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 امامت امير مؤمنان عليه السالم                    

 یث غدیر در منابع اماميه  و رویکرد عالمان اماميبر پایه حد        

 درآمد

 هاگزارش



 

 

 

 رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله( 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 امام علي عليه السالم

 روایت یکم: امام صادق از امام علي عليه السالم

 سند یکم: شيخ طوسي از امام صادق از امام علي عليهما السالم



 

 

 

فرموده است: به عليه السالم فرمود: امير المؤمنين امام صادق عليه السالم  ديگو يمفضل بن عمر م) 

يش از من به هيچ كس جز پيامبر صلي اهلل عليه و آله و ه چيز عطا كرده كه پخدا سوگند كه خداوند به من ُن

ها را بر آنان تمام نموود و  خداوند با واليت من دين اين اّمت را كامل كرد و نعمت ...عطا نكرده است:  مسل

صلي اهلل عليه و آله  پيامبربه اسالم آنان راضى شد، و اين هنگامى بود كه در روز واليت )روز غدير خم( به 

ن را كامل كردم و به اسالم به عنوان دين آنوان  فرمود: يا محمد! از من به آنان خبر بده كه امروز دينشا و سلم

 و نعمت خود را بر آنان تمام كردم(راضى شدم 

  بررسي سند

ح کورده اسوت   ين فرد در سند آن بوده را تصوح يات که اياز روا ياريعالمه بس

او را ثقوه   ييخ ب وا يو شو   يد ثوان يت شده است. بلکه شو  ين صاحب معالم، آنگونه که از او حکايهمچن

ر وثاقت او تامول کورده   ام که ددهينشن يده و از کسيرا ند يرزا هم گفته که تا االن کسيدانستند. مرحوم م

باشد



 

 

 

است يگاه بلنديجا يمورد وثوق و دارا

مورد وثوق بود يفرد احمد بن محمد بن خالد

ثش يدر حد يمحمد بن خالد برق

ف بوده استيضع

خ استيف بود اما اعتماد من به قول شيثش ضعيگفته است او در حد ينجاش



 

 

 

ح يترج يخ را بر نجاشيدرست آن است که عالمه، قول ش

 يف شوص  برقو  يدر تضع يظ ور ين گفتار نجاشيرا ايخ را گفت زينداد بلکه اعتماد خودش به قول ش

ل يکورد و بور مراسو    يف نقل مو يد ضعرا او از افرايگردد ز يبر م يث برقيف او به احاديندارد بلکه تضع

ندارد يخ معارضيق شين توثينمود. بنا برا ياعتماد م



 

 

 

نجاشي گفت: مفضل داراي مذهب فاسد است و روايات او اضطراب دارد و بدان اعتناء نموي شوود   

ي او کتاب ايي هم ذکر شده که قابل اعتماد نيستند ... شيخ مفيد او را در زمره اصحاب خاص امام صوادق  برا

عليه السالم و از جمله افراد مورد وثوق آن حضرت  و نيز از جمله فق اء صالح به شمار آورد. شيخ طوسوي  

ايتي را که با سند خوودش از  نيز او را از جمله افراد ممدوح به حساب آورده است. همچنين شيخ طوسي رو

محمد بن سنان و او از مفضل نقل مي کند، مي آورد و در ذيل آن روايت مي گويد: اول چيزي کوه در ايون   

روايت است آنکه غير از محمد بن سنان کسي آن را از مفضل نقل نکرد و محمد بن سنان مورد طعن بوده و 

اي بوا صوراحت   ن کالم شيخ طوسي ماننود يوج جملوه   جدًا ضعيف است. من مي گويم )آيت اهلل خويي(: اي

است در اعتماد او به مفضل و اينکه مفضل مورد طعن نيست ... همچنين تصصي  زدن امام صادق اين فورد  

د از مفضول و  يو خ مفيق شين مطلب، توثياست. به ارا به کتاب معروف به توحيد مفضل، در جاللت او کافي 

گفوت او فاسود    ينکوه نجاشو  يز اضافه کون. اموام ا  يبه شمار آورده را ن نياو را از ممدوح يخ طوسينکه شيا

ه السوالم بوه   يو ن  و در زمره خواص امام صوادق عل يد که او را از فق اء صالحيخ مفيالمذهب است با کالم ش

 ياتيو م به سوبب روا يدهيح ميترج يد را بر نجاشيخ مفيحساب آورده است، در تعارض است و ما کالم ش

نکه يآن ا را نمود. و ا يتواتر اجمال يتوان ادعا يات مين روايل کثرت اياند و به دلديخ مفيالم شکه پشتوانه ک

ن کالمش درست باشد، نشان از عدم وثاقت او يه است، بر فرض آنکه ايگفته است او مضطرب الروا ينجاش

ن کوالم او  يو ست، ايابل اعتماد ناو ذکر شده که ق يبرا ينکه گفته مصنفاتيم. اما ايان کرديندارد چنانچه قبال ب

م. يو داند و ما هور دو آن را جوواب داد   يه ميهم به خاطر آن است که او را فاسد المذهب و ومضطرب الروا

بزرگ و مورد وثوق است ين فرديبنابرا



 

 

 

السالم رسويده   از امام صادق عليهق مفضل يمحمد بن سنان و او از طر توسطبا دو سند معتبر که از 

 است.

 از امام علي عليه السالمسند دوم: صفار از امام صادق 

 سند سوم: شيخ صدوق از امام صادق از امام علي عليه السالم



 

 

 

 روایت دوم: سليم بن قيس از امام علي عليه السالم 

علّي عليه الّسالم را در مسجد رسول خدا صّلى اللَّوه   ،گويد: در خالفت عثمانقيس هاللى  سليم بن

گفتند و به مذاكره علم و فقه مشغول بودند و ما از قريش و عليه و آله و سّلم ديدم و جماعتى هم حديث مى

ود و ات بودند و عثموان در خانوه خوود بو    از صبح تا ظ ر در اين مذاكر... آن ا شرف و فضل آن ا ياد كرديم 

نه خودش و نه هويچ  علّى بن أبى طالب هم ساكت بود و هيچ كالمى نفرمود  اّطالعى از اين مجلس نداشت.

...  گوويى  روى آورده و گفتنود: اى ابوو الحسون! چورا سوصن نموى       به اوبعد از آن مردم يك از اهل بيتش. 

يا َأيَُّ ا »دانيد كه اين آيات كجا نازل شده است: دهم آيا مىد مىشما را به خداى تعالى سوگنحضرت فرمود: 

ِإنَّما َوِليُُّكُم اللَّوُه َو َرُسووُلُه َو الَّوِذيَن آَمُنووا     »و آيه « الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

سول خدا گفتند: آيا اين آيات خاص بعضوى از  مردم به ر« َو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعوَنالَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة 

شود  و خداى تعالى به پيامبرش فرمان داد كه واليان امر را به آن ا شامل همه آن ا مى مؤمنان است و يا آنكه

كاة و حّج آن ا را تفسير كرده است، پوس  اعالم كند و واليت را براى آن ا تفسير كند همان گونه كه صالة و ز

آن ا گفتند: به خدا چنين است و ما هم همه آنچوه را كوه گفتوى    ...  در غدير خّم براى مردم منصوب كردمرا 

 ... ايمشنيده



 

 

 

 بررسي سند

ها در زمان خود و مورد وثوق آنان بوده استيخ قمياو ش

گاه است و موورد اعتمواد   يجا يبزرگ اهل قم بوده و نزد آنان دارا

کامل است

ژه استيگاه ويجا يدارا يفه و فردين طايخ ايش يو

 مورد وثوق و راستگو بود( ي)انسان



 

 

 

)فردي مورد وثوق و راستگو بود(

 گاه نزد آنان بود(يجا ي)او بزرگ اصحاب ما از اهل بصره و دارا

 

.

برسود   [اصحاب اجمواع آنان ]از  يکيکه بتواند با سند معتبر به  يتيبر آنکه هر روااصحاب اجماع داردند 

. يکي از اين افراد حماد بن عيسي است.است آن روايت صحيح

نصست پيشگامان از گذشتگان صوالح موا را کوه صواحب تصونيف      

بودند ذکر مي کنم

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85


 

 

 

 در رجال خود او را از جمله اولياي از اصحاب امام علي عليه السالم شمرده است برقي

 روایت سوم: ابو علي همداني از امام علي عليه السالم 



 

 

 

 روایت چهارم: مکحول از امام علي عليه السالم

 روایت پنجم: امام حسين از امام علي عليه السالم



 

 

 

 روایت ششم: امام باقر از امام علي عليهما السالم 



 

 

 

عرضكردم: اى فرزنود رسوول   اقر عليه السالم شرفياب شدم و ويد: من خدمت امام بجابر بن يزيد گ

حضرت فرمود: اى جابر تو را آگاه نسوازم بور    مرا ميسوزاند.خدا براستى كه اين اختالف شيعه در مذهبشان 

حقيقت اختالف آن ا كه اين اختالف از كجا سرچشمه گرفته و از چه ج ت تفرقوه و جودا ى پيودا كردنود      

ند رسول خدا، فرمود: پس هر گاه آنان اختالف كردند تو راه اختالف را پيش مگيور،  عرضكردم: چرا اى فرز

در روزگار خوود   نند كسى است كه منكر رسول خدا صلي اهلل عليه وآلههمانا هر كه منكر امام وقت گردد ما

ات پيغمبور  همانا امير مؤمنان عليه الّسالم پس از اينكوه هفوت روز از وفو   باشد، اى جابر ... آن حضرت شده 

بوود كوه از    اى ايراد فرموود و ايون خطبوه پوس از آن    براى مردم خطبه گذشت در مدينه صلي اهلل عليه وآله 

سفر حجة ه رسول خدا ب ... و در آن خطبه چنين فرمود: ن و گرد آوردن آن فراغت جسته بودآورى قرآجمع

ى بورايش سواختند و بواالى آن رفوت و     غدير خم آمد در آنجا دستور داد شبيه منبور ه الوداع رفت و سپس ب

پوس روى   .هر كه را من سرور و مولى هستم علوى سورور و مووالى او اسوت     فرمود: وبازوى مرا بلند كرد 

ر بواره جريوان آن   و خداى عز و جل د دادوستى من است دوستى خدا، و روى دشمنى من است دشمنى خ

و اسالم ن كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم امروز دين شما را برايتاروز اين آيه را نازل فرمود: 

 ... پسند پروردگار جل ذكره گرديد موردپس واليت من كمال دين و  را دين شما انتصاب كردم. 

 روایت هفتم: سلمان از امام علي عليه السالم 



 

 

 

صلي اهلل عليه گويد: شنيدم از سلمان فارسى كه ميگفت: چون رسول خدا مي سليم بن قيس هاللى 

على عليه الّسوالم كوه مشوغول غسول     مام ا نزدمن ... از دنيا رفت و مردم كردند آنچه را كردند  و آله و سلم 

بود رفتم و او را از ماجرا مطلع ساختم و گفتم: هم اكنون ابو بكر بور  صلي اهلل عليه و آله و سلم دادن پيغمبر 

صلي اهلل  رسول خدا :على عليه الّسالم فرمودصلي اهلل عليه و آله و سلم جاى گرفت ... فراز منبر رسول خدا 

صلي اهلل عليه و آله خبر داد كه شيطان و سران اصحاب او در روزى كه رسول خدا  من به عليه و آله و سلم

ضور داشوتند، آن وقتوى كوه    دستور خداى عز و جل براى مردم منصوب فرمود حه در غدير خم مرا بو سلم 

غا بوان   هسزاوارترم ، و بدان ا دسوتور فرموود كوه حاضوران بو      آن ا به خودردم فرمود: من از آن ا پيغمبر به م

بورود موردم پوس از     دنيان خبر داد كه چون از اين ... و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم به م برسانند

 ابو بكر بيعت كنند ... مصاصمه با يك ديگر در سقيفه بنى ساعدة با

 بررسي سند 

 يم انسوان يبن ابراه ي)عل

 درست است(  يمذهب يراث، مورد اعتماد و دايمورد وثوق در حد



 

 

 

در وثاقوت   يديو چ تردي. هو 

ت يو رش از او روايدر تفسو  يم[بون ابوراه   يعلکه: اوال: فرزند او ]يل آنم بن هاشم وجود ندارد به دليابراه

د بون طواووا ادعوا    يا: سيت کند. ثانيرش روايکرده است و او ملتزم شده که از افراد مورد وثوق در تفس

 م يت علو يو ث اهول ب يو بوده که احاد ين نفرياست. ثالثا: او اول يم بن هاشم اجماعيکرده که وثاقت ابراه

بودند که  يها افراديان قميکه در م يات او اعتماد داشتند در حاليها به روايم آورده  و قمالسالم را در ق

ث او موورد قبوول   ين احادين چنيدانستند ا ير بودند  و اگر او را مورد اعتماد نميث سصت گيدر امر حد

 ان آنان نبوديدر م

)فردي مورد وثوق و راستگو بود(

فردي مورد وثوق است

نصست پيشگامان از گذشتگان صوالح موا را کوه صواحب تصونيف      

بودند ذکر مي کنم



 

 

 

 از جمله اولياي از اصحاب امام علي عليه السالم شمرده استبرقي در رجال خود او را 

 روایت هشتم: امام باقر و محمد حنفيه از امام علي عليه السالم

 سند یکم: امام باقر از امام علي عليه السالم



 

 

 

 يا  .

 ماوان   سابع   فاي  وآله عليه اهلل صلى نبيه وف ة بعد امتحنني وجل عز اهلل إن اليهود أخ 

 ي  الث ني  وأم أوله  وام .  صبورا ونعمته منه - لنفسي تزكي  غير م  - فيه  فوجدني

 وأخا   أمتاه  جميا   على حي ته في نيَرأمَّ وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول فإن ، اليهود أخ 

 الشا مد  يبلا   أن وأمارمم  ، المار   والط عا   والسم  البيع  منهم حضره م  جمي  على

 حضارته  إذا أماره  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول ع  إليهم المؤدى فكنت ، ذلك الغ ئب

 لي الخلق م  أحد من زع  نفسي في تختلج ال ، تهف رق إذا منهم حضرني م  على واألمير

 صلى اهلل رسول أمر ثموف ته بعد وال وآله عليه اهلل صلى النبي حي ة في االمر م  شئ في

 ما   باه  اهلل أحدث ال   عند زيد ب  أس م  م  وجهه ال   الجيش بتوجيه وآله عليه اهلل

 والخازر   األوس ما   وال العرب ءأفن  م  أحدا النبي يدع فلم ، فيه توف ه ال   المرض

 بعاي   يراناي  مما   أحادا  وال ومن زعتاه  نقضه على يخ ف مم  الن س س ئر م  وغيرمم

 ما   وال ، الجيش ذلك في وجهه إال حميمه أو أخيه أو أبيه بقتل وترته قد مم  البغض ء

 ما   قلوب لتصفو ، والمن فقي  قلوبهم والمؤلف  وغيرمم والمسلمي  واألنص ر المه جري 

 الواليا   ما   دافا   يادفعني  وال ، أكرمه مم  شيئ  ق ئل يقول ولئال ، بحضرته معي يبقى

 يمضاي  أن أمتاه  أمار  ما   شئ في به تكلم م  آخر ك ن ثم ، بعده م  رعيته بأمر والقي م

 وأوعاز  التقادم  أشد ذلك في وتقدم ، معه أنهض مم  أحد عنه يتخلف وال أس م  جيش

 إال وآله عليه اهلل صلى النبي قبض أن بعد أشعر فلم التأكيد أكثر فيه وأكد اإليع ز أبل  فيه

 ، مواضاعهم  وأخلاوا  ، مراكازمم  تركوا قد عسكره وأمل زيد ب  أس م  بعث م  برج ل

 ما   إلايهم  وتقدم به أمرمم و له أنهضهم فيم  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر وخ لفوا

 أميارمم  فخلفوا ، إليه أنف ه ال   لوجهه ينف  حتى لوائه تحت معه والسير أميرمم مالزم 

 م  آراؤمم به واختصت أصواتهمركض  الخيل على يتب درون وأقبلوا ، عسكره في مقيم 

 ما   أعن قهم في لم  استق ل  أو رأ  في مش رك  أو المطلب عبد بني من  الحد من ظرة غير

 األشاي ء  س ئر ع  وبتجهيزه غولمش وآله عليه اهلل صلى اهلل برسول وأن  ذلك فعلو ، بيعتي



 

 

 

 على ورد م  أقرح اليهود أخ  ي  م ا فك ن ، منه  به بدئ م  وأحق أممه  ك ن فإنه مصدود

 .الرزي  عظيم م  فيه أن  ال   م  قلبي

 عليوه السوالم  فرمود: بزرگ ي ود نزد على بن ابى طالوب   عليه السالمگويد: امام باقر جابر جعفى مى

د كه آن حضرت از جنگ ن روان برگشته و در مسجد كوفه نشسته بود، پوس گفوت: يوا    آمد و آن هنگامى بو

دانود،  خواهم از تو از چيزهايى بپرسم كه پاسخ آن ا را جز پيامبر يا وصوى پيوامبر نموى   امير المؤمنين، من مى

ه كه كه هر گاايم چنين يافته ر كتاب آسمانى خودخواهى بپرا، گفت: ما دفرمود: اى برادر ي ود، هر چه مى

كند كه از خاندان خودش كسى را تعيين كند كه به كوار اّموت او   به او وحى مى انگيزدخداوند پيامبرى برمى

ديگور   پس از او به اين وصيت عمل كننود.  پس از او قيام كند و در اين باره وصيتى به امت خود كند و اّمت

به من خبور بوده    كند.ن، اوصياء آنان را امتحان مىشااينكه خداوند در زمان حيات پيامبران و هم پس از مرگ

كند و چون خداوند اوصياء پيامبران را چند بار در زمان حيات پيامبران و چند بار پس از مرگشان امتحان مى

به او فرمود: سوگند به خودايى   عليه السالمكشد  على از اين امتحان راضى شد، سرانجام كارشان به كجا مى

 عليوه السوالم  ايى نيست، همان خدايى كه دريا را بر بنى اسرا يل شكافت و تورات را به موسى كه جز او خد

كنى  گفت: آرى، فرمود: سوگند به نازل فرمود، اگر به تو از حقيقت آنچه پرسيدى خبر دهم، به آن اقرار مى

پذيرى  دهم اسالم را مىكسى كه دريا را بر بنى اسرا يل شكافت و تورات را به موسى نازل كرد، اگر پاسخ 

فرمود: همانا خداوند در زمان حيات پيامبران اوصوياء آنوان را در هفوت موورد      على عليه السالم گفت: آرى.

كند تا ميزان فرمانبردارى آنان را معلوم شود و چون از فرمانبردارى و امتحوان آنوان راضوى شود،     امتحان مى

ان حيات خود، دوستان خود و در زمان مرگشوان، اوصوياء خوود    دهد كه آنان را در زمپيامبران را دستور مى

گردد، آنگاه خداوند پس از قرار دهند و اطاعت از اوصياء بر گردن آن ايى كه پيامبران را قبول دارند ثابت مى

كند تا ميزان شكيبايى آنان معلوم گردد و چوون از امتحوان   مرگ پيامبران، اوصيا را در هفت مورد امتحان مى

حالى كه سعادت آنان كند تا به پيامبران ملحق شوند در ن راضى شد، سرانجام آنان را با سعادت همراه مىآنا

فرمود: اى برادر ي ودى، خدا پس از وفات پيامبرش مرا در هفت مورد امتحان كرد  سپس كامل شده است ...

و اما دّومى اى بورادر  ...  يافتآنكه بصواهم خودستايى كنم، مرا به وسيله لطف و نعمت خودش شكيبا و بى

ي ودى، اين بود كه پيامبر خدا )ص( در زمان حيات خود مرا به جميع اموت خوود اميور گردانيود و از تموام      

حاضران بيعت گرفت و اينكه آنان بايد سصن مرا بشنوند و از من اطاعت كنند و دستور داد كه اين موضووع  

رسانيدم كه من وقتى در محضر پيامبر بودم دستور او را به مردم مى را حاضران به غا بان برسانند و چنين بود

كرد كوه  شدم امير كسانى بودم كه همراه من بودند و هرگز به ذهنم خطور نمىو چون از آن حضرت جدا مى

كسى از مردم نه در زمان پيامبر و نه پس از مرگ او در اين باره با من منازعه كند، سپس پيوامبر خودا )ص(   

مريض كرد، همان مرضى ان داد كه سپاهى با اسامة بن زيد آماده شود و آن هنگامى بود كه خداوند او را فرم

رفوت آن  بيم آن موى  كه در آن از دنيا رفت و پيامبر هيچ كس از عرب و اوا و خزرج و ديگران از مردم كه

به ج وت كشوتن پودر يوا بورادر يوا       پيمان را نقض كند و در آن منازعه نمايد و نه كسى را از آنان كه به من 

نگريستند، باقى نگذاشت مگر اينكه آنان را در اين سپاه قرار داد و نيز كسى از خويشانش به ديده دشمنى مى



 

 

 

م اجران و انصار و مسلمانان و غير آنان و كسانى كه تأليف قلب شده بودند و منافقوان بواقى نگذاشوت، توا     

د صاف باشد و كسى چيزى نگويد كه مرا ناراحت كند و كسى مرا از ماندندل اى كسانى كه در محضر او مى

واليت و قيام به امور رعيت او پس از او باز ندارد و آخرين سصنى كه با من در باره امت خوود گفوت، ايون    

بود كه سپاه اسامه حركت كند و كسى از آنان كه با او همراه نموده است از آن تصلف نكنند و در اين باره با 

يدترين نوعى پيش رفت و با رساترين بيان به آن سفارش داد و شديدا بر آن تأكيد نمود ولى پس از آنكه شد

پيامبر خدا )ص( از دنيا رفت، مردانى از همراهان اسامه و اهول سوپاه او را ديودم كوه مراكوز خوود را تور         

را گسيل داشته بود و آنان را به مالزمت  اند و با دستور پيامبر كه آنانهايشان را خالى نمودهاند و پايگاهكرده

امير خود و رفتن زير پرچم او خوانده بود مصالفت كردند و از امير خود كه در ميان لشكر بود جدا شودند و  

سواره آمدند تا آن پيمانى را كه خداوند براى من و پيامبرش بر گردن آن ا گذارده بود بگشايند كه گشودند و 

ر و خدا داده بودند نقض كنند، پس نقض كردند و براى خود پيمانى بستند كه هياهوى تع دى را كه به پيامب

بسيار داشت و فقط به آراء خودشان اختصاص داده بودند، بدون آنكه با يكى از موا فرزنودان عبود المطلوب     

ينود. ايون   سصن گويند و يا در رأى دادن شركت دهند و يا بصواهند كه بيعت مرا كه بر گردنشان بود باز نما

كار را كردند در حالى كه من به پيامبر و تج يز او مشغول بودم و از كارهاى ديگر باز مانده بودم چوون ايون   

دار كرد، در تر از همه و سزاوارتر از هر كار ديگر بود. اى برادر ي ودى، اين كار دل مرا بيشتر جريحهكار م م

توانست جواى او  رو رفته بودم و كسى را كه جز خدا نمىاى غمبار فحالى كه من در مصيبتى بزرگ و فاجعه

را پر كند، از دست داده بودم و من بر آن صبر كردم در حالى كه مصيبت ديگرى بدون فاصله و متصل به آن 

 .به من رسيد. سپس رو به اصحاب خود كرد و فرمود: آيا چنين نبود  گفتند: آرى يا امير المؤمنين

 سند دوم: محمد حنفيه از امام علي عليه السالم



 

 

 

 روایت نهم: افراد گوناگون از امام علي عليه السالم

 از امام علي عليه السالم واثلة بن عامراول: ابو الطفيل  سند

 از امام علي عليه السالم واثلة بن عامرسند دوم: ابو الطفيل 



 

 

 

 ، ابورافع و ابواالسود از امام علي عليه السالمواثلة بن عامرابو الطفيل سند سوم، چهارم، پنجم: 

 



 

 

 

 : ابوذر از امام علي عليه السالمسند ششم

 روایت دهم: افراد گوناگون از امام علي عليه السالم

 از امام علي عليه السالم سعد بن عميرةسند یکم: 



 

 

 

 از امام علي عليه السالم نفيع بن زید وهب، بن سعيد، مر ذي عمروسند دوم: 

 سوم: زاذان از امام علي عليه السالمسند 



 

 

 

 السالم ه يعلحسن امام 

 مجتبي عليه السالم روایت یکم: امام سجاد و ابو عمر زاذان از امام

 سند یکم: امام سجاد از امام مجتبي عليهما السالم 



 

 

 

 سند دوم: ابو عمر زاذان از امام مجتبي عليه السالم

 روایت دوم: شعبي از امام مجتبي عليه السالم



 

 

 

 امام حسين از امام علي عليه السالم

بكور گذشوت و موردم بوا او      د: چون كار ابونقل کراز گفته پدرش از جدش  عليه السالمامام ششم 

عليوه السوالم   بكر هميشه در برابر علوى   عليه السالم دست برداشتند ابوبيعت كردند و از على بن ابى طالب 

در موقوع تن وا ى   ...  داد ولى از آن حضورت گرفتگوى و دلتنگوى ميديود    ي خوش برخوردى از خود نشان م

دلتنگيود و از  ت عورض كورد يوا ابوا الحسون چورا از مون        آن حضره خدمت حضرت آمد و خلوت كرد و ب

ه مفاد ب آياخدا ه را بو ت: ... فرمود حضرت چشم بد و خسته بمن نگاه ميكنى ه و ب پيشوا ى من بد بين بوده

 البته شما گفت: آقاى بر تو و هر مسلمانم يا تو من  ،در روز غدير حديث پيغمبر صلي اهلل عليه و آله  وسلم

 .شودمسلمانان مىشايسته زمامدارى اين گونه فضا ل شصصى ه بمود: حضرت فر... 



 

 

 

 عليه السالم م سجاداما

 ه و آلوه   َمونْ  ياهلل عل يه السالم درباره سصن رسول خدا صليد: از امام چ ارم عليگو يابواسحاق م

  پرسيدم. امام عليه السالم فرمود: به آنان اعالم کرد که علي عليه السالم اموام بعود از    َفَعِليٌّ َمْوَلاُه ُهَمْوَلا ُكْنُت

 اوست.  

 امام باقر عليه السالم



 

 

 

 روایت یکم: ابو محمد از امام باقر عليه السالم

 ترجمه ..........

 روایت دوم: ابان بن تغلب از امام باقر عليه السالم

: از امام باقر عليه السالم درباره گفته پيامبر صّلى اللَّه عليه و آله   َمْن ُكْنُت َمْوَلاُه يدگوبن تغلب بان ا

ف مانود   اصحابشبه آن حضرت سعيد مطلب به اين روشنى سؤال دارد  ابودم. فرمود: اى َفَعِليٌّ َمْوَلاُه   پرسي

 كه در ميان آنان على عليه السالم قا م مقام او خواهد بود.



 

 

 

 ز امام باقر عليه السالمروایت سوم: فضيل بن یسار ا

ٍء َحتَّوى ُتِقيُمووا التَّوْوراَة َو    َشويْ  ه السالم در باره آيه   يا َأْهَل اْلِكتاِب َلْسُتْم َعلىيفضيل از امام باقر عل

واليت آل محّمد و اين آيه همان را معين ميكند: يوا َأيَُّ وا    د: يعنىيگو ي  مَربُِّكْمَو ما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن  اْلِإْنِجيَل

 اين دستور همان واليت است. :فرمود الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه

 روایت چهارم: یزید کناسي از امام باقر عليه السالم 

 

 

آيا على عليوه السوالم در زموان    گويد: از امام باقر عليه السالم پرسيدم: فدايت شوم  يزيد کناسي مي

حيات رسول خدا صّلى اللَّه عليه و آله بر اين امت از طرف خدا و رسولش حجت بود  فرمود. آرى، روزى 

طواعتش  اه منصوبش ساخت و ايشان را بواليتش دعووت كورد و بو   دم به پا داشت و كه پيغمبر او را براى مر

 دستور داد.



 

 

 

 سند روایت:

ح يت صحيت در رتبه رواين روايسند ا

است

او در زمان خوودش بوزرگ   

مورد وثوق است ياصحاب ما بوده و فرد

گاه بوده استيجا ي، بزرگ اهل قم و نزد آنان دارايسيابو جعفر احمد بن محمد بن ع

 

بلند بود يگاهيجا يمورد وثوق و دارا ين محبوب فردحسن ب



 

 

 

دارد ييار بااليهشام بن سالم وثاقت بس

.)ترجمه(

 روایت پنجم: ابوالجارود از امام باقر عليه السالم



 

 

 

 

فرموود: بوا   گوردد   اى شناخته مىبو الجارود گويد: از امام باقر عليه السالم پرسيدم امام با چه نشانها

بر مردم حّجوت   تا آنکه داوند تبار  و تعالى بر امامت اوستنصستين آن ا تصريح از جانب خد خصلت. چن

با نام و شص  به او را  و چون پيامبر صلى اللَّه عليه و آله على عليه السالم را به امامت منصوب نمود باشد.

 مردم شناساند.

 

 روایت ششم: سدیر از امام باقر عليه السالم

 ترجمه: ......



 

 

 

 روایت هفتم: امام صادق از امام باقر عليهما السالم

 

آمد. روز زمين فرود ه روزى كه ب . روزى كه لعن شد.زد دفعه ناله چ ارابليس امام باقر عليه السالم: 

 مبر صّلى اللَّه عليه و آله و روز غدير.بعثت پيا

 بررسي سند:

 گاه است(يجا ي)هارون بن مسلم مورد وثوق و دارا

ق افراد مورد وثوق بوه  يم به آنچه که از طريده ير خبر مين تفسيما در ا

ده استيما رس



 

 

 

 ه السالمي، و ... از امام باقر علمسلم بن محمدزراره، روایت هشتم: 

 

كوه   کردنود از امام باقر عليه السالم روايوت   بريد و ابو الجارود ،بن مسلممحمد  ،بكير ،فضيل ،زراره

ِإنَّموا َوِلويُُّكُم اللَّوُه َو َرُسووُلُه َو      واليت على عليه السالم امر كرد و آيه ه فرمود: خداى عز و جل رسولش را ب

 د و واليت اولو االمور را واجوب سواخت   را بر او نازل فرمو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َو

صّلى اللَّه عليه و آله امر فرمود تا واليت را براى آن وا   به پيامبرخدا  دم ندانستند مقصود از واليت چيست.مر

انوب خودا رسويد    واليوت از ج ه چون امر ب زكاة و روزه و حج را توضيح داد.توضيح دهد، چنان كه نماز و 

ه از ايون ج وت دلتنوگ شود و بو      دين برگردند و او را تكذيب كننود  حضرتش دلتنگ شد و ترسيد مردم از

ه تو نازل شده اى پيغمبر آنچه از پروردگارت ب: پروردگارش مراجعه كرد، خداى عز و جل باو وحى فرستاد

را  ردم حفظ ميكند. او هم امر خداى تعوالى م را از گزندو خدا ت اگر نكنى پيام او را نرسانيدى هماناو  برسان

امر واليت على عليه السالم در روز غدير خم قيام نمود و مردم را براى نماز جماعت بانوگ  ه اعالن كرد و ب

الجارود گفتند: اموام بواقر    نه گويد: همگى جز ابوعمر بن اذي غا بين برسانند.ه زد و فرمان داد كه حاضرين ب

عز كه خداى  شد و امر واليت آخرين آن ا بود اجبات خدا يكى پس از ديگرى نازل ميعليه السالم فرمود: و

اموام بواقر عليوه     ر شما تمام نموودم. امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بو جل اين آيه را نازل فرمود: 



 

 

 

ا براى شما كامول  واجبات رد از اين واجبى بر شما نازل نكنم. فرمايد: بع السالم فرمود: خداى عز و جل مي

 كردم.

  ت:یسند روابررسي 

مورد وثوق در  يم انسانيبن ابراه ي)عل

 درست است(  يمذهب يث، مورد اعتماد و دارايحد

در  يديو چ تردي. ه

رش از او يم( در تفسو يبون ابوراه   يل آنکه: اوال: فرزند او )علو يم بن هاشم وجود ندارد به دليوثاقت ابراه

د بن طاووا يا: سيت کند. ثانيرش روايت کرده است و او ملتزم شده که از افراد مورد وثوق در تفسيوار

 م يت عليث اهل بيبوده که احاد ين نفرياست. ثالثا: او اول يم بن هاشم اجماعيادعا کرده که وثاقت ابراه

بودند که  يها افراديان قميکه در م يات او اعتماد داشتند در حاليها به روايالسالم را در قم آورده  و قم

ث او موورد قبوول   ين احادين چنيدانستند ا ير بودند  و اگر او را مورد اعتماد نميث سصت گيدر امر حد

 ان آنان نبوديدر م

 



 

 

 

منزلت بزرگ است يدارا

 گاه نزد آنان بود(يجا ي)او بزرگ اصحاب ما از اهل بصره و دارا

بون  )زراره 

 بزرگ اصحاب ما در زمان خود و مقدم بر آنان بود(اعين 

 روایت نهم: فضيل بن یسار از امام باقر عليه السالم

 چنانچه براى . حج و واليت ،روزه ،زكاة ،الّسالم: بناى اسالم روى پنج پايه است: نمازامام باقر عليه 

 .براى چيز ديگرى فرياد زده نشد واليت در روز غدير فرياد زده شد

21 ص 2 ج

 بررسي سند



 

 

 

 ست است( در يمذهب يث، مورد اعتماد و دارايمورد وثوق در حد يم انسانيبن ابراه ي)عل

مورد وثوق و  يانسان ير بجليجعفر بن بش

بزرگ است جايگاه يدارا

که بتوانود   يتي، ابان بن عثمان از جمله اصحاب اجماع است که اجماع شده بر آنکه هر روايبه گفته َکش

بعود از او،   ياگور راو  يبرخوردار است حتو  ياز اصحاب اجماع برسد از اعتبار کاف يکيبا سند معتبر به 

است. عالوه بر آنکه او از جمله  يوثاقت ابان بن عثمان کاف ين مطلب برايا م مل باشد. ايمج ول  يفرد

 يق افراد مورد وثووق مو  يرش آورده از طريم است و او گفته که آنچه در تفسيبن ابراه ير عليان تفسيراو

باشد

سوار موورد   يل بون  ي)فض

 وثوق است(



 

 

 

 روایت دهم: محمد بن مسلم از امام باقر عليه السالم

َم َأْكَمْلُت َلُكوْم  اْلَيْو امام باقر عليه السالم: واليت، آخرين فريضه بود که خداوند نازل کرد سپس آيه  

 ................نازل کرد.  ........................  را ِديَنُكْم

 بررسي سند

 روایت یازدهم عبد اهلل بن عطاء از امام باقر عليه السالم 

 



 

 

 

 امام صادق عليه السالم

 ت یکم: ابوبصير از امام صادق عليه السالمروای

 



 

 

 

َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو   قول خدا عز و جل  درباره ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السالم

گفوتم:  على بن ابى طالب و حسن و حسين علي م السالم نازل شود.  پرسيدم فرمود: در باره   ُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

چرا او نام على و خاندانش را در كتاب خدا عز و جل نبرده  فرمود: در پاسخ آن ا  به راستى مردم مى گويند:

توا اينكوه رسوول    سه ركعت و چ ار ركعت را نام نبورد   ،بگو يد: براى پيغمبر آيه نماز نازل شد و خدا در آن

صلي اهلل عليه و آله و سلم وفوات كورد،   چون رسول خدا ...  آن را شرح دادخدا صلي اهلل عليه و آله و سلم 

به ج ت تبليغات بسيارى كه رسول خدا صلي ، ّق از همه مردم بود براى پيشوا ىو أح اولى على عليه السالم

 شته بود و دست او را گرفت.نسبت به او كرده بود و او را برابر مردم بپا داو سلم اهلل عليه و آله 

َعْن ُمَحمَّوِد ْبوِن َخاِلود  و     َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيسى ُمَحمَُّد ْبُن َيْحيىسند  اين روايت با سلسله 

َيْحَيى ْبِن ِعْمَراَن اْلَحَلِبيِّ، َعْن َأيُّوَب ْبِن اْلُحرِّ و ِعْموَراَن ْبوِن َعِلوي     ُسَوْيد ، َعْن  اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيد ، َعِن النَّْضِر ْبِن

   از امام صادق عليه السالم نقل شده است.اْلَحَلِبيِّ، َعْن َأِبي َبِصيٍر

  سند يبررس

ن يو هور دو سوند ا  ) 

 ح استيت صحيروا

 



 

 

 

ر مورد وثوق د يم انسانيبن ابراه ي)عل

 درست است(  يمذهب يث، مورد اعتماد و دارايحد

 يژه مو يو گواه و يجا ين موورد وثووق  و دارا  يان اصوحاب ماسوت همچنو   يو در م يانسان بزرگ

باشد

ان اصحاب ما بزرگ، مقودم بور   يونس در مي)

 بود ( يگاه بلنديجا يآنان و دارا

 

 ژه است(يگاه ويجا يمورد وثوق  ودارا ي)عبد اهلل بن مسکان فرد

 

گاه است(يجا يمورد وثوق و دارا ير فردي)ابوبص



 

 

 

 روایت دوم: ابن ابي دیلم از امام صادق عليه السالم

امام صادق عليه السالم فرمود: موسى عليه السالم به يوشع بن نون وصيت كرد و يوشع بن نوون بوه   

 فرزندان هارون وصيت كرد ... پس هميشه وصيت نسبت به عالمى پس از عالم ديگر جريان داشت توا آن را 

اللَّه عليه و آله را مبعوث كورد   و چون خداى عز و جل محمد صّلى رسانيدند صّلى اللَّه عليه و آلهمحمد ه ب

مردمى خشنند در ميان رد: پروردگارا! عرب كپيغمبر عرض رستاد كه فضيلت وصيت را آشكار كناو امر فه ب

مون  ايشان كتابى نبوده و براى آن ا پيغمبرى مبعوث نگشته و به فضيلت و شرف پيغمبران آگاه نيسوتند اگور   

آورند ...  چون رسول خدا صّلى اللَّه عليه و آلوه از حجوة الووداع    فضيلت اهل بيتم را بآن ا بگويم ايمان نمى

ِمْن َربِّوَك . سوپس آن    بازگشت، جبر يل عليه السالم بر او نازل شد و گفت  يا َأيَُّ ا الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك

سزاوارتر از خود به شما كيست  گفتند: خدا و رسوولش، پوس فرموود:     حضرت فرمود: اى مردم ولى شما و

 هر كه من موالى او هستم على موالى اوست.



 

 

 

 مام صادق عليه السالمروایت سوم: صفوان از ا

 

 ترجمه ...
 

 بررسي سند

گواه در  يجا يمورد وثووق  ودارا  ي)انسان

 ان اصحاب ما بود(يم

 است( )صفوان بن م ران مورد وثوق

 امام صادق عليه السالم روایت چهارم: حنان از



 

 

 

يَن *  َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِميُن َو ِإنَُّه َلَتْنِزيُل َربِّ اْلعاَلِم امام صادق عليه السالم درباره قول خداوند تعالي  

   فرمود: همان واليت براي امير مومنان عليه السالم است که در روز غدير نازل شد....

 روایت پنجم: فرات کوفي با سلسله سند از امام صادق عليه السالم

امام صادق عليه السالم: آنگاه که واليت امير مومنان عليه السالم نازل شد، پيامبر صلي اهلل عليه و آله 

 ................... در اين هنگام مردي گفت: َمْن ُكْنُت َمْوَلاُه َفَعِليٌّ َمْوَلاُهفرمود: 

 روایت ششم: ابان از امام صادق عليه السالم

 کليني از ابان از امام صادق عليه السالم م:سند یک



 

 

 

لي اهلل ص را رسول خداير مستحب است زيه السالم فرمود: نماز گذاردن در مسجد غديامام صادق عل

عليه و آله و سلم در اين مکان، علي عليه السالم را ]براي امامت[ به پا داشت و اين مکان، همانجايي اسوت  

 که خداوند تعالي حق را در آن آشکار ساخت.  

 از امام صادق عليه السالمسند دوم: شيخ صدوق از ابان 

 روایت هفتم: ابراهيم بن رجاء از امام صادق عليه السالم



 

 

 

 

 روایت هشتم: محمد الخزاعي از امام صادق عليه السالم

 : ......ترجمه



 

 

 

 روایت نهم: ابن سنان از امام صادق عليه السالم

عليه الّسالم را در غودير خوّم   دا پيغمبرش را فرمود علي فرمود: آنگاه که خ امام صادق عليه الّسالم 

ابلويس   در اين هنگام ابليسان به سوي كه را من موال هستم على موال است.هر براي مردم نصب کن، فرمود: 

کوه توا   ابليس گفت: شما را چه شده  گفتند اين مرد امروز بست آنچه را  و خا  بر سر كردند بزرگتر آمدند

اى دادند كوه هرگوز خلوف    من وعدهه ابليس گفت: نه هرگز، آنان كه گرد اويند ب نگشايد. روز قيامت چيزى

 . نكنند

 افراد گوناگون از امام صادق عليه السالم روایت دهم:

 از امام صادق عليه السالمسند یکم: سالم 

 

 غيور از جمعوه و قربوان و   نان مسلمابراي به امام صادق عليه الّسالم عرض كردم: آيا سالم مي گويد 

آن چه روزى است  فرموود:   عرض كردم:]از آن ا[تر با عظمت عيد ديگرى دارد  حضرت فرمود: آرى. ،فطر



 

 

 

[ منصووب  به امامت و خالفوت را ]على عليه الّسالم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم در آن روزى كه 

عورض كوردم: فودايت گوردم آن روز چوه روزى       وسوت. و فرمود: هر که من موالي اويم علي موالي ا .کرد

 مان روز هجدهم ماه ذى الحّجه است.فرمود: روزها در گردش است و آن روز ه است 

 حسن بن راشد از امام صادق عليه السالم :سند دوم

 

 

 ...ترجمه 

 بررسي سند:

ل يو م بن هاشم وجود نودارد بوه دل  يدر وثاقت ابراه يديچ تردي. ه

ت کرده است و او ملتزم شوده کوه از افوراد    يرش از او روايم( در تفسيبن ابراه يآنکه: اوال: فرزند او )عل

 يم بن هاشم اجماعياهد بن طاووا ادعا کرده که وثاقت ابريا: سيت کند. ثانيرش روايمورد وثوق در تفس



 

 

 

ات او يها به رواي م السالم را در قم آورده  و قميت عليث اهل بيبوده که احاد ين نفرياست. ثالثا: او اول

ر بودند  و اگور او را  يث سصت گيبودند که در امر حد يها افراديان قميکه در م ياعتماد داشتند در حال

 ان آنان نبوديو مورد قبول در مث اين احادين چنيدانستند ا يمورد اعتماد نم

بعيد نسيت که به وثاقت قاسم بن يحيي حکم شود زيرا شيخ صدوق حکم به درستي روايتي را کوه  

راشد بوده و در آن قاسم بن يحيي هم وجوود دارد،   درباره زيارت امام حسن عليه السالم از طريق حسن بن

مي کند. بلکه گفته است که اين روايت صحيحترين روايات نزد اوست . مقتضاي اطالق کالم شيخ آن است 

که از نظر سند هم صحيحترين آن ا باشد و تضعيف ابون غضوا ري در کتوابش دربواره قاسوم بون يحيوي در        

 يرد زيرا اصل انتساب اين کتاب به ابن غضا ري ثابت نيست. تعارض با سصن شيخ صدوق قرار نمي گ

م بوه آنچوه کوه از    يده ير خبر مين تفسيما در ا

ده استيق افراد مورد وثوق به ما رسيطر



 

 

 

 سند سوم: حسن بن راشد از امام صادق عليه السالم

 

: به امام صادق عليه الّسالم عرض كردم: فدايت شوم آيا كندز جّدش حسن بن راشد نقل مىقاسم بن يحيى ا

مسلمانان به غير از آن دو عيد )عيد فطر و قربان( عيد ديگرى دارنود  حضورت فرموود: آرى اى حسون! بوا      

آن چه روزى است  فرمود: روزى كوه در آن اميور مؤمنوان علوى      تر و شريفتر از آن دو. عرض كردم:عظمت

 عليه الّسالم به امامت و خالفت منصوب و رهبر اّمت شد

فرموود: روزهوا در گوردش اسوت و آن روز هموان روز       عرض كردم: فدايت گردم آن روز چه روزى است 

فدايت شوم، در اين روز چه عملى را بايد انجام دهويم  فرموود:   هجدهم ماه ذى الحّجه است، عرض كردم: 

حسن! آن روز را روزه بگير، و در آن روز بر محّمد و خاندانش بسيار صلوات بفرست، و از كسانى كه به  اى

دادنود  پيغمبران به جانشينان خود دستور موى  هماناو حقشان را انكار نمودند بيزارى بجوى،  آن ا ستم كردند

 گرفته شود.، آن روز عيد ر روزى كه به جانشينى منصوب شدهدتا 

 

 بررسي سند:



 

 

 

ها در زمان خوود  يخ قمياو ش

و مورد وثوق آنان بوده است

ژه استيگاه ويجا يدارا يفه و فردين طايخ ايش يو

 از امام صادق عليه السالمسند چهارم: حسن بن راشد 

 

 ترجمه: ...

 سند پنجم: حسن بن راشد از امام صادق عليه السالم



 

 

 

 د چ وار عيود.  امام ششم عرض كردم براى مسلمانان چند عيد است  فرموو ه مفضل بن عمر گويد ب

فرمود بزرگترين و شوريفترين   يد قربان( جمعه را هم ميدانم؛ض كردم دو عيد را ميشناسم )عيد روزه و ععر

پوا داشوت و او را    عيدها روز هيجدهم ماه ذيحجه است و آن روزى است كه رسول خدا امير المؤمنين را بر

 .نصب كرد [جانشينى خوده ب]براى مردم 

 سند ششم: ابو بصير از افراد گوناگون از امام صادق عليه السالم

ترين اعياد اسوت و آن روز هجوده ذي الحجوه    دق عليه السالم فرمود: روز غدير، با فضيلتامام صا

 است. آن در روز جمعه بود.

 بررسي سند

موورد   ي)انسوان 

 وثوق و راستگو بود(



 

 

 

 سند هفتم: علي بن حسين عبدي از امام صادق عليه السالم

 ... :ترجمه

 سند هشتم: فرات بن احنف از امام صادق عليه السالم
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 ليه السالمروایت یازدهم: محمد القبطي از امام صادق ع

 ز امام صادق عليه السالمسند یکم: شيخ صدوق از قبطي ا

روز مشوربه ام  صولي اهلل عليوه و آلوه  وسولم در     مردم گفتار پيغمبور   :فرمود عليه السالمادق امام ص

از ياد بردند چنانچه گفتار او را در روز غدير خم از ياد بردند. رسوول خودا    عليه السالمدر باره على  ابراهيم

آمد و جا براى او بواز   عليه السالمام ابراهيم بود كه على با اصحاب خود در غرفهصلي اهلل عليه و آله  وسلم 



 

 

 

ن خاندان منند كه آن ا را سوبك ميگيريود و   نكردند چون ديد جا براى او باز نميكنند فرمود اى گروه مردم اي

به راسوتى روح و   .خدا اگر از شما پن ان شوم خدا از شما پن ان نيسته ام و ميان شما هستم بهنوز من زنده

اقتداء كند و او را دوست دارد و تسليم او  عليه السالمراحت و خوشى و بشارت از آن كسى است كه بعلى 

 .دو اوصياء از فرزندان او شو

 سند دوم: شيخ صدوق از قبطي از امام صادق عليه السالم

 سند سوم: صفار از قبطي از امام صادق عليه السالم

 سند چهارم: طبري امامي از قبطي از امام صادق عليه السالم



 

 

 

 روایت دوازدهم : عمار بن حریز عبدي از امام صادق عليه السالم 

 

 روایت سيزدهم زیاد بن محمد از امام صادق عليه السالم 

 روایت چهاردهم : مفضل بن عمر از امام صادق عليه السالم 



 

 

 

علي  للنا س علما  وأبا ن فياه فضاله      

وم صي م وقي م وانع م وصال   ووصيه ، فص م شكرا هلل تب رك وتع لى ذلك اليوم ، وانه لي

 . 1االخوان وفيه مرض ة الرحم ن ومرغم  الشيط ن 

 

 امام کاظم عليه السالم

 



 

 

 

عليه الّسالم نقل كرد كه من خدمت ايشان رسيدم گفتم فودايت شووم اموام را     امام کاظم ابو بصير از

مردم كه امام اسوت  ه امامت او و معرفى به اول تصريح پدرش ب .توان شناخت فرمود با چند امتيازچگونه مى

ه موردم معرفوى   بو  منصب امامت تعيوين كورد و  ه تا حجت بر آن ا باشد زيرا پيامبر اكرم علي عليه الّسالم را ب

 نمود.

 

 

 امام رضا عليه السالم

 روایت اول : عبد العزیز بن مسلم از امام رضا عليه السالم 



 

 

 

 روز جمعه در مرو بوديم، در آغاز ورود،عليه السالم رضا  امامعبد العزيز بن مسلم گويد: ما در ايام 

كرديم، حضار مسجد موضوع امامت را مورد بحث قرار داده و اختالف بسيار موردم   اجتماعدر مسجد جامع 

ه عرضوش  كردند، من خدمت آقايم رفتم و گفتگووى موردم را در بحوث اماموت بو      را در آن زمينه بازگو مي

غمبور خوويش را قوبض روح    لبصندى زد و فرمود: اى عبد العزيز همانا خداى عز و جول پي  رساندم حضرت

بود  الوداع كه سال آخر عمر پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلمدر حجة ...  نفرمود تا دين را برايش كامل كرد

د. همانوا  نوازل فرموو  را  ِضيُت َلُكوُم اْلِإْسوالَم ِدينوًا     َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َو َر ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم آيه 

نكند تبليغش  جانشين خود را معرفى پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلمتا موضوع امامت از كمال دين است ]

هواى ديون را بوراى    از دنيا نرفت تا آنكه نشانه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را كامل نساخته است[

 .منصوب كردآنان عنوان پيشوا و امام ه را ب ... و على بن ابي طالب عليه السالمامتش بيان كرد 

ل از حضرت علي عليه السالم در زمان روایت دوم : محمد بن عمر الطرطوسي از امام رضا عليه السالم به نق
 خالفتشان 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 روایت سوم : محمد بن ابي نصر از امام رضا عليه السالم 

 همين روایت با متني دیگر 



 

 

 

 روایت چهارم ، از امام رضا عليه السالم 

 



 

 

 



 

 

 

 امام جواد عليه السالم 



 

 

 

 امام هادي عليه السالم

 روایت اول : ابو اسحاق بن عبد اهلل العلوي از امام هادي عليه السالم 

 



 

 

 

 

 صحيح در كتاب مزار مشهدي از امام هادي عليه السالم روایت دوم : با سند 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 مامام عسکري عليه السال

 روایت اول : اسحاق بن اسماعيل نيسابوري از امام عسگري عليه السالم 

محّمد  عسكرى عليه الّسالم براي او نوشت: اگرگفت: عالم يعنى امام بن اسماعيل نيشابورى اسحاق 

واجبوات را هوم    اجوب از يوك و  وبوديود  نبودند شما همچون ب ا م متحّير موى  مصّلى اللَّه علي  اوو اوصياء 

بر شما مّنت ن اد و اولياء و اوصياء را بعد از نبّى و پيامبرتان بپا داشت  دانستيد ... آنگاه که خداوند متعالنمى

 و اسالم را برايتان ديون پسونديدم.   امروزه دين شما را كامل كرده و نعمت خود را بر شما تمام نموده فرمود:

 .ب كرد و امر فرمود كه آن ا را اداء نماييدبراى اوليا ش حقوقى در ع ده شما واج



 

 

 

 لحسن بن طریق از امام عسكري عليه السالم روایت دوم : ا

 

 حضرت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشریف 



 

 

 

 رویکرد عالمان



 

 

 

 : علي بن ابراهيم قمي )متوفاي قرن سوم (1

گفتار رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم در روز غدير خم اين بود: آيا من از شوما بوه خودتوان    

سزاوارتر نيستم  آنان گفتند: بلي. سپس آن حضرت همين واليتش بر مردم را براي علي بن ابي طالب عليوه  

 س من موالي اويم، علي موالي اوست.السالم هم واجب گرداند و فرمود: هر ک

 ارم(: شيخ صدوق )متوفاي قرن چه2

 

سورور بوانوان،   ن گفوت  ين چنياآري نگذارده است.  يبه جا يعذر يکس ير خم برايهمانا روز غد

د.ي ا السالم آنگاه که از فدک منع گرديفاطمه عل

 مفيد )متوفاي قرن پنجم( : شيخ3



 

 

 

دارند که رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم علي عليه السالم را آنگواه کوه از   اهل اسالم اجماع 

حجة الوداع بر مي گشت، براي مردم نصب گرداند وگفت: هر که من موالي اويم، علي موالي اوست. پوس  

 واجب گرداند همان وجوب  اطاعتي که خود بر مردم داشت، براي علي عليه السالم

 : سيد مرتضي )متوفاي قرن پنجم(4

همانا در کتاب   الشافي في االمامه  و غير از آن بيان نمووديم کوه حوديث غودير داللتوي روشون و       

 صريح بر امامت امير مومنان عليه السالم دارد.

 : شيخ طوسي )متوفاي قرن پنجم(5

روزه گرفتن در روز هيجدهم ذي الحجه مستحب است و آن روز غدير است که رسول خدا صولي  

 السالم را به عنوان امام براي مردم نصب گرداند اهلل عليه و آله و سلم امير مومنان عليه

 : ابوالصالح حلبي )متوفاي قرن پنجم(6



 

 

 

 اما حديث غدير همانا از دو ج ت بر امامت علي عليه السالم داللت دارد ...

 قرن ششم( ي)متوفا: ابن شهرآشوب مازندراني7

عت ]علي عليه کلمه مولي ]در حديث غدير[ معناي اولويت در تدبير، تصرف در امور و وجوب اطا

 مون  بكوم  أولوى  السوت  السالم[ را افاده مي کند زيرا بعد از گفتار رسول خدا صلي اهلل عليه و آلوه و سولم    

  قرار گرفت ]همانطور که از اين فقره، اولويت در تصرف و وجوب اطاعت ف ميوده موي شوود، از     أنفسكم

[ و اگر مقصود غير از اين معنا بوود، ]بايود   جمله  من کنت مواله  که بعد از آن است، همين استفاده مي شود

بيان مي کرد واال[ هر آينه پيامبر عليه و علي آله الصالة و السالم، در کالمش مردم را به انحراف مي کشواند.  

 حال که معناي اولويت ثابت شد، اين جمله معنايي ندارد مگر امام ]و جانشين[.

 قرن ششم( ي)متوفايل: ابن ادریس ح8

روزه گرفتن در روز هيجدهم ذي الحجه مستحب است و آن روز غدير است که رسول خدا صولي  

براي مردم نصب گرداند.اهلل عليه و آله و سلم امير مومنان عليه السالم را به عنوان امام 



 

 

 

 يثم بحراني)متوفاي قرن هفتم(: ابن م9

همانا امام بعد از رسول اهلل عليه و علي آله الصالة و السالم، علي بين ابي طالب عليه السالم اسوت.  

: اين مطلب با سه گونه دليل ثابت است. نوع اول: نصوص روشن ]و بودون نيواز بوه اسوتدالل[ ... نووع دوم     

 استدالل به نصوص و آن سه تاست. اول: ... دوم: تمسج به حديث غدير است ...

 ه حلي )متوفاي قرن هشتم(: عالم10

 اين )حديث متواتر غدير( دليلي ديگر براي امامت امير مومنان عليه السالم به شمار مي رود.

 : فاضل مقداد )متوفاي قرن نهم(11

بحث سوم در اثبات امامت بالفصل علي عليه السالم است. براي ما در اين مسأله چند مسلج وجود 

 دارد. مسلج سوم، ]اثبات امامت[ از ج ت نصوص است ... ن  دوم ]در اين باره[، حديث غدير است.

 



 

 

 

 : صاحب حدائق )متوفاي قرن دوازدهم(12

د و در آن نمواز  نر شوو يکه داخل مسجد غد مي نمايندنه را قصد يکه مد است براي کسانيمستحب 

ماموت  ه و آله و سولم بور ا  ياهلل عل يصل است که رسول خدا ينجا همان موضعيد و انار دعا کنيوبس  هگذارد

.ح نموديتصر ،ه السالم و خالفت او بعد از خودشيعل يعل

 هر )متوفاي قرن سيزدهم(: صاحب جوا13

که از حجة الوداع برگشت،  غدير همان روزي است که رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم آنگاه

 براي علي عليه السالم بيعت گرفت. 

 )معاصر(: آیت اهلل خویي 14



 

 

 

او به منزله جان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم و خليفه آن حضرت اسوت کوه در حوديث     

 غدير و غير حديث غدير، بدان تصريح شده است. 

 نتيجه کلي:

 

 


