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 آغاز سخن 

و الصلوة و السالم على بسم اهللا الرحمن الرحيم و الحمد هللا رب العالمين آثيرًا آما هو اهله 
محمد و آله االطهرين الطيبين سيما بقية اهللا فى العالمين و اللعنة على اعدائهم و مخالفيهم و 

 .منكرى فضائلهم اجمعين

پيامبران بزرگ و اوصياى آنها و علماى پاآدامن دين، در تمام تاريخ بشر مانند خورشيد 
اند، تا آدمى بر جهالت و تاريكى   نور بخشيدهدرخشان و ماه تابناك و ستارگان فروزان آسمان 

فائق آيد و بتواند و ديعه خداوندى نهان خويش را بپروراند و خويشتن را از پستى و پليدى 
 . برهاند

اما در مرحله بعد عالمان دين، . نهاد آنان هستند  پيشروان اين راه پيامبران و اوصياى پاك
 . اند ى پاى آنها نهادهپاى در جا... محدثان، مفسران، فقيهان و 

ايشان، )عليهم السالم( و اوصياى طاهرين)صلى اهللا عليه وآله(معرفت به سيره در زندگى پيامبر اآرم
اما شناخت . از آنجا آه آنها اسالم مجسم و تحقق خارجى آن هستند. شناخت واقعيت اسالم است

 . باشد  يابى به حقايق دين مى عالمان ربانى، قدمى بزرگ در راه

زيرا چنانكه ديديم ; يابى به حقايق دين است آشنايى با سيره بزرگان علم دين، خود نوعى راه
آنچه خداوند متعال توسط رسوالن خويش براى سعادت دنيا و آخرت بشر نازل فرموده است، 

، توسط علماى بزرگ به مرحله عمل )عليهم السالم(بيت عصمت و طهارت بعد از عصر اهل
ها هم در عصر غيبت به وسيله چنين  انسان.  نشر يافته استرسيده است و سپس

لذا شناخت اينان يك . اند  اند و به سعادت ابدى رسيده هايى با حقايق اسالم آشنا شده  شخصيت
 . قدم در راه شناخت دين است

قدر و منزلت چنين آسانى با چند جمله آوتاه آه در اين نوشته آمده است، قابل ارزيابى 
 . آند همين اجمال نيز مقصد را روشن مىولى . نيست

هاى بزرگ جامعه اسالمى شيعى ما، حضرت آيت اهللا عالمه   يكى از معدود شخصيت
اى آرام نداشته است و با آار و تحقيق و   عسكرى است آه در طول عمر پربرآت خود، لحظه

ايشان . ستخدمت به مردم و مجاهدت و مبارزه با طواغيت عراق سراسر آن را آآنده آرده ا
 :آوريم اند آه در زير به طور خالصه آنها را مى در ابعاد مختلفى آار و خدمت آرده

در آنجا مجموعه . اند  زيسته ايشان تا قبل از حكومت صداميان بر عراق، در بغداد مى
بزرگى از مدارس ـ دبستان، دبيرستاِن پسرانه و دخترانه و بزرگساالن ـ و دو دانشكده علوم 

ديث و ادبيات عرب تأسيس آردند آه تنها يك مدرسه امام جواد در بغداد در حدود قرآن و ح



آموز داشت و در طول ساليان دراز حضور در جامعه عراقى،  چهارده شعبه و چند هزار دانش
البته به خاطر خطرات جدى آه در اوايل . اند نسل برترى براى جامعه عراق تربيت آرده

 به وجود آمد، ايشان به ايران مهاجرت آرده و در تهران رحل حكومت بعث عراق براى ايشان
 را )عليهم السالم(هاى فرهنگى و دفاعى از مكتب اهل بيت از هنگامه ورود، حرآت. اقامت افكندند

شروع آردند و شعبه دانشكده اصول الدين را در ايران تأسيس نمودند آه با سه دانشكده در 
 . اند بى را تربيت آردهتهران، قم و دزفول دانشجويان خو

 در جهان شناخته شده است و به )عليهم السالم(آتب تحقيقى و دفاعى ايشان از مكتب اهل بيت
ها و اثر گذارى آنها در مجامع علمى جهان و در  اين آتاب. هاى متعدد ترجمه گشته است  زبان

م آه از نقاط ا هاى بسيارى را ديده  اينجانب نامه. ميان مردم مناطق اسالمى مطرح است
آند آه او يا گروهى   اند و نويسنده نامه اقرار مى  مختلف جهان اسالم خدمت ايشان ارسال آرده

اين نحو اثر گذارى صريح و واضح، در . اند اند، شيعه شده آه آتابهاى ايشان را مطالعه آرده
 . شود آمتر اثرى ديده مى

 بدون اينكه درگير تعصبات آور هاى ايشان، اين است آه خواننده يكى از مزاياى آتاب
اى جز  اى آه خواننده منصف، چاره  به گونه. آيد  شود، با تحقيقات ناب به خضوع در مى

 اقرار و پذيرش 

 . نخواهد داشت

هميشه تحقيقات ايشان، به دور از هرگونه تعصب و برخوردار از داليل متقن و غيرقابل 
ف علمى نتوانستند واقعيت را درك آنند و هاى ضعي  ولو در بعضى مواقع هاضمه. ترديد است

اند آه قطعًا اين نحوه  با تعرض و برخوردهايى نابخردانه و عوامانه، مايه رنجش فراهم آرده
 .سازد  دار مى برخورد، شأنيت علم و عالم را خدشه

اند آه ايشان منكر واقعه  مثال درباره حديث آساء، بعضى از علما به ايشان هجوم آورده
ليكن بايد گفت آه واقعه آساء در خانه ام سلمه ـ رضوان اهللا عليها ـ از مسلمات . اند هآساء شد

اند و  اى تأليف آرده  اسالم است و حضرت استاد عالمه در اين مورد از ساليان پيش رساله
بنابراين آنچه . اند رواياتى را از مآخذ درجه اول شيعه و سنى در توضيح و اثبات آن آورده

اند، به حديثى آه در ملحقات مفاتيح الجنان آمده و از منتخب  ورد حديث آساء گفتهايشان درم
البته بحث در اين نيست آه با حديث آسايى آه در . شود  طريحى نقل شده است مربوط مى

توان توسل پيدا آرد، بلكه مقصود اين است آه با آن   ملحق مفاتيح الجنان آمده است، نمى
 . مخالفان رفتتوان به احتجاج با  نمى

 . آوريم نظر ايشان درباره زيارت عاشورا نيز نياز به توضيح دارد آه مى

طبق نقل ابن قولويه در آامل الزيارات، زيارت عاشورا تصريح در لعن ندارد و با نقل شيخ 
استاد عالمه در آتاب . الطائفه در مصباح المجتهد، در نسخ مختلف آن اختالف جدى دارد

د به نام منتخب االدعيه به نقل ابن قولويه اعتماد آرده و آن را آه موافق نسخ دعاى تأليفى خو
آن هم در . اشكال وارد آردن ايشان در نقل مصباح است. آورند  تر مصباح است، مى  قديمى
اگر هم . هايى آه آتابت متأخر از عصر صفوى دارد آه متأسفانه شهرت عام يافته است نسخه



را گفته شده است، درمورد نسخه مورد اختالف است نه اصل آن سخنى درمورد زيارت عاشو
 . توجه به مبانى علمى به صورت يك مشكل درآمده است و اين مسئله در دست عوام بى

عليهم (اند واليت على و ائمه اطهار اين جزوه را هم ايشان در جواب آسانى آه مدعى بوده

 پيروان مكتب خالفت و پيروان مكتب اهل اند آه براى تنوير   در قرآن نيست، نوشته)السالم
 ١٣٨٣بنياد بين المللى غدير به مناسبت عيد غدير سال . باشد   بسيار مفيد مى)عليهم السالم(بيت

به لحاظ حساسيت موضوع و اينكه الزم است . بيست هزار از اين جزوه را چاپ و نشر داد
جامعه اسالمى با مطالب بنيادين خود به زبان ساده آشنا باشد و جلوى اشخاص مزدورى آه 

باشد . سعى دارند جامعه اسالمى را به تشنج بكشانند گرفته شود، به چاپ مجدد آن اقدام نموديم
 . آه مقبول درگاه مواليمان قرار گيرد

تر گرداند و همه  والنىخداوند عمر اين عالم بزرگ را براى خدمت به جامعه شيعى ط
 آخرالزمان حفظ آند  علماى اسالم را از بليات

 
      انشاء اهللا              

  روابط عمومى بنياد بعثت            
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 مقدمه

آنند، عبارتند   مطرح مى) اهل تسنن(دو مورد از شبهاتى آه برخى از پيروان مكتب خلفا 
 : از

 را نام حضرت على در قرآن نيست؟چ

 چرا موضوع امامت در قرآن مطرح نيست؟

نماييم، سپس به مدد پروردگار  در پاسخ به اين دو شبهه، ابتدا معنى امامت را بررسى مى
 :آنيم پاسخ اين دو سؤال را بيان مى

 پيشوا تواند بى باشد و هيچ جامعه بشرى نمى ، در لغت عرب به معنى پيشوا مى»امام«
تواند  هاى بشرى را چه آسى مى بنابراين، بايد درباره اين بحث شود آه پيشوايان جامعه. بماند

 !هاى بشرى؟  تعيين آند؟ خداوند بارى تعالى يا افراد جامعه

 : فرمايد  در اين باره خداوند تبارك و تعالى در قرآن آريم مى

و ; ١نَّ قاَل ِإّنى َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َو ِمن ُذرِّيَّتى َقاَل ال َيَناُل َعْهِدى الّظاِلِميَنَو ِإِذ اْبَتَلى ِإبراهيَم َربُُّه ِبَكِلمت َفَأَتمَُّه(

خداوند به او . ها برآمد آن هنگامى آه پروردگار، ابراهيم را به آلماتى آزمود، حضرت ابراهيم از عهده آن آزمايش

) پيشوايى(به فرزندان و دودمان من از اين پيمان : ابراهيم عرض آرد. ام مردم قرار دادممن تو را پيشوا و ام: فرمود

 رسد؟ اى مى بهره

 ).شود پيمان من شامل ظالمان و ستمكاران نمى: خداوند به حضرت ابراهيم فرمود
. بنابراين آيه شريفه، خداوند براى مردم امام معين فرموده است و آن امام بايد معصوم باشد

مانند ; آند، گاه رسوِل صاحِب شريعت است لبته امامى آه خداوند براى مردم تعيين مىا
حضرت نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد ـ صلوات اهللا عليهم ـ و گاه وصى آن 

قبل . مانند سام، فرزند نوح و َيَسع، وصى حضرت موسى; باشند پيامبراِن صاحِب شريعت مى
 شيث، وصى حضرت آدم، آه نام بعضى از آنها در قرآن آمده و بعضى از آنها هم، هبة اهللا يا

آنچه الزم . پس ذآر نشدن نام وصى در قرآن، داللت بر وصى نبودن او نيست. ذآر نشده است
. رسد، اين است آه هر پيامبرى وصى بعد از خود را به پيروان خود معرفى آند به نظر مى

 .امبر خاتم در قرآن آريم و سنت پيامبر بيان شده استدرباره دين اسالم هم به روشنى وصى پي

گيرد، روايات  شايان ذآر است رواياتى آه در اين آتاب مورد استناد و استدالل قرار مى
 .باشد  مكتب خلفا مى٢صحيح

                                                           
 .١٢٤: بقره. ١
صلى (شود آه سلسله راويان حديث، متصل بوده و به يكى از اصحاب رسول خدا روايت صحيح در مكتب خلفا به روايتى گفته مى. ٢

آنند آه عالوه بر اطمينان از   روايت صحيح را به روايتى اطالق مى)عليهم السالم(ليكن محدثين مكتب اهل بيت.  منتهى گردد) وآلهاهللا عليه



      گفتار اول پيش    
 

 

 

 
 : پيش گفتار اّول

 

 قرآن و سنت پيامبر مكمل يكديگرند
شرح و . ريشه تمامى اصول عقايد و احكام و ديگر معارف و علوم اسالمى در قرآن است

گفتار و رفتار پيامبر خاتم مشخص و معين تفسير و شكل و نحوه عمل به آن نيز در قالب 
از اين رو است آه . گويند   مى)صلى اهللا عليه وآله(گرديده است آه به آن حديث و سيره رسول اآرم

خداوند فرمانبردارى از پيامبرش را مقرون به اطاعت از خود قرار داده و اطاعت از او را 
 :همانند اطاعت از خود دانسته است

; ٦)و َأِطيُعوا اهللا َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل(; ٥)َوَاطيُعواهللا َوالرَّسُول(; ٤)قل َأِطيُعوا اهللا َو الرَّسول(; ٣) َو َرُسوَلُهَأِطيُعوا اهللا(

 ٨)َوَمْن ُيِطع الرَّسول َفقد َاطاَع اهللا(; ٧)َواطيُعوا الرَُّسوَل(

 ».فرمانبردار خدا و رسولش باشيد«
خداوند، سرپيچى از فرمان پيامبر خاتم را در آنار سرپيچى از دستورات خود قرار داده 

 : است

و هر آس از فرمان خدا و پيامبرش سرپيچى آند، پاداش او آتش جهنم ; ٩و من َيْعِص اهللا َو َرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم(

 ).است

 ).آنيد بيزارم اگر تو را نافرمانى آنند، بگو من از آنچه مى; ١٠َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإّنى َبِرٌئ ِممَّا َتْعَمُلون(
اند، اختيار را از  همچنين در برابر مقررات و فرامينى آه خدا و پيغمبرش وضع آرده

 : مؤمنان سلب آرده است

َرُسوَله َو َما َآاَن ِلُمْؤِمن َو الُمْؤِمَنة ِإذا َقَضى اهللا َو َرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم الِخْيَرُة ِمن َأْمِرهم َو َمن َيْعِص اهللا َو (

 نيست تا هنگامى آه خدا و پيغمبرش امرى را مقرر -اى اجازه-هيچ مرد و زن مؤمنى را ; ١١َفَقْد َضلَّ َضالال ُمِبينًا

                                                                                                                                                                      
رجوع شود به . صحت گفتار سلسله راويان حديث و متصل بودن آنان، روايت فقط از يكى از چهارده معصوم نقل شده باشد

 .ابة و ميزان اِالعتدالَاْسدالغابة، تهذيب التهذيب اِالص
 .٢٠ و ١: االنفال. ٣
 .٣٢: آل عمران. ٤
 .١٣٢: آل عمران. ٥
 . تكرار شده است٥٤:  و النور١٢: ، التغابن٣٣: ، محمد٩٢: ، المائده٥٩: هاى النساء اين آيه در سوره. ٦
 .٥٦: النور. ٧
 .٨٠: النساء. ٨
 .٢٣: جن. ٩
 .٢١٦: شعراء. ١٠
 .٣٦: احزاب. ١١



شك به گمراهى آشكارى افتاده  و هر آس از فرمان خدا و رسولش سرپيچى آند، بى; داشتند، در آارشان خودسر باشند

 ).است
اتم را در گفتار و رفتارش حجت خود بر خلق قرار داده، و او را پيشواى خداوند، پيامبر خ

 :فرمايد  همچنان آه مى; امت تعيين آرده است، تا از او پيروى آنند

 و ]جرا آنيدو ا[آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد ; ١٢َمآ َءاتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما َنهُكْم َعْنُه َفْانَتُهوْا() ١

 ).از آنچه نهى آرده، خوددارى نماييد
آنچه ; گويد و هرگز پيامبر از روى هواى نفس سخن نمى; ١٣ِإْن ُهَو ِإّال َوْحٌى ُيوحى* َو َما َينِطُق َعن الَهَوى () ٢

 ).گويد، چيزى جز وحى آه بر او نازل شده نيست مى
 : فرمايد و در جاى ديگر مى

 ).شك پيامبر خدا نمونه و الگوى نيكويى براى شما است بى; ١٤... آاَن َلُكم ِفى َرُسول اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌةَلَقد() ٣

      گفتار دوم پيش    
 

 

 

 
 گفتار دوم  پيش

 

  )صلى اهللا عليه وآله(پيش بينى پيامبر
ُحّجيت گفتار «و » اطاعت محض از پيامبر«گفتار اول آمد، آالم خدا درباره  آنچه در پيش

 )صلى اهللا عليه وآله(بينى پيامبر گفتار، از پيش  بود و در اين پيش» و رفتار پيامبر در آنار قرآن
 درباره آسانى آه خواهند گفت تنها از قرآن براى ما بگوييد و اصوال به حديث پيامبر اعتنا

 .  گوييم  آنند، سخن مى نمى

هاى ِصحاح و مآخذ معتبر مكتب   در آتاب)صلى اهللا عليه وآله(برخى از اين احاديث پيامبر اسالم
 :باشد  خلفا آمده است آه به شرح زير مى

 : احمد چنين آمده است» ُمسَند«دارمى و » ُسَنن«ابن ماجه، » ُسَنن«ِترمذى، » ُسَنن«در . ١

 : روايت شده است آه رسول خدا فرمود١٥»ِمقدام بن معدى َآرب«از «

 آه آگاه باشيد آه دور نيست مردى. اين را بدانيد آه بر من قرآن نازل شده و به همراه آن همانندش سنت است«

تنها قرآن را دريابيد، و هر چه را آه در آن حالل ديديد، : شكمش سير شده، راحت بر جايگاه خود تكيه داده، بگويد

 .»حاللش بدانيد و آنچه را آه حرام يافتيد، حرام و ناروايش بشماريد

                                                           
 .٧: حشر. ١٢
 .٤ و ٣: نجم. ١٣
 .٢١: احزاب. ١٤
 حديث ٤٧مقدام . رسيده است)صلى اهللا عليه وآله(به خدمت رسول خدا» َآنده«مقدام بن معدى آرب آندى، به همراه ديگر نمايندگان . ١٥

در سال مقدام در سرزمين شام . اند ، نقل آرده»مسلم«از رسول خدا روايت آرده آه تمامى آنها را َاصحاب ِصحاح و ُسَنن، به جز 
 . سالگى بدرود حيات گفت٩١ هجرى و در سن ٨٧

 .٢٧٢، ص ٢، ج »تقريب التهذيب«; ٢٨٠، ص »جوامع السيرة«; ٤١١، ص ٤، ج »َاسدالغابه«



 :يابد ِترمذى، حديث مزبور چنين ادامه مى» ُسَنن«در 

 » .سول خدا حرام آرده، مثل آن است آه خدا حرام فرموده استگمان هر چه را آه ر در حالى آه بى«
 : ابن ماجه، آخر آالم فوق چنين آمده است» ُسَنن«و در 

 .»همانند حرام خدا است«
 : احمد بن َحْنبل از ِمقدام بن معدى آرب روايت شده است» ُمسَند«در 

ست آه بعضى از شما در مقام تكذيب من دور ني: سپس فرمود; رسول خدا در جنگ خيبر چيزهايى را حرام آرد«

ميان ما و شما آتاب خدا : برآيند، در حالى آه راحت بر بالش خود تكيه داده اند، حديث مرا بر او بخوانند و او بگويد

 . آنچه را آه در آن حالل يافتيم، روايش خواهيم دانست و هر چه را آه حرام ديديم، حرامش خواهيم شمرد. وجود دارد

 .»اشيد آه آنچه را پيامبر خدا حرام آرده، مثل اين است آه خدا حرام فرموده استآگاه ب
ُعبيد «ابوداود از قول » ُسَنن«احمد، و » ُمسَند«ابن ماجه، » ُسَنن«ِترمذى، » ُسَنن«در . ٢

نبينم يكى از شما را آه ! آگاه باشيد«:  از پدرش آمده است آه رسول خدا فرمود١٦»اهللا بن ابى رافع

ام، بر او عرضه آنند و او  احت بر مسند خويش تكيه داده، امرى را آه من به انجام آن دستور داده يا از آن نهى نمودهر

 »!!آنم من آنچه را آه در آتاب خدا ببينم، عمل مى! دانم نمى: بگويد
 : احمد چنين آمده است» ُمسَند«جمله آخر حديث باال در 

 »!!ام من اين را در آتاب خدا نديده«
 ١٧»ِعرباض بن ساريه«ابوداود، آتاب خراج، باب تعشير اهل ِذّمه، از قول » ُسنن«در . ٣

 :آمده است آه گفت

رييس خيبريان . آردند ما با پيامبر وارد خيبر شديم، در حالى آه چند نفر از اصحاب، رسول خدا را همراهى مى«

اين ! اى محمد: خانه به رسول خدا گفترسيد، قدم پيش گذاشت و گستا آه مردى بسيار خشن و عصبانى به نظر مى

 !هاى ما را بخوريد و زنان ما را آزار برسانيد؟ درست است آه حيوانات ما را بكشيد، و ميوه

بر اسبت سوار شو، : آرد و فرمود» عبدالرحمن عوف«پس روى به . پيامبر خدا از اين موضوع سخت خشمگين شد

 . مؤمنان روا نباشد و بگو آه مردم براى اداى نماز جمع شوندو در ميان مردم فرياد برآور آه بهشت جز به 
 : گويد عرباض مى

سپس . مردم از گوشه و آنار براى اداى نماز و شنيدن سخنان پيامبر خاتم جمع شدند و با رسول خدا نماز گزاردند

پندارد آه   داده است، مىآيا بعضى از شما، در حالى آه راحت بر بالش خود تكيه: پيامبر خدا برخاست و چنين فرمود

آگاه باشيد آه من شما را پند داده و به انجام امورى ! خداوند چيزى را حرام نكرده است، مگر آنچه را آه در قرآن است؟

اهميت داشته و الزم [تر از آن  ام آه همه آنها به منزله قرآن است، يا بيش ام، و از آارهايى نهى نموده امر آرده

اند انجام داده باشند، بدون  د براى شما حالل نكرده است هنگامى آه اهل آتاب آنچه را بر عهده داشتهخداون. ]االجراست

 .»هايشان بخوريد اجازه و موافقتشان به خانه آنها وارد شويد، يا زنانشان را آزار رسانيد، و يا از ميوه

                                                           
او از ِثقات . را به عهده داشت)عليه السالم(رالمؤمنينعبيدالّله،آتابت ديوان امي. آزاد آرده رسول خدااست» ابورافع«عبيداهللا فرزند . ١٦

، ص ١، ج »تقريب التهذيب«. اند هاى حديث ثبت آرده آيد و احاديث او را تمام نويسندگان آتاب ُمحدثان طبقه سوم به حساب مى
 .١٤٤١، شماره ٥٣٢
، همه »بخارى و مسلم« حديث روايت آرده و اصحاب صحاح، به جز ٣١ابونجيح، ِعرباض بن ساريه سلمى، از رسول خدا . ١٧

 . هجرى چشم از جهان فرو بست٧٥عرباض در سال . اند آنها را نقل آرده
 .١٧، ص ٢، ج »تقريب التهذيب«; ٢٨١، ص »جوامع السيرة«; ٣٩٩، ص ٣، ج »د الغابهَاس«



 )صلى اهللا عليه وآله( آمده است آه رسول خدا١٨احمد بن حنبل از قول ابوُهَرْيِره» ُمسَند«در . ٤
 :فرمود

در : نبينم يكى از شما را آه چون حديث و سخن مرا بر او عرضه نمايند، او راحت بر جايگاه خود تكيه داده، بگويد«

 »!!اين مورد از قرآن برايم بخوانيد
آان «:  روايت شده است آه گفت١٩دارمى از َحّسان بن ثابت َانصارى» ُسَنن«در مقدمه . ٥

همان طور آه جبرئيل، قرآن را بر پيامبر خاتم نازل ; ِجبريُل َينزُل َعلى َرُسوِل اهللا ِبالُسنَّة، َآما َيْنِزُل َعَليه ِبالُقرآن

 .»آورد آرد، سنت را هم بر آن حضرت فرود مى مى
 هايى از آيات قرآنى و احاديث نبوى است آه مسلمين را امر به تبعيت از  اين موارد، نمونه

نمايد، و آسانى را آه به  رسول خدا و سنت پاآش نموده و از مخالفت با آن حضرت نهى مى
آنند، شديدًا سرزنش آرده و   دليل تمسك به قرآن، سنت را زير پا گذاشته و به آن اعتنايى نمى

 . دهد مورد عتاب خود قرار مى

قرآن و بدون مراجعه به سنت توان اسالم را تنها از ِخالل آيات   ها، اساسًا نمى گذشته از اين
 :سازد  دو مثال ذيل، حقيقت را روشن مى. فرا گرفت)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

ــ در قرآن، امر و تأآيد شده است آه نماز بخوانيم، اما اينكه اين عمل چگونه و تحت چه 
به احاديث با مراجعه . گردد شرايطى انجام شود، جز با مراجعه به سنت پيامبر خاتم معلوم نمى

گيريم  ها، َاذآار، قوانين و ُمبطالت نماز را فرا مى  و سيره رسول خدا، تعداد رآعات و سجده
 . يابيم  و آيفيت و چگونگى آن را درمى

با مراجعه به سنت پيامبر خدا، نيت احرام، شناخت و تشخيص . ــ حج نيز چنين است
 و ِمنى، َرْمى َجَمرات، قربانى و ها، نحوه طواف، توقف و حرآت در َعَرفات، َمشعر ميقات

ها،   َحْلق و تقصير و محدوده زمانى انجام هر يك از آن وظايف، مكان و موقعيت هر يك از آن
 .گيريم  واجبات، مستحبات، مكروهات و محرماتشان را فرا مى

دهد آه بدون مراجعه به سنت پيامبر خاتم و تنها با  همين دو مثال، به خوبى نشان مى
البته تمام احكام . پذير نخواهد بود  به قرآن، انجام اين دو وظيفه واجب شرعى امكانمراجعه 

 .شرع مقدس اسالم همين حالت را دارند

بنابراين، بر ما الزم است آه براى يادگيرى همه چيز اسالم از جمله احكام آن و پيروى از 
 آسى تنها به يكى از اين دستورات الهى، به قرآن و سنت رسول خدا با هم مراجعه آنيم و اگر

                                                           
آموز  اى دست بود و اين لقب را از آن روى به دست آورده آه گربه) باز گربه(اش ابوهريره  انى َدوسى، آنيهابوهريره َقحط. ١٨

آموز خود را در آستين خويش پنهان آرده بود، و آن حضرت به او  داشته، و يا اين آه چون به خدمت رسول خدا رسيده، گربه دست
 حديث ٥٣٧٤او از رسول خدا . يبر به خدمت رسول خدا رسيد و اسالم آوردابوهريره در جنگ خ. خطاب آرده بود» ابوهريره«

عبداهللا «; ٢٧٥، ص »جوامع السيرة«; ٣١٥، ص ٥، ج »َاسدالغابه«. اند روايت آرده است و عموم اصحاب حديث آنها را نقل آرده
 .١٦، ص ١، ج »بن سبأ
ذآر مناقب آن حضرت  ول خدا آه در مسجد بهابو عبدالرحمن يا ابوالوليد، حسان بن ثابت انصارى خزرجى، شاعر رس. ١٩
آند، به روح القدس تأييد  خداوند حسان را تا زمانى آه از پيامبرش دفاع مى«: پرداخت و رسول خدا در حقش فرمود مى
دا از رسول خ. حسان از مردان ترسوى روزگار خود بود آه بر اثر آن در هيچ يك از غزوات پيامبر خاتم شرآت نكرد. »فرمايد مى

 هجرى و در ٥٤ و يا ٥٠ تا ٤٠حسان در سال . اند ، ديگران آن را نقل آرده»ترمذى«تنها يك حديث روايت آرده است آه به جز 
، ص ١، ج »تقريب التهذيب«; ٣٠٨، ص »جوامع السيرة«; ٧-٥، ص ٢، ج »َاسدالغابه«.  سالگى چشم از جهان فروبست١٢٠سن 
١٦١. 



گمان بنابر آن گذاشته است آه خود را از قيد   دو رجوع نمايد و آنها را از يكديگر جدا آند، بى
و بند اسالم رها ساخته و قوانين آن را به ميل و خواسته دِل خود تفسير و تعبير نمايد، زيرا با 

مفّسر قرآن است، تأويل قرآن بنا به ميل و  آه آليد فهم و )صلى اهللا عليه وآله(حذف سنت پيامبر خاتم
 .پذير خواهد بود سليقه شخصى به سادگى امكان

 



      گفتار سوم پيش    
 

 

 

 
 :گفتار سوم  پيش

 

  به موضوع تعيين ولى امر پس از خود)صلى اهللا عليه وآله(اهتمام رسول خدا
 درباره تعيين و معرفى )ه وآلهصلى اهللا علي(پيش از اين آه به بررسى ُنصوصى آه از رسول خدا

جاست مقدارى اهتمام آن حضرت  جانشين و فرمانرواى بعد از خودش آمده است، بپردازيم، به
 :را به مسئله جانشينى پس از خود، شرح دهيم

ترين مسائل اسالم بود و   از مهم)صلى اهللا عليه وآله(مسأله امامت و پيشوايى بعد از رسول خدا
و از اطرافيان و اصحاب آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله( از شخص رسول خدااهميت و حساسيت آن

بلكه از همان ابتداى آار و اوايل بعثت، بسيارى از آسان در فكر و آرزوى آن ; پنهان نبود
بينيم آه ُبَحيره از بنى َصْعَصَعه، پذيرش  از اين رو مى. آشيدند بودند و براى آن نقشه مى

از )صلى اهللا عليه وآله(را مشروط به اين آرد آه زمامدارى بعد از پيامبر خدااش   اسالم خود و قبيله
و نيز هوذه حنفى، در برابر اسالم آوردن خود، از پيامبر حقى در . اش باشد آن او و قبيله

 . حكومت بعد از او را درخواست آرد

ى ـ همواره به مسأله  از همان ابتداى بعثت ـ البته به تعليم وح)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
به ويژه در نخستين روزى آه از پيروان خود براى ; زمامدارى بعد از خودش توجه داشت

گرفت، توجه حضرتش به اين امر مهم و حساس آامال آشكار  تشكيل جامعه اسالمى بيعت مى
 .بود

 مسلم در  درباره جانشينى پس از خود را بخارى و)صلى اهللا عليه وآله(انديشى رسول خدا چاره
، احمد بن حنبل در »الُمَوطَّأ«خويش، مالك در » ُسَنن«خود، نسائى و ابن ماجه در » صحيح«
ما در اين جا سخن بخارى را از صحيح . اند هايشان آورده خود، و ديگران در آتاب» ُمسَند«

 : نويسد او مى. آنيم  او نقل مى

 بر اين اساس بيعت آرديم آه در تنگى و فراخى و غم و )لهصلى اهللا عليه وآ(ما با رسول خدا: عبادة بن صامت گفت

 ٢٠.شادى، مطيع و فرمانبردار حضرتش باشيم و بر سر فرمانروايى با اهلش به ستيزه برنخيزيم
گانه و معتمدان انصار   يكى از ُنَقباى دوازده٢١عبادة بن صامت در روز بيعت َعَقبه ُآبرى

 در آن روز از گروه هفتاد و چند نفرى آه با وى بيعت آردند )صلى اهللا عليه وآله(بود آه رسول خدا

                                                           
) تنگى و فراخى(» العسر و اليسر«لفظ ; ١، ح ١٦٣، ص ٤صحيح بخارى، آتاب االحكام، باب آيف يبايع االمام الناس، ج . ٢٠

سنن نسائى، آتاب  +; ٤٢ و ٤١تاب االمارة، باب وجوب طاعة االمراء فى غير المعصية و تحريمها فى المعصية، ح صحيح مسلم، آ
موطأ مالك، آتاب الجهاد،  +; ٢٨٦٦سنن ابن ماجه، آتاب الجهاد، باب البيعة، ح  +; البيعة، باب البيعة على ان ال ننازع االمر اهله

 .٤١١، ص ٤ و ج ٣٢١ و ٣١٩ و ٣١٤، ص ٥َند احمد، ج ُمس +; ٥باب الترغيب فى الجهاد، ح 
 .  آمده است٢١٩-٢٠٧، ص ٧ و تهذيب ابن عساآر، ج ٣، ص ٢شرح حال عبادة بن صامت در ِسَير َاعالم الُنبالء، ج 



برگزينند و به خواست از ميان خودشان دوازده نفر را آه مورد اعتماد و اطمينانشان باشند، 
حضرتش معرفى آنند، تا هر آدام از آنها در مدينه مسؤوليت و سرپرستى گروه خود را بر 

 .عهده گيرد

 :اى آه انتخاب شده بودند، فرمود  به عده)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

وظيفه را داريد آه حواريون براى مسؤوليت و سرپرستى گروهتان در تمامى امور با شخص شماست، و شما همان «

 ٢٢.» داشتند)عليه السالم(عيسى بن مريم
آند از جمله مواد   گانه است آه تصريح مى عبادة بن صامت يكى از همين نقباى دوازده

مانروايى بعد از آن اين بود آه بر سر فر)صلى اهللا عليه وآله(بيعت ما در روز عقبه با پيامبر خاتم
  .»َأْن ال ُتناَزُعوا االَْْمر َأْهله«: حضرت، با اهلش به ستيزه برنخيزيم

آه در حديث مزبور آمده و به هنگام گرفتن » امر« از آلمه )صلى اهللا عليه وآله(مقصود رسول خدا
ا اهلش بيعت از هفتاد و دو مرد و زن انصار در بيعت عقبه آبرى روى آن تأآيد شده است آه ب

، براى به ٢٣به ستيزه برنخيزند، همان فرمانروايى و حكومتى است آه در سقيفه بنى ساعده
دست گرفتن آن به منازعه برخاستند، در صورتى آه خداوند از شايستگان و آسانى آه اهليت 

 :چنان حكومتى را دارند، چنين ياد آرده است

فرمانبردار خدا و پيامبر و صاحبان امر يعنى فرمانروايانتان ; ٢٤ا اهللا َو َأِطيعوا الرَُّسوَل َو ُأْوِلى اَألْمَر ِمْنُكْمَأِطيُعو(

 ).باشيد
 فرمانروا و ولى امر بعد از خودش را در زمان بيعت عقبه )صلى اهللا عليه وآله(اگر چه رسول خدا

يز چنين اقتضا مى آرد آه ولى امر بعد از خود را ـ آه آبرى معرفى نكرده است و حكمت ن
زيرا چه بسا روحيه بسيارى از . آسى غير از طايفه انصار بود ـ در آن موقعيت معرفى نكند

آردند، آمادگى پذيرش چنان موضوعى را  آنها در آن شرايط آه با رسول خدا بيعت مى
ز آنها پيمان گرفت آه بعدها وقتى آه حضرتش  ا)صلى اهللا عليه وآله(با اين حال رسول خدا. نداشت

 .ولى امر آنان را تعيين فرمود، به مخالفت و ستيزه با او برنخيزند

 

                                                                                                                                                                      
 نزد آن حضرت آمده و ايمان آوردند، پيامبر به آنان )صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه چند تن از اهالى يثرب پيش از هجرت رسول خدا. ٢١

سال بعد همان گروه به همراه حدود هفتاد نفر . مأموريت داد تا به شهر خود مراجعت نموده و به تبليغ دين و آموزش احكام بپردازند
ضور پيامبر شرفياب گرديده و با آن حضرت بيعت به ح) نزديك جمرات(از مؤمنان تازه به اسالم گرويده در مكان عقبه آبرى 

 .نمودند
 .١١٢١، ص ١تاريخ طبرى، چاپ اروپا، ج . ٢٢
 .١٧٤، ص ١دو مكتب در اسالم، ج : ك.ر. ٢٣
 .٥٩: نساء. ٢٤



       در مكتب خلفا)عليه السالم( و امامت على)صلى اهللا عليه وآله( تعيين وصى پيامبر : فصل اول   
 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 

 

 و )صلى اهللا عليه وآله(تعيين وصى پيامبر
 

  در مكتب خلفا)عليه السالم(امامت على

 



 



 

 

 

 
  در سال سوم بعثت: يكم

ولّى امر و فرمانرواى )صلى اهللا عليه وآله(دهند آه پيامبر خدا  تاريخ و احاديث معتبر گواهى مى
نزديكانش را به پذيرش اسالم بعد از خود را در گردهمايى آوچكى در نخستين روزى آه 

 .دعوت فرمود، مشخص و معرفى آرد

اين موضوع را گروهى از اهل حديث و سيره، مانند طبرى، ابن عساآر، ابن اثير، ابن 
 . اند هاى خود آورده  آثير، متقى هندى و ديگران، در آتاب

 :  آورده است در تاريخ خود چنين)عليه السالم(طبرى اين رويداد را از قول اميرالمؤمنين

 نازل شد، آن حضرت مرا طلبيد و )صلى اهللا عليه وآله( بر رسول خدا٢٥)َو َأْنِذْر َعشيَرَتَك اَألْقَرِبيَن(هنگامى آه آيه«

متوجه هستم . خداوند مرا فرمان داده است آه به نزديكانم اخطار دهم و آنها را از گمراهيشان بترسانم! يا على«: فرمود

دانم تا من در اين مورد لب بگشايم، حرآتى ناروا از ايشان خواهم ديد آه  چرا آه مى; فرساست اين آار، امرى توانآه 

اگر فرمان نبرى، خداوند تو را ! اى محمد: پس خاموش ماندم تا اين آه جبرئيل بر من فرود آمد و گفت. مايل به آن نيستم

د تهيه آن و قدحى دوغ براى ما آماده نما و فرزندان عبدالمطلب را اآنون خوراآى از ران گوسفن. عذاب خواهد آرد

 .دعوت آن تا با ايشان سخن گويم و فرمان خدا را به ايشان ابالغ نمايم

تر يا   يكى بيش-من فرمان بردم و امر رسول خدا را انجام دادم و فرزندان عبدالمطلب را آه تعدادشان به چهل نفر 

 . انشان عموهاى او، مانند ابوطالب و حمزه و عباس و ابولهب بودند، به آن مجلس دعوت آردمرسيد و در مي  مى-تر  آم

 مرا فرمان داد تا غذايى را آه آماده آرده بودم )صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه همه ميهمانان حاضر شدند، پيامبر خاتم

 نخست دست در ظرف غذا )صلى اهللا عليه وآله(اآنگاه رسول خد. دستور آن حضرت را اطاعت آردم. بر سر سفره بگذارم

برد و تكه گوشتى بر گرفت و آن را با دندان خود به چند پاره قسمت آرد و در ديگ بينداخت و سپس روى به ميهمانان 

 . به نام خدا مشغول شويد و هر آدام سهم خود را از آن برگيريد: آرد و فرمود

ها در ظرف غذايشان ديده  به حدى آه اثر انگشتان اين; ز آن غذا خوردندجا آه ظرفيت داشتند، ا همه آنان، تا آن

به خدايى آه جان على به دست قدرت اوست، تمامى آنچه را آه پيش روى همه آنها نهاده بودم، تنها اشتهاى يك . شد مى

 . آرد تن از آنها را آفايت مى

همگى از آن دوغ . ان داد تا قدح دوغ را در اختياربگذارم فرم)صلى اهللا عليه وآله(چون غذايشان را خوردند، رسول خدا

خداى را سوگند آه دوغ آن قدح تنها براى فرو نشاندن آتش تشنگى . سير نوشيدند و تشنگى خويش را برطرف ساختند

 . يكى از آنها آافى بود

رفيقتان : پيشدستى آرد و گفت آماده سخن گفتن شد، اما ابولهب نگذاشت و )صلى اهللا عليه وآله(در اين وقت رسول خدا

به سبب گفته او، همه حاضران برخاستند و پيش از آن آه پيامبر خاتم سخنى گفته . بدجورى شما را سحر آرده است

 .باشد، بيرون رفتند

                                                           
 .٢١٤: شعراء. ٢٥



اين مرد در سخن گفتن بر من پيشى ! اى على:  به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ها، رسول خدا پس از بيرون رفتن آن

بار ديگر همان را آه آماده آرده .  و همچنان آه ديدى، پيش از آن آه من با ايشان سخنى گفته باشم، پراآنده شدندگرفت

 .بودى، مهيا آن و فردا به ناهار دعوتشان نما

آنان همگى بر سفره پيامبر .  را اطاعت آردم و ديگر بار به ناهار دعوتشان آردم)صلى اهللا عليه وآله(فرمان رسول خدا

خاتم نشستند و آن حضرت چون روز گذشته فرمان داد تا ظرف غذا را در برابرش بگذارم و ايشان نيز آنچه را آه در 

آنگاه قدح دوغ را در اختيارشان . آنان همگى از آن غذا خوردند و سير شدند. روز پيش انجام داده بود، تكرار آرد

 .همگى نوشيدند و تشنگى فرو نشاندند; گذاشتم

به خدا قسم من در همه ! اى فرزندان عبدالمطلب:  آغاز به سخن آرد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ل خداسپس رسو

من خير دنيا و خير . ام، براى بستگانش آورده باشد عرب جوانى را سراغ ندارم آه بهتر از آنچه من براى شما آورده

. شما را براى دستيابى به اين همه خير، به سوى او بخوانمام و خداوند مرا فرمان داده است تا  آخرت را براى شما آورده

اآنون آدام يك از شما مرا در پيشبرد چنين امر مهمى يارى خواهد آرد تا برادر و وصى و جانشين من در ميان شما 

 باشد؟

من آه از نظر . دند پاسخ مثبتى نداده و همگى از آن سر باز ز)صلى اهللا عليه وآله(هيچ يك از آنها به پيشنهاد رسول خدا

من تو را در اين امر مهم يار و مددآار خواهم ! اى رسول خدا: گفتم... تر بودم، با چشمانى نمناك و سنى از همه آوچك

 . بود

 ِانَّ هذا َاخى َو َوِصّيِى َو : گردنم را گرفت و رو به همه حاضران آرد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله(گاه رسول خدا آن

گوش به . اين برادر و وصى من، و خليفه و جانشين من در ميان شما خواهد بود; َفاسَمُعوا َلُه َو َاطِيُعوا; ُكْمَخليَفتى فِي

 .فرمانش داريد و مطيع اوامرش باشيد

خنديدند، از جاى برخاستند و به هنگام بيرون رفتن از خانه، رو به ابوطالب آردند  حاضران، در حالى آه سخت مى

 ٢٦.»دهد آه گوش به فرمان پسرت دهى و اطاعتش آنى  دستور مىبه تو: و گفتند
 در غزوه َتبوك: دوم

ِترمذى و » ُسنن«احمد بن حنبل، » ُمسَند«َطيالسى و » ُمسَند«ُبخارى و مسلم، » صحيح«در 
: آنيم  حديثى ذآر شده است آه ما سخن بخارى را نقل مى٢٧ابن ماجه و ديگر منابع» ُسنن«

َأنَت ِمّنى ِبَمنِزَلة هاُروَن ِمن ُموسى ِإّال َأنَُّه َليَس َنَبىُّ «:فرموده است)معليه السال( به على)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 .»با اين تفاوت آه پس از من ديگر پيامبرى نخواهد بود; منزلت تو نسبت به من مانند هارون است براى موسى; َبعدى
 :پايان اين حديث در صحيح مسلم چنين آمده است

 .» با اين تفاوت آه پيامبرى پس از من نخواهد بود; َبعدىِإّال َأنَُّه ال َنِبىَّ«
                                                           

در شرح حال  (١تاريخ ابن عساآر، تحقيق محمد باقر محمودى، ج  +; ١١٧٢-١١٧١، ص ١تاريخ طبرى، چاپ اروپا، ج . ٢٦
آه  (٣٩، ص ٣تاريخ ابن آثير، ج  +; ٢٦٣، ص ٣نهج البالغه ابن ابى الحديد، ج  +; ٢٢٢، ص ٢تاريخ ابن اثير، ج  +; )امام

، ص ١٥آنز العمال متقى هندى، ج  +; نهاده است» آذا و آذا« حذف آرده و به جاى آن )عليه السالم(سخن پيامبر خاتم را درباره على
; )منبرادرم و دوستم و فرمانرواى شما بعد از ; أخى و صحابى و وليكم بعدى:  آورده است١٣٠و در صفحه  (١١٦ و ١١٥ و ١٠٠

 .ُمسَند احمد نيز در اين باب دو روايت را به اختصار ذآر نموده است . +٢٨٥، ص ١سيره الحلبيه، ج  +
، ص ٧، ج )باب فضل على بن ابى طالب(صحيح مسلم  +; ٢٠٠، ص ٢، ج )باب مناقب على بن ابى طالب(صحيح بخارى . ٢٧
باب فضل على بن (ابن ماجه  +; ٢٩-٢٨، ص ١ُمسَند طيالس، ج  +; ١٧١، ص ١٣، ج )باب مناقب على(صحيح ترمذى  +; ١٢٠

 و ٣٢، ص ٣، ج ٣٣٠ و ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٠، ص ١ُمسَند احمد، ج  +; ١١٥، ح )ابى طالب
مجمع الزوائد، ص  +; ١٥-١٤، ص ٣طبقات ابن سعد، ج  +; ٣٣٧، ص ٢مستدرك حاآم، ج  +; ٤٣٨ و ٣٦٩، ص ٦، ج ٣٣٨
١١١-١٠٩. 



نويسد آه اين دو صحابى  از قول بّراء بن عازب و زيد بن ارقم مى» طبقاتش«ابن سعد در 
يا بايد من در :  فرمود)عليه السالم(به على بن ابى طالب )صلى اهللا عليه وآله( چون جنگ تبوك پيش آمد، رسول خدا:اند گفته

 .را به جانشينى خود برگزيد، خود به جهت پيكار با مشرآان از مدينه خارج شد)عليه السالم(مانم يا تو، و چون علىمدينه ب

رسول خدا، على را به سبب آارى ناخوشايند آه از او : ، آسى گفت)صلى اهللا عليه وآله(پس از عزيمت پيامبر خدا

 رسيد، خود را به رسول )عليه السالم(ن چون به گوش علىاين سخ! سرزده، همراه نياورده و در مدينه گذاشته است

 . رسانيد)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 !اتفاقى افتاده است؟:  افتاد، پرسيد)عليه السالم(چون چشم پيامبر خاتم به على

ه، ام آسى شايع آرده آه تو به سبب خطايى آه از من سر زد اما شنيده! نه، اى رسول خدا:  گفت)عليه السالم(على

 !اى اى و مرا همراه نياورده آزرده خاطر شده

خواهى تو مرا به منزله هارون براى موسى باشى، با  نمى! على:  تبسمى آرد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 .اين تفاوت آه بعد از من پيامبرى نخواهد بود

 . دوست دارم اى رسول خدا: امام پاسخ داد

 ٢٨. و منزلت تو آن چنان استمقام: و پيامبر خاتم فرمود
 

  )صلى اهللا عليه وآله(در احاديث پيامبر خاتم» ِمّنى«مقصود از لفظ 
قصود پيامبر آمده، مراد و م» َاْنَت ِمنِّى ِبَمْنِزَلِة هاروَن ِمْن ُموسى«آه در حديث » ِمّنى«لفظ 
و آن اين آه ; سازد  را از به آار بردن اين آلمه در احاديث ديگر آشكار مى)صلى اهللا عليه وآله(خاتم

هارون در پيامبرى شريك حضرت موسى، و در امر تبليغ احكام الهى، يار و همكار او بوده 
هم به موجب حديث َمنزلت، براى خاتم پيامبران به َمنزله هارون است براى )عليه السالم(على. است
از ِسَمت هارون، تنها يارى و همكارى )عليه السالم(پس براى على. به جز نبوت و پيامبرى; موسى

 . ماند با پيامبر خاتم در امر تبليغ احكام الهى باقى مى

را در سخنانش در روز عرفات در » ِمّنى«ظ  منظور از لف)صلى اهللا عليه وآله(همچنين رسول خدا
على از من «; ٢٩الُيؤدِّى َعّنى، ِإّال َأَنا َأو َعلّى. علىٌّ ِمّنى َو َأنا ِمْن َعلّى«: َحجَُّة الِوداع آشكارا بيان آرده است

 .»دهد است و من از على، و وظيفه مرا به جز خودم يا على، آس ديگرى انجام نمى
اديث متعدد، يعنى در اح» ِمّنى« از به آار بردن لفظ )صلى اهللا عليه وآله(منظور رسول خدا

 .  در مقام تبليغ احكام الهى به مكلفين، به منزله پيامبر خاتم است)عليه السالم(على

عليه (آه در ديگر احاديث پيامبر خاتم و در شأن على» ِمّنى«از همين جا معنا و مفهوم لفظ 

در » دةُبَرْي«مانند خبرى آه در روايت . شود  به طور سربسته آمده است، روشن مى)السالم
الَتَقْع ِفى َعِلىِّ «:  به او فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(آمده است آه پيامبر خاتم)عليه السالم(شكايت از امام

                                                           
 ). با جزئى اختالف (١١١، ص ٩مجمع الزوائد هيثمى، ج  +; ١٥، ص ٣طبقات ابن سعد، ج . ٢٨
ل آنز العما +; ٢٥٣١، ح ١٦٩، ص ٣مناقب ترمذى، ج  +; ٩٢، آتاب المقدمه، باب فضائل الصحابه، ص ١سنن ابن ماجه، ج . ٢٩

 ).از حديث حبشى بن جناده و به طرق متعدد (١٦٥-١٦٤، ص ٤ُمسَند احمد بن حنبل، ج  +; ١٥٣، ص ٦، ج )چاپ اول(



 َعِلّيًا ِانَّ«:  به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله( و يا روايت عمران بن حصين آه رسول خدا٣٠»َفِانَُّه ِمّنى

 ٣١.»ِمّنى
 اين بود آه به مردم بفهماند وظيفه )صلى اهللا عليه وآله(در تمامى اين روايات، منظور رسول خدا

على و امامان از نسل او در برابر رسول خدا در آشيدن بار سنگين تبليِغ بىواسطه به مكلفان، 
گى از پيامبرند، و پيامبر خاتم از بنابراين، آنان هم. همانند وظيفه شخص پيامبر خاتم است

آنها در امر تبليغ شريك او هستند، و فقط در يك مورد با هم اختالف دارند و آن . ايشان است
 احكام و مقررات الهى را بىواسطه و مستقيمًا از طريق وحى )صلى اهللا عليه وآله(اين آه رسول خدا

پس . گيرند  ن را از شخص پيامبر خاتم مىآند، اما ايشان آ  از خداى تبارك و تعالى دريافت مى
 مبّلغ اسالم براى امت اسالمى هستند و خدا و )صلى اهللا عليه وآله(امامان، از سوى پيامبر خدا

زيرا خداوند ايشان را . اند  پيامبرش ايشان را براى آشيدن بار سنگين امامت از پيش آماده آرده
اسى آه از عصمت و پاآى بر اندامشان  با لب- همان طور آه در آيه تطهير خبر داده -

 . پوشانيده، از هر پليدى و ناپاآى دور داشته است

عليه (فرمود، على   از آنچه آه خداوند به او وحى مى)صلى اهللا عليه وآله(عالوه بر اين، رسول خدا

 از ساخت و امامان ـ يكى بعد از ديگرى ـ نيز همه آنها را  مند مى  را به طور خاصى بهره)السالم
 .روايات زير گوياى همين مطلب است. اند  به ارث برده)عليه السالم(پدرشان على

 

 )صلى اهللا عليه وآله(حامالن علوم پيغمبر
صلى اهللا (رسول خدا« :فرمود)عليه السالم(در تفسير رازى و َآنز الُعماِل متقى هندى آمده است آه على

ها، هزار در از علوم ديگر به رويم گشوده  ت آه از هر آدام از آن هزار باب از حكمت و دانش به من آموخ)عليه وآله

 ٣٢.»شد
َفتح البارى روايت زير در تفسير طبرى، طبقات ابن سعد، تهذيب التهذيب، آنز العمال و 

 :آنيم آمده است، آه ما از فتح البارى نقل مى

هر چه : گفت حضور داشتم آه مى)عليه السالم(هاى على من در يكى از سخنرانى: آند آه ابوطفيل روايت مى«

خواهد افتاد، از من بپرسيد، به آن پاسخ خواهم داد خواهيد از من بپرسيد، به خدا قسم اگر از آنچه تا روز قيامت اتفاق  مى

دانم در شب  اى نيست مگر اين آه مى از قرآن از من بپرسيد آه به خدا سوگند آيه. و شما را از آن باخبر خواهم آرد

 .٣٣.»..فرود آمده است يا در آوه )صلى اهللا عليه وآله(نازل شده است يا در روز، در بيابان بر پيامبر خدا
 فرموده )عليه السالم(از اين رو است آه رسول خدا بنا به روايت جابربن عبداهللا در حق على

 .»هر آس بخواهد به اين شهر وارد شود، بايد از در وارد شود. من شهر علم هستم و على در آن شهر است«: است

                                                           
 .  به بعد٦٠٨، ص ١دو مكتب در اسالم، ج : ك.ر. ٣٠
 . همان. ٣١
 .٤٠٥ و ٣٩٢، ص ٦آنزل العمال، ج ; ...تفسير رازى، در تفسير آيه اّن اهللا اصطفى آدم و. ٣٢
فتح البارى، ج  +; ٣٣٧، ص ٧تهذيب التهذيب، ج  +; ١٠١، ص ٢طبقات ابن سعد، ج  +; ١١٦، ص ٢٦ير طبرى، ج تفس. ٣٣
 .٢٢٨، ص ١آنز العمال، ج  +; ٦٨-٦٧، ص ١حليه االولياء، ج  +; ٢٢١، ص ١٠



 ٣٤.گويد آه اسناد اين روايت صحيح است  حاآم مى

 :و بنا به روايتى ديگر، در پايان حديث فوق چنين آمده است

 ٣٥.»هان دانش است، بايد از در وارد شودو هر آس آه خوا«
 : همين موضوع، در روايت ديگر چنين آمده است

. اين مرد، سرور آزادگان و آشنده تبهكاران است : دست على را گرفت و فرمود٩در جنگ ُحديبّيه ديدم رسول خدا«

 .مقدار خوار و بىاش،  يارى آننده او پيروز است و خوارآننده

من شهر دانشم و على در :  صدايش را بلند آرد و به سخنانش چنين ادامه داد)صلى اهللا عليه وآله(جا رسول خدا در اين

 ٣٦.»هر آس بخواهد به اين شهر درآيد، بايد از در آن وارد شود; آن است
 :  اين طور آمده است)ى اهللا عليه وآلهصل(در روايت ابن عباس، سخنان پيغمبر

 ٣٧.»هر آس آه قصد اين شهر آند، بايد از در آن وارد شود; من شهر دانشم و على در آن است«
َنا داُر َا«: فرمود)صلى اهللا عليه وآله( آمده است آه پيغمبر خدا)عليه السالم(اما در روايت شخص امام على

 ٣٨.»الِعْلِم َو َعِلىٌّ باُبها
َاَنا َمديَنُة اْلِحْكَمِة َو َعِلىٌّ باُبها، َفَمْن َاراَد اْلِحْكَمَة َفْلَيْأِت «: و يا آن طور آه ابن عباس روايت آرده است

 ٣٩»اْلباِب
َاَنا داُر «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله( آمده است آه رسول خدا)عليه السالم(و در روايتى ديگر از امام

 ٤٠»اْلِحْكَمِة َو َعِلىٌّ ْباُبها
َعلىٌّ باُب ِعْلِمى، َو ُمَبيٌِّن الُِمَِّتى ما ُأْرِسْلُت ِبِه «:  فرمود)عليه السالم(به روايت ابوذر، پيغمبر در حق على

ام، براى امتم بيان خواهد  به آن فرستاده و مأمور شدهعلى دروازه دانش من است و پس از من، آنچه را آه ; ٤١...َبْعدى 

 .»نمود
َأنَت «: فرمود)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله(در روايت َاَنس بن مالك آمده است آه پيغمبر خدا

 .»نمودتو پس از من، موارد اختالف امتم را حل و فصل خواهى  ;ُتَبيُِّن ُالمَِّتى َما اْخَتَلُفوا ِفيِه َبعِدى
نويسد آه اين حديث با توّجه به مبنايى آه بخارى و مسلم در شناخت صّحت   حاآم مى

 ٤٢.احاديث دارند، صحيح است

                                                           
 و ١٧٢، ص ٧ و ج٣٤٨، ص ٤تاريخ بغداد، ج  +; ) به طريقى ديگر آمده١٢٧در ص  (١٢٦، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج . ٣٤
، ص ٧ و ج ٣٢٠، ص ٦تهذيب التهذيب، ج  +; ١١٤، ص ٩مجمع الزوائد، ج  +; ٢٢، ص ٤سد الغابه، ج َا +; ٤٩-٤٨، ص ١١ج 

 .٧٣صواعق المحرقه، ص  +; ١١٣٠، ح ٢٠١، ص ١٢، ج )چاپ دوم(آنز العمال  +; ٤٦، ص ٣فيض القدير، ج  +; ٤٢٧
 .١٢٩-١٢٧، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج . ٣٥
 .٣٧٧، ص ٢تاريخ بغداد خطيب، ج . ٣٦
 .١٢١٩، ح ٢١٢، ص ١٢، ج )چاپ دوم(آنزالعمال . ٣٧
 .١٩٣، ص ٢رياض النضره، ج . ٣٨
 . ناقب، باب مناقب على بن ابى طالبصحيح ترمذى، آتاب الم +; ٢٠٤، ص ١١تاريخ بغداد خطيب، ج . ٣٩
چاپ (آنزالعمال  +; ٦٤ص ، ١حليه االولياء ابونعيم، ج  +; ، باب مناقب على بن ابى طالب١٧١، ص ١٣صحيح ترمذى، ج . ٤٠

 .١٥٦، ص ٦، ج )اول 
 .١٥٦، ص ٦، ج )چاپ اول(آنزالعمال . ٤١
 .١٨٨آنوز الحقايق المناوى، ص +; ١٥٦، ص ٦، ج )چاپ اول(آنز العمال  +; ١٢٢، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج . ٤٢



َأنَت ُتَؤدِّى «: فرمود)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله(در روايتى ديگر آمده است آه پيغمبر خدا

تو رسالتم را ادامه خواهى داد، و صدايم را به گوش امتم  ;َعنِّى، َو ُتْسِمُعُهْم َصْوِتى، َو ُتَبيُِّن َلُهم َما اْخَتَلُفوا ِفيه َبعِدى

 ٤٣.»ى نمودخواهى رسانيد و پس از من موارد اختالف ايشان را حل و فصل خواه
 

 در غدير خم: سوم

 : داستان غدير خم بنابر روايات معتبر مكتب خلفا، بدين گونه است

صلى اهللا عليه ( سال دهم هجرت، و به هنگام بازگشت پيغمبر٤٤در روز هيجدهم ذيحجة الحرام

هاى   ، آه محل جدا شدن راه٤٦ در محل غدير خم، منزلگاهى به نام ُجْحفه٤٥ از حجة الوداع)وآله
 :  نازل گرديد)صلى اهللا عليه وآله( از يكديگر بود، اين آيه بر رسول خدا٤٧مدينه و مصر و شام

 اى پيامبر، آنچه ;...يا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَليَك ِمَن َربَِّك َو ِإْن َلْم َتْفَعل َفَما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه َو اهللا َيْعِصُمَك ِمَن الّناِس(

اى و   خداوند را ابالغ نكردهاز پروردگارت بر تو نازل گشته است، ابالغ آن و اگر اين آار را انجام ندهى، رسالت

 ٤٨.)دارد خداوند تو را از شر مردم نگاه مى
ها دستور توقف داد و مقرر    به آاروان)صلى اهللا عليه وآله(پس از نزول اين آيه، رسول خدا

فرمود تا همان جا فرود آمده، پيش رفتگان را فرا خوانند، تا واپس ماندگان نيز از راه برسند و 
 ٤٩.ه ايشان بپيوندندب

هاى خار، آه در گوشه و آنار آن بيابان  آنگاه اصحابش را از سايه گرفتن در پناه درخت
روييده بود نهى فرمود، تا متفرق نشوند و مقرر داشت تا پاى درختان را از خس و خاشاك پاك 

 ٥١. و سپس مردم را براى اداى نماز جماعت فرا خوانند٥٠گردانند

هايى بر سر شاخ و برگ درخت، سايبانى براى آن   اصحاب آن حضرت با انداختن پارچه
 با آن جمعيت ٥٣فرسا   و آن حضرت نماز ظهر را در آن گرماى طاقت٥٢حضرت فراهم آردند

 . به جاى آورد

 مردم را بسيار موعظه آرد و سپس براى خطبه برخاست و خداى را حمد و سپاس گفت و
و من و شما ) آنايه از اين آه مرگم فرا رسيده است(نزديك است آه مرا بخوانند و من هم اجابت آنم «: آنگاه فرمود

 » در آن روز شما خداى را چه جواب خواهيد داد؟. هر دو در پيشگاه خداوند مسئوليم
نيكوترين وجه رسالت خويش را انجام دهيم آه تو به   مردم بانگ برآوردند آه ما گواهى مى

 . اى و خدايت پاداش خير دهد  اى، و ما را راهنمايى فرموده  داده

                                                           
 .٦٣، ص ١حلية االولياء، ج . ٤٣
 .١٩٣-١٩٢، ص ١حاآم حسكانى، ج . ٤٤
 .١٦٥-١٦٣ و ١٠٥، ص ٩ع الزوائد، ج مجم. ٤٥
 .٢١٣-٢٠٩، ص ٥ابن آثير، ج ; ١٦٥-١٦٣همان، ص . ٤٦
 . در معجم البلدان» الجحفه«واژه . ٤٧
 .٦٧مائده، . ٤٨
 .٢١٣، ص ٥تاريخ ابن آثير، ج . ٤٩
 .٢٠٩، ص ٥ثير، ج ابن آ; ١٠٥، ص ٩مجمع الزوائد، ج . ٥٠
 .٢١٠-٢٠٩، ص ٥تاريخ ابن آثير، ج  +; سنن ابن ماجه، باب فضل على +; ٢٨١، ص ٦ُمسَند احمد، ج . ٥١
 .٢١٢، ص ٥تاريخ ابن آثير، ج  +; ٣٧٢، ص ٤د احمد، ج ُمسَن. ٥٢
 .٢١٢، ص ٤تاريخ ابن آثير، ج  +; سنن ابن ماجه، باب فضل على +، ٢٨١، ص ٤ُمسَند احمد، ج . ٥٣



آيا گواهى ! دهيد؟ آيا به يكتايى خدا و رسالت من گواهى نمى «: پرسيد)صلى اهللا عليه وآله(آنگاه پيامبر خاتم

 »دهيد آه بهشت و جهنم راست است و وجود دارند؟ نمى
 . دهيم ها گواهى مى  وردند آرى، به همه اينمردم بانگ برآ

 »شنويد؟ آيا صدايم را مى«:  آنگاه پرسيد.»گواه باش! بار خدايا«:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خاتم

 .آرى: جواب دادند

روم، و شما در آنار حوض آوثر بر من وارد   مى]از اين دنيا[من پيشاپيش شما! اى مردم«: سپس فرمود

است، و به تعداد ستارگان آسمان بر گرداگرد آن ٥٤حوضى آه پهناى آن به اندازه فاصله ُبصرى تا صنعاء; شويد مى

. ام، خواهم پرسيد هاى نقره نهاده شده و من در آن هنگام از دو چيز گرانبها آه در ميان شما به امانت بر جاى نهاده جام

 »!پس دقت آنيد آه پس از من با آن دو چگونه رفتار خواهيد آرد
آن دو چيز گرانبها !  آه اى رسول خداجا يك نفر از ميان جمعيت بانگ برآورد در اين

 آدامند؟ 

يكى آتاب خداست آه از يك سو در دست خداست و از سوى ديگر در  «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

. آن را نيكو نگه داريد و دستوراتش را به آار بنديد و آن را با چيزى عوض نكنيد آه گمراه خواهيد شد. دست شما

شوند تا در آنار  باشند و خداى لطيف مرا آگاه آرده آه اين دو از يكديگر جدا نمى اهل بيت من مىديگرى، عترت و 

پس بر آن دو پيشى نگيريد آه به هالآت و گمراهى . ام من اين را از خدا خواسته. حوض آوثر بر من وارد شوند

 .»ترند ها از شما آگاه اموزيد آه آنچيزى به آنها ني. شويد از آن دو نيز واپس نمانيد آه هالك مى. افتيد مى
  »تر هستم؟ دانيد آه من از همه مؤمنان بر خودشان سزاوارتر و مقدم آيا مى «:٥٥آنگاه فرمود
  ٥٦!گ برآوردند آرى اى رسول خدامردم بان

تر و اولى  ى از خود او مقدمآه من بر هر فرد مؤمن) دهيد يا گواهى مى(دانيد  آيا مى «:حضرت باز پرسيد

  »هستم؟
 ٥٧!مردم فرياد برآوردند آرى اى رسول خدا

به طورى آه سفيدى ;  را گرفت و بلند آرد)عليه السالم( دست على)صلى اهللا عليه وآله(پس پيغمبر خدا
خداوند موال و سرور من است، و من موال و سرور ! اى مردم«: ، آنگاه فرمود٥٨دو نمايان شدزير بغل هر 

 ٦٠.» پس هر آس را آه من موالى اويم، اين على موالى او است٥٩.شما هستم
 ٦١.دوستدار على را دوست بدار، و دشمنش را دشمن شمار! بار خدايا«: سپس دست به دعا برداشت و گفت

گير   دوست بدار هر آس آه او را دوست بدارد، و خشم٦٢.يارى آننده او را يارى آن، و خوار آننده او را خوار گردان
 ٦٤.»خدايا تو گواه باش«:  و در پايان فرمود٦٣.»بر آن آس باش آه بر او خشم گيرد

                                                           
البته اين تشبيه پيغمبر براى اين بوده آه اطرافيانش وسعت آن . بصرى شهرآى در نزديكى دمشق بود و صنعا در نزديكى بغداد. ٥٤

 .را در نظر آورند و نه چيز ديگر
 و تاريخ ابن آثير، ج ١١٠-١٠٩، ص ٣برخى از الفاظ آن در روايات حاآم حسكانى، ج . ١٦٥-١٦٢، ص ٩مجمع الزوائد، ج . ٥٥
 .  آمده است٢٠٩، ص ٥
 و در ٢٠٩، ٥تاريخ ابن آثير، ج ; ١١٦، ح ٤٣، ص ١سنن ابن ماجه، ج ; ٢٨١، ص ٤ و ج ١١٩-١١٨، ص ١ُمسَند احمد، ج . ٥٦
 . آمده است» الست أولى بكل امر من نفسه «٢١٠ ،ص ٥ج 
 .٢١٢ و ٢٠٩، ص ٩تاريخ ابن آثير، ج ; ٣٧٢ و ٣٧٠ و ٣٦٨ و ٢٨١، ص ٤ُمسَند احمد، ج . ٥٧
آمده » حتى بان بياض ابطيهما «١٩٣و ص » فرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه «١٩٠، ص ١در روايت حاآم حسكانى، ج . ٥٨
 . است
 . آمده است» انا مولى آل مؤمن «٢٠٩ ، ص٥در تاريخ ابن آثير، ج . ١٩١، ص ١شواهد التنزيل، ج . ٥٩
 . اين مطلب در تمام مصادرى آه تا آنون در اين مورد نام برده شده، آمده است. ٦٠



 : نازل شد )صلى اهللا عليه وآله( هنوز پيامبر و على از يكديگر جدا نشده بودند آه اين آيه بر پيغمبر:راوى گويد
امروز دين شما را آامل آردم، و ; ٦٥...الَم ِدينًاالَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكم ِنْعَمتِى َو َرِضيُت َلُكُم اِالْس... (

 ). شما پذيرفتم]جاودان[نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسالم را به عنوان آيين 
 ٦٦.»اهللا اآبر بر اآمال دين و اتمام نعمت و خشنودى خداوند به رسالت من و واليت على«: آنگاه رسول خدا فرمود

صلى اهللا عليه (اى آه بر رسول خدا آخرين آيه «:نويسد يعقوبى در تاريخ خود ـ در باب آيات مدنى ـ مى

صلى (بود و اين روايتى است صحيح و نزول آن در روزى بود آه رسول خدا )اليوم اآملت لكم دينكم( نازل شد، آيه )وآله

 ٦٧.»را در غدير خم به همگان ابالغ آرد)عليه السالم(آشكارا واليت و زمامدارى على بن ابى طالب )اهللا عليه وآله
اين ! اى پسر ابوطالب «: را ديد و گفت)عليه السالم(لىپس از انجام اين مراسم، عمر بن خطاب، ع

 ٦٨.»اى موهبت بزرگ بر تو گوارا باد آه صبح را به شام آوردى در حالى آه موال و سرور همه مؤمنان گرديده
 َلَك َيا اْبَن َابِى َبخٍّ َبخٍّ«:  گفت)عليه السالم(در روايت ديگر آمده است آه عمر بن خطاب به على

 .» خوشا به حالت اى پسر ابوطالب٦٩;طاِلب
گوارايت باد اى پسر ابوطالب آه صبح را به شام آوردى در حالى آه سرور «: بنا به روايت ديگر گفته است

 ٧٠.»اى همه مؤمنان شده
 

  در آن روز بر سر امام نهاد)صلى اهللا عليه وآله(تاجى آه رسول خدا
 به نام َسحاب داشت آه آن را در روزهائى ٧١اى سياه رنگ  عمامه)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 پيامبر خدا همان عمامه را در روز غدير ٧٤.گذاشت ، به سر مى٧٣، چون فتح مكه٧٢مخصوص

 . نهاد)معليه السال(خم بر سر على
 در غدير خم على را پيش ٩رسول خدا «:روايت شده آه گفت» عبد االعلى بن عدى الَبهرانى«از 

 ٧٥.»اى بر سرش بست و دنباله آن را به پشت سرش انداخت خواند و به دست خود عمامه
                                                                                                                                                                      

، ٣مستدرك حاآم، ج ; ٣٧٠ و ٣٤٧، ص ٥ و ج ٣٧٣ و ٣٧٢ و ٣٧٠ و ٢٨١، ص ٤ و ج ١١٩-١١٨، ص ١ ُمسَند احمد، ج .٦١
، آه در ٢١٣-٢٠٩، ص ٥تاريخ ابن آثير، ج ; ١٩١-١٩٠، ص ١حاآم حسكانى، ج ; سنن ابن ماجه، باب فضل على; ١٠٩ص 

در آن بيابان آسى نبود آه آن را به چشم : شنيدى؟ گفت)هللا عليه وآلهصلى ا(به زيد گفتم تو آن را از رسول خدا: نويسد  مى٢٠٩صفحه 
 .نديده و به گوش نشنيده باشد

 .ابو عبداهللا ذهبى اين حديث را صحيح دانسته است: نويسد آن وقت ابن آثير مى
، ٥تاريخ ابن آثير، ج ; ١٩٣، ص١شواهد التنزيل، ج ; ١٠٧-١٠٤، ص ٩مع الزوائد، ج مج; ١١٩-١١٨، ص ١ُمسَند احمد، ج . ٦٢

 .٢١١-٢١٠ص 
 .٢١٠، ص ٥تاريخ ابن آثير، ج  +; ١٩١، ص ١شواهد التنزيل، ج . ٦٣
 .١٩٠، ص ١شواهد التنزيل، ج . ٦٤
 .٣مائده، . ٦٥
همين مطلب  +;  آورده٢١٣ و از ابوهريره در ح ٢١٢ و ٢١١، ح ١٥٨-١٥٧، ص ١ى از ابوسعيد خدرى در ج حاآم َحَسكان. ٦٦

 . به طور فشرده در تاريخ ابن آثير آمده است
 .٤٣، ص ٣تاريخ يعقوبى، ج . ٦٧
 .٢٨١، ص ٢ُمسَند احمدبن حنبل، ج . ٦٨
 .١٥٨-١٥٧، ١شواهد التنزيل، ج . ٦٩
تاريخ ابن آثير،  +; ١٦٩، ص ٢الرياض النضرة، ج ; جة، باب فضل علىسنن ابن ما +; ٢٨١، ص ٤ُمسَند احمدبن حنبل، ج . ٧٠
 .٢١٠، ص ٥ج 
 . اى آه آن را چون تاج بر سر امام نهاده، در روايت عبداهللا بن بشير و شخص امام آمده است ذآر سياه رنگ بودن عمامه. ٧١
 . هاى حديث اشاره شده است به اين مطلب در آتاب. ٧٢
، به نقل ١٠، ص٥شرح المواهب ج  +; ، باب العمائم٥٤، ص ٤سنن ابوداود، ج  +; ٤٥٢-٤٥١صحيح مسلم، آتاب الحج، ح . ٧٣

 . از معرفة الصحابة ابوُنعيم
 .زاد المعاد ابن القيم، فصل فى مالبسه، در حاشيه شرح زرقانى بر المواهب اللندنية. ٧٤
 .١١٤ ، ص٣َاسد الغابة، ج  +;  بيده)عليه السالم(، فى ذآر تعميمه اياه٢٨٩، ص ٢الرياض النضرة، ج . ٧٥



صلى (در روز غدير خم، رسول خدا«:  آمده است آه فرمود)عليه السالم(و از شخص اميرالمؤمنين على

 ٧٦.» عمامه سياهى بر سرم بست، و دنباله آن را روى دوشم رها نمود)اهللا عليه وآله
در روز غدير خم «: چنين آمده است)عليه السالم( سخن اميرالمؤمنيندر ُمسَند طيالسى و ُسَنن بيهقى،

خداى عز و جل : آنگاه فرمود. اى بر سرم بست و دنباله آن را به پشت سرم رها آرد ، عمامه)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
عمامه : بعد فرمود.  استاى بر سر نهاده بودند، يارى داده در جنگ بدر و ُحنين مرا به فرشتگانى آه اين چنين عمامه

 ٧٧.»شود آه مسلمانان از مشرآان تشخيص داده شوند موجب مى

                                                           
 . ، در ذآر شرح حال عبداهللا بن بشر٢٧٤، ص ٢اصابة، ج . ٧٦
 .١٤، ص ١٠سنن بيهقى، ج  +; ٢٣، ص ١ُمسَند طيالسى، ج  +; ٤٥، ص ٢٠آنزالعمال، ج . ٧٧
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آند،  را اثبات مى)عليه السالم(اى از آيات و رواياتى آه امامت حضرت على در گفتار اول، پاره

 . آورديم

آن روايات، خداى آند و در   را اثبات مى)عليهم السالم(اينك رواياتى آه امامت عموم اهل بيت
متعال و پيامبر خدا، امامان و اوصياى بعد از پيامبر خاتم را تعيين آرده به مردم معرفى 

 .پردازيم  سپس به بيان آنها مى; آوريم آنند، مى مى

 

 )حديث ثقلين( در روايات )عليهم السالم(اثبات امامت عموم اهل بيت. الف
وجود ندارد، ولى امامت )عليهم السالم(در اين دسته از احاديث، نام خاص هيچ يك از امامان

 .آنيم ما دو نمونه از اين احاديث را بررسى مى.  در آنها مطرح است)عليهم السالم(عموم اهل بيت

عتبر ديگر مكتب خلفا، مانند ُمسَند احمد، سنن ها آتاب م  و ده٧٨در آتاب صحيح مسلم. ١
 : اند  روايت آرده٧٩دارمى، سنن بيهقى، مستدرك الصحيحين

نام داشت، » ُخم«در آنار آبگيرى آه ) ة الوداعدر بازگشت از حج(در بين راه مكه و مدينه : گويد زيد بن ارقم مى

 :پيامبر در ميان مردم چنين خطبه خواند
 بخوانند، و من اجابت دعوت حق ]به عالم بقا[، نزديك است مرا ]همانند شما[آگاه باشيد من بشرى هستم ! اى مردم«

آن را رها نكنيد، و . ن هدايت و نور استآتاب خدا آه در آ: گذارم من دو چيز گرانمايه در ميان شما به ميراث مى. آنم

 .»بدان چنگ زنيد

اين آالم را سه بار ! (شوم شما را در مورد اهل بيتم يادآور خدا مى. و اهل بيت من، خاندان من«: سپس فرمود

 »)تكرار فرمود
 هوشيار باشيد آه شما پس از من با اين دو بازمانده«: فرمايد  سپس بنا به نسخه مستدرك اضافه مى

 .»اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض آوثر بر من وارد شوند. آنيد چگونه رفتار مى
 آه - است آه معتقديم يكى از امامان اهل بيت )صلى اهللا عليه وآله(با تكيه بر جمله اخيِر گفته پيامبر

 باشد آه تا  بايد عمرى طوالنى داشته-تعدادشان نيز در روايات معتبر ديگر تعيين شده است 
پايان جهان زنده بماند و در نتيجه همدوش و قرين آتاب خدا براى هميشه در جامعه بشرى 

 . موجود باشد، و فرموده پيامبر در مورد عدم جدايى اين دو راست آيد

من پيامبر را : گويد  او مى. آند  شبيه به همين سخن را جابر از خطبه عرفه پيامبر نقل مى. ٢

  :خواند سوار بود و براى مردم چنين خطبه مى» غضباء«آن حضرت بر شتر خويش به نام . رفه ديدمدر ايام حج در ع

گذارم آه اگر بدان چنگ زنيد و از آن دست برنداريد، هرگز گمراه  من در ميان شما چيزى مى! اى مردم... «

 .»باشند آتاب خدا و عترتم آه اهل بيت من مى: نشويد

                                                           
 . هـ١٣٣٤، چاپ مصر، ١٢٣-١٢٢، ص ٧صحيح مسلم، ج . ٧٨
 . المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبوى: ك.براى دستيابى به بقيه مدرك، ر. ١٤٨ و ١٠٩، ص ٣المستدرك، ج . ٧٩



آند آه اين حديث از ابوذر، ابوسعيد ِخدرى، زيد   ن، اضافه مىِترمذى پس از نقل اين سخ
 ٨٠.بن ثابت، و ُحَذيفة بن ُاسيد نيز روايت شده است

 اهل بيت خويش را همدوش قرآن قرار داده و )صلى اهللا عليه وآله(در اين روايت، پيامبر اآرم
داند، و چنگ زدن به دامان ايشان را موجب نجات قطعى  يشان و قرآن مىهدايت را به دست ا

فرمايد هوشيار باشيد و دقت آنيد آه چگونه بعد   آند، و مى  از گمراهى و ضاللت معرفى مى
گاه از هم جدايى ندارند، و در  از من با اين دو رفتار خواهيد آرد و بدانيد آه اين دو هيچ

 .  بر من وارد خواهند شد-افتگان رستاخيز محل ورود نجات ي-حوض آوثر 

هاى آسمانى، امام و پيشواى فكرى و اعتقادى و اخالقى و عمل مردمند، از   اين آه آتاب
 : جنبه نظرى يك مسئله مسلم قرآنى است

 و ٨١; الَِّذيَن َظَلُموا َو ُبْشرى ِلْلُمْحِسنِيَنو من َقْبِلِه ِآتُب ُموَسى ِإَمامًا َو َرْحَمًة َو هَذا ِآتٌب ُمَصدٌِّق ِلَسانًا َعَرِبّيًا ِلَينِذَر(

ى [ آتابى به زبان عربى است آه تصديق آننده ]قرآن[ پيش از آن، آتاب موسى راهنما و رحمتى بود و اين ]حال آنكه[

 .)اى باشد  است، تا آسانى را آه ستم آردند هشدار دهد و نيكوآاران را مژده]آن
ه بر همين اصل، قرار گرفتن اهل بيت پيامبر در آنار قرآن، امامت ايشان را با توجه و تكي
 .نمايد نيز اثبات مى

به بيانى ديگر، جنبه نظرِى اسالم در قرآن آريم بيان شده است، اما وجود و تجسم خارجى 
نبه بنابراين، وقتى آه امامت قرآن را در ج. گردد   نمايان مى)عليهم السالم(آن در سيره اهل بيت

 . نظرى پذيرفتيم، بايد امامت اهل بيت را در جنبه عملى نيز بپذيريم

عالوه براين، از آن جا آه به گفته پيامبر، هدايت منحصر در اين دو ميراث گرانقدر اوست 
دانيم هدايت قرآن در آليات مسايل اعتقادى، اخالقى و عملى اسالم است، پس ناگزير،   و مى

 خواهد بود، تا هدايت اتمام پذيرد و )عليهم السالم( وظيفه اهل بيت٨٢ى،توضيح و تبيين اسالم قرآن
 . آامل گردد

هاى مختلف و به وسيله افراد متفاوت نقل شده   ناگفته نماند آه اين روايت آنقدر به صورت
جا فقط در صدد آن  ما در اين.  و بررسى همه آنها محتاج فرصت خاصى استآه بازگويى

 به فرمان الهى، )صلى اهللا عليه وآله(بوديم آه با تكيه بر اين حديث، روشن سازيم آه رسول اآرم
است و آنها را قرين و همدوش قرآن قرار داده   امامت را در اهل بيت خويش منحصر آرده

 .است

 

 ان در روايات تعيين عدد امام. ب
اين . آيند، دوازده نفرند   خبر داده است، امامانى آه بعد از او مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

آيد، از آن حضرت   موضوعى است آه صاحبان آتب صحاح و مسانيد آه نامشان در زير مى
 : اند  روايت آرده

                                                           
 .٣٧٨٦، ح ٦٦٢، ص ٥سنن ترمذى، ج . ٨٠
 .١٢احقاف، . ٨١
 . باشد يعنى اسالمى آه در قرآن آريم آمده است، و مقصود، اصول و آليات اين دين مبين مى. ٨٢



صلى اهللا عليه (شنيدم رسول خدا:  روايت آرده آه گفت٨٣مسلم در صحيح خود از جابربن ُسَمرة. ١

اين دين، هميشه و تا قيام قيامت و تا آن زمان آه دوازده نفر خليفه سرپرست شما باشند، استوار و «: فرمود  مى)لهوآ

 .»اند اين خلفا همگى از قريش. برپاست
 .»تا آن آه دوازده خليفه بيايند«: در دو روايت ديگر، چنين آمده است

 .»تا آن آه دوازده نفر خليفه، سرپرست شما شوند«: در سنن ابوداود آمده است

 ٨٤.»تا پايان دوازده نفر«: در حديث ديگرى است آه فرمود

دوازده نفر امير و «: فرمود  شنيدم آه مى)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر: گويد  در صحيح بخارى راوى مى

 .»اند فرمانده
همگى آنان از «: فرمود: گفت پدرم.  پس از آن سخنانى فرمود آه من نفهميدم)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: راوى گويد

 .»اند قريش
از .  سخنانى فرمود آه بر من پوشيده ماند)صلى اهللا عليه وآله(سپس رسول خدا: گويد در روايت ديگرى مى

 ٨٥.»اند همگى آنان از قريش«: فرمود:  چه فرمود؟ پدرم گفت)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: پدرم پرسيدم
 ٨٦.»رساند دشمنى آسانى آه با آنان دشمنى آنند، زيانى به ايشان نمى«: فرمايد  روايت ديگرى است آه مى

ال َتزاُل هِذِه اُالمَّة ُمستقيمًا َامُرها، ظاِهَرًة َعلى َعدوِّها، «: روايت ديگرى است آه رسول خدا فرمود. ٢

آار اين امت هميشه به سامان است و پيوسته بر دشمنانشان پيروزند  ;حّتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة ُآلُُّهم ِمن ُقريش،

 ٨٧.»، آه همگى آنها از قريش هستند، در گذرندتا آنگاه آه دوازده نفر خليفه
نان را يارى نكند، اين امت دوازده نفر قّيم دارد آه هر آس آ«: در روايت ديگرى آمده است آه فرمود. ٣

 ٨٨.»اند زيانى به ايشان نرساند، همگى آنان از قريش
آار اين مردم تا هنگامى آه دوازده نفر بر آنان واليت داشته باشند، همواره «: در روايت ديگرى فرمود. ٤

 ٨٩.»در جريان است
اين دين تا دوازده نفر از قريش باشند، به «: آنند آه آن حضرت فرمود  از قول َاَنس روايت مى. ٥

 ٩٠.»برد و چون از دنيا بروند، زمين اهل خود را فرو مى; هيچ روى نابود نگردد
آار اين امت، تا هنگامى آه همه آن دوازده نفر قيام آنند، هميشه قرين «: يت ديگرى فرموددر روا. ٦

 ٩١.»اند آنان همگى از قريش. پيروزى است
 : آنند آه گفت  احمد بن حنبل و حاآم و ديگران از مسروق روايت مى. ٧

                                                           
صاحبان آتب . مرى، خواهرزاده سعد ابن ابى وقاص است آه بعد از سال هفتاد هجرى در آوفه وفات آردجابربن ُسَمره بن عا. ٨٣

 . آمده است» َاسد الغابة، تقريب التهذيب و جوامع السيرة«هاى  شرح حال او در آتاب. اند  حديث از او روايت آرده١٦٤صحاح، 
صحيح  +; )اين روايت را از آن رو برگزيديم آه جابر، خود آن را نوشته است (١٨٢١، ح ١٤٥٣، ص ٣صحيح مسلم، ج . ٨٤

، ١٠٦، ص ٣سنن ابوداود، ج  +;  فى الخلفاء من ابواب الفتنسنن ترمذى، باب ماجاء +; ، آتاب االحكام١٦٥، ص ٤بخارى، ج 
 .٣٣٣، ص ٤حليه االولياء ابونعيم، ج  +; ٢٧-٢٦، ص ١٣ُمسَند احمد، ج  +; ١٢٧٨ و ٧٦٧ُمسَند طيالسى، ح  +; آتاب المهدى

 .٦١٧، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج  +; ٣٣٨، ص ١٦فتح البارى، ج . ٨٥
 .٣٣٨ ص ،١٦فتح البارى، ج . ٨٦
، ١٣آنزالعمال، ج ; ١٠تاريخ خلفا سيوطى، ص  +; ٢٤٩، ص ٦تاريخ ابن آثير، ج  +; ٣٢١، ص ٥منتخب آنز العمال، ج . ٨٧

 .٢٨الصواعق المحرقه، ص  +; ٢٦ص 
 .٣١٢، ص ٥ و منتخب آن، ج ٢٧، ص ١٣آنزالعمال، ج . ٨٨
 .١٠تاريخ خلفا سيوطى، ص  +; ١٨الصواعق المحرقه، ص  +; ٢٠٢ ص ،١٢شرح صحيح مسلم، نووى، ج . ٨٩
 .٢٧، ص ١٣آنزالعمال، ج . ٩٠
 . همان. ٩١



آيا از ! اى ابا عبدالرحمان: آه مردى پرسيدآموخت  شبى نزد عبداهللا بن مسعود نشسته بوديم و او قرآن به ما مى

ام، هيچ آس  از هنگامى آه به عراق آمده: رسند؟ عبداهللا گفت رسول خدا پرسيديد چه تعداد از اين امت به خالفت مى

آنان «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ما اين موضوع را پرسيديم و پيامبر اآرم. پيش از تو، چنين سؤالى از من نكرده است

 ٩٢.»وازده نفرند، به تعداد نقباى بنى اسرائيلد
خلفاى بعد از من به تعداد اصحاب موسى « :فرمود)صلى اهللا عليه وآله(گويد رسول خدا  ابن مسعود مى.٨

 ٩٣.»هستند
همانند اين از عبداهللا بن عمر، حذيفه و ابن عباس نيز روايت شده : گويد ابن آثير مى

 ٩٤.است

دانم مقصود ابن آثير از روايت ابن عباس، همان است آه حاآم َحَسكانى از  نمى: مؤلف[
 ].ابن عباس روايت آرده يا غير آن است

 .اند  گويد آه عدد واليان، دوازده نفر و همگى از قريش روايات گذشته، به صراحت مى

ات بيان آرده و را در اين رواي» قريش« در سخن خود، مقصود از )عليه السالم(امام على
 براى غير ]واليت[اند،  جايگزين شده) )عليهم السالم(اهل بيت(اند و از تيره هاشم  همه امامان از قريش«: فرمايد مى

 ٩٥.»نباشند] واليت براّمت[آنان روا نيست و واليانى جز ايشان شايسته 
ُهمَّ بلى الَتْخُلوا االرُض ِمن قاِئم هللا ِبُحجَّة اّما ظاِهرًا َمشُهورًا َاْو خاِئفًا َمْغُمورًا ِلَئّال َتْبُطَل ُحجُج الل«: و نيز فرمود

 يا پيروز ]اين امام قائم،[. آرى به خدا قسم، زمين هرگز از برپادارنده به حق براى خدا خالى نخواهد شد ;...اهللا و َبيِّناِتِه

 ٩٦.»هاى روشن الهى هميشه باشند هاى خدا و نشانه يا خائف است و پنهان، تا حجتاست و نمايان و 
 

                                                           
مستدرك حاآم و تلخيص  +; )اسناد آن صحيح است: گويد احمد شاآر در حاشيه اول مى (٤٠٦ و ٣٩٨، ص ١ُمسَند احمد، ج . ٩٢

; ١٢الصواعق المحرقه، ابن حجر، ص  +; ١٩٠، ص ٥مجمع الزوائد، ج  +; ٣٣٩، ص ١٦فتح البارى ج  +; ٥٠١، ص ٤آن، ج 
، ص ٢فيض القدير، ج  +; ٢٧، ص ١٣آنزالعمال، ج  +; ٧٥، ص ١جامع الصغير سيوطى، ج  +; ١٠تاريخ خلفا سيوطى، ص  +

 .، باب ذآر االئمه االثنى عشر الذين آلهم من قريش، از ابن مسعود٢٥٠-٢٤٨، ص ٦تاريخ ابن آثير، ج  +; ٤٥٨
 .٦٢٦، ح٤٥٥، ص ١شواهد التنزيل حسكانى، ج  +، ٢٧، ص ١٣آنز العمال، ج  +; ٢٤٨، ص ٦تاريخ ابن آثير، ج . ٩٣
 .٢٤٨، ص ٦ابن آثير، ج . ٩٤
 .، چاپ مصر مطبعة االستقامة١٤٢نهج البالغه، خطبه . ٩٥
، ص ١االولياء، ج  حلية +; ٣، ص ١احياء علوم الدين، غزالى، ج  +; ٥٢٣ينابيع المودة، شيخ سلمان حنفى در باب صدم، ص . ٩٦
 .٢٤٧البالغه، حكمت   فشرده و نهج٨٠



 فشرده احاديث گذشته
تعداد امامان در اين : آيد، اين است آه ى آه از احاديث گذشته به دست مىا خالصه و نتيجه
درپى هستند، آه سعادت جهانيان توسط تعاليم نورانى آنان در اين دنيا و آن   امت دوازده نفر پى

 .دنيا رقم خواهد خورد

 شما باشند، استوار و اين دين تا قيام قيامت و تا هنگامى آه دوازده خليفه سرپرست«: در حديث اول آمده است

 .»برپا خواهد بود
در اين حديث، به جاودانگى اسالم تا روز قيامت اشاره شده و تعداد امامان اين امت را 

 .دوازده نفر دانسته است

اين دين، پيوسته و تا زمانى آه دوازده نفر از قريش موجود باشند، استوار و «: در حديث پنجم آمده است

 .»برد از دنيا بروند، زمين اهل خود را فرو مىبرپاست، و هنگامى آه 
گانه تأييد آرده و پايان  اين حديث نيز، وجود و بقاى دين را تا پايان عمر امامان دوازده

 . داند  عمر آنان را پايان دنيا مى

خلفاى پس از من «:  را تنها دوازده نفر دانسته و فرموده است)عليه السالم(حديث هشتم، عدد امامان

 .»عداد اصحاب موسى هستندبه ت
گانه،  ، به جز خلفاى دوازده)صلى اهللا عليه وآله(اين حديث، داللت بر آن دارد آه بعد از رسول خدا

 . خليفه ديگرى نخواهد بود

عدد خلفا تنها دوازده نفر است و بعد از آنان «: گويند الفاظ اين روايات آه با صراحت مى
، ديگر رواياتى را آه چنين صراحتى » قيامت استهرج و مرج و نابودى زمين و برپايى

 . آنند ندارند، تبيين مى

ها،   گانه، برخالف ُعمر عادى انسان  بنابراين، ممكن است ُعمر يكى از امامان دوازده
ائمه «چنان آه اآنون واقع شده و دوازدهمين امام از ; طوالنى و خارق العاده باشد

 . بدين گونه است)عليه السالم(حضرت مهدى)صلى اهللا عليه وآله(و از اوصياى رسول خدا» گانه  دوازده

 

 گانه حيرت علماى مكتب خلفا در تفسير حديث ائمه دوازده
آه در اين روايات آمده » گانه  امامان دوازده«دانشمندان مكتب خلفا، در بيان مقصود از 

 .اند  هاى متفاوتى ارايه داده  است، دچار حيرت و زحمت شده و ديدگاه

را آه بر )صلى اهللا عليه وآله(ما اميران بعد از رسول خدا «:گويد مى» سنن ترمذى«ابن عربى، شارح 

شمرديم، ديديم ابوبكر، عمر، عثمان، على، حسن، معاويه، يزيد، معاوية بن يزيد، مروان، عبدالملك مروان، وليد، 

 .»هستند... وان، سفاح وسليمان، عمربن عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك، مروان بن محمد بن مر
اگر  «:گويد  او پس از آن، بيست و هفت نفر از خلفاى عباسى را تا زمان خود برشمرده و مى

اگر هم به معناى . را به صورت ظاهر شماره آنيم، آخرين آنها سليمان بن عبدالملك است» دوازده نفر«از مجموع آنها 

بنابراين، من . خلفاى چهارگانه و عمر بن عبدالعزيز: ماند ى ما باقى مىواقعى خليفه نظر داشته باشيم، تنها پنج نفر برا

 ٩٧.»يابم معنايى براى اين حديث نمى

                                                           
 .٦٩-٦٨، ص ٩شرح ابن عربى بر سنن ترمذى، ج . ٩٧



به واليت ) دوازده نفر(گويد بيش از اين تعداد   قاضى عّياش در جواب اين سخن آه مى
 نفرموده است تنها دوازده نفر به )صلى اهللا عليه وآله(ست است، زيرا پيامبراين اعتراضى نادر «:رسيدند، گفته است

 ٩٨.»آند ها منع نمى اند و اين مطلب از اضافه شدن بر تعداد آن البته اين تعداد به واليت رسيده. رسند واليت مى
» دوازده نفر خليفه«مراد حديث، وجود  «:گويد  در جواب آن، سخنى را نقل آرده و مى» سيوطى«

 ٩٩.»در طول دوران اسالم تا قيامت است، آه عامل بر حق باشند، اگر چه پى در پى نباشند
اند، و بقيه نيز، به  خلفاى چهارگانه در گذشته )دوازده نفر(يقينًا از اين تعداد  «:نويسد  مؤلف فتح البارى مى

 ١٠٠.»ناچار بايد تا پيش از برپايى قيامت، تكميل گردد
هاى پيش از  ، مراد فتنه»و آشوب خواهد بودسپس فتنه «: بنابراين، آن جا آه فرموده «:گويد ابن الجوزى مى

 ١٠١.»برپايى قيامت مانند خروج َدّجال و بعد آن است
، خلفاى چهارگانه و حسن و معاويه و عبداهللا بن زبير و عمر بن عبد »دوازده نفر«از اين  «:گويد  سيوطى مى

 آه او در بين عباسيان - را هم به آنان اضافه آنيم العزيز، اين هشت نفر، روى آار آمدند و احتمال اين آه مهدى عباسى

اش، باز هم دو نفر باقى   و نيز، طاهر عباسى را به دليل عدالت خواهى-همانند عمر بن عبدالعزيز در ميان امويان است 

 ١٠٢.» از اهل بيت خواهد بود)صلى اهللا عليه وآله(و مورد انتظار است آه يكى از آنان، مهدى آل محمد
در دوران عزت خالفت و قوت اسالم و » دوازده نفر«ن مراد حديث آن است آه، آ «:همچنين گفته شده است

 ١٠٣.»آسانى آه در زمان ايشان، اسالم عزيز گشته و همه مسلمانان پيرامونشان گرد آيند; استوارى امور آن باشند
تا زمان وليد بن يزيد بن عبدالملك روى آار آمدند، سپس فتنه و آشوب ) دوازده نفر(اين تعداد  «:گويد بيهقى مى

ه صفت افزايند، بدان علت است آ بزرگ برپا شد و پس از آن، حكومت عباسيان غالب آمد، و اين آه بر عدد مذآور مى

 ١٠٤.»اند اند، از آنان شمرده مورد اشاره در حديث را رها آرده، يا آسانى را آه بعد از فتنه مذآور آمده
اند خلفاى ثالثه و سپس على تا زمان حكميت در صفين آه  آسانى آه امت بر آنان اجتماع آرده «:اند  و نيز گفته

حسين هم . سپس با صلح حسن بر معاويه اجتماع آردند و پس از او بر پسرش يزيد. ه را در آن روز خليفه ناميدندمعاوي

با مرگ يزيد اختالف آردند، تا آن آه پس از آشته شدن ابن زبير، بر عبدالملك . آه پيش از رسيدن به خالفت آشته شد

 وليد و سليمان و يزيد و هشام آه در اين جمع عمر بن عبدالعزيز :مروان اجتماع نمودند و سپس بر فرزندان چهارگانه او

ميان سليمان و يزيد فاصله شد و دوازدهمين آنان وليد بن يزيد بن عبد الملك بود آه مردم پس از هشام بر او اجتماع 

 ١٠٥.»آردند و او چهار سال حكومت آرد

                                                           
، در صفحه ) اوستعبارت متن از (٣٣٩، ص ١٦فتح البارى، ج  +; ٢٠٢-٢٠١، ص ١٢شرح نووى بر صحيح مسلم، ج . ٩٨
 . نيز آن را آورده است٣٤١
 .١٢تاريخ خلفا سيوطى، ص . ٩٩
 .١٢تاريخ خلفا، ص ; ٣٤١، ص ٦فتح البارى، ج . ١٠٠
 . همان. ١٠١
بنابراين، براى پيروان مكتب خلفا، دو امام منتظر خواهد بود آه . ١٢تاريخ خلفا سيوطى، ص  +; ١٩عق المحرقه، ص الصوا. ١٠٢

 . ، تنها يك امام منتظر دارند)عليه السالم(در حالى آه پيروان مكتب اهل بيت;  است)عليه السالم(يكى از آنان مهدى
، ١٦، ج »فتح البارى«ابن حجر در . ، به اين موضوع اشاره آرده است٢٠٣-٢٠٢، ص ١٢نووى در شرح صحيح مسلم، ج . ١٠٣
 . اند  نيز آن را آورده١٠ و سيوطى در تاريخ خلفا، ص ٣٤١-٣٣٨ص 
 .  به نقل از بيهقى٢٤٩، ص ٦تاريخ ابن آثير، ج . ١٠٤
 .٣٤١، ص ١٦فتح البارى، ج ; ١٩الصواعق المحرقه، ص  +; ١١تاريخ خلفا، ص . ١٠٥



صلى اهللا عليه (بنابراين، خالفت اين دوازده نفر به دليل اجماع مسلمانان برصحيح است، و پيامبر

 بشارت داده - در حمل و انتقال اسالم به مردم -مسلمانان را به خالفت و جانشينى اينان )وآله
 !است

 .»اين بهترين توجيه است «:گويد حجر درباره اين توجيه مىابن 

اند، يعنى اينكه، مراد حديث از  اى با وى موافقت آرده راهى را آه بيهقى پيموده و عده «:گويد  و ابن آثير مى

شاره تا زيرا خلفاى مورد ا. باشد، راهى غير مقبول است درپى، تا زمان وليد بن يزيد بن عبد الملك فاسق مى خلفاى پى

پس از . به دليل اين آه خالفت ابوبكر و عمر و عثمان و على مسّلم است; هستند» دوازده نفر«زمان اين وليد، بيش از 

. به دليل وصايت على و بيعت مردم عراق با او تا آن آه با معاويه صلح آرد.  است)عليه السالم(آنان هم حسن بن على

يزيد، مروان بن حكم، پسرش عبدالملك مروان، وليد بن عبدالملك، سليمان بن سپس پسر معاويه يزيد، بعد معاوية بن 

سپس . شوند عبدالملك، عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك و بعد هشام بن عبدالملك هستند آه جمع آنها پانزده نفر مى

با اين . شوند اب آوريم، هفده نفر مىوليد بن يزيد بن عبدالملك و اگر حكومت ابن زبير را آه قبل از عبدالملك بود به حس

حساب، يزيد بن معاويه جزء آن دوازده نفر شده ولى عمر بن عبدالعزيز آه همه پيشوايان بر مدح و سپاس او متفق 

آورند، همه مردم هم بر عدالت او اتفاق نظر دارند و دوران او از بهترين  القولند و او را از خلفاى راشدين به شمار مى

اگر هم . گردد خارج مى» دوازده نفر«بوده، حتى شيعيان نيز بدان اعتراف دارند، بنابراين ترتيب، از جمع ها  دوره

على بن ابى «اش آن است آه  آورم آه امت بر آنان اجتماع آرده باشند، الزمه بگويد آه من تنها آسانى را به حساب مى

و اجتماع نكردند، چون مردم شام همگى از بيعت با او سر و فرزندش به حساب نيايند، زيرا همه مردم بر آن د» طالب

 .»باز زدند
اش معاوية بن يزيد را به شمار آورده، و  برخى توجيه آنندگان، معاويه و پسرش يزيد و نوه«: گويد  و نيز مى

  .»اند اند، زيرا امت بر هيچ يك از آنها اجتماع نكرده زمان مروان و ابن زبير را قيد نكرده
در اين مسلك، خلفاى سه گانه، سپس معاويه،بعد يزيد، سپس عبدالملك و بعد وليد  «:گوييم ن ديدگاه مىبنابراي

آيند آه جمعًا ده نفرند و بعد از آنها وليد بن يزيد  بن سليمان، سپس عمر بن عبدالعزيز و بعد يزيد و بعد هشام به شمار مى

على و پسرش حسن خواهد بودآه دقيقًا بر خالف آن نظرى است آه بن عبدالملك فاسق است آه الزمه اين ديدگاه، اخراج 

 ١٠٦.»اند امامان اهل سنت و بلكه شيعه بر آن تصريح آرده
در جواب اين توجيهات، دو وجه ديگر را نقل آرده » آشف المشكل«ابن جوزى در آتاب 

 : گويند آه مى

يش اشاره به حوادث بعد از خود و اصحاب خود ندارند، و چون حكم اصحاب با حكم  در حديث خو٩پيامبر «:اول

با بيان خود، . هاى واقع شده پس از صحابه است گيريم آه خبر از حكومت آن حضرت پيوسته و مرتبط است، نتيجه مى

جا آه دوازده خليفه به  آنواليت تا : يعنى» اليزال الدين«: گويا سخن آن حضرت. اشاره به عدد خلفاى بنى اميه دارد

با اين حساب، اولين خليفه . گردد سپس اوضاع به حالت ديگرى، بدتر از حال اول، بر مى. حكومت برسند، ادامه دارد

عثمان و معاويه و ابن زبير . باشد مى» سيزده نفر«بنى اميه يزيد بن معاويه و آخرينشان مروان حمار است آه تعدادشان 

اگر مروان بن حكم را نيز ـ به دليل اختالف در صحابى بودن يا . اند زيرا آنها از صحابه. ندآي نيز به شمار نمى

. آيد راست مى» عدد دوازده«مغلوبيتش در برابر عبداهللا ابن زبير و اجتماع مردم بر عبداهللا  از جمع مذآور خارج آنيم، 

                                                           
 .٢٥٠-٢٤٩، ص ٦تاريخ ابن آثير، ج . ١٠٦



تا آن آه دولت بنى عباس . هاى بسيار واقع شد زىهاى عظيم و خونري پس از خروج خالفت از دست بنى اميه نيز، فتنه

 ١٠٧.»مستقر گرديد و اوضاع از آنچه بر آن بود، آامال متغير و دگرگون شد
 . اين استدالل را مردود دانسته است» فتح البارى«ابن حجر در 

» مهدى«درباره » ابوالحسين ابن منادى«اى آه  را از جزوه» جه دومو« ابن جوزى، :دوم
ممكن است اين موضوع مربوط به بعد از مهدى باشد آه در آخرالزمان  «:گويد  گرد آورده، نقل آرده آه مى

ه ب» سبط اآبر«ام هنگامى آه مهدى وفات آند، پنج تن از نوادگان  ديده» دانيال«آند، زيرا من در آتاب  خروج مى

پس از آن آخرينشان مردى از سبط اآبر را وصى خود ; »سبط اصغر«رسند، سپس پنج تن از نوادگان  حكومت مى

شوند آه هر يك از آنان امام و  حاآم مى» دوازده نفر«رسد و بدين ترتيب  بعد از او پسرش به حكومت مى. آند مى

او، دوازده نفر مرد ـ شش تن از اوالد حسن، در روايت ديگرى است آه پس از «: گويد  همچنين مى.»مهدى هستند

ميرد، فساد عالمگير  رسند و چون فرد اخير مى و پنج تن از اوالد حسين، و يك نفر از غير ايشان ـ به حكومت مى

 .»شود مى

 : گويد  ابن حجر در صواعق خود بر اين حديث حاشيه زده و مى

 ١٠٨»!ن نيستاين روايت، يقينًا روايتى واهى است و اعتمادى بر آ«
، در اين حديث، )صلى اله عليه و آله(ظّن غالب آن است آه حضرت رسول اآرم «: گويند گروه ديگرى مى

» ردوازده امي«آند و تحت فرمان  هايى آه مردم را در يك زمان متفرق مى فتنه; از عجايب بعد از خود خبر داده است

و چون چنين وصفى براى » آنند دوازده اميرند آه چنين مى«: فرمود اگر غير اين را اراده آرده بود، مى. آشاند مى

 ١٠٩.»فهميم آه اينان در زمان واحد خواهند بود است، اين گونه مى آنها بيان نكرده

اى رخ داد آه شش نفر همگى خود   واقعه» اندلس«در قرن پنجم هجرى تنها در : اند گفته
ها، حاآم مصر، خليفه عباسى بغداد و ديگر مدعيان  اضافه بر آن. ناميدند مى» خليفه«را 

 ١١٠.خالفت، از علويان و خوارج نيز، مدعى خالفت بودند

اين سخن آسى است آه به چيزى از طرق حديث، جز آنچه آه به «: گويد  ابن حجر درباره اين توجيه مى

 ١١١.»آمده، آگاهى نداشته است» بخارى«نحو فشرده در 
 ١١٢.» باشدتواند مراد حديث وجود آنان در زمان واحد، عين پراآندگى و افتراق است و نمى «:گويد و نيز مى

عالوه . اند بدين گونه، علماى مكتب خلفا در تفسير روايات گذشته، به ديدگاه واحدى نرسيده
اسامى آن دوازده نفر را بيان فرموده نيز، )صلى اهللا عليه وآله(بر آن، از آوردن رواياتى آه رسول خدا

با سياست حاآم بر مكتب خلفا در طى قرون متمادى در تضاد اند، زيرا   اغماض و اهمال آرده
 در تأليفات خود با َاسنادى آه به )عليهم السالم(اين روايات را محّدثان مكتب اهل بيت. بوده است

هاى آينده، به  در فصل. اند روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله(رسد، از رسول خدا  نيكان صحابه مى
 . آنيم اند، بسنده مى هاى خود آورده ر دو گروه در آتابآوردن اندآى از آنها آه ه

 
                                                           

 . »آشف المشكل«، به نقل از ابن جوزى در آتاب ٣٤٠، ص ١٦فتح البارى، ج . ١٠٧
 .١٩الصواعق المحرقه، ص  +; ٣٤١، ص ١٦فتح البارى، ج . ١٠٨
 .٣٣٨، ص ١٦فتح البارى، ج . ١٠٩
 .٣٣٩، ص ١٦فتح البارى، ج  +; ٢٠٢، ص ١٢شرح نووى، ج . ١١٠
 .٣٣٨، ص ١٦فتح البارى، ج . ١١١
 .٣٣٩همان، ص . ١١٢



 مفهوم حقيقى اين روايات

آنيم، تا بتوانيم مفهوم حقيقى آنها   اآنون، با دقت به مجموعه روايات ذآر شده مراجعه مى
آنچه . را به دست آوريم و به نادرستى تمام اين توجيهات آه با يكديگر همسانى ندارند، پى ببريم

 : توان از اين احاديث استفاده آرد، به قرار زير است  دقيق مىبا نظر 

آند و همگى از  شماره خلفاى پيامبر و پيشوايان اسالم از دوازده نفر تجاوز نمى. ١
اى از اين احاديث  دليل ما بر اين ادعا، الفاظ روشن و صريحى است آه در پاره. اند قريش

 :مثل. وجود دارد

 .»اند  براى اين امت دوازده سرپرست است آه همه از قريش١١٣; اْثنا َعَشَر َقيِّمًا ُآلُّهم ِمْن ُقريشو يكون ِلهذِه اُألّمِة«
 .» براى اين امت دوازده خليفه خواهد بود١١٤;...َيْمِلك هذه اُالمََّة اْثنا َعَشَر َخليَفًة«: و يا
 بعد از من دوازده خليفه خواهند بود آه همه از قريش ١١٥;دى اثنا َعَشَر َخليفٌة ُآلُُّهْم ِمْن ُقريشَيُكوُن َبع«: و يا

 .»هستند
و » براى اين امت دوازده خليفه خواهند بود«; » باشند  بعد از من دوازده خليفه مى«جمالت 

 . آند ده نفر بيان مىامثال آن، دقيقًا انحصار تعداد خلفا و سرپرستان امت را در دواز
 . اين پيشوايان و خلفا به طور پيوسته تا روز قيامت در ميان امت خواهند بود. ٢

 . آنيم براى اثبات اين سخن نيز به روايات موجود مراجعه مى
امر خالفت مادامى آه در جهان حتى دو نفر باقى «: آند مسلم در آتاب صحيح خود از پيامبر نقل مى

 ١١٦.» قريش خواهد بودمانده باشند، در
اين حديث آه در معتبرترين منابع حديثى اهل سّنت آمده، دقيقًا تداوم خالفت و خلفا را تا 

 . دارد پايان جهان اعالم مى
 پيوسته اين دين، تا وقتى آه دوازده نفر«: نماييم  اينك حديثى را آه در گذشته نقل آرديم، تكرار مى

 ١١٧.»خليفه بر شما حكومت آنند، تا قيامت باقى خواهد ماند
دهد و نيز، خالفت دوازده نفر خليفه  اين حديث، به روشنى برپايى دين را تا قيامت نويد مى

ماند، و اين  فرمايد دين من تا قيامت مى  تصريح مىبه اين معنى آه پيامبر . دارد را اعالم مى
باشد، آه ناگزير بايد حداقل، ُعْمِر يكى از اين   مدت، دوران خالفت دوازده نفر خليفه نيز مى

 . خلفا آن چنان طوالنى باشد آه عصر خالفت او تا برپايى قيامت پيوند بخورد

  اند؟ چرا و چگونه اين احاديث از تحريف مصون مانده
ل توجه به اين نكته حساس نيز الزم است آه ببينيم چطور اين گونه احاديث نقل شده حا

 به ويژه -حساب دستگاه خالفت  است، و به عبارت ديگر، از چنگال سانسور شديد و خفقان بى
  مصون مانده است؟ -ها  اموى

براى ديگران نقل آنم آن زمان آه اولين بار صحابه پيامبر اين احاديث را  تصور مى
توانست  واضح است آه در آن زمان، دستگاه حاآم نمى. آردند، تعداد خلفا هنوز اندك بود مى

                                                           
 .١٦٦-١٦٤، ح ٢٧، ص ١٣آنز العمال، ج . ١١٣
 . همان. ١١٤
 . همان. ١١٥
 . ، چاپ مصر٣، ص ٦صحيح مسلم، ج . ١١٦
 .١٦٢، ح ٢٧، ص ١٣آنزالعمال، ج  +; ٤همان، ص . ١١٧



اگر آن هنگام . بينى آند آه بعدها به چه مشكلى براى توجيه و تفسير آن دچار خواهد شد  پيش
ين متون آردند، بدون شك اين احاديث در معتبرتر  بينى چنين بن بستى را در آينده مى  پيش

شد آه ديگر براى   يا الاقل به شكلى تحريف و دستكارى مى. رسيد مكتب خلفا به دست ما نمى
همان طور آه بسيارى از احاديث معتبر و روشنگر ; اثر شود  ايشان مشكلى نيافريده و بى

 . نبوى، به واسطه تحريفات دانشمندان و راويان مكتب خلفا دستكارى و خنثى شده است

علت انتشار احاديث مذآور اين است آه در هنگام نقل اوليه حديث، عدد خلفا بنابراين، 
به اين معنى آه نقل اين حديث در عصر حكومت معاويه يا ; هنوز به دوازده نفر نرسيده بودند

بنابراين، دستگاه . تر نبودند تا آن زمان هم خلفاى رسمى هفت نفر بيش. يزيد بن معاويه بود
زمانى هم آه تعداد خلفا به دوازده نفر رسيد، ديگر . آرد حساس خطر نمىخالفت از نشر آن، ا

 . امكان جلوگيرى از نشر اين احاديث و يا تغيير و تحريف آنها وجود نداشت

با توجه به فروض مختلف و دور از حقيقتى آه در توجيه احاديث مذآور گفته شده، تنها 
 .باشد   آه قابل تطبيق با احاديث مزبور مىطرح مكتب اهل بيت يعنى دوازده امام معصوم است

جا است آه در تمام صحاح، سنن، مسانيد  تر از آن شويم اهميت اين حديث، بيش يادآور مى
 .و مصنفات حديثى مكتب خلفا وجود دارد و همگان صحت و اعتبار آن را قبول دارند
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 اسامى دوازده نفر در مكتب خلفا
 )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: آند آه گفت  از عبداهللا بن عباس روايت مى١١٨امام جوينى. الف

ا َسيُِّد النَّبيّين َو َعلى بن ابى طالب َسيُِّد الَوصّيين، َو ِانَّ أوصيائى بعدى ِاْثنا َعَشَر، َاوَُّلهم على بن ابى طالب و أَن«: فرمود

; نفرند» دوازده«همانا اوصياى پس از من . من آقاى پيامبران و على بن ابى طالب آقاى اوصياست ;آِخُرُهم اْلَمْهدى

 .» و آخرينشان مهدى استاولينشان على بن ابى طالب
صلى اهللا عليه (رسول خدا: آند آه گفت  امام جوينى باز هم به سند خود از ابن عباس روايت مى. ب

اولينشان برادرم و ; نفرند» دوازده«هاى خدا بر مردم پس از من  همانا خلفاى من و اوصيايم و حجت«:  فرمود)وآله

 .»آخرينشان فرزندم خواهد بود

 .»على بن ابى طالب«: برادر شما آيست؟ فرمود! سول خدااى ر: گفته شد

همان گونه آه از ; آند آسى آه زمين را پر از عدل و داد مى; آن مهدى است«: فرزند شما آيست؟ فرمود: گفته شد

باشد مگر گر و بيم دهنده بر حق فرستاده است، اگر از دنيا باقى نمانده  قسم به آن آه مرا بشارت. ظلم و ستم پر شده باشد

آند تا فرزند من مهدى خروج آند، روح خدا عيسى بن مريم فرود آيد و  قدر طوالنى مى يك روز، خداوند اين روز را آن

 .»اش مشرق و مغرب را فرا گيرد با او نماز گزارد، زمين از نور پروردگارش روشن شود و فرمانروايى
صلى اهللا عليه (شنيدم رسول خدا: وى گفتآند آه را امام جوينى باز هم به سند خود روايت مى. ج

من و على و حسن و  ;أنا َو َعِلىٌّ َو الَحَسُن َو الحسيُن َو ِتْسَعٌة ِمْن ُوْلِد الُحسيِن ُمطهَّرون َمْعُصومون«: فرمود  مى)وآله

 ١١٩.»حسين و ُنه نفر از فرزندان حسين، پاآيزگان و معصومانيم
سياست حاآم بر مكتب خلفا در طول تاريخ بر آن بود آه امثال اين گونه احاديث را از 

ين راستى آه بخش عظيم پيروان ا. دسترس امت اسالمى دور نگه دارد و بر آنها پرده بپوشاند
هايى از اين تالش را در بحث و بررسى   ما نمونه. مكتب در اين راه، جهاد شايانى آردند

در »  آه مخالف ديدگاهشان بود)صلى اهللا عليه وآله(اقدامات مكتب خلفا با نصوِص سنت رسول خدا«
چون در اين بحث مجالى براى آوردن آن احاديث نداريم، . ايم  آورده» معالم المدرستين«آتاب 

رواياتى از رسول ; گانه پرداخته است  آوريم آه به معرفى امامان دوازده  نها رواياتى را مىت
 . آه به صورت متواتر به اسامى ايشان اشاره و تصريح شده است)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 
 )عليهم السالم(بيت  اسامى امامان دوازده گانه در مكتب اهل

  )عليه السالم(اميرالمؤمنين على: امام اول

                                                           
محدث يگانه، اآمل، فخر امام : گويد ، درباره امام جوينى مى١٥٠٥، ص »تذآرة الحفاظ«ذهبى، رجالى معروف، در آتاب . ١١٨

االسالم، صدر الدين ابراهيم بن محمد بن حمويه جوينى شافعى، شيخ صوفيه، شديدًا نسبت به روايت و گردآورى اجزاى آن عنايت 
 . غازان شاه به دست او اسالم آورد; داشت
 و ١٦٩٠ و ١١٦٤نسخه خطى آتابخانه مرآزى دانشگاه تهران، به شماره (لسمطين احاديث الف، ب و ج، در آتاب فرائد ا. ١١٩
 . آمده است) ١٦٠، برگه ١٦٩١



 . ابوطالب فرزند عبدالمطلب بن هاشم: پدر

 . فاطمه بنت اسد بن هاشم: مادر

 .ابوالحسن و الحسين، ابوتراب: آنيه

 . وصّى، اميرالمؤمنين: لقب

 .عبه آ١٢٠در بيت اهللا الحرام،» عام الفيل«ام پس از  سال سى: والدت

به شهادت ) يكى از خوارج(در سال چهلم هجرى به دست عبدالرحمن بن ملجم : شهادت
 . رسيد و در بيرون آوفه، نجف اشرف، دفن گرديد

 

  )عليه السالم(حسن بن على بن ابى طالب: امام دوم
  )صلى اهللا عليه وآله( دخت گرامى رسول خدا)عليها السالم(فاطمه زهرا: مادر

 .ابومحمد: آنيه

 .سبط اآبر، مجتبى: لقب

 .نيمه ماه رمضان سال سوم هجرى در مدينه: والدت

در بيست و هشتم صفر سال پنجاهم هجرى به شهادت رسيد و در بقيع، در مدينه : شهادت
 . منوره دفن گرديد

 

 )عليه السالم(حسين بن على بن ابى طالب: امام سوم
  )صلى اهللا عليه وآله(دا دخت گرامى رسول خ)عليها السالم(فاطمه زهرا: مادر

 .ابوعبدالّله: آنيه

 . سبط، شهيِد آربال: لقب

 . سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدينه: والدت

 هجرى به همراه اهل بيت و يارانش در آربال به دست ٦١در دهم محرم سال : شهادت
 مزار آن حضرت، هم اآنون در آربال يكى از شهرهاى عراق. يزيديان به شهادت رسيد

 ١٢١.است

 

 )عليه السالم(على بن الحسين: مامام چهار
 . غزاله يا شاه زنان: مادر

 . ابوالحسن: آنيه

 . زين العابدين، سجاد: لقب

 .  هجرى در مدينه٣٨ يا ٣٧ يا ٣٣سال : والدت
                                                           

در اين هنگام، شكافى .  در حال باردارى مشغول طواف بود آه درد زايمان به سراغش آمد)عليه السالم(فاطمه بنت اسد، مادر امام. ١٢٠
، ص ٣مستدرك، ج : ك.تر ر براى اطالع بيش.  را به دنيا آورد)عليه السالم(در ديوار آعبه بهوجود آمد و او داخل شد و فرزندش على

 .٧مناقب ابن منازلى، ص  +; ١٠تذآرة خواص االمة، ص  +; ٤٨٣
 هجرى در تاريخ طبرى، ٦٠ و ٥٠، ٤٠هاى  ، حوادث سال)عليه السالم(شرح حال ائمه، على و دو فرزندش حسن و حسين: ك.ر. ١٢١

ابن اثير، ذهبى و ابن آثير، و نيز شرح حال ايشان در تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، استيعاب، أسد الغابه، اصابه و طبقات ابن سعد 
 ).چاپ جديد(



 )عليه السالم( هجرى به شهادت رسيد و در بقيع جنب عمويش امام حسن٩٤در سال : شهادت
 ١٢٢.دفن گرديد

 

  )عليه السالم(محمد بن على: امام پنجم
  )عليه السالم(مام حسن بن علىام عبداهللا دخت ا: مادر

 .ابوجعفر: آنيه

 . باقر: لقب

 .  هجرى در مدينه٥٧سال : والدت
 هجرى در مدينه به شهادت رسيد و در بقيع در آنار پدرش ١١٤ يا ١١٧در سال : شهادت

 ١٢٣. دفن گرديد)عليه السالم(زين العابدين
 

 )عليه السالم(جعفربن محمد: امام ششم
 . اّم فروه دخت قاسم بن محمد بن ابى بكر: مادر
 . ابوعبدالّله: آنيه
 . صادق: لقب
 .  هجرى در مدينه٧٣سال : توالد

 )عليه السالم( هجرى به شهادت رسيد و در بقيع در آنار پدرش امام باقر١٤٨در سال : شهادت
 ١٢٤.دفن گرديد

 
 )عليه السالم(موسى بن جعفر: تمامام هف
 .حميده: مادر
 . ابوالحسن: آنيه
 . آاظم: لقب

 .  هجرى در مدينه١٢٨سال : والدت
 هجرى در زنداِن خليفه هارون الرشيد در بغداد به شهادت رسيد و ١٨٣در سال : شهادت

 ١٢٥.در قبرستان قريش، واقع در بخش غربى بغداد امروز، معروف به شهر آاظميه دفن گرديد

  )عليه السالم(على بن موسى: امام هشتم
 ١٢٦.»ُتْكَتم«نجمه يا : مادر

                                                           
 در طبقات ابن سعد، حلية )عليه السالم(و نيز شرح حال امام;  هجرى٩٤تاريخ ابن اثير، ابن آثير و ذهبى، حوادث سال : ك.ر. ١٢٢

 ).١٦٠، ص ٣ج (، و تاريخ مسعودى )٣٠٣، ص ٢ج (االولياء، وفيات االعيان، تاريخ يعقوبى 
، تاريخ االسالم )٣٢٠، ص ٢ج (لية االولياء، تاريخ يعقوبى تذآره الحفاظ، ذهبى، وفيات االعيان، صفوة الصفوة، ح: ك.ر. ١٢٣

 ).)عليه السالم(، شرح حال امام باقر١١٨ و ١١٧ و ١١٥حوادث سال (ذهبى و تاريخ ابن آثير 
ج (و تاريخ مسعودى ) ٣٨١، ص ٢ج ( در حلية االولياء، وفيات االعيان، تاريخ يعقوبى )عليه السالم(شرح حال امام صادق: ك.ر. ١٢٤
 ).٣٤٦، ص ٣

، ص ٢ج ( در مقاتل الطالبين، تاريخ بغداد، وفيات االعيان، صفوة الصفوة، تاريخ ابن آثير )عليه السالم(شرح حال امام آاظم: ك.ر. ١٢٥
 .٤١٣، ص ٢و تاريخ يعقوبى، ج ) ١٨
 .٧ و ٣، ص ٤٩البحار، ج . ١٢٦



 . ابوالحسن: آنيه

 . رضا: لقب

 .  هجرى در مدينه منوره١٤٨سال : والدت

 ١٢٧. هجرى به شهادت رسيد و در طوس خراسان مدفون است٢٠٣در سال : شهادت

 

 )عليه السالم( محمد بن على: امام نهم
 .سكينه: مادر

 .ابوعبدالّله: آنيه

 .جواد: لقب

 . هجرى در مدينه منوره١٩٥سال : والدت

 هجرى در بغداد به شهادت رسيد و در آنار جدش موسى بن ٢٢٠در سال : شهادت
 ١٢٨. دفن گرديد)عليه السالم(جعفر

 

 )عليه السالم(على بن محمد: امام دهم
 .سمانه مغربيه: مادر

 .ابوالحسن عسكرى: آنيه

 .هادى: لقب

 . هجرى در مدينه منوره٢١٤سال : والدت

 ١٢٩.گرديد به شهادت رسيد و در شهر سامّراى عراق دفن ٢٥٤در سال : شهادت

 

 )عليه السالم(حسن بن على: امام يازدهم
 .اّم ولد به نام سوسن: مادر

 .ابومحمد: آنيه

 .عسكرى: لقب

 . هجرى در سامّرا٢٣١سال : والدت

 ١٣٠. هجرى به شهادت رسيد و در سامّرا دفن گرديد٢٦٠در سال : هادتش

 

 حجة بن الحسن ـ عجل اهللا فرجه ـ : امام دوازدهم
 . يا صيقلام ولد به نام نرجس: مادر

 . ابوعبدالّله، ابوالقاسم: آنيه
                                                           

و ) ٤٥٣، ص ٢ج (، تاريخ يعقوبى ) هـ٢٠٣حوادث سال (تاريخ طبرى، ابن آثير، تاريخ االسالم ذهبى، وفيات االعيان : ك.ر. ١٢٧
 .و تاريخ آامل) ٤٤١، ص ٣ج (مسعودى 

 ).٤٦٤، ص ٣ج (و مسعودى ) ٤٨، ص ٢ج (، وفيات االعيان، شذرات الذهب )٥٤، ص ٣ج (تاريخ بغداد : ك.ر. ١٢٨
 )٨٤، ص ٤ج (و مسعودى) ٤٨٤، ص ٢ج(، وفيات االعيان، تاريخ يعقوبى )٥٦، ص ١٢ج (تاريخ بغداد : ك.ر. ١٢٩
و تاريخ يعقوبى )  هـ٦٥٤(شيخ آمال طلحه شافعى ) مناقب آل الرسول(وفيات االعيان، تذآرة الخواص، مطالب السئول : ك.ر. ١٣٠

 )٥٠٣، ص ٢ج (



 . قائم، منتظر، خلف، مهدى، صاحب الزمان: لقب

 . هجرى در سامّرا٢٥٥سال : والدت

است آه تا آنون زنده است تا هرگاه خدا » گانه ائمه دوازده«آن حضرت آخرين امام از 
 . قيام آند و جهان را پر از عدل و داد نمايد- به فرمان او -بخواهد 



      )صلى اهللا عليه وآله(  حفظ و تبليغ شريعت توسط اوصياى پيامبر: فصل چهارم   
 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 

 

 حفظ و تبليغ شريعت

 

 )صلى اهللا عليه وآله(توسط اوصياى پيامبر

 

 



    )صلى اهللا عليه وآله(  حفظ و تبليغ شريعت توسط اوصياى پيامبر: فصل چهارم   

    امامت و مهدويت در مكتب خلفا   
 



 

 

 

 
پيامبر به امر خدا دوازده وصى خود را براى حفظ شريعت و تبليغ آن و همچنين براى 

 . اجراى احكام تعيين نمود

حفظ شريعت و تبليغ و اجراى احكام آن در عصر اوصياى پيامبر، دو امر ذيل را الزم 
 :داشت

 ; به اوصياى خود)لى اهللا عليه وآلهص(تبليغ شريعت اسالم توسط پيامبر. الف

 . نشر شريعت اسالم توسط اوصياى پيامبر در ميان مسلمانان. ب

 .آنيم  در اين فصل، به فضل پروردگار اين دو امر را به طور مفصل بيان مى

 
  به)صلى اهللا عليه وآله(تبليغ شريعت اسالم توسط پيامبر. الف

 اوصياى خود

الم در قرآن آريم است، و شرح و بيان و تفصيل آن بر اصل و ريشه حقايق و احكام اس
صلى (پيامبر گرامى اسالم. عهده پيامبر اآرم و ساير مبلغان طراز اول اسالم قرار داده شده است

شد و بشر تا روز قيامت بدان احتياج    حديث خويش را يعنى آنچه به ايشان وحى مى)اهللا عليه وآله
فرمود و آن حضرت اين تعاليم    امال مى)عليه السالم(ويش علىدارد، همه و همه را به پسر عم خ

 . نمود  را تدوين مى

، در مجالس گوناگونى صورت )عليه السالم( به حضرت على)صلى اهللا عليه وآله(انتقال تعاليم پيامبر
 :پردازيم گرفت آه ذيال به شرح آنها مى مى

 مجالس تعليم منظم . ١
براى )صلى اهللا عليه وآله( با رسول خدا)عليه السالم(يرالمؤمنينمجالس تعليم و ديدارهاى منظم ام

براى نمونه، در اين مورد به آتاب . فراگيرى دانش از آن حضرت به تفصيل نقل شده است
 : خوانيم  چنين مى)عليه السالم(آنيم و از قول امام مراجعه مى» آافى«

رفتم و آن حضرت در آن هنگام با من   مى) عليه وآلهصلى اهللا(من هر روز يك بار و هر شب يك بار نزد رسول خدا«

 . برد، من نيز در خدمت ايشان بودم فرمود، و هر جا آه آن حضرت تشريف مى خلوت مى

آس ديگر چنين ديدارهايى دانستند آه پيغمبر خدا جز با شخص من با هيچ  همه اصحاب آن حضرت اين را مى

اگر من براى ديدار . آورد گرفت و آن حضرت به خانه من تشريف مى اين ديدارها غالبًا در خانه من صورت مى. ندارد

به ; آرد فرستاد و با من خلوت مى شدم، همسرانش را از اتاق بيرون مى هاى او وارد مى آن حضرت به يكى از خانه

 .  در خدمت آن حضرت نبودطورى آه جز شخص من، آسى ديگر

آورد، به خاطر آنكه آه با من به تنهايى سخن گويد، نه فاطمه از آنار  اما هرگاه رسول خدا به خانه من تشريف مى

 . خاست و نه هيچ يك از فرزندانم ما بر مى



موش آردم، و چون خا پرسيدم، جواب آافى دريافت مى در چنين ديدارهايى، من هر چه را آه از حضرتش مى

صلى اهللا (اى از قرآن بر رسول خدا هيچ آيه. آرد پذيرفت، آن حضرت خود آغاز سخن مى شدم و سؤاالتم پايان مى مى

 نازل نشد، مگر اين آه براى من خواند و تقرير فرمود تا آن را به خط خود نوشتم و حضرتش تأويل و تفسير، )عليه وآله

ن را به من بياموخت و از خدا درخواست آرد آه قدرت فهم و حفظ آن ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و خاص و عام آ

 . را به من مرحمت فرمايد

اى از آتاب خدا و نيز هيچ يك از مطالبى را آه  من، پس از آن دعايى آه حضرتش در حق من فرمود، هيچ آيه

 .»ام ايشان امال آرده بودند و من نوشته بودم، از خاطر نبرده و فراموش نكرده
در اين . جا مناسب است قبل از نقل ادامه اين روايت، حديث ديگرى را يادآور شويم  در اين

حديث، ايرادى را آه چه بسا به ذهن برخى از خوانندگان نيز خطور نمايد، زيد بن على بن 
 : روايت بدين شرح است. پاسخ داده است)  هـ١٢١متوفاى ()عليه السالم(الحسين

يافت، مگر  خواب به چشمانم راه نمى«:  فرموده است)عليه السالم(اميرالمؤمنين:  گفت)معليهما السال(زيد بن على

 آنچه را آه جبرئيل در آن روز از موارد حالل و حرام و سنت، يا هر گونه امر و )صلى اهللا عليه وآله(اين آه رسول خدا

 .»فرمود تعليم مىها درباره چه چيزى و يا چه آسى نازل شده است، به من  نهى و آن آه اين

گرديد، چگونه چنين  افتادند و فاصله مكانى مانع ديدارشان مى وقتى آه اين دو از يكديگر دور مى: به زيد گفته شد

 امرى امكان داشت؟

سپرد و هنگامى آه امام به حضور  گرديد، به خاطر مى پيامبر، روزهايى را آه ديدار حاصل نمى«: زيد پاسخ داد

در فالن روز فالن مطلب آمد، و در فالن روز چنين مطالبى بر من نازل ! اى على«: فرمود رسيد، مى حضرتش مى

 ١٣١.» به زيارتش نايل شده بود)عليه السالم(رسيد آه امام داد تا به روزى مى بدينسان ادامه مى. »شد
 :  در روايت گذشته)عليه السالم(اينك ادامه آالم امام على

هاى الهى را، خواه مربوط به مسايل زمان حال  ها و حرام  همه اوامر و نواهى و حالل) اهللا عليه وآلهصلى(رسول خدا«

هاى آسمانى بر پيامبران گذشته نازل شده و از طاعت و معصيت خدا  و خواه مربوط به مسايل آينده، و نيز آنچه در آتاب

هم تمام آنها را به خاطر سپردم و حتى يك حرف آن را نيز من . آگاهشان ساخته بود، همه و همه را به من تعليم فرمود

 .فراموش نكردم

 ١٣٢.»ام نهاد، و از خدا خواست تا قلبم را از دانش و فهم و حكمت و نور لبريز سازد سپس دستش را بر سينه

 

 )صلى اهللا عليه وآله( با رسول خدا)عليه السالم(مجالس تعليم و ديدارهاى نامنظم امام على. ٢
صلى اهللا عليه (طى مطالبى آه گذشت، ديدارهاى مرتب و از پيش معين شده امام با رسول خدا

 . هاى معتبر هر دو مكتب به ثبت رسيده، آورديم  را، آه در آتاب)وآله

                                                           
، ١سنن نسائى، ج : ك.ر.  استدر تأييد اين حديث، سه روايت در منابع مكتب خلفا نقل شده. ٤، ح ١٩٧بصائر الدرجات، ص . ١٣١
، ص ٦٤٧، ح ٨٥، ص ١ُمسَند احمد، ج ; ٣٧٠٨سنن ابن ماجه، آتاب االدب باب االستئذان، ح ; ، باب التنحنح فى الصاله١٧٨ص 
 .١٢١، ح ٢، ص ٤تاريخ بخارى، ج ; ٦٠٨، ح ٨٤٥، ح ١٠٧
حتجاج ا; ٣٩٣، ص ١مستدرك الوسائل، ج ; ١، ح ٣٩٤، ص ٣، ج )طبع قديم(وسائل الشيعه ; ٦٣-٦٢، ص ١آافى، ج . ١٣٢

 .٢١٠، ص ١مرآة العقول، ج ; ٦٣، ص ١وافى، ج ; ١٣٢-١٣١تحف العقول، ص ; ١٣٤طبرسى، ص 
سه حديث در ) چاپ اروپا (١٠١، ح ٢، ص ٢، ج )عليه السالم(در طبقات ابن سعد، از منابع مكتب خلفا، در قسمت شرح حال امام على

 . روايت شده است» فضائل على بن ابى طالب«ى از احمدبن حنبل به نام تأييد اين روايت نقل شده است، آه يكى از آنها در آتابى خط



و ديگر منابع معتبر مكتب خلفا آمده است، به » ُسَنن ِترمذى«اينك با نقل حديث زير آه در 
 . پردازيم  مى)صلى اهللا عليه وآله(بررسى ديدارهاى نامنظم امام با رسول خدا

 :  روايت شده است آه گفت١٣٣از جابربن عبداهللا انصارى: نويسد ِترمذى مى
از راه [مردم. لبيد، و با او به نجوا نشست على را به حضور ط)صلى اهللا عليه وآله(در جنگ طائف، رسول خدا«

 !!در گوشى صحبت آردنش با پسر عمويش على چه طوالنى شد:  گفتند]گيرى خرده

من از پيش خود با او به نجوا ننشستم، بلكه «:  رسيد، فرمود)صلى اهللا عليه وآله(چون اين سخن به گوش رسول خدا

 ١٣٤.»آند خداوند است آه با او نجوا مى
يعنى خداوند به پيامبرش امر آرده تا با وى به » نجواى خداوند «:ترمذى در توضيح اين حديث گفته است

 . نجوا بنشيند
 بنا به امر پروردگار با )صلى اهللا عليه وآله(حال ببينيم واقعًا مسأله چه بوده است آه رسول خدا
 !پسر عمويش، آن هم در جنگ طائف، به نجوا نشست؟

آيا اين در گوشى صحبت آردن، مشورت جنگى بوده است؟ در حالى آه پيامبر اآرم درباره 
; گزيد فرد خاصى را به مشورت بر نمىپرداخت و   مسائل جنگى، با همگان به مشورت مى

 . اين مطلب در تاريخ ثبت شده است... هاى بدر، احد، خندق و همچنان آه در مورد جنگ

 در رديف همان ديدارهاى ١٣٥پس ناگزير بايد پذيرفت آه اين ديدار و ديدارهاى مانند آن
بگوييم اين ديدارها ممكن است از همان ديدارهايى جا دارد آه . منظم روزانه ايشان بوده است

و )صلى اهللا عليه وآله(از آن ياد آرده آه اگر بين رسول خدا» زيد بن على بن الحسين«باشد آه 
ديدند، در نخستين برخورد، رسول  افتاد و چند روزى يكديگر را نمى پسرعمويش جدايى مى

و در ; در فالن روز، فالن چيز! اى على: فرمود و مىآرد    با امام خلوت مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا
بدين ترتيب، علت طوالنى شدن نجواى رسول ...  آن روز، فالن موضوع بر من نازل شد و 

 . گردد  نيز آشكار مى)عليه السالم( با على)صلى اهللا عليه وآله(خدا

آورد آن همه    دستشود آه  از آنچه تا به اين جا، در اين مورد آورديم، اين نتيجه حاصل مى
عليه ( با پسر عمويش على بن ابى طالب)صلى اهللا عليه وآله(ديدارهاى مرتب يا نامرتب رسول خدا

 )عليه السالم(هاى اسالمى از عقايد و احكام و غيره به شخص امام  ، سپردن همه علوم و دانش)السالم
 . بوده است

 

 بر نگارش علوم الهى براى اوصياى ديگر  به وصى خود مبنى )صلى اهللا عليه وآله(دستور پيامبر

                                                           
وفات جابر بعد از .  را نيز درك آرده است)عليه السالم(هللا بن عمر انصارى از اصحاب رسول خداست آه امام باقرجابربن عبدا. ١٣٣

 )١٢٢، ص ١تقريب التهذيب، ج . (سال هفتادم هجرت در مدينه اتفاق افتاده است
همين مضمون . ٤٠٢، ص٧تاريخ بغداد، ج ; ١٧٣، ص ١٣مذى، آتاب المناقب، باب مناقب على بن ابى طالب، ج صحيح تر. ١٣٤

 نيز نقل ٢٧، ص ٤و َاسدالغابه، ج ; ٣٥٦، ص٧تاريخ ابن آثير، ج ; ٣١١-٣١٠، ص ٢از جابربن عبداهللا در تاريخ ابن عساآر، ج 
، و چاپ دوم، ٣٩٩، ص ٦، ج ) هـ١٣١٢چاپ حيدرآباد، (در آنزالعمال ) دبيا ناجية بن جن(شبيه آن از جندب بن ناجيه . شده است

 .  نيز روايت گرديده است٢٦٥، ص ٢و الرياض النضرة، ج ; ١١٢٢، ح ٢٠٠، ص ١٢ج 
داشته است، و در تفاسير در ذيل  در مدينه )صلى اهللا عليه وآله(از جمله موارد مشابه، ديدارهايى است آه حضرتش با رسول اآرم. ١٣٥

 .٣٢٢، ص ١معالم المدرستين، ج : ك.تر، ر براى تحقيق بيش. به آنها اشاره شده است) ١٣ و ١٢مجادله، (آيه نجوى 



احمد بن محمد بن على : در امالى شيخ طوسى، بصائر الدرجات، و ينابيع المودة، آمده است
 :  از پدران بزرگوار خود روايت آرده است)عليه السالم(فرزند امام باقر

 .»گويم بنويس ىآنچه آه م«:  فرمود)عليه السالم( به حضرت على)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 ترسى آه فراموش آنم؟ از آن مى! اى رسول خدا:  پرسيد)عليه السالم(على

ات  ام آه اين علوم را در حافظه من از خدا خواسته. آنى و از اين جهت برتو بيمى ندارم فراموش نمى«: فرمود

 .» بنويس]در امر امامت[بلكه براى شرآايت . حفظ نمايد و تو را دچار فراموشى نكند

 شرآاى من چه آسانى هستند؟! اى پيغمبر خدا:  پرسيد)عليه السالم(على

بارد،  امامانى از نسل تو هستند آه به برآت آنها باران رحمت بر امتم مى«:  جواب داد)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

گرداند  از امتم برطرف مىهاست آه خدا بالها و آفات را  شود، به ُيمن وجود آن به واسطه آنان، دعايشان مستجاب مى

 .»شود و به خاطر آنها رحمت الهى از آسمان بر ايشان نازل مى

 .»اين نخستين آنان است«: آنگاه با انگشت مبارك به امام حسن اشاره نمود و چنين فرمود

 ١٣٦.»باشند امامان از نسل او مى«: سپس اشاره به حسين آرد و گفت

 

 دو نوع تبليغ 
فرمود، از نظر نحوه ابالغ آن، به دو   وحى مى)صلى اهللا عليه وآله(آنچه خداوند به پيامبر خود

 : دسته تقسيم شده است

مل مواردى بوده آه زمان مقتضى براى ابالغ آنها فرا رسيده و شرايط مناسب دسته اول، شا
اين موارد توسط خود آن حضرت و بدون واسطه به . براى بيان آنها وجود داشته است
 . گشت حاضران محضر شريفش ابالغ مى

عليه صلى اهللا (اما دسته دوم، شامل مواردى بوده آه زمان عمل آردن به آن پس از عصر پيامبر

 هر دو )عليه السالم(فرمود و على تعليم مى)عليه السالم(ها را حضرتش فقط به على اين.  بوده است)وآله
شد، در آتابى جداگانه به  تبليغ و بيان مى)صلى اهللا عليه وآله(دسته مطالبى را آه توسط رسول خدا

 .نوشت  خط خود مى

دو دوست از يكديگر و هنگام وداع اين برنامه همچنان ادامه داشت تا آن آه زمان جدايى 
 در )صلى اهللا عليه وآله(در آخرين ساعات حيات، پيامبر اآرم.  فرا رسيد)صلى اهللا عليه وآله(وصى با پيامبر

 .  انتقال داد)عليه السالم(يك جلسه بسيار مهم و اختصاصى، آخرين تعليمات الهى را به امام

 آخرين جلسه تعليم
:  به هنگام آخرين بيمارى خود، فرمود)صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا:گويد  عبداهللا بن عمرو عاص مى

 .»برادرم را نزد من بخوانيد«

پيامبر جامه خود را بر وى افكند و او را پوشانيد و خود را آامال به او نزديك نمود . على نزد آن حضرت حاضر شد

 ١٣٧.و به آهستگى با وى سخن گفت

                                                           
چاپ (ينابيع المودة قندوزى ; ١٦٧بصائر الدرجات، ص ; ٥٦، ص ٢، ج )هـ ١٣٨٤چاپ نعمان، نجف، (امالى طوسى . ١٣٦

 .٢٠، ص ) هـ١٣٠٢دارالخالفه العثمانيه، 
چاپ (آنزالعمال ; ٣٥٩، ص ٧تاريخ ابن آثير، ج ; )عليه السالم(ترجمه االمام على)  هـ١٣٥٩ت، چاپ بيرو(تاريخ ابن عساآر . ١٣٧
 .٣٩٢، ص ٦، ج )اول



قسم به آن آس آه به او سوگند ياد  «:ام سلمه نيز همين داستان را به صورت زير نقل آرده است

 . گفتگو نمود )صلى اهللا عليه وآله(آنم، همانا على آخرين آسى بود آه با پيامبر مى

 »آيا على آمد؟ آيا على آمد؟«: پرسيد ايشان آرارًا مى. صبحگاهان از آن حضرت عيادت نموديم

من دانستم آه آن .  آمد)عليه السالم(مدتى بعد على» ؟!گويا او را در پى آارى فرستاده بوديد«:  گفت)عليها السالم(فاطمه

من از ديگران . اه ديگران از حجره بيرون آمده و در درگاه آن نشستيم آارى دارد، لذا به همر)عليه السالم(حضرت با على

 نزديك فرمود و به نجوا آردن و )عليه السالم(خود را آامال به على)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا. تر بودم به در اتاق نزديك

 . راز نمودن با وى پرداخت

 )عليه السالم(ن، آخرين آسى آه با وى گفتگو آرد علىبنابراي.  در همين روز وفات يافت)عليه السالم(آن حضرت

 ١٣٨.بود
 :نماييم  را در اين باره مالحظه مى)عليه السالم(و سرانجام، سخن خود امام

به من «: آنگاه فرمود. »برادرم را بگوييد نزد من بيايد«:  در آخرين بيمارى خود فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خدا

 .»نزديك شو

 به -گفت  ا من سخن مىآنگاه خود را به من تكيه داد و در همين حالت قرار داشت و ب. نزديك حضرتش شدم

 اى آه گاهى قدرى از آب دهان مبارآش به من  گونه

  فرا رسيد و در بِر من )صلى اهللا عليه وآله( تا اين آه سرانجام زمان رحلت رسول خدا-رسيد  مى

 ١٣٩.وفات يافت
 تمامى علوم و معارف اسالمى )صلى اهللا عليه وآله(در احاديثى آه گذشت، ديديم چگونه رسول خدا

امال فرمود و در آتابى مدون نزد ايشان به وديعت نهاد، تا به عنوان سندى )عليه السالم(را به على
 .مكتوب از مجموعه اسالم به امامان از نسل خويش بسپارد

 

 

                                                           
- ١٤، ص ٣ صحيح توصيف شده، و نيز در مستدرك حاآم، ج ١٣٩، ص ٣اين حديث در مستدرك حاآم و تلخيص ذهبى، ج . ١٣٨
و در .  روايت گشته استبه چند سند)عليه السالم( از شرح حال حضرت على)صلى اهللا عليه وآله( باب آان أقرب الناس عهدًا برسول الّله١٧

، باب فضائل على ١٢٨، ص ١٥، ج )چاپ دوم(آنزالعمال ; ١١٢، ص ٩مجمع الزوائد، ج ; ٣٤٨، ص ٦مصنف ابن ابى شيبه، ج 
 . و تذآره خواص االمه، باب حديث النجوى و الوصيه از فضائل احمد بن حنبل نقل شده است; ٣٧٤ابن ابى طالب، ح 

 .٥١، ص٢طبقات ابن سعد، باب من قال توفى رسول اهللا فى حجر على بن ابى طالب، چاپ اروپا، ج . ١٣٩



 ط اوصياى پيامبر در ميان مسلمانان نشر شريعت اسالم توس. ب

 

 داستان جامعه يا آتاب امام على
 روايتى نقل شده است آه ما آن را ١٤٠در اصول آافى و بصائر الدرجات، از قول ابوبصير

 . آنيم  نقل مى١٤١»آافى«عينًا از 

آيا ; فدايت شوم، سؤالى دارم: رض آردم رسيده، ع)عليه السالم(خدمت امام جعفر صادق «:ابوبصير گفته است

 »جا آسى هست آه سخنان مرا بشنود؟ اين

اى را آه بين آن اتاق و اتاق مجاور آويخته شده بود، آنار زد و در آن جا سر آشيد و سپس به   پرده)عليه السالم(امام

 .»خواهى بپرس هر چه مى! اى ابومحمد«: من فرمود

عليه ( بابى از علم به روى على)صلى اهللا عليه وآله(اند آه رسول خدا احاديثى مدعىفدايت شوم، شيعيان تو طى : گفتم

 . شود  گشوده است آه از آن هزار باب ديگر گشوده مى)السالم

 .»دانند آه جامعه چيست ما جامعه داريم و آنها چه مى! اى ابومحمد«: فرمايد  در پاسخ وى مى)عليه السالم(امام

 جامعه چيست؟ ; فداى تو گردم: پرسيدم

و امالى آن )صلى اهللا عليه وآله(اى است به طول هفتاد ذراع به ذراع رسول خدا صحيفه«:  فرمود)عليه السالم(امام

 آن را به خط خود نوشته )عليه السالم(حضرت آه همه مطالب آن يك به يك از دو لب مبارك ايشان بيرون آمده و على

 .است

حتى ديه . ى و از هر آنچه آه مردم به آن نياز داشته و دارند، سخن گفته شده استدر آن صحيفه از هر حالل و حرام

 .»يك خراش سطحى بر پوست بدن

 »!دهى اى ابومحمد اجازه مى«: ام زد و فرمود آنگاه دست خود را به شانه

 .خواهى انجام بده هر چه مى. تمام وجود من در اختيار تو است; فداى تو گردم: جواب دادم

و اين مطلب را قدرى » !حتى ديه اين را«: ام وارد آرد و فرمود پس آن حضرت با دست خود فشارى بر شانه

 .آلود فرمود غضب

 .»به خدا سوگند آه اين خود علم است و: من گفتم
 در روايات متعددى آمده است، آه ما در )عليه السالم(و آتاب امام على» جامعه«سخن پيرامون 

 . آنيم  ين يك روايت بسنده مىجا به ذآر هم اين

هاى امام به  ، آتاب)عليه السالم(پردازيم آه امامان بعد از اميرالمؤمنين حال به اين سخن مى
ويژه جامعه را چگونه پس از سپرى شدن ايام خويش، به امام پس از خود به وديعت 

 . سپردند مى

 

 
                                                           

باشند آه يكى از آنها يحيى پسر ابوالقاسم مكّنى به ابومحمد و از جمله اصحاب حضرت امام  دو نفر به ابوبصير معروف مى. ١٤٠
. جا همين ابوبصير است منظور در اين. گفتند  بوده و مطلقًا به او ابوبصير مى)عليه السالم(ر صادق و امام جعف)عليه السالم(محمد باقر

 ) قاموس الرجال(
قدر البته اين روايت طوالنى است و ما به . ١٣٥، ص ٢وافى، ج ; ١٥٢-١٥١بصائر الدرجات، ص ; ٢٣٩، ص ١آافى، ج . ١٤١

 .حديثى نيز از ابوبصير روايت شده آه با حديث مزبور در لفظ قدرى اختالف دارد. ايم حاجت از آن برگزيده
 .١٣٥، ص ٢و وافى، ج ; ١ ح ١٤٢، و ص ٧، ح ١٥٤، و ص ١٤، ح ١٤٩بصائر الدرجات، ص : ك.ر



 )عليهم السالم( در دست ائمه)عليه السالم(هاى امام على  آتاب

 

 )عليهم السالم(مواريث امام حسن و امام حسين و امام سجاد
 :  چنين آورده است١٤٢بن قيس  شيخ آلينى در آتاب اصول آافى، از قول ُسليم

آن حضرت پس از انجام وصيت، .  بودم)عليه السالم( به فرزندش حسن)عليه السالم(من شاهد وصيت اميرالمؤمنين

اب و سالح آنگاه آت. اش را بر آن گواه گرفت  و محمد حنفيه و همه پسرها و بزرگان شيعيان و خانواده)عليه السالم(حسين

رسول خدا به من امر فرموده است آه تو را وصى خود ! پسرم«:  تحويل داد و گفت)عليه السالم(خود را به فرزندش حسن

 مرا وصى خود قرار داد و )صلى اهللا عليه وآله(همان طور آه رسول خدا. ها و سالحم را به تو تحويل دهم گردانم و آتاب

 .ها و سالحش را به من سپرد آتاب

 تحويل )عليه السالم(مچنين فرمان داده است تا به تو دستور دهم آه چون زمان مرگت فرا رسيد،را به برادرت حسينه

 .»دهى

 )صلى اهللا عليه وآله(و رسول خدا«:  آرد و به او فرمود)عليه السالم( روى به جانب حسين)عليه السالم(سپس اميرالمؤمنين

 .»تحويل دهى)عليه السالم(به پسر خويش على بن الحسينتو را نيز فرمان داده است آه آنها را 

 تو را نيز فرمان داده است )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا«:  را گرفت و فرمود)عليه السالم(سپس دست على بن الحسين

 ١٤٣.» و من به او سالم برسان)صلى اهللا عليه وآله(تا آنها را به پسرت محمد تحويل دهى و از جانب رسول خدا
 از ابوجعفر امام :گويد  مى١٤٤باز در آتاب آافى و بصائر الدرجات چنين آمده است آه حمران

به وديعت نهاده شده بود و مردم درباره آن سخن » ام سلمه«اى آه نزد   در مورد صحيفه مهر و موم شده)عليه السالم(باقر

 علم و اسلحه )معليه السال(هنگامى آه اجل رسول خدا فرا رسيد، على«:  فرمود)عليه السالم(امام باقر. گفتند، سؤال نمودم مى

صلى اهللا (اين علوم و معارف و سالح رسول خدا[.  به ارث برد]از مواريث امامت[آن حضرت را و هر چه نزد او بود 

. رسيد)عليه السالم(و پس از او به حسين)عليه السالم(، تا اين آه به حسن] بود)عليه السالم(همچنان نزد امير المؤمنين)عليه وآله

به امانت » ام سلمه«ها را نزد  آن] )عليه السالم(جدم حسين[ از غلبه دشمنان بيم داشتيم، اين بود آه در اين موقع چون ما

 .»آنها را از ام سلمه باز ستاند)عليه السالم(سپرد و بعد از آن، على بن الحسين

 . ست سپس به پدرت رسيد و بعد از آن نزد تو بوده و به تو رسيده ا]بنابراين[بسيار خوب : من گفتم

 ١٤٥.»آرى، همين طور است«:  پاسخ داد)عليه السالم(امام باقر

اى  از حضرت امام جعفر صادق در مورد صحيفه مهرشده:  آه گفت١٤٧ روايت شده است١٤٦همچنين از عمربن ابان

: فرمودامام در پاسخ . گفتند، جويا شدم به امانت نهاده شده بود، و مردم از آن سخن مى» سلمه ام المؤمنين ام«آه نزد 

از [ دانش و سالح و هر آنچه را نزد آن حضرت بود )عليه السالم(در گذشت، على)صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه رسول خدا«

                                                           
 بوده است آه ساير ائمه تا حضرت )عليه السالم(سليم بن قيس ابوصادق الهاللى العامرى، از جمله اصحاب امير المؤمنين. ١٤٢
 )٤٤٥، ص ٤قاموس الرجال، ج . (رك آرده است را نيز د)عليه السالم(سجاد
 .٧٩، ص ٢وافى، ج ; ٢٩٨-٢٩٧، ص ١ آافى، ج .١٤٣
 و امام )عليه السالم(ابوحمزه يا ابوالحسن حمران بن اعين شيبانى، مردى تابعى و مورد قبول و اطمينان بوده و از امام باقر. ١٤٤
 )٤١٣، ص ٤ الرجال، ج قاموس. ( روايت آرده است)عليه السالم(صادق
 .١٣٢، ص ٢وافى، ج ; ١٨٨ و ١٨٦ و ١٧٧بصائر الدرجات، ص ; ٢٣٥، ص ١آافى، ج . ١٤٥
، ص ١٣ث، ج معجم رجال الحدي. ( بوده است)عليه السالم(ابوحفص عمر بن ابان آلينى آوفى، از جمله اصحاب امام جعفر صادق. ١٤٦
١٢( 
 .١٣٣، ص ٢وافى، ج ; ١٨٤ و ١٧٧بصائر الدرجات، ص ; ٢٣٦، ص ١آافى، ج . ١٤٧



 و بعد از او به )عليه السالم(از او به ارث برد و همچنان نزدش بود تا اين آه به فرزندش حسن ،]مواريث امامت

 .»رسيد)عليه السالم(حسين

، آنها به على بن )عليه السالم(بعد از امام حسين:  عرض آردم]جا من صبر نكردم و به دنبال سخنان امام در آن[

 رسيد و از او به شما منتقل شده است؟] )عليه السالم(امام باقر[الحسين و از او به فرزندش 

 .»آرى، همين طور است«:  فرمود)عليه السالم(امام صادق
سى، و مناقب ابن شهر آشوب، و بحار االنوار مجلسى از قول در آتاب غيبت شيخ طو

 :  فرمودبه من)عليه السالم( ابوجعفر امام محمد باقر: چنين آمده است١٤٨ُفضيل

 و )صلى اهللا عليه وآله( عازم حرآت به سوى عراق بود، وصيت نامه پيغمبر)عليه السالم(در همان هنگام آه حسين

ترم به تو  وقتى آه پسر بزرگ: گذاشت و به او فرمود» ام سلمه«را به امانت نزد  ها و ديگر اشياى آن حضرت آتاب

 . ، به او تسليم آنام مراجعه آرد، آنچه را آه به تو امانت سپرده

رفت و آن بانو هم تمامى اشيايى را » ام سلمه« به شهادت رسيد، على بن الحسين نزد )عليه السالم(پس از اين آه حسين

 ١٤٩.»تحويل داد)عليه السالم( به امانت نزدش نهاده بود، به امام سجاد)عليه السالم(آه امام حسين
همچنين در آتاب آافى، ِاعالم الورى، مناقب ابن شهر آشوب و بحاراالنوار مجلسى، از 

 )عليه السالم(آه امام صادق) لفظ حديث از آافى است( روايت شده است ١٥٠ابوبكر حضرمى
ام «نامه را نزد  ها و وصيت فرمود، آتاب  در آن هنگام آه به سوى عراق عزيمت مى)عليه السالم(حسين«: فرمود

همه » ام سلمه«بازگشت و )عليه السالم(آه على بن الحسين تا اين ]ها همچنان نزد آن بانو بود اين[. به امانت نهاد» سلمه

 ١٥١.»آنها را به وى تحويل داد
آه امامى از امام ها به غير از آن وصيتى است آه امام در آربال به همراه آنچه  البته اين

عليه (برد، به امانت به دخترش فاطمه سپرد و او بعدها به على بن الحسين  ديگر به ميراث مى

 .  به سختى بيمار بود)عليه السالم(زيرا در آن ايام امام سجاد;  تحويل داد)السالم

 

  )عليه السالم(مواريث امام محمد باقر
 از ١٥٢اراالنوار از قول عيسى بن عبدالّلهدر آافى، اعالم الورى، بصائر الدرجات و بح

 به فرزندانش آه )عليه السالم(در بستر مرگ امام سجاد، على بن الحسين «:تپدرش از جدش چنين آمده اس

انداخت و به او  ))عليه السالم(امام باقر(پيرامونش گرد آمده بودند، نظرى افكند و سپس چشم به فرزندش محمد بن على 

 .»اين صندوق را بگير و به خانه خود ببر! محمد«: فرمود

                                                           
قاموس . (بوده است)عليه السالم( و امام صادق)عليه السالم(از اصحاب امام باقر" بنى نهد"ابوالقاسم فضيل بن يسار، آزاد آرده . ١٤٨

 )٣٤٧، ص ٧الرجال، ج 
، ص ٤٦بحاراالنوار، ج ; ١٧٤، ص ٤مناقب ابن شهر آشوب، ج ; ١٢٨ ص)  هـ١٣٢٣تبريز، (آتاب الغيبه شيخ طوسى . ١٤٩
 .٣، ح ١٨
قاموس الرجال، ج . (است احاديث بسيارى روايت آرده )عليه السالم(ابوبكر حضرمى، عبداهللا بن محمد نام دارد و از امام صادق. ١٥٠
 )١٥، ص ١٦
 .١٧٢، ص ٤مناقب ابن شهر آشوب، ج ; ١٩، ص ٤٦بحاراالنوار، ج ; ١٥٢اعالم الورى، ص ; ٣٠٤، ص ١آافى، ج . ١٥١
 بوده و )عليه السالم(گفتند، از اصحاب امام صادق  آه به او هاشمى مى)عليه السالم(عيسى بن عبداهللا بن عمر بن على بن ابى طالب. ١٥٢

 )٢٧٦-٢٧٥، ص ٧قاموس الرجال، ج . (احاديث بسيارى از آن حضرت روايت آرده است



دينار و درهمى وجود ندارد، بلكه آآنده  در اين صندوق، به هيچ عنوان«: اد و فرمودسپس امام به سخن خود ادامه د

 ١٥٣.»از علوم است
 بن عمر روايت شده است همچنين در بصائر الدرجات و بحاراالنوار از عيسى بن عبداهللا

 بدرود حيات گويد، سبد يا صندوق را )عليه السالم(پيش از آن آه على بن الحسين«:  فرمود)عليه السالم(آه امام صادق

 . او نيز صندوق را توسط چهار نفر حمل نمود و برد. اين صندوق را ببر! محمد: حاضر آرده و به فرزندش فرمود

: هايم براى گرفتن سهم خود از محتويات آن صندوق به پدرم مراجعه آردند و گفتندچون امام سجاد درگذشت، عمو

 !بهره ما را از آن صندوق بپرداز

بود،  اى در آن مى اگر شما را بهره. به خدا قسم آه شما را نصيبى در آن نيست«: امام باقر در پاسخ آنها فرمود

 .»داد  آن را به من تحويل نمى]پدرم[

 ]:فرمايد  اضافه آرده، مى٧قسپس امام صاد[

 ١٥٤.»هاى او قرار داشت  و آتاب)صلى اهللا عليه وآله(در آن صندوق، سالح رسول خدا«
 

  )عليه السالم(مواريث امام صادق
هنوز امام «: فرمود)عليه السالم( آمده است آه امام صادق١٥٥رجات از قول ُزرارهدر بصائر الد

 ١٥٦.»ها به من منتقل شد  حيات داشت آه آن مواريث و آتاب)عليه السالم(رباق
 

  )عليه السالم(مواريث امام موسى بن جعفر
 در آن :در آتاب غيبت ُنعمانى و بحاراالنوار مجلسى، از قول َحّماد صائغ آمده است آه گفت

 .پرسيد، حاضر بودم  مى)عليه السالم(مجلسى آه مفضل بن عمر مسايلى را از ابوعبداهللا امام صادق

:  رو به مفضل آرد و پرسيد)عليه السالم(امام صادق. وارد شد) )عليه السالم(امام آاظم(در اين هنگام، ابوالحسن موسى 

 »  را ببينى؟]بعد از من[دوست دارى آه مالك آتاب على «

 !چه از اين باالتر و بهتر: مفضل پاسخ داد

 ١٥٧.»اين وارث و مالك آتاب على است«:  آرد و فرمود)عليه السالم(امام اشاره به امام آاظم
 

 )عليه السالم(مواريث امام رضا
 روايت شده )عليه السالم(در آافى، ارشاد مفيد، غيبت شيخ طوسى و بحاراالنوار از امام آاظم

او . باشد ترينشان براى من مى ترين آنان در نظر من و محبوب ترين فرزند من، نيك فرزندم على بزرگ«: آه فرمود

 ١٥٨.» نظر نكرده استآند و هيچ آس جز پيغمبر يا وصّى پيغمبر بدان در آنار من به َجفر نگاه مى

                                                           
وافى، ج ; ٢٢٩، ص ٤٦بحاراالنوار، ج ; ٤٤بصائر الدرجات، ص ; ٢٦٠اعالم الورى، ص ; ٢، ح ٣٠٥، ص ١آافى، ج . ١٥٣
 .٨٣، ص ٢

، ٤٦بحاراالنوار، ج ; ٢٦٠اعالم الورى، ص; ١٦٥بصائر الدرجات، ص ; ٨٢، ص ٢وافى، ج ; ١، ح ٣٠٥، ص ١آافى، ج . ١٥٤
 .٢٢٩ص 
. روايت آرده است)عليه السالم(زراره ابوالحسن و نام او عبد ربه، فرزند اعين، آزاد آرده بنى شيبان آوفى بوده و از امام صادق. ١٥٥

 )١٥٤، ص ٤قاموس الرجال، ج . ( هـ وفات نموده است١٥٠وى در سال 
 .١٨٦ و ١٨١، ١٨٠، ١٥٨بصائر الدرجات، ص . ١٥٦
 .٣٤، ح ٢٢، ص ٤٨بحاراالنوار، ج ; ١٧٧آتاب الغيبه نعمانى، ص . ١٥٧



 
 آنند  مراجعه مى» جامعه«امامان به 

ت، امام  اشاره آرده و از آن سخن گفته اس)عليه السالم(نخستين امامى آه به آتاب اميرالمؤمنين
هاى آافى، من اليحضره   اين مطلب در آتاب.  است)عليه السالم(على بن الحسين زين العابدين

الفقيه، تهذيب، معانى االخبار، و وسائل الشيعه آمده است آه ما آن را از آتاب آافى نقل 
 . آنيم مى

 در مورد آسى سؤال شد آه درباره )عليه السالم(از على بن الحسين:  روايت شده آه گفت١٥٩از ابان بن َتْغِلب

يعنى به طور مبهم وصيت آرده است آه قدرى از مال مرا به فالن مصرف . (مقدارى از مال خود وصيت آرده است

 .) به آار برده است» شىء من مالى«ى مقدار آن را مشخص نكرده و عبارتى مانند برسانيد ول

 ١٦٠.»شود  يك ششم محسوب مى)عليه السالم(شىء، در آتاب على«: آن حضرت در پاسخ فرمود
 روايت )عليه السالم(هاى خصال، ِعقاب اَالعمال و وسائل الشيعه، از امام باقر  و نيز در آتاب
ميرد، مگر اين آه  سه خصلت است آه دارنده آن نمى:  آمده است)عليه السالم(در آتاب على«: شده است آه فرمود

سرآشى، بريدن از بستگان و خويشاوندان و سوگند : ها عبارتند از آن. ا در ايام حيات خود ببيندوبال و زيان آنها ر

 ١٦١.»دروغ
عليه (ؤمنين نيز در مورد اثبات اول ماه با رؤيت هالل، به آتاب اميرالم)عليه السالم(امام صادق

 ١٦٢. اشاره فرموده است)السالم

هايى را آه در آنها دو   به جز مواردى آه ذآر شد، ما خود سى و نه مورد ديگر از روايت
 سخن ) السالمعليه( از آتاب اميرالمؤمنين على)عليهما السالم(امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق

 ١٦٣.ايم  اند، به دست آورده گفته

 گذشته از اينها، مواردى نيز بوده است آه همين دو امام

 بزرگوار آتاب اميرالمؤمنين را بيرون آورده، متن آن را براى

 ، َعمرو بن١٦٤برخى از اصحاب خود چون ُزراره، محمد بن مسلم

 ١٦٩.اند  خوانده١٦٨ و ُمتعب١٦٧، عبدالملك بن َاْعَين١٦٦، ابوبصير، ابن ُبكير١٦٥ُاَذينه

                                                                                                                                                                      
بصائر : ك. و ر٨٢، ص ٢وافى، ج ; ٢٨شيخ نعمانى، ص » الغيبة«; ٢٨٥ارشاد مفيد، ص ; ٣١١، ص ١اصول آافى، ج . ١٥٨

 .٩-٧، ح ١٦٤الدرجات، ص 
 و حضرت )عليه السالم(رير است آه از امامانى چون حضرت سجادابان بن تغلب بن رباح، ابوسعيد بكرى، از موالى بنى ج. ١٥٩
 به سرزنش )عليه السالم(او به آسانى آه از روايت احاديث امام صادق.  روايت آرده است)عليه السالم( و حضرت صادق)عليه السالم(باقر

نيد آه از او سؤالى نكردم، مگر اين آه دهيد مرا از روايت احاديث مردى سرزنش آ چطور به خود اجازه مى: برخاستند، گفته است
 ...رسول خدا فرمود: در پاسخ فرمود

; ٨٣٥، ح ٢١١، ص٩ج تهذيب، ; ٢١٧معانى االخبار، ص ; ١٥١، ص ٤من اليحضره الفقيه، ج ; ١، ح ٤٠، ص ٧آافى، ج . ١٦٠
 .١، ح ٤٥٠، ص ١٣وسائل الشيعه، ج 

 .١١٩، ص ١٦وسائل الشيعه، ج ; ٢٦١عقاب االعمال شيخ صدوق، ص ; ١٢٤خصال شيخ صدوق، ص . ١٦١
 .١٨٤، ص ٧وسائل الشيعه، ج ; ٦٤، ص ٣استبصار شيخ طوسى، ج . ١٦٢
 .٣٣٩-٣٣٦، ص ٢معالم المدرستين، ج : ك.ر. ١٦٣
اربعمائة مسألة فى ابواب " روايت آرده و مؤلف آتاب )عليه السالم( بن مسلم بن رياح طحان، از امام باقرابوجعفر اوقص، محمد. ١٦٤

 )٣٧٨، ص٨قاموس الرجال، ج . ( هجرى است١٥٠وفاتش در سال . بوده است" الحالل والحرام
عليه (وى از اصحاب امام صادق.  خودش پيشى گرفته استگويند نامش محمد بن عمر بن اذينه بوده آه نام پدرش بر نام مى. ١٦٥

 )٢١، ص ١٣معجم رجال الحديث، ج . ( بوده است)السالم



آتاب اميرالمؤمنين را در )السالمعليهما (همچنين گاهى ديده شده است آه امام باقر و امام صادق
حديث زير مبين . اند برابر پيروان مكتب خلفا گشوده و مطالبى از آن را به ايشان نشان داده

 . همين مطلب است

 )عليه السالم( به خدمت امام باقر١٧١، به همراه َحَكم بن ُعتيبه١٧٠ عذافر صيرفى:نجاشى روايت آرده است آه

حكم آغاز سخن آرد و مسايلى را مطرح ساخت و امام با اين آه ديدار حكم را خوش نداشت، او را پاسخ . رسيدند

عليه (در اين هنگام، امام باقر. ]كم پاسخ امام را نپذيرفتو ح[اى بين آنها اختالف نظر افتاد  تا اينكه در مسأله. داد مى

 .» را بياور)عليه السالم(برخيز و آن آتاب على! پسرم«:  روى به فرزند خود آرد و فرمود)السالم

امام آن را . فرزند امام فرمان برد و آتابى بزرگ آه طوماروار به هم پيچيده شده بود، پيش روى آن حضرت نهاد

 )صلى اهللا عليه وآله(اين امالى رسول خدا«: ستجوى مسأله مورد بحث پرداخت، تا آن را يافت و سپس فرمودگشود و به ج

 .» است)عليه السالم(و خط على

خواهيد، به شرق و   به هر طرف آه مى١٧٣ و ابوالمقدام١٧٢تو و سلمه! اى ابواحمد«: سپس رو به حكم آرده و فرمود

تر آه نزد خانواده ما است و جبرئيل بر ما فرود آورده، نزد هيچ آس  به غرب برويد، به خدا سوگند علمى از اين مطمئن

 ١٧٤.»ديگر نخواهيد يافت
 )عليه السالم(اى را از آتاب امام على بن ابى طالب   گاهى حكم مسأله)عليه السالم(امامان اهل بيت

آردند و گاهى نيز همان حكم را بدون اين آه نامى از  گفتند و به آتاب امام تصريح مى مى
معالم «ما اين مطلب را در آتاب داشتند آه   ببرند، بيان مى)عليه السالم(آتاب امام على

 . ايم  شرح داده١٧٥»المدرستين

 سند واحدى دارد و احاديث آنها )عليهم السالم(از همين روست آه تمامى احاديث ائمه اهل بيت
 . با هم از يك ريشه برخاسته، و از يگانگى آامل برخوردارند

                                                                                                                                                                      
قاموس . (روايت آرده است)عليه السالم(باشد و از امام صادق از ثقات مى. ابن بكير، ابوعلى عبداهللا بن بكير بن اعين شيبانى است. ١٦٦

 )٣٩٩، ص ٥الرجال، ج 
 روايت آرده و در زمان امام )عليه السالم( و امام صادق)عليه السالم(عبدالملك بن اعين، ابوفراس شيبانى است آه از امام باقر. ١٦٧
 ).١٨١، ص ٦قاموس الرجال، ج . ( از دنيا رفت)عليه السالم(صادق
منصور دوانيقى خليفه عباسى فرمان داد تا او را هزار تازيانه بزنند آه بر اثر آن .  است)عليه السالم(متعب، آزاد آرده امام صادق. ١٦٨

 )٤٧، ص ٩قاموس الرجال، ج . (درگذشت
 .٣٤٣-٣٣٩، ص ٢معالم المدرستين، ج : ك.براى مالحظه روايات مربوطه، ر. ١٦٩
، ص ٦قاموس الرجال، ج . ( روايت آرده است)عليه السالم(عذافر بن عيسى خزاعى صيرفى آوفى آه از امام جعفر صادق. ١٧٠
٢٩٥( 
 يا ١١٤ يا ١١٣حكم در سال .  روايت نقل آرده است)عليه السالم( و امام صادق)عليه السالم(حكم بن عتيبه آوفى است آه از امام باقر. ١٧١
و ; ٣٧٥، ص ٣قاموس الرجال، ج . (اند او را آوردهاصحاب صحاح در مكتب خلفا، احاديث .  در سن شصت سالگى در گذشت١١٥

 ).٢٩٢، ص ١تهذيب، ج 
قاموس الرجال، . ( را درك آرده است)السالمعليه ( و امام صادق)عليه السالم(امام باقر. سلمة بن آهيل، ابويحيى حضرمى آوفى است. ١٧٢

 )٤٣٩، ص ٤ج 
او و سلمه از .  را درك آرده است)عليه السالم( و امام صادق)عليه السالم(امام باقر. ابوالمقدام، ثابت بن هرمز آهنگر پارسى است. ١٧٣

ر حالى آه امامت ابوبكر و عمر را نيز قبول داشتند و عثمان د; آردند  دعوت مى)عليه السالم(بودند آه مردم را به واليت على» بتريه«
 بوده، در اين راه امر به )عليه السالم(ها معتقد به خروج با اوالد على بن ابى طالب اين. داشتند و طلحه و زبير و عايشه را دشمن مى

آرد، امام  شوريد و خروج مى حاآم زمان مىرا آه بر )عليه السالم(آردند و هر آدام از اوالد على معروف و نهى از منكر هم مى
 )٢٨٩-٢٨٧، صص ٢قاموس الرجال، ج . (دانستند مى

 .٢٧٩شى، ص رجال نجا. ١٧٤
 .٣٤٤، ص ٢معالم المدرستين، ج . ١٧٥



 )عليه السالم(اند آه امام صادق  يت آرده و ديگران روا١٧٧، حماد بن عثمان١٧٦هشام بن سالم
باشد و حديث پدرم، حديث جدم و حديث جدم، همان حديث حسين است و حديث  حديث من، حديث پدرم مى«: فرمود

حسين، حديث حسن است و حديث حسن حديث اميرالمؤمنين و حديث اميرالمؤمنين، حديث رسول خدا و حديث رسول 

 ١٧٨.»خدا، سخن خداوند عزوجل است
 در پاسخ جابر بن عبداهللا  آه از حضرتش خواسته )عليه السالم(و به همين دليل بود آه امام باقر

 : فرماييد، اسناد آن را هم برايم بگوييد ـ فرمود هر وقت برايم حديثى بيان مى: است

و هر حديثى را آه من .  عز و جل برايم چنين حديث آردپدرم، از جدم از رسول خدا از جبرئيل از جانب خداى«

 ١٧٩.»گويم، همين گونه است براى تو مى
آنچه از «: فرمود١٨٠»حفص بن بخترى« به )عليه السالم(از همين رو بود آه ابوعبداهللا امام صادق

اى، اجازه دارى تا از جانب رسول  و آنچه را آه از من شنيده; توانى آن را از جانب پدرم روايت آنى اى، مى من شنيده

 ١٨١.» روايت آنى)صلى اهللا عليه وآله(خدا
 : و شاعر در همين زمينه چه نيكو سروده است آه

 َروى َجدُّنا َعن ِجبرئيل َعِن الباَرى*** َو واِل ُأناسًا قوُلُهم و َحدْيُثُهم 

جد ما، از جبرئيل، از خداوند متعال روايت : آنان چنين استدوستى و پيروى آسانى را پيشه آن آه گفتار و حديث «

 .»آرده است
ساختند  گونه آگاه مى  عمال امت اسالمى را اين)عليهم السالم(گيريم آه ائمه اهل بيت  نتيجه مى
وارثان پيامبر در علوم و معارف الهى هستند و اين علوم را ) ائمه اطهار(آه ايشان 

 در آتابى ويژه مدّون )صلى اهللا عليه وآله( به خط خود و امالء رسول خدا)عليه السالم(اميرالمؤمنين على
 .ساخته است

                                                           
، ٩قاموس الرجال، ج . (از امام صادق روايت آرده و آتابى نيز تأليف آرده است. لم، ابومحمد جواليقى آوفى استهشام بن سا. ١٧٦
 )٣٥٧ص 
، ص ٣قاموس الرجال، ج . ( روايت آرده است))عليهم السالم((حماد بن عثمان فرازى از امام صادق و امام آاظم و امام رضا. ١٧٧
٣٩٧( 
 .٢٥٧ارشاد مفيد، ص ; ٥٣، ص ١آافى، ج . ١٧٨
 .٢٦امالى مفيد، ص . ١٧٩
روايت آرده است و ) السالمعليه(حفص بن بخترى بغدادى، در اصل آوفى، از جمله اشخاصى است آه از امام جعفر صادق. ١٨٠

 )٣٥٥، ص ٣قاموس الرجال، ج . (باشد داراى آتابى نيز مى
 . ، چاپ بيروت، دار احياء التراث العربى٨٦، ح ٧٤، ص ١٨آتاب القضاء، ج ; ٨٦، ح ٣٨٠، ص ٣وسائل الشيعه، ج . ١٨١
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شود   يكى ديگر از شبهاتى آه از سوى پيروان مكتب خلفا در مورد عقايد شيعيان مطرح مى
 :اين است آه

خود معرفى آرد عنوان جانشينان   دوازده امام را به)صلى اهللا عليه وآله(شيعيان معتقدند پيامبر اآرم «
اّما مهدى مورد .  است)عليه السالم(حضرت مهدى   و آخرين)عليه السالم(آه اولين آنها على بن ابيطالب

سر   اعتقاد شيعيان، از حدود يك هزار و دويست سال پيش تاآنون در پس پرده غيبت به
ين پيامبر در حقيقت در اين مدت اسالم، بدون امام، و مسلمين بدون رهبر يا جانش. برد مى
 .»اند مانده

 خاص شيعيان )عليه السالم(عقيده به وجود امامت حضرت مهدى: گوئيم در پاسخ به اين گفتار مى
در . باشند اهل بيت پيامبر نيست، بلكه علما و دانشمندان پيروان مكتب خلفا نيز بر اين عقيده مى

 :آوريم  شده است، مىهاى مكتب خلفا ذآر  اينجا داليل و روايات صحيحى را آه در آتاب
 

   است)صلى اهللا عليه وآله(نام رسول خدا  هم)عليه السالم(مهدى
 روايت )صلى اهللا عليه وآله(در سنن ِترمذى، سنن ابوداود و ديگر منابع آتب خلفا، از رسول خدا

 ١٨٢»!نام من است، حاآم عرب گردد دنيا پايان نگيرد تا مردى از اهل بيتم، آه هم«: آنند آه فرمود مى

  است)عليهم السالم(مهدى از اهل بيت
نقل شده است آه رسول » ابوسعيد خدرى«در مستدرك حاآم، ُمسَند احمد، و ديگر آتب از 

سپس فردى از اهل بيتم ; قيامت برپا نگردد تا زمين از ظلم و ستم و دشمنى انباشته گردد«: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 ١٨٣.»قيام آند و آن را از عدل و داد پر نمايد، همان گونه آه از ظلم و ستم انباشته شده بود

 
صلى اهللا (روايت گرديده است آه رسول خدا» ابوهريره«، از )ابواب جهاد(در سنن ابن ماجه در 

اگر از دنيا جز يك روز باقى نباشد، خداى عز و جل آن روز را طوالنى گرداند تا مردى از اهل «:  فرمود)عليه وآله

 .»طينه را در اختيار بگيردبيتم به حكومت رسد و ارتفاعات ديلم و قسطن
، و در ُمسَند احمد و ديگر آتب، از امام )باب خروج مهدى(همچنين در َابواب ِفَتن همان آتاب 

مهدى از ما اهل بيت است و خداوند  «:فرمود)صلى اهللا عليه وآله(آند آه رسول خدا   روايت مى)عليه السالم(على

 ١٨٤.»سازد او را در يك شب آماده قيام مى

                                                           
، ٥حلية االولياء، ج ; ٤٢٨٢، ح ١٠٧-١٠٩، ص ٤السنة النبوية، ج ; ٧، ص ٢سنن ابوداود، ج ; ٧٤، ص ٩سنن ترمذى، ج . ١٨٢
 .٧٥ص 

و ُخلق او «: ، با اين زيادت آه١٨٨، ص ٧، ج )چاپ اول(آنز العمال ; ٣٨٨، ص ٤تاريخ بغداد، ج ; ٣٧٦، ص ١ُمسَند احمد، ج 
 ...).فهل ينظرون اال الساعة: (آيه)صلى اهللا عليه وآله(، در تفسير سوره محمد٥٨، ص ٦تفسير سيوطى، ج ; »ُخلق من است

، و ٥٨، ص ٦ج تفسير سيوطى، ; ٣٦، ص ٣مسند احمد، ج ; ١٠١، ص ٣حلية االولياء، ج ; ٥٥٧، ص ٤مستدرك حاآم، ج . ١٨٣
 . ديگر آتب

آه گويد اين حديث را ابن ابى شيبه ; ٥٨، ص ٦تفسير سيوطى، ج ; ٨٤، ص ١ُمسَند احمد، ج ; ١٧٧، ص ٣ة االولياء، ج حلي. ١٨٤
 .٤٠٨٥و ُسَنن ابن ماجه، آتاب الفتن، ح ; اند  روايت آرده)عليه السالم(و احمد بن حنبل و ابن ماجه از على



: فرمود)صلى اهللا عليه وآله( آه رسول خداروايت شده است» ابوسعيد ِخدرى«در مستدرك حاآم هم از 
آند، همان  آشيده بينى، فرازين چهره و پيشانى نورانى آه زمين را از عدل و داد پر مى; مهدى از ما اهل بيت است«

 ١٨٥.»گونه آه از ظلم و ستم انبوهى پر شده بود
 

  است)عليها السالم(مهدى از فرزندان فاطمه
مهدى از «: فرمود مى)صلى اهللا عليه وآله(آمده است آه شنيدم رسول خدا» ام سلمه«در ُسَنن ابو داود از 

 ١٨٦.»عترت من است و از فرزندان فاطمه
مهدى مردى «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله( نقل شده است آه رسول خدا)عليه السالم(و در آنز العمال از على

 ١٨٧.»از فرزندان فاطمه; از ماست
 

  است )عليه السالم(مهدى از فرزندان حسين
مهدى «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(آند آه رسول خدا نقل مى» ابو َاّيوب انصارى«در ذخائر العقبى از 

 ١٨٨.»شود مى  زاده- يعنى حسن و حسين -اين امت، از اين دو 
اگر از دنيا جز يك «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(روايت شده آه پيامبر» ُحَذيفه«و نيز در ذخائر العقبى از 

 .»آه همنام من است، برانگيزدروز باقى نماند، آن روز طوالنى گردد تا خداوند مردى از فرزندانم را 

 . زد)عليه السالم(و با دست خود بر حسين; »از اين فرزندم«: فرمود» از آدام فرزندانت يا رسول الّله؟«: سلمان گفت

 

  است )عليه السالم( فرزند امام حسن عسكرى)عليه السالم(مهدى
دانند   مى)عليه السالم(ن عسكرى را فرزند امام حس)عليه السالم(برخى از علماى اهل تسنن، امام مهدى
 . آنيم  آه به تعدادى از آن بزرگان اشاره مى

)  هـ٤٥٨متوفاى (عالمه شيخ ابوبكر، احمد بن حسين بن على بيهقى نيشابورى فقيه شافعى . ١
مردم درباره مهدى اختالف آرده و جماعتى توقف نموده و علم «: نويسد مى» ُشَعب االيمان«در آتاب خود 

 است، آه خداوند هرگاه )صلى اهللا عليه وآله(اند و معتقدند او از فرزندان فاطمه دخت رسول خدا ه عالمش واگذاردهآن را ب

 .گرداند آفريند و براى يارى دين خود مبعوثش مى بخواهد، او را مى

مام ُملّقب به  هجرى به دنيا آمده و او همان ا٢٥٥مهدى موعود در روز جمعه نيمه شعبان سال : گويند و گروهى مى

حجت قائم منتظر محمد بن حسن عسكرى است آه در سامراء داخل سرداب شد و از ديد مردم پنهان گرديد و منتظر قيام 

                                                           
; ١٣٦، ص ٦ُسَنن ابو داود، ج ; اين حديث بر اساس شرط مسلم صحيح است: گويد ، مى٥٥٧، ص ٤مستدرك حاآم، ج . ١٨٥

 .٤٢٨٥، ح ١٠٧، ص ٤صحيح ابو داود، ج 
صحيح ابن ماجه، ابواب الفتن، ; ١٣٤، ص ٧ُسَنن ابو داود، ج ; ٤٢٨٤، ح ٨٠٧، ص ٤اب المهدى، ج صحيح ابو داود، آت. ١٨٦

عليه ( يعنى مهدى-و او «: گويد ، مى٥٥٧، ص ٤مستدرك حاآم، ج ; »مهدى از فرزندان فاطمه است«: گويد باب خروج المهدى، مى

; .»مهدى از اوالد فاطمه است«: گويد ، مى٢٤، ص ٢ال ذهبى، ج ميزان االعتد; .»باشد  حق است و از اوالد فاطمه مى- )السالم
» ام سلمه«اين حديث را ابو داود و طبرانى و حاآم از : گويد  مى)صلى اهللا عليه وآله(، در تفسير سوره محمد٥٨، ص ٦تفسير سيوطى، ج 

 . اند روايت آرده
 .٢٦١، ص ٧، ج )چاپ اول(آنز العمال . ١٨٧
 .١٣٦ذخائر العقبى، ص . ١٨٨



طول . همان گونه آه از ظلم و جور پر شده است; سازد آند و زمين را از عدل و داد پر مى او ظهور مى. خويش است

 .»است و به هيچ روى ممتنع نباشند)عليهم السالم(م و ِخضر و حضرت نوحعمر و امتداد دورانش مانند عيسى بن مري
*** 

گوييم، قرآن درباره عمر حضرت   مى)عليه السالم(درباره اعتراض به طول عمر حضرت مهدى
 : فرمايد  مى)عليه السالم(نوح

و همانا ما نوح را به رسالت سوى قومش ; ... َخْمِسيَن َعامًاَو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنة ِإالَّ(

 ١٨٩)...او هزار سال، پنجاه سال آم، ميان قوم درنگ آرد .فرستاديم
بنابراين، . بعد از طوفان و بيرون آمدن از سفينه، نيز سيصد و پنجاه سال ديگر زندگانى آرد

در صورتى آه عمر حضرت . رسد ل مىمجموع عمر آن حضرت به يكهزار و سيصد سا
 سال است و عمر حضرت خضر بيش از اين ١٢٠٠تر از   در حال حاضر، آم)عليه السالم(مهدى
 .اند برخى از علماى مكتب خلفا نيز اين استدالل را مطرح آرده; است

شيخ محى الدين ابوعبداهللا محمد بن على بن محمد، معروف به ابن حاتمى طائى ُاندلسى . ٢
شود، در باب   آه در صاِلحّيه شام مدفون است و قبرش زيارت مى)  هـ٦٣٨درگذشته (فعى شا

 :نويسد   از آتاب فتوحات خود مى٣٣٦

 مسلمًا قيام خواهد آرد، ولى قيام او هنگامى است آه زمين را ظلم و جور فرا گرفته باشد و )عليه السالم(بدانيد آه مهدى«

اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقى باشد، خداوند آن روز را طوالنى گرداند تا اين . نداش گردا او از ِقسط و عدل انباشته

جدش حسين بن على بن ابى ;  است، از فرزندان فاطمه)صلى اهللا عليه وآله(اهللا او از عترت رسول. خليفه به واليت برسد

 فرزند امام على بن موسى الرضا، فرزند امام على نقى فرزند امام محمد تقى،» حسن عسكرى«طالب است و پدرش 

فرزند امام موسى آاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زين العابدين، فرزند امام حسين، 

ديوار [ است و مسلمانان بين رآن و مقام )صلى اهللا عليه وآله(فرزند على بن ابى طالب ـ رضى اهللا عنهم ـ همنام رسول خدا

 . آنند  با او بيعت مى])عليه السالم(و مقام ابراهيمآعبه 

چون هيچ آس در اخالق ;  است و در ُخلق و خوى مادون آن حضرت)صلى اهللا عليه وآله(در خلقت و سيما شبيه رسول خدا

به راستى آه تو داراى ; ١٩٠َو ِإنََّك َلَعَلى ُخُلق َعِظيم(: فرمايد  نباشد آه خداى متعال مى)صلى اهللا عليه وآله(همتاى رسول خدا

 )اخالق عظيمى هستى

آند و  بيت المال را به طور مساوى تقسيم مى. اند ترين يارانش از اهل آوفه بيش. اش عقابى است اش بلند و بينى پيشانى

ويش و او از اموالى آه فرا ر" عطايم ببخش! اى مهدى: "گويد آيد و مى چنانكه مردى مى; با مردم عدالت مىورزد

 .»آند جا آه توان بردنش را دارد، انباشته مى قرار دارد، جامه وى را تا آن
 . پردازد  سپس به نقل اوصاف و برخى از افعال او مى

 .  آورده است١٩٢ در حاشيه نور االبصار١٩١نيز در ِاسعاف الراغبين» ابن َصبان«اين امور را 

اين شعر است آه در )عليه السالم(از جمله اشعار شيخ محى الدين در اوصاف امام: اند گفته
 :  نيز آورده است١٩٣فتوحات

                                                           
 .١٤عنكبوت، . ١٨٩
 .٤قلم، . ١٩٠
 .١٣١، ١٣٣، ص ٢اسعاف الراغبين، باب . ١٩١
 .١٣١، ١٣٣نوراالبصار، ص . ١٩٢



 هو الّصارم الهندى حين يبيد*** هو السّيد المهدى من آل احمد 

 هو الوابل الوسمى حين يجود*** هو الّشمس يجلو آل غم و ظلمة  

 او همان سيد و مهدِى آل احمد است «
 آند   نابود مى]خصم را[او همان شمشير هندى است آه 

 آند  او همان خورشيد است آه هر اندوه و ظلمتى را برطرف مى

 .»ريزد او همان باران بهارى است آه آريمانه فرو مى
جايگاه ) ٣٣٦در باب (شيخ محى الدين عربى در فتوحات مكيه :  آمده است١٩٤ المودةدر ينابيع

 بشارتش را داده )صلى اهللا عليه وآله(آند و رسول خدا وزيران مهدى را آه در آخر الزمان ظهور مى
در حالى آه ; آند  آه قيام مىاى است او از اهل بيت است و خداى را خليفه«: گويد  است، يادآور شده و مى

دهد و اگر از دنيا جز يك روز نمانده باشد،  زمين از جور و ظلم انباشته شده باشد و او قسط و عدل را در آن گسترش مى

 . به حكومت برسد)صلى اهللا عليه وآله(خداوند آن روز را طوالنى گرداند تا فردى از عترت پيامبر

آند  اموال را به طور مساوى تقسيم مى. ترين مردم به او، اهل آوفه هستند ود و گروندهش بين رآن و مقام با او بيعت مى

آند و هر آسى نپذيرد، آشته  برد و به گاه فترت دين قيام مى و با رعيت عدالت مىورزد و قضاوت را به پايان مى

اى آه اگر  به گونه; آند ست پياده مىدين اسالم را همان گونه آه ه. گردد شود و هر آسى با او ستيزه آند، خوار مى مى

دارد و جز دين خالصى باقى  مذاهب را از زمين بر مى. داد  نيز زنده بود، همان را انجام مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

دشمنان او مقلدان علماى اهل رأى هستند آه ناخواسته تحت فرمان او در آيند، چون از قدرت و سطوت او . ماند نمى

عامه مسلمانان به وجود او خشنودند و عارفان به خداى . اند و اميد دارند نند و به آنچه در اختيار دارد، دلبستههراسا

او را مردانى الهى است آه دعوتش را اجابت آرده و . آنند متعال و اهل حقايق از روى آشف و شهود با او بيعت مى

 .»آشند را به دوش مىآنها وزيران اويند آه بار مملكت . نمايند ياريش مى
او خليفه تأييد . بارد او همان سيد و مهدى آل احمد و همان باران بهارى است آه آريمانه مى«: گويد همچنين مى

شود، وزيران او از غير  فهمد، عدالتش در بين جن و انس جارى مى شده و استوارى است آه سخن حيوانات را مى

آنها را نگهبانى است آه از جنس خودشان . گويند لى به زبان عربى سخن مىعرب باشند و عرب در بين آنها نباشد، و

 .»او اخص وزيران و افضل امينان است. او هرگز خدا را نافرمانى نكرده است. نباشد
بدان آه  «:آمده است» نور االبصار«، در حاشيه تفسير ١٩٥»اسعاف الراغب«همچنين در آتاب 

صلى اهللا عليه (نام رسول خدا او فرزند امام على بن ابى طالب ـ رضى اهللا عنه ـ و هم.  قطعى است)عليه السالم(قيام مهدى

 است و در ُخلق )صلى اهللا عليه وآله(در َخلق همانند رسول الّله. آنند مسلمانان در بين رآن و مقام با او بيعت مى.  است)وآله

مردم آوفه بيش از سايرين .  نيست)صلى اهللا عليه وآله(تاى رسول خدادون آن حضرت، چون هيچ آس در اخالق هم

رود  خضر فرا روى او راه مى. آند و با رعيت عدالت مىورزد اموال را به طور مساوى تقسيم مى. آنند نصرتش مى

اى  فرشته. آند نمى پيروى آرده و هرگز خطا )صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا. آند زندگى مى] سال[و پنج يا هفت يا نه 

خداوند، اسالِم خوار شده و . آند روم را با هفتاد هزار مسلمان به وسيله تكبير فتح مى. دارد دارد آه ناديده استوارش مى

. خواند آند و با قدرت به سوى خداى متعال فرا مى را جارى مى» ِجْزيه«حكم . مرده را به دست او عزيز و زنده گرداند

پردازى است و  حكم او بر اساس اسالم ناب و به دور از نظريه. ه و هر آس ستيزه آند، خوار گرددهر آس نپذيرد، آشت
                                                                                                                                                                      

 .، طبع بيروت دار صادر٣٢٨، ص ٣٦٦،باب ٣الفتوحات، ج . ١٩٣
 .٤٦٧ينابيع المودة، ص . ١٩٤
 .١٣١اسعاف الراغب، ص . ١٩٥



چون بر اين گمانند آه خداى . شوند ها بدين علت از او دلگير مى آند و آن در بسيارى از احكام با علما مخالفت مى

 .»متعال پس از امامان آنها مجتهدى نيافريده است
ن آه مهدى هنگامى آه قيام آند، همه مسلمانان از خاص و عام به وجود او خشنودى آنند و او بدا «:گويد  سپس مى

آنان وزيران اويند آه بار سنگين مملكت را بر . نمايند را مردانى الهى است آه دعوتش را اجابت آرده و نصرتش مى

سى بن مريم در مناره بيضاء شرق دمشق، عي. آنند اش گذاشته، يارى مى گيرند و او را بر آنچه خدا به عهده دوش مى

نزد درختى در نواحى » ُسفيانى«در زمان او، . آيد در حالى آه بر دو فرشته چپ و راستش تكيه داده، نزد او فرود مى

 .»روند شود و سپاهيانش در بيابان فرو مى دمشق آشته مى
در اسعاف الراغب از فتوحات آورده، با همان » ابن صبان« ، آنچه را آه ١٩٦و در مشارق

متوفاى (همچنين قاضى حسين بن محمد بن حسن ديار بكرى مالكى . عبارات نقل آرده است
 اين مطالب را با اختصار و اختالف و تعريف در ١٩٧»تاريخ الخميس«در آتاب خود )  هـ٩٦٦
 .  نقل به معنى آرده استالفاظ،

در آتاب )  هـ٦٥٤ يا ٦٥٢متوفاى (شيخ آمال الدين ابوسالم محمد بن طلحه حلبى شافعى . ٣
 :نويسد  مى١٩٨»مطالب السئول«خود 

انع بن على الرضا بن موسى باب دوازدهم درباره ابوالقاسم محمد بن الحسن الخالص بن على المتوآل بن محمد الق«

بن على المرتضى اميرالمؤمنين بن ) الشهيد(الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين 

 .»باشد، آه سالم خدا و رحمت و برآات او بر آنان باد ابى طالب، همان مهدى حجت خلف صالح منتظر مى
  :سپس اين ابيات را يادآور شده است

 هدانا منهج الحق و آتاه سجاياه *** فهذا الخلف الحجة قد أيده الّله 

 و آتاه حلى فضل عظيم فتحاله*** و أعلى فى ذرى العلياء بالتأييد مرقاه 

 و ذو العلم بما قال اذا أدرك معناه*** و قد قال رسول اهللا قوال قد رويناه 

  بالنسبة و الوصف و سّماهو قد أبداه*** يرى االخبار فى المهدى جاءت بمسماه 

 و من بضعته الزهراء مرساه و مسراه *** الشراق محّياه » مّنى«و يكفى قوله 

 ما ماتوا بمافاه» المهدى«فان قالوا هو *** و لن يبلغ ما أديت أمثال و اشباه 

هاى آن را به او بخشيده  آرده و نيكىبه راستى آه اين خلف حجت را خدا تأييد فرموده، و ما را به منهج حق هدايت «

 .است

 . هاى فضل عظيمش بخشوده و به آن آراسته شده است و در خاندانى رفيع و مؤيد رفعتش داده، و جامه

 .  سخنى فرموده آه ما آن را روايت آرديم)صلى اهللا عليه وآله(و رسول خدا

، تنها بر اين مسمى »مهدى«آه روايات رسيده درباره يابد  و دانشمند اگر معناى سخن آن حضرت را درك نمايد، در مى

 . صادق است آه با نسبت و وصف و نام بردن، آشكارش ساخته است

، براى معرفى چهره و جايگاه و پايگاه »از پاره تن من زهرا است«: و آن آه فرموده» از من است«: و همان آه فرموده

 . او بسنده است

                                                           
 .، فصل دّوم١٠٤مشارق االنوار، ص . ١٩٦
 .٣٢١، ص ٢تاريخ الخميس، ج. ١٩٧
 .٨٨ هـ ، ص ١٢٨٧مطالب السئول، چاپ ايران، . ١٩٨



، براى گفته خود بدهكار »او مهدى است«: ه بر شمردم، نخواهد رسيد، پس اگر بگويندو هيچ مثل و مانندى هرگز به آنچ

 .»اند نشده
هاى بر جاى مانده نوشيده است و از  هاى اصيل نبوت تغذيه آرده و از پيمانه  از ريشه:گويد  پس از آن مى

در نسب برترين . شيده استهاى آبشخورش سيراب گرديده و در صفات شرف برترى يافته و آن را قطعيت بخ عصاره

جايگاه را از آن خود ساخته و به نگاه انتساب بر بلنداى اصيلش تكيه زده و ميوه هدايت را از معادن و اسبابش برگرفته 

 . است

اصلى آه اشرف عناصر . همان آه مسلمًا پاره تن رسول اهللا است و رسالت اصل اوست. آرى، او زاده پاك پاآدامن است

 . و اصول است

» ام ولد«و مادرش » الحسن الخالص«بوده و پدرش )  هـ٢٥٨( رمضان ٢٣در ) سامراء(» ُسرَّمن رأى«اما تولدش در 

و لقبش » ابوالقاسم«اش  ، آنيه»محمد«اما نام خودش . باشد و غير آن نيز گفته شده است» حكيمه«و » صيقل«آه به نام 

 .»استهم گفته شده » منتظر«باشد، و » خلف صالح«و » حجت«
مهدى «آند آه آن حضرت همان  سپس احاديثى همانند آنچه آورديم يادآور شده و اثبات مى

 .است» موعود منتظر

شده، از جهت غيبت و )عليه السالم(در پايان، برخى از اعتراضاتى را آه درباره احوال آن حضرت
 . بيان داشته و همه را پاسخى نيكو داده است... طول عمر و

درگذشته (لدين يوسف بن قزاغلى صنفى بن عبداهللا سبط ابن الجوزى معروف شيخ شمس ا. ٤
 در فصل حسن بن على بن محمد بن على ١٩٩»تذآرة خواص االئمه«در آتاب خود )  هـ٦٥٤

 : نويسد ىبن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب م

 . شد اش ابومحمد و عسكرى نيز گفته مى مادرش ام ولد به نام سوسن بود و آنيه«

 هجرى در زمان خالفت معتمد ٢٦٠ هجرى در سّرمن رأى به دنيا آمد و در سال ٢٣١ در سال )عليه السالم(آن حضرت

 .» سال بود٢٩عباسى وفات آرد و سن او به هنگام وفات 
 : گويد سپس مى

.  است)عليه السالم(بن على بن ابى طالب... او محمد بن حسن بن على بن محمد ...  فرزندان او محمد امام استو يكى از«

 .»او خلف حّجت صاحب الّزمان و قائم منتظر و آخرين ائمه است. اش ابوعبداهللا و ابوالقاسم باشد آنيه
:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اد آه رسول خداعبدالعزيز بن محمود بن بزاز از ابن عمر خبر د« :گويد پس از آن مى

اش آنيه من باشد و زمين را از عدل انباشته  نام من و آنيه در آخر الزمان مردى از فرزندان من قيام آند آه نامش هم«

 .»گرداند، همان گونه آه از ظلم انباشته شده و او مهدى است
 )عليه السالم(اين حديث مشهور است و ابوداود و ُزهرى مضمون آن را از على «:گويد سبط ابن الجوزى مى

 .»اند روايت آرده
 .»اند مادرش اّمولد به نام صيقل بوده است گفته. و محمد و ابوالقاسم: و او را ذو االسمعين گويند «:گويد سپس مى

در آتاب )  هـ٦٥٨ متوفاى(شيخ ابوعبداهللا محمد بن يوسف بن محمد قرشى گنجى شافعى . ٥
پذير است   امكان)عليه السالم( در اثبات اينكه بقاى مهدى٢٠٠»البيان فى اخبار صاحب الزمان«خود 

                                                           
 .٨٨ هـ ، ص ١٢٨٧تذآرة خواص األئمة، چاپ اّول، ايران، . ١٩٩
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او از شروع غيبتش تا آنون زنده و موجود و . مهدى فرزند حسن عسكرى است«: گويد مى
 .  آمده است٢٠١بيع المودةهمين مطالب در ينا. »باقى است

:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(آند آه رسول خدا   از ابوهريره هم روايت مى٢٠٢بخارى در صحيح خود
 »تان باشد؟چگونه خواهيد بود هنگامى آه عيسى بن مريم در بين شما فرود آيد و امام شما از خود«

 .  با همان عبارات بخارى آورده است٢٠٣همين حديث را ابن ماجه نيز در ُسَنن خود

ابو امامه «سند خود از  آورده است آه ابوداود و ابن ماجه با ٢٠٤»الحاوى للفتاوى«در آتاب 
دهد،  و آنچه انجام مى» دّجال«رسول خدا براى ما سخنرانى فرمود و از  «:اند آه گفت  روايت آرده» باهلى

 .»آگاهمان ساخت
رود، ناگهان عيسى  هنگامى آه براى اقامه نماز صبح مى. و امام ايشان مردى صالح است«: گويد  تا آن جا آه مى

رود تا عيسى بن مريم جلو بيايد و با آنها نماز بگزارد،  ن امام در حال نماز صبح به عقب مىآيد و آ بن مريم فرود مى

و » پيش برو و نماز بگزار آه آن براى تو اقامه شده«: گويد نهد و مى آه عيسى دست خود را بين دو آتف او مى

 .»گزارد امامشان با آنها نماز مى
ابوُنعيم و او اين حديث را از ابو » ِفَتن« از آتاب ٢٠٥»المالحم و الفتن«حديث بعدى را صاحب 

يا «: شريك گفت ام. » از َدّجال سخن راند)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا«: گويد امامه باهلى روايت آرده آه مى

آند  جا را محاصره مى  بيت المقدس خروج آرده و آندجال در«: فرمود» پس مسلمانان در آن روز آجايند؟! رسول اهللا

نماز صبح را بگزار و چون تكبير گويد و وارد نماز : شود به او گفته مى. و امام مسلمانان در آن روز مردى صالح است

لو شود، عيسى بن مريم از آسمان فرود آيد و هنگامى آه آن امام او را بشناسد، در حال نماز به عقب رود تا عيسى ج

و عيسى پشت » نماز بگزار آه آن براى تو اقامه شده«: گويد بيايد، آه عيسى دست خود را بين دو آتف او نهاده و مى

 .»گزارد سر او نماز مى
ر  بر مناره بيضاى شرق دمشق د])عليه السالم(امام مهدى[عيسى در زمان او  «:گويد   مى٢٠٦و در مشارق االنوار

انتهاى شب فرود آمده و مهدى بيايد و نزد او بماند و هنگام صبح مردم از او درخواست اقامه نماز آنند و او امتناع آرده 

 .»گيرد و مهدى به دليل آرامت اين امت و پيامبرش بر عيسى پيشى مى» امام شما از خود شما است«: و گويد
عليه ( تا آنگاه آه پشت سر مهدى)ليه السالمع(شود آه عيسى از اين احاديث و امثال آن ظاهر مى

همان ; بنابراين، زنده ماندن امام مهدى امر بعيدى نيست. ماند   نماز بگزارد، زنده مى)السالم
 . ماند  زنده مى)عليه السالم(گونه آه عيسى

امت من نيز اتفاق هاى پيشين اتفاق افتاده است، در   آنچه در امت«:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
هاى پيشين زنده مانده است، امام مهدى    از امت)عليه السالم(، پس همان گونه آه عيسى»افتد مى

 . نيز زنده و باقى است

                                                           
 .٤٧١ينابيع المودة، ص . ٢٠١
 .٣٥٧، ص ٣ هـ، ج١٣٧٢صحيح بخارى، چاپ هند، . ٢٠٢
 .٢٦٧، ص ٢ُسَنن ابن ماجه، ج . ٢٠٣
 .١٦٧، ص ٢الحاوى للفتاوى، ج . ٢٠٤
 .٥٤، ص ١٨٦، باب ١ المالحم و الفتن چاپ اّول، ج.٢٠٥
 .٣٢٢، ص ٢مشارق االنوار، ج . ٢٠٦



نزد مسلمانان از مسلمات است و همان طور آه خدا خضر را » خضر و الياس«اما باقى بودن 
 نيز زنده و باقى بماند، چون او حّجت )المعليه الس(طول عمر بخشيده، اراده فرموده تا امام مهدى

 . خدا در زمين است و اگر نباشد، زمين بر جاى نماند آه بقاى زمين به برآت وجود اوست

 : گويد  از قول سّدى مى٢٠٧»تذآرة خواص االمة«در آتاب 

تو «: عيسى گويد. »پيش برو«: فرا رسد، مهدى به عيسى گويدمهدى با عيسى بن مريم گرد هم آيند و چون وقت نماز «

 .»آند بر اين نماز سزاوارترى، و عيسى به او اقتدا مى
پردازد و بعد، سخنان را به  سپس به ذآر سبب اقتداى عيسى به امام مهدى، از نظر خود مى

تبعاد آنندگان را انكار را تقويت آرده و قول اس)عليه السالم(آشاند و قول به بقاى امام معّمرين مى
 . آند آه اين امر پيش از اسالم نيز نظايرى دارد مى

 امام پس )عليه السالم(پسر ابومحمد حسن عسكرى «:گويد  مى٢٠٨»آفاية الطالب«همچنين گنجى شافعى در 

د و در روز جمعه هشتم ربيع االول  در مدينه به دنيا آم٢٣٢در ربيع االول سال ) امام حسن عسكرى(وى . از اوست

در همان اتاقى آه پدرش امام ) سامّرا(اش در سّرمن رأى   سال داشت و در خانه٢٨ وفات آرد و در آن روز ٢٦٠سال 

 .» مدفون بود، دفن گرديد و فرزندش امام منتظر جانشين او شد)عليه السالم(هادى
البيان «مدتى بعد آتاب . »شويم به زودى جداگانه يادآور مىو شرح حال او، يعنى امام منتظر را  «:گويد  سپس مى

 . »را نوشت و اين آتاب به چاپ رسيده است» )عليه السالم(فى اخبار صاحب الزمان
آه شيخ )  ه٦٧٢متوفاى (» مولوى«جالل الدين محمد عارف بلخى رومى معروف به . ٦

 و )عليه السالم(ات را درباره اهل بيتمولوى اين ابي: گويد  مى) ٤٧٣ص (سليمان در ينابيع المودة 
 : سروده است» مهدى منتظر«از جمله 

 آنند وى صفدر مردان على مستان سالمت مى*** آنند  اى سرور مردان على مستان سالمت مى
 : گويد  تا آن جا آه مى

 آنند با حيدر آرار گو، مستان سالمت مى*** با قاتل آفار گو با دين و با دين دار گو 

 آنند با شبر و شبير بگو مستان سالمت مى*** ج دو گوهر بگو با برج دو اختر بگو با در

 آنند با جعفر صادق بگو مستان سالمت مى*** با زين دين عابد بگو با نور دين باقر بگو 

 آنند با تقى قائم بگو مستان سالمت مى*** با موسى آاظم بگو با طوسى عاِلم بگو 

 آنند با آن ولى مهدى بگو مستان سالمت مى*** كرى مهدى بگو با مير دين هادى بگو با عس

 آنند با شمس تبريزى بگو مستان سالمت مى*** با باد نوروزى بگو با بخت فيروزى بگو 
مهدى  «:نويسد مى» شرح الدائره«در )  هـ٧٦٤متوفاى (شيخ آامل صالح الدين صفدى . ٧

آنها آقاى ما على و آخرين آنها مهدى ـ رضى اهللا عنهم و نفعنا اهللا بهم ـ موعود همان امام دوازدهم از ائمه است آه اولين 

 .»باشد
 ٧٦٨متوفاى (شيخ ابوعبداهللا اسعد بن على بن سليمان عفيف الدين يافعى يمنى مكى شافعى . ٨
 هجرى شريف عسكرى ابومحمد حسن بن ٢٦٠در سال  «:نويسد مى٢٠٩»مرآة الجنان«در آتاب خود ) هـ

او . گانه به اعتقاد شيعه اماميه، وفات آرد على بن محمد بن على بن موسى الرضا بن جعفر صادق يكى از ائمه دوازده
                                                           

 .٣٧٦تذآرة خواص االمة، چاپ نجف، ص . ٢٠٧
 .٣١٢آفاية الطالب، ص . ٢٠٨
 .١٧٢ و ١٠٧، ص ٢ هـ، ج ١٣٢٨مرآة الجنان، چاپ حيدرآباد، . ٢٠٩



 روز او در. شد شود و پدرش نيز بدين نام شناخته مى  منتظر صاحب سرداب است آه به عسكرى شناخته مى]امام[پدر 

اند ـ و در آنار قبر پدرش  جمعه ششم ربيع االول وفات آرد ـ برخى هشتم ربيع و برخى روز ديگرى از اين سال را گفته

 .»مدفون گرديد) سامّرا(در سّرمن رأى 
مودة القربى «در آتابش ) هـ  ٧٨٦متوفاى (عالمه سيد على بن شهاب الدين همدانى شافعى . ٩

 و اين آه در آخر )عليه السالم(بسيارى در اثبات وجود امام مهدىاحاديث » فى المودة العاشرة
سازد، همان گونه آه از ظلم پر شده   آند و زمين را از عدل انباشته مى الزمان ظهور مى

 ٢١٠.است، روايت آرده است

ُدَول «در آتاب خود )  هـ٨٠٤متوفاى (شمس الدين ابوعبداهللا محمد بن احمد ذهبى شافعى . ١٠
 : نويسد   مى٢١١»االسالم

ماند تا آنگاه آه خدا اجازه قيامش دهد و زمين  او زنده مى.  از فرزندان امام حسن عسكرى است)عليه السالم(امام مهدى«

 .»همان گونه آه از ظلم و جور انباشته شده است; را از قسط و عدل پرآند
عمدة «در آتاب خود )  هـ٨٢٨متوفاى (شيخ جمال الدين احمد بن حسين بن على بن مهنا . ١١

 على هادى آه به دليل سكونت در پادگان سّرمن رأى لقب عسكرى يافته، مادرش ]امام[اما «: دگوي  مى٢١٢»الطالب

داراى . جا بود تا مسموم شد و شهيد گرديد متوآل او را به سّرمن رأى برد و در آن. ام ولد در نهايت فضل و ذآاوت بود

او پدر . است آه در زهد و علم جايگاه عظيمى داشت )عليه السالم(يكى از آن دو امام ابومحمد حسن عسكرى. دو فرزند بود

هاست آه از ام  و او همان قائم ُمْنَتَظر در نزد آن.  دوازدهمين امام از ائمه شيعه اماميه است)عليه السالم(امام محمد مهدى

 .»ولدى به نام نرجس به دنيا آمد
ده در تفسير و مناقب صاحب تأليفات عدي)  هـ٨٤٩متوفاى (شيخ شهاب الدين دولت آبادى . ١٢
است آه در آن احاديثى را درباره امام حجت منتظر » هداية السعداء«از جمله آنها آتاب . است

فرزند امام حسن عسكرى آورده و يادآور شده آه آن حضرت از نظرها غايب و داراى عمرى 
طوالنى است، همان گونه آه ديگر مؤمنان چون عيسى و الياس و خضر، عمرى طوالنى 

 .دارند و از آفار نيز دجال و شيطان و سامرى
در )  هـ٨٥٥متوفاى (صّباغ   شيخ على بن محمد بن احمد مالكى مكى، معروف به ابن. ١٣

 را يادآور شده و با ذآر تاريخ )عليه السالم( زندگانى امام مهدى٢١٣»الفصول المهمة«آتاب خود 
ابوالقاسم محمد الحجة بن الحسن الخالصى در سّرمن «: نويسد  اين آه نام مادرش نرجس بود، مىوالدت و

ابوالقاسم :  هجرى به دنيا آمد و نسب او از حيث پدر و مادر چنين است٢٥٥ در نيمه شب پانزدهم شعبان ]سامرا[رأى 

لرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الحجه بن الحسن الخالصى بن على الهادى بن محمد الجواد بن على ا

 و مادرش ام ولدى به نام نرجس بهترين )عليهم السالم(بن الحسين بن على بن ابى طالب) زين العابدين(محمد الباقر بن على 

ر، و  اما آنيه او ابوالقاسم و لقبش حّجت، مهدى، َخَلف صالح، قائم ُمْنَتَظ- و گفته شده نام ديگرى داشت -آنيزان بود 

 . صاحب الّزمان است و مشهورترين آنها مهدى است

                                                           
 موجود ٢٦٦-٢٤٢قديم آن در ص آورده و در چاپ » ينابيع المودة«نام اين آتاب را شيخ سليمان قندوزى حنفى در آتاب خود . ٢١٠
 . است
 .١٢٢، ص ١ هـ، ج ١٣٣٧دول االسالم، چاپ حيدر آباد، . ٢١١
 .١٨٦ ـ ١٨٨ هـ ، ص ١٣٢٣عمدة الطالب، چاپ نجف، . ٢١٢
 .٢٧٤ و ٢٧٣الفصول المهمة، باب دوازدهم، ص . ٢١٣



جوانى ميان باال و خوش سيماست با موهايى تا شانه آويخته، و با بينى عقابى، :  چنين است)عليه السالم(صفت آن حضرت

 .»آارگزار او محمد بن عثمان است و معاصرش معتمد عباسى. و پيشانى بلند و نورانى
 آورده، )عليه السالم(نيست آه اوصافى را آه ابن صّباغ براى امام مهدىبر حديث شناسان پوشيده 

 .بيان داشته است)صلى اهللا عليه وآله(اوصافى است آه جد او رسول خدا
از جمله علمائى آه به جمع شرح احوال آن حضرت پرداخته، شيخ جمال الدين  «:گويد ابن صباغ سپس مى

 ٢١٤.»نعمانى است آه آتاب خود را درباره غيبت و طول غيبت تصنيف آرده استابوعبداهللا محمد بن ابراهيم مشهور به 
 .»گردآورى آرده است)عليه السالم(و حافظ ابوُنعيم چهل حديث ويژه درباره مهدى «:گويد همچنين مى

را » البيان فى اخبار صاحب الزمان«ب خود شيخ ابوعبداهللا محمد بن يوسف گنجى شافعى، آتا «:گويد و نيز مى

 .» تأليف آرده است)عليه السالم(درباره امام مهدى
شاعر (شيخ نور الدين عبدالرحمان بن احمد بن قوام الدين معروف به جامى شافعى . ١٤

از امام مهدى موعود منتظر حجت بن » النبوهشواهد «در آتاب خود ) ٨٩٨مشهور متوفاى 
سخن گفته و بسيارى از حاالت و آرامات ايشان را بيان داشته )عليه السالم(الحسن امام دوازدهم

 .»آند او آسى است آه زمين را از قسط و عدل پر مى «:نويسد است، و مى

آن حضرت چون به اش حكيمه و ديگران نقل آرده آه  سپس داستان والدت او را از قول عمه
دنيا آمد، روى دو زانو نشست و انگشت سبابه را به سوى آسمان باال برد و عطسه آرد و 

 . »الحمدهللا رب العالمين «:گفت

اند، پرداخته و از آسى    را ديده)عليه السالم(جامى همچنين به ذآر برخى از آسانى آه امام مهدى
امام وارد «: گويد پرسيد و مى ين پس از او مىآند آه از امام حسن عسكرى درباره جانش ياد مى

اگر : اى را آه چون ماه شب چهاردهم بود، با خود آورد و به پرسش آننده فرمود خانه شد و بيرون آمد و آودك سه ساله

 تو اش آنيه آن حضرت است، به  و آنيه)صلى اهللا عليه وآله(ات نبود، اين فرزند را آه نامش نام رسول الّله ارزش خدايى

 .»آند، همان گونه آه از ظلم و ستم پر شده است او آسى است آه زمين را از عدل و داد پر مى! دادم نشان نمى
رفته و از جانشين پس )عليه السالم(نزد امام حسن عسكرى«آند آه   همچنين داستان آسى را نقل مى

 )عليه السالم(زند و امام مهدى منتظر  مىاو هم آنار. پرده را آنار بزن «:گويد پرسد و امام به او مى  از او مى

 .»بيند را مى
گروهى را به ) مهدى(معتمد عباسى يا معتضد براى تفتيش و دستگيرى امام  «آند آه  و نيز داستانى را ذآر مى

بر يابند و داخل سرداب شده و او را در آخر سرداِب انباشته از آب،  فرستد و آنها او را نمى خانه امام حسن عسكرى مى

خليفه عباسى را . يابند روند و به او دست نمى آنند، در آب فرو مى اش مى بينند و هرگاه قصد دستگيرى روى آب مى

اگر اين موضوع را : گويد اند، مكتوم دارند و به آنها مى دهد تا آنچه را آه ديده او هم دستور مى. آنند از ما وقع آگاه مى

 .»آنند آنها هم در حيات او آتمانش مى. آنم مىاظهار آنيد، فرمان قتل شما را صادر 
در آتاب خود )  هـ٩٦٠ يا ٩٧٣متوفاى (شيخ عبد الوهاب بن احمد بن على شعرانى . ١٥

س از بحث شصت و پنج در بيان اين آه تمام شروط قيامت آه شارع مقد «:نويسد  مى٢١٥»اليواقيت و الجواهر«

 .  است)عليه السالم(قيام مهدى آن خبر داد، همگى حق است و بايد پيش از قيام قيامت واقع شوند و از جمله

                                                           
اما . گنجى شافعى چاپ شده و در بازار موجود است» )عليه السالم(البيان فى اخبار صاحب الزمان«شيخ نعمانى و » غيبت«آتاب . ٢١٤

)  چاپ دوم٨٥-٧٨و ص  (١٣٠٥ول، ، چاپ ا٢١-١٩ بحار االنوار، ص١٣حافظ ابونعيم را عالمه مجلسى در جزء » اربعين«
 . آورده و همچنين نام اين آتاب را سيد هاشم بحرانى در غاية المرام ذآر آرده است



 )عليه السالم( به دنيا آمد و تا آنگاه آه با عيسى بن مريم٢٥٥او از فرزندان امام حسن عسكرى است آه در نيمه شعبان 

 .» سال است٧٦٦ هجرى است، ٩٥٨ل گردهم آيند، زنده باشد و عمر او تا آنون آه سا
اين قضيه را شيخ حسن عراقى مدفون در مصر، در هنگامى آه با او بودم، بدين گونه  «:گويد  شعرانى سپس مى

 .»نيز با او موافقت آرد» سيد على الخواص«درباره امام مهدى براى من نقل آرد و شيخ ما 
بيان » اليواقيت و الجواهر«نيز آنچه را آه در » الطبقات الكبرى«شعرانى در آتاب خود 

 . داشته، از قول شيخ حسن عراقى با قدرى بيشتر آورده است

در آتاب خود )  هـ٩٩٣متوفاى (شهاب الدين احمد بن حجر هيثمى شافعى مقيم مكه . ١٦
ابو محمد حسن خالصى در سال  «:نويسد  گانه مى   در بيان حال ائمه دوازده٢١٦»الصواعق المحرقة«

داستان راهبى بوده آه . از آرامات معروف آن حضرت، داستان استسقاء در سامرا است.  هجرى به دنيا آمد٢٣٢

آرد،  اريد و چون مستورش مىب آورد، باران مى داشت و هرگاه بيرون مى استخوان برخى از انبيا را با خود برمى

ايستاد، و امام آن را دانست و استخوان را از دست او گرفت و وى هر چه دعا آرد، باران نباريد و مردم از  باران مى

 .»اشتباه بيرون آمدند و حيله عالم نصرانى را شناختند
رامى بود و در آنار پدرش امام حسن عسكرى در ُسرَّمن رأى تا زمان وفات خود عزيز و گ «:گويد  همچنين مى

 .» سال بود٢٨دفن گرديد و عمر او ) على الهادى(
او جز يك فرزند بر جاى ننهاد و او ابوالقاسم حجت بود و عمرش به هنگام وفات پدرش پنج سال  «:گويد  و نيز مى

 . بود آه خداوند حكمتش عطا فرمود

 .» و غايب گرديده، معلوم نيست به آجا رفته استشود و گفته شده چون مستور او قائم و ُمْنَتَظر ناميده مى
در آتاب خود ) هـ١١٥٤متوفاى (شيخ عبداهللا بن محمد بن عامر شبراوى شافعى . ١٧

ه در يازدهمين از ائمه، حسن خالصى ملّقب به عسكرى است آ«: نويسد  مى٢١٧»اِالتحاف ِبُحبِّ اَالشراف«

 هجرى در بيست و ٢٦٠ هجرى در مدينه به دنيا آمد و در روز جمعه هشتم ربيع االول سال ٢٣٢هشتم ربيع االول سال 

 . هشت سالگى وفات آرد

خداوند اين خاندان با شرافت و دودمان با آفايت را پاداش . در شرافت او همان بس آه امام مهدى ُمْنَتَظر فرزند اوست

 و علّو مقام آنان، تو را همان بس آه اين دودمان همگى در آرامت بنيان و پاآى َابدان، همچون دهد و در فخر و شرف

َبه َبه از اين دودمان بلند مرتبه و واالمقام آه . خوانند هاى شانه متعادل و يكسان، و در مجد و عظمت همراه و هم دندانه

مى صفات آمال را در نور ديده و هيچ استثنايى را نپذيرفته اختر تابناآشان گوى سبقت را از ماه و خورشيد ربوده و تما

 .است

و چه . رديف و همسانند، و اول و آخرينشان همانند و يكسان هاى گوهر هم آرى، اين امامان، در مجد و مقام همانند دانه

 راه را طى آردند تا جمع گونه بسيارند آسانى آه آوشيدند تا مقام عزت آنان را آه خدا بخشيده است، پايين آورند، و همه

حقوقى آه خدا مدافع آن است و تباهش ; و چه بسيار حقوقشان را تباه ساختند. آنان را آه خدائى است، پراآنده سازند

و اميد آن آه خدا ما را بر محّبت ايشان زنده بدارد، و بر آن بميراند، و از شفاعت آسانى آه در شرافت به رسول ! نسازد

 .مند سازد اند، بهره  پيوسته)يه وآلهصلى اهللا عل(خدا

                                                                                                                                                                      
 .١٤٥هـ، ص ١٣٠٧اليواقيت و الجواهر، چاپ مصر، . ٢١٥
 .١٢٧ هـ، ص ١٣٠٨ الصواعق المحرقة، چاپ مصر،. ٢١٦
 .١٧٨ هـ ، ص ١٣١٦االتحاف بحب االشراف، چاپ مصر، . ٢١٧



و پس از خود، دوازدهمين امام از ائمه را . در سّرمن رأى، و َمدَفن او در آنار پدرش بود) امام عسكرى(وفات او 

 هجرى، پنج سال ٢٥٥ابوالقاسم حضرت محمد، حجت، امام زاده، امام، آه در شب نيمه شعبان سال ; جانشين ساخت

ه دنيا آمد و چون دوران سختى بود و از خلفاى عباسى بيم داشت، پدرش والدت او را پنهان پيش از وفات پدرش ب

ساختند و در پى نابودى آنان بودند و اين  آنان را محبوس و مقتول مى. زيرا آنها در تعقيب هاشميان بودند; داشت مى

احاديثى . برد  ُسلطه ظالمان را از بين مى٧ى  دريافته بودند آه امام مهد٩بدان جهت بود آه آنان از احاديث رسول خدا

شود و هيچ يك از ستمگران  آند و بر دنيا چيره مى گفت امام مهدى، موعود ُمْنَتَظر، ريشه ستمگران را قطع مى آه مى

 .»گذارد را بر روى زمين باقى نمى
لح و صاحب الّزمان است آه امام محمد، حجت، هم ملقب به مهدى، قائم، ُمْنَتَظر، َخَلف صا«: گويد شبراوى مى

اين همان آسى است آه اخبار و احاديث صحيح از «گويد  و بدين دليل است آه شيعه مى. مشهورترين آنها مهدى است

 .»باره هم تأليفات بسيارى دارند در اين. »ظهور او در آخر الّزمان خبر داده است، و او اآنون موجود است
ن سلسله هاشمى، و اين ريشه پاآيزه نبوى، و اين گروه سُترگ علوى آه امامان به راستى آه نور اي «:گويد  سپس مى

هاى شريف و تسليم ناشدنى، دودمانى  امامانى با مناقب ُعليا، صفات واال، جان; اند، نور افشانى آرده است گانه دوازده

د محمد الجواد فرزند على محمد حجت بن الحسن الخالصى فرزند على الهادى فرزن: گرامى و مهدى آه عبارتند از

الرضا فرزند موسى الكاظم فرزند جعفر الصادق فرزند محمد الباقر فرزند على زين العابدين فرزند امام الحسين برادر 

 امام الحسن، فرزند شير غالب على بن ابى طالب

 » ـ رضى اهللا عنهم اجمعين ـ 
عليه (آه يادآور امام حجت حضرت مهدى) مدفون در ُآرم الرئيس مصر(شيخ حسن عراقى . ١٨

 » را ديدار آرده است)عليه السالم(امام «:گويد  گرديده و به وجود او اعتراف آرده است و مى)السالم
شيخ «: گويد   آورده، مى٢١٨»لواقح االنوار فى طبقات االخبار«همچنين  بنابر آنچه شعرانى در 

! فرزندم«: حسن عراقى در ضمن سياحت خود با امام مهدى حجت مالقات آرده و از عمر او پرسيده و پاسخ شنيده آه

 .» سال است٦٢٠عمر من اآنون 
 عنه ـ توافق من اين را براى استاد خودم على الخواص نقل آردم، آه با عمر مهدى ـ رضى اهللا «:گويد  شعرانى مى

 .»داشت
*** 

گوييم، قرآن درباره عمر حضرت   مى)عليه السالم(درباره اعتراض به طول عمر حضرت مهدى
 : فرمايد  مى)عليه السالم(نوح

رسالت سوى قومش و همانا ما نوح را به ; ...َو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنة ِإالَّ َخْمِسيَن َعامًا(

 ٢١٩)...او هزار سال، پنجاه سال آم، ميان قوم درنگ آرد .فرستاديم
بنابراين، . بعد از طوفان و بيرون آمدن از سفينه، نيز سيصد و پنجاه سال ديگر زندگانى آرد

در صورتى آه عمر حضرت . رسد مجموع عمر آن حضرت به يك هزار و سيصد سال مى
 سال است و عمر حضرت خضر بيش از اين ١٢٠٠تر از   در حال حاضر، آم)سالمعليه ال(مهدى
 .اند برخى از علماى مكتب خلفا نيز اين استدالل را مطرح آرده; است

                                                           
 .٢هـ، ج ١٣٠٥مصر، لواقح االنوار، چاپ . ٢١٨
 .١٤عنكبوت، . ٢١٩



 


