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وليد به يمن ال سپاهي را به فرماندهي خالد بن �پيامبر خدا
 علي بن ابي �پيامبر. فرستاد و غنائم زيادي بدست آوردند

. طالب را فرستاد تا خمس غنائم را اجرا كند و بقيه را تقسيم نمايد
.رسيدر مياو از اين كار فارغ شد در حالي كه خسته به نظ

اين : گويد، گفتيم اي ابالحسن اين چيست؟ گفتبريده مي
جاريه به نام وصيفه جزو اسراء بود كه در تقسيم به سهم اهل 

خالد بن .  و سپس به سهم خانواده علي رسيد�بيت پيامبر
. نوشت�اي ماجرا را براي پيامبروليد در نامهال

ند تا شتران همراهان از او خواست. علي از يمن خارج شد
خودشان را استراحت بدهند و بر شتران به غنيمت گرفته شده 

سپس علي جانشيني براي .  آنان را منع كرد�علي. سوار شوند
خودش زودتر رفت تا به مراسم حج خود تعيين كرد و

 به هر يك از همراهانش �جانشين علي. برسد) الوداعحجه(
د تا بر شتران به غنيمت لباسي از كتان داد و به آنان اجازه دا

شدن از حج نزد  بعد از فارغ�علي. گرفته شده سوار شوند
آنان بازگشت و لباس و شتران را از افراد گرفت و بر نائبش 

گاليه و شكايت . خشمگين شد و او را بر كارش سرزنش كرد
در ميان سپاه ظاهر شد و با علي به مخالفت پرداختند و هنگام 

 شكايت خود را از رفتار علي اعالم كردند �رسيدن به پيامبر
 بحث علي و شاكيانش �بدين ترتيب در ميان همراهان پيامبر

. افزايش يافت� نزد پيامبر�و سخن عليه علي. منتشر شد
� رسيدم از كار علي�وقتي نزد پيامبر: گويدبريده مي

�رچهرة پيامباينكه ديدم  تا ،انتقاد كردم و اشكاالت او را گفتم
آيا من از خود مؤمنين نسبت به آنان اولي «: و فرمود. تغيير كرد

�D@åß×ÜÈÏ@êüìß@oäïêüìß@C:بلي سپس فرمود: گفتم» نيستم
اي مردم از «:  در ميان ما بلند شد و فرمود�پس پيامبر

قسم به خدا او باتقواتر از آن است كه از . علي شكايت نكنيد
.»او شكايت شود



روزي در جايي بين مكه و «: گويدمي�زيد بن ارقم

پيامبر در ميان ما ايستاد و حمد و سپاس » خم«مدينه به نام 

اي «: خدا را به جا آورد و پس از مقداري وعظ و تذكر فرمود

مردم من بشري مانند شما هستم و ممكن است هر لحظه به 

دعوت ملك الموت جواب دهم ولي من دو چيز گرانبار را در 

 يكي كتاب خدا كه در آن هدايت و :گذارماقي ميميان شما ب

و ما را . » پس آنرا بگيريد و به آن تمسك كنيد،نور است

و «: نسبت به قرآن ترغيب و تشويق كرد و در ادامه فرمود

دومي اهل بيت من هستند، به شما نسبت به آنها هشدار 

.- سه بار تكرار نمودند –دهم مي
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قبل از اينك تحقيق و بررسي روايت و داللت آن بر امامت 

را شروع كنيم بايد بدانيم اختالف در امامت يك مسئله اصلي 

ماميه معتقدند امامت اصلي از اصول دين است و چون ا. است

� كليني از جعفر صادق،هر كس آنرا انكار كند كافر است

 امام بود �اميرالمؤمنين علي«: روايت كرده است كه او گفت

هر كس آنرا انكار كند مانند اين است كه خدا و پيامبرش را ... 

.)1851/ اصول كافي . (»انكار كرده باشد

براي « آمده است �ديگر از امام جعفر صادقدر روايت 

مردم چيزي كافي نيست جز شناخت ما، هر كس ما را شناخت 

5)'�'�89# (�
, �. » و هر كس ما را انكار كرد كافر است،مؤمن�
معتقدم امامت اصلي از اصول دين «: گويدمحمدرضا مظفر مي

.)43عقائد الشيعه ص . (»شوداست كه ايمان جز با آن كامل نمي

شكي در كفر آنان نيست زيرا انكار «: گويداهللا خويي ميآيه

واليت و انكار حتي يكي از امامان و اعتقاد به خالفت غير آنها 



موجب كفر و ضاللت است و اخبار متواتر آشكارا منكر 

)2/11ه مصباح الفقاه. (»دانندرا كافر ميواليت 

عقائد (» تمقام امامت مانند نبوت اس: گويدو زنجاني مي

.)75يه ص اماالم

: گويدكند و ميو ابن المطهر حلي به بزرگتر از آن تصريح مي

امامت لطفي عام و نبوت لطفي خاص است و انكار لطف عام بدتر «

.)89االلفين ص (. »از انكار لطف خاص است

امامت واالتر از «: گويدهمچنين آيت اهللا هادي تهراني مي

.)114ه ص ودايع النبو. (»نبوت است

: گويدكند و ميآيه اهللا كاظم حائري اين امر را تثبيت مي

آيد اين است كه مقام امامت باالتر از آنچه از روايات برمي«

 است كه ممكن است – بجز مقام ربوبيت –مقامات ديگر 

).26االمامه وقياده المجتمع ص . (»انسان به آن برسد

ا باالتر از آن تبديل چون امامت به اصلي اساسي مانند نبوت ي

گشته است قبل از اينكه براي اثبات آن به روايت نيازمند باشيم 

.بايد با نص صريح و قطعي الدالله قرآن اثبات گردد
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 دين به فساد الَّإپايه و اصول دين خطابردار نيستند و

اي پس واجب است ادله آن به هيچ وجه ج. شودكشيده مي

احتمال و خطا را نداشته باشند زيرا اين يك قاعده اصلي است 

.»وقتي دليل وارد احتماالت شد استدالل به آن جائز نيست«كه 

اي جز در قرآن كريم كه خداوند متعهد حفظ آن و چنين ادله

.آيات قرآن دو قسمند. شودشده است يافت نمي

 را  آيات صريح كه جز يك معني احتمال معني ديگري-1

.شوددهند به اين آيات محكمات گفته مينمي

 آياتي كه احتمال دارد چند معني را برسانند به اين آيات -2

.شودمتشابهات گفته مي



پس واجب است دليل اصول از آيات محكمات استخراج شود 

.داندچون خداوند پيروي از متشابهات و اعتماد بر آنها را مذموم مي

Β̈$�: فرمايدو مي r'sùtÏ%©!$#’ÎûóΟ Îγ Î/θ è= è%Ô�÷ƒ y—tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù$tΒtµt7≈ t±s?

çµ÷ΖÏΒ�N)كساني كه در قلبشان انحراف وجود دارد «).7: آل عمران

.»كننداز متشابهات پيروي مي

بدين ترتيب اصول دين با آيات صريح، از خطا مصون 

از بودنشان آنها را يات از خطا محفوظند و صريحآاند زيرا مانده

از صدها بدين طريق اصل توحيد. داردتحريف معنوي مصون مي

و . اند ثابت شده استكرده» اهللاإله إالَّ ال «آيه كه تصريح به 

 و ،همچنين اصل نبوت در صدها آيه صريح ثابت شده است

‰�Ó:  با قول صريح�نبوت محمد £ϑpt ’ΧãΑθ ß™ §‘«! $#�N)29: الفتح(.

.و امثال آن بيان گرديده است

الم و به همين ترتيب وجوب نماز، روزه و بقيه اركان اس

با قول صريح و ...  و دروغ، اقتل، زن: مهمات دين و محرماتي مانند

 به تأييد و تفصيل جقطعي قرآن و بدون نياز به رواياتي كه محتا

پس اثبات اصول بدون آيات محكم ممكن . اندباشند ثابت شده

.نيست
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اگر امامت مانند نبوت است بايد با نص صريح قرآن ثابت 

اند و اين شود همانطور كه نبوت و ساير اصول دين ثابت شده

امر غير ممكن است چون حتي يك آيه تصريح نكرده است به 

 چون هر ، چه رسد به يازده امام ديگر، امام است�اينكه علي

 با بيان شود وإالَّشخصاً يك اسم مجزا دارند بايد اسم آنها م

 امامت ،پس به علت انتفاء دليل قرآني. شوندديگران اشتباه مي

نيز منتفي است و آيات بالغ، اكمال دين، و آيه واليت نه 

 چه رسد به امامت ،صريحاً و نه اشارتاً ارتباطي با امامت ندارند

 امامان ديگر كه مردم جز شناخت آنها راه  و ساير�علي



 و هر كسي ،ديگري ندارند چون هر كس آنان را بشناسد مؤمن

.آنها را انكار كند كافر است

 و نه متشابه گرچه آيات ،نه آيه محكم در اين باره وجود دارد

دهند، حتي يكي از معاني اين متشابه احتمال چند معني را مي

رغم اينكه احتماالت نيست عليآيات نيز در مورد امامت 

 شمار آيند زيرا ظنّ به توانند براي اصول دليلي محكم بهنمي

#$:βÎ)uρ£©à9$#ŸωÍ_øóãƒzÏΒÈd,ptø¨�: فرمايديند و خداوند ميآحساب مي

$\↔ø‹x©�N)28:النجم(.

.»كندنياز نمىهرگز انسان را از حق بى» گمان«

ست كه از متشابهات است غايت امر در اين موضوع اين ا

.ماد و پيروي از آن نهي كرده استو خداوند ما را از اعت

.پس روايت غدير خم چيست
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شود كه بين اگر به ابتداي قصه يا روايت توجه كني معلوم مي

 از سوارشدن ىه و جلوگير و سپاهش به علت نكاح وصيف�علي

ني غنائم از تن آنها، اختالف بر شتران غنيمت و درآوردن لباس كتا

ايجاد شد و بعد از بازگشت از حج كه دوباره به پيامبر خدا 

 زياد شد و در ميان مردم �رسيدند شكايت و انتقاد از علي

 ضروري دانست در �بحث او انتشار يافت تا آنجا كه پيامبر

 را �اين مكان با وجود هواي گرم پياده شود و با بياناتش علي

 پس اصالً صحبت از بيعت با كسي از دور يا نزديك ،مايدتبرئه ن

لذا چون شناخت سبب حقيقت امر را . براي خالفت مطرح نبود

كنند و قطع ميبريده و كند قائلين به امامت روايت را كشف مي

نمايند براي اينكه سبب آن مجهول بدون ذكر مقدمه آنرا نقل مي

. باشد و حجتشان ابطال نگردد

مهم اگر حقيقت داشت قرآن آن را با نام بيعت اين امر 

كرد چون قرآن بيعتهاي ديگري به مراتب خالفت ثبت مي



تر از آنرا مانند بيعت رضوان در زير درخت با نص پايين

‰�ô.صريح ثبت كرده است s) ©9š_ÅÌ u‘ª! $#Ç tãš ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$#øŒÎ)

š� tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ|M øt rBÍο t� yf¤±9$#�N)ـ خداوند از مؤمنان «.)18: فتحال

 در حديبيه كهالرضوانبيعه (هنگامى كه در زير آن درخت

.» راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند)گرفتانجام

كردن عثمان از اسارت مشركين بود اين بيعت به خاطر آزاد

كه پيامبر با دست مباركش به جاي او نيز بيعت كرد و گفت اين 

 اگر ما جزو كساني بوديم كه از ،تدست به جاي عثمان اس

.گفتيم عثمان امام معصوم استكنند ميمتشابهات قرآن پيروي مي

pκš‰r'̄≈tƒ�É<̈Ζ9$#$�: ن در قرآن بيعت نساء ثبت شده استو همچني

#sŒÎ)x8u!%y`àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#y7uΖ÷èÎƒ$t7ãƒ#’n?tãβr&�ωš∅ø.Î#ô³ç„«!$$Î/$\↔ø‹x©Ÿωuρ
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اي پيامبر وقتي كه زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند بر «

.»اينكه به خدا شرك نورزند، دزدي نكنند، مرتكب زنا نشوند

، يعني مكه فاصله دارد كيلومتر با)160(غدير خم حدود 

ل  اهل مدينه حاجيان ديگر از جمله اهججادر آن هنگام جز ح

.انديمن، نجد، طائف، اطراف عراق و غيره همراه او نبوده

. اگر واقعه غدير خم مربوط به بيعت با خالفت علي است

: تر وجود داشتدو راه عاقالنه

 خطبه روز عرفه بيان  بايد اين موضوع را در� پيامبر-1

.كرد كه تمام حجاج در آن حضور داشتندمي

مدينه برسد و بعد از كرد تا به صبر مي� پيامبر-2

.گرفتاستراحت و رفع خستگي از مردم بيعت مي

اما نزول ايشان در غدير خم در چنين زماني بايد براي يك 

امر پيش آمده بوده باشد كه تأخير آن شايسته نبود و مستلزم 

حل آن از طرف پيامبر خدا بود و آن همان جريان مذكور است 

.كنند ناقص بيان ميكه برخي بخشي از آنرا حذف كرده و



 كيلومتر از مكه فاصله داشت محل )160(غدير خم كه 

 شاكي و �التقاء سپاه برگشته از يمن كه نسبت به علي

.معترض بودند و حاجيان برگشته از مكه بود

 ربطي به �D@åß×ÜÈÏ@êüìß@oäïêüìß@CNاما عبارت پيامبر

ت كه چند لفظي مشترك اس» مولي«قضيه امامت ندارد چون واژة 

سيد، اطاعت شده، نزديك، : رساند از جملهمعني را مي

دهنده، پس لفظ مولي متشابه است و طبق قرآن اعتماد بر ياري

 لذا دليل ،متشابهات خصوصاً در اصول و مبادي ممنوع است

 و ،هنگامي كه وارد احتماالت شد استناد به آن باطل است

ل آن جزمي و موضوعي اصلي مانند امامت شرط است كه دلي

 از عبارت � پس منظور پيامبر،قطعي باشد نه ظني و احتمالي

 است �فوق اين است كه هر كس معتقد به اطاعت از پيامبر

 در اين صورت ،بود اطاعت كندامير از طرف من بايد از كسي كه 

 و در واقع نزاع با امير همان نزاع ،چگونه نزاع با امير درست است

 آيا اگر امير شخص ديگري غير از علي،آيدميبا پيامبر به شمار 

D@åß×@æbàrÈÏ@êüìß@oä: فرمود بود پيامبر مي�عثمان:  مانند�
êüìßC. اما اين كالم در واقع هيچ معنايي جز فضيلت را 

چون مولي . رساند كه در بين چند معني مشترك استنمي

!دقت كنيد. لفظ خاص نيست» نبي«مشترك بوده و مانند 

رساند و ايت مسلم جز تمسك به قرآن چيزي را نمياما رو

ذكر اهل بيت در اين گونه روايات دربارة حقشان جز توصيه 

 چون به علت اعتراض و ،كندبه آنها چيزي را بيان نمي

اما رواياتي كه بطور اختصاصي . شكايت به علي بيان شد

اند حتي يك روايت تمسك به امامت اهل بيت را بيان كرده

چون محور اين گونه روايات . شودر آنها يافت نميصحيح د

 القاسم -2 عطيه العوفي -1. يكي از اين سه نفر ضعيف است

 زيد بن الحسن االنماطي الكوفي و هر سه از نظر -3بن حسان 

.روايت ضعيف هستند



عالوه بر اين اگر تمسك به امامت اهل بيت اصلي از 

در حالي . ات شوداصول دين است بايد با نص صريح قرآن اثب

كه در قرآن جز اتباع از مهاجرين و انصار بطور عموم چيز 

.ديگري تصريح نشده است

�šχθà)Î6≈¡¡9$#uρtβθä9̈ρF{$#zÏΒtÌ�Éf≈yγßϑø9$#Í‘$|ÁΡF{$#uρtÏ%©!$#uρ
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ولين از مهاجرين و انصار و كساني كه با نيكي از سابقين ا«

كنند خدا از آنان راضي و آنان نيز از خدا راضي آنان پيروي مي

 جزو اولين مهاجرين است اما اين �شك عليبي.»هستند

 همه سابقين از مهاجرين و انصار وإالَّشود دليل بر امامت او نمي

.آمدندامامان معصوم به حساب مي
�)�

D@åß×@êüìß@oä:  گفته است�ح است وقتي پيامبرواض
ÜÈÏïêüìß@CN»  هر كس من موالي او هستم علي نيز موالي

دهم كه به شما تذكر مي «Dc‡×Š×¿@�a@áci@Ýçî Cيا » اوست

.»دربارة اهل بيتم خدا را در نظر داشته باشيد

گرفتن براي خالفت يا جانشين قراردادن كسي منظور او بيعت

 و هرگز او نخواسته است دوازده نفر مشخص ،وان امام نبودهبه عن

.از اهل بيت را مانند قرآن مصدر تشريع قرار دهد

 دفاع كند و از اعترافات باطلي �بلكه او خواست از علي

شد او را تبرئه كند و بطور عموم آنها را به كه از او گرفته مي

. كر شداهل بيتش سفارش كرد و حقوق آنها را بر امتش متذ

اين كالم مستلزم عدم اذيت و آزار آنها و بغض و كينه نداشتن 

 موجب �بلكه اين قول پيامبر. نسبت به آنان است

رااينكار داشتن و نيكي به آنها است و در اين مورد ما دوست

كنيم و او را پيروي ميبا در نظر داشتن خدا در اهل بيت نبوت 

.گوييمحمد و سپاس مي


