودعليه السالماگر حضرت موسى : پرسيم مى
 چگونه او در آن ده روز اضافه بر اين مقام باقى ماند؟

 بلكه هر زماىن كه موسى ؛ت كه خالفت هارون حمدود به سى روز نبوده استاين بدان معناس
 .كشيد  حىت اگر غيبت حضرت موسى بيشتر از اين نيز طول مى؛غايب باشد، او خليفه خواهد بود
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اى را نسبت   نيز چنني مقام و مرتبهعليه السالماز اين رو به حكم حديث مرتلت، امري مؤمنان على 
صلى اللّه عليه وآله  يعىن مقام خالفت اهلى و نيابت از رسول خدا ؛ خواهد داشتلى اللّه عليه وآلهصبه پيامرب اكرم 

 .شود، و در نبود آن حضرت تنها او بايد جانشني آن حضرت باشد براى آن حضرت ثابت مى

شود كه خداوند آن حضرت را براى اين مقام برگزيده و  آرى، از اين حديث به خوىب استفاده مى
 .داند و را شايسته احراز چنني پسىت مىا

درجات قرب اهلى است كه نياز به  هاى روحاىن و كوتاه سخن اين كه مقام خالفت، از مقام
 .ارتضاى خدا دارد، نه اين كه مقام خالفت امر اعتبارِى زودگذر است هاى الزم و داشنت صالحيت

 قيد و شرط فرمان بردارى بى

آن است كه واجب است مردم در متام كارها بدون هيچ قيد و شرطى از آثار و پيامدهاى خالفت 
 اطاعت كنند و مهيشه گوش به فرمان او باشند، و الزمه اطاعِت مطلق عليه السالماز امري مؤمنان على 

 .بردارى بدون قيد و شرط آن است كه او امامت و واليت عامه داشته باشد فرمان و

چون و چرا از او  طاعت از هارون و لزوم پريوى ىبممكن است كسى گمان كند كه وجوب ا
بدين جهت بود كه هارون پيامرب بود و اين از آثار نبوت اوست، نه به جهت اين كه جانشني موسى 

 عليه السالمبنا بر اين وجوب اطاعت مطلق از آثار خالفت خنواهد بود و چون امري مؤمنان على . بوده است
 . را برايش اثبات كردتوان آن اثر پيامرب نيست منى

اين گمان، توهم باطل و نادرست است، گرچه برخى از دانشمندان اهل : گوييم در پاسخ مى
 .اند هاى خود نوشته تسنن آن را در كتاب

 ؛قيد و شرط از آثار نبوت باشد، نه از آثار خالفت توضيح مطلب اين كه اگر وجوب اطاعت ىب
و اطاعت از امري .  زيرا آنان پيامرب نبودند؛ستني نيز واجب خنواهد بودبنا بر اين، اطاعت از سه خليفه خن

 چرا كه آن حضرت پيامرب ؛دانند الزم خنواهد بود ، مهو كه او را خليفه چهارم مىعليه السالممؤمنان على 
 .نيست، بلكه فقط جانشني پيامرب است

 بوده، نه به عليه السالموسى بنا بر اين وجوب اطاعت از هارون به جهت جانشيىن او از حضرت م
 به حكم حديث عليه السالمچون و چرا از حضرت على   از اين رو اطاعت مطلق و ىب؛خاطر پيامربى او

 واجب خواهد بود، در نتيجه مناقشه و اشكال مردود و صلى اللّه عليه وآلهمرتلت و جانشيىن پيامرب اكرم 
 .باطل است

 نحديث منزلت و ديدگاه علماى اهل تسنّ

اند كه اين  تسنن تصريح كرده هاىي كه در اين زمينه نوشته شده علما و دانشمندان اهل در كتاب
 .كند  داللت مىعليه السالمعلى  حديث، بر امامت و خالفت حضرت
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نگارنده اين . عشرى نوشته است  در رد شيعيان اماميه اثناحتفة االثنا عشريهبه عنوان منونه كتاب 
 بلكه سخن ؛كند را اثبات مىعليه السالم كند كه حديث مرتلت خالفت حضرت على  كتاب اعتراف مى
كند، مگر ناصىب و دمشن اهل بيت و  هيچ كس داللت حديث را انكار منى: گويد را فراتر برده و مى

 ١.هرگز اهل سنت به آن راضى نيستند

صلى اللّه  يعىن بعد از رسول خدا ؛استعليه السالم سخن ما در اثبات خالفت بالفصل امري مؤمنان على 

عليه السالم  بالفاصله تنها آن حضرت جانشني پيامرب است، اما اثبات اصل خالفت امري مؤمنان على عليه وآله

، عليه السالم على مؤمنان امريپيامرب از اين حديث، انكارناپذير است، مگر از ناصىب و دمشن  بعد از
 به اين مطلب تصريح كرده و داللت اين حديث را به اين اندازه حتفة االثنا عشريهچنان كه نگارنده  هم

 .پذيرفته است

بينيم  ها مى هاى آن هاى حديثى اهل تسنن و شرح با وجود اين، با مراجعه و بررسى كتاب
كنند، مهان  پذيرند و در آن مناقشه مى فت و واليت منىها حىت اصل داللت حديث مرتلت را بر خال آن

 .نسبت داده استعليهم السالم ها و دمشنان اهل بيت   به ناصىبحتفة االثنا عشريهكارى كه نويسنده 

حجر  ، نگارش حافظ ابنفتح البارى: به عنوان منونه اگر به شرح حديث مرتلت در منابعى از مجله
بينيم كه اينان در   مراجعه كنيم، مىاملرقاة ىف شرح املشكاةحافظ نووى و  از صحيح مسلمعسقالىن، شرح 

 يعىن ؛كنند واليت اشكال مى تفسري اين حديث، حىت در داللت اين حديث بر اصل امامت و شرح و
ها نسبت داده  گفته كه آن را از اهل تسنن نفى كرده و به ناصىبحتفه اثنا عشريه مهان سخىن كه نگارنده 

 .است

عني عبارت او يا نزديك به آن را ساير .  دقّت كنيدصحيح مسلماكنون به گفتار نووى در شرح 
 .اند هاىي كه نام برده شده آورده نگارندگان اهل تسنن نيز در كتاب

 زيرا ؛اين حديث هيچ گونه داللىت بر اين كه على پس از پيامرب جانشني او باشد ندارد: نووى گويد
رفت و او را در مدينه به جاى خود  ه را هنگامى به على گفت كه به جنگ تبوك مىپيامرب اين مجل

 .گذاشت

 .منظور نووى اين است كه اين حديث در مورد خاصى بيان شده است

كه على به او تشبيه  مؤيد اين مطلب مهني است كه هارون ـ: گويد وى در ادامه سخن مى
بنا بر آن چه نزد صاحبان . دوران زندگى موسى از دنيا رفت بلكه در ؛ـ پس از موسى خليفه نبود شده

: اند ها گفته آن. تاريخ مشهور است، او چهل سال پيش از وفات جناب موسى فوت كرد اخبار و
خواست براى مناجات به ميقات پروردگارش برود، هارون را خليفه و  هنگامى كه حضرت موسى مى

                                                           
 .٢١٠: حتفة االثنا عشريه.   ١
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جانشيىن خالفىت موقّت و در يك جريان خاص و حمدودى پس اين خالفت و . جانشني خود قرار داد
 ١.است و هيچ داللىت بر آن خالفت و جانشيىن كه مورد حبث و نزاع است ندارد

راند؟ سخىن كه حتى فردى چون  آيا جز ناصىب چنني سخىن مى! به راسىت مشا قضاوت كنيد
ها  از مهني رو آن را به ناصىب. را به خود نسبت دهد شود آن  نيز راضى منىيهحتفة االثنا عشرصاحب 

 .نسبت داده است

كنند بيان خواهيم كرد و  تيميه و افراد ديگرى را كه عقايد شيعيان را رد مى البته ما سخنان ابن
اه است ها را خواهيم نوشت تا روشن شود كه چه كسى ناصىب است و آن گ فرازهاىي از عبارات آن
 .ها آشنا خواهيد شد كه بيش از پيش با ناصىب

تا كنون بيان شد كه چگونه حديث مرتلت، به صراحت بر خالفت، امامت و واليت بعد از 
 اما در ؛ نيز منكر اين داللت نيستحتفة االثنا عشريه داللت دارد كه نگارنده صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
صلى اللّه  اللّه واى ما با طرف مقابل درباره امامت بالفصل بعد از رسولنزاع و دع متام: گويد ايت مى

 .استعليه وآله 

                                                           
 .١٧٤ / ١٥: ، نووىشرح صحيح مسلم.   ١
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 هاى علمى براى رد حديث منزلت تالش
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 هايى براى رد حديث منزلت تالش

هاى پيشني حديث شريف مرتلت را از نظر سند و منت بررسى كردمي، در اين خبش  در خبش
تسنن صورت گرفته است  هاىي كه براى ابطال و رد اين حديث از طرف اهل ى و تالشهاى علم اشكال

 :مناييم ها را در دو مرحله مطرح مى ها و اشكال اين اعتراض. كنيم بررسى مى

 هاى علمى اشكال

مرتلت دارمي، مشروط بر اين كه ما آمادگى پذيرش هر ايراد و اشكاىل را پريامون حديث شريف 
هاى علمى و بر اساس قواعدى باشد كه در كيفيت مناظره و گفت و گو بيان  ايرادى فنى و مبتىن بر پايه

 .شده است

 :شود چكيده ايرادهاىي كه بر داللت حديث مرتلت شده است در سه اشكال خالصه مى

 عدم داللت حديث: اشكال يكم

 :خنستني اشكال علمى كه از جانب خمالفان حديث مرتلت وارد شده چنني است

 در مهه عليه السالمتوان از اين حديث به طور عموم استفاده كرد كه على  منى: گويند ها مى آن
جهات شبيه هارون است و با اين بيان، مشات بني اين دو فقط با يك شباهت نيز متام و اين حديث 

 در مهه مقامات و منازل نسبت به عليه السالمپذيرمي كه على   با اين وجود ما منى؛دصحيح خواهد بو
 .به مانند هارون براى موسى باشدصلى اللّه عليه وآله اكرم  پيامرب

 خالفت محدود: اشكال دوم

كند، خالفىت  دومني اشكال بر حديث اين است كه جانشيىن و خالفىت كه اين حديث اثبات مى
 زنده صلى اللّه عليه وآلهشرايط خاص و زمان حمدودى بوده است، آن هم زماىن كه پيامرب اكرم موقّت و در 

 مربوط به زماىن بوده كه او به مناجات عليه السالمبوده است، آن سان كه خالفت هارون براى موسى 
 .پروردگارش رفته بود

بنا بر اين، كدام . موسى است مؤيد اين مطلب وقوع مرگ هارون در دوران زندگى حضرت
 خالفت است كه ما بر سر آن نزاع دارمي؟
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 خالفت فقط در زمان جنگ تبوك: اشكال سوم

 :اشكال سومى كه بر حديث مرتلت گرفته شده چنني است

 از صلى اللّه عليه وآلهحديث مرتلت در جريان جنگ تبوك وارد شده است، آن گاه كه پيامرب اكرم 
 را در مدينه باقى گذاشت تا به كارهاى عليه السالمرفت على  وك مىشد و به مست تب مدينه خارج مى

 .اند تدبري منايد خانوادگى حضرت رسيدگى كند، و امور كساىن را كه در مدينه مانده شخصى و

 .بنا بر اين حديث مرتلت در خصوص قضيه معيىن آمده و خمصوص به مهان مورد خواهد بود

 پاسخ به اشكال نخست

 :دهيم ن سه ايراد پاسخ مىاكنون به اي

با جناب هارون در مهه عليه السالم خالصه اشكال خنست آن بود كه تشابه امري مؤمنان على 
هاى هارون را شامل  ها و مقام ها نيست، و اين تشابه عموميت ندارد تا مجيع مرتلت ها و مقام مرتلت
 .شود

 :گر معناى آن است رد كه روشندر اين حديث شريف دو عبارت وجود دا: گوييم در پاسخ مى

 .»أنت مني مبرتلة هارون«عبارت .  ١

 .است اضافه شده است» هارون«به علَم كه مهان » مرتلة«در اين عبارت اسم جنس يعىن 

 .»نيب بعدي إالّ أنه ال« يعىن ؛عبارت استثنا.  ٢

هاىي كه امري  وت را از ساير مقام تنها مقام و مرتلت نبصلى اللّه عليه وآلهبا اين استثنا پيامرب اكرم 
 . دارد، خارج كرده استعليه السالممؤمنان على 

ها در مورد  فقط يكى از آن مقام هاى هارون متعدد بوده و گر آن است كه مقام مهني استثنا نشان
 . استثنا شده استعليه السالمامري مؤمنان على 

بيات خواهيم ديد كه به صراحت بيان شده هاى علم اصول فقه، بالغت و اد با مراجعه به كتاب
اى استثنا آمده باشد، دليل بر آن است كه آن   يعىن هر گاه در مجله؛كه استثنا معيار و مالك عموم است

 .مجله عموميت دارد و حكمش فراگري است و تنها يك مورد از آن عموم استثنا شده است

با وجود اين . اف از الفاظ عموم استها تصريح شده كه اسم جنس مض چنني در اين كتاب هم
 ماند؟ آيا جاىي براى اشكال باقى مى

چنني  هم. هاى عموم است اسم جنس مضاف و از صيغه» مبرتلة هارون«بنا بر اين، در اين حديث 
 يعىن ؛اين حديث با داشنت مجله استثنا كه آن هم معيار عموم است تصريح در عموم خواهد داشت
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هاى حضرت هارون مهانند او خواهد بود، مگر  ها و مرتلت  در متامى مقامه السالمعليمؤمنان على  امري
 .منصب پيامربى

 يعىن اين ؛نكته جالب توجه اين است كه اين حديث در متامى منابع به مهني كيفيت نقل شده است
 .»نيب بعدي ه الأنت مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أن«دو قرينه در متامى متون حديث وجود دارد كه 

 از اين حديث عموم نبوده باقى خنواهد صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين هيچ احتماىل بر اين كه منظور پيامرب 
ريزد و به  ماند و حديث تصريح در مطلب داشته و از اين رو بناى اين اشكال و ايراد از اساس فرو مى

 .شود كلّى مردود مى

 ديدگاه دانشمندان فن

كه   ـخمتصر االُصولحاجب از بزرگان و پيشوايان علم اصول و ادبيات عرب، در كتاب  ابن
هاى علميه بوده  هاى درسى حوزه يكى از كتاب هاى بسيارى بر آن نوشته شده و شرح و تعليق

 :نويسد ـ چنني مى است

اسم شرط، اسم استفهام، : ازهاىي كه نزد حمققان براى عموم وضع شده است عبارتند  صيغه
هاىي كه داراى الف و الم جنس هستند نه عهد و اسم جنس معرفه شده به الف و الم  ها، مجع موصول

 ١.يا به اضافه

هاى ادىب نظري  توانند به كتاب پژوهشگراىن كه در پى مدارك و مستندات بيشترى هستند مى
 با شرح حمقّق جامى كه به نام الكافية ىف علم النحو الدين سيوطى و  نگارش جالله والنظائراألشباكتاب 

ها علميه تدريس  اين كتاب نيز تا اين اواخر در حوزه.  معروف است، مراجعه كنندالفوائد الضيائيه
 .شده است مى

كه بر آن نوشته هاىي   نگارش قاضى بيضاوى و شرحاملنهاجهاى اصوىل نيز به كتاب  از كتاب
 .توان مراجعه كرد شده مى

هاى  توان مالحظه منود، اين از كتاب  را مىفواتح الرمحوت ىف شرح مسلّم الثبوتچنني كتاب  هم
 .معترب و مشهور اهل تسنن در علم اصول فقه است

ازاىن  نگارش تفتخمتصر املعاىن ىف شرح التلخيص و املطول ىف شرح التلخيصهاى علم بالغت  از كتاب
هاى ديگرى كه  چنني كتاب هم. شود هاى علميه تدريس مى توان ديد، اين دو كتاب در حوزه را مى

 .اند در موضوع علم اصول فقه، حنو و بالغت نگاشته شده

اند كه معيار عموم وجود استثنا  در مورد استثنا هم پيشگامان علم اصول فقه مهگى تصريح كرده
 .است

                                                           
 .١١١): ٢بيان املختصر  (املختصر.   ١
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هاىي كه   تأليف قاضى بيضاوى و نيز در شرح الوصول اىل علم االصولمنهاجاين مطلب در كتاب 
 .ها آمده است  و ديگر شرحامام الكامليه ابن شرحبر اين كتاب نوشته شده، مانند 

بنا بر اين هر چه كه استثنا از آن صحيح باشد و حمصور در افراد خاصى نباشد، عام خواهد بود و 
 .وجود دارددر حديث شريف مرتلت نيز استثنا 

چون اين حديث اختصاص به غزوه تبوك دارد، بايد از عموميت حديث : ممكن است گفته شود
.  چرا كه اگر شاهد يا دليلى بر ختصيص باشد، ديگر لفظ بر عموم داللت خنواهد كرد؛صرف نظر كنيم

قى ماندگان در مدينه براى باعليه السالم گر جانشيىن امري مؤمنان على  اين، حديث مرتلت فقط بيان بر بنا
ـ رسيدگى كند،  گويد تيميه مى آن چنان كه ابن خواهد بود، تا به امور كودكان، زنان و ناتوانان ـ

 .نه بيش از اين

ـ  طور كه خواهيم گفت مهان  زيرا ـ؛روشن است كه اين اشكال و اين ادعا صحيح نيست
 .روايت شده استلّه عليه وآله صلى الحديث مرتلت در غري جنگ تبوك نيز از پيامرب اكرم 

كند كه استثناى  چنني گفته شده كه آن گاه استثنا بر عموميت مجله سابق خود داللت مى هم
 زيرا آن چه در اين حديث استثنا شده يك مجله ؛متصل باشد، در حاىل كه اين استثناى منقطع است

 .اشدامكان ندارد استثناى مجله خربى استثناى متصل ب خربى است و

هاى علمى هستند كه شايد پژوهشگران حقايق  گوييم كه مطالب مطرح شده حبث در پاسخ مى
اين اشكال صورت زيباىي دارد كه اگر كالم صحيحى باشد، ديگر . ها آگاهند كم و بيش از آن

 شريهحتفة اثنا عاين اشكال را نويسنده . توان به وجود استثنا در حديث بر عموميت آن استدالل كرد منى
 ١.ذكر كرده است

چه كه پس از  ها آن بينيم در بعضى از آن كنيم، مى هاى حديث مراجعه مى اما زماىن كه به منت
 .است نه مجله خربى» النبوة«استثنا شده، واژه » إالّ«حرف 

كثري  ابن.  استـ كه به اين صورت نقل شده معترب يا اين احاديث از طرىف سند اين حديث ـ
 بر صحت سند اين حديث تصريح كرده البدايه والنهايهدمشقى از كساىن است كه در كتاب تارخيى 

 ٢.است

بالغت اصل اوىل در استثنا، متصل  افزون بر اين در نزد اهل تسنن مسلّم است كه در علم اصول و
 .بودن آن است

                                                           
 .٢١١: حتفه اثنا عشريه.   ١
 .٣٤٠ / ٧: البدايه والنهايه.   ٢
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اى بر آن  بديهى است كه دست برداشنت از اين اصل، صحيح نيست، مگر زماىن كه دليل و قرينه
 .باشد

پوشى از آن  اى بر چشم  خواسته استثناىي را كه به صورت مجله خربى است قرينهحتفهصاحب 
 .اصل اوىل بداند، كه ما در پاسخ گفتيم كه مستثنا به صورت اسم آمده است نه مجله خربى

در اين زمينه كه اصل اوىل در استثنا متصل بودن   آگاهى از تعبريها و تصرحيات اهل تسنن ـبراى
رس و   مهان كتاىب كه در دست؛ مراجعه كنيدمطولتوانيد به كتاب  ـ مى آن است نه منقطع بودن

 ١.كتاىب درسى در حوزه علميه است

، نگارش شيخ عبدالعزيز بخارى شرح اصول بزدوى در كشف االسرارتوانيد به كتاب  چنني مى هم
 ٢.نيز مراجعه كنيد كه يكى از منابع اهل سنت در علم اصول است

 حتى اگر به ٣ بر اين مطلب تصريح كرده است،خمتصر االصولحاجب در كتاب  مهني طور ابن
كنند كه اين  هاى حديث مراجعه كنيد خواهيد ديد كه شارحان حمدث اين حديث نيز تصريح مى شرح

 .استثنا متصل است نه منقطع

فيض القدير ىف شرح  آورده است و نيز به ٤ارشاد السارىبه عنوان منونه به آن چه كه قسطالىن در 
 .ن مراجعه منودتوا  مىاجلامع الصغري

داللت حديث بر متامى  با توجه به اين نكات، اشكال و ايراد خنست از بني خواهد رفت و
 .ها متام خواهد بود ها و مقام مرتلت

چه در اين جا بيان شد، مباحث فنى و ختصصى بود كه در خور توجه و دقت بيشترى  البته آن
 .اى دارد لمى ويژهاست و نياز به تسلّط بر قواعد و اصطالحات ع

 پاسخ به اشكال دوم

 :چكيده اشكال دوم چنني بود

عليه  در قضيه معين و مشخصى و در زمان حيات خود، حضرت على صلى اللّه عليه وآلهپيامرب اكرم 

 هارون را در زمان حيات عليه السالم مهچنان كه حضرت موسى ؛ را جانشني خود قرار داده استالسالم
 از اين رو حديث ؛ از دنيا رفتعليه السالمهارون پيش از حضرت موسى . ش قرار دادخود جانشني خوي

 .مرتلت هيچ گونه داللىت بر آن امامت و خالفىت كه ما بر سر آن نزاع دارمي ندارد

                                                           
 .٢٢٤ ـ ٢٠٤: املطول.   ١
 .١٧٨ / ٣: كشف االسرار.   ٢
 .٢٤٦): ٢بيان خمتصر  (خمتصر.   ٣
 .١١٨ و ١١٧ / ٦: ارشاد السارى.   ٤
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حجر عسقالىن،   از مجله ابن؛اند اين اشكال را بسيارى از بزرگان حديث اهل تسنن مطرح كرده
هاى خود  ها نيز اين اشكال را طرح منوده و در كتاب ني متكلّمان آنچن  هم؛قسطالىن و قارى

 .اند نوشته

 :توان پاسخ داد اين اشكال را از دو حمور مى

ها  هاىي كه براى جناب هارون بيان كردمي متعدد بود و از هر كدام آن ها و مقام  مرتلت.خنست
 مانند مقام شركت در امر اصالح ؛شد استفاده مىعليه السالم على  مؤمنان به خوىب خالفت و جانشيىن امري

 .ها حمدود به زمان خاصى نبوده است ها و مرتلت و هيچ گاه آن مقام... مردم و يا عصمت و

فالن : گوييم وقىت مى. تر گفتيم كه مقام خالفت، مقامى روحاىن و معنوى است  پيش.دوم
ستگى رسيده كه اهليت احراز آن مقام را اى از صالحيت و شاي  يعىن او به درجه؛شخص خليفه است
خالفت پيامرب در واقع خالفت خدا است، جانشيىن مقام اهلى، نياز به داشنت اهليت . كسب كرده است

 .و شايستگى در شخص خليفه دارد

. خليفه پيامرب بايد از نظر علمى مهپاى او باشد تا بتواند به جاى او بر كرسى تعليم مردم بنشيند
 به بطون و تأويل قرآن باشد تا قرآن را مهچون پيامرب براى مردم بيان كند و از اسرار و معارف بايد عامل

 .آن پرده بردارد

كوتاه سخن اين كه خليفه پيامرب كسى است كه به جاى پيامرب واسطه بني خملوقات و 
 اما ارتباط با ؛رسد ن مىنبوت به پاياصلى اللّه عليه وآله   زيرا گرچه با رحلت پيامرب؛آفريدگارشان است

بايد كسى باشد تا هر سال و در شب قدر، فرشتگان اهلى و روح بر او . آمسان هيچ گاه قطع خنواهد شد
 .نازل شوند و مهه امورات را به حمضرش برسانند

 .هاى الزم برخوردار باشد تا خدا او را برگزيند چنني شخصيىت بايد از شايستگى

اگر گمان كنيم خالفت، مقامى اعتبارى و ظاهرى است كه وقت بسيار دور از حقيقت است 
آيد و نياز به  اش به سر مى حمدودى دارد و با شروع آن وقت، زمان خالفت شروع، و با پايان آن دوره

 .هيچ صالحيت و اهليىت ندارد

 در ه وآلهصلى اللّه علياگر خداوند كسى را شايسته خالفت دانست و او را برگزيد، اگر پيامرب خدا 
اُخلُفْين يف (شخصى چنني شايستگى را احراز كرد كه به طور مطلق او را خليفه خود دانست و با فرمان 

 آن را به مهگان فهماند، بايد بفهميم كه چنني انساىن داراى متامى شرايط خليفه پيامرب بوده ١)قَومي
 .دهد ى پيامربش قرار منى زيرا خداوند نااهل را به جا؛است

                                                           
 .١٤٢آيه : سوره اعراف.   ١
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است كه ... اين به آن معنا است كه آن حضرت داراى علم اهلى، عصمت اهلى، قدرت اهلى و
 .تواند خأل فقدان پيامرب را پر كند مى

حىت اگر جمال  دهند ـ وقىت خدا و رسول او كسى را در متامى شئون پيامرب به جاى او قرار مى
ا است كه او برگزيده اهلى است و صالحيت و شايستگى او به ـ بدان معن بروز و ظهور آن نباشد

 هم مرجع اختالفات باشد، هم ؛تواند در مهه جهات، نبوِد جايگاه پيامرب را پر كند اى است كه مى گونه
حاكم بر مردم، هم بيان كننده احكام اهلى، هم مفسر كلمات اهلى، هم اوىل بر مردم از خودشان و هم 

 .فذتر از حكم خودشان باشدها نا حكمش بر آن

 ؛ براى خالفت هارون، زمان معين نكردعليه السالمگواه اين مطلب مهان است كه حضرت موسى 
به مهني .  يعىن هر گاه من نبودم، تو به جاى من خأل نبوِد مرا پر كن؛)اُخلُفْين يف قَومي(: بلكه فرمود

افزوده شد، در عليه السالم  جهت حضرت هارون در آن ده روزى كه به مدت مناجات حضرت موسى
 .مقام خود باقى ماند

عليه آن گاه كه چنني موقعيت و مرتلت واالىي براى جناب هارون ثابت شد، براى امري مؤمنان على 

 . نيز ثابت خواهد بودالسالم

 امري مؤمنان صلى اللّه عليه وآلهحديث مرتلت، پيامرب اكرم نكته در خور توجه بيشتر اين است كه در 
هاى او به سان هارون قرار دادند، نه در آن چه كه در خارج  ها و مرتلت  را در مقامعليه السالمعلى 

 نفرموده چون هارون چهل روز خالفت صلى اللّه عليه وآله به اين بيان كه پيامرب اكرم ؛اتفاق افتاده است
هاست، نه  ها و مقام  بلكه سخن از مرتلت؛يز مهانند او چهل روز بر اين منصب خواهى بودكرده، تو ن

 بود و اين مقام عليه السالمهارون داراى مقام خالفت حضرت موسى . آن چه در خارج روى داده است
 .اسرائيل براى او حمفوظ بود  در ميان بىنعليه السالمحتى در زمان حضور حضرت موسى 

 تيميه لت از ديدگاه ابنحديث منز

 .پردازمي از اين رو به بررسى نظريه وى مى. تيميه نيز چنني اشكاىل را به اين حديث دارد ابن

تيميه خواهيم ديد جاى جاى اين كتاب از بغض و دمشىن به   ابنمنهاج السنهبا مراجعه به كتاب 
وى در فرازى از كتابش چنني . لو استجوىي و طعنه بر ايشان مم  و عيبعليه السالمامري مؤمنان على 

 :نويسد مى

ـ يكى از اصحابش را در مدينه  به جنگ، يا عمره و يا حج رفت ـ هر گاه پيامرب به سفرى مى
مكتوم را جانشني خود در  اُم اند در يكى از سفرها، ابن داد، تا آن جا كه نوشته به جاى خود قرار مى

 .مشارد اى براى او منى مكتوم را شأن و رتبه اُم  ابنهيچ كس اين جانشيىن. مدينه قرار داد

 :گويد كند و مى تيميه به حديث مرتلت اشاره مى آن گاه ابن



 QQ

آغاز شد، پيامرب به هيچ كس اجازه سرپيچى و ) آخرين جنگ پيامرب(هنگامى كه جنگ تبوك 
فقط زنان، . راه نشدندمردم در هيچ جنگى به مانند اين جنگ با پيامرب مه. ختلّف از سپاه را نداد

 .توانستند پيامرب را مهراهى كنند و منافقان در مدينه ماندند هاىي كه به خاطر ناتواىن منى كودكان، آن

در مدينه مؤمنان دالورى نبودند تا مهانند گذشته پيامرب كسى را بر آنان به عنوان جانشني خود 
بودند، جز ناتوانان، كودكان و زنان نبودند، از اين رو نيازى از طرىف آنان كه در مدينه مانده . قرار دهد

 بلكه اين جانشيىن ؛ها شخص مهم و سرشناسى از اصحابش را جانشني قرار دهد نبود كه پيامرب براى اين
 يعىن جانشيىن على در جريان تبوك ؛تر بود ارزش داد ىب هاىي كه معموالً پيامرب اجنام مى از متامى جانشيىن

 .]!![تر است تر و كم امهيت ارزش مكتوم نيز ىب اُم ز جانشيىن ابنحىت ا

علت جانشيىن على در مدينه اين بود كه چون در آن شهر مردان زيادى از : افزايد ابن تيميه مى
مؤمنان نريومند نبودند تا نياز باشد كسى را بر آنان جانشني خود قرار دهد، بنا بر اين هر كسى را كه 

 .ز اين ماجرا به جاى خود در مدينه گمارده بود، برتر از جانشيىن على خواهد بودپيامرب قبل ا

 گذارى؟ كودكان مى آيا مرا با زنان و: از مهني رو على با گريه نزد پيامرب آمد و گفت

دارى تو را جانشني خود قرار دادم و هيچ گاه جانشيىن پيامرب  به خاطر امانت: پيامرب به او گفت
 .ست، مهان طور كه موسى هارون را براى قوم خود جانشني قرار دادعيب و نقص ني

برند كه ره  روند، كسى را مهراه خود مى از طرىف پادشاهان و ديگران هر گاه به جنگ مى
ها و پيشنهادهاى وى استفاده كرده و از زبان،  زيادى از او برده و به كمكش نياز دارند و از مشورت

از اين رو پيامرب در اين نربد نيازى به على نداشت تا با او مشورت . جويند دست و مششري او سود مى
ها   زيرا آن؛ به مهني جهت ديگران را مهراه خود برد]![كند، يا از زبان، دست و مششري او استفاده كند

 .آمدند در اين امور به كارش مى

ست كه در متام جهات آن دو تشبيه كردن دو چيز به يكديگر مستلزم آن ني: گويد او در ادامه مى
خبارى  (صحيحكه در دو كتاب  آيا روايىت را ـ.  بلكه بايد ديد كالم در چه مقامى است؛مثل هم باشند

كىن؟ كه در اين روايت وقىت پيامرب درباره اسريان با  ـ مالحظه منى نقل شده و ثابت است) و مسلم
 .ها را آزاد كن ه بگري و آنها پول و فدي در مقابل آن: ابوبكر مشورت كرد او گفت

 .ها را به قتل برسان آن: سپس با عمر مشورت كرد او گفت

به مانند ! تو اى ابوبكر. گومي اكنون جايگاه اين دو رفيق را به مشا مى: پس از آن پيامرب فرمود
 ]![به مانند نوح!  و تو اى عمر]![ابراهيمى

تو :  و به ديگرى بفرمايد؛د ابراهيم و عيسى هسىتتو مانن: بنا بر اين، اگر پيامرب به كسى بفرمايد
تو براى من مهانند هارون براى موسى : برتر از آن است كه بفرمايد تر و مانند نوح و موسى هسىت، مهم

 .هسىت
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خواهيم با اين مرد به عدلش  از خداوند سبحان مى. تيميه بود آن چه بيان شد، خبشى از سخن ابن
 .كلمه آن چه را كه سزاوار آن است جزايش دهدرفتار كند و در ازاى هر 

 رد ديدگاه ابن تيميه

 :كنيم اكنون به اختصار ديدگاه ابن تيميه را از چند حمور بررسى مى

ـ در اين زمينه تعبريهاى  و آن چه خواهد آمد تر نقل كردمي ـ  در احاديثى كه پيش.خنست
 : فرمودعليه السالم به امري مؤمنان على لى اللّه عليه وآلهص اكرم در نقلى آمده كه پيامرب. گوناگوىن آمده است

 .إنه البد أن أقيم أو تقيم

 .حتماً يا من بايد در مدينه مبامن و يا تو

 :پيامرب در تعبريى ديگر فرمود

 .تصلح إالّ يب أو بك فإنّ املدينة ال

 .يابد امور مدينه جز به وسيله من و يا تو سامان منى

 :خوانيم كه حضرتش فرمود در سخن ديگرى مى

 .ينبغي أن أذهب إالّ وأنت خليفيت إنه ال

 .به هيچ وجه سزاوار نيست كه من بروم مگر آن كه تو جانشني من باشى

توانسته در آن موقعيت جانشني پيامرب  شود كه هيچ كس منى از اين عبارات به خوىب استفاده مى
توانستند به   مىعليه السالمتنها شخص پيامرب و يا امري مؤمنان على  دينه باشد، و در مصلى اللّه عليه وآلهخدا 

 .ها را سامان دهند كارهاى مدينه رسيدگى كرده و آن

هاىي داشته  روشن است كه در آن زمان، شرايط خاصى بر مدينه حكمفرما بوده و منافقان دسيسه
ها  ابه توان و صالحيت مقابله و خنثى كردن آنپروراندند كه هيچ يك از صح هاىي در سر مى و نقشه

مؤمنان   و يا امرياللّه عليه وآله صلى يا شخص پيامرب: آمده را نداشتند و اين كار فقط از عهده دو نفر برمى
 .عليه السالمعلى 

 بلكه از ؛كند  هيچ فضل و مقامى را اثبات منىعليه السالمبه راسىت اگر اين جانشيىن براى على 
كرد كه اين مقام و جانشيىن براى او   پس چرا عمر آرزو مى؛تر است ارزش ان پيشني پيامرب ىبجانشين
 باشد؟

 رسيد؟ وقّاص آرزو داشت كه او به چنني مقامى مى بن اىب چرا سعد

 .»على در حاىل كه اشك از ديدگانش جارى بود به نزد پيامرب آمد«:  ابن تيميه گفت.دوم
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 به اين جهت بود كه در آن نربد عليه السالمگريه امري مؤمنان على .  استتيميه دروغ اين سخن ابن
شنيده است، نه به اين جهت كه  هاىي كه از منافقان مى چنني به جهت نكوهش حضور نداشته و هم

 .پيامرب او را در ميان زنان و كودكان به جاى خود گمارده است

 : كه به پيامرب عرضه داشتعليه السالمبه سخن ديگر، امري مؤمنان على 

 أختلّفين يف النساء والصبيان؟

 دهى؟ آيا مرا در ميان كودكان و زنان به جاى خود قرار مى

عليه  اما گريه كردن امري مؤمنان على ؛اين سخن پيش از خروج رسول خدا براى جنگ از مدينه بود

 از مدينه بود و صلى اللّه عليه وآلهامرب اكرم  و بريون آمدن از مدينه و مالقات با پيامرب پس از خروج پيالسالم
علّت گريه آن حضرت نيز تنها به خاطر سخنان و شايعات منافقان بود، نه اين كه چون اين جانشيىن 

هنگامى كه على «تيميه  رو روشن شد كه سخن ابن از اين. گريسته است ارزش بوده آن حضرت مى ىب
، مت و نارواىي بزرگ در حق امري »ز روى اعتراض گريستكودكان خليفه شده، ا ديد براى زنان و

 . استعليه السالممؤمنان على 

 نقل كرده كه در آن حديث حضرتش ابوبكر صلى اللّه عليه وآله ابن تيميه حديثى را از پيامرب خدا .سوم
قل اين حديث چنني وى پس از ن.  تشبيه منوده استعليه السالم  و عمر را به نوحعليه السالمرا به ابراهيم 
 .» مسلم آمده استصحيح بخارى و صحيحاين حديث در «: اظهار نظر منود

رس  بخارى و مسلم در دستصحيح  چرا كه ؛روشن است كه چنني سخىن دروغى بيش نيست
 ! ببينيد آيا چنني حديثى در آن دو كتاب موجود است؟؛مشاست

 است كه توسط دكتر حممد رشاد سامل حتقيق شده و در منهاج السنهگواه اين مطلب، چاپ جديد 
توانيد منت آن را مالحظه كنيد و استشهاد  مى. نه جلد در عربستان سعودى به چاپ رسيده است

حمقق اين كتاب در ذيل سخن . تيميه به اين حديث و نسبت آن را به صحيحني مشاهده كنيد ابن
 :نويسد تيميه در پاورقى مى ابن

يعىن شيخ امحد شاكر كه در   امحد آمده است و حمقق آن ـمسند اين حديث فقط در به راسىت
 .اين حديث ضعيف است: گويد ـ مى  امحد را حتقيق كرده استمسندچاپ جديد، 

اين كتاب به تازگى در دو جلد . بن حنبل نيز آمده است  امحدمناقب الصحابهاين حديث در كتاب 
حمقق آن كتاب نيز پس از نقل اين حديث در پاورقى .  استدر كشور عربستان سعودى چاپ شده

 .سند اين حديث ضعيف است: نويسد مى

 بخارى و مسلم نيامده تا بتواند در مقابل حديث مرتلىت صحيحدر نتيجه اين حديث در دو كتاب 
ها آمده و  اى از كتاب اين حديث در پاره.  آمده است معارضه كندصحيحكه در هر دو كتاب 
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اند، به ضعف اين حديث تصريح  هاىي كه بر اين كتاب نوشته ها نيز در پاورقى شگران آن كتابپژوه
 .اند كرده

 خبارى و مسلم مراجعه صحيحكرده كه كسى كتابش را خواهد ديد و به  تيميه گمان منى گوىي ابن
 .فريب كارى او را آشكار خواهد ساخت پردازى و خواهد كرد و دروغ

هاى  زد و نارواىيعليه السالم على  مؤمنان هاىي كه ابن تيميه در اين عبارت به امري ما در مورد طعنه
ـ پاسخش را به خداى بزرگ  چه گفتيم چنان كنيم و ـ كه به آن حضرت روا داشت، سكوت مى

 .دهيم كه او برترين حاكمان است حواله مى

 ديدگاه اَعور واسطى

وى در ميان اهل .  و سخناىن را در رد شيعه نوشته استاعور واسطى نيز مهگام با ابن تيميه شده
اى كه در رد شيعه نگاشته  اين ناصىب پليد در رساله. تسنن به نام يوسف اعور واسطى معروف است

 :گويد است مى

شود، جز فتنه و فساد چيزى در آن خنواهد  اگر بپذيرمي كه از حديث مرتلت مقام خالفت ثابت مى
ران خالفت هارون از موسى جز فتنه، فساد و ارتداد مؤمنان نبود و در آن زمان  چرا كه در دو؛بود
چنني در دوران خالفت على نيز جز فساد، فتنه و كشتار  هم. پرست شدند اسرائيل گوساله بىن

 ]![مسلمانان در جنگ مجل و صفّني اتفاق نيفتاد

مان خالفت هارون، هيچ ارتباطى با اسرائيل در ز پرسىت بىن داند كه گوساله به راسىت آيا او منى
 جانشيىن او ندارد؟

داده  كشى كه در زمان پيامربى پيامربان رخ مى با فرض اين كالم آيا اين مهه كفر، ظلم و آدم
 هاست؟ نقصى در نبوت آن

آيا صحيح است كه مصلحان، انبيا و خلفاى اهلى، گناِه متمردان، سركشان و مستكربان را بر 
 دوش كشند؟

تا «كنند؟  داند كه بناى خدا بر آزمايش كساىن است كه ادعاى اسالم و اميان مى  او منىآيا
 .»روى شود هر كه در او غش باشد سيه

 :فرمايد آن جا كه مى

 ١؟)يفْتنونَ أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال(

 شوند؟ اند كه تا به زبان گفتند اميان آوردمي رها شده و آزمايش منى آيا مردم گمان كرده

                                                           
 .٢آيه : سوره عنكبوت.   ١
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 به كوه طور برود و هارون خليفه شود تا معلوم گردد كه چه كساىن عليه السالمبايد حضرت موسى 
ان اند و چه كساىن فقط به زبان اظهار امي  و خداى او اميان داشتهعليه السالمبه واقع به موسى 

 .اند اى نداشته  وىل در باطن عقيده؛اند كرده مى

توان گفت كه كفر دورويان و ستم ستمگران، خلل و ضعفى در خالفت هارون پديد  اما آيا مى
 آورد؟ مى

ديگر رقم خورد كه شرايط آزمون اى   نيز به گونهصلى اللّه عليه وآلهاين سنت اهلى پس از پيامرب اسالم 
مردم فراهم آمد تا هر كه در باطن، اعتقادى به پيامرب و خداى او نداشته آن را آشكار منايد، و آن كه در 
سر هواى رياست داشت و با خيال سلطنت، مسلمان شده بود، درونش هويدا شود و دست به خمالفت 

 .هاى مسلمانان را بريزد ها را به راه انداخته و خون  جنگبزند، وصلى اللّه عليه وآله با خليفه رسول خدا 

بديهى است كه در هيچ منطقى، ستِم زورگويان و نافرماِىن متمردان به پاى مصلحان گذاشته 
شرمى به جهت ستم ستمگران، فتنه آشوبگران و نافرماىن   اما اعور واسطى با كمال ىب؛شود منى

 .كند  را زير سؤال برده و تضعيف مىعليه السالم گران، خالفت امري مؤمنان على اخالل

 در جريان تبوك ارزش و قيمىت نداشته و عليه السالمافزون بر اين كه اگر جانشيىن امري مؤمنان على 
 پس ؛اتر است مكتوم كم ام حىت از جانشيىن فردى مانند ابن كند، و هيچ مقامى را براى او اثبات منى

 سندها و طرق گوناگونش را ؛اند ه و سنى اين مهه به اين حديث امهيت دادهچرا علما و دانشمندان شيع
ها و معاىن آن را بررسى  اند، و داللت را حتقيق كرده هاى خمتلف نقل كرده، راويان آن در زمان
 اند؟ كرده

 ؛اى كه شايسته بررسى نبود تر بود، به گونه ها پست ارزش و از مهه جانشيىن اگر اين موضوع ىب
 اند؟ س چرا تا اين اندازه به اين حديث اهتمام ورزيدهپ

تابد  چه كه خورشيد بر آن مى اگر يكى از اين خصوصيات را داشتم، از آن: گويد چرا عمر مى
 براى من تر بود؟

ها را دارا بودم، براى من از آن چه  اگر يكى از اين مقام! به خدا سوگند: گويد چرا سعد مى
 تر بود؟ بد دوست داشتىنتا خورشيد بر آن مى

به اين حديث استشهاد عليه السالم چرا معاويه به هنگام بيان مقام و فضيلت امري مؤمنان على 
 كند؟ مى

 و چرا اين مهه سعى و تالش شده كه اين حديث رد شود و ابطال گردد؟

صلى  پيامرب هاى شيعيان به احاديث خواهد استدالل بن روزان از افرادى است كه مهواره مى فضل

با اين حديث، برادرى، «: گويد با وجود اين وى درباره حديث مرتلت چنني مى.  را رد كنداللّه عليه وآله
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 ثابت عليه السالم در تبليِغ رسالت و فضايل ديگرى براى امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهوزارِت رسول خدا 
 .»شود مى

 .ماند راى اشكال دوم منىبا توجه به آن چه بيان شد، جايگاهى ب

 پاسخ به اشكال سوم

 .اشكال سوم اين بود كه حديث مرتلت اختصاص به غزوه تبوك دارد

آرى، اگر اين حديث فقط در جنگ تبوك بيان شده باشد و ما اين شأن نزول را بپذيرمي و اين شأن 
ـ   و مقدمهبا فرض پذيرش اين د نزول سبب شود كه آن حديث به مهان مورد اختصاص يابد ـ

 .جايگاهى براى اشكال سوم خواهد بود

به سان حديث ثقلني و  حديث مرتلت را ـصلى اللّه عليه وآله  چرا كه پيامرب خدا ؛وىل چنني نيست
هاى اهل سنت در  كتاب. هاى بسيارى تكرار فرموده است ها و موقعيت ـ در مكان حديث غدير

ما در . تواند مالحظه كند راحىت اين روايات را مىپژوهشگر آزادانديش و منصف به . رس است دست
 .ها اشاره خواهيم كرد خبش بعدى به برخى از آن
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هاى گوناگون، حديث مرتلت را   در موارد بسيار و در موقعيتصلى اللّه عليه وآلهپيامرب گرامى اسالم 

اينك به اختصار به چند مورد آن اشاره . اند  فرمودهعليه السالممؤمنان على  امريدر شأن موالى متقيان 
 .كنيم مى

 پيمان برادرى بين اصحاب پيامبر.  ١

 صلى اللّه عليه وآلهخنستني مورد بيان حديث مرتلت، در جريان پيمان برادرى بني اصحاب پيامرب خدا 
 .است

ـ  از مجله ابوبكر و عمر  بني اصحابش ـصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامرب : اىب اَوىف گويد ابن
 : عرضه داشتعليه السالمپيمان برادرى بست، على 

ذهب روحي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت ما فعلت بأصحابك غريي، فإن ! يا رسول اللّه
 .كان هذا من سخط علَي فلك العتىب والكرامة

كست آن گاه كه ديدم مشا بني اصحاب خود جز من قالب ى كردم و كمرم ش! اى رسول خدا
پس اگر خشم مشا از من باعث شده كه مورد توجه قرار نگريم، شايسته . پيمان برادرى بسىت

 .سرزنشم و بزرگوارى از آِن مشاست

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام پيامرب خدا 

رتك إالّ لنفسي، وأنت م! والّذي بعثين باحلقه الما أخي مبرتلة هارون من موسى غري أنن  نيب
 .بعدي، وأنت أخي ووارثي

تو را فقط براى خود برگزيدم و تو براى من مهانند ! به خداىي كه مرا به حق به پيامربى مبعوث كرد
 .هارون براى موسى هسىت، جز اين كه پيامربى پس از من نيست، و تو برادر و وارث من هسىت

 : عرضه داشتمعليه السالحضرت على 

 ما أرث منك يا رسول اللّه؟

 برم اى رسول خدا؟ چه چيزى از مشا به ارث مى

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
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 .ما ورث األنبياء من قبلي

 .اند هر آن چه پيامربان پيش از من به ارث گذاشته

 : پرسيدعليه السالمحضرت على 

 ما ورث األنبياء من قبلك؟

 اند؟ از مشا چه چيزى به ارث گذاشتهپيامربان قبل 

 :فرمود

 .كتاب ربهم وسنة نبيهم وأنت معي يف قصري يف اجلنة مع فاطمة ابنيت وأنت أخي ورفيقي

و تو در قصر من در شت، مهراه دخترم فاطمه با من . كتاب پروردگارشان و راه و روش پيامربشان
 .خواهى بود، و تو برادر و رفيق من هسىت

 : اين آيه را تالوت فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب آن گاه

)قاِبلنيتر مرلى سواًنا ع١).ِإخ 

 .اند ها رو به روى هم نشسته برادراىن كه بر ختت

تفسري آيه شريفه نقل كرده است،  در ذيل الدر املنثوراين حديث را حافظ جالل الدين سيوطى در 
 :فرمايد آن جا كه خداوند متعال مى

)صريب ميعس اِس ِإنَّ اللّهالن ِمنالً وسالِئكَِة رالْم طَفي ِمنصي ٢).اللّه 

 .ها كه خدا شنوا و بيناست گزيند و نيز از انسان خداوند از فرشتگان رسوالىن برمى

وى اين حديث را از بغوى، باوردى، .  اين آيه شريفه با آن حديث در خور توجه استتناسب
عليه مناقب على : اين حديث در اين منابع نيز آمده است.  نقل منوده است٣عساكر قانع، طرباىن و ابن ابن

 ٥.الرياض النضره ىف مناقب العشرة املبشره ٤بن حنبل، تأليف امحدالسالم 

 ٦.ذكر كرده استعليه السالم  اين حديث را از مناقب على كرت العمالمتقى هندى نيز در 

 عليهما السالمسن و امام حسين به هنگام والدت امام ح.  ٢

 . استعليهما السالمحسني  امام دومني مورد بيان اين حديث به هنگام والدت امام حسن و

                                                           
 .٤٧آيه : سوره حجر.   ١
 .٧٥آيه : سوره حج.   ٢
 .٧٧ و ٧٦ / ٦: الدر املنثور.   ٣
 .٢٠٧، حديث ١٤٢: املناقب.   ٤
 .١٨٢ / ٣: الرياض النضره.   ٥
 .٣٦٣٤٥، حديث ١٠٥ / ٣ و ٢٥٥٥٤، حديث ١٧٦ / ٩: كرت العمال.   ٦
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به هنگام : جابر بن عبداللّه انصارى در ضمن حديثى گويد: نويسد  خود مىسريهمال على قارى در 
 فرود آمد و به امر خدا به پيامرب عرضه يه وآلهصلى اللّه علخدا   جربئيل به پيامربعليه السالموالدت امام حسن 

 :داشت

 ١.إنّ علياً منك مبرتلة هارون من موسى

 .به راسىت كه على براى تو مهانند هارون براى موسى است

 در خطبه غدير خم.  ٣

گفتىن است كه ما اين حديث را . سومني جايگاه بيان اين حديث شريف، خطبه غدير خم است
 .امي  نقل كردهنگاهى به حديث غديردر كتاب 

 هاى اصحاب به مسجد در ماجراى بستن در خانه.  ٤

ما در پژوهشى كه درباره اين ماجرا . چهارمني مورد بيان اين حديث در ماجراى بسنت درهاست
 صلى اللّه عليه وآلهدر روايت چنني آمده است كه پيامرب خدا . امي امي، به اين حديث اشاره كرده دهاجنام دا
 :فرمود

 .وإنّ علياً مني مبرتلة هارون من موسى

 .و مهانا على براى من، به مرتله هارون است براى موسى

 . نقل كرده است٢عليه السالممناقب امام على مغازىل در  اين روايت را فقيه ابن

 تقاضاى عمر بن خطّاب.  ٥

سخن گفنت از  (؛»...كفّوا عن ذكر علي«پنجمني مورد مهان است كه عمر بن خطّاب گفت كه 
 ...).على را بس كنيد

 .تر اين جريان را از منابع بسيارى نقل كردمي ما پيش

 حمزه سيدالشهداءدر ماجراى دختر .  ٦

ماجرا . ششمني مورد بيان حديث شريف مرتلت در ماجراى دختر حضرت محزه سيدالشهداء است
 :از اين قرار است

، جعفر و عليه السالممؤمنان على  هنگامى كه دختر حضرت محزه از مكّه به مدينه منوره آمد، امري
 بردند تا صلى اللّه عليه وآلهصه را نزد پيامرب خدا زيد براى كفالت و سرپرسىت او اختالف نظر پيدا كردند و ق

 :فرمودعليه السالم  به على صلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا . آن حضرت داورى منايد

                                                           
 .٢٢٥ / ٥: وسيلة املتعبدين إىل متابعة سيد املرسلني.   ١
 .٢٥٧ ـ ٢٥٥: ، ابن مغازىلعليه السالمقب امام على منا.   ٢
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 .فأنت مني مبرتلة هارون من موسى إالّ النبوة! أما أنت يا علي

 .ام نبوتتو براى من به مرتله هارون براى موسى هسىت، مگر در مق! اما تو يا على

 ٣در السنن الكربى بيهقى ٢،مسندبن حنبل در  ، امحد١تاريخ مدينة دمشقعساكر در  اين روايت را ابن
 .اند و ديگران نيز نقل كرده

 در حديثى از جابر.  ٧

ما در مسجد خوابيده بودمي : وى گويد. هفتمني مورد، حديثى از جابر بن عبداللّه انصارى است
 :آمد و چنني فرمودصلى اللّه عليه وآله كه پيامرب خدا 

 .يرقد فيه أترقدون باملسجد؟ إنه ال

 .بيدن نيستخوابيد؟ مسجد جاى خوا آيا در مسجد مى

 : به آن حضرت رو كرد و فرمودصلى اللّه عليه وآله نيز مهراه آنان بود، پيامرب خدا عليه السالمعلى 

أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من . إنه حيلّ لك يف املسجد ما حيلّ يل! تعال يا علي
 !موسى إالّ النبوة؟

آيا راضى . ل است براى تو نيز روا استنزديك بيا، آن چه در مسجد براى من حال! على جان
 !نيسىت كه براى من مهانند هارون براى موسى باشى، مگر در مقام نبوت؟

 ٤. آمده استتاريخ مدينة دمشقاين حديث نيز در 

 در حديث اُم سلمه.  ٨

 .ديث مرتلت حديث اُم سلمه استهشتمني مورد بيان ح

 : به مهسرش اُم سلمه فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

إنّ علياً حلمه من حلمي ودمه من دمي وهو مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ! يا أم سلمة
 .نيب بعدي ال

انند هارون براى گوشت على از گوشت من، خون او از خون من و او براى من مه! اى اُم سلمه
 .موسى است، مگر آن كه پس از من پيامربى نيست

 ٥. موجود استتاريخ مدينة دمشقاين حديث نيز در 

                                                           
 .٤٠٩، حديث عليه السالم، ترمجه امام على ٣٦٨ / ١: تايخ مدينة دمشق.   ١
 .٩٣٣، حديث ١٨٥ / ١: مسند امحد.   ٢
 .٦ / ٨: السنن الكربى.   ٣
 .٣٢٩، حديث ٢٩٠ / ١، عليه السالمترمجه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ٤
 .٤٠٦، حديث ٣٦٥ / ١، عليه السالمترمجه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ٥
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ها، حديث  در آن موقعيتصلى اللّه عليه وآله موارد فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه پيامرب اكرم 
امي، وىل  البته ما متامى آن موارد را بررسى كرده. اند فرمودهعليه السالم مرتلت را در شأن امري مؤمنان على 

 .كنيم ها خوددارى مى به جهت رعايت اختصار به مهني مقدار بسنده منوده و از ذكر آن

 چكيده داللت حديث منزلت بر خالفت

در اين نكات خالصه عليه السالم جانشيىن و امامت امري مؤمنان على صراحت حديث مرتلت در 
 :شود مى

 .منودند آرزوى چنني مقامى را مىصلى اللّه عليه وآله  برخى از اصحاب بزرگ رسول خدا :نكته يكم

هاى گوناگون اين حديث را تكرار فرموده   در موقعيتصلى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم :نكته دوم
 .است

 .هاى خمتلف آن وجود دارد  قرايىن كه در منت حديث و نقل:ته سومنك

 قراينى از حديث

 .مناييم اى از اين قراين را بيان مى پريامون اين واقعه شواهد و قراين بسيارى است كه ما پاره

 : در اين حديث چنني فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم :خنستني شاهد

 .البد أن أقيم أو تقيم

 .حتماً يا بايد من در مدينه مبامن و يا تو مباىن

تواند به جاى پيامرب  منىعليه السالم شود كه در هيچ كارى كسى جز على  از اين مجله استفاده مى
 بنشيند و نايب آن حضرت باشد، كارهاى او را اجنام دهد، شريك و مهيار او باشد و صلى اللّه عليه وآلهخدا 

 .اجنام رساندهاى او را به  مسئوليت

توان به جريان رساندن سوره برائت به اهل مكّه  هاى ديگرى نيز دارد كه از مجله مى اين امر منونه
 . اشاره منودعليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا :دومني شاهد

 .خلّفتك أن تكون خليفيت

 .ن باشىتو را به جاى خود ادم تا جانشني م

 .اين عبارت نيز شاهد ديگرى بر مطلب است كه شرح آن گذشت

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب خدا :سومني شاهد

 . ...أنت مني مبرتلة هارون من موسى

 . ...تو براى من به مرتله هارون براى موسى هسىت

 :تا آن جا كه فرمود

 .تصلح إالّ يب أو بك فإنّ املدينة ال
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 .زيرا كه امور مدينه به غري من يا تو سامان خنواهد يافت

 وىل ؛سند اين حديث صحيح است: گويد  مىاملستدركحاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث در 
 .اند بخارى و مسلم آن را نقل نكرده

 : فرمودعليه السالم پيامرب اكرم به امري مؤمنان على :چهارمني شاهد

 .مالك من املغنم مثلما يللك من األجر مثل مايل و

هر آن چه به من اجر و پاداش دهند، به تو نيز خواهند داد و هر چه غنيمت نصيب من شود، براى 
 .تو نيز مهانند آن خواهد بود

 ١.آورده استالرياض النضره ىف مناقب العشرة املبشره اين حديث را نويسنده كتاب 

 به امري صلى اللّه عليه وآلههاى حديث مرتلت آمده است كه پيامرب اكرم  در يكى از نقل :پنجمني شاهد
 : چنني فرمودعليه السالممؤمنان على 

 .ينبغي أن أذهب إالّ وأنت خليفيت إنه ال

 .سزاوار نيست من بروم مگر آن كه تو جانشني من باشى

 از مجله در ؛رى نقل شده استبه طور قطع اين حديث، حديث صحيحى است و در منابع بسيا
 . و ديگر منابع٦اإلصابه ٥،كثري تاريخ ابن ٤،تاريخ مدينة دمشق ٣،املستدرك، يعلى مسند اىب ٢،مسند امحد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامرب اكرم :ششمني شاهد

أنت مني مبرتلة هارون من موسى وأنت خليفيت يف كلّ . أنت خليفيت يف كلّ مؤمن بعدي
 .مؤمن بعدي

تو براى من مهانند هارون براى موسى هسىت . پس از من، تو جانشِني من براى هر مؤمىن خواهى بود
 .و تو پس از من جانشني من بر هر مؤمىن خواهى بود

  ٧. موجود استخصائص نسائىاين حديث نيز با سند صحيح در 

  

  

                                                           
 .١١٩ / ٣: الرياض النضره.   ١
 .٣٠٥٢، حديث ٥٤٥ / ١: مسند امحد.   ٢
 .١٣٤ و ١٣٣ / ٣: املستدرك.   ٣
 .٢٥١، حديث ٢٠٩ / ١، عليه السالمترمجه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ٤
 .٣٣٨ / ٧: البداية والنهايه.   ٥
 .٢٧٠ / ٤: اإلصابه.   ٦
 .٥٠ و ٤٩: خصائص نسائى.   ٧
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 قراينى خارج از متن حديث

ما حديث . دهد بسيار زياد است ز منت حديث براى اين معنا گواهى مىشواهدى كه خارج ا
روشن شد كه حديث مرتلت، به صراحت بر خالفت و  مرتلت را از نظر سندى و داللىت بررسى كردمي و

 .كند  داللت مىاللّه عليه وآله صلى خدا جانشيىن رسول

ارم قرار دهد، بايسىت ابتدا با اگر كسى بكوشد امامت و جانشيىن پس از پيامرب را در رتبه چه
هاى قطعى، حقّانيِت خالفت سه شيخ پيشني را اثبات كند تا بتواند اين حديث را بر رتبه چهارم  دليل

 .پس از عثمان محل منايد، در غري اين صورت چنني كارى صحيح خنواهد بود

ني طور برترى آن مه. كند را ثابت مىعليه السالم از طرىف اين حديث عصمت امري مؤمنان على 
 .منايد حضرت از جهات اعلميت و افضليت را بر ديگران ثابت مى

 داستان اروى با معاويه

در روايىت آمده . اكنون جا دارد روايىت را در اين جا نقل كنيم، گرچه سخن به درازا كشيده است
 :است

 .بود نزد معاويه آمدساىل  بن هاشم كه پريزن كهن بن عبداملطّلب اروى دختر حارث

 حالت چطور است؟! آفرين بر تو اى خاله: معاويه به او گفت

 :اروى پاسخ داد

عمك الصحبة، وتسميت بغري امسك،  لقد كفرت النعمة، وأسأت البن! خبري يابن أُخيت
وأخذت غري حقّك، وكنا أهل البيت أعظم الناس يف هذا الدين بالءاً، حتى قبض اللّه نبيه 

تيم وعدي وأُمية، فابتزونا حقّنا، ولّيتم  اً سعيه، مرفوعاً مرتلته، فوثبت علينا بعده بنومشكور
، وحنن أقرب إليه منكم وأوىل ذا صلى اللّه عليه وآلهاللّه  علينا حتتجون بقرابتكم من رسول

نا مبرتلة طالب بعد نبي بن أيب فرعون، وكان علي إسرائيل يف آل األمر، وكنا فيكم مبرتلة بين
 .هارن من موسى

پسرعمويت بدرفتارى منودى، نام  با اما تو در مقابل نعمت ناسپاسى كردى و! خومب اى پسر خواهر
از مهه  امتحان و ابتالى ما خانواده در اين دين. حق ديگرى را گرفىت ديگرى را بر خود ادى و

حاىل كه از تالشش سپاسگزارى منود برد، در  تر بود تا اين كه خدا پيامربش را به سوى خود سخت
عثمان و (اميه  و) عمر(و عدى ) ابوبكر(پس از او فرزندان قبيله تيم . و جايگاهش را باال برد

ايد و به خويشاوندى  مشا بر ما مسلّط شده. بر ما هجوم بردند و حق ما را غصب منودند) معاويه
تر و به  نيد، در حاىل كه ما از مشا به پيامرب نزديكك استدالل مىصلى اللّه عليه وآله  خدا خود با رسول

عليه طالب  بن اىب اسرائيل در فرعونيان هستيم و على ما در ميان مشا مهانند بىن. اين امر سزاوارترمي

 .بعد از پيامربمان مهچون هارون براى موسى بودالسالم 
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را كوتاه كن كه عقلت سخنت ! بس كن اى پريزن گمراه: در اين هنگام عمرو عاص به او گفت
 .اى را از دست داده

گوىي در حاىل كه مادرت مشهورترين فاحشه مكّه بود و  تو سخن مى! اى پسر نابغه: اروى گفت
از مادرت پرسيدند كه تو . دانستند پنج نفر از قريشيان تو را از آِن خود مى. تر بود مزدش از مهه ارزان

 .يك ايشان هسىت از كدام

ببينيد بيشتر به كدام يك شباهت دارد، بچه را از آِن او . آمدند ها نزد من مى مهه آن: او گفت
 .پس تو را فرزند او مشردند. ماىن بن وائل مى ديدند از مهه بيشتر به عاص. بدانيد

 .اى بپرداز جا آمده و فقط به كارى كه به جهت آن به اين! پريزن بس كن: به ناگاه مروان گفت

 گوىي؟ سخن مى! ى پسر زن سبزچشمتو نيز ا: اروى گفت

ها جرئت اهانت به مرا  جز تو كسى به اين! به خدا سوگند: سپس به معاويه رو كرد و گفت
 :به راسىت تو كسى هسىت كه مادرت در هنگام كشته شدن محزه اين گونه سرود. نداده است

 واحلرب بعد احلرب ذات سعر*** حنن جزيناكم بيوم بدر 

 وشكر وحشي علَي دهري*** ما كان يل يف عتبة من صرب 

 حتى ترم أعظمى يف قربي

 .ما پاسخ روز بدر را به مشا دادمي، جنگى كه بعد از جنگ باشد آتشني خواهد بود

تا آن هنگام كه . متام زندگيم سپاسگزار وحشى هستم. توانستم در فراق عتبه صرب كنم من منى
 .هان شودهامي در قرب پن استخوان

 :دخترعموى من در پاسخ او گفت

 يا بنت جبار عظيم الكفر*** خزيِت يف بدر وبعد بدِر 

 .اى دختر ستمگرى كه كفرش بسيار عظيم است. در جنگ بدر و بعد از بدر ذليل و خوار شدى

 . نيازت را بگو]![آن چه گذشته خداوند خبشيده است! اى خاله: در اين هنگام معاويه گفت

 . آن گاه از نزد معاويه بريون رفت؛من به تو نيازى ندارم: گفتاروى 

اى  خواهم تا چشمه دو هزار دينار مى: اروى در پاسخ معاويه گفت: در روايىت آمده است
هزار دينار ديگر  بن عبداملطلب باشد، دو جوشان در زميىن سرسبز خبرم كه براى فرزندان مستمند حارث

 .هزار دينار ديگر تا از سخىت روزگار آسوده شوم ث و دوحار براى ازدواج فقريان بىن

 .خواهد به او بپردازيد معاويه دستور داد آن چه مى



 SL

 به حديث صلى اللّه عليه وآلهاكرم  شاهد ما از نقل اين جريان آن است كه اروى دختر عموى پيامرب
منايد   استدالل مىسالمعليه الوسيله بر امامت امري مؤمنان على  مرتلت استشهاد كرده و به اين

اسرائيل در  را مهانند بىنعليهم السالم چنني اهل بيت   را به هارون تشبيه كرده و همالسالم عليه على و
 .فرعونيان قرار داده است

 :اين روايت با اندك تفاوت در اين منابع موجود است

هاى  شحنه حنفى كه از كتاب  نگارش ابنروضة املناظر، املختصر ىف اخبار بىن البشر، العقد الفريد
 ١.تارخيى معترب است

هاى علمى پاسخ داده  متامى اشكالآرى، اين گونه داللت حديث شريف مرتلت پايان يافت و به 
 .ها از آِن خداوند يكتاست شد كه مهه سپاس

                                                           
 ٦٠كثري، وقايع سال  ، حاشية تاريخ ابنروضة املناظر، ١٨٨ / ١: املختصر ىف اخبار بىن البشر، ١١٩ / ٢: العقد الفريد.   ١
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 هاى غير علمى نگاهى به اشكال
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 هاى غير علمى اشكال

اند به اختصار  هاى غري علمى براى رد حديث مرتلت پناه برده اكنون به اشكاالتى كه از روش
اند اشكاىل بر حديث  تسنن، آن گاه كه از راه علمى نتوانسته اهلبرخى از مغرضان . كنيم اشاره مى

 .اند هاى غري علمى ره جسته مرتلت وارد كنند، از روش

 تحريف حديث.  ١

گزينند، مهان حتريف حديث  هاى واهى و شكست خورده برمى خنستني راهى كه پس از اشكال
 .است

هاى  موردشان در سندهاى حديث و داللت هاى ىب آنان پس از آن كه مالحظه كردند كه اشكال
اى جز حتريف  ها كه چاره  از مجله يكى از ناصىب؛فايده است، به حتريف حديث روى آوردند آن ىب

او به .  وىل چه كار زشىت و چه حتريف بدى كرده است؛ به اين كار دست زده است؛حديث نديده
 .كنند اى اين حديث را حتريف كرده كه كافران چنني منى گونه

 ذيب التهذيبچنني به كتاب  هم ، خطيب بغدادى وتاريخ بغدادبن عثمان در  به شرح حال حريز
روايىت را كه مردم : گويد حريز مى. كنند ها از حريز چنني نقل مى آن. حجر عسقالىن مراجعه كنيد ابن

 اين سخن ؛»لة هارون من موسىأنت مني مبرت«: كنند كه به على گفته  نقل مىصلى اللّه عليه وآلهاز پيامرب 
 .اما شنونده اشتباه شنيده است. درست است

 مگر چطور بوده است؟: راوى پرسيد

 :اين حديث چنني است: گفت

 ]!![أنت مين مبرتلة قارون من موسى

 كىن؟ از چه كسى اين طور نقل مى: پرسيدم

 ١.كرد بن عبدامللك بر فراز منرب آن را نقل مى شنيدم كه وليد: گفت

 به راسىت نظر مشا در مورد اين شخص و راويان اين روايت چيست؟

                                                           
 .٢٠٩ / ٢: ذيب التهذيب، ٤٣٦٥، حديث ٢٦٨ / ٨: تاريخ بغداد.   ١
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 خود بر او اعتماد منوده و صحيحوىل با تأسف بسيار، مهني حريز از كساىن است كه بخارى در 
 صحيحجز  هاى صحيح اهل تسنن ـ متامى نگارندگان كتاباز طرىف . احاديثش را نقل كرده است

 !اند ـ او را پذيرفته و روايتش را تصحيح منوده و از او نقل كرده مسلم

مورد اعتماد : بن حنبل درباره اين شخص پرسيدند گفت هنگامى كه از امحد: در نقلى آمده است
 !است، مورد اعتماد است، مورد اعتماد است

 فحش عليه السالماو مهيشه به على : اند ه در شرح حال حريز اين گونه نوشتهاين در حاىل است ك
 ]![كرد تاخت و ظلم مى داد و با متام توان به آن حضرت مى مى

من على را دوست : گفته اند كه حريز ناصىب بوده و مهواره مى عاملان اهل سنت تصريح كرده
 .ندارم، چون پدران مرا كشته است

او در هر صبح و . براى خودتان) على(براى ما و امام مشا ) معاويه(امام ما : گفته وى مهواره مى
 ]![كرده است شام هفتاد مرتبه على را لعن مى

 اما با متام اين تفاصيل، اهل سنت روايت او ؛و موارد ديگرى از اين قبيل كه از او نقل شده است
گويد كه او مورد اعتماد است و خبارى و مهه نگارندگان  بار مىدانند، امحد بن حنبل سه  را صحيح مى

 .كنند ـ از او روايت مى جز مسلم هاى صحيح ـ كتاب

فهمد كه آنان بر چه معيارها و ضوابطى در تصحيح  آرى، از اين رو پژوهشگر آزادانديش مى
 چگونه رفتار عليهم السالم  و خاندانشعليه السالمكنند، و با على  حديث و اثبات وثاقت راوى اعتماد مى

 .كنند مى

 جعل حديث منزلت براى شيخين.  ٢

آنان حديث مرتلت ديگرى را هم . اى ديگر در قبال حديث مرتلت روش ديگرى را برگزيدند عده
 : چنني نقل منودند كه فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  و از رسول! براى شيخني درست كردند

 .هارون من موسىأبوبكر و عمر مني مبرتلة 

 ]![ابوبكر و عمر براى من به مرتله هارون براى موسى است

كنوز احلقائق من اين حديث را خطيب بغدادى به سند خود نقل كرده و پس از او مناوى در كتاب 
 ١.كند ، اين حديث را از خطيب بغدادى نقل مىحديث خري اخلالئق

                                                           
چاپ شده در حاشيه اجلامع   ـاحلقائق من حديث خري اخلالئقكنوز ، ٦٢٥٨، حديث ٣٨٥ / ١١: تاريخ بغداد.   ١

 .حرف الف:  ـ الصغري
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آورده است، البته نه در كتاب  جوزى اين حديث ساختگى را اما از نيك خبىت اين است كه ابن
اين حديث : گويد وى پس از نقل آن مى. ىف االحاديث الواهيه العلل املتناهيه بلكه در كتاب ؛املوضوعات

 ١.يح نيستصح

 ٢.اين حديث منكر و ناشناخته است: گويد  مىميزان االعتدالچنني ذهىب در  هم

 ٣.خربى دروغ است: گويد وى بار ديگر اين حديث را در مهني كتاب آورده و مى

، اين حديث را دروغ دانسته و بر ساختگى بودن آن تصريح لسان امليزانحجر عسقالىن نيز در  ابن
 ٤.كند مى

حديثى كه خود اهل تسنن بر . بنا بر اين، هيچ راهى براى استناد به اين حديث ساختگى نيست
كنند و عالوه بر آن اين حديث ساختگى، در هيچ  ضعف، يا دروغ بودن و جمعول بودنش تصريح مى

 .هاى صحاح، مسانيد و سنن وجود ندارد كدام از كتاب

 رد حديث منزلت.  ٣

آن سومني و آخرين روشى كه براى آنان مانده، مهان رد كردن حديث مرتلت و نپذيرفنت صحت 
 مسلم و منابع صحيح بخارى و صحيحـ اين حديث در  آن سان كه روشن شد  با اين كه ـ؛است

 .ديگر آمده است

ها در  اند و مهني ترين گواه است كه آن بسيارى از علماى اهل تسنن مهني راه را پيموده
 . وارد مناينداند در اين حديث اشكاىل هاى علمى نتوانسته هاى ديگر شكست خورده و با روش راه

 .اين حديث صحيح نيست: ابواحلسن سيف الدين آمدى گويد

 ٥. نقل كرده استالصواعق احملرقهحجر مكّى سخن او را در  ابن

 ٦.، نظر آمدى را پذيرفته و بر آن اعتماد كرده استشرح املواقفچنني شريف جرجاىن در  هم

توان به اين حديث استدالل  از ناحيه سند منى: گويد ضى اجيى نيز در پاسخ حديث مرتلت مىقا
 ٧.كرد

                                                           
 .٣١٢، حديث ١٩٩ / ١: العلل املتناهيه.   ١
 .٦٩٠٠، حديث ٤٧٣ / ٥: ميزان االعتدال.   ٢
 .٦٠١٥ ، حديث٢٠٧ / ٥: مهان.   ٣
 .در اين منبع فقط نام ابوبكر آمده است. ٥٨٢٨، حديث ٩ / ٥: لسان امليزان.   ٤
 .٧٣: الصواعق احملرقه.   ٥
 .٣٦٢ / ٨: شرح مواقف.   ٦
 .مهان.   ٧
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سند آن صحيح نيست و افراد : گويند كنند و مى چنني افراد ديگرى نيز اين حديث را رد مى هم
 .منايند بسيارى از آنان نيز بر سخن آمدى اعتماد مى

به جهت عقيده بدى : گويد  و در شرح حال آمدى چنني مىان االعتدالميزجالب اين كه ذهىب در 
خوانده، صحيح  كه آمدى داشت از دمشق بريون رانده شد، و اين كه نقل شده است كه او مناز منى

 ١.است

شود كه  ازد و سبب مىاند منازى عيىب است كه انسان را از عدالت مى اگر ىب: گوييم ما مى
 پس چرا به اين شخص اعتماد منوده و سخنش را نقل ؛اعتبار شود سخن و نظرش در مسايل علمى ىب

 كنند؟ مى

عالوه بر آن بنا بر حتقيق اجنام يافته، در شرح حال بسيارى از حافظان حديث و پيشوايان بزرگ 
 ]![اند خوانده دين آمده است كه مناز منى مهان حمدثان و راويان سنت پيامرب و امينان بر ؛اهل سنت

ها و توثيق و  هاىي كه در مدح و ثناى آن داد، به برخى از عبارت اگر اين نوشتار فرصىت مى
ها گواه اين است كه ترك مناز، مهان كه در نزد  كردمي كه اين عبارت تعظيمشان آمده است اشاره مى

 ]![و عيىب در اين افراد نيستمسلمانان پايه و عمود دين است، مايه هيچ نقص 

 سخن آخر

. ها و اشكاالتى بود كه اهل تسنن پريامون حديث مرتلت داشتند آن چه بررسى و بيان شد، تالش
كساىن هستند كه اهل سنت در عقايد، احكام و فروع فقهى  ها و اشكال كنندگان، علما و حافظان آن

 .كنند ها اعتماد مى بر آن

از مهني طايفه مظلومى كه به گفته  عال براى اين اُمت، ترين علمايش را ـبه راسىت اگر خداى مت
ـ تقدير نكرده بود، دين مبني از بني  اسرائيل در چنگال فرعونيان است اروى حالشان مهچون بىن

 .گشت آثار سيد املرسلني نابود مى رفت و مى

 .ام كرده استوىل خداوند سبحان به وسيله اين عاملان حجت را بر ديگران مت

خواهند حق را در هر جا كه باشد  مى اكنون بر پژوهشگران با انصاىف كه در پى حبث و حتقيقند و
 .بيابند و از آن پريوى منايند، شايسته است كه واقعيت قضايا را بفهمند

و سنىت كه نزد مهه مقبول و خواهيم كه ما را بر اين اعتقاد كه بر پايه قرآن  از خداوند بزرگ مى
معترب است، استوار كرده و ثابت قدم بدارد و به ما توفيق دهد تا وظايف و مسئوليتمان را در آشكار 

هاىي را كه در پى  ـ به خوىب اجنام داده و آن مهان گونه كه وجود دارد توضيح امور ـ كردن حقايق و
صلوات و رمحت خدا بر . ى هستند يارى مناييمحق و واقعيتند به آن چيزى كه خدا و رسولش راض

 .خاندان پاكش باد حضرت حممد و

                                                           
 .٣٦٥٢، حديث ٣٥٨ / ٣: ميزان االعتدال.   ١
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