
 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 گوید؟چه می و ستکی شیعه

 

 درس گفتارهایی از: مسعود بسیطی

 با اهتمام: زهرا مرادی

 

اسالم  یو معرف عهیش ی  اعتقاد ی  مبان ع،ی  ظهور تش یدرباره« د؟یگویم چه و ستیک عهیش»ی در دوره

 گفت.  میسخن خواه ،یقیحق

 

 درس ششم: امامت؛ چهارمین اصل اعتقادِی شیعه

 

ختم های امام؛ امامت در قرآن؛ ضرورت اعتقاد به امام؛ ویژگیاصول اعتقادی شیعه؛ امامت؛ کلمات کلیدی: 

 نبوت؛ اصول دین؛ مسعود بسیطی؛ زهرا مرادی

 

ترین نفر از برترین، صادق 124000و اعتقاد شیعیان به اینکه خداوند مهربان « نبوت»ی درباره ی گذشتهجلسهدر 

ترین بندگانش را به عنوان پیام آور و هدایتگر به سوی مردم فرستاد تا راه سعادت و هدایت را به مردم و امین

 و بی همتایی  خداوند یکتا معتقد باشد، به این نتیجه« توحید»دهند، صحبت کردیم. گفتیم کسی که به نشان 

رسد که چون خداوند با هیچ ابزاری قابل درک، شناخت و دسترسی نیست، الجرم آدمیان به فرستادگانی از می

خواهد، چه می ند آفریدگارشان از ایشان چهشان به بیراهه نروند و بداننیازمندند تا در معرفت خالق اوجانب 

 شود، ... شان میشان و چه کارهایی سبب فالکترفتاری باعث سعادت

ای به . در انتها نیز به صورت ویژه اشارهگردیدهمچنین، راه شناخت حقانیت انبیاء و اهداف بعثت ایشان بیان 

ی شد و از بشاراتی که پیامبران گذشته درباره هللا علیه و آله و سلم صلیآخرین پیامبر یعنی حضرت محمد مصطفی 

آیا خداوند حکیم، پس از »هایی ارائه گردید. سپس به این سوال مهم رسیدیم که: ایشان داده بودند، نمونه

تم برای ی هدایت را ابتر و نیمه کاره رها نموده؟ آیا بر خالف انبیای پیشین، پیامبر خاآخرین رسولش، سلسله

 «خود، جانشینی الهی معرفی نفرموده است؟

 «امامت»ی تشی ع یعنی فوق، به تبیین اصل چهارم از اصول پنجگانه تدر این جلسه، در راستای پاسخ به سواال

 پردازیم.می

 

 اصل چهارم در اعتقادات شیعی: امامت
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کنند، گرفته شده می از او تبعیت به معنای پیشوا، سرپرست و کسی که گروهی« امام»ی از واژه« امامت»

 نهفته است. « تبعیت و پیروی»و هم « رهبری و ریاست»، هم مفهوم «امامت»بدین ترتیب در معنای  1است.

شیعیان معتقدند خداوند متعال، پس از رسول خاتم، آدمیان را بدون هدایتگر و سرپرستی الهی رها نفرموده و 

و جانشین آخرین پیامبرش انتخاب و معرفی کرده است. پذیرش  « امام»به عنوان  نفر از برترین بندگانش را دوازده

شان، همانند پذیرش رسول خدا و پیروی از کالم خدا واجب و ضروری است. سرپرستی  ایشان و پیروی از کالم

 گیرد.می نام« امامت»چنین باوری جزو اصول اعتقادی شیعه است و اصطالحا 

 

 اعتقاد به امام دالیل عقلِی ضرورت

 عاقلی است که در غیبت خود، برای پیروانش جانشینی معرفی نکند؟  کدام رهبر  

 دلسوزی است که در نبود  خویش، جایگزینی به جای خود تعیین نکند؟  کدام معلم  

سرگردان و بی سرپرست رها نماید؟ پس از خود، دوراندیشی است که افراد تحت حمایتش را  کدام سرپرست  

... 

ها برای هدایت و تربیت مردم و سال ترین و دلسوزترین رهبر برای ام ت بودپس چگونه رسول خاتم که عاقل

زحمت کشیده بود، بی آنکه برای ام تش سرپرست و هدایتگری شایسته و قابل اعتماد معرفی کند، آنها را رها 

 کرده باشد؟

را بدون تعیین و معرفی شان که امتبودند  سن ت ، بر ایننی پیامبران  پیشیهمهنه تنها رسول خاتم، بلکه 

، رحلتی عقالنی عمل نمودند و پیش از د. رسول خاتم نیز به همین رویهنکنن جانشینی قابل اعتماد، ترک

  2جانشینان پس از خود را به وضوح به مردم معرفی فرمودند.

ای ضمانت ها نیازمند وجود فرستادهگفته شد، انسان اهداف بعثت پیامبرانوضیح از سوی دیگر، همچنانکه در ت

یگانه را در  شان را رشد دهد، معرفت صحیح خدایشان را بیدار کند، عقلشده از جانب خدا هستند تا فطرت

 شان بریزد، کالم خدا را تبیین کند، تحریفات  به وجود آمده در دین را اصالح نماید، ...کام

                                                 
؛  .197ص  ،1شود": ترجمه مفردات راغب، ج می "]امام[ کسی است که به پیشوایی  او در قول و فعل، اقتدا  1

": اقتدا شود، خواه انسان باشد یا كتاب یا غیر آن، حق باشد یا باطل "امام آنست كه از وى پیروى و به وى

  .121و  120، ص 1قاموس قرآن، ج 

َها إ ْذ لَْم می در این مورد –علی بن ابیطالب  –امیر مومنان   2 َمم 
ُ
َفت  اْْلَْنب یَاُء ف ي أ

فرماید: "َو َخلََّف ف یُكْم َما َخلَّ

حٍ َو اَل َعلٍَم َقائ م رگزيد بنى شینا" یعنی: پیامبر خاتم، در میان شما مردم جانيَْتُرُكوُهْم َهَمالا ب َغْیر  طَر يقٍ َواض 

هاى خود جانشینی برگزيدند، چون انبیا هیچگاه مردم را سرگردان و همچنانكه تمام پیامبران گذشته براى ام ت

. ؛ همچنین روایت شده که 44، ص 1كردند: نهج البالغه )صبحی(، خطبه بدون رهبر و راه روشن رها نمى

اند. وصی  شما خود داشته و جانشینی برای ی پیامبران، وصیپرسد همهمی سلمان فارسی از رسول خاتم

 ه بعد از من باقیکی اسرار من و بهترین کسی نگهدارنده دهند: وصی  من ومی کیست؟ پیامبر هم پاسخ

کند، علی بن ابیطالب است: "إَن لکُل می کند و دیون مرا پرداختمی های مرا عملیماند و آن کس که وعدهمی

اا فمن وصیُّک؟ ...قال فإَن وصی ي وموضع سر ي وخیر من أترك بعدي وینجز عدتي وینقضي د یني، علي  نبي وصی  

، ص 2بن حنبل(، ج  . ؛ فضائل الصحابة )احمد221، ص ٦: المعجم الکبیر، ج سنّتمنابع اهل بن أبي طالب": 

. شبیه همین 11٤، ص 8. ؛ فتح الباري، ج 114 و 113، ص 9. ؛ مجمع الزوائد )هیثمي(، ج 10٥2، ح 61٥

 .151تا  147. ؛ کفایة االثر، ص 469، ص 2: علل الشرایع، ج منابع شیعیمضمون در 
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 اما با ختم رسالت و پایان ارسال پیامبران، چه کسی پس از پیامبر خاتم، 

 فطرت مردم را بیدار خواهد نمود،  -

 شان را رشد خواهد داد، عقل -

 شان خواهد نمود، ق، تربیتدر جهت شکوفایی اخال -

 شان خواهد ریخت، معرفت حقیقی  خدای یگانه را در جان -

 کالم خدا را تبیین خواهد نمود، -

 تحریفات و انحرافات دین را اصالح خواهد کرد؟  -

برش قرار دارد و خداوند جانشینانی را برای آخرین پیام« امامت»ی نبوت، ی سلسلهچنانچه نپذیریم در ادامه

 گردد؟نمی ص اعمالماند؟ آیا رسالت پیامبران ناقنمی انتخاب فرموده، آیا هدایت بنی آدم منقطع

 موده:ای را بدون هدایتگر رها نفردوره فرماید مردم هیچمی از همین روست که خداوند حکیم نیز

 3«َو ل ُكل   َقْوٍم هادٍ »

 و برای هر قومی هدایتگری وجود دارد.

کند هدایتگران  پس از خود را به مردم معرفی کند و چنانچه این ماموریت را انجام می آخرین پیامبرش امر و به

 ٤ندهد، رسالت خویش را به پایان نرسانده است!

                                                 
نهاد و  علیه السالمی علی . رسول خدا در تبیین این آیه دست خویش را بر سینه7قرآن کریم، سوره رعد، آیه   3

عنی: یل: انک منارة اْلنام و غایة الهدی و أمیر القری و أشهد علی ذلک أنک کذلک" ؛ ثم قاَول ُكل   َقْوٍم َهادٍ فرمود: "

و یا علی تو روشنگر راه مردم و نهایت هدایت ]آنها[ و فرمانروای شهرها « و برای هر قومی هدایتگری است»

 . 2، ص 23دهم: بحاراالنوار، ج می هستی و من بر این شهادت

اند: "ُكلُّ هم در تبیین این آیه فرموده –ششمین جانشین و مبی ن قرآن پس از رسول خاتم  – علیه السالمامام صادق 

ْم" یعنی: هر امامی )از امامان دوازده ذ ی ُهَو ف یه 
ی گانه که رسول اکرم به فرمان خدا معرفإ َماٍم َهاٍد ل ْلَقْرن  الَّ

 .3ص  ،23فرمود( هدایتگر عصری است که در آن است: بحاراالنوار، ج 

ر مبی ن قرآن پس از رسول خاتم پنجمین جانش -امام باقر  ها ی زماناند: "برای همهنیز چنین فرموده –ین و مفس 

کند به آنچه بر پیامبر آمده سپس هدایتگر پس از ها )مردم( را هدایت میاز ما )اهل بیت( هدایتگری است که آن

 .358، ص 16حاراالنوار، ج او علی و سپس سایر اوصیاء یکی پس از دیگری": ب

ی فوق به امیر ذیل آیه« هاد»نیز به این موضوع اشاره گردیده که رسول خدا در تبیین  سنّتمنابع اهل در 

 اند مقصود از هدایتگر، علی بن ابیطالب است. به عنوان نمونه بنگرید به: شواهداند و فرمودهمومنان اشاره کرده

، ص 4. ؛ تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر(، ج 45، ص 4. ؛ تفسیر الدر المنثور، ج 294، ص 1التنزيل حسكانى، ج 

. ؛ تفسیر الكبیر )فخر رازى(، ج 148، 1. ؛ فرائد السمطین، ج 72، ص 13. ؛ تفسیر جامع البیان )طبری(، ج 372

 .129، ص 3. ؛ المستدرك على الصحیحین، ج 14، ص 19

ْغَت ر َسالََتهُ فرماید: "می اوند در قرآن کریمخد  ٤
ْن َرب  َك َوإ ْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّ ْنز َل إ لَیَك م 

ُ
" یا أَیَها الرَُّسوُل بَل  ْغ َما أ

یعنی: ای پیامبر؛ آنچه از سوی پروردگارت به سویت نازل شده به مردم ابالغ کن چراکه اگر نرسانی رسالت خدا 

 علیه السالمی حضرت علی این آیه را درباره سنّتاهل . ؛ بزرگان 67ی مائده، آیه اده ای: سورهرا انجام ند

 كند كه ما در زمان پیامبر این آیه را این گونهمی دانند. به عنوان نمونه سیوطی از عبد هللا بن مسعود نقلمی

یعنی: ای پیامبر آنچه از جانب « الیك من ربك ان علیا مولی المومنین یا ایها الرسول بلغ ما انزل»خواندیم: می

، 2پروردگارت به سویت نازل شده که همانا علی موالی مومنان است، به مردم ابالغ کن: تفسیر الدر  المنثور، ج 



 

 

ترین و دلسوزترین فرد برای رسیدگی به امور ترین، عادلبنابراین، همچنان که در اعصار گذشته، بهترین، عالم

ی و آخرتی  مردم، پیامبران و جانشینان ایشان بودند، پس از رسول خاتم نیز امامان به عنوان هدایتگر دنیای

 از جانب خدا انتخاب و معرفی شدند.  رافع اختالفآسمانی، مرب ی دلسوز و 

رای مردم توانند راهگشایی کامل و جامع بنمی ی پیامبر، به تنهاییبدیهی است کالم خدا، احادیث نبوی و سیره

 در امور مختلف باشند. چراکه 

ی آنچه مورد سال پیامبری  ایشان فرصت نشد همه 23اوال همچنانکه پیامبر خاتم اذعان فرمود در طول  -

نیاز مردم بود، به تفصیل بیان شود و تمامی  آیات قرآن با تأویل و تفسیر کامل تبیین گردد.
٥ 

های افراد مختلف از کالم خدا و رسولش، وجود دارد، برداشت ثانیا اختالفات متعددی که در آرا، نظرات و -

توانند از روی قرآن و سخنان  به جا مانده از رسول نمی گواه معتبری بر این مدعاست که مردم به تنهایی

 خاتم به پاسخ صحیح برسند. 

ا در رباشد، علم قرآن  ی وحی متصلها، به یک رافع اختالف که به سرچشمهی این چالشلذا برای رفع همه

 ها باشد، نیاز است.سینه داشته باشد و همچون پیامبر، پدرانه به دنبال سعادت و خوشبختی انسان

 

 مستندات روایِی ضرورتِ اعتقاد به امام

گذشته از دالیل  عقلی  ضرورت  اعتقاد به امام، آیات و روایات متعددی وجود دارد که پذیرش امامان و تبعیت و 

 کند.می ای محکم بیانی از ایشان را حکم الهی و فریضهپیرو

  

 هایی از آیات قرآن کریم در اثباتِ ضرورتِ اعتقاد به امامتنمونه -

 

                                                                                                                                                        
ح المعانی، . ؛ رو1172، ص 4. ؛ همچنین بنگرید به: تفسیر ابن ابی حاتم، ج 60، ص 2. ؛ فتح القدیر، ج 298ص 

 .193، ص 6ج 

یَ   ٥ ْحص 
ُ
ْن أَْن أ ُهَما َو به عنوان نمونه بنگرید به وصیت پیامبر در روز غدیر که فرمودند: "أاََل إ نَّ اْلَحاَلَل َو اْلَحَراَم أَْكَثُر م 

ْرُت أَ  م 
ُ
ٍد َفأ َعر  َفُهَما َفآُمَر ب اْلَحاَلل  َو أَْنَهى َعن  اْلَحَرام  ف ي َمَقاٍم َواح 

ُ
ْنُكْم بَْیَعةَ ْن آُخَذ الْ أ ْئُت  الصَّْفَقَة لَُكْم ب  وَ  م  َقُبول  َما ج 

ه  الَّذ يَن  ْن بَْعد  ن یَن َو اْْلَئ مَّة  م  ٍ أَم یر  اْلُمْؤم  ن   هُ ب ه  َعن  َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ ف ي َعل ي  نْ ْم م  ٌة َقائ َمةٌ ي َو م  ْنُهُم اْلَمْهد يُّ  ُه أَئ مَّ م 

ذ ي يَْقض ي ب اْلَحقإ لَى يَوْ 
یَاَمة  الَّ ها را ی آن" یعنی: بدانید که حالل و حرام بیش از آن است که من همهم  اْلق 

ها نهی کنم. پس ی حرامها دستور دهم و از همهی حاللبشمارم و معرفی کنم و بتوانم در یک مجلس به همه

ی که قبول کنید آنچه از طرف خداوند عز و جل دربارهمأمورم که از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم بر این

ام که آنان از نسل من و اویند، ]و آن موضوع[ امامتی است که تا روز قیامت امیر مومنان و امامان  بعد از او آورده

ها به پا خواهد بود، و آخر ایشان مهدی است و اوست که بر حق حکم خواهد کرد: احتجاج فقط در آن

ُح لَُكمْ 65، ص 1 )طبرسی(، ج َرُه َو اَل ُيَوض   ذٌ یَرُه إ الَّ تَْفس   . ؛ و نیز فرمودند: "َفَو َّللاَّ  لَْن ُيبَی  َن لَُكْم َزَواج    الَّذ ي أَنَا آخ 

ه  ... ُمْعل ُمُكْم أَنَّ َمْن ُكْنُت َمْواَلُه َفَهَذا َعل يٌّ َمْواَلُه َو ُهَو َعل يُّ ْبُن أَب ي طَ  ی  ي َو ُمَواالتُهُ خ ي َو وَ أَ  عال بٍ ب یَد  م َن َّللاَّ  َعزَّ  ص 

تان روشن کند و تفسیرش را برای" یعنی: به خدا قسم، باطن قرآن را برای شما بیان نمیَو َجلَّ أَْنَزلََها َعلَي  

هر کس من صاحب اختیار »فهمانم که گیرم ... و به شما میخصی که من دست او را میشکند مگر این نمی

و او علی بن ابی طالب برادر و جانشین من است، والیت او از جانب «. م این علی صاحب اختیار او استاوی

 .60خداوند عز و جل است که بر من نازل کرده است: همان، ص 



 

 

o ی اطاعت از اولی االمر:آیه 

ول ی اْْلَْمر  م ْنُکم»
ُ
َ َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو أ  ٦«یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا َّللاَّ

اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و اولی االمر از خودتان نی که ایمان آوردهای کسا

 را.

 

اولی »ی فوق، خداوند به ایمان آورندگان دستور داده عالوه بر اطاعت از خدا، از پیامبر و در آیه

اصله بعد از الفب« اولی االمر»ی به معنای صاحبان امر نیز اطاعت کنند. از آنجا که واژه« االمر

آمده، بنابراین، همان اطاعت بی قید و شرطی که در مورد رسول خدا مورد نظر « رسول»

شود. اما این صاحبان امر، چه کسانی هستند که می نیز مطرح« اولی االمر»ی است، درباره

ر اینگونه مورد تایید خداوند متعال قرار دارند و مردم به اطاعت بی چون و چرا از ایشان ام

 اند؟ شده

کردند و از می طبیعتا مردم در زمان پیامبر برای فهم این آیه و آیات دیگر به رسول خاتم مراجعه

پرسیدند. رسول اکرم نیز در پاسخ ایشان، به صراحت، می ایشان مقصود خداوند را از کالمش

 7یک نام بردند.جانشین پس از خود معرفی فرمودند و آنها را یک به  دوازدهاولی االمر را 

به امامانی که رسول خاتم « اولی االمر»تاکید دارد که  9و شیعه 8سن تروایات متعددی از اهل 

 گردد.می به عنوان جانشینان پس از خود معرفی کرده بود، اطالق

                                                 
 .59قرآن کریم، سوره نساء، آیه   ٦

ُ َعزَّ َو َجلَّ می جابر بن عبدهللا انصاری  7 ا أَْنَزَل َّللاَّ یُعوا  -َعلَى نَب یه   گوید: "لَمَّ َ َو أَط  یُعوا َّللاَّ یا أَیَها الَّذ یَن آَمُنوا أَط 

ْنُكمْ  ول ی اْْلَْمر  م 
ُ
ولُ  الرَُّسوَل َو أ

ُ
َ َو َرُسولَُه َفَمْن أ ُ طَ ْمر  الَّذ  و اْْلَ ُقْلُت یا َرُسوَل َّللاَّ  َعَرْفَنا َّللاَّ اَعَتُهْم ب طَاَعت َك یَن َقَرَن َّللاَّ

ُة اْلُمْسل م یَن بَْعد ی أَوَّلُُهْم َعل ی ْبُن أَب ی طَال بٍ ثُ  َقاَل ُهمْ  ی ْبُن  اْلُحَسیُن ثُمَّ َعل  َحَسُن ُثمَّ مَّ الْ ُخلََفائ ی یا َجاب ُر َو أَئ مَّ

ٍد ُثمَّ ُموَسى ْبُن َجْعَفرٍ  ُد ْبُن َعل ی ... ثُمَّ الصَّاد ُق َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ُد مُ َعل ی ْبُن  ثُمَّ  اْلُحَسین  ثُمَّ ُمَحمَّ ُن بْ وَسى ثُمَّ ُمَحمَّ

ُة َّللاَّ  ف ی أَْرض   ٍد ثُمَّ اْلَحَسُن ْبُن َعل ی ُثمَّ َسم یی َو َكن یی ُحجَّ یُتُه ف  بَ ه  َو َعل ی ُثمَّ َعل ی ْبُن ُمَحمَّ ه  اْبُن ق  بَاد  ی ع 

بر اكرم عرض كردم شما خدا و رسولش را كه اْلَحَسن  ْبن  َعل ی ..." یعنی: زمانى كه این آیه نازل شد حضور پیغم

ی خدا و رسول قرار گرفته، كیست؟ خودتان هستید به ما شناساندید. اما اولى االمر كه اطاعت او در مرتبه

المرسول خدا فرمود: ای جابر، مراد از اولى االمر جانشینان من هستند كه اول آنها على بن ابی طالب   علیه الس 

حسین بعد على بن الحسین بعد محمد بن على ... بعد از او جعفر صادق بعد موسى است؛ بعد حسن سپس 

بن جعفر و پس از او على بن موسى و بعد از او محمد بن على و بعد از او على بن محمد بعد از او حسن بن 

ن، ج على بعد از او هم نام و هم كنیه من حجت خدا در روى زمین فرزند حسن بن على عسكرى: تفسیر برها

 .250، ص 36سوره نساء(؛ بحاراالنوار، ج  59. )ذیل آیه 103، ص 2

ذیل این آیه )سوره نساء، آیه « الشواهد التنزیل»به عنوان نمونه، حاکم حسکانی حنفی نیشابوری در کتاب   8

کرده  ی آنها از علی بن ابیطالب به عنوان مصداق روشن اولی االمر، یاد( پنج حدیث نقل کرده که در همه59

یرٍ، َعْن أَب ی َجْعَفرٍ، أَنَُّه 151تا  148، ص 1است: الشواهد التنزیل، ج  . یکی از آن روایات عبارتند از: "... َعْن أَب ی بَص 

ْنُكمْ »َسأَلَُه َعْن َقْول  َّللاَّ  تََعالَى: ول ی اْْلَْمر  م 
ُ
یُعوا الرَُّسوَل َو أ َ َو أَط  یُعوا َّللاَّ  ف ی َعل ی ْبن  أَب ی طَال بٍ. َقاَل: نََزلَتْ  «أَط 

َ أَْنَزَل  ُقْلُت: إ نَّ النَّاَس یُقولُوَن: َفَما َمَنَعُه أَْن یَسم  ی َعل یاا َو أَْهَل بَیت ه  ف ی ك َتاب ه  َفَقاَل أَُبو َجْعَفرٍ: وا لَُهْم: إ نَّ َّللاَّ
ُقولُ

َر َذل َك، َو أَْنَزَل اْلَحجَّ َفلَْم یْنز ْل:  -ْربَعاا َعلَى َرُسول ه  الصَّاَلَة َو لَْم یَسم   ثاََلثاا َو اَل أَ  ذ ی َفسَّ
َحتَّى َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  ُهَو الَّ

َر َذل َك لَُهْم َرُسوُل َّللاَّ  َو أَْنَزَل:  ْنُكمْ طُوُفوا َسْبعاا َحتَّى َفسَّ ول ی اْْلَْمر  م 
ُ
یُعوا الرَُّسوَل َو أ َ َو أَط  یُعوا َّللاَّ لَْت فِی َفَنزَ  أَط 



 

 

فرموده بود،  جانشینی که خداوند متعال تعیین دوازدهبنابراین، پس از رسول خاتم، مردم باید از 

 اطاعت کنند.

 

o ی والیت: آیه 

ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن ُیقیُموَن الصَّالَة َو ُیْؤتُوَن الزَّکاَة َو ُهْم راک  »  10«ُعونإ نَّما َول یُُّکُم َّللاَّ

 شما تنها خداست و پیامبرش و آن مومنانی که نماز را بر پا )ولی  امر( همانا سرپرست

 پردازند.می دارند و در حال رکوع زکاتمی

 

که سر نماز و  هنگامیاین آیه به ماجرایی اشاره دارد که در آن، امیر مومنان علی ابن ابیطالب 

ی نیازمندی بخشید تا ناامید از مسجد مسلمانان در حال رکوع بود، انگشتر خود را به درمانده

 بیرون نرفته باشد.

فوق نازل شد و خداوند حکیم بار دیگر سرپرستان حقیقی و ی پس از این اتفاق، آیه

 ی مردم را به روشنی به ایشان معرفی فرمود. شایسته

شأن نزول این آیه را اقدام علی  12سن ت،و بسیاری از مفسران و محدثان اهل  11عموم شیعیان

 اند.جانب خدا معرفی نموده اند و ایشان را سرپرست  معرفی شده ازبن ابیطالب نقل کرده

بر این اساس، پس از رسول خاتم، سرپرستی  مردم، به امیرمومنان و جانشینان  الهی پس از 

 رسد.می ایشان

 

                                                                                                                                                        
ْن اَل یَفر  َق َعلِی َو اْلَحَسِن َو اْلُحَسینِ 

َ أَ یُكْم ب ك َتاب  َّللاَّ  َو أَْهل  بَیت ی إ ن  ی َسأَْلُت َّللاَّ وص 
ُ
، َو َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  ص: أ

 .203، ح 150و  149َحتَّى یور َدُهَما َعلَی اْلَحْوَض َفأَْعطَان ی َذل َك": همان، ص  -بَیَنُهَما

ی این سوره نساء(. نمونه 59. )ذیل آیه 115تا  103، ص 2به عنوان نمونه بنگرید به روایات  تفسیر برهان، ج   9

 آورده شده است.  7احادیث در پاورقی شماره 

 .55قرآن کریم، سوره مائده، آیه   10

، 2یان شده: تفسیر برهان، ج سوره مائده ب 55به عنوان نمونه بنگرید به روایاتی که در تفسیر برهان، ذیل آیه   11

ای از یهودیان که مسلمان شده بودند، خدمت رسول خاتم رفتند و گفتند حضرت . مانند: عده326تا  315ص 

موسی به یوشع بن نون وصیت کرد و او را جانشین خود قرار داد. وصی  شما کیست و سرپرست ما بعد از شما 

ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن ُیقیُموَن الصَّالةَ إ نَّما َول یُُّکمُ ی چه کسی است؟ آیه  َة َو ُهْم راک ُعونوَن الزَّکا َو ُیْؤتُ  َّللاَّ

نازل شد. پیامبر به همراه ایشان به مسجد رفتند و سائلی را با انگشتر دیدند. از او سوال کردند چه کسی آن را 

را نشان داد. پیامبر پرسیدند در چه حالی آن را  علیه السالمت و علی به تو داده؟ گفت آن مردی که در حال نماز اس

ی مسلمانان نیز داد؟ گفت وقتی در حال رکوع بود. پیامبر با شنیدن این حرف، تکبیر گفتند و همراه ایشان بقیه

مردم هم تکبیر گفتند. سپس پیامبر فرمودند آگاه باشید که ولی و سرپرست بعدی  شما علی بن ابیطالب است. 

مان و محمد پیامبرمان باشد و علی بن همگی گفتند راضی شدیم که هللا پروردگارمان باشد؛ و اسالم دین

 .3167، ح 318مان باشد: همان، ص ابیطالب سرپرست

تفسیر  . ؛148اسباب النزول )واحدی(، ص  . ؛ 293، ص 2به عنوان نمونه بنگرید به: تفسیر الدر المنثور، ج   12

. ؛ کنز 186، ص 6تفسیر طبری، ج  ؛  .26، ص 12تفسیر فخر رازی، ج  ؛  .649، ص 1)زمخشری( ج الکشاف 

. ؛ جامع 50، ص 2. ؛ تفسیر فتح القدیر، ج 168تا 161؛ الشواهد التنزیل )حسکانی(، ص  .319، ص 6العمال، ج 

 . ؛ ...88. ؛ ذخائر العقبى، ص 478، ص 9االصول، ج 



 

 

o ی تبلیغآیه 

ْغَت ر سالََتُه »
ْن َرب  َک َو إ ْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّ ْنز َل إ لَْیَک م 

ُ
  13...«یا أَیَُّها الرَُّسوُل بَل  ْغ ما أ

ای پیامبر آنچه را از سوی پروردگارت نازل شده ]به مردم[ ابالغ کن و اگر نکنی رسالت او )خدا( 

 را انجام نداده ای.

  

ی فوق، مشخص است، سخن از ابالغ یک امر مهم است. آنچنان همچنان که از معنای آیه

ت من نگویی، رسال فرماید اگر آن رامی سال مجاهدت 23مهم که خداوند به پیامبرش پس از 

 ای! را انجام نداده

گردد. رسول خاتم در آن سال، می زمان نزول این آیه، به آخرین روزهای حیات پیامبر باز

زن و مرد، پیر و جوان، عرب و  –قاصدانی را به مناطق مختلف فرستاد و از تمامی مسلمانان 

حاضر شوند. مسلمانان از  دعوت نمود برای مراسم حج در مکه –غیر عرب، سیاه و سپید 

ی پیامبر را لبیک گفتند و جمعیت عظیمی در حج شرکت کردند. سراسر نقاط اسالمی خواسته

پس از انجام مراسم، پیامبر به فرمان خدای تعالی به همگان دستور دادند تا همراه پیامبر، مکه 

شان در جهت خالف که مسیر بازگشتی را ترک کنند. به دنبال چنین فرمانی نه تنها زائران

بلکه حتی اهالی مکه نیز با رسول خاتم همراه  )مانند اهل یََمن(مسیر حرکت پیامبر بود 

  1٤شدند.

ی فوق را نازل نمود و فرمود آنچه فرمان ی غدیر خم رسیدند، خداوند آیههنگامی که به منطقه

باید پیام مهمی از »ود دادم، به مردم ابالغ کن. پیامبر نیز به همگان دستور توقف داد و فرم

خداوند فرمان  1٦من در آخرین روزهای حیاتم هستم. 1٥جانب خداوند متعال به شما برسانم.

یازده تن از نسل او،  ،علی بن ابیطالب و پس از علی ،داده به شما ابالغ کنم پس از من

                                                 
 .67، آیه قرآن کریم، سوره مائده  13

رسول خدا به بالل چنین فرمان دادند: "یا بالل ناد فی الناس ان ال یبقی غدا احد اال علیل اال خرج الی غدیر   1٤

خم" یعنی: ای بالل به مردم خبر بده فردا کسی جز ناتوانان ]در مکه[ باقی نماند و همگی به سوی غدیر خم 

 .111، ص 37رهسپار شوند: بحاراالنوار، ج 

یم   َّللاَّ   ب ْسم   إ لَيَ  برگرفته از: "َفأَْوَحى  1٥ ْن َرب  كَ * ... الرَّْحمن  الرَّح  ْنز َل إ لَْیَك م 
ُ
ٍ يَْعن ي  يا أَيَُّها الرَُّسوُل بَل  ْغ ما أ ف ي َعل ي 

اَلَفة  ل َعل ي   ْبن  أَب ي طَال بٍ ع ْغَت ر سالَتَ  ف ي اْلخ 
 یَْأُمُرنی َعن   هُ َو إ ْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّ

راراا ثاَلثاا  َجْبرئیَل َهبَطَ إ لَی م 
... إ نَّ

الم  َرب ی  الُم  –السَّ ْعل َم ُکلَّ أَْبیََض َوأَْسَوَد: أَنَّ َعل ی ْبَن أَبی طال بٍ أَخی َو  –َو ُهوالسَّ
ُ
أَْن أَُقوَم فی هَذا اْلَمْشَهد  َفأ

مَّتی( َواْْل م
ُ
ی ی َو َخلیَفتی )َعلی أ  أَنَُّه النَب ی بَْعدی َوص 

 هاُروَن م ْن ُموسی إ الَّ
ُه م ن ی َمَحلُّ

ُّ
ْن بَْعدی، الَّذی َمَحل اُم م 

ای پیامبر ابالغ کن آنچه از طرف »َوُهَو َول یُُّکْم بَْعَدهللا َو َرُسول ه  ..." یعنی: خداوند به من چنین وحی کرده است: 

نی خالفت علی بن ابی طالب و اگر انجام ندهی رسالت او را ی علی، یعپروردگارت بر تو نازل شده درباره

مرا  -که او سالم است-جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند  سالم، پروردگارم ...« ای نرسانده

علی بن ابی طالب برادر من و »مأمور کرد که در این محل اجتماع به پا خیزم و بر هر سفید و سیاهی اعالم کنم 

صی من و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است. نسبت او به من همانند نسبت هارون به موسی است و

احتجاج )طبرسی(، «...: جز اینکه پیامبری بعد از من نیست. و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است

 .59، ص 1ج 

ُر َمَقاٍم أَُقوُمُه   1٦ َر النَّاس  إ نَُّه آخ  یُعوا" یعنی: ای مردم، این آخرین باری است "َمَعاش  ف ي َهَذا اْلَمْشَهد  َفاْسَمُعوا َو أَط 

 ایستیم، پس گوش دهید و اطاعت کنید: همان.که در چنین اجتماعی به پا می



 

 

به  و 19شان نماییدیاری 18از آنها اطاعت کنید، 17سرپرست شما و جانشین من هستند.

سپس از تک تک حاضران برای پذیرش علی بن ابیطالب و ... «  20دشمنی با ایشان برنخیزید

                                                 
 با استناد به کالم رسول خاتم که در روز غدیر فرمودند:  17

ُکْم َو إ ماُمُکْم ب َأْمر   -
ْن بَْعدی َعلی َول یُّ ه  إ لی ْن ُولْ هللا َرب  ُکْم، ثُمَّ اْْل ماَمُة فی ُذر  یَّتی م  "م  ْوٍم تَْلَقْوَن هللا یَ د 

َوَرسولَُه" یعنی: بعد از من علی صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است، و بعد از او امامت 

 .در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را مالقات خواهید کرد

َرالن اس ، النُّوُر م َن هللا َعزََّوَجلَّ َمْسلوٌک ف ی ُثمَّ فی َعل ٍی، ثُمَّ ف ی النَّْسل  م   - م  اْلَمْهد ی" لَی اْلقائ  ْنُه إ  "َمعاش 

یعنی: ای مردم، نور از جانب خداوند عز و جل در من نهاده شده و سپس در علی بن ابی طالب و بعد 

 در نسل او تا مهدی قائم ...

یاَمة  َوَقْد بَلَّ "مَ  - بی إ لی یَْوم  اْلق  َرالن اس ، إ ن  ی أََدُعها إ ماَمةا َو و راثَةا فی َعق  م رُت ب   ْغُت ماعاش 
ُ
ه " یعنی: أ َتْبلیغ 

سپارم، ای مردم، من امر خالفت را به عنوان امامت و وراثت آن در نسل خودم تا روز قیامت به ودیعه می

 ابالغش بودم.و من رسانیدم آنچه مأمور به 

ه  ثُمَّ َعل يٌّ  - ذ ي أََمَرُكْم ب ات  بَاع 
یُم الَّ َراطُ َّللاَّ  اْلُمْسَتق  َر النَّاس  أَنَا ص  ْن ُصْلب  بَْعد ي ثُ   م نْ "َمَعاش  ٌة مَّ ُوْلد ي م  ه  أَئ مَّ

لُون يَْهُدوَن إ لَى اْلَحق    ند اه مستقیم خداویعنی: ای مردم، من ر .("181)سوره اعراف، آیه َو ب ه  يَْعد 

هستم که شما را به تبعیت آن امر نموده، و سپس علی بعد از من، و سپس فرزندانم از نسل او که 

 کنند.کنند و به یاری حق به عدالت رفتار میاند، به حق هدایت میامامان هدایت

 .66تا  58، ص 1بنگرید به: خطابه غدیر، احتجاج )طبرسی(، ج 

 رسول خاتم که در روز غدیر فرمودند:با استناد به کالم   18

 َو إ َماماا ُمْفَتَرضاا طَ  -
َ َقْد نََصبَُه لَُكْم َول ی اا َر النَّاس  أَنَّ َّللاَّ ر يَن َو اْْلَنْ  َعلَى الْ اَعُتهُ "َفاْعلَُموا َمَعاش  َصار  َو َعلَى ُمَهاج 

ر   یَن لَُهْم ب إ ْحَساٍن َو َعلَى اْلبَاد ي َو اْلَحاض  یر  َو  اْلَمْملُوك  َو الصَّ اْلُحر   وَ  ي   وَ َو َعلَى اْْلَْعَجم ي   َو اْلَعَرب   التَّاب ع  غ 

ٍد َماضٍ ُحْكُمُه َجائ زٍ َقْولُ  َفُه َمْرُحوٌم  َمْلُعوٌن َمْن َخالَ ٍذ أَْمُرهُ ُه نَاف  اْلَكب یر  َو َعلَى اْْلَْبیَض  َو اْْلَْسَود  َو َعلَى ُكل   ُمَوح  

ْنُه َو أَطَاَع لَ َمْن تَب َعُه  َع م  ُ لَُه َو ل َمْن َسم  َقُه َفَقْد َغَفَر َّللاَّ ٌن َمْن َصدَّ ین مطلب را ا: ای مردم، ه" یعنیُمْؤم 

درباره علی بدانید که خداوند او را برای شما صاحب اختیار و امامی قرار داده که اطاعتش را واجب 

ه نیکی، و بر روستایی و شهری، و بر عجمی و عربی، نموده است بر مهاجرین و انصار و بر تابعین آنان ب

و بر آزاد و بنده، و بر بزرگ و کوچک، و بر سفید و سیاه. بر هر یکتا پرستی حکم او اجرا شونده و کالم او 

مورد عمل و امر او نافذ است. هر کس با او مخالفت کند ملعون است، و هر کس تابع او باشد مورد 

تصدیقش کند، مومن است. خداوند او را و هر کس را که از او بشنود و او رحمت الهی است و هر کس 

 را اطاعت کند آمرزیده است.

َرالن اس ، إ نَّما أَْکَمَل هللا َعزََّوَجلَّ دیَنُکْم ب إ ماَمت ه  َفَمْن لَْم یَْأتَمَّ ب ه   - ْن ُوْلدی م  مَ ْن یَُقوُم َوب مَ  "َمعاش  ْن قاَمُه م 

یاَمة  َواْلَعْرض  َعلَی هللا َعزََّوَجلَّ فَ ُصْلب ه  إ لی یَْوم   ذیَن َحب طَْت أَعْ  اْلق 
ولئ َک الَّ

ُ
عمران، آیه  )سوره آل مْ مالُهُ أ

.(" یعنی: ای مردم، خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود، پس هر کس اقتدا نکند به او و به 22

تا روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عز کسانی که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند 

 شان از بین رفته.و جل، چنین کسانی اعمال

ْغَت َعْن َرب    -
یُعوَن َراُضوَن ُمْنَقاُدوَن ل َما بَلَّ ُعوَن ُمط  ُكْم إ نَّا َسام  ْجَمع 

ٍ َو أَ  َرب  َك ف  َنا وَ "َفُقولُوا ب أَ ه  ي أَْمر  َعل ي  ْمر  ُوْلد 

ْن ُصْلب ه  م   کنیم و راضی هستیم ما شنیدیم و اطاعت می» :َن اْْلَئ مَّة" یعنی: پس همگی چنین بگوییدم 

ی امر امامت ی آنچه از جانب پروردگار ما و خودت به ما رساندی دربارهآوریم دربارهو سر تسلیم فرود می

 آیند ... مان علی و امامانی که از صلب او به دنیا میامام



 

 

یازده امام  پس از او بیعت و قول گرفت و فرمود این پیام مهم را حاضران به غایبان و پدران به 

 21شان نسل به نسل برسانند.فرزندان

ْنز َل إ لَْیکَ »ی لذا شیعیان آیه
ُ
ْن َرب  َک  بَل  ْغ ما أ ماجرای غدیر و معرفی امیر  ارا مرتبط ب 22...«م 

در کتب متعددی از دانشمندان اهل  23دانند.می مومنان و فرزندان ایشان به جانشینی  پیامبر

ی علی بن ابیطالب نازل ی فوق دربارهن اعم از تفسیر، حدیث و تاریخ نیز تاکید گردیده آیهتسن  

 2٤شده است.

                                                                                                                                                        
 .66تا  58، ص 1دیر، احتجاج )طبرسی(، ج بنگرید به: خطابه غ

، ص 28" یعنی: بارخدایا؛ ... یاری کن هر کس او )علی( را یاری کند: بحاراالنوار، ج "اللَُّهمَّ ... اْنُصْر َمْن نََصَره  19

98. 

 با استناد به کالم رسول خاتم که در روز غدیر فرمودند:  20

 َجْبَرئ یَل َخبََّرن ي َعن   -
ُه َفَعلَْیه  لَْعَنت ي َو َغَضب ي "أاََل إ نَّ

" َّللاَّ  تََعالَى ب َذل َك َو يَُقوُل َمْن َعاَدى َعل ی اا َو لَْم يََتَولَّ

هر کس با علی »گوید: یعنی: بدانید که جبرئیل از جانب خداوند این خبر را برای من آورده است و می

  «باددشمنی کند و والیت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او 

دشمن بدار هر کس »... گویم: " یعنی: پروردگارا، به امر تو می"ب أَْمر  َرب  ي أَُقوُل اللَُّهمَّ ... َعاد  َمْن َعاَداهُ  -

 علی را دشمن بدارد ... 

 إ الَّ َشق ي -
ُض َعل ی اا  کند مگر شقی ... " یعنی: بدانید که با علی دشمنی نمی"إ نَُّه اَل ُيْبغ 

ین" یعنی:  "أاََل إ نَّ  - یَاط  وَن َو إ ْخَواُن الشَّ
َقاق  َو الن  َفاق  َو اْلَحادُّوَن َو ُهُم اْلَعادُّ ٍ ُهْم أَْهُل الش   بدانید أَْعَداَء َعل ي 

 اند.که دشمنان علی اهل شقاوت و نفاق و ضدیت هستند و آنها دشمن و برادران شیاطین

 .66تا  58ص ، 1بنگرید به: خطابه غدیر، احتجاج )طبرسی(، ج 

رْ   21 م 
ُ
یَاَمة  َو َقْد بَلَّْغُت َما أ ب ي إ لَى يَْوم  اْلق  َر النَّاس  إ ن  ي أََدُعَها إ َماَمةا َو و َراثَةا ف ي َعق  ةا َعلَى ُكل   "َمَعاش  ه  ُحجَّ ُت ب َتْبل یغ 

َد أَْو لَْم يَْشَهْد ُول   رٍ َو َغائ بٍ َو َعلَى ُكل   أََحٍد م مَّْن َشه   غ  َد أَْو لَْم ُيولَْد َفْلُیبَ َحاض 
ُر  ل  اْلَولََد إ لَى يَْوم   ْلَغائ َب َو اْلَوال دُ ااْلَحاض 

یَاَمة  ... ْقَراَر ب َما عَ  اْلق  َنت ُكُم اْْل  ْن أَْلس  ُ َعزَّ َو َجلَّ أَْن آُخَذ م  ٍ م  َقْدُت ل  َقْد أََمَرن َي َّللاَّ ن  َعل ي   َجاَء بَْعَدُه یَن َو َمنْ ْن إ ْمَرة  اْلُمْؤم 

ْنُه ... ن  ي َو م  َن اْْلَئ مَّة  م   تا روز " یعنی: ای مردم، من امر خالفت را به عنوان امامت و وراثت آن در نسل خودمم 

سپارم، و من رسانیدم آنچه مأمور به ابالغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غائب و بر همه قیامت به ودیعه می

اند. پس حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز اند یا نیامدهندارند، بدنیا آمده کسانی که حضور دارند یا

قیامت برسانند ... پروردگارم مرا مأمور کرده که از زبان شما اقرار بگیرم درباره آنچه منعقد نمودم برای علی امیر 

، 1یر، احتجاج )طبرسی(، ج گرید به: خطابه غدآیند و از نسل من و اویند: بنالمؤمنین و امامانی که بعد از او می

 .65و  62ص 

 . 13بنگرید به پاورقی شماره   22

، 2سوره مائده بیان شده: تفسیر برهان، ج  67به عنوان نمونه بنگرید به روایاتی که در تفسیر برهان، ذیل آیه   23

 ص 

 . 339تا  334

اند، سوره مائده با جانشینی  امیر مومنان اشاره داشته 67از جمله کسانی که در کتابهای خود به ارتباط آیه   2٤

 :دانشمندان معروف زیرند

 .(29)به نقل از الخصائص، ص « ما نزل من القرآن فی علی»حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب  -

 .150، ص «اسباب النزول»ابوالحسن واحدی نیشابوری در  -

 (.298، ص 2ثور، ج ابن عساکر شافعی )به نقل از تفسیر الدر المن -



 

 

ماند، موضوع معرفی می ناتمام ،شد، ماموریت پیامبرنمی مهمی که اگر گفته بنابراین، مطلب

 جانشینان  پیامبر پس از رسول خاتم بود که به امر خدا انتخاب شده بودند.

 

o ی اکمال دینآیه 

یُت لَُکُم اال   »... یَنُکْم َو اَْتَمْمُت َعلَْیُکْم ن ْعَمت ى َو َرض  یناا اْلیَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم د   2٥«ْسالَم د 

تان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسالم را براى شما امروز دین شما را برای

 .[ آیین پسندیدم]به عنوان

 

های ی نعمتی دین خدا و تمام کنندهاین آیه به اتفاق مهمی اشاره دارد که تکمیل کننده

ی اهمیتی برخوردار است که اگر ز چنین درجهبیشمار او به بندگانش است. اما چه امری ا

 ماند؟ می نباشد، دین خدا ناقص

ی و درباره 2٦ی فوق نیز در روز غدیر خم نازل شدهبه تایید اکثریت مسلمانان  شیعه و سنی آیه

اعالم  سرپرستی و جانشینی  علی بن ابیطالب است.
27 

                                                                                                                                                        
 .626، ص 3،ج «تفسیر کبیر»فخر رازی در  -

 )مخطوط(« فرائد السمطین»ابو اسحاق حموینی در  -

 .27، ص «الفصول المهمه»ابن صباغ مالکی در  -

 .298، ص 2، ج «تفسیر الدر المنثور»جالل الدین سیوطی در  -

 .57، ص 3، ج «فتح القدیر»قاضی شوکانی در  -

 .172، ص 6، ج «روح المعانی»در  شهاب الدین آلوسی شافعی -

 .120، ص «الینابیع الموده»شیخ سلیمان قندوزی حنفی در  -

 .584، ص 8، ج «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری»بدر الدین حنفی در  -

 .463، ص 6، ج «المنار»شیخ محمد عبده مصری در تفسیر  -

... 

 .3قرآن کریم، سوره مائده، آیه   2٥

ین در روز غدیر را بسیارى از بزرگان  فن  حدیث و تاریخ مانند: طبرى، ابن مردویه، ابو نعیم ی اکمال دنزول آیه  2٦

اصفهانى، خطیب بغدادى، ابو سعید سجستانى، ابوالحسن المغازلى، ابوالقاسم الحاکم الحسکانى، ابن 

اند. در دیق کردهعساکر دمشقى، خطیب خوارزمى، ابن جوزى، شیخ االسالم حموینى، ابن کثیر شامى و ... تص

 –منابع شیعی نیز عموما زمان نزول این آیه روز غدیر نقل شده است. به عنوان نمونه بنگرید به: کافی، )ط 

، ص 2. ؛ تفسیر برهان، ج 10، ص 2. ؛ تفسیر صافی، ج 118. ؛ تفسیر فرات کوفی، ص 289، ص 1اسالمیه(، ج 

 ، سوره مائده(3. )ذیل آیه 225

ذیل این آیه )سوره مائده، آیه « الشواهد التنزیل»نمونه، حاکم حسکانی حنفی نیشابوری در کتاب  به عنوان  27

( از ابوهریره، ابوسعید خدری و ابن عباس احادیثی را بیان نموده که در آنها به ارتباط اکمال دین و ماجرای 3

ای از اره گردیده است. به نمونهمعرفی شدن علی بن ابیطالب در روز غدیر به عنوان جانشین رسول خاتم اش

ا نََزلَْت ]َعلَیه   ه  اْْلیةُ این روایات توجه بفرمایید: از ابوسعید خدری نقل شده: "أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  ص لَمَّ ُ  -[ َهذ  َقاَل: َّللاَّ

، َو ر َضا الرَّب   ْن بَْعد ی. ثُمَّ َقاَل: َمْن  لَت یب ر َسا أَْكبَُر ]َعلَى[ إ ْكَمال  الد  ین  َو إ ْتَمام  الن  ْعَمة  َو َواَلیة  َعل ی ْبن  أَب ی طَال ٍب م 

َو اْنُصْر َمْن نََصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذلَُه": الشواهد  -ُكْنُت َمْواَلُه َفَعل ی َمْواَلُه، اللَُّهمَّ َوال  َمْن َواالُه َو َعاد  َمْن َعاَداهُ 

همچنین خطیب بغدادی به سند صحیح از ابوهریره تاکید دارد این آیه در روز . ؛ 211، ح 157، ص 1التنزیل، ج 



 

 

سول خاتم وضوع سرپرستی مردم پس از ری فوق، تا زمانی که مبدین ترتیب، با استناد به آیه

ی خداوند به صورت رسمی به همگان ابالغ نشد، دین خدا کامل برگزیده دوازده و امامت  

 نگشت و خداوند رحمان راضی نشد. 

 

ی لزوم و ضرورت امامت که به برخی از آنها اشاره گردید، روایات مؤکدی از عالوه بر آیات متعدد درباره

ی مسلمانان را پس از پیامبر، پیروی و تبعیت از امامان  تعیین دارد که در آنها نیز وظیفهرسول خاتم وجود 

 زیر توجه فرمایید: مواردکند. به عنوان نمونه به می شده از سوی خدا بیان

 

 هایی از تاکید صریح پیامبر بر لزوم امامتنمونه -

 

o  :)احادیث والیت )سرپرستی 

ی ایمان داران پس از همه سرپرستن از علی هستم و او به راستی که علی از من و م»

 28«من است!

 

مردم را پس از خود بدون سرپرست و  ،با استناد به این حدیث و احادیث مشابه، رسول خاتم

توانسته همچون پیامبر زمام امور را به دست بگیرد، می رهبر رها نکرده و بهترین کسی را که

 فرموده است. به عنوان سرپرست مردم معرفی 

ی نزدیکی و سنخیت علی بن ابیطالب با رسول خاتم در این روایت، قابل تعبیر ایشان درباره

خیال همه را راحت نمودند که « علی از من و من از علی هستم»توجه است. پیامبر با گفتن 

                                                                                                                                                        
غدیر خم بعد از اینكه پیامبر دست علی را گرفت و فرمود: آیا من ولی امر مسلمین نیستم؟ پس هركس من 

ن موالی او هستم علی هم موالی اوست، نازل شد. در این سند به این موضوع نیز اشاره شده که ُعمر به همی

مناسبت به علی بن ابیطالب تبریک گفت: "عن أبی هریرة قال من صام یوم ثمان عشرة من ذی الحجة كتب له 

صیام ستین شهرا و هو یوم غدیر خم لما أخذ النبی صلى هللا علیه وسلم بید علی بن أبی طالب فقال ألست 

قال عمر بن الخطاب بخ بخ لك یا بن أبی ولی المؤمنین قالوا بلى یا رسول هللا قال من كنت مواله فعلی مواله ف

 .284، ص 8طالب أصبحت موالی ومولى كل مسلم فأنز هللا الیوم أكملت لكم دینكم": تاریخ بغدادی، ج 

ْن بَْعد ی  28 ٍن م  ْنُه َو ُهَو َول ی ُكل   ُمْؤم  ن  ی َو أَنَا م   م 
، 3علی الصحیحین، ج : المستدرک سنّتمنابع اهل " "إ نَّ َعل یاا

، بخاری «الجامع الصحیح». همچنین ترمذی در 222، ص 5. ؛ السلسلة االحادیث الصحیحة )البانی(، ج 110ص 

، ... به این «جامع االصول»، ابن االثیر در «اْلربعین»، خطیب بغدادی در «المسند»، موصلی در «الصحیح»در 

 شود. به عنوان نمونه: می نیز این حدیث و احادیث شبیه به آن دیده منابع شیعیاند. در روایت اشاره کرده

ْنَك َو أَْنَت  - ن  ی َو أَنَا م   .430، ص 31 ": بحاراالنوار، جَولِی ُكّلِ ُمْؤِمٍن بَْعِدی"یا َعل ی أَْنَت م 

ت ی َو  - مَّ
ُ
خ ی َو َوز یر ی َو َوار ث ی َو َوص یی َو َخل یَفت ی ف ی أ

ی اْلَحَسُن مَّ اْبن  ثُ  ْعِدیُكّلِ ُمْؤِمٍن بَ َولِی "َعل ی أَ

د": کمال الدین، ج  ٌد بَْعَد َواح  ْن ُوْلد  اْلُحَسین  َواح   . 277، ص 1ثُمَّ اْبن ی اْلُحَسیُن ُثمَّ ت ْسَعٌة م 

ْتَرت ی أَْهَل بَیت ی  - َقلَین  ك َتاَب َّللاَّ  َو ع 
كُ َفتَ "یا أَیَها النَّاُس إ ن  ی تَار ٌك ف یُكُم الثَّ وا ... أَوَّ  وا ب ه َماَمسَّ

ُّ
ل لُُهْم أَخ ی اَل تَض 

مَّت ی َو 
ُ
ن ی ن ی اْلَحَسُن ثُمَّ ابْ ْم ُثمَّ ابْ لُهُ ُهَو أَوَّ  َولِی ُكّلِ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة بَْعِدیَو َوز یر ی َو َخل یَفت ی ف ی أ

ٌد بَعْ  ْن ُوْلد  اْلُحَسین  َواح  ٍد َحتَّى یر ُدوا َعلَی اْلَحْوضَ اْلُحَسیُن ثُمَّ ت ْسَعٌة م  َّ   ُشَهدَ َد َواح  ه  َو اُء لِل   ف ی أَْرض 

 َ ْكَمت ه  َمْن أَطَاَعُهْم َفَقْد أَطاَع َّللاَّ ْلم ه  َو َمَعاد ُن ح  ه  َو ُخزَّاُن ع  اُهْم َفَقْد َعَصى  َمْن َعصَ وَ  ُحَجُجُه َعلَى َخْلق 

": احتجاج )طبرسی(، ج  َ  .109، ص 1َّللاَّ



 

 

. تواند سرپرستی عاقل، عادل، شجاع، مهربان، امین، صادق، ..می علی همانند رسول خدا

 29سن ت است.مورد تایید  هم شیعیان و هم اهل  ،برای مردم باشد. این روایت

 

o  :)احادیث خالفت )جانشینی 

اند؛ اولین هی جانشینان خود صحبت کرداحادیث متعددی از رسول خاتم وجود دارد که درباره

شان را از قریش نفر و نََسب   زدهدوااند؛ تعداد آنها را ایشان را علی بن ابیطالب معرفی نموده

های زیر توجه اند. به نمونهاند و حتی در برخی مواقع، از تک تک ایشان نام بردهاعالم فرموده

 فرمایید:

 «من  جانشینی ایمان آورندگان، و تو ]ای علی[ پس از من، در میان همه

 30«هستی.

 « 31«قریش هستند.ی آنها از است که همه جانشینپس از من دوازده 

                                                 
 بنگرید به پاورقی پیشین.  29

. ؛ سند 551: کتاب السنة )ابن أبی عاصم(، ص سنّتسند اهل ": "َو أَْنَت َخلیَفت ی ف ی ُكل   ُمْؤم ٍن م ن بَْعد ی  30

ٍن و ُمْؤم نٍة بَْعد ی ا ب. ؛ 290، ص 3ج  ": إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات،شیعی: "َو أَْنَت َخلیَفت ی ف ی ُكل   ُمْؤم 

وجود  بع شیعیمنای جانشینی  علی بن ابیطالب در مضامین مشابه، احادیث بسیاری از رسول خاتم در زمینه

مَّت ي ف ي َحیَات ي َو بَْعَد مَ  دارد. مانند: "َعل يُّ ْبُن أَب ي طَال بٍ ع
ُ
ن بیعنی: علی  ْوت ي"... َخل یَفت ي َعلَى أَْهل ي َو أ

 37، ص 28جانشین من بر خانواده و امتم است چه در زمان حیاتم و چه پس از مرگم: بحاراالنوار، ج ابیطالب ... 

 .38و 

ْن أَْذَهَب إ ال َوأَْنَت َخل یَفت ی" یعنی: شایسته نیست
ز اکه من  همچنین توجه کنید به این حدیث: إ نَُّه ال یَْنبَغ ی أَ

علی  : المستدرکسنّتاسناد اهل شین من باشی: میان مردم بروم؛ مگر این که تو ]ای علی[ جان

: بحاراالنوار، ج سند شیعی. ؛ 222، ص 5. ؛ السلسلة االحادیث الصحیحة )البانی(، ج 133، ص 3الصحیحین، ج 

 . 242، ص 38

منابع اهل . ؛ 51، ص 1ا، ج : عیون اخبار الرضسند شیعی"یُكوُن بَْعد ی اْثَنا َعَشَر َخل یَفة کل ُهم م ن ُقَریش"   31

. ؛ کنز العمال، ج 216، ص 2. ؛ معجم الکبیر، ج 333، ص 4: حلیة االولیاء )ابونعیم(، دارالکتب العلمیة، ج سنّت

تم نقل شده که به ، احادیث متعدد دیگری نیز با همین مضمون از رسول خاسنّتمنابع اهل . ؛ در 33، ص 12

 گردد:می اشارهبرخی از آنها 

، ح 1"الیزال االسالم عزیزا الی اثنی عشر خلیفة، کلهم من قریش": صحیح مسلم، کتاب االمارة، باب  -

، 13. ؛ فتح الباری، ج 32، ص 12. ؛ کنز العمال، ج 106، 100، 90، ص 5. ؛ مسند احمد بن حنبل، ج 7

اج الجامع لالصول فی احادیث . ؛ الت5974. ؛ مشکاة المصابیح )محمد عمری تبریزی(، ح 211ص 

 .39، ص 3الرسول )ص(، منصور علی ناصف، ج 

. ؛ معجم 1، ح 46"یکون ]من[ بعدی اثنا عشر امیراا، کلهم من قریش": سنن الترمذی، کتاب فتن، باب  -

. ؛ تاریخ 24، ص 12. ؛ کنز العمال، ج 99و  92، ص 5. ؛ مسند احمد بن حنبل، ج 214، ص 2الکبیر، ج 

، ص 1. ؛ التاریخ الکبیر )محمد بخاری جعفی(، ج 263، ص 6و ج  353، ص 14طیب بغدادی(، ج بغداد )خ

446. 

"الیزال هذا الدین قائماا حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفة کلهم تجتمع علیه االمة. فسمعت کالماا من  -

. ؛ 1ب المهدی، ح النبی)ص( لم افهمه، قلت الَبی ما یقول؟ قال: کلهم من قریش": سنن ابن داود، کتا

 .212، ص 13. ؛ فتح الباری، ج 520، ص 6. ؛ دالئل النبوة، ج 18تاریخ الخلفاء )سیوطی(، دارالقلم، ص 



 

 

 « های الهی بر مردم پس از من دوازده من و اوصیای من و حجت جانشینانهمانا

 32 ...«شان فرزندم )مهدی( است شان برادرم )علی بن ابیطالب( و آخریننفرند. اولین

 « ام پس از من، علی بن ابیطالب است و پس از او دو نوه جانشینهمانا وصی من و

ابرار از نسل حسین خواهند آمد: ...  ه امام  سپس حسین. به دنبال ایشان نُ حسن و 

پس از حسین، پسرش علی؛ پس از علی، پسرش محمد؛ پس از محمد، پسرش 

جعفر؛ پس از جعفر، پسرش موسی؛ پس از موسی، پسرش علی؛ پس از علی، 

پسرش محمد، سپس پسرش علی؛ بعد از او پسرش حسن؛ سپس حجت فرزند 

 33«اینان دوازده امام به تعداد نقبای بنی اسراییل هستند.حسن. 

  

 

                                                                                                                                                        
 .33، ص 12. ؛ کنز العمال، ج 106، ص 5"یکون لهذه االمة اثنا عشر خلیفة": مسند احمد بن حنبل، ج  -

من قریش": المستدرک علی الصحیحین "الیزال امر امتی صالحاا حتی یمضی اثنا عشر خلیفة، کلهم  -

 .618، ص 3)حاکم نیشابوری(، ج 

"الیزال هذا االمر عزیزاا ُینصرون علی من ناواهم علیه، اثنا عشر خلیفة، کلهم من قریش": تاریخ الخلفاء  -

 .10)سیوطی(، ص 

. ؛ 195، ص 2"الیزال هذا الدین عزیزاا منیعاا الی اثنا عشر خلیفة، کلهم من قریش": معجم الکبیر، ج  -

، 1. ؛ صحیح مسلم، کتاب االمارة، باب 32، ص 12العمال، ج  . ؛ کنز99، ص 5مسند احمد بن حنبل، ج 

 .9ح 

،  ُخلَفائی"إن    32 رهم َولَدی. قیل: یا رسول َّللاَّ وأوصیائی وُحَجج َّللاَّ على الَخْلق بعدی الْثَنا عَشر، أو لهم أخی، وآخ 

راا یمألها ق ْسطاا وَعْدالا كما ُملئ ت َجولب. قیل: َفَمن َولَُدك؟ قال: الَمهدی الذیوَمن أخوك؟ قال: علی بن أبی طا

د؛ لَطَو ل َّللاَّ ذلك الیوم حت ى یه َولَدی فیخُرج  وظُْلماا، والذی بَعثنی بالحق  بشیراا، لو لم یْبَق م ن الُدنیا إال  یوٌم واح 

ر َق َخْلَفه، وتُشر ق اْلرُض ب نور َرب ها، ویبلُغ ُسلطانه الَمشَصل یالَمهدی، فینز ل روُح َّللاَّ عیسى بن َمْریم فی

های الهی بر مردم پس از من دوازده نفرند. والَمغر ب" یعنی: همانا جانشینان من و اوصیای من و حجت

علی بن »ند: ول خدا برادرتان کیست؟ فرمودشان فرزندم است. پرسیدند ای رسنشان برادرم و آخریاولین

 سپس پرسیدند مقصود از فرزندتان کیست؟ فرمودند: مهدی. همان که زمین را از قسط و داد پر«. ابیطالب

کند همچنان که از جور و ستم پر شده. به خدایی که مرا حقیقتا بشارت دهنده برانگیخت سوگند، اگر از عمر می

آن قدر طوالنی خواهد ساخت تا فرزندم مهدی در آن روز  زمین فقط یک روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را

خواند و زمین به نور پروردگارش می آید و به امامت او نمازمی ظهور كند. آن گاه عیسی بن مریم از آسمان فرود

رت او یابد و زمین و زمان در قلمرو عدالت و قدمی گردد و حكومت او به شرق و غرب گیتی گسترشمی نور باران

، ص 1ج  کمال الدین، :سند شیعی. ؛ 562، ح 312، ص 2: فرائد السمطین، ج سنّتسند اهل گیرد: می قرار

280. 

ی  ي َو   33 ْبطَاَي اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن تَْتلُوهُ  اْلَخلِیَفةَ "إ نَّ َوص  ْن بَْعد ي َعل يُّ ْبُن أَب ي طَال بٍ َو بَْعَدُه س  ْن ُصْلب   م  ت ْسَعٌة م 

ٌة أَْبَرار ... إ َذا َمَضى اْلُحَسْیُن َفاْبُنُه َعل يٌّ َفإ َذا َمَضى َعل يٌّ َفاْبُنهُ  ٌد َفابْ  ٌد َفإ َذاُمَحمَّ  اْلُحَسْین  أَئ مَّ ُنُه َجْعَفٌر َمَضى ُمَحمَّ

ٌد ثُم  ُه ُمحَ ل يٌّ َفإ َذا َمَضى َعل يٌّ َفاْبنُ َفإ َذا َمَضى َجْعَفٌر َفاْبُنُه ُموَسى َفإ َذا َمَضى ُموَسى َفاْبُنُه عَ  ْبُنُه ْبُنُه َعل يٌّ ُثم  ا  ا  مَّ

ه  اْثَنا َعَشَر أئم ة َعَدد  نَُقبَاء  بَن ي إ ْسرَ  ُة ْبُن اْلَحَسن  َفَهذ  : فرائد سنّتسند اهل : ائ یل"اْلَحَسُن ثُم  ا ْبُنُه اْلُحجَّ

: بحاراالنوار، سند شیعی. ؛ 282، ص 3. ؛ با اندکی تفاوت در: ینابیع الموده، ج 431، ح 134، ص 2السمطین، ج 

 .284، ص 36ج 



 

 

o  :احادیث امامت 

ی امامت علی بن ابیطالب و یازده فرزند ایشان در منابع روایات بسیاری از رسول خاتم درباره

خورد که آشکارا امامانی را که مردم باید به ایشان اقتدا کنند، می شیعی و سنی به چشم

 یند. به عنوان نمونه به احادیث زیر توجه بفرمایید:فرمامی معرفی

 او امام پرهیزکاران، سرور  مسلمانان و رهبر   ی علی به من سه مورد وحی شد:درباره 

  3٤هاي پر نعمت است.روسفیدان تا بهشت

 قائم»شان شان تو هستی یا علی و آخرینپس از من امامان، دوازده نفرند. اولین »

 3٥کند.می داوند به دست او شرق و غرب زمین را فتحاست که خ

 :امامان پس از من این افراد هستند 

 علیه السالم علیالهادی )هدایتگر(  .1

 علیه السالم حسنالمهتدی )هدایت کننده(  .2

 علیه السالم حسینالناصر )یاری کننده(  .3

 علیه السالم علی بن الحسینالمنصور )یاری شده(  .4

 علیه السالم محمد بن علیالشافع )شفاعت کننده(  .5

 علیه السالم جعفر بن محمدالنف اع )نفع رساننده(  .6

 علیه السالم موسی بن جعفراْلمین )امین(  .7

 علیه السالم علی بن موسیالرضا )مورد رضایت(  .8

 علیه السالم محمد بن علیالفع ال )فع ال(  .9

 علیه السالم علی بن محمدالمؤتمن )مؤتمن(  .10

 علیه السالم ن بن علیحسالعال م )بسیار دانا(  .11

 3٦خواند.می )قیام کننده( که عیسی بن مریم، پشت سرش نماز القائم .12

 عیت عظیم مسلمانان چنین وصیت فرمودند:ای مفصل به جمدر روز غدیر طی خطابه 

 37خداوند علی را سرپرست و امامی قرار داد که اطاعتش بر هر موح دی واجب است.

                                                 
َی إ لَیَّ ف ی َعل ٍی  ب َثالثٍ:   3٤ وح 

ُ
ل یَن إ لَى َجنَّات  النَّع  »"َفأ یَن، َوَقائ ُد اْلُغر   اْلُمَحجَّ یَن، َوَسی  ُد اْلُمْسل م  «": یم  أَنَُّه إ َماُم اْلُمتَّق 

. ؛ خصال 138، ص 3. ؛ المستدرک علی الصحیحین، ج 1587، ص 3: معرفة الصحابة، ج سنّتمنابع اهل 

َد إ لَيَّ َرب  ي ف ي  منابع شیعی. با این مضمون روایات متعددی در 116، ص 1)صدوق(، ج  وجود دارد. مانند: "َعه 

ٍ ع ثاََلثَ   إ َمامُ  َكل َماٍت َفَقالَ  َعل ي 
ُد َفُقْلُت لَبَّْیَك َرب  ي َفَقاَل إ نَّ َعل ی اا ینَ اْلُمتَّ  يَا ُمَحمَّ ل ینَ َو َقائ ُد اْلُغر   اْلُمحَ  ق  َو يَْعُسوُب  جَّ

ن ین  .476": امالی )صدوق(، ص اْلُمْؤم 

، َو   3٥ ْن بَْعد ي اْثَنا َعَشَر، أَوَّلُُهْم أَْنَت يَا َعل يُّ ُة م  ُ "اْْلَئ مَّ ُرُهُم اْلَقائ ُم الَّذ ي يَْفَتُح َّللاَّ ْكُرهُ  -آخ  َعلَى يََدْيه  َمَشار َق  -تََعالَى ذ 

هر آشوب(، ج شمناقب )ابن  :سند شیعی. ؛ 395، ص 3: ینابیع الموده، ج سنّتسند اهل اْْلَْرض  َو َمَغار بََها": 

 . 298، ص 1

ُة بَْعد ي اْلَها  3٦ اف عُ  َعل يٌ  د ي"اْْلَئ مَّ ُر اْلُحَسْیُن َو اْلَمْنُصوُر َعل يُّ ْبُن اْلُحَسْین  َو الشَّ ُد  َو اْلُمْهَتد ي اْلَحَسُن َو النَّاص  ُمَحمَّ

یُن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر َو الر  َضا َعل يُّ بْ  ٍد َو اْْلَم  اُع َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ٍ َو النَّفَّ اُل ُمَحمَُّد ْبنُ فَ َسى َو الْ ُن ُموْبُن َعل ي  ٍ َو  عَّ َعل ي 

یَسى  ٍ َو َمْن ُيَصل  ي َخْلَفُه ع  ُم اْلَحَسُن ْبُن َعل ي 
ٍد َو اْلَعالَّ سند اهل ": َقائ ُم عْريََم ع الْ ْبُن مَ ااْلُمْؤتََمُن َعل يُّ ْبُن ُمَحمَّ

. ؛ همچنین 284، ص 1: کمال الدین، ج سند شیعی. ؛ 446، ح 154و  153، ص 2: فرائد السمطین، ج سنّت

 ی دوازده گانه را بیان فرموده بودند. که در آن روایت نیز رسول خاتم، اسامی ائمه 32بنگرید به پاورقی شماره 

 طَاَعُتُه ... َعلَى ُكل   ُمَوح  د": احتجاج )طبرسی(، ج   37
 َو إ َماماا ُمْفَتَرضاا

َ َقْد نََصبَُه لَُكْم َول ی اا  .95، ص 1"أَنَّ َّللاَّ



 

 

، مورد رحمت نمایدرد لعنت خداست و هر که از او تبعیت هر که با او مخالفت کند مو

 38خداست.

ی پس از من، علی سرپرست شما و به امر پروردگارتان امام شماست. سپس ادامه

 39ی من و از فرزندان علی است.امامت در ذریه

 ٤0ام و اوست امام آشکار.هیچ علمی نیست مگر اینکه آن را به علی داده

مگردانید و از والیتش سر باز ی گمراه نشوید، و از او روی براز علی به سوی دیگر

 ٤1نزنید.

 ٤2او جانشین رسول خدا و امیر مومنان و امام هدایتگر از جانب خداست.

 ٤3همانا خداوند دین تان را با امامت او کامل گردانیده.

و ای مردم، با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمائید و با علی امیرالمؤمنین و حسن 

 ٤٤حسین و امامان از ایشان ... بیعت کنید.

هر کس خدا و رسولش و علی و امامانی را که ذکر کردم اطاعت کند به رستگاری 

 ٤٥بزرگ دست یافته است.

رسول خاتم عالوه بر آنکه به مردمان بشارت دادند پس از پیامبر، بی هدایتگر و پیشوا رها 

 ی فرمودند، تاکید نمودند: نخواهند شد و دوازده امام را به ایشان معرف

ل یَّة»  ٤٦«َمْن َماَت َو لَْم يَْعر ْف إ َماَم َزَمان ه  َماَت م یَتةا َجاه 

 هرکس بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلی مرده است.

 

                                                 
 "َمْلعوٌن َمْن خالََفُه، َمْرحوٌم َمْن تَب َعُه": همان.  38

ه ": همان،  39 ْن ُوْلد  ُکْم َو إ ماُمُکْم ب أَْمر هللا َرب  ُکْم، ُثمَّ اْْل ماَمُة فی ُذر  یَّتی م 
ْن بَْعدی َعلیًّ َول یُّ  .60و  59ص  "م 

ْلٍم إ ال  َوَقْد َعلَّْمُتُه َعل ی اا،   ٤0 ْن ع   .60َو ُهَو اْْل ماُم اْلُمبیُن": همان، ص "َوما م 

ْن َواَليَت    ٤1 ْنُه َو اَل تَْسَتْكب ُروا ]َو اَل تَْسَتْنك ُفوا[ م  ُروا م  وا َعْنُه َو اَل تَْنف 
ُّ
ل َر النَّاس  اَل تَض   ه" همان."َمَعاش 

نیَن َواْْلمامُ  "َهَذا َعل ي  ٤2  .61اْلهادی ب أَْمر هللا": همان، ص  ... َخلیَفُة َرُسول  هللا َو أَمیُراْلُمْؤم 

 "إ نَّما أَْکَمَل هللا َعزََّوَجلَّ دیَنُکْم ب إ ماَمت ه ": همان.  ٤3

ْنُهْم": روض  ٤٤ َة م  ، ص 13ة المتقین، ج "َفبای ُعوا هللا َو بای ُعونی َوبای ُعوا َعل ی اا أَمیَراْلُمْؤم نیَن َواْلَحَسَن َواْلُحَسْیَن َواْْلَئ مَّ

 .66، ص 1همچنین بنگرید به: احتجاج )طبرسی(، ج  .260

ع  هللا َو َرُسولَُه َو َعل ی اا َو اْْلَئ َمَة الَّذیَن َذکْرتُُهْم   ٤٥ .(": احتجاج 17)سوره احزاب، آیه َفَقْد فاَزَفْوزاا َعظیماا "َمْن ُیط 

 .66، ص 1)طبرسی(، ج 

؛  .456، ص 3ج  . ؛ ینابیع الموده،275، ص   2علم الکالم )تفتازانی(، ج : شرح مقاصد في سنّتاسناد اهل   ٤٦

. به نقل از صحیح مسلم )من مات وال امام له مات میتة 242)ابو جعفر  اسكافي(، ص  حظللجا ةنقض العثمانی

. 252ص  . ؛ مسند ابو داود،218، ص  5. ؛ مجمع الزوائد )هیثمی(، ج 96، ص  4جاهلیة( ؛ مسند احمد حنبل، ج 

. ؛ "من َماَت َولَْیَس في 503، ص 2. ؛ السنه )عمرو بن ابي عاصم(، ج 388، ص 19؛ معجم الکبیر )طبرانی(، ج 

" یعنی: اگر بیعت امام در گردن كسی نباشد و آن فرد بمیرد به مرگ ج ل یَّةا ه  بَْیَعٌة َماَت َمْیَتةا َجاه  ده اهلی مرُعُنق 

. ؛ الثاقب فی المناقب، 409، ص 2: کمال الدین، ج اسناد شیعی .4686، ح 22، ص 6است: صحیح مسلم، ج 

 .495ص 



 

 

، یعنی: اگر کسی در زمان حیاتش امام زمان خود را نشناسد و از او پیروی نکند، هنگام مرگ

رود. لذا این درجه از تاکید بر ضرورت شناخت و پیروی از امامان می در جهل و بدون دین از دنیا

 ی دیگری از ضرورت پذیرش  امامت است. نیز نشانه

 

هایی از دالیل عقلی و مستندات روایی  ضرورت اعتقاد به امامت، اشاره نمودیم، زمان  آن فرا حال که به نمونه

شوند، بیشتر می وازده گانه که اهل بیت پیامبر خاتم نامیدههای رفتاری  امامان دون و ویژگیرسیده تا با شئ

 آشنا شویم:

 

 های دوازده امامآشنایی بیشتر با شئون و ویژگی

 

 تمّسک به امام، مانع گمراهی تا قیام قیامت -

مردم هر عصری امام هدایتگری قرار  رسول خاتم بارها تاکید فرمودند خداوند مهربان، پس از پیامبر برای

ک شود، تا قیام قیامت گمراه ٤7(َو ل ُكل   َقْوٍم هادٍ داده ) شود. یکی نمی و هر کس به امام زمانش متمس 

 از روایات مشهوری که به این موضوع اشاره دارد، حدیث متواتر ثقلین است:

گذارم: کتاب خدا و عترتم یعنی اهل می من در میان شما دو گوهر گرانبها به یادگار )امانت(»

 ٤8«بیتم. مادامی که به آن دو متمسک باشید، گمراه نخواهید شد

                                                 
 .3بنگرید به پاورقی شماره   ٤7

َقلَْین   ف یُكمُ  تَار كٌ  "إ ن  ي  ٤8
ْكُتمْ  الثَّ ْتَرت ي أَْهَل بَْیت ي َما إ ْن تََمسَّ وا ك َتاَب َّللاَّ  َو ع 

ُّ
ل َما لَْن تَض  ْفَتر َقا َحتَّى يَر َدا َو إ نَُّهَما لَْن يَ  -ب ه 

از طرق مختلف و با تعابیر  سنّتمنابع اهل . این حدیث در آثار و 34، ص 27": وسائل الشیعه، ج َعلَيَّ اْلَحْوض

 گوناگونی از رسول خاتم نقل شده است. به عنوان نمونه بنگرید به:

الهدی والنور، فتمسکوا بکتاب َّللا  و خذوا به، فحث علیه "انی تارک فیکم الثقلین، اولهما کتاب هللا، فیه  -

. ؛ 432، ص 2ورغب فیه. ثم قال: واهل بیتی اذکرکم َّللا  فی اهل بیتی، ثالث مرات": سنن الدارمی، ج 

 .114، ص 10و ج  30، ص 7و ج  148، ص 2السنن الکبری بیهقی، ج 

ا اعظم من اْلخر، کتاب َّللا  حبل ممدود من "انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، احدهم -

السماء الی االرض، وعترتی اهل بیتی، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی 

 . 60، ص 2. ؛ تفسیر الدر المنثور، ج 173، ص 1. ؛ کنزالعمال، ج 329، ص 5فیهما": سنن الترمذی، ج 

اْلخر، کتاب َّللا  حبل ممدود من السماء الی االرض وعترتی  "انی تارک فیکم الثقلین احدهما اکبر من -

، ص 4و ج  14، ص 3اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی  الحوض": مسند احمد بن حنبل، ج 

 .439، ص 5. ؛ تهذیب تاریخ دمشق، ج 257، ص 9. ؛ مجمع الزوائد، ج 371

ین السماء واالرض، وعترتی اهل بیتی وانهما لن "انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب هللا حبل ممدود ما ب -

، ص 5. ؛ مسند احمد بن حنبل، ج 14، ص 3یتفرقا حتی یردا علی  الحوض": فیض القدیر مناوی،  ج 

 .60، ص 2. ؛ تفسیر الدر المنثور، ج 162، ص 9. ؛ مجمع الزوائد، ج 189و  182

یتفرقا حتی یردا علی  الحوض": المستدرک  "انی تارک فیکم الثقلین کتاب هللا واهل بیتی، وانهما لن -

، ص 1. معجم الصغیر طبرانی، ج 17، ص 3. ؛ مسند احمد بن حنبل، ج 148، ص 3علی الصحیحین، ج 

 .205و 190، ص5. ؛ معجم الکبیر، ج 131



 

 

 در ارتباط با حدیث فوق، الزم به ذکر است:

o «ک که جدا کردن آن دو از هم بسیار دشوار  یايعني چسبیدن دو شيء به هم، به گونه« تمس 

  ٤9باشد؛ مانند چسبیدن پوست به گوشت.

o  اند تمسک به قرآن، در واقع همان تمسک به اهل بیت و پرسیدن تصریح فرمودهرسول خاتم

توانند نمی وگرنه بدون مراجعه به امامان هدایتگر، افراد ٥0معنا و تأویل کالم خدا از ایشان است.

 ٥1به مفهوم حقیقی آیات و مقصود خداوند از کالمش پی ببرند.

o اند مقصود از اهل بیت همان امامان یح فرمودهرسول خاتم بارها در توضیح  این حدیث، تصر

 ٥2اند.گانه هستند و حتی نام ایشان را عنوان کردههدوازد

                                                                                                                                                        
ما "ام ا بعد، اال ایها الناس! فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین؛ او له -

، فیه الهدی والنور، فخذوا بکتاب هللا، واستمسکوا به، فحث  علی کتاب َّللا  ورغ ب فیه. ثم قال:  کتاب َّللا 

واهل بیتی اذک رکم هللا فی اهل بیتی. اذک رکم هللا فی اهل بیتی. اذک رکم َّللا  فی اهل بیتی": صحیح 

. ؛ 212، ص 2نن الصغیر بیهقی، ج . ؛ الس37620. ؛ کنزالعمال، ح 36مسلم، کتاب فضایل صحابه، ح 

 .183، ص 5معجم الکبیر، ج 

 سن ت ذکر شده. مانند: همچنین، با مضامین مشابه در منابع متعدد دیگری از اهل 

 . 205، ص 2مصابیح السنة )البغوی(، ج  -

 . 255، ص 2مشکاة المصابیح )العمری(، ج  -

 .؛352، ص 1الفتح الکبیر )النبهانی(، ج  -

 .؛16ذخائر العقبی )الطبری(، ص  -

 .؛535، ح 268، ص 2فرائد السمطین، ج  -

 . 181، ص 5المسند )احمد بن حنبل(، ج  -

 . 545و  534، ح 36، ص 2تاریخ دمشق )ابن عساکر(، ج  -

 . 155، ص 1النهایة )ابن االثیر(، ج  -

 .60، ص 2تفسیر الدر المنثور، ج  -

چسبد. می ی پوست. بلکه ضخامتی از پوست که به گوشترویه مسک به معنای پوست است. اما نه فقط  ٤9

 دنی است شبیه آنچه که پوست به گوشتگوییم تمسک، منظورمان چسبیمی بنابراین، هنگامی که

چسبد: برگرفته از: "المسک: الجلد ... و فی حدیث علی، رضی هللا عنه: ما کان علی فراشی اال مسک می

 ي مسک( واژه ذيل، )10عرب، ج کبش ای جلده": لسان ال

ك ه    ٥0 ذ ي ب َتَمسُّ
ُك ب ه  الَّ  تَْدُروَن َمن  اْلُمَتَمس  

ذ ي أََخَذ اْلُقْرآَن َو تَْأو يلَُه َعنَّا أَْهَل اْلبَْیت يََنالُ "أَ
یَم ُهَو الَّ َرَف اْلَعظ  ": َهَذا الشَّ

آن شريف عظیم متمسک است که قرآن ن قردانید به چه کسي متمسک به قرآن مي گويند؟ کسي به ايآيا مي

 .182، ص 89و تأويل آن را از ما اهل بیت بگیرد: بحاراالنوار، ج 

مراجعه سایت علمی فرهنگی محمد )ص( در « تبیین قرآن»ی درسنامهتوانند به می عالقمندان به این موضوع،  ٥1

 فرمایند.

 به عنوان نمونه بنگرید به:  ٥2

َك "إ ن  ي تَار ٌك ف یكُ  - وا َو َمْن تََمسَّ
ُّ
ل ْكُتْم ب ه َما لَْن تَض  ْهَل بَْیت ي َما إ ْن تََمسَّ

ْتَرت ي أَ َقلَْین  ك َتاَب َّللاَّ  َو ع 
ْتَرت ي ُم الثَّ ب ع 

َن ...  َن اْلَفائ ز يَن َو َمْن تََخلََّف َعْنُهْم َكاَن م  ْن بَْعد ي َكاَن م  يُّ ْبُن أَبِي َوِصیِّي َو َخلِیَفتِي ِمْن بَْعِدي َعلِ م 

ْن بَْعد َك َقاَل َعَدَد نَُقبَاء  بَن ي إ ْسَرائ یَل ت ْسَعٌة م ْن صُ  طَالِبٍ  ُة م  ْلب  ع ... يَا َرُسوَل َّللاَّ  َفَكْم يَُكوُن اْْلَئ مَّ

ا ُعر   اْلُحَسْین  ... یه ْم ل ي يَا َرُسوَل َّللاَّ  َقاَل نََعْم إ نَُّه لَمَّ  َفاَل ُتَسم  
َماء  َو نَظَْرُت إ لَى  جَ ُقْلُت أَ ب ي إ لَى السَّ



 

 

ک به امامان، مانع از گمراهی افراد  شود.می بر اساس این روایت، مراجعه و تمس 

 

 کشتی نجات  -

 گانه فرمودند:ی دوازدهی ائمهدرباره رسول خاتم

ی کشتی نوح هستند که هرکس ام از نسل حسین، به منزلهه امعلی، حسن، حسین و نُ »

  ٥3«سوارش شد، نجات یافت و هرکه ترکش کرد، غرق شد.

 

 مصون از هر خطا و آلودگی -

شتباه و گناهی پاک ااز هر خطا،  م برگزیده،ها داده که دوازده اماخداوند متعال، این ضمانت را به انسان

 ستند:ه« معصوم»هستند و یا به بیان دیگر، 

ُ ل ُیْذه َب َعْنُكُم الر  ْجَس أَْهَل اْلبَْیت  » إ نََّما ُير يُد َّللاَّ
یراا ٥٤ َرُكْم تَْطه   ٥٥«َوُيطَه  

                                                                                                                                                        
ٍ وَ  ٌد َرُسوُل َّللاَّ  أَيَّْدتُُه ب َعل ي  ُ ُمَحمَّ ور  اَل إ لََه إ الَّ َّللاَّ

نََصْرتُُه ب ه  َو َرأَْيُت أَْنَواَر  َساق  اْلَعْرش  َفَرأَْيُت َمْكُتوباا ب النُّ

َمَة َو َرأَْيتُ  اْلَحَسِن َو اْلُحَسْینِ  ثاََلثَِة َمَواِضَع َعلِیّاً َعلِیّاً َعِلیّاً َو ُمَحمَّداً َو ُمَحمَّداً َو ُموَسى ف ي  َو َفاط 

ةَ  يَن َقَرْنَت  َو َجْعَفراً َو اْلَحَسَن َو اْلُحجَّ ْن بَْین ُهْم َكأَنَُّه َكْوَكٌب ُدر  يٌّ َفُقْلُت يَا َرب   َمْن َهُؤاَلء  الَّذ   م 
يََتأَلَْْلُ

ُة بَْعَدكأَْسَماَءُهْم ب   یَاُء َو اْْلَئ مَّ ُد إ نَُّهْم ُهُم اْْلَْوص  َك َقاَل يَا ُمَحمَّ  .137...": كفاية اْلثر، ص  اْسم 

َما ل ئَ  - ُكوا ب ه  ْتَرت ي أَْهَل بَْیت ي َفَتَمسَّ َقلَْین  ك َتاَب َّللاَّ  َو ع 
وا َفإ نَّ "أَيَُّها النَّاُس إ ن  ي تَار ٌك ف یُكُم الثَّ

ُّ
ل یَف الَّ تَض   اللَّط 

َد إ لَيَّ أَنَُّهَما لَْن يَْفَتر َقا َحتَّى يَر َدا َعلَيَّ اْلَحْوَض َفَقاَم ُعَمُر ْبُن الْ  ْبُه اْلَخب یَر أَْخبََرن ي َو َعه  َخطَّاب  َو ُهَو ش 

یَ   أَْهل  بَْیت َك َفَقاَل اَل َو لَك ْن أَْوص 
ْنُهْم اْلُمْغَضب  َفَقاَل يَا َرُسوَل َّللاَّ  أَ ُكلُّ أَوَُّلُهْم أَِخي َو َوزِيرِي َو ائ ي م 

مَِّتي َو َولِيُّ ُكّلِ ُمْؤِمٍن ِمْن بَْعِدي ُهَو أَوَّلُُهْم ثُمَّ اْبِنَي اْلَحَسُن ثُمَّ ابْ 
ُ
ِنَي َوارِثِي َو َخلِیَفتِي فِي أ

ه  َو َحتَّ  اْلُحَسْیُن ُثمَّ تِْسَعٌة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن َواِحٌد بَْعَد َواِحدٍ  ى يَر ُدوا َعلَيَّ اْلَحْوَض ُشَهَداَء َّللاَّ  ف ي أَْرض 

َ َو َمْن َعَصاُهْم َعَصى ْكَمت ه  َمْن أَطَاَعُهْم أَطَاَع َّللاَّ ْلم ه  َو َمَعاد ُن ح  ه  َو ُخزَّاُن ع  ": کمال َّللاَّ  ُحَجَجُه َعلَى َخْلق 

 .279، ص 1الدین، ج 

ْنَد َّللاَّ  أََحدٌ "  ٥3 ٍن بَْعد ي  لَْیَس ع  مَّت ي َو َول يُّ ُكل   ُمْؤم 
ُ
ن  ي َو أَخ ي َو َوز ير ي َو َخل یَفت ي ف ي أ َعل يُّ ْبُن أَب ي  -أَْفَضَل م 

ْن بَْعد ي َو َول يَّ ُكل   مُ  طَال بٍ  ی  ي َو َخل یَفت ي م   أَخ ي َو َخل یل ي َو َوز ير ي َو َصف 
ٍن أاََل إ نَّ َنةٍ وَ ْؤم  أَبِي  َعلِيُّ ْبنُ ي  بَْعد   ُمْؤم 

ه  َفإ َذا َهلََك َفاْبن َي  اْلَحَسنُ َفإ َذا َهلََك َفاْبن َي  طَالِبٍ  ْن بَْعد  ْن بَعْ  اْلُحَسْینُ م  ْن َعِقِب مِ ُة ]التِّْسَعُة[ اْْلَئِمَّ  ُثمَّ د ه  م 

یَامَ ار ُقُهْم إ   ُيفَ الَ ُهْم اَل ُيَفار ُقونَُه َو َو اْلَحقُّ َمعَ  [ اْلُهَداُة اْلُمْهَتُدوَن ُهْم َمَع اْلَحق  ]ُهمُ  اْلُحَسْینِ  ة  ُهْم ز رُّ لَى يَْوم  اْلق 

ُم اْْلَْرُض َو ُهْم َحْبُل َّللاَّ  اْلَمت یُن َو ُهْم ُعْرَوُة َّللاَّ   ذ يَن تَْسُكُن إ لَْیه 
صاَم لَها وَ  يَقى الَّت  اْلُوثْ  اْْلَْرض  الَّ  ُهْم ُحَجُج َّللاَّ  اَل اْنف 

ْكَمت ه  َو  ف ي ْلم ه  َو َمَعاد ُن ح  ه  َو َخَزنَُة ع  ه  َو ُشَهَداُؤُه َعلَى َخْلق  َجا َو َمْن َمْن َركِبََها نَ  َنِة نُوحٍ  َسِفیُهْم بَِمْنِزلَةِ أَْرض 

 .734، ص 2 ...": كتاب سلیم بن قیس الهاللي، ج تََرَكَها َغِرق

ل  وجود دارد. به عنوان نمونه: "إ نَّ َمَثَل أَهْ  منابع شیعیخاتم در با همین مضمون، روایات متعدد دیگری از رسول 

یَنة  نُوحٍ ف ي َقْوم ه  َمْن َرك بََها نََجا َو َمْن تََخلََّف َعْنَها غَ  ت ي َكَمَثل  َسف  مَّ
ُ
. 119، ص 23، ج ": بحاراالنوارر قبَْیت ي ف ي أ

بنگرید به: تفسیر الدر  ین مضمون روایات متعددی وجود دارد. به عنوان نمونهبا هم سنّتمنابع اهل همچنین در 

؛ معجم  .343، ص 2. ؛ المستدرک علی الصحیحین، ج 91، ص 12. ؛ تاریخ بغداد، ج 334، ص 3المنثور ، ج 

. ؛ 269و  265، ص 9. ؛ مجمع الزوائد، ج 98، ص 12. ؛ کنزالعمال، ج 27، ص 12. و ج 46و  45، ص 3الکبیر، ج 

 .306، ص 4حلیة االولیاء، ج 

اند مقصود از اهل بیت، حضرت فاطمه )دختر پیامبر( و حضرت علی و در احادیث متعددی رسول خاتم فرموده  ٥٤

که خداوند آنها را از « اهل بیت»اند مقصود از ی تطهیر نیز تصریح فرمودهامامان از نسل ایشان هستند. ذیل آیه



 

 

را از شما اهل بیت بزدايد و شما را پاک و پاكیزه  یهمانا خداوند چنین اراده فرموده تا هر آلودگ

 گرداند.

اعم  –شان ل مختلف زندگیم مراجعه کنند و برای مسائتوانند با خیالی آسوده به امامی بنابراین، مردم

 ز ایشان راهنمایی و راهکار بگیرند. ا -از دنیایی و آخرتی 

 

 تر از مادردلسوزتر از پدر، مهربان -

معرفی فرمود. پدرانی « پدر امت»رسول خاتم بارها خود و امیر مومنان و به تَبع  ایشان، سایر امامان را 

 گذشتند و نامالیمات روزگار را به جانمی که در راه خوشبختی مردم از جان و مال خوددلسوز 

  ٥٦خریدند.می

پدری دلسوز و  «امام»)هشتمین امام و جانشین پس از رسول خاتم(،  علیه السالمی امام رضا به فرموده

انات خود را برای همچنانکه پدران، تمام تالش و امک ٥7مادری مهربان نسبت به طفل کوچک است.

شان از های کوچککنند و همانگونه که مادران، نسبت به جگرگوشهمی شان صرفخوشبختی  فرزندان

 -کند که گویا پدر و مادر ایشان می ای رفتارکنند، امام نیز با مردم به گونهنمی هیچ محبتی، مضایقه

 است. - ٥8شانلکه دلسوزتر از پدر و مادر حقیقیب

                                                                                                                                                        
ْن ُوْلد ك هر ناپاکی ْبطَيَّ َو اْْلَئ مَّة  م  ه  اْْليَُة نََزلَْت ف یَك َو ف ي س  " یعنی: دور نگاه داشته، ائمه هستند: "يَا َعل يُّ َهذ 

، 36هایم )حسن و حسین( و امامان از نسل تو نازل شده است: بحاراالنوار، ج ی تو و نوهای علی این آیه درباره

نیز به این موضوع اشاره شده است. به عنوان نمونه بنگرید به: مناقب  سنّتمنابع اهل . در 336ص 

. ؛ البداية 102و  101، ص 42. ؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 331و  330، ص 1. ؛ مسند احمد، ج 23الخوارزمي، ص 

 . 374و  373، ص 7والنهاية، ج 

 .33قرآن کریم، سوره احزاب، آیه   ٥٥

ْرَقاٍة َو ُقْل "يَا أَبَا ا  ٥٦ ْنبََر َو ُقْم ُدوَن َمَقام ي ب م  َعةا َو اْصَعد  اْلم  ل لنَّاس  أاََل َمْن ْلَحَسن  اْخُرْج َفَناد  ف ي النَّاس  الصَّاَلَة َجام 

ْن َمَوال یه  َفلَْعَنُة َّللاَّ  َعلَْیه   ْجَرتَُه َفلَ ْن ظَلََم أَ اَل مَ أَ َعقَّ َوال َدْيه  َفلَْعَنُة َّللاَّ  َعلَْیه  أاََل َمْن أَبََق م 
ُ
یراا أ ْعَنُة َّللاَّ  َعلَْیه  ... يَا أَبَا ج 

َنا َفلَْعَنُة َّللاَّ   أَاَل َو إِنِّي َو أَْنَت أَبََوا َهِذِه اْْلُمَّةِ اْلَحَسن   ه  اْْلُمَّة  َفَعلَى َمْن ي َو أَْنَت َمْولَیَ اَل َو إ ن   أَ لَْیه  عَ َفَمْن َعقَّ ا َهذ 

ْجَرتَ أَبَقَ 
ُ
ه  اْْلُمَّة  َفَمْن ظَلََمَنا أ یَرا َهذ   .45، ص 40": بحاراالنوار، ج  َعلَْیهلَْعَنُة َّللاَّ  َنا فَ  َعنَّا لَْعَنُة َّللاَّ  أاََل َو إ ن  ي َو أَْنَت أَج 

 َعل ي  بن أب ی طال ب َعلَى َهذ   سنّتمنابع اهل 
اْلَولَد":  اْلَوال د  َعلَى مَّة  َكَحق  ه  اْْلُ به نقل از رسول خاتم: "َحقُّ

، ص 1. ؛ فرائد السمطین، ج 229. و شبیه همین مضمون در: مناقب خوارزمی، ص 219مناقب خوارزمی، ص 

 .235و  234، ح 297و  296

ِفیقُ اْْلَن یُس الرَّف یُق َو ْْلَِماُم ا»...   ٥7 یُق  اْلَوالُِد الشَّ ق  ُة بِاْلَولَِد الصَِّغیرِ َو َو اْْلَُخ الشَّ بَاد  ف ي  اْْلُمُّ اْلبَرَّ َو َمْفَزُع اْلع 

ه  َو َخل یَفُتُه ف   بَاد  ُتُه َعلَى ع  ه  َو ُحجَّ َماُم أَم یُن َّللاَّ  ف ي َخْلق  یَة  النَّآد  اْْل  اه  ه  َو الدَّ ي ب الَ الدَّ ابُّ َعْن ُحَرم  اع ي إ لَى َّللاَّ  وَ د   الذَّ

ْلم  الْ َّللاَّ  اْْل مَ   َعن  اْلُعُیوب  اْلَمْخُصوُص ب اْلع 
ُ
نُوب  َو اْلُمبَرَّأ َن الذُّ ُر م  لْ َمْوُسواُم اْلُمطَهَّ س و یعنی: امام انی...«  مُم ب اْلح 

رفیق، پدر دلسوز، برادر تنی و دو قلو، مادر دلسوز به كودك خردسالش، پناه بندگان خدا در گرفتارى سخت 

كننده به سوى او و دعوت در میان خلقش و حجت او بر بندگانش و خلیفه او در بالدشاست، امام امین خداست 

كننده از حقوق او است، امام از گناهان پاك و از عیبها بر كنار است، به علم مخصوص و بخويشتن دارى و دفاع

 .200، ص 1اسالمیه(، ج  –: کافی، )ط نشانه دار است

مََّهاتِِهم ِمنْ  َعلَْیِهمْ  أَْشَفقَ ل ْْل َمام  َعاَلَماٌت ...   ٥8
ُ
هایی است ... ]از جمله[ ": یعنی: برای امام نشانهآبَائِِهْم َو أ

 .117و  116، ص 25برای مردم دلسوزتر از پدر و مادرشان است: بحاراالنوار، ج 



 

 

اند، بر کسی پوشیده نیست. ل زاد و ولد و رشد و تربیت فرزند، شدهاهمیت جایگاه والدینی که متحم  

های اولیه پس آمد و یا در همان ماهنمی شان نبود، آن طفل یا به دنیاهایها و مراقبتاگر آنها و حمایت

فرماید هرقدر هم تالش کنید، حتی قادر به می خاتم تاکید رفت. از همین رو رسولمی از تولد از بین

با این  ٥9جبران نمودن  یک لحظه از رنج و سختی که مادر هنگام تولد طفل خود متحمل شده، نیستید.

 ی رسول رحمت، حق امام، باالتر از حق پدر و مادر جسمانی  انسان است. ایشانوجود، به فرموده

 فرمایند: می

شان بیشتر است؛ دو پدر این ام ت هستیم و حق  ما بر این ام ت، از حق  پدر  نََسبی من و علی»

شویم و از می دهیم و به بهشت رهنمونمی زیرا اگر از ما اطاعت نمایند، آنان را از آتش نجات

 ٦0«نماییم.می راه بندگی خدای متعال، آنان را به برگزیدگان آزاده ملحق

 

 )کهف حصین( پناهگاه امن -

خواه  ٦1برند.می های زندگی به ایشان پناهامام، پناهگاهی امن برای آنانی است که در دشواری

دوست باشند یا دشمن؛ ایشان را به امامت قبول داشته باشند یا نه؛ مسلمان باشند یا غیر مسلمان 

... ٦2 

 

 ی علوم دانا به همه -

ترین منند و سرپرستی و هدایت خود را به او بسپرند، باید عال  قرار است دیگران به او اعتماد ک کسی که

 ی زمین باشد. و دانشمندترین فرد در کره

                                                 
ام فرمود: ش را جبران نمودهکنم زحماتمی رسول خاتم به فردی که پرسیده بود آیا من که از مادر پیرم پرستاری  ٥9

های او را ]در سختی  به دنیا آوردنت[ جبران اَل َو اَل ب َزفَرٍة م ن َزَفَرات َها": یعنی: هرگز؛ حتی یک ناله از ناله"

 .200، ص 15ای: مستدرک الوسائل، ج نکرده

َنا َعلَْیه مْ   ٦0
ه  اْْلُمَّة  َو لََحقُّ َن النَّار  إ لَى َدار  "أَنَا َو َعل يٌّ أَبََوا َهذ  طَاُعونَا م 

ُذُهْم إ ْن أَ ْم َفإ نََّها نُْنق   أَْعظَُم م ْن َحق   أَبََوْي و اَلَدت ه 

یَار  اْْلَْحَرار": بحاراالنوار، ج  يَّة  ب خ  َن اْلُعُبود   .259، ص 23اْلَقَرار  َو نَْلَحُقُهْم م 

 إ لَْیَنا": ما می پس از رسول خاتم()ششمین امام و جانشین  علیه السالمامام صادق   ٦1
فرمایند: "نَْحُن َكْهٌف ل َمن  اْلَتَجأَ

)هشتمین امام و  علیه السالم. ؛ امام رضا 299، ص 50پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد: بحاراالنوار، ج 

یَة  النَّآد" یعنی: امام، اند: "َمْفَزعُ های امام فرمودهجانشین رسول خاتم( نیز در تعریف ویژگی اه  بَاد  ف ي الدَّ پناه  اْلع 

 .200، ص 1سالمیه(، ج ا –اه به جايي ندارند: کافی )ط هاي مرگبار، ربندگان است آن هنگام که در مصیبت

مونه مروان اند. به عنوان نبه دشمنان و مخالفان خود پناه داده علیهم السالمموارد متعددی وجود دارد که اهل بیت   ٦2

ای را برای جنگ با ایشان تحریک شورش کرد و عده علیه السالم)حاکم اموي( کسی بود که بر علیه امام علی 

ادامه داد تا آنجا که  علیهم السالم)امام دوم( نیز به مخالفت و آزار اهل بیت  علیه السالمنمود. در زمان امامت امام حسن 

لیه عتیراندازی کنند. سپس در زمان امامت امام حسین  علیه السالمجان امام حسن  ای به پیکر بیباعث شد عده

ها کرد. با )امام سوم( برای اینکه امام را وادار کند با فردی ظالم و فاسد مانند یزید بیعت نماید، تالش السالم

ید از کمک دوستانش، خانواده اش اام)امام چهارم( ن علیه السالمی این اوصاف وقتی در زمان امامت امام سجاد همه

 علیه السالمرا به امام سپرد تا از ایشان در برابر خشم مردمی که شورش کرده بودند، محافظت کنند، امام سجاد 

 .584، ص 2، فصل 6ی مروان را در پناه خویش حفظ کردند. بنگرید به: منتهی اْلمال، باب پذیرفتند و خانواده



 

 

با مطالعه، تحقیق و آزمون و خطا شاید بتوان به علوم بشری مانند فیزیک و شیمی و پزشکی تا حد 

ی مجهولی هیچ نکته وپی برده تواند ادعا کند به ُکنه آن علوم می زیادی دست یافت اما آیا کسی

توان با همین روش به علوم ماورایی نیز دست یافت و یا به جزییات می برایش باقی نمانده است؟ آیا

ی دانشمندان دست به دست هم دهند با تکیه بر گذشته و اتفاقات آینده علم پیدا کرد؟ آیا اگر همه

ز این مربوط به زندگی قبل از این عالَم و حیات پس اتوانند حقایق می استعدادها و هوش و دانش خود

البته  ها پاسخ گویند؟ ر این حوزهدی سواالت بشر دنیا را آشکار کنند و بی هیچ شک و تردیدی به همه

 که نه.

ی علوم گذشته و آینده، زمینی و ماورایی، ... را به اما آیا گر خداوند عال م  قادر  متعال اراده فرماید همه

 البته که هست! خی از بندگانش عطا کند، امکان پذیر است یا خیر؟ بر

ی خداوند حکیم از باب رحمتش رسول خاتم و جانشینان او را مخزن علم خود قرار داده و آنها را به همه

ترین مرجع علمی مردم و مطمئن علیهم السالمدر طول تاریخ همواره اهل بیت  ٦3علوم دانا گردانده است.

اند و هیچ کسی نبوده که سوالی از ایشان بپرسد و بی پاسخ مانده باشد. آنها خود از انشمندان بودهد

کردند از این موهبت الهی استفاده کنند و سواالت خویش را از ایشان بپرسند. تا جایی می مردم دعوت

. اما افسوس که ٦٤«هیدبپرسید پیش از آنکه مرا از دست د»که امیر مومنان بارها به مردم فرمودند: 

مردم نه عظمت جایگاه علمی ایشان را درک نمودند و نه به خود رحم کردند تا با بهره مندی از علم  ائمه 

شان این بود که از تعداد موهای سرشان شان را آباد سازند. بلکه انتهای معرفت و خالقیتدنیا و آخرت

 ٦٥سوال کنند!

 

                                                 
 بنگرید به:   ٦3

يَنُة إ الَّ  رسول خاتم - ْلم  َو َعل يٌّ بَاُبَها َو َهْل ُتْدَخُل اْلَمد  يَنُة اْلع  نی: من شهر اب َها" یعبَ  م ْن فرمودند: "أَنَا َمد 

، ص 10توان وارد شهر شد؟: بحاراالنوار، ج می علم هستم و علی در آن است. چگونه جز از طریق در

120 . 

لْ ن سنّتمنابع اهل در  يَنُة اْلع  لْ  َو َعل يٌّ بَاُبَها َفَمنْ  م  یز روایتی مشابه آمده. مانند: "أَنَا َمد  َم َفْلیَْأت  أََراَد اْلع 

خواهد از درش وارد شود: می " یعنی: من شهر علم هستم و علی در آن است. هرکس علماْلبَاب

. ؛ مناقب 85ابن المغازلي، ص . همچنین بنگرید به: مناقب 84تا  80مناقب ابن المغازلي، ص 

، ح 361. و ص 286، ح 360. و ص 67، ح 98، ص 1. ؛ فرائد السمطین، ج 130و   40الخوارزمی، ص 

 .165، ص 9شرح نهج البالغة )ابن أبي الحديد(، ج  . ؛287

ْلٍم َعل ْمُت َفَقْد أَ  - ُ ف يَّ َو ُكلُّ ع  ْلٍم إ الَّ َو َقْد أَْحَصاُه َّللاَّ ْن ع  ْن ع  ام  اْلُمتَّ ي إ مَ ْحَصْیُتُه ف  "َما م  یَن َو َما م  ْلٍم إ الَّ ق 

َماُم اْلُمب ین" یعنی:  ْمُتُه َعل ی اا َو ُهَو اْْل 
ته و من هیچ علمی نیست مگر اینکه خداوند در جان من نبشَعلَّ

ام: علی آموختهر اینکه آن را به ام و علمی نبوده مگتمامی آن را در جان علی امام پرهیزگاران ضبط کرده

 .60، ص 1االحتجاج )طبرسی(، ج 

عُ  "ُهمْ  - ر  ه   َمْوض  ْلم ه  َو َمْوئ ُل ُحْكم ه  َو ُكُهوُف ُكُتب   س   أَْمر ه  َو َعْیبَُة ع 
ُ
محل اسرار  " آنها )اهل بیت(هَو لََجأ

مانى[ او خدایند و پناهگاه فرمان او و ظرف علم او و مرجع احکامش و جایگاه حفظ کتابها ]ى آس

 .47هستند: نهج البالغه )صبحی(، ص 

ُدون ي  ٦٤ : شرح نهج البالغة )ابن أبي سنّتسند اهل . ؛ 119، ص 10": بحاراالنوار، ج "َسلُون ي َقْبَل أَْن تَْفق 

 .286، ص 2الحديد(، ج 

 همان.  ٦٥



 

 

 کو برترین در تمامی صفات نی -

م ترین، حکیم ترین، های امام، آن است که در هر صفت  نیکویی، برترین است. عال  ها و ویژگیاز نشانه

این  ٦٦ پرهیزکارترین، عاقل ترین، شجاع ترین، سخاوتمندترین، عابدترین، ... در میان همگان است.

های مختلف به آن در موقعیت مسئله آنچنان آشکار و غیر قابل انکار بود که حتی دشمنان اهل بیت نیز

  ٦7کردند.می اقرار

 

 انتخاب شده از جانب خداوند -

برشمردیم، این است که  علیهم السالمی امامان هایی که دربارهی شئون و ویژگیبرتر و باالتر از همه

د چه دانمی متعال، بهتر از هرکسی قادر   ی خداوند حکیم هستند. قطعا خالق  ایشان، انتخاب شده

ُ ) ی سرپرستی  مردم است و صالحیت هدایت ایشان را داردکسی شایسته  يَْجَعلُ  َحْیثُ  أَْعلَمُ  َّللاَّ

  ٦8.(ر سالََته

 

 ی این عصرامام زنده

های پس از خود، دوازده جانشین و امام از همانطور که گفته شد رسول خاتم برای سرپرستی و هدایت  انسان

ی فرمودند. پیامبر رحمت بارها و بارها تاکید نمودند خوشبختی و هدایت مردم در گرو جانب خداوند متعال معرف

شان و یاری اوست. اما پس از پیامبر، اکثریت مردم، حکم آشکار خداوند و وصیت ی ایشان به امام زمانمراجعه

ل مان خویش تبعیت نکردند، بلکه در مقابمهم پیامبر را نادیده گرفتند و امامان را رها کردند. آنها نه تنها از امام ز

 دشمنان حق و انسانیت نیز ایشان را تنها گذاشتند و به یاری امام نشتافتند. 

های شرور و حسودی که توجه مردم به امام را تهدیدی برای قدرت و اعتباری که از طریق بدین ترتیب، انسان

دیدند، از فرصت  تنها ماندن  امام سوء استفاده کردند و می ظلم و پایمال کردن حقوق دیگران کسب کرده بودند،

امامان را یکی پس از دیگری به شهادت رساندند. تا اینکه نوبت به امامت  دوازدهمین و آخرین امام یعنی حضرت 

 رسید. علیه السالم مهدی 

                                                 
ْحَكَم النَّاس  َو أَْتَقى النَّاس  َو أَْحلََم النَّاس  َو أَْشَجَع النَّاس  َو أَْسَخى النَّاس  َو يَُكوُن أَْعلََم النَّاس  َو أَ  ل ْْل َمام  َعاَلَماتٌ "  ٦٦

 .116، ص 25أَْعبََد النَّاس  ...": بحاراالنوار، ج 

به عنوان نمونه، معاویه که دشمن امیر مومنان بود، به مردی که برای چاپلوسی نزد او حضرت علی را فردی   ٦7

ْن ت ْبرٍ َو بَْیتاا م ْن ت ْبٍن َْلَْنفَ  خوانده بود، با عصبانیت گفت: "َوْيَحكبخیل   م 
ذ ي ت ْبن ه  َو ُهَو الَّ  ُرُه َقْبلَ َد ت بْ ... لَْو َملََك بَْیتاا

ی " یعنی: وای برتو ... اگر علْیر يغَ ر  ي غُ  َكاَن يَْكُنُس ُبُیوَت اْْلَْمَوال  َو ُيَصل  ي ف یَها َو ُهَو الَّذ ي َقاَل يَا َصْفَراُء َو يَا بَْیَضاءُ 

بخشد و بعد، انبار کاه را. او کسی است که می انباری پر از طال و انبار دیگری پر از کاه داشته باشد، اول طال را

ای زرد  گفت:می ایستاد ومی یت المال که گویا جارو زده بود به تمازببخشید و در مکان می ی بیت المال راهمه

سن ت: شرح . ؛ سند اهل 144، ص 41و سفید )ای طال و نقره( کسی غیر از علی را فریب دهید: بحاراالنوار، ج 

علیه  ی علم و حلم امام جوادی دیگر، اعتراف مأمون درباره. ؛ نمونه22، ص 1نهج البالغة )ابن أبي الحديد(، ج 

 . 205ل خاتم( است: الصواعق المحرقة، ابن حجر هیثمی، ص )نهمین امام پس از رسو السالم

ی خود انتخاب کند( داناتر ی اینکه رسالتش را کجا قرار دهد )چه کسی را به عنوان فرستادهخداوند درباره  ٦8

 .124است: قرآن کریم، سوره انعام، آیه 



 

 

ر ایشان غضب کرد و آخرین هدایتگر از آنجا که مردم قدر نعمت  وجود امامان پیشین را ندانسته بودند، خداوند نیز ب

 ها خارج نمود تا جان عزیزش حفظ شود. خود را از دسترس انسان

 انجامد؟ می اما معنای این غیبت چیست و تا چه زمانی به طول

 دسترسی به هدایتگر غایب چگونه امکان پذیر است؟ 

 ...مردم این زمان، چگونه از هدایت امام غایب بهره مند گردند؟ 

 شود.می بیان درس هفتمپاسخ این سواالت در 

 

 نکات مهم این جلسه:

کنند، گرفته می پرست و کسی که گروهی از او تبعیتبه معنای پیشوا، سر« امام»ی از واژه« مامتا» -

 حی آن، پذیرش  سرپرستی  دوازده جانشین  الهی پس از رسول خاتم است. شده و معنای اصطال

رسول خاتم به امر خداوند دوازده جانشین پس از خود تعیین کرد و به همگان سفارش نمود به امام  -

 شان کنند.زمان خود مراجعه کنند، از آنها پیروی نمایند و یاری

ش را نشناسد و از او تبعیت نکند، با مرگ جاهلی و بدون ی رسول خاتم هر کس امام زمانبه فرموده -

 دین مرده است.

 دوازده جانشین رسول خاتم عبارتند از: -

o امام اول: علی بن ابیطالب، امیر مومنان 

o امام دوم: حسن بن علی 

o امام سوم: حسین بن علی 

o امام چهارم: علی بن الحسین 

o امام پنجم: محمد بن علی 

o امام ششم: جعفر بن محمد 

o مام هفتم: موسی بن جعفرا 

o امام هشتم: علی بن موسی 

o امام نهم: محمد بن علی 

o امام دهم: علی بن محمد 

o امام یازدهم: حسن بن علی 

o امام دوازدهم: حجت بن الحسن المهدی 

   دالیل عقلی  ضرورت اعتقاد به امام -

o فراد  به حکم عقل، هر رهبر دلسوز و سرپرست دوراندیشی در نبود  خویش جانشینی برای ا

ی پیامبران از جمله رسول خاتم نیز این بود که سن ت همهکند. می اش انتخابتحت  سرپرستی

 کردند. می جانشین  پس از خود را به مردم معرفی

o کند و می به تایید عقل آنچه در ضرورت وجود پیامبران گفته شد، پس از ختم رسالت نیز صدق

شان را شان را بیدار سازد، عقلای آسمانی نیاز دارند تا فطرتنان به فرستادهها همچانسان

شان را رفع شان تبیین کند، انحرافات دین را اصالح نماید، اختالفاترشد دهد، کالم خدا را برای

 فرماید، ...

 امام به اعتقاد ضرورت  یی  روا مستندات -

http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia/1045-whoisshia7
http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia/1045-whoisshia7


 

 

o االمر ی اطاعت از اولیآیه 

o ی والیت آیه 

o ی تبلیغآیه 

o نید اکمالی هیآ 

o ی دوازده گانه که پیامبر در آنها صریحا سرپرستی  مردم را پس از خود به ائمه تیوال ثیاحاد

 اند.سپرده

o اند.احادیث خالفت که در آنها پیامبر خاتم جانشینان  پس از خود را به مردم معرفی فرموده 

o امبر عالوه بر معرفی امامان، از مردم برای تبعیت و یاری ایشان احادیث امامت که در آنها پی

 بیعت گرفته است.

 های دوازده امامشئون و ویژگی -

o ک به امام، مانع گمراهی تا قیامت  تمس 

o کشتی نجات 

o مصون از هر خطا و آلودگی 

o تر از مادردلسوزتر از پدر، مهربان 

o )پناهگاه امن ) کهف حصین 

o ی علومدانا به همه 

o برترین در تمام صفات نیکو 

 

 


