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 حیمالرَّ الرَّحمنِ اهللِ بِسمِ
 

 بحث: اهمیت شرح
  شیعه: کتب در وصایت احادیث یباال حجم -1

 . کنیم احیا را آن غدیر نام به امسال بتوانیم شاءاهلل ان چیست؟ امر مصداق  این. امرَنا  اَحیاء مَن اهللُ رَحِمَ
 وصایت: احادیث با سنت اهل شدید مخالفت -2

 یا کنندمی تصدیق را غدیر حدیث خودشان. بینیم نمی غدیر به نسبت را هایی مخالفت صورت آن به ما کردم عرض من هم دیروز 

 ،رسدمی والیت حدیث به که وقتی الصحیحه االحادیثة سلسل کتاب در البانی الدین محمدناصر مثالً. کنند می تصحیح را آن دالالت

 لکن گوید:می بعد .کرده اشکال آن سند به که تیمیه ابن بر کندمی اشکال و است تمام سند گوید می )بَعدی مومِن کُلّ وَلیُّ هُوَ وَ(

 استفاده اهدافش برای و خودش نقل به السالم علیه علی از شیعه تا نشود شیعه مستمسک که کنم می معنا طوری را این من بدانید را این

 .باشد کتب در شیعه برای مستمسک و باشد تمام این گذارد نمی، کند می درست را سند اگر یعنی. نکنند

  وصایت: احادیث قوی داللت -3

 .کرد خواهم عرض شناسی مفهوم در ان شاءاهلل حاال که است قوی بسیار

 

 لغوی مفهوم
 . دارد وجود دیدگاه سه لغوی مفهوم با رابطه در

 است: این دیدگاه یک

 .پیمان و راردادق یعنی :عهد .1

 .راه ادامه یعنی :وصل .2

 .راه ادامه به قرارداد یعنی :وصل به عهد .3

 

 علیه منینؤامیرالم فضائل و احادیث بین در را وصایت احادیث جایگاه خواهید می اگر. است کار ریشه مقداری یک این بفرمایید توجه

 ویژه خوانی متن یک ،کردیم روعش قم در ماه دو از بیش تقریبا که کاری یک ما لذا. بداریم پاس را لغوی ریشه باید ،بفهمید خوب السالم

  سبک: این با و ترتیب این به است البالغه نهج در خاصی و

 :اول  دیدگاه

 غت ل این ریشه. کنیم می لغوی یابی ریشه ار ای جمله هر. دارد لغت تا ۵۰۰ شاید دیدیم خطبه یک ما. است بالغت اوج البالغه نهج

 نهج شرح و تفسیر در انسان برای جدیدی افق یک آنگاه شود؟ می استفاده چه تشبیه این با ببینیم حاال چیست؟ آن معنای چیست؟

 . است عهد معنای به وصایت گویند می آیند می بعد. وصایت برای کنیم لغوی یابی ریشه. آید می پدید البالغه

ِهد   وّصاه   و   رجل  اوصی» گوید:می خود العرب لسان کتاب در انصاری  منظور ابن کنید نگاه مثالً  اصطالحی معنای در حاال .«الیه ع 

 . است پیمان و قرارداد معنای به عهد پس. چیست آن معنای که کنیم می تطبیق

 :دوم  دیدگاه

 که است این ایشان نظر. دارد لغوی یابی ریشه ایشان. اللغه مقاییس معجم نام به دارد کتابی فارس ابن. است وصال و وصل معنای به

 گوید؟می چه فارس ابن ببینید لغت در کنید دقت خوب. چیزی به چیزی یک اتصال و راهی یک ادامه. است وصل معنای به وصایت

ّصی» صل و  ل  ا  د  لی  ی  صِل  ع  یء و  یء ش  د  و   بش  ق  ّصینا ل    رأی  خود، المنیر مصباح در الفیّومی علی ابن. کنیم باز را لغت حاال. «و 

 این هم طریحی نظر. البحرین مجمع خود لغوی کتاب در طریحی رأی خود، العروس تاج در زبیدی رأی خود، العرب لسان در انصاری

 . است وصل معنای به وصایت که است
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 سوم:  دیدگاه

 وصایت که این. است همین تقریباً هم ما نظر و را دیدگاه این کندمی تایید هم روایات. است روایات با موافق دیدگاه این ما نظر به

 َلَقد و) وصایت کلمه که بنابراین. الکریم القرآن کلمات فی التحقیق نام به دارد کتابی مصطفوی عالمه ببینید. وصل به است عهدی

  الواِحد  اال صل   ِاّن » گوید: می. کندمی معنا صورت چه به ایشان. کرده یابی ریشه را وصایت کلمه لذا ،آمده قرآن در خیلی (وَصّینا
و   الماّده  فی هد ه    قرارداد و پیمان. است وصل به عهد ایصال، به عهد. گرفته را ایصال هم گرفته را عهد هم ببینید. «امر ِبایصال ع 

 . است وصایت معنای این. است راه  ادامه  به

 بندد، می عهدی بندد، می پیمانی کند،می وصیت موصی ،شده گنجانده معنا همین فقه باب در که هم اصطالحی های وصایت در

. کند پیدا ادامه من مال سوم یک این در من راه این. دارم ادامه خودم بعد در من گویا که این به. امر الی امر ایصال به دارد قراردادی

 فرزند. اوست برای مال گویا. اوست خود گویا این. او مرگ با شود می منتقل او به ارث. است پدر تنزیلی وجود فرزند. هستم من گویا

 را من اموال این شما. موجودم من گویا. ادامه به دارد موصی که است ردادیقرا است، پیمانی وصایت در پس. است پدر تنزیلی وجود

 آدم ِابن   مات   ِاذا». دارم ادامه من گویا. من اسم به کنید خرج. دهید ادامه مرا اموال سوم یک شما کردم؟می چه بودم خودم اگر
ع   ط  نه   ِانق  ه ع  الثه ِمن ِااّل  عمل   چیز: سه اال ؛شودمی قطع او عمل ،دمر که وقتی انسان «ث 

د » ل  اِلح   و  و  ص  ْدع  ه   ی   .کند دعا او برای ،لَه یَدعو. خوب های آقازاده همین. باشد داشته خوبی بچه «ل 

ع   ِعْلم   و  » ف  ْنت   . ببرند انتفاع آن از مردم که علمی یک «الّناس ِبِه  ی 

ة   و  »
ق  د  ة    ص  اِری   . هست تو وجودی ادامه. هستی تو خود انگار ،باشد موارد این اگر که جاریه صدقه «ج 

 

 وصایت: اصطالحی معنای
 چه  یتروا ببینیم تا دوم معنای بعضی. گرفتند را اول معنای همین آمدند. کنیممی صحبت وصایت باب در فقها بین در داریم ما 

 .گرفتند عهد معنای به آمدند بعضی. گویدمی

 عهد -1

وصیه   وّصاه  » فرماید: می ایشان .شده( چاپ او کتب مجموعه این )از 23 صفحه المواریث و الوصایا نام به دارد کتابی انصاری شیخ   ت 
ِهد    شاید که دارد کتابی مظفر حسنمحمد شیخ مرحوم باز. اولی معنای گرفته، را عهد عنایم ایشان که است روشن پس «الیه ع 

 واقعاً  ،شده چاپ جلدی ۸. الصدق  دالئل نام به دارد کتابی ایشان. الباطل ابطال کتاب روزبهان قاضی رد در باشد کالمی کتاب بهترین

 کتاب صاحب ،مظفر محمدرضا شیخ برادر مظفر محمدحسن شیخ. است قوی کتاب بسیار. امامت باب در است جامعی بسیار کتاب

 معنا همین هم ایشان. بودند محقق دو هر. االمام علم نام به دارد کتابی که داریم هم مظفر حسین شیخ یک. است المنطق و فقه اصول

وصی» گوید: می وصایت باب در خود الصدق  دالئل در ایشان ببینید. گرفته را الن ِالی ا  هد بمعنی ف   را عهد معنای ایشان. «الیه ع 

 و چنین مرا مال ثلث که بندم می پیمان تو با من من، وصی تو. او بر کرد پیمان و عهد و فالن بر کرد وصیت یموص و قرارداد. گرفته

 .کنی چنان

 این  است؟ وصی کی جانب از وصی که این ،سلّم و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول جانب از السالم علیه امیرالمؤمنین وصایت این ببینیم حاال

 گاهی. دهد می سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر به نسبت گاهی. دهد می خدا به نسبت گاهی روایات در ؟کند می تعیین کی را وصایت

 .مظفر دیدگاه هم این پس. رسید خواهیم شاءاهلل ان که کردیم بندی دسته را همه. گوید می جبرئیل به نسبت

 (۴۹ صفحه ۶ جلد الصدق، دالئل مظفر،)

 وصل -2

 .طوسی شیخ جمله از شدند قائل علما از بعضی است، وصل دیدگاه که دوم دیدگاه. بعدی دیدگاه برویم
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 ، است قرآن تفسیر که التبیان کتاب در. است گرفته وصل معنای به وصایت باب در تذکره و تبیان جمله از هایش کتاب در طوسی شیخ

 های شاخه دیدید گاهی «ربه باذنه نباته فاختلف». است گیاه یعنی نبت «ببعض بعضه اتصل اذا النبت  الوصی» گوید: می

. است گرفته وصل معنی به ایشان پس. شد متصل و خورد گره هم به ها اخهش یعنی اوصی :گویند می ها عرب. رود می درهم درخت

 .فقها بین اصطالحی و لغوی معنای چیست؟ اش لغوی معنای

  بکذا  الیه وصی  قولهم  من مشتقة هی» گوید: می ایشان .است گرفته وصل معنای به اش تذکره کتاب در حلی عالمه مرحوم باز
. اوست به متصل پس. دهد می ادامه را راه. است موصی هب متصل گویا وصی چیست؟ وصایت با ربطش این «به وصل اذا صیه یصیه

 ،وصیت به. گویند می وصی ،وصی به. است موصی راه دهنده ادامه و است موصی به متصل کارش که چون ،گویند می وصی را وصی

. «النبات متصله ای واصیه ارض و» گوید: می بعد. است  گرفته را معنا این ایشان. است اتصال و وصل معنای به. گویند می وصیت

 هایشان شاخه زمین روی فرنگی گوجه یا زمینی خیارهای و پیاز یا هندوانه مثل ،اند زمین روی که گیاهانی دیدید یعنی «واصیه ارض»

 شاخه  این از هم به شده متصل و پیچیده و تنیده هم به و کرده پیدا گسترش یعنی «واصیه ارض» :گوید می. کند می پیدا گسترش

 جلد 22 ،۵ صفحه الوصایا تابک. 21 جلد تذکره حلی عالمه .۴۷2 یک نتبیا طوسی شیخ دیدگاه این. کنم عرض را آدرسش. گیاه های

 . است شده چاپ

 

 می عرض برایتان را شیعی روایات من حاال. شود می ادهاستف چی روایات از هست، «وصیت» شناسی مفهوم در که اختالفی این نیمیبب 

. سنت اهل احادیث در امامت و قرآن در امامت و 2 و 1 جلد ایشان شناسی امام. کردیم می کار تسن اهل روایات در ها مدت ما. کنم

 یک ،شدم علیهم السالم بیت اهل روایات وارد که موقع آن. بیشتر بیت اهل روایات سراغ برویم را علیهم السالم بیت اهل حق این که گفتیم ما

 من ببینید. نور کالمکم که چون. دارد ای ویژه نورانیت علیهم السالم بیت اهل اتروای در. کنم می احساس خودم در خاصی رانیتنو

 روشن معنایش السالم علیه امیرالمؤمنین وصایت روایت این از من نظر به. شود می استفاده آن از چی ببینید شما و خوانم می را روایتش

 باز برایتان جا همین السالم علیه امیرالمؤمنین بر را تطبیقش حاال و است وصل به عهد معنای به. راه ادامه به است قراردادی. شود می

 . کرد خواهم

 تکه همین برای .است مفصل خیلی گاهی روایات .سلم و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول از گوید: می چه ببینید. 1۵ صفحه ،۹۰ جلد بحار

 کند: می خطاب السالم علیه امیرالمؤمنین به حضرت ببینید. کنم می عرض برایتان را مثال شاهد فقط و کنم می حذف را هایی

فمثلك كمثل بیت  و أولی الناس بالناس من بعدي،  و خلیفتي »فإني قد أخذت لك العهد یوم غدیر خم بأنك وصیي 
 «... الله الحرام یأتونك الناس و ال تأتیهم

 کسی چه اینجا است، عهد وصایت اگر. شود می مشخص عهد جااین اوال. گرفتم عهد تو برای من کنید؟ می ای استفاده چه این از شما

 سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر من « اخذت قد فانی» گویند: می. کند می مشخص را مصداقش آید؟ می عهد کی بر گیرد؟ می عهد

 که «غدیرخم یوم». مردم از کی؟ از گرفته عهد تو رایب سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر. است مردم با پیمان این پس. تو رب گرفتم عهد

 من». دارد وصلش به اشاره من نظر به «بعدی من» این. «بعدی من بالناس الناس  اولی  و خلیفتی و وصیی نکأب» باشی؟ چه

 است تطبیق قابل روایت و آیه این با من نظر به علیه تعالی اهلل رضوان مصطفوی عالمه مرحوم بیان لذا. دارد عهد به اشاره هم «گرفتم عهد

 .راه  ادامه  به  عهد  و  پیمان  یعنی  وصایت ببینیم که

 روایت. باشد داشته وصل به اشاره هم من نظر به روایت از بعضی در. السالم علیهم بیت اهل برای بدهم تطبیقش و کنم باز را این من حاال 

 . کنید می استفاده چه آن از ببینید ،بخوانم برایتان

ْن » ْبِد  ع  ِه   ع  ب   ْبِن  اللَّ ْند  : ج  ال  ْلت    ق  أ  ا س  ب 
 
ِن  أ س  ْن  ع  اْلح  ْوِل  ع  ِه   ق  زَّ  اللَّ لَّ   و   ع  ْد  و   -ج  ق  ْلنا ل  صَّ م   و  ه  ْول   ل  ْم  اْلق  ه  لَّ ع  ون   ل  ر  كَّ ذ  ت  ال   ی    ق 

ام   ی ِإم  ام    ِإل   «ِإم 
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 می استفاده وصل به عهد الاقل ،بکنی جمعش. باشد داشته وصل به اشاره روایت نای در من نظر به. 1۸ حدیث ،۴1۵ یک، جلد کافی

 سوال  السالم علیه مجتبی حسن امام از آیه این تفسیر در. یتذکرون لعلهم .ایم داده پیوند هم به را گفتارمان مردم برای گویند: می. شود

 این. دیگر امام با را امامی دادیم وصل و دادیم پیوند ما. «امام الی امام القول لهم وصلنا. امام الی  امام» فرمودند: حضرت. شد

 هم این. دهند ادامه را سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر راه که سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر از بعد .بیاید دیگر امامی از بعد امامی. است وصل

 که روایات لسان در شود می استفاده. کن جمعش ،دارد وصل و عهد به شارها که قبلی روایت آن با. دارد وصل به اشاره من نظر به

 . است وصل به عهد معنای پس. هست والسالم الصالة علیه علی امیرالمؤمنین وصایت از سخن

  چه؟ یعنی وصل به عهد

  چه؟ یعنی ست،ا سلم و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول وصی السالم علیه علی

 به نسبت بندم می شما با را پیمانی. است آمده روایات در چون. گویم می جبرئیل توسط خدا جانب از را پیمانی من !مردم آی یعنی

 جبرئیل توسط و خداست جانب از قرارداد و عهد و پیمان این. خداست جانب از پیمان این. او از بعد امامان و السالم علیه ابیطالب بن علی

 که  السالم علیه ابیطالب بن علی حق در کی؟ حق در. کند می ابالغ شما به را این ایشان و سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر به است شده ابالغ

 . سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر راه دهنده ادامه یعنی وصل پس. است من راه دهنده ادامه او. است من کار کارش او

 السالم علیه امیرالمؤمنین کارهای راگ نبود، السالم علیه امیرالمؤمنین والیت اگر که قرآن نص به کرد کاری یک سلم و آله و علیه اهلل صلی پیغمبر

  فان ». است قرآن آیه نص. گویم نمی من. ماند می ابتر وسلم آله و علیه اهلل صلی پیغمبر کار نبود، السالم علیه امیرالمؤمنین خط ادامه اگر نبود،

 کار (السالم علیهم بیت اهل و ؤمنینامیرالم) نبود، رسالت خط ادامه در السالم علیه منینؤامیرالم کار ادامه اگر. «رسالته بلغت فما تفعل لم

 .بود لنگ هنوز آله و علیه اهلل صلی پیغمبر

 در تطبیق این و دارد تطبیق به نیاز خدا کتاب و وسلم آله و علیه اهلل صلی پیغمبر سنت دین،. ددار تشریح و توضیح تبیین، به نیاز دین

 و پیامبران وظیفه. نددار وظیفه دو هر. محدود تبیین .هست خاصی محدوده یک در شریعت آوردن انبیاء کار. است اوصیا وظایف حیطه

 قرآن(، )تبیین است کرده ذکر پیامبرش برای قرآن که ای وظیفه همان. است قرآن آیات تبیین در هم مکمل و راستا در اوصیایشان

ا» ْلن  ْنز 
 
أ ْیك   و  ْكر   ِإل  ن    الِذّ ِیّ ب  اِس  ِلت  ا ِللن ّ ل   م  ِزّ ْیِهْم  ن   علی برای (شافعی عساکر ابن) سنت اهل خود نص به آله و علیه اهلل صلی پیامبر خود «ِإل 

ْنت   علی یا» که؛ کند می ذکر السالم علیه ابیطالب ابن
 
ن   أ یِّ ب  ِتي ت  مَّ

 
ا ِِل وا م  ف  ل  ْعِدي ِفیِه  اْخت   بر اختالف وقت در را تبیینی وظیفه قرآن .«ب 

 . کند می ذکر السالم علیه ابیطالب ابن علی برای سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر را وظیفه همین و کند می ذکر سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 همه که است اتفاق  که است چیز یک فقط. نماز حتی است، شده  اختالف ای  مسئله هر  در  دیدم  و شدم مدینه  وارد» :گوید می الدرداء ابو

  «است! شده اختالف مسائل همه  در  ولی  خوانند می  نماز قبله به رو

 و باشد معصوم باید او بکند؟ اختالفات حل و باشد مشکالت حالل که ندارند معصومی ماما به نیاز سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر از بعد آیا

 . باشد اختالفات حالل که باشد معصومی یک باید پس. است  «الحجر الی الحجر ذنب» هم آن ،نباشد معصوم هم خودش اگر

 عصر و دیگری مرحله یک به نیاز این. کنند می تبیین هم ای محدوده یک در و است شریعت یک آوردن انبیاء وظایف حیطه پس

 و آله و علیه اهلل صلی پیامبر که را وحی آن بیایند که است این اوصیاء وظایف حیطه. اوصیا تبیین عصر اولیا، تبیین عصر دارد؛ دیگری

 .دهند رسمیت آن به و بیندازند جا و کنند باز را کرده تبیین عمرش و حکومت مدت در و آورده خاص محدوده در سلّم

 و داشته یوص پیغمبری هر «وصی نبی لکل» .است شریعت کردن پیاده اوصیاء کار. دارد شدن پیاده و افتادن جا به نیاز شریعت

 .ندارند قبولش ها سنی. کنیم ثابت بتوانیم باید را این. است اوصیاء وظایف حیطه
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 تبلیغ این فقط. «رسالته بلغت فما تفعل لم  ان  و  ربک من الیک انزل ما بلغ الرسول ایها  یا» کردیم معنا طور این ما پس 

 که  کسی تشبیه، بال. است ناتمام تو رسالت کل ،نباشد این. است وابسته آن به تو رسالت و هستی همه که چیزی آن بگو »بلغ« است؟

 خدا دست اهلل؟! امان فی گوید می و کند می رها را گله کل. دارد کاری و برود شهر به خواهد می ،کرده تربیت را گوسفندی گله

 اینها و بدرند را گوسفندان ها گرگ. است همین در اش روزی و کند سیر ار شکمش خواهد می. فهمد نمی را این که گرگ سپردمش؟!

 و شد ریخته خون همه این اسالم صدر در آیین این برای. شود نمی گونه این. نکنند یا کنند پیدا نجات تا چند و کنند فرار اطراف به

 و افتادن جا به نیاز این. است سلّم و آله و علیه اهلل صلی االنبیا خاتم پیامبرش و است تمخا دین. کشید زحمت همه این آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 که دارد متمم و مکمل به نیاز ،آورد سلّم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر که دینی «دینکم لکم اكملت». خواهد می مکمل دارد، توضیح

 فرموده وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر که دینی. «دینکم لک اكملت الیوم» فرماید: می قرآن. نیست شعار اینان .است  لنگ  ، نباشد  اگر

 .است وصل حلقه بزنگاه چون ،دهم می توضیح را مطلب این کمی اگر. آورم می برایش شاهد. است مکمل اوصیاء کار یعنی این و

 صاحب. کنند می گیر محدودیت این در. شود می محدود شانای برای نبوی سنت پس. داریم خدا کتاب یک ما گویند می سنت اهل

 مسائل روزی هر در چون. عقلی دلیل  به است حجت قیاس گوید می آنجا. دارد اصول در کتابی )شهرستانی( النحل و ملل کتاب

 و فتواها همه این محدود های ادله این با توانیم نمی ما و است محدود ما ادله و ظرف طرف آن از شود، می وارد ما برای مسدحدثه

 تو . شود نمی ،کنیم سنت و قرآن به اکتفا بخواهیم اگر. کنیم بزرگ را ظرف این باید پس ،باشیم گو جواب را مسدحدثه استفائات

 جوابگو بتواند که باشد کاملی تشریع مصدر یک که این به تاریخ پایان تا که فهمید نمی خدا یعنی دهی؟! می شریعت به نقص نسبت

 نقصی این گوییم می. کنیم بزرگ خودمان جانب از را ظرف این. است قیاس حجت ظنی هر بگوییم پس ؟نیست گویی می که باشد؟

 مکمل  عنوان به شما سوی به بزرگ دری دلیل همین به. دید می را خالء این وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر. دهی می نسبت تو که است

 . معصومند هاآن که کرد باز را علیهم السالم بیت اهل خانه در تشریع مصادر در. کرد باز شریعت

 اش بقیه. سنت و کتاب گفت. ردندک مناقشه کلی او با که آن از بعد است! بس را ما قرآن .«الله كتاب حسبنا» :گوید می که دومی

 که گفتم می هایی نمونه بود فرصت اگر... .  و استحسان و ذرایع فتح و ذرایع سد و مرسله مصالح و قیاس. مطلق ظن گوید می ؟چه

 فقه  مخصوصا. سنت اهل و شیعه فقه بین مقایسه برای. کردم تدریس دوره یک را سنت اهل فقه من. بافتند هم به را فقه چگونه ها این

 .است متفاوت قدر هچ ما فقه با و است قیاسی و ذوقی که احناف

 است، السالم علیه منینؤامیرالم، سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر علم مدینه که این ما برای. کردند باز را ای گسترده افق السالم علیهم بیت اهل

 مطلق ظن ما. کردند باز ما برای را راه و دکردن تدوین. رسیده علیهم السالم بیت اهل طرق  از روایت هزار ها ده. دادند گسترش را علم این

. بدانیم حجت را چیز هر که نیستیم ظن مطلق حجیت به نیاز. ستا کافی برایمان خاص ظن و روایات. باشد حجت که نداریم قبول را

 از بیش است؟ آورده روایت قدر هچ الوسایل صاحب. السالم علیهم بیت اهل روایات و نبوی سنت ،قرآن است؛ کافی روایات گوییم می ما

 که ظنیاتی این به علیهم السالم بیت اهل با ما. است کلی قاعده آنها از برخی که است آمده علیهم السالم بیت اهل رق ط از روایت هزار سی

 .نداریم نیازی ،گویید می شما

 این چیست؟ وصایت روح. شود حل وصایت و وصل این که کنم تمام قسمت این در را عرضم و کنم عرض برایتان نمونه یک فقط من 

 دهند می دارو شما به مثال. است نقص خودش ،نباشد اگر مکمل. دارد ادامه راه این گوید می وصایت. است اصل وصایت گویم می که

 . کند می کامل را  آن که است این. است لغو اثرش دارو ،نخورید را مکمل این اگر اما

. اند مبین و شارح. هستند این مکمل السالم علیهم بیت اهل روایات و است اصلی وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر سنت و قرآن. است درست

 خداوند عهد یعنی وصایت پس. است متمم «اتممت». است مکمل «اكملت». است کریم قرآن و نبوی سنت کننده پیاده ها آن سیره

 این. دارد ادامه بشر هدایت در عتشری تبیین راه. دارد ادامه راه که این به امت این بر جبرئیل واسطه و وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر و

 که  کسی آن داشت، مطلقه والیت بود، ولی بود، معصوم شریعت سسؤم که طورهمان ،دارد ادامه راه اگر. است وصایت حقیقت معنای

. باشد داشته غیب علم و باشد برتر و باشد معصوم و باشد داشته والیت باید نیز دهد ادامه را وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر راه خواهد می
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 که این برای. است وصایت جان و وصایت حقیقت این. کنیم تطبیق توانیم می. کردیم بررسی ما را وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر شئونات

 .زنم می تطبیقی مثال یک ،شویم خارج علمی بحث از

 و  گوسفند و گاو فضله یعنی. است نجس ثالثه انعام فضوالت که این به دارند اعتقاد احناف. زنیم می مثال را احناف فقه از ای نمونه

 چاه در فضوالت این و زد بادی اگر گویند می چیست؟ اش فقهی استدالل. هستند چاه کنار و ها بیابان در اهاین. دانند می نجس را شتر

. قیاس بر است حاکم استحسان و است پاک که گوید می استحسان لکن .باشد نجس که کند می اقتضا قیاس کنیم؟ کار چه ریخت،

 آن به قیاس شود، ریخته پاکی ظرف در نجسی اگر. نجاسات بقیه به است قیاس این گوید؟ می چه یعنی. است پاک گوییم می پس

 ،حرج  و عسر نفی برای و است حرج و عسر این. است ضروریات اساس بر استحسان و است قیاس بر حاکم استحسان اما است نجس

 خب  !شود؟ می چه دانید می ،است نجس بگوییم اگر چون چرا؟. باشد پاک و نباشد نجس :گوید می استحسان. است حاکم استحسان

 ،کنید اش پاک و باال بریزید بخواهید هی. ریزد می دوباره ،باال بریزید بخواهی هی را این. است حرج و رعس این. است نجس این بگویید

 بخشیده چه برای حاال بگوید الاقل حرج و عسر ؟قعاوا کند می پاک حرج و عسر خب. است پاک گوییم می پس. است دردسر خیلی

 کیفیت  این. ستا حاکم استحسان. است نجس گوید می قیاس. است پاک گوید می استحسان. است پاک آب بگوید که این نه ،شد

 .است استحسان

 می چه ما. بفرستید آقا روح به صلوات یک السالم علیه الرضا موسی بن علی آقا قربان ،السالم علیهم بیت اهل قربان ؟گوییم می چه ما اما 

 من :گوید می پدرش ،شد متولد وقتی او. است السالم علیه رضا امام اصحاب انبزرگ از بزیع بن اسماعیل بن محمد داریم روایت گوییم؟

 از السالم علیه رضا امام از کند می نقل. است اصحاب بزرگان از این. شد روشن ام خانه باالی شمعی چراغی، دیدم خواب رویا عالم در شب

. است واسع چاه آب. است الحقیقت نور شکالم. «شیء یفسده ال واسع  البئر ماء» فرمودند: که سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر کالم

 در  مسئله چیزی یک تا کند می حاکم و کند می اقتضا آن و این به ،ندارد چون او اما یمنص تابع ما. کند نمی فاسد را آن چیز هیچ

 کجا؟ آن و کجا این. بیاورد

 زیرا چرا؟. نداریم مستحبی طواف مورد پنج این از غیر گوید می داریم؟ تا چند مستحبی عمره حج ایام در طواف گوید می آمده یا

 اگر  گوییم می ما است؟ بوده معصوم عایشه. عایشه کار به دهد می تواف. دهد انجام طواف نداشت دوست مورد پنج این از غیر عایشه

 بیت اهل روایات طبق است تمام شا  بقیه نماز بعد و است شکسته نماز اگر روز سی تا ،است مسافر است مردد که رفت شهری به کسی

 تا آذربایجان رفت بار یک عمر بن عبداهلل زیرا چرا؟. است شکسته هایتنماز ،بودی مردد قدرچ هر تو نه گویند: می چه هانآ. السالم علیهم

 کاری یک و آنجا است رفته او است؟ بوده معصوم عمر بن عبداهلل خب. خواند شکسته را هایشنماز همه و بود مردد. بود جاآن ماه شش

 همه  دیگران منظر در ،بود مدینه در الاقل حاال. ندنیست معصوم که صحابه. بدهی فتوا او به خواهی می که نیست پیغمبر او. است کرده

 می. دارد کم نبوی روایات. ندارد قرآن بیند می چرا؟. دهند می فتوا را این حاال. نیست معصوم رأی کاشف این که کردند می سکوت

 این. است حجت اش همه ویدگ می را اول قرن سه این در سلف عمل و سلف یا تابعین در رود می یا را  صحابه کل یا ،دروازه ماست زند

 است!؟ فقه

 جایگاه این بر السالم علیهم بیت اهل چقدر ببینید حاال. است این وصایت روح. این یعنی وصایت. بینیم می ما را نقص این که است این

 . کنیم شباز باید. دارند تاکید السالم علیهم بیت اهل

 

 . کنم می عرض برایتان ،است آمده روایات در که شآثار و ها ویژگی. کردم عرض را چیست وصایت روح

 تک  تک من .کنید دقت را هااین. یک حدیث، 1۸3 صفحه 3۵ جلد بحار ،1۸۶ صفحه صدوق  امالی شآدرس. است این آثار از والیت پس

 . وصایت و است وصی کلمه شوایتر هر در که روایاتی. آوردمدر نکته و کردم دقت را روایات
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ْهطا   ِإنَّ » ودِ  ِمن   ر  ه  وا اْلی  م  ْسل 
 
ْم  أ ْبد   ِمْنه  ِه  ع  م   ْبن   اللَّ ال  د   و   س  س 

 
ة   و   أ ب  ْعل  اِمین   اْبن   و   ث  ا اْبن   و   ی  وِری  ا ص  و  ت  أ 

 
ِبيَّ  ف   آله و  علیه الله  صلی النَّ

 . آمدند  وسلم آله و علیه اهلل صلی پیغمبر پیش. آوردند اسالم یهود از یا عده «وسلم

وا» ال  ا ق  ِبيَّ ی  ِه   ن  ی ِإنَّ  اللَّ وس  ی م  ْوص 
 
ی أ ع   ِإل  وش  ون   ْبِن  ی  ْن  ن  م 

 
ك    ف ِصیُّ ا و  ول   ی  س  ه ر   یوشع به علیه السالم موسی اهلل! نبی یا گفتند. «اللَّ

 کیست؟ تو وصی. کرد وصیت

 و اهلل صلی پیغمبر از بعد سفانهأ مت. است بوده انبیاء همه برای. است چهارتا دوتا دو. است روشن کامال چیز یک وصایت قصه اصال بینیدب 

 علیه علی منینؤامیرالم شهرت این که داریم بحثی یک هللاءشا ان حاال. کردند کتمان را قصه این توانستند تا منافقین این سلم و آله و علیه

 مشهور  مسلمین پیش و کتاب اهل پیش ،انبیاء پیش تکوین عالم در حتی ،فرشتگان پیش است؟ بوده کسانی چه پیش وصی به السالم

  کیست؟ تو وصی. ننو بن یوشع به کرد وصیت علیه السالم موسی. «؟وصیک نم  » :گوید می. دارد اشاره روایات همه نص. هبود

ْن » م 
 
ك   ف ِصیُّ ا و  ول   ی  س  ِه  ر  ْن  و   اللَّ ا  م  ن  ِلیُّ عْ  و  ك  ب  ْت » ؟کنید می استفاده چه این  از. است آورده وصی از بعد را والیت ببینید «د  ل  ز  ن 

 
 ف

ِذِه  ة   ه  ما -اْلْی  م   ِإنَّ ک  ِلیُّ ه   و  ه    و   اللَّ ول  س  ِذین   و   ر  وا الَّ ن  ِذین   آم  ون   الَّ ِقیم  الة   ی  ون   و   الصَّ ْؤت  كاة   ی  ْم  و   الزَّ ون ه   شئونات  از  پس «راِكع 

 .خواند می را والیت آیه کیست؟ تو وصی :گوید می. شد نازل والیت آیه سپس .است  والیت  وصایت، 

 روایت  طورهمین. روایت اهل نه باشید درایه اهل روایات در که آمده دستور. است وصایت حقیقت والیت، که شود می معلوم پس 

 . بیاورید در توانید می را معارف از دریایی. کنید تعمق. کنید ملأ ت. بخوانید. جلو بروید دنخوانی

 ذکر برایش مختلفی های نزول نأش یعنی. است شده نازل آیه این مختلفی موارد که شود ستفادها شاید این از. «فنزلت» :گوید می

. بگو دوباره ،است شتوق االن. بگو را همین است شوقت االن. هشد می نازل آیه مختلف مواقع در. نه ها؟این با دارد اختالف آیا. است شده

 آن ). بودند خوابیده سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر یموقع یک. است الشیعه مصادر در نظرم به. گویند می ها سنی خود که است ای قصه

 خوابیده زمانی یک سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر. (است شیعه روایت ،دارد روایت در که آن. است این شمشهور بخشی تمخا قصه

 آمد ماری یک دیدم مرتبه یک :گفت. کند بیدار وقت سر را سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر بود مواظب. بود ایستاده در کنار انس. بودند

. است شده نازل آیه این :فرمودند. پریدند خود جای از سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر مرتبه یک و سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر نزدیک

 که روایاتی این با. شود می استفاده جااین از السالم علیه علی منینؤامیرالم  بخشی خاتم افتاده؟ اتفاقی چه گفت ،بیرون مدآ مرتبه یک

 . است شده نازل مکرر ،کنید بخواهید شجمع

 دوم نأ ش و دومی معنای سراغ برویم 

 می را وصایت. دارد جعل تعبیر که برایتان بخوانم روایت 1۷۹ حدیث 323 صفحه 3۶ جلد بحار. دارد جعل از عبارت روایات از بعضی در

 فرمودند: سلم و آله و علیه و اهلل صلی پیغمبر. جعل :گوید

ا» مَّ ِرج   ل  ی   ِبي ع  اءِ  ِإل  م  ْغت   و  » معراج، رفتم ها آسمان به که وقتی من «السَّ ل  ة   ب  ی ِسْدر  ه  ْنت  اِني اْلم  اد  لَّ  ن  ه   ج  ل  ال  ال   ج  ا فق  د   ی  مَّ ح    م 
ْلت   ْیك   ق  بَّ ِدي ل  یِّ ال   س  ي  ق  ا ِإنِّ ْلت   م  ْرس 

 
ِبّیا   أ ْت  ن  ض  اْنق  ه   ف  ام  یَّ

 
ام   ِإالَّ  أ ق 

 
ْمرِ  أ

 
ْعِدِه  ِمْن  ِباِْل ه   ب  ِصیَّ  جز به نفرستادم پیغمبری هیچ من. «و 

 که شعمر. هوصی :گوید می ؛یهول گوید نمی. «بعده من باالمر اقام» ،رسید پایان به شنبوت رسید، پایان به شایام که وقتی که این

ْل ف  ». کرد مشخص را خودش از بعد وصی رسید، آخر به که اش پرونده آمد، سر به ِليَّ اْجع  ِبي ْبن   ع 
 
اِلب   أ ام   ط  م  ِصيَّ و   اْْلِ   اْلو 

ك  ْعد   به وصایت از است شده تعبیر جا این در. است عهد همان به جعل این. خدا جانب از است جعلی وصایت پس. دارد جعل تعبیر. «ب 

 .است  خدا  جانب  از عهدی  یک  و  جعلی یک  وصایت. وصی عنوان به را او بده قرار «وصی فجعل». جعل
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. کنند می بیان چگونه را وصایت حقیقت ببینید. است السالم علیه علی منانؤامیرم از روایت. 12 حدیث ۴32 صفحه ،جلد 3۵بحار 

 وصل و عهد که کند می ییدأ ت را معنا این. هدایت راستای در انسان و خدا بین است وصلی حلقه. معنوی است ای وسیله وصایت

 فرمایند: می السالم علیه امیرالمؤمنین. بگیریم

 وسیله وصیت. کنیم توجه چیز یک به جاهمین .الکتاب علم اوست دست که هستم سیک نآ من. «الکتاب علم عنده الذی هو  انا»

 من» فرمایند: می چه السالم علیه علی امام. ببینید را این. هدایت راستای در خلق و خدا بین است معنوی وصلی حلقه. معنوی است ای

 به علم یا است محفوظ لوح به علم یا کتاب ودخ به علم یا الکتاب علم حقیقت این حاال «.است من پیش الکتاب علم که هستم کسی آن

 .باشد ،خواهد می هرچه. است غیب

 توسط را هایی نامه علیه السالم نبی سلیمان. شنیدید را علیه السالم سلیمان قصه و برخیا بن آصف قصه. گوید می چه قرآن ببینید حاال

ال  » گفت: اش جلسه در علیه السالم سلیمان حضرت. است دور راه. گذارند می مالقات قرار و سبا ملکه با کند می بدل و رد هدهد ا ق   ی 
ا ه  یُّ

 
  أ

ل   ْم  اْلم  ک  یُّ
 
ْأِتیِني أ ا ی  ْرِشه  ْبل   ِبع  ن ق 

 
وِني أ ْأت  ْسِلِمین   ی   تاج تواند می کسی چه ،بیایند من پیش بسته دست هااین که آن از قبل «م 

ال  » بیاورد؟ من پیش لحظه یک در و دبردار آنجا از بوده( یمن در که) را بلقیس تخت و ا اْلِجِنّ  ِمن   ِعْفِریت   ق  ن 
 
بْ  ِبِه  آِتیك   أ ْن  ل  ق 

 
 أ

وم   ق  اِمك   ِمْن  ت  ق  ي م  ِإِنّ ْیِه  و  ل  ِوي ّ  ع  ق  ِمین   ل 
 
 از که این از قبل :گفتند ،بودند علیه السالم سلیمان حضرت مسخر که جنیان از گروهی. «أ

ال  ». آوریم می ما ،بشوی بلند جایت ِذي  ق  ه   ال ّ اِب  ِمن   ِعْلم   ِعْند  . است او وصی ظاهرا آصف .برخیا بن آصف کیست؟ این حاال «اْلِکت 

ال  » ِذي ق  ه   ال ّ اِب  ِمن   ِعْلم   ِعْند  ا» گفت: ،ددان می الهی مکتوم علم و الهی کتاب از کمی یک ،کتاب از علمی که کسی آن «اْلِکت  ن 
 
 أ

ْبل   ِبِه  آِتیك   ْن  ق 
 
د ّ  أ ْرت  ْیك   ی  ك   ِإل  ْرف  ا». آورم می ،بزنی هم بر چشم که آن از قبل من. «ط  م ّ ل  آه   ف  ا ر  ِقر ّ ْست  ه   م   تاج دید مرتبه یک «ِعْند 

ال  ». است او پیش تخت و ا ق  ذ  ْضِل  ِمْن   ه  ي  ف  ِبّ ِني ر  و  ْبل  ر   ِلی  ْشک 
 
ْم  أ

 
ر   أ ْكف 

 
 .«أ

 حضرت  ،است من ذهن در که طوراین کند؟ را کار این توانست نمی علیه السالم سلیمان خود مگر که کردند الؤس السالم علیه جواد امام از

 پیغمبری هر دانستند می مردم چون .باشد وصیش نام به قرعه این خواست می اما. بیاورد توانست می خودش بله :فرمودند

 . مرگشان قبل کردند می سازی زمینه پیغمبران و دارد وصی

 یمن از را او تخت و تاج زدن هم بر چشم یک در تکوین نظام این در توانست می برخیا بن اصف این. بگویم خواهم می را این نتیجه:

 علی حاال. کند تصرف تکوین نظام در توانست ،داشت آگاهی الهی کتاب از کمی یک. «الکتاب من علم عنده» :گوید می که او. بیاورد

 علم» :گوید نمی. «الکتاب علم عنده الذی  هو  انا». است عالم خدا !؟کندب تواند می چه ،دارد را کتاب کل علم که السالم علیه مرتضی

 . «الکتاب من

ْد  و  » ه   ق  ق  د ّ ه   ص  اه   و   الل ّ ْعط 
 
ة   أ ِسیل  ِة  ِفي اْلو  ِصی ّ  تا. داده وصیت در وسیله او به و باشم علی من که کرده تصدیقش را او خدا و. «اْلو 

ي أمة تخلی ال   و  » :گوید می و رسد می جااین لِّ خ  ه   ]ی  ت  مَّ
 
ِتِه  ِمْن  [أ ِسیل  ْیِه  و   پس. نیست خالی خالق و خلق بین وسیله از امتی هیچ. «ِإل 

ِتِه  ِمْن ». هدایت راستای در خالق و خلق بین است وصلی حلقه و است ای وسیله وصیت حقیقت ِسیل  ْیِه  و  ی و   ِإل  ِه  ِإل   حضرت بعد. «اللَّ

ال  » :فرمایند می ا یا ق  ه  یُّ
 
ِذین   أ وا الَّ ن  وا آم  ق  ه   اتَّ وا و   اللَّ غ  ْیِه  اْبت  ة ِإل  ِسیل   الیه ابتغوا و» را آیه این مخالفان االسف مع که این. «اْلو 

 این. بعدش هم گوید می قبلش هم را عمل. «الله اتقوا». گفت را عمل. است شخص. نیست عمل !نه. عمل به برند می را «الوسیله

 و خلق بین واسطه ،وسیله. هستم علی من. هستیم ما وسیله گوید می. است شخص این. «الوسیله الی ابتغوا و» :گوید می وسط

 وسیله  وصی بنابراین شد؟ چه وصایت حقیقت پس. هستند تشریع و تکوین نظام در راهنمایی وسیله. هدایتند وسیله ها آن. است خالق

 .خالق و خلق بین ستا ای
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 تفویض  را هایم ویژگی من که چه آن. است وصل و تفویض و عهد ،وصایت حقیقت :فرمایند می روایت در چیست؟ وصایت حقیقت

 است: شرح بدین حدیث از قسمتی :السالم علیه صادق االمام عن :1 حدیث 1۷ صفحه ۴۶ جلد بحار. است اوصیا نزد نبوت آثار. تو به کردم

ْین   ِإنَّ » س  ْلح  ْیِه  ا  ل  م   ع  ال  ی السَّ ْوص 
 
ی  أ ِليِّ  ِاْبِنِه  ِإل  ْیِن  ْبِن  ع  س  ْلح  ْیِهما ا  ل  م   ع  ال  ل   و   السَّ ع  ه   ج  م  ات  ِعِه  ِفي خ   کردند را انگشترشان .«ِإْصب 

ض   و  » چه؟ یعنی اوصی این «ابنه  الی اوصی». السالم علیه سجاد امام انگشت در وَّ
 
ْیِه  ف ه   ِإل  ْمر 

 
ا أ م  ه   ك  ل  ع 

 
ول   ف س  ِه  ر  للَّ ی ا  لَّ ه   ص  للَّ ْیِه  ا  ل   ع 

ِمیرِ  آِلِه  و   ْؤِمِنین   ِبأ  ْلم   امام ،کرد السالم علیه منینؤالمامیر با آله و علیه اهلل صلی خدا رسول که کاری همان. کرد تفویض او به را کارش و. «ا 

 .کردند السالم علیه سجاد امام با السالم علیه حسین

ه   و  » ل  ع 
 
ِمیر   ف

 
ْؤِمِنین   أ ْلم  ِن  ا  س  ْیِه  ِباْلح  ل  م   ع  ال  ه   و   السَّ ل  ع 

 
ن   ف س  ْلح  ْیِن  ا  س  ْیِهما  ِباْلح  ل  م   ع  ال  لسَّ . است امور تفویض وصایت حقیقت.  «ا 

 محض حقیقت این. هستی من راه دهنده ادامه وت. او به امور تفویض پیمان، عهد،. الحق امام بر سابق امام عهد. است عهد معنای همان

 .عهد و است


