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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو علی أهِل َبیِتِه  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  الطَّ

 روایات ینا آیا ببینیم اینکه و آمده شالالورا با رابطه در علیهم السالالَل  بیتاهل منابع در که بود روایاتی در بحث
 ار روایاتی ،شد که بررسی در ؟اسالت آمده( الحکم مع شالورا  یا الحکم قبل شالورا ) حکومتی شالورا  درباره
 شورا  یا مالحک قبل شورا  مقوله در شدیم، متعرض هاآن به قبَلا  که روایاتی از دسته این گفتیم و کردیم بحث

. شود یشورای حکومت خود اینکه یا و کند تعیین حاکم بخواهد که یشورای آن یعنی است؛ نشده وارد الحکم مع
 تعداد این از ودش گفته است ممکن گفتیم که ماند باقی روایت سه دو نیسالت اما بارهدراین گذشالته روایات گفتیم

 شورا  به مربوط شود ادعا است ممکن آن مورد یک ؛است حکم از قبل شالورا  به مربوط آن مورد دو روایت،
 یفرمایش است، حاکم تعیین شورا  به مربوط که شده ادعا یا کرد ادعا توانمی که روایتی اولین. است حکومتی

 .است شده وارد البَلغهنهج در علیه السَل  بود که امیرالمؤمنین از

 این در. کنیممی مطرح شالالورا بحث مناسالالبت به اینجا در ولی ایم؛کرده بحث هم قبَلا  ما را مطلب اینالبته 
هُ : معاویة إلی له کتاب من  السَل علیه عنه: »اسالت آمده چنین مقطع ِذیَن  اْلَقْو ُ  َباَیَعِني ِإنَّ َبا َباَیُعوا الَّ

َ
 َو  ُعَمَر  َو  ْکرٍ بَ  أ

 و زنیمی سالالرباز من بیعت از که تویی: دفرمایمی چنین ا نامه در معاویه به خطاب .«َباَیُعوُهم َما َعَلی ُعْثَماَن 
عثمان  و عمر و ابوبکر باقبل از آن  که کردند بیعت کسالالانی ،من با بدان دانی،نمی خود بر نافذ را من با بیعت
 َعَلی» دانی؟مین نافذ را بیعت این ولی دانستیمی نافذ خود بر را عمر و ابوبکر با بیعت چگونه. ده بودنکرد بیعت

اِهدِ  َیُکْن  َفَلْم  َعَلْیهِ  َباَیُعوُهم َما ْن  ِللشَّ
َ
ْن  ِلْلَغاِئِب  َل  َو  َیْخَتاَر  أ

َ
َما َو  َیُردَّ  أ وَر  ِإنَّ یَن  الشُّ ْنَصارِ  َو  ِلْلُمَهاِجِر

َ
 ْجَتَمُعواا َفِإِن  اْْل

ْوهُ  َو  َرُجٍل  َعَلی مَّ هِ  َذِلَك  َکاَن  ِإَماماا  سالالَ ْمرِ »: السالالَل  علیه عنه همچنین 1«.اا ِرضالال ِللَّ
َ
هِ  ِبأ َغَب  َفِإْن  ِفیهِ  اللَّ اِغب   شالالَ  شالالَ

ُتْعِتَب  َبی َفِإْن  اسالْ
َ
َماَمةُ  َکاَنِت  َلِئْن  َلَعْمِري َو  ُقوِتَل  أ ی َتْنَعِقُد  َل  اْْلِ َرَها َحتَّ ةُ  َیْحضالُ اِس  َعامَّ  ِبیل  َس  َذِلَك  ِإَلی َفَما[ َما] النَّ

ْهُلَها َلِکْن  َو 
َ
اِهدِ  َلْیَس  ُثمَّ  َعْنَها َغاَب  َمْن  َعَلی َیْحُکُموَن  أ ْن  ِللشَّ

َ
ْن  ِلْلَغاِئِب  َل  َو  َیْرِجَع  أ

َ
 .2«َیْخَتاَر  أ

َما» :فرمایدمی را جمله اینپس در ادامه همان نامه به معاویه  وَر  ِإنَّ یَن  الشالُّ ْنَصارِ  َو  ِلْلُمَهاِجِر
َ
 اْجَتَمُعوا َفِإِن  اْْل

ْوهُ  َو  َرُجٍل  َعَلی مَّ هِ  َذِلَك  َکاَن  ِإَماماا  سالَ  اجتماع مسلمین اگر که دارد نآ بر دللت روایت این شودمی گفته. «اا ِرض ِللَّ
هِ  َذِلَك  َکاَن » کنند انتخاب را کسالی و دهند تشالکیل اجتماعی شالورا  و کرده  دخداون رضایت مورد این «ِرضاا  ِللَّ
 رابطه رد المؤمنین علیه السَل امیر حضرت فرمایش این بنابراین است. نافذ حکومتی چنین اصطَلح به و است
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 هک نداریم چیز  هیچ ما سنت اهل روایات در که است این جالب و کندمی تعیین را حاکم که اسالت شالورایی با
 این ثالامعلیهم السَل   بیتاهل روایات در اما کند تعیین را حاکم تواندمی شالورا که باشالد داشالته این بر دللت
 .است آمده -خوانیممی را هاآن که- مورد سه یا دو روایت

َما: »فرمایدمی چون بنابراین وَر  ِإنَّ یَن  الشالالُّ ارِ  َو  ِلْلُمَهاِجِر ْنصالالَ
َ
ْوهُ  َو  َرُجٍل  َعَلی اْجَتَمُعوا َفِإِن  اْْل مَّ  َکاَن  ِإَماماا  سالالَ

هِ  َذِلَك   نقش حاکم نتعیی در تواندمی شوراو  کرد تعیین حاکم توانمی شورا وسیلهبه که است این بر دلیل «ِرضاا  ِللَّ
 .بود خواهد مشروع شود،می انتخاب شورا وسیلهبه که حاکم معین و باشد داشته

 بیان َلا قب که طورهمان- اولا . نیست درست استدلل اینکه  بارهدراین کنیممی اشاره مطلب چند به اینجا در
 و حکومت و حکم مسالالئلهکه  دارد این بر دللت متواتره، و قطعیه روایات و آیات آن و نصالالوص این -کردیم

 نآ از و اسالالت عنه مفروغ مسالالئله، این. باشالالد تواندنمی خدا سالالو  از جز و بوده خدا سالالو  از باید امر ولیت
 تآیا بلکه زیاد  روایات ما. اسالالت کرده تعیین را آن حاکم قیامت روز تا متعال خدا  که شالالده حاصالالل فراغت
 همهباآن روایت این بنابراین د؛نندار بحث جا  که اسالالت قطعیاتی از روایات این که کردیم ذکر را فراوانی قرآنی

 آن بارهدر قبَلا  چون است مسلمین همه بین متواتر هم قطعی نصوص آن. کند معارضه تواندنمی قطعیه نصالوص
 شده یانب معصومین روایات از که نصالوصی کریم، قرآن صالریح نص ؛کنیمنمی تکرار دوباره ایم و لذاکرده بحث

 به یا گفت باید است، شالده نقل المؤمنین علیه السالَل امیر حضالرت از که روایتی این تعارض، فرض در. اسالت
 یا تیعبار؛ به نیست صحیح حضرت از آن صدور اینکه یا و شالود مطرح آن دللت باید و شالده مطرح تقیه خاطر

 قطعیه صوصن آن با که کرد تعبیر را آن دللت ازنظر باید اینکه یا کرد ثابت را آن سند و کرده خدشه سند در باید
 .باشد نداشته تعارض

 هصالالدیق سالالو  از گاهی و السالالَل  علیه امیرالمؤمنین سالالو  از بیان از نحو ایناگر  اسالالاسالالاا  اینکه دو  مطلب 
 م السَل علیه اطهار ائمه که است روشی و اصول یک بر مبتنی شود صالادردیگر  ائمه یا و علیها اللهسالَل  کبر 

. است خصم با جدال روش آن و کردهمی استفاده روش این از معصومین از قبل متعال خدا  بلکه اند؛داشته ما
 ز چی آن از که است این روش بهترین کنید، مجادله ندارد قبول را شما که کسالی و دشالمن باخواهید میوقتی 

 براهیما حضرت به مربوط آیات قو احتمالبه: ایمگفته گاهی ما. دشو اسالتفاده او علیه کند،می ادعا او خود که
ِلک: »فرمود کهعلیه السَل   َماَواِت  َمَلکوَت  ِإْبَراِهیَم  ُنِر  َوکَذَٰ ْرِض  الَسَّ

َ
ا*  اْلُموِقِنیَن  ِمَن  َوِلیکوَن  َواْْل  َلیهِ عَ  َجَنَّ  َفَلَمَّ

یُل   َٰ  الَلَّ
َ
َذا َقاَل  اا کْوکب َرأ ی َهَٰ ا َرِبَّ َفَل  َفَلَمَّ

َ
ِحُبَّ  َل  َقاَل  أ

ُ
 جدل و مقوله. اسالالت مقوله این از آیات آخر تا 1«اْلِْفِلیَن  أ
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 جادلهم مبنا  بر را تو حرف یعنی پذیر ؛می را تو حرف جدل اسالالاس بر من بگوید اینکه یعنی جدلی؛ اسالالتدلل
 ینهم با بعد و شالالو می بحث وارد تو، حرف اسالالاس بر باشالالد پس درسالالت تو حرف که گیر می فرض. پذیر می

َذا: »گویدمی. کندمی محکو  را خصالالم شالالیوه ی َهَٰ َفَل : »گویدمی بعد ولی «َرِبَّ
َ
 معلو  همین خاطر به پس «أ

ده شالال نقل زیاد  متون. اندگرفته کار به را شالیوه اینعلیهم السالالَل  هم  اطهار ائمه. نیسالت خدا این که شالودمی
  و المؤمنین علیه السالالَلامیر حضالالرت کوبیدن برا  شالالورا مقوله از سالالفیان ابی بن معاویة چگونه اینکه اسالالت از

 .است کردهمی استفاده ایشان خَلفت مشروعیت بردن سؤال زیر  برا

 عمر) دو  یفهخل از بعد متأسفانه که کنیم عنوان را مطلب این شالود باید اشالاره نکته این به اینکه از قبلالبته 
 عنوانبه ار شیخین سنت و عمر سنت که بود این شد رایج امیهبنی خلفا  و امیهبنی نزد که ا شیوه( خطاب بن

ه علیه و صلی الل رسول سنت مقابل در هم آن را اینکه یعنی دادند؛می قرار تأکید مورد تشالریع منابع از منبع یک
ع را عمر دادند و قرار تشریع منبع خدا، کتاب وآله و ساللم  به  هک «سنی» عنوان این حتی. کردندمی مطرح مشرَّ
 کلمه نای. صلی الله علیه و آله و سلم اللهرسول سنت نه و است شیخین سنت منظورشان گویند،میاهل سالنت 

 که است شیخ سنت همان منظور شالد؛ مطرح عثمان دوران از بلکه آمد معاویه زبان از که والجماعة السالنة اهل
 را نشیخی سنت اگر که: گفت السالَل  علیه امیرالمؤمنین به عمر نفرۀشالش شالورا  آن در عوف بن عبدالرحمان

 به. سالالتمه نیازبی شالالیخین سالالنت از من! نه: فرمود السالالَل  علیه امیرالمؤمنین. کنیممی بیعت تو با دار ، قبول
 شورا  ئلهمس شیخین سنت این اساس بر و شد گذاشته ازاینجا شیخین سالنت پایه. کرد قبول او و گفت عثمان
 بر همیشه حکومت باید پس است، کرده تأسیس شورا عمر که حال گفتند ؛کرد سنت به تبدیل را عمر نفرهشش

 .باشد شورا اساس

 وسیلهبه خاصی دفر تعیین ؛بود تعیین بلکه نبود؛ شورا عمر، نفرهشالش شالورا  که گفتیم قبَلا  هم را این البته
 مَلک ار شیخین سیره اصل آمدند که یکی ؛دادند انجا  کار دو امیهبنی اساس این بر. بود عوف بن عبدالرحمان

 رهسی یعنی ؛دادند مقد  قرآن و صاللی الله علیه و آله و ساللم خدا رسالول سالنت بر را آن حتی قرار داده و تشالریع
صلی الله علیه و  خدا رسول از وارده نصالوص و کریم قرآن نصالوص مقید و مخصالص و نافذ را خطاب نعمر ب

 یختار در دین تحریف مباد  از یکی. شالالد دین تحریف مبدأ این و کردند حجت را این و آن قراردادند آله و سالاللم
 تحریم و حالتراوی برا  مثال صَلة. کردند تشریع منبع به تبدیل را شیخین سنت و آمدند که بود همین ما، اسالَل 

 یقتحق به نیاز و داشالالته مفصالاللی داسالالتان این و آمد وجود به ازاینجا چیزها از خیلی. آمد پیش جاهمین از متعه
 منابع اسالالاس بر که دارد تحقیق به نیاز که اسالالت جاهایی از هم این. اسالالت نشالالده آن درباره هم تحقیق که دارد

 حکومت در صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسول سنت جایگزین شالیخین سالنت چگونه که کند بحث تاریخی
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 منابع تما  در. گرفت قرار اصلی سنت شیخین، سنت و جافتاد عامه اسَل  و سنی اسَل  متأسفانه و شد امیهبنی
 جماعت به را التراویح صَلة سلم و آله و علیه اللهصلی رسالول حضالرت که دارد وجود شالیعه اهل و سالنت اهل

 شود. خوانده جماعت به( رمضان ماه ها شالب نمازها  و شالب نماز) این نماز اینکه از کردند نهی و نخواندند
 بدعةال ِنعم: »گفت او و اسالالت بدعت این گفتند او به. شالالود خوانده جماعت به باید که گفت دو  خلیفه ولی
 یا داریم هم حسالالنه بدعت ما آیا که شالالد رایج سالالنت اهل فقه در مسالالئله این لذا. اسالالت خوبی بدعت این 1«هذه
 همین حسالالنه، ها بدعت ازجمله که داریم هم حسالالنه بدعت ما و نیسالالت باطل هابدعت همه اینکه یعنی ؟خیر

 .است بدعت

 زمان در عمر سالالنت چگونه شالالودمی داده نشالالان که داریم علیه السالالَل  المؤمنینامیر حضالالرت از روایات در 
 را این. شود یتلق تشریع منبع یک عنوانبه و بیفتد جا کامَلا  شیخین سالنت اینکه برا  شالد؛ داده ترویج عثمان
 نقل علیه السالالَل  المؤمنینامیر حضالالرت از ا خطبه آن اوایل در هشالالتم جلد الکافی، روضالاله در کلینی مرحو 

 که یکارهای از بعضی چرا :کنندمی بیان حضرت خطبه آن در که -است خوبی و معتبر سند همآن سالند- کندمی
 شفرمای مضمون. ندنکرد لغو را بود خدا رسول سنت و خدا کتاب برخَلفو  دادند انجا  ایشالان از قبل خلفا 

 داریم ردیگ روایات در البته ]اما نگذاشتند.[ کنم جلوگیر  تراویح نماز از خواستممی من که است این حضالرت
وانید نخ جماعت به را تراویح نمازها : گفت مرد  به و فرستاد مسجد به را السَل  علیه مجتبی اما  حضرت که

 اگر که د کر پیدا خوف «ر عسک یتفرق ان فخشیت مرا،ع سنة وا: »برآمد فریاد ،نکردند گوش است باطل زیرا
 قدرچ روز آن جامعه در شیخین سنت و عمر سنت مسالئله ببینید. بپاشالد هم از من لشالکر شالیرازه کنم، اصالرار

                                                           
فعال اْلَخْیِر 1

َ
ا َکاَنْت ِمْن أ ُه َعْنُه: نعمِت الِبْدعُة َهِذِه، َلمَّ ْوِع َقْوُل ُعَمَر، َرِضيَ اللَّ ِز اْلَمْدِح . َو ِمْن َهَذا النَّ ِبيَّ، َو َداِخَلةا ِفي َحیِّ نَّ النَّ

َ
اها ِبْدَعةا ومَدَحها ْل مَّ سالالَ

ها َلیاِليَ ُثمَّ َتَرَکَها َو َلْم ُیَحاِفْع َعَلْیَها َو َل َج  ها َلُهْم، و ِإنما صَلَّ نَّ ُه علیه وساللم، لم َیسالُ ی اللَّ لَّ بي َبْکٍر و ِإنما ُعَمُر، صالَ
َ
اَس َلَها َو َل َکاَنْت ِفي َزَمِن أ َمَع النَّ

يَ اللَّ  ة ِلَقْولِ َرضالِ ، َو ِهيَ َعَلی اْلَحِقیَقِة سالنَّ اَها ِبْدَعةا مَّ َم،ُه َعْنُهَما، َجَمَع الناَس َعَلْیَها و نَدبهم ِإلیها َفِبَهَذا سالَ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ لَّ ِتي َو  َعَلْیُکْم  ِه، صالَ ِة ِبُسنَّ ُسنَّ
ِدیَن ِمْن َبْعِدي اشالِ ی  الُخلفاء الرَّ لَّ ویل ُیحمل اْلَحدِ َو َقْوُلُه، صالَ

ْ
بي َبْکٍر َوُعَمَر، َو َعَلی َهَذا التأ

َ
َذْیِن ِمْن َبْعِدي: أ َم: اْقَتُدوا ِباللَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ  کلُّ  ر:یُث اْلَخ اللَّ

کثر َما ُیْسَتعْ 
َ
َة، و أ نَّ یَعِة َو َلْم ُیَواِفِق السُّ ِر صوَل الشَّ

ُ
یُد َما خاَلف أ ، ِإنما ُیِر  «َمُل الُمْبَتِدُع ُعْرفاا ِفي الذ ِّ ُمْحَدثٍة ِبْدَعة 

ی که عمل عمر از افعال خیر بوده و داخل در مدحیات بوده است، هم ی، از همین نوع است. از آنجا«است این بدعت خوبی»و سخن عمر که گفت: 
مرد   و چند شبی خواند و ترک کرد اد، فقطگفته بدعت است و هم گفته بدعت خوبی است. بدعت گفت، چون پیغمبر نماز تراویح را سنت قرار ند

و مرد  را بر اقامه آن تحریک کرد. لذا گفت  ر نماز جماعت تراویح را برپا کردو فقط عم د. در زمان ابوبکر هم خوانده نشالالدرا بر این نماز جمع نکر
یتگر ن و سنت خلفا  هداکردن از سنت مبر شما باد پیرو  »زیرا پیغمبر گفت:  ؛لبته در حقیقت این بدعت، سالنت استاین نماز، بدعت اسالت. ا

شود، د هر چیز جدید  که ایجا»که گفت: بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. بنابراین مطلب، این روایت پیامبر »و همچنین گفت: « بعد از من
ت، اکثراا در ذ  استعمال بدع و در عرف عرب، کلمه و موافق سالنت نباشد ودهیز  اسالت که مخالف اصالول شالریعت بمرادش هر چ« بدعت اسالت

 شود.می
 3، ص 2لسان العرب، ج 
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 کنم، راصالالرا و تأکید اگر که کرد  پیدا خوف من: فرمایدمی حضالالرت امیرالمؤمنین علیه السالالَل  که بود جاافتاده
 .بپاشد هم از من لشکر شیرازه

حضالالرت  مقابل در معاویه وقتآن. بودند جاانداخته طوراین را شالالیخین سالالنت و عمر سالالنت مسالالئلهلذا 
 روش کی عنوانبه را شورا که کسی. کرد ذکر شیخین سنت عنوانبه را شالورا مسالئله امیرالمؤمنین علیه السالَل 

 کند تأکید اینکه اما داد انجا  را کار این عمر. نبود هم عمر خود حتی کرد، مطرح اسالالَلمی جامعه در حکومتی
 کمالح نظریة کتاب در را آن نصالالوص. داد انجا  معاویه که بود کار  باشالالد، شالالورایی باید حکومت همیشالاله که

 مخصوصاا  اسالَل  جهان سالراسالر به و نامه طلحه و نامه عایشالة و وقاص بن سالعد به معاویة چگونه که ایمآورده
 باید حکومت که نوشت نامه کند، تحریک علیه السَل  امیرالمؤمنین با جنگ به را هاآن خواستمی که کسالانی

 عارش اینو  بود جاانداخته اسَل  جهان سراسر در معاویه را چیز  چنین چونلذا . باشد مسلمانان بین شالورایی
 که باشالالد بنا اگر شالالورا، گوییمی که تو: فرمود او به جدل باب از حضالالرت امیرالمؤمنین علیه السالالَل  داد،می را

 در انصار و مهاجرین است؛ گرفتهانجا  شورا این و باشالد انصالار و مهاجرین شالورا  باید شالود انجا  شالورا 
 چه شالالورا  گویی،می تو که شالالورا  این. کردند انتخاب من خَلفت برا  من را همگی و شالالدند جمع مدینه
 است؟ کسی

 بر و کنیمی مطرح حکومت مشروعیت مَلک و مبنا عنوانبه تو که را آنچه یعنی است؛ جدل باب از اینلذا 
ْوُه » ؛اسالت افتاده اتفاق دار ، تأکید آن رو  ْنَصاِر َفِإِن اْجَتَمُعوا َعَلی َرُجٍل َو َسمَّ

َ
یَن َو اْْل وَر  ِلْلُمَهاِجِر َما الشالُّ ِإنَّ

ِه   عنوانبه را من ها؛ آناسالالت شالالده حاصالالل گویی،می تو که شالالورا این و اجتماع این .«ِرضالالاا ِإَماماا َکاَن َذِلَك ِللَّ
 ردنک محکو  برا  جدلی استدلل شیوه سخن، شیوه این پس چیسالت؟ تو حجت دیگر کردند، انتخاب امامت
علیه  نامیرالمؤمنی کهآن باشالالد  بر یدلیلتواند نمی بنابراین پذیرد.می او که مدعایی و دلیل همان با اسالالت خصالالم
 .است خصم علیه جدلی استدلل باب از بلکه باشد پذیرفته حاکمیت مبنا  عنوانبه را شورا السَل 

. انصار و مهاجرین کسی؟ چه «رجل علی اجتمعوا فإن: »داردچنین  نص این در اساساا  گفتیم ؛سالو  مطلب
. دهستن علیهما السَل  حسالنین و السالَل  علیه طالبابی بن علی اسالت؟ کسالی چه انصالار و مهاجرین بین در

 لله ذلک کان» هسالالتم، معصالالو  من هاآن بین در که کردند اجتماع انصالالار و مهاجرین اگر فرمایدمی حضالالرت
 است امامی همان این کند، معرفی اما  عنوانبه را کسی دارد، وجود معصو  هاآن بین در که جمعیتی اگر «رضالاا 

 هارافتظ این آن در که شده کاربردهبه عبارتی یک نص این در گفتیم خَلصه. اسالت کرده معین متعال خدا  که
 :دارد وجود
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 برا  او ادعا  از و دادهمی انجا  معاویه خود که اسالالت ادعایی مبنا  بر یعنی اسالالت؛ جدلی اسالالتدلل اولا 
 فإن: »گویدمی ؛هست هم حق که شالدهمطرح طور  مطلب اینکه دیگر .اسالت شالده اسالتفاده شکردن محکو 

اِر َفِإِن »، انصالالار و مهاجرین شالالورا  کسالالی؟ چه یعنی «رجل علی اجتمعوا ْنصالالَ
َ
یَن َو اْْل وَر  ِلْلُمَهاِجِر َما الشالالُّ ِإنَّ

ِه ِرضاا  ْوُه ِإَماماا َکاَن َذِلَك ِللَّ مَّ  آن در انصار و مهاجرین اجتماع که دارد نکته این به اشاره «اْجَتَمُعوا َعَلی َرُجٍل َو سالَ
 اما  و مجتبی اما  و السَل  علیه امیرالمؤمنین وجود یعنی دارد؛ وجود معصالو  آن در که اسالت اجتماعی زمان،

 این و ودش تشکیل شورایی یک که است غیراز آن «اجتمعوا فإن: »فرمایدمی کهاین پس. السالَل اعلیهم حسالین
 ینب در را خدا حکم معصو  اما  یعنی باشالد؛ آن در معصالو  اما  که شالورایی. کند تعیین را حاکم بخواهد شالورا

 خدا  که است یهمان کند، تعیین معصو  اما  که حکمی و کندمی بیان کنند،می شرکت شورا این در که کسانی
 .است کرده تعیین متعال

 .نیست قائل ارزشی آن برا  و پذیردنمی را عصمت خصم باشد، جدل باب از اگر :حضار از یکی

 این گوییممی ما «رضا لله ذلک کان: »فرمود حضرت چرا چه؟ واقع اما نیست، قائل ارزش اخصالم :استاد 
 شالالوراییو  اجتماع چنین در چون اسالالت؟ راضالالی امر  چنین به خداوند چرا که اسالالت نآ دهندهنشالالان عبارت
 .«رضی لله ذلک کان» لذا دارد، وجود معصو 

 .جدلی استدلل به نه و گرددبرمی برهانی استدلل به این -

 ام. کنیممی عنوان که اسالالت بعد  مطلب مطلب، این اما بود ما قبلی حرف که جدلی اسالالتدلل آن :اسالالتاد
 و کندمی مطرح را آن خصالالم خود که اسالالت ادعایی آن اسالالاس بر یعنی اسالالت؛ جدلی اسالالتدلل اولا  گفتیم ابتدا

 ندازندجابی را شیخین سنت که کردند سعی چطور هاآن که بود این اول مطلب. کندمی مبتنی آن بر را خود حرف
 مقابله َل الس علیه امیرالمؤمنین روش و کنند استفاده آن از سنت و کتاب کنار در دین اخذ و دین تشریع برا  و
 از که ودب علیه السالالَل  منینالمؤامیر کرد ایسالالتادگی مطلب این مقابل در که کسالالی تنها. بود مسالاللکی چنین با

 نکند، ایسالالتادگی که خواسالالتمی حضالالرت اگر. ایسالالتاد مطلب این برابر در عمر نفرهشالالش شالالورا  مسالالئله
 را ینشالالیخ سالالنت مسالالئله این که بگوید مصالاللحت مبنا  بر دیگر  چیز هر یا تقیه، طوربه ولو توانسالالتمی
 حضرت ماا بود. مصلحت بگوییم افتاد، ما دست به حکومت که بعد و بپذیریم مصاللحت اسالاس بر. پذیریممی

 تا دندکر روشی چنین برابر در ایسالتادگی فدا  را خَلفت و حکومت و دولت اصالل و ایسالتاد آن مقابل درحتی 
 .نیست درستی روش روش، این که کنند ثابت
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 الحدیث علم در باید که است مسائلی از یکی یعنی است؛ مفصاللی داسالتان کنیممی عرض ما که مسالئله این
 بیینت درستیبه آن در حدیثی قواعد چون شالود؛ نوشالته نو از باید الحدیث علم که ا گفته گاهی من. شالود بحث

 علم مهم قواعد از یکی. حدیث قواعد علم نه و اسالالت حدیثی مصالالطلحات علم ما، حدیث علم. اسالالت نشالالده
 .است افتاده اتفاقاتی چه آله و علیه اللهصلی اللهرسول حدیث تاریخ در ببینیم که است همین حدیث

 ؛ندکن مراجعه کتاب دو این به دوسالالتان کنممی توصالالیه من و اندکرده حَلجی خوبیبه را مطلب این نفر دو
 و دشال ایجاد حدیث در که تحریفاتی و حدیث تاریخ خواهدمی کسالالی اگر. الغدیر اول جلد در امینی عَلمه یکی

 مینیا عَلمه از الغدیر کتاب اول جلد برا  این کار خوب منابع از یکی بداند، را ه اسالالتافتاد اتفاقی چه کهاین
 د ارزشمن کتاب العادهفوق که اسالت ر عسالک عَلمه مرحو  از «سالبا بن عبدالله» کتاب دیگر، کتاب. اسالت

 ایشان ها کتاب از که «المدرسالتین روایات و الکریم القرآن» کتاب بلکه ایشالان، کتاب این تنهانه البته اسالت.
 دیثح به کَلا  بلکه شیعه حدیث به بزرگی خدمت عسگر  عَلمه یعنی بزرگ؛ مرد این. ]هم خوب است[ است

 سَل ا تاریخ طول در که کنم ادعا من اگر شاید. صلی الله علیه و آله و سلم کرده است اللهرسول حدیث و اسالَل 
. تنیس گزافی ادعا  است، کارنکرده اللهرسالول حدیث پالیش در و تنقیح در عسالگر  عَلمه همچون کسالی
 خمسون» اسم به ایشالان عربی کتاب ترجمه البته این که «سالاختگی صالحابی 071 کتاب» ایشالان، سالو  کتاب
 صحابی عنوانبه ندارند اما خارجی وجود اصَلا  که ساختگی صحابی 071 یعنی اسالت؛ «مختلق صالحابی ومائة
 و آله و علیه اللهصلی اللهرسول سنت تحریف برا  هاآن از و جاانداختند صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسول

 .کردند نقل روایت سلم

 القرآن» کتاب. است مهمی مسئله ،صلی الله علیه و آله و سلم خدا رسول سنت تحریف مسئله این خَلصه،
لیهم ع بیتاهل مکتب و خلفا مکتب مکتب، دو در که اسالالت روایاتی به مربوط «المدرسالالتین روایات و الکریم

 این. داردن نظیر اسَل  تاریخ در و است نابی و ارزشمند بسیار کار و شده روایت کریم قرآن خود پیرامونالسالَل  
و « مختلق صالالحابی ومائة خمسالالون» ،«المدرسالتین روایات و الکریم القرآن» یعنی؛ دارد ایشالالان که کتابی ساله

 یثحد فهم اساس چون کرد؛می پیدا رواج هاحوزه در درسی کتاب عنوانبه و شدمی نویسیخَلصه باید سومی
 است. شده طراحی الغدیر کتاب اول جلد در همچنین و کتاب سه این در حدیث پالیش و

 علیهم اطهار ائمه و السالالَل  علیه امیرالمؤمنین سالالهمگینی بسالالیار نبرد یک و عجیب چالش یک خَلصالاله
 نتس تحریف برابر در ایستادگی و مقاومت و صاللی الله علیه و آله و سلم خدا رسالول حدیث پالیش درالسالَل  
 ه و سلمآل و محمدعلی اللهصلی و                             .است طولنی آن داستان که دادند انجا  اسَل ایشان و 


