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 .فی األذان واإلقامةموضوع: 
 حضرت موسی بن جعفر علیه السالم راشهادت 

 .مینکتسلیت عرض می  
د نچ، در مورد هنج البالغه بودحبثمان ها چهارشنبه 

سید شرف مطلب را مقدمة عرض می کنیم؛ اول اینکه 
ما بود که از و تأثری گذار الدین یکی از علماء بزرگ 

، ایشان کتابی دو ببسیار قوی علم و فکر و تتبع نظر 
که خواندن و مراجعه به این    "المراجعات"دارد بنام 

الزم است و آیت اهلل العظمی بروجردی اعلی اهلل  باتک
 و دمقامه نیز هم خودشان این کتاب را مطالعه می کردن

، می کردند تا هتیه و مطالعه کنندبه دیگران توصیه  مه
با یکی املراجعات مناظره غری حضوری سید شرف الدین 

از علماء اهل سنت می باشد به این صورت که نامه 
، سید شرف الدین تألیفات ئی برای هم می نوشتندها

        دارد که مهگی بسیار خوب و مهم  مه دیگری
 می باشند.
الم در هنج حضرت امری علیه السدیگر اینکه مطلب 

َواْعَلُموا َأنَُّكْم َلْن تَ ْعرُِفوا » البالغه می فرمایند:
، َوَلْن تَْأُخُذوا ِبِميثَاِق تَ رََكهُ  الَِّذي تَ ْعرُِفوا َحتَّى الرُّْشدَ 

ُكوا  الَِّذي تَ ْعرُِفوا َحتَّى اْلِكَتابِ  نَ َقَضُه، َوَلْن َتَمسَّ
َفاْلَتِمُسوا َذِلَك ِمْن ِعْنِد  نَ َبَذهُ  الَِّذي تَ ْعرُِفوا َحتَّى بِهِ 

و بدانید راه حق را نشناسید مگر كساىن را كه  ،1«َأْهِلهِ 
آن را ترك كردند بشناسید، و پیمان قرآن را حمكم نگریید 
مگر به آنان كه عهد كتاب را شكستند شناخت پیدا  
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كنید، و متمّسك به آن نشوید مگر به وضع آنان كه 
مهه این  آن را به جانىب انداختند معرفت پیدا منایید

 .ش )كه اهل بیت پیامربند( خبواهیدواقعیات را از اهل
بنابراین یکی از چیزهائی که برای ما بسیار الزم است و 
حضرت امری علیه السالم نیز امر به آن فرمودند این 

و توجه داشته باشید که ثلث  میاست که باید تاریخ خبوان
متعال این قران کرمی مهنی تاریخ می باشد زیرا خداوند 

و کسانی   یده و اداره می کندعامل را بر اساس سنن آفر 
و   ت کردند موفق بودندبا این سنن اهلی موافق که

به گمراهی رفتند با سنن اهلی خمالفت کردند کسانی که 
السالم  این کالم حضرت امری علیه س، پو نابود شدند

و خود قران نیز توصیه به  مانند ستاره ای می درخشد
آهنا و بعد  سننخواندن تاریخ و قصص اقوام گذشته و 

عالمه امینی اعلی اهلل  و ای مردم کرده استبیان آهنا بر 
درباره تاریخ غدیر و  جلد اول کتاب الغدیر  درنیز مقامه 

و االن نیز در  نسنت آن حبث کردهاد وکال امهیت تاریخ 
حوزه های علمیه باید افرادی که استعداد دارند مشخص 

در مباحث تارخیی  شوند و تشویق و ترغیب شوند تا
 فعالیت کنند.

آله از  و هیلعرض کردمی که پیغمرب صلوات اهلل عقبال 
دنیا رفتند و حضرت امری علیه السالم با اصحاب خاص 

که عده ای جتهیزات دفن پیغمرب بودند  خودشان مشغول 
بنی ساعده  سقیفه مجع شدند و بهمثل ُعمر و ابوبکر 

میم گریی کنند، صتتا در مورد غصب خالفت  رفتند
حضرت امری علیه السالم فرمودند من خیلی مظلوم واقع 

با دو  مرافعات خودشان چون مردم برای رفعشدم 
 مختشان را حل می کنند ولی در غدیر مشکال شاهد

نفر شاهد بودند که پیغمرب من را به هزار بیش از صد 
کتمان کردند و مجع ولی   معرفی کرد دو خعنوان جانشنی 
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ب  صغ اشدند و خلیفه ای مشخص کردند و خالفت ر 
در سقیفه بنی ساعده مجع شدند و کار  هصالخکردند، 

هنج البالغه را متام کردند و حضرت این کلمات را در 
و من كالم له »بیان فرمودند: ان موضو  مه مورددر 

عليه : قالوا لما انتَ َهت إلى أميرالمؤمنين عليه السالم
صلی اهلل أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اهلل  السالم

قالت األنصار؟ قالوا ما  عليه السالم، قال عليه وآله
 :عليه السالمقالت: مّنا أمير و منكم أمير. قال 

صلی اهلل عليه فَ َهالَّ اْحَتَجْجُتْم َعَلْيِهْم بَِأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َوصَّى بَِأْن ُيْحَسَن ِإَلى ُمْحِسِنِهْم َو يُ َتَجاَوَز َعْن  وآله

ِة َعَلْيِهْم؟ فَ َقاَل ُمِسيِئِهْم؟ قَاُلوا َو َما ِفي َهَذا ِمَن اْلحُ  جَّ
َماَمُة ِفيِهْم َلْم َتُكِن اْلَوِصيَُّة  عليه السالم َلْو َكاَنت اإْلِ

َفَما َذا قَاَلْت قُ َرْيٌش؟ قَاُلوا  عليه السالمِبِهْم. ثُمَّ قَاَل 
ْت بِأَن ََّها َشَجَرُة الرَُّسوِل  . صلی اهلل عليه وآلهاْحَتجَّ

وا بِالشَّ ا عليه السالمفَ َقاَل  َجَرِة َو َأَضاُعوا ْحَتجُّ
 .2«الثََّمَرة

از سخنان آن حضرت است در حق انصار.   ه:مجر ت
گویند: وقىت پس از رحلت رسول خدا صّلى الّله علیه و 

فرمود: انصار چه   آله اخبار سقیفه به آن حضرت رسید،
عرضه داشتند: انصار گفتند: امریى از ما و  گفتند؟

فرمود: چرا به گروه  آن حضرت .امریى از مشا باشد
انصار این گونه احتجاج نكردید كه پیامرب صّلى الّله علیه 
و آله وصیت فرمود كه به نیكوكار انصار نیكى شود، و 

به حضرت گفتند:   از بد كارشان چشم پوشى گردد؟
فرمود: اگر  در این وصیت چه حّجىت بر انصار است؟

      حكومت از آنان بود پیامرب در حقشان سفارش
عرضه   سپس فرمود: قریش چه گفتند؟  .ى كردمن

داشتند: قریش استدالل كردند كه آنان شجره رسولند 
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فرمود: به درخت احتجاج كردند،   .صّلى الّله علیه و آله
 .و میوه آن را ضایع منودند

و در شرح ابن ابی  5خطبه در شرح خوئی جلد این 
و در شرح  1لد ج لو در شرح فی ظال 6احلدید جلد 
 ذکر شده که مراجعه و مطالعه بفرمائید. 2حبرانی جلد 

 حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...بقیه 
 

 والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل
 علی محمد و آله الطاهرين

  


