
 بررسی سندي و تحلیل داللی
 7يامام هاد هیریغد ارتیز

  بر مسئله امامت دیبا تأک

 بهجت يمحمدمهد:  محقق





 نامه تقدیم

  :  کنم به این اثر دینی را تقدیم می
و شـهیده   7طالب  حضرت امیر مؤمنان علی بن ابی نیالموحد یمولپیشگاه مقدس نخستین مظلوم عالم 

 و تنهـا  7و صاحب این زیـارت غدیریـه امـام هـادي      3حضرت فاطمه زهرا  دوعالموي بان، راه امامت
. 7األعظـم   اهللا یـت بقحضـرت  ، مضطر مسـتکین  اثیو غکهف حصین ، و طهارتعصمت  تیب اهلیادگار 

و جِئنـا بِبِضـاعه    یا أَیها العزِیزُ مسنا و أَهلَنَا الضُّرُّ«:  هاي عالم وجود هدیۀ موري باشد به پیشگاه این سلیمان
 1. »مزجاه فَأَوف لَنَا الکَیلَ و تَصدق علَینا إِنَّ اللَّه یجزِي المتَصدقینَ

. 88آیه ، 12: یوسف سوره. 1



  چکیده
ؤمنـان  از ارزشمندترین وگرانبهاترین متون حـدیثی شـیعه در زیـارت امیرم    7زیارت غدیریه امام هادي

هاي برجسـته   با بیان ویژگی 7اثبات امامت و خالفت بالفصل امام علی ، ترین محور آن است که مهم 7
وفضائل بی مانند و ابعاد مظلومیت آن حضرت با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوي و مسـلمات تـاریخی   

  . است
ـ بـا تأک  7هـادي  بررسی سندي و داللی زیارت غدیریـه امـام   «ي با عنوان رو شیرساله پ بـر مسـئله    دی

 اصـل  نیـی در تبي این زیارت مهـم  ها آموزه لیو تحل یشده و عهده دار بررس نیفصل تدو چهاردر ، »امامت
  .است 7طالب  امامت و خالفت بالفصل علی بن ابی

از ایـن رو بـه لحـاظ    ، گزارش شده اسـت  7زیارت غدیریه به وسیله بزرگان و نواب خاص امام زمان 
ر محکم و استوار است و از نظر داللی نیز به سبب استناد بـه آیـات مختلـف قرآنـی و روایـات      بسیا، سندي

  .اتقان باالیی دارد، معتبر نبوي و مسلمات تاریخی
نص بر امامت و افضلیت و عصمت و علم و نظیر  7هاي امام معصوم  برخی ویژگی، در زیارت غدیریه

  .بیان شده است 7تقوا و شجاعت امام معصوم 
نیز بعضـی  ، سیاسی تیو والوالیت تکوینی و مرجعیت علمی  به برخی مناصب مانند، ر زیارت غدیریهد

  .است شده  پرداختهي مردم تگریو هدانظیر تشکیل حکومت  7و اختیارات امام معصوم وظائف 
ایمان   هاي عقیدتی مانند ویژگی نیز بیان شده است؛ 7هاي فردي امیر مؤمنان  ویژگی، در زیارت غدیریه

عفـو و وفـاي   ، هاي رفتاري همچون ایثار هاي اخالقی نظیر اخالص و صبر و کظم غیظ؛ ویژگی ویژگی، ناب
 .به عهد

مناصـب امـام   ، 7هاي امیـر مؤمنـان   ویژگی، 7امامت امیر مؤمنان، زیارت غدیریه:  ژگان کلیدي وا
 7وظایف و اختیارات امام معصوم، 7معصوم 



  فصل یکم
هاي پژوهش  نیاز کلیات و پیش



  کلیات تحقیق -1-1

از این رو ، زارشی اجمالی از شناسه تحقیق ضروري استارائه گ، پیش از ورود تفصیلی به موضوع رساله
:  پردازیم به بیان این مطالب می

 بیان مسأله و قلمرو آن -1-1-1

در حـد یـک موضـوع سیاسـی و بشـري      ، 6بعد از رحلت پیامبر اکرم  دو قرن در طولمسئله امامت 
 و وجـود هـا   آن عمـوم مـردم بـا    به سبب همراهـی نکـردن   7تا زمان امام هادي :بود و ائمه داکردهیپتنزّل 

فرصت تبیین و ترویج جایگاه رفیـع امامـت را پیـدا    ، باید و شاید که چنان آن، ها حکومتمحدودیت از طرف 
بـا انشـاي زیـارت     7از این رو امـام دهـم   ، بسیار مهجور شده بود، نکرده بودند و مسئله امامت میان مردم

ی که با وضعیت خاص امنیتی و با دستور ویـژه متوکـل   طیشرا در، غدیریه براي احیاي مجدد این مسئله مهم
بهتـرین مکـان   و  در بهترین زمان ممکن یعنی روز غدیر، بردند یمسامرا  طرف  بهخلیفه عباسی او را از مدینه 

منطق یعنی وحی بـه تبیـین    نیتر محکمو در زیباترین قالب؛ یعنی زیارت و با  7یعنی کنار قبر امیر مؤمنان 
امامـت خاصـه امیـر     بـر  ژهیـ واز دو قرن بار دیگر گفتمان امامت را با تأکید  و بعدله حیاتی پرداختند این مسئ
. براي همیشه زنده کردند، که سرچشمه جوشان امامت است 7مؤمنان 
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جایگـاه امـام در جامعـه    :  امام شناسـی در ابعـاد مختلفـی همچـون     در عرصهاین زیارت ظرفیت عظیمی 
همچنـین ایـن   . نیـز بیـان وظـایف امـام دارد    ، مناصب امامو ي امام و اختیارات ها یژگیو واسالمی و شرایط 

هـاي   در زمینـه  7هـاي درخشـان شخصـی امیـر مؤمنـان       ویژگی از شاخصه 90بیش از  دربردارندهزیارت 
. دشو میدر این پژوهش ذکر ها  آن ازي است که برخی و رفتاري و اعتقادمختلف اخالقی 

 قضرورت تحقی-1-1-2

ي ارزشـمند معـارفی غنـی شـیعه اسـت کـه       هـا  هیسرمااز  :تیب اهلي مأثور از ناحیه ها نامه ارتیزوجود 
و  نظـر محتـوا   ازهـا   آن تـرین  از مـتقن و  و حجمکمیت  نظر از، ها نامه ارتیزترین این  نیتر مفصلشک از  بی

تبعیـد   بلکـه ، ام احضـار هنگـ  7است که از زبان مبارك امـام هـادي    7زیارت غدیریه امیر مؤمنان ، متن
  . است صادرشدهدر روز عید غدیر کنار مرقد منور جدش در نجف اشرف ، ایشان به سامرا
بلکـه هنـوز حتـی در    ، عموم شـیعیان  نیدر ب تنها نه، آن و صدورقرن از انشا 12پس از حدود ، با این همه

امامـت   و حسـاس مسئله مهم ، هم از طرفی. مانده است و ناشناختهمیان بسیاري از حوزیان مهجور و غریب 
امروز بیش از هر زمان دیگري مورد هجمه دشمنان عنود آگاه و دفاع برخی دوستان ناآگاه قرارگرفته است و 

و  و امـروز بسیاري از شبهات دشمنان دیـروز   پاسخ، خودبا ظرفیت باال و منطق وحیانی ، این زیارت شریف
. دکن میدیر و مسئله امامت خاص و عام بیان ي دوستان ناآگاه را درباره غها یشیاند کج

، و دانشـگاه محققـان حـوزه    خصوصاً، تر به عموم مردم راي معرفی بیشباین متن وزین را ، بر این اساس
 و ارشادیی و راهنما:تیب اهلویژه  تیو عناتا با لطف خداي واال  قراردادممحور و موضوع رساله علمی خود 

ي مشـتاق امامـت و   هـا  و دلاز چهره نورانی آن در حد تـوان بـردارم    و غربت مظلومیت غبار و گرد، اساتید
. آن متوجه سازم طرف بهوالیت را 

 پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش -1-1-3

هـم  هـا   آن بیانـاتی داشـته کـه    ;در قرون گذشته گویا تنهـا عالمـه مجلسـی    ، درباره این زیارت شریف
یی هـا  مناسبتبلکه طبق نقل ایشان در کتاب شریف بحار به ، نیامده استی درو مستقلصورت کتاب مدون  به

بـا تتبعـی کـه    (در سه تا از آثار خود به توضیح آیات و احادیث نبوي آن پرداخته که برخی از این آثـار هـم   
جام ي حوزوي انها کتابخانهمجموعه آثار ایشان وبرخی  افزار و نرمي حدیثی افزارها و نرمدر سایت  جانب نیا

  . ظاهراً امروزه در دسترس نیست) دادم
ـ آتـألیف  » شرح زیـارت الغـدیر  « -1؛ کتاب با عنوان 3تنها ، حدود دو دهه اخیر السـیدعبدالمطلب   اهللا تی

در یک جلد عربی چاپ شده است که متأسفانه فـارس زبانـان از   ) ق. ه1428چاپ اول (الموسوي الخرسان 
، )صـفحه 350حـدود  (یـوم الغـدیر  :امیرالمومنین علیـه السـالم  ره األمام شرح الزیا«-2و  اند محروماستفاده آن 
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، دلیـل مـا  : نشـر سید علی حسـینی میالنـی   : محقق، سید محمد علی حسینی میالنی نویسنده؛: پدیدآورندگان
 آناین کتاب فارسی نوشته شده ولی متأسفانه چـاپ  ، چاپ دوم آن بوده94شت چاپ اول واردیبه1389:سال

ي ا گونـه شـرح  » در پیشگاه امام پارسایان«کتاب دیگري با عنوان -3 .در بازار موجود نیستو تمام شده است
که این کتاب هـم   شده نوشتهبه زبان فارسی  7بر زیارت غدیریه حضرت امیر مؤمنان امام علی بن ابیطالب 

  . نیست و جامعتنها به شرح تعداد کمی از فقرات آن پرداخته و کامل 
ي در بیان گریو دیکی در بیان موضوعات ، صورت خالصه به خواه گر از آقاي معاديهمچنین دو کتاب دی

مدرسـه  «در پایـان کتـاب   ) دام عزّه(آیات موجود در این زیارت پرداخته و همچنین جناب استاد حیدري فر 
و رجمه با ذکر این زیارت به ت، است 8 و امیر مؤمناني غدیریه پیامبر اکرم ها خطبهکه درباره » سبز غدیر

  . اند پرداختهگذاري فقرات آن  عنوان
قبـول  ، خداي متعالی زحمات این بزرگواران که با تالش خود سعی در احیاي این زیارت شـریف داشـته  

. بفرماید
  امتیاز این پژوهش

  :  در این نوشتار با توجه به موضوع رساله سعی شده است
  . هن ومتقن ارائه شودبررسی سندي مفیدي با استفاده از منابع رجالی ک. 1
نامـه اسـتخراج و    غدیریه؛ یعنی مسئلۀ امامت در همه ابعاد از زیارت  زیارت و محورموضوع  ترین مهم. 2

  . شود لیو تحلبررسی ، یک رساله ازیو نتوان  در حد
اً است کـه یقینـ   ذکرشدهنسبتاً مفصل  طور بهبار  نیاولزیارت غدیریه براي ) یا جریان صدور(تاریخچۀ . 3

  . آن بسیار قابل توجه و تأثیرگذار است تیاهمدر درك محتوا و 
براي عموم ، تر آن ي براي معرفی و ترویج هرچه بیشدیو مف مهمي شنهادهایو پدر پایان هم راهکارها . 4

است که امیـد اسـت    شده و نخبگان حوزوي و دانشگاهی بیان  محققانبراي  و باألخصمردم جامعه اسالمی 
ي تبلیغی در معرفی ها رسانهي تبلیغاتی به وسیله نهادها و ها و برنامهازه تحقیقاتی از سوي محققان ي تها قدم

. آن صورت گیرد

 هاي تحقیق   پرسش -1-1-5

:  تر زیر است هایی اصلی و فرعی و فرعی گویی به پرسش در پی پاسخ، پژوهش پیش روي

 پرسش اصلی -1-1-5-1
طالـب   هاي امام معصوم و خالفت بالفصل علی بـن ابـی   ویژگی نییدر تب ي زیارت غدیریهها آموزهسند و 

 هاي او چگونه است؟ و مناصب و وظائف و ویژگی 7
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 هاي فرعی پرسش -1-1-5-2
  چیست؟ زیارت غدیریه دلیل اعتبار سند. یکم
  چیست؟7هاي امام معصوم  هاي زیارت غدیریه درباره ویژگی آموزه. دوم
  چیست؟7یریه درباره مناصب و وظایف امام معصوم هاي زیارت غد آموزه. سوم

 چیست؟ 7هاي فردي امیر مؤمنان  هاي زیارت غدیریه درباره ویژگی آموزه. چهارم

 تر هاي فرعی پرسش -1-1-5-3
  معناي لغوي و اصطالحی غدیر چیست؟. یکم
  معناي لغوي و اصطالحی امامت و اقسام آن چیست؟. دوم
 آن چیست؟ و اقسامیت معناي لغوي و اصطالحی وال. سوم

 تحقیقهاي    فرضیه -1-1-5

 و جاللـت شیعه هستند که در کتب رجالی بـه وثاقـت    بزرگانهمگی راویان سند زیارت غدیریه از . یکم
  .است شده حیتصرها  آن

بیـان  و  شـجاعت ، تقـوا ، عصمت، نظیر علم 7هاي امام معصوم  برخی ویژگی، در زیارت غدیریه. دوم 
  .شده است

ماننـد وظیفـه هـدایتگري    ، آمده است 7برخی مناصب و وظایف امام معصوم ، ر زیارت غدیریهد. سوم
  .در ابعاد علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 7یا والیت االهی امام  وتشکیل حکومت

نظیـر  (در ابعـاد مختلـف اعتقـادي     7هاي فردي امیر مؤمنـان   برخی ویژگی، در زیارت غدیریه. چهارم
 .بیان شده است) همچون ایثار(و رفتاري ) مانندصبر(قی و اخال) ایمان

 تحقیقی و مبادي تصوري و تصدیق اه فرض پیش -1-1-6

  .یا مکان جمع شدن آب است کجابه معناي جمع شدن آب در ی، غدیر. یکم
در اصـطالح همـه   . دشو میبه معناي کسی است که به او اقتدا و در امور مقدم شمرده ، امام در لغت. دوم

هرچند در نصب االهی ایشان یـا دامنـه امامـت وي اخـتالف     ، امام همان زمامدار اسالمی است، رق اسالمیف
 کننـد و  امامان نور که مردم را سوي خیر و صالح هدایت مـی : اند امامان مردم دو گونه، از دیدگاه قرآن. است

 .طرف آتش دارند  دعوت و هدایت به امامان نار که
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در . اسـتعمال شـده اسـت   ... یـاري کننـده و دوسـتی و   ، در معانی قرب ونزدیکـی در لغت » والیت«. سوم
را ها  آن و حق تصرف در امور دکن میولی کسی است که امور دیگران را سرپرستی ، اصطالح قرآن و حدیث

 .دارد

 ها ها و پردازش آن روش تحقیق و گردآوري داده-1-1-7
–نقلـی  از ایـن رو روش پـژوهش آن؛   ، است هیریغد ارتیزهاي  این رساله به دنبال بیان و تحلیل آموزه

، افزارهاي علمـی  اي و نرمهاي رایانه سامانهو  اسناد نوشتاريبوده و اطالعات آن نیز با جستار در  1وحیانی
. انجام گردیده است تحلیلی و انتقاديهاي آن با شیوه  شده و پردازش داده گردآوري

 ساماندهی پژوهش -1-1-8
:  در پنج فصل تنظیم گشته و هر فصل نیز داراي عناوین و ریز موضوعات پژوهشی ویژه است این رساله
  ي پژوهش ازهاین شیو پکلیات . فصل یکم
  در زیارت غدیریه7هاي امام  ویژگی. فصل دوم
  در زیارت غدیریه7امام  فیو وظااختیارات . فصل سوم

  ریهدر زیارت غدی 7هاي فردي امام علی  ویژگی. فصل چهارم

و بـا  ) ها، باید و نبایدها هست و نیست(هاي وحیانی  هاي بشري که با هدف آگاهی از گزارهتاریخی و دیگر نقل -در مقابلِ نقلی . 1
ها از جعل و دس و تحریف انجام  و بررسی صحت و سقم و سالمت آن) روایات معتبر آیات و(گردآوري اسناد و مدارك وحیانی 

. شود می



 واژگان تحقیق شناسی معنا -1-2
ارائه گزارشی از مفاهیم واژگان پژوهش و تبیین شناسه حقیقی یـا قـراردادي و یادکردهـاي همگـون یـا       

شناسـی واژگـان    بـه معنـا  ، از این رو در این نوشـتار ، نخستین بایسته هر پژوهش روشمند است، ها متضاد آن
:  پردازیم میها  آن تحقیق و بیان تعریف لغوي و اصطالحی

غدیر -1-2-1

و  عهـد  نقـض  معناي به غَدر که است غدراً یغدر غدر از، غَدر ریشه از، عرب لغت در کتب» غدیر« واژه 
 اعتبـار  بـه  یکـی  کـه ، آمده معنا دو به غُدران و غدیر و غُدر -جمعش. است آمده مانیو پ عهد به نکردنوفا 

باشد یـا   کوچک چه، دشو می جمع باران آب در آن که محلی عنیی آمده برکه و آبگیر معناي به) ظرف(مکان
 اسـت  آب از قسـمتی  معناي به) مظروف(مکین  اعتبار به و دیگري ماند نمی باقی تابستان گرماي تا که بزرگ

و  ببـرد  با خـود  را آن دتوان مین سیل که است آن، غدیر به آن گذاري نام علت. اند کرده ترك را آن ها سیل که
  1. »دکن می ترك را آن

 و آب ابـان یدر بمحل جمع شدن آب باران ، آبگیر«:  ذکرشدهي لغت فارسی به این معانی ها کتابدر غدیر 
  . 2»است مانده یباقراکدي که از سیل 

یـا   کجـا ی همان جمع شـدن آب در ی و فارسی کلمه غدیر در زبان عربی و اصطالحبنابراین معناي لغوي 
. مکان جمع شدن است

413 ص، 4 جمعجم المقاییس اللغۀ، ، 37ص ، 5ج فی اللغۀ،  طیالمح، 390 ص، 4 کتاب العین، ج. 1
  1244ص ، 6ج معین، فرهنگ . 2
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 امامت -1-2-2

اهـل لغـت    دگاهیـ دمعنـا و تعریـف از    نظـر  ازبراي شناسایی حقیقت امامت الزم است ابتدا واژه امـام را  
. استعماالت آن را در قرآن کریم بیان کنیم و سپستا معناي آن روشن شود ، بررسی کنیم

  مفهوم لغوي -1-2-2-1
ي که سایر چیزهایی که در پی آن زیهر چ : است؛ و آن عبارت از» أمم«در لغت عرب از ریشه  امامکلمه « 

  أم«مکه و :  »القرى  أم«مأموم و :  » األمیم«به معناي مخّ و » الرأس  أم«و از همین واژه . به آن ضمیمه شود دیآ یم
. 1»است ائمهآن  جمعو  آمده است و احکاممنظور آیات محکم قرآن که درباره شرایع و واجبات :  »القرآن
، امـام «:  اند کردهتعریف  طور نیاو آن را  اند ذکر کردهز اهل لغت براي واژه امام یک معناي جامع بسیاري ا 

. 2»دشو میکسی است که به او اقتدا و در امور مقدم شمرده 
   3. آمده است... راه آشکار و، ریسمان بنایی، امام در فرهنگ زبان فارسی به معانی مختلفی مثل پیشوا

کـه واژه امـام بـراي آن اسـتعمال شـده       انـد  کردهمصادیق و کاربردهاي مختلفی را بیان  علماي علم لغت 
قـرآن؛  . 3خلیفـه او؛ امـام مـردم    . 2 و امامـان ؛ امام امت 6پیامبر. 1«:  این موارد استها  آن ازجمله. است

کسی کـه  :  علمم. 6 در نمازامام جماعت . 5، د هم امام مسلمانان استشو میمصحفی که در مسجد قرار داده 
:  یعنی الصقع من األرض:  اإلمام ..8جاده ، راه آشکار. 7، ریس قوم. 6، امام است، دهد یمهرروز به بچه تعلیم 

آنچه که با آن مثـال  : امام. 10یعنى جلو و عقب یا پیشین در برابر پسین ،  االمام؛ القدام. 9از زمین زده خمکان ی
 4. »...و ریسمان بنایی:  امام. 11. زنند

:  ی متعددي استعمال شده استو معاندر فرهنگ قرآن هم واژه امام در مصادیق 
، خواه انسان باشد یا کتـاب یـا غیـر آن   ، اقتدا شود امام آن است که از وى پیروى و به او «:  دیگو میراغب 

کسـی کـه   :  یعنی 5» بِإِمامهِم  ناسٍیوم نَدعوا کُلَّ أُ«:  خداي واال و قول. است  ائمه  جمع آن، حق باشد یا باطل
  واجعلنـا للمتَّقـینَ  «:  و قـول خـدا  . است) پرونده اعمالشان(ها منظور کتاب آن:  شده گفتهو  ندکن میبه او اقتدا 

 .45 ص، 1 جالمغرب،  ؛1863 ص، 5 ج، الصحاح ؛426ص ، 8 جکتاب العین، : نک. 1
. 7، ص1 ، معجم مقاییس اللغه، ج460، ص10 المحیط فی اللغۀ، ج، 13، ص10 تهذیب اللغۀ، ج و 428، ص 8 کتاب العین، ج: نک. 2
؛ 2828،ص2؛ لغـت نامـه،علی اکبـر دهخـدا،ج    364،ص1؛ فرهنگ فارسی،دکتر معـین،ج 553،ص1فرهنگ بزرگ سخن،ج: نک. 3

 127 صفرهنگ ابجدى، 
؛ معجم 1865، ص 5 تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ، ج -؛ الصحاح 460، ص10 ؛ المحیط فی اللغۀ، ج429، ص 8 ن، جکتاب العی: نک. 4

.24، ص 12 ؛ لسان العرب، ج28، ص1 المقاییس اللغۀ، ج
71، آیه17: سوره اسراء. 5
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و «:  مـام و قولـه تعـالى   جمـع إ  3»أَئمه یدعونَ إِلَى النَّارِ  و جعلناهم«:  و قال 2»أَئمه  و نَجعلَهم«:  و قوله 1»إِماماً
کـه ریشـه واژه   :   و األَم. امام مبین؛ اشاره به لوح محفوظ اسـت :  شده گفته 4» مبِینٍ  إِمامٍ  ء أَحصیناه فی کُلَّ شَی

. 5»آمده است، مقصود است طرف بهامام است به معناي قصد مستقیم که همان توجه کردن 
، کننـد  تـو اقتـدا  مردم به :  یعنی 6»إِماماً  إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ«:  واال قول خداي«:  دیگو می باره نیدراطریحی 

تبیعـت   جـه یدرنتو  قصـد کـرده   او رازیـرا مـردم افعـال    . را از تو بگیرند و دستورهايکنند  تیتو تبعپس از 
:  ل خـداي واال و قو. دشو می مودهیو پ دشو میچون جاده قصد ، هم امام اطالق شده و راهجاده  و به. ندکن می

خـداي  کـه   به معناي کتاب هم آمـده :  و کلمه اإلِمام. یعنی در کنار جاده آشکار هستند 7» مبِینٍ  و إِنَّهما لَبِإِمامٍ«
یا کسی ها  آن منظوراز امام؛ دین:  شده و گفتهنامه اعمالشان :  یعنی 8» بِإِمامهِم  یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ »  :فرمود واال 

  9. »استپیامبر یا امام یا کتاب که  ندکن میه به او اقتدا ک
معانی و کاربردهـاي  ، بینیم واژه امام هم در فرهنگ قرآن وهم در لغت عرب طور که می همان:  نتیجه آنکه

، از این رو از بین آن معـانی ، اما در این پژوهش با توجه به اینکه موضوع آن مسئله امامت است، متعدد داشته
  . پیشوایی مدنظر است معناي

  معناي اصطالحی -1-2-2-2
مسئله امامت یک بحـث کالمـی اسـت الزم     ازآنجاکه، بعد از روشن شدن معناي لغوي و قرآنی کلمه امام

. است معناي اصطالحی آن از دیدگاه اهل این فن هم واضح شود
 :  یمکن میرا ذکر ها  آن یی از تعاریفاه نمونهکه  اند کردهامام و امامت را تعریف  عهیش ریغمتکلمان شیعه و 

انسانی است که داراي ریاست عمـومی در  ، امام«:  فرماید در تعریف امام و امامت می ;) 413م(شیخ مفید
. 10»است 6امور دینی و دنیوي به نیابت از پیامبر 

  75، آیه2: سوره فرقان. 1
 5، آیه28سوره قصص. 2
 41، آیه28سوره قصص. 3
  12، آیه36: سوره یس. 4
  87ص المفردات،: نک. 5
 124، آیه2: سوره بقره 6
 79، آیه15: سوره حجر. 7
 71، آیه17: سوره إسرا. 8
  10، ص6 جمجمع البحرین، : نک. 9

 39النکت االعتقادیۀ، ص  :ك.ر. 10
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م مردم به حفظ مصـالح  ریاست عامه دینی که در بردارنده تشویق عمو:  امامت عبارت است از«:  فرماید نیز می
  . 1»رساند یمضرر ها  آن از هرچیزي است که به مصالحها  آن بازداشتنو ها  آن يویو دندینی 

همان ریاست عامه در دین است که اصالتاً از جانب خـدا نـه   ، امامت«:  فرماید می ;) 436م(سید مرتضی
  . 2»گردد به نیابت از مکلفان ثابت مى

در قول ما دو مطلب  از امام«:  فرماید فاوت بین امام و نبی درباره امام میدر بحث ت;) 460م(شیخ طوسی
، تدبیر و سیاست امـت :  به وسیله امام لیامور ذاقامه . 2مقتدا بودن امام در گفتار و کردار . 1.: دشو میاستفاده 

انـدهان و قضـات و   تولیت نصـب فرمانـداران و فرم  ، ها دفاع و مبارزه با دشمنان آن، تأدیب جنایتکاران امت
3. »غیره و اقامه حدود بر مستحقین آن

ه امـور    ، امام«:  فرماید می ;) 673م(نصیرالدین طوسی خواجه ه در کلیـ انسانی است که داراي ریاست عامـ
  . 4»صورت اصیل در دنیا باشد دین و دنیا به

بـه نیابـت از نبـی    ، له رابعـد قیـد باألصـا   ، دقیقاً همان تعریف خواجه را ذکر کرده ;) 726م(عالمه حلی
  . 5معنا کرده است، عمل کردن 6

عبارتی دارد که نشان دهنـده دیـدگاه او   » ال ینالُ عهدي الظَّالمینَ«بقره 124در ذیل آیه ) 606م(فخر رازي
بر اینکه منصب امامت و ریاست در دین بـه   دکن میاین قسمت آیه داللت «:  یدگو میدر تعریف امامت است 

  . داند گویا ایشان امامت را مساوي با ریاست در دین می. 6»رسد مینظالمان 
 6عنوان خلیفـه پیـامبر    ریاست عامه در امر دین و دنیا به:  امامت عبارت از«:  یدگو می) 769م(تفتازانی

  . 7»در فروعات احکام
یـن اسـت   امامـت همـان خالفـت رسـول خـدا در اقامـه د      «:  در عبارتی دارد) 816م(میرسیدشریف ایجی

  . 8»اي که تبعیت او برهمه امت واجب است گونه به
د که همه فرق اسالمی شیعه و اشاعره و معتزلـه امـام را   شو میاز مجموع این تعاریف روشن :  نتیجه آنکه

 : اوالً: دهـد  ند کـه نشـان مـی   کن میدانند ولی اشاعره و معتزله گاهی قیودي را ذکر  عنوان زمامدار اسالمی می به

  83قواعد العقائد، ص: نک. 1
  . 26 ص، 2رسائل الشریف المرتضى، ج : نک. 2
 111العشر، ص الرسائل: نک. 3
 426 صرسائل خواجه نصیر الدین طوسى،  :ك.ر. 4
 12 صاأللفین،  :ك.ر. 5
  31، ص4 تفسیر مفاتیح الغیب، ج: نک. 6
  232 ص، 5 شرح المقاصد، ج :ك.ر. 7
 344 ص، 8 شرح المواقف، ج. 8
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محـدود  ، دامنـه امامـت را در حـد یـک زمامـدار عـادي      :  ثانیـاً . قائل به نصب امام از ناحیه خدا نیستندها  آن
  . دانند می

 والیت -1-2-3

است کـه بایـد معـانی لغـوي و     » والیت«و » ولی«هاي مرتبط و تأثیرگذار در بحث امامت دو واژه  از واژه 
درهم آمیختگـی اتفـاق   ، معلوم باشد تا در مباحث روشن شود و جایگاه آن دو در این بحثها  آن اصطالحی

. نیفتد

  و اصطالحی لغوي معناي -1-2-3-1
همچنـین در قـرآن   ، در لغت عرب داراي مشتقّات بسیار و در کاربردهاي مختلفی آمده اسـت » ولی«کلمه 

ره خـداي  کریم این واژه ومشتقاتش شاید در بیش از صد مورد بکار رفته است که اغلب استعماالت آن دربـا 
  . واالست

که بعد از اولین بـاران در  ، به بارانی. 2قرب ونزدیکی. 1«:  در لغت به این معانی استعمال شده» ولی«کلمه 
. 10همسـایه  . 9پیمـان   هـم . 8بردة آزادشده . 7آزادکنندة برده . 6داماد . 5دوستی . 4قصد . 3. فصل بهار ببارد

  . »یاري کننده
سـوي آن امـر حرکـت کنـد او      دار امر کسی شود یـا بـه   هرکسی که عهده«:  دویسن میباره  ابن منظور دراین

   1. »آن شخص است» ولی«و » موال«
تـر   بـیش  یعنى؛ دوستى و صمیمیتی که بـین دوشـی یـا     توالیو  والء«:  دنویس می» ولی«راغب درباره کلمه 

، نسبى، این معنا براى نزدیکى مکانىو  گردد تا جائی که میان آن دو حائلی نباشد د و افزون میشو میحاصل 
 -کـردن اسـت امـا    با کسره حرف؛ یاري -»والیت«. رود کردن و اعتقاد و ایمان بکار می بخشش و یاري، دینى

همـان سرپرسـتى اسـت کـه     ، شده؛ حقیقت هـر دو واژه  با فتحه حرف؛ سرپرستى است و نیز گفته -»والیت«
  . 2»ندشو میهر دو به معنى سرپرست استعمال  ، »مولى«و   »ولی«. کارى را به عهده بگیرد

شـده؛ بـه معنـاي کسـی      ؛ به معناي ناصر است و گفته»ولی«ازجمله اسماء خداي واال «:  دنویس میابن اثیر 
؛ به معناي مالک و تصرف »والی«و از اسماء خدا . است که متولی امور عالم و قوام خالئق به او وابسته است

إشعار به تدبیر و قدرت و فعل دارد و تا ایـن سـه عنصـر    ، گویا والیت:  یدگو میعد ب. کننده در همه اشیاست

410، ص15 لسان العرب، ج. 1
 885المفردات، ص: نک. 2
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در نسـب و نصـرت و آزاد کـردن    ، بـالفتح » والیـت «پس . دشو میدر آن جمع نشود اسم والی بر او اطالق ن
  . 1»در إمارت است، بالکسر» والیت«و . است

، بـه معنـاي ؛نصـرت   ) بـالفتح (» والیـت «لمـه  ک. همان قرب و نزدیکی اسـت ، » الولی«:  دنویس میطریحی 
بعد در تعریـف  . شده هردو کلمه به معناي؛ دولت است و گفته. است) سرپرستی(به معناي؛ امارت) بالکسر(و
ایـن  ، د؛ فالنـی ولـی زن اسـت   شـو  مـی مثالً گفته . دکن میکسی که امور را سرپرستی و اداره :  یدگو می» ولی«

   2. »امور مردم است) سرپرست(و سلطان ولی . نکاح کندخواهد او را  درجایی است که می
همـراه  ، شدن چیزي در کنار چیز دیگـر  ؛ واقع -ولی-اصل اولیه در مادة «:  دنویس می ;جناب مصطفوي 

با اختالف مـوارد از آثـار اصـلی    ، قرب و محبت و نصرت و تبعیت:  اما مفاهیمی مثل، رابطه بین آن دو است
و » ولـی «زیـرا  ، به معناي؛ تدبیر امـور غیراسـت  » والیت«، »ولی«ازجمله مصادیق  براینبنا. هستند» ولی«مادة 

گیرند و رابطه بین آن دو تدبیر امور و حرکت بـراي آن   قرار می، در کنار کسی که بر او والیت دارند» متولی«
  3. »کسی است که متصف به دو ویژگی والیت و تدبیر باشد، »ولی«:  بنابراین. است

 دکنـ  میدر اصطالح قرآن و حدیث کسی است که امور دیگران را سرپرستی » ولی«منظور از :  اینکه نتیجه
آیـه  کـه  همچنـان  . اسـت » والیت«چنین کسی نسبت به دیگران داراي و  را داردها  آن و حق تصرف در امور

و مراتبـی اسـت کـه در     که خود این والیت هم داراي اقسام دکن میبر آن داللت ... والیت و آیه اولی االمر و
  . آید ذیل می

  اقسام والیت -1-2-3-3
در » والیـت «و » والء«موارد اسـتعمال خـاص دو کلمـه    «:  فرماید در این درباره می ;استاد شهید مطهري 

  :  شود معموالً در چهار مورد استعمال مى، آمده :البیت کتاب و سنّت که درباره اهل

   ابتوالي محبت یا والي قر - 1- 1-2-3-3

هـا   آن کـه   شده اند و به مردم توصیه ذوى القرباى پیغمبر اکرم، البیت معناي والء محبت؛ این است که اهل« 
و روایـات بسـیارى در ایـن زمینـه کـه از       4)نظیر آیه ذوي القربی(این مطلب در آیات قرآن. را دوست بدارند

 ....و على حب آل محمد مات شهیداًمن مات «: مثل حدیث ثقلین و حدیث نبوي(طرق شیعه و اهل تسنن 
بـراى  ، مقدمـه ، این نوع والیت. واردشده است) 5»...و  شهید مرده است، هر کس که بر دوستى آل محمد مرد

                                                        
 227، ص5 النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر، ج: نک. 1
  455، ص1 مجمع البحرین، ج: نک .2
  204، ص 13 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج: نک. 3
  23، آیه42: سوره شوري. 4
  595، ص 27 ؛ تفسیر مفاتیح الغیب، ج220، ص 4 الکشاف، ج: نک. 5
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، آثار، دهد تا از وجود بیت پیامبر پیوند واقعى مى این رشته محبت است که مردم را به اهلو  سایر والءهاست
  . 1»ان استفاده کنندسیره و روشش، تعلیمات، سخنان

   والي امامت -2- 1-2-3-3

یا مقام مرجعیت علمی یا زعامت دینى یعنـى؛ مقـامى کـه دیگـران بایـد از وى      ، والء امامت و پیشوایى« 
ت      و  پیروى او را الگوى اعمال و رفتار خویش قرار دهند و چنین کسى قـول و عملـش بـراي دیگـران حجـ
لَقَد کانَ لَکُم فی رسـولِ اللَّـه   «:  فرماید کریم درباره پیغمبر اکرم مى و این همان منصبى است که قرآن. است

و این خود دلیـل عصـمت آن حضـرت از گنـاه و      3»  ....قُل إِن کُنتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعونی«و 2»...أُسوه حسنَه
شت خـداي متعـالی او را پیشـوا و    زیرا اگر خطا و گناهى ممکن بود از او صادر گردد دیگر جا ندا، خطاست

این مقام طبق حدیث ثقلین که اکثر علماى اهل تسنن در کتب روایی و سیره و تاریخ خود ، مقتدا معرّفى کند
  4.»رسید :البیت پس از پیغمبر به اهل، اند نقل کرده 6از نزدیک به سى نفر از صحابه از پیغمبر 

   والي زعامت -3- 1-2-3-3

کسی که باید زمام امور اجتماع را بـه   آن. عناى؛ حقّ رهبرى اجتماعى و سیاسى استوالیت زعامت به م« 
پیغمبر اکرم در زمان حیـات خودشـان   . است» ولى امر مسلمین«، دست گیرد و مسلّط بر مقدرات مردم باشد

بق دالیل زیادى ولى امر مسلمانان بودند و این مقام را خداي واال به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان ط
و حدیث شریف غـدیر   5»أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی األَمرِ منکُم«  مثل آیه (، انکار است که غیرقابل
والیتـى   کـه نـاظر بـه چنـین     7»بِالمؤمنینَ من أَنفُسهِم  النَّبِی أَولى«  و عموم آیه 6»إِنَّما ولیکُم اللَّه«  و عموم آیه

  . 8»رسیده است :بیت این مقام به اهل)،است

   والي تصرّف -4- 1-2-3-3
                                                        

  272، ص 3 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج: نک. 1
توانستید به رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم بـه خـوبى تاسـى کنیـد، و ایـن       ؛ در حالى که شما مى21، آیه33: سوره احزاب. 2

 .کند وظیفه هر کسى است که امید به خدا و روز جزا دارد، و بسیار یاد خدا مى
وسـت  باید مرا پیروى کنید تا خدا هـم شـما را د  ) که باید هم بدارید(دارید  بگو اگر خدا را دوست مى 31، آیه3: سوره ال عمران. 3

  . بدارد و گناهانتان بیامرزد که خدا آمرزگار و مهربان است
 272، ص 3 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج: نک. 4
 59، آیه4: سوره نساء. 5
 55، آیه5: سوره مائده. 6
  33، 6احزاب. 7
   280، ص3 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج: نک. 8
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نـوعى اقتـدار و تسـلّط    ، این والیـت تصـرّف  . باالترین مراحل والیت است، والء تصرّف یا والء معنوى« 
صـول  گردد و اثـر و  انسان بر اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب االهى نائل مى. العاده تکوینى است فوق

در ، این است که معنویت انسانى که خود حقیقت و واقعیتـى اسـت   -البتّه در مراحل عالى آن -به مقام قرب
ات  قافله، شود و با داشتن آن معنویت وى متمرکز مى مسـلّط بـر ضـمائر و شـاهد بـر اعمـال و       ، ساالر معنویـ
» انسـان کامـل  «از ، دیگر عبارت بهو  باشدگاه از ولیى که حامل چنین معنویتى  زمین هیچ. شود حجت زمان مى

  . 1»خالى نیست
  

                                                        
   284، ص3 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج: نک. 1



  

  گونه و چرائی شناسی امامت -1-3

  :  چرایی شناسی آن بیان شود، در اینجا الزم است گونه شناسی امامت و در ادامه

  گونه شناسی امامت -1-3-1

   : خداي متعالی در قرآن کریم دو نوع پیشوایی وامامت را براي مردم ذکر کرده است
و جعلناهم أَئمه یدعونَ إِلَى النَّارِ و یوم القیامه ال ینصـرُونَ و  «:  فرماید درباره این گونه می، امامان نار. 1

  1»أَتبعناهم فی هذه الدنیا لَعنَه و یوم القیامه هم منَ المقبوحینَ
گرفتار شدن بـه  ، بار این دعوت از تبعات و آثار زیانو  طرف آتش است کار امامان نار دعوت و هدایت به

را ها  آن از این رو خداي متعالی دستور مبارزه با، لعنت االهی در دنیا و روسیاهی و بدعاقبتی در آخرت است
، ه مصادیق پیشوایان نـار و ازجمل 2» فَقاتلُوا أَئمه الکُفرِ إِنَّهم ال أَیمانَ لَهم لَعلَّهم ینتَهون«  :فرمود صادر کرده و 
فَاتَّبعوا أَمرَ فرعونَ و ما أَمرُ فرعـونَ بِرَشـید یقـدم قَومـه یـوم القیامـه       «:  فرماید و می دکن میفرعون را ذکر 

  3»لرِّفد المرفُودفَأَوردهم النَّار و بِئس الوِرد المورود و أُتبِعوا فی هذه لَعنَه و یوم القیامه بِئس ا

                                                        
  42و41، آیه28 صسوره قص. 1
 12، آیه9: سوره توبه. 2
 98و97، آیه11: سوره هود. 3
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و جعلناهم أَئمه یهدونَ بِأَمرِنـا و أَوحینـا إِلَـیهِم فعـلَ     «:  فرماید درباره گونه امامت نیز می امامان نور. 2
  1.» الخَیرات و إِقام الصاله و إِیتاء الزَّکاه و کانُوا لَنا عابِدین

طـرف   بـه ها  آن یعنی، نسبت به جامعه به دستور ما بودهها  آن هدایت. 1:  این امامان نور چند ویژگی دارند
و دادن ) عنـوان سـنبل ارتبـاط باخــدا    بـه (انجـام دادن کارهـاي خیــر و اقامـه نمـاز    . 2نـد کن مـی حـق دعـوت   

  . بنده و مطیع ما هستندها  آن. 3یم کن میوحی ها  آن را به) عنوان سنبل ارتباط با مردم به(زکات
  . اند شوایان نور انبیاء و امامان معصوم بودهازجمله مصادیق این پی

:  امامت در کتاب خدا دو گونه اسـت «:  دکن میچنین نقل  7از پدر بزرگوارش امام باقر  7امام صادق 
امامانی قـراردادیم کـه بـه امـر مـا هـدایت       ها  آن ما از بین«:  فرماید درباره اولی خدا می، امام عدل و امام ظلم

دربـاره گونـه   ، نـد کن مـی امر خدا و حکم او را بر امر و حکم خودشان و مردم مقدم ، ر مردمنه به ام، »ندکن می
امـر و حکـم خـود و    هـا   آن ،نـد کن میطرف آتش هدایت  وآنها را امامانی قراردادیم که به:  فرماید دوم خدا می

مطابق هـواي نفـس    اینها، برخالف آنچه که در کتاب خدا هستو  ندکن میمردم را بر امر و حکم خدا مقدم 
  . 2»ندکن میخود حکم 

از حکم کـردن طبـق کتـاب خـدا یـا هـواي نفـس فهمیـده         ، طبق این حدیث معیار امام حق و ظلم بودن
  . دشو می

 هم تبعـات وآثارکـار  ، ها هم نوع کارکرد آن، خداي واال درباره این دو گونه امامت هم مصادیق این امامان
را هـا   آن ت که هرکسی با مقایسه این دو نوع امامت با اختیار خـود یکـی از  و تابعینشان را ذکر کرده اسها  آن

یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم فَمن أُوتی کتابـه  «:  صورت یک موجبه کلیه فرمود از این رو به، دکن میانتخاب 
یالً وونَ فَتظلَمال ی م وهتابقرَؤُنَ کی کفَأُولئ هینمأَعمى بِی هی هذن کانَ فـرَه أَعمـى    می اآلخف وأَضَـلُّ    فَه و

حاال اگر این پیشواي نـور بـوده   ، دهد که هرکسی در دنیا امام و پیشوایی داشته است این آیه نشان می3»سبِیالً
  . سرانجام پیروانش سعادت و کارنامه اعمالشان به دست راستشان است

  شناسی امامت ئیچرا -1-3-2

  :  دشو میراي روشن شدن اهمیت و ضرورت امامت در سه مقام بحث ب

                                                        
 73، آیه، 21: سوره انبیاء. 1
یهدونَ بِأَمرِنا لَـا بِـأَمرِ   ، و جعلنا منهم أَئمۀً  ؛ األَئمۀُ فی کتَابِ اللَّه إِمامانِ إِمام عدلٌ و إِمام جور قَالَ اللَّه171، ص2 تفسیر القمی، ج. 2

و جعلناهم أَئمۀً یدعونَ إِلَى النَّارِ یقَدمونَ أَمـرَهم قَبـلَ أَمـرِ اللَّـه و       النَّاسِ یقَدمونَ أَمرَ اللَّه قَبلَ أَمرِهم و حکم اللَّه قَبلَ حکمهِم قَالَ
 . بِأَهوائهِم خلَافاً لما فی کتَابِ اللَّه حکمهم قَبلَ حکمِ اللَّه و یأخُذُونَ

 71، آیه17: سوره إسراء. 3
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  اهمیت مقام امامت -1-3-2-1
جنـاب  ، وهم نقل بیان کرده است دکن میضرورت و اهمیت وجود امام و پیشواي االهی را هم عقل درك 

ضـرورت  هشام بن حکم در مناظره با عمرو بن عبید در مسجد بصره در قالب مثـالی گویـا و شـنیدنی ایـن     
 :  یمکن میکه روایت آن را نقل ، عقلی را بیان کرده

 7جمعى از اصحاب که حمران و ابن نعمان و ابن سالم و طیار در میانشان بودند خدمت امـام صـادق   
 7امـام صـادق   ، نیـز حضـور داشـتند   ، جوانی بـود  بودند و جمع دیگرى در اطراف هشام بن حکم که تازه

بـا عمـرو بـن عبیـد چـه کـردى و چگونـه از او سـؤال         ) در مباحثه(دهی که  یگزارش نم:  اى هشام«:  فرمود
 7امـام صـادق   ، م و زبانم نزد شما گویا نیسـت کن میگیرد و شرم  جاللت شما مرا می:  نمودى؟ عرض کرد

وقتی از وضعیت عمرو بن عبیـد و مجلـس   :  هشام عرض کرد. وقتی به شما امرى نمودم بجاى آورید:  فرمود
اى وارد  روز جمعـه ، سوي او حرکت کـردم  به، او اطالع پیدا کردم این خبر براي من سنگین بود مسجد بصره

و  بودها  آن زده و عمرو بن عبید در میان جمعیت بسیارى را دیدم که حلقه، بصره شدم و به مسجد آنجا رفتم
اجـازه  ، من مردى غریبه هسـتم اى مرد دانشمند :  آنگاه گفتم:  وارد شدم و نشستم، کردند مردم از او سؤال می

چیزى ، پسر جان این چه سؤالى است:  شما چشم داري؟ گفت:  گفتم. بپرس:  بپرسم؟ گفت  اى دهی مسئله می
، بپرس پسر جـان :  گفت. گونه است  سؤال پرسیدن من این:  گفتم!! ی؟کن میبینی چگونه از آن سؤال  را که می

گفـتم شـما چشـم داري؟    ، بپـرس :  گفـت ، اب همان را بفرمائیدشما جو:  گفتم. اگرچه سؤالت احمقانه است
:  گفـتم بینـى داري؟ گفـت   ، بینم ها و اشخاص را می با آن رنگ:  ی؟ گفتکن میبا آن چکار :  گفتم، آرى:  گفت
ی؟ کنـ  مـی با آن چـه  :  گفتم، داري؟ گفت آرى دهان:  گفتم، بویم با آن می:  ی؟ گفتکن میبا آن چه :  گفتم، آرى

بـا آن صـدا را   :  ی؟ گفـت کنـ  میبا آن چه :  گفتم، گوش داري؟ گفت آرى:  گفتم، چشم با آن مزه را می : گفت
با آن هر چه بر اعضا و حواسـم  :  ی؟گفتکن میبا آن چه :  گفتم، شما قلب داري؟ گفت؛ آرى:  گفتم، شنوم می

گفـتم چگونـه؟   ، نـه :  ستی؟ گفتنیاز نی از قلب بى، مگر باوجوداین اعضا:  گفتم، دهم تشخیص می، وارد شود
پسر جـان هرگـاه اعضـا بـدن در هنگـام      :  ؟ گفت)چه نیازى به قلب دارى(باآنکه اعضا صحیح و سالم باشد 

دهند تـا تردیدشـان برطـرف     آن را به قلب ارجاع می، بوییدن یا دیدن یا چشیدن یا شنیدن چیزي تردید کنند
  .شود و یقین پیدا کنند

گفـتم؛  ، بله:  اعضا قرار داده است؟ گفت) و یقین پیدا کردن(لب را براى رفع تردیدپس خدا ق:  گفتم آنگاه
 وتعالی که اعضا ترا بدون امامى که صحیح را از غیر آن تشـخیص  خداى تبارك) عمرو بن عبید(اى ابا مروان 

د و اخـتالف  همه مخلـوق را در سـرگردانى و تردیـ    پس چگونه این، یقین تبدیل کند وانگذاشته تردید را بهو 
بـراى    کـه  درصورتی، امامى که در تردید و سرگردانى خود به او رجوع کنند قرار ندادهها  آن رها کرده و براى

، دهی؟ او ساکت شد و جوابى بـه مـن نـداد    اعضا تو امامى قرار داده که حیرت و تردیدت را به او ارجاع می
. نـه :  هـاي او هسـتى؟ گفـتم    نشـین  از هم:  گفت. هن:  تو هشام بن حکمى؟ گفتم:  سپس متوجه من شد و گفت
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سپس مرا در آغوش گرفت و بجاى خود نشاند . تو همان هشامى:  گفت، اهل کوفه:  اهل کجائى؟ گفتم:  گفت
ایـن  :  خندید و فرمود 7حضرت صادق ، و خودش ازآنجا برخاست و تا من آنجا بودم دیگر سخنی نگفت

بـه خـدا سـوگند ایـن     :  فرمود، آنچه از شما شنیده بودم منظم کردم:  را چه کسى به تو آموخت؟ عرض کردم
 . 1»مطالب در صحف ابراهیم و موسى است

صـورت   اما در آیـات قـرآن بـه   . ولی یک برهان عقلی هم هست، گرچه کالم هشام در ضمن روایت آمده
بـر ضـرورت و اهمیـت    صورت مستقیم و بـه داللـت مطـابقی     غیرمستقیم و با داللت التزامی و در روایات به

تا جایی که در کتب حـدیثی نظیـر کـافی شـریف     ، مسئله امامت و رهبري و پیشوایی جامعه دینی تأکید شده
این روایاتی که ضرورت نیـاز بـه حجـت االهـی را     ، ذکر کرده -باب االضطرار إلى الحجه-:  بابی را با عنوان

در اینجا تنها به یکی به ذکر یک آیـه از آیـات   . استبیانگر اهمیت مسئلۀ مهم امامت و جایگاه آن ، بیان کرده
فَهـو فـی     و من کانَ فی هذه أَعمـى  ....یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم«:  فرماید که می، یمکن میشریفه بسنده 
منـۀ قیامـت نشـان    که اهمیت جایگاه امامـت و محوریـت آن را در دنیـا تـا دا     2»و أَضَلُّ سبِیالً  اآلخرَه أَعمى

  . دهد تا جایی که نشناختن این جایگاه را در دنیا مساوي با کور بودن در دنیا و آخرت دانسته است می

  علل نیاز به امام -1-3-2-2
متکلمان علل و ادله مختلف عقلی و نقلی براي نیاز به امام معصوم و ضرورت وجود او در بین مردم بیان 

  . یمکن می اند که چند دلیل را ذکر کرده

  لطف هقاعد -1-3-2-2-1

، و دلیلش آن است کـه . امامت پیش ما امامیه لطف در دین است«:  فرماید در تقریر آن می ;سید مرتضی 
، نباشد که در سیاست و تـدبیر امورشـان بـه او پناهنـده شـوند     ها  آن بینیم که مردم وقتی رئیسی در بین ما می

هـا   آن شایع و ظلم و تجـاوز در بـین  ها  آن کار زشت در بینو  تیره ها آن زندگی. ندشو میمضطرب و نگران 
بـه صـالح   ، مراجعه کنندها  آن باشد و در امورشان بهها  آن ولی وقتی رئیس یا روسائی در بین. دشو میظاهر 

یک امري است که نسبت به هر شـهر و منطقـه ودرهرزمـان و حـالتی      و این. ندشو مینزدیک و از فساد دور 
   3. »لطف است، وجود امام طبق آن چیزي که ما امامیه قائلیم، د کهشو میو با این بیان ثابت . دارد عمومیت

                                                        
 169، ص1 الکافی، ج: نک. 1
  72-71، آیه15: سوره اسراء. 2
   70، ص1 ؛ تلخیص الشافی، ج47 ص، 1 الشافی فی اإلمامۀ، ج: نک. 3
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، وجود امام بـراي مـردم از جانـب خـدا لطـف اسـت      «:  ;با شرح عالمه حلی  ;تقریر خواجه طوسی 
زم نصـب امـام از طـرف خـدا ال     راهنمایی و هدایت مـردم  پس جهت، واجب است خداي واالوهرلطفی بر 

  1. »ندشو میم به اطاعت نزدیک وازمعصیت دور امد چون باوجود او. است

  حفاظت از شرایع آسمانی -1-3-2-2-2

انـد   در ابتداي نزولشان بر قلوب پیامبران شبیه قطرات پاك و شفاف باران) دستورهاي الهی(ادیان االهی « 
تـدریج   گیرند به ر محیط آلوده قرار میوقتی این دستورهاي د، ندشو میکه باعث رشد زندگی و پرورش روح 

اي که آن شـفافیت و لطافـت اولیـه خـود را از دسـت       گونه د بهشو میاضافه ها  آن خرافات واوهام بهو  آلوده
و . دهنـد  ماند و تأثیر تربیتی خود را از دست می باقی نمیها  آن دهند و در این هنگام دیگر چیزي از جاذبه می

جهت که حـافظ اصـل دیـن از هرگونـه انحـراف فکـري و        ر و امام معصوم ازآنازاینجا ضرورت وجود رهب
که اگر دین مدت کمی بدون رهبر و حامی معصـومی باشـد اصـالت و پـاکی     ، دشو میاعوجاج است روشن 

رض اللَّهم بلَى لَا تَخلُـو األَ «:  فرمایـد  البالغه می در نهج 7از این رو امیر مؤمنان . 2»دهد خود را از دست می
یب و اللَّه ججئَلَّا تَبطُلَ حوراً لغمفاً ما خَائإِم وراً وشهراً ما ظَاهۀٍ إِمجبِح لَّهمٍ لن قَائم3»نَاتُه . 

یـا  ، شـده اسـت   یا آشـکار و شـناخته  که  گاه از حجت االهى با برهان روشن خالى نیست زمین هیچ! آرى
  . هاي او از میان نرود نشانهو  هاي خدا باطل نشود و نشانهها  تا حجت، بیمناك و پنهان

  تحقق هدف آفرینش -1-3-2-2-3

  :  شده این دلیل از چند مقدمه تشکیل
 نش ایـن اسـت کـه انسـان بـا اطاعـت و عبـادت خـدا شایسـتگی دریافـت          یهـدف از آفـر  :  مقدمه اول« 

ایـن  کـه   گرفتـه  ایـن تعلـق   حکیمانه خـدا بـه   و اراده. هاي کامل است هایی را پیدا کند که ویژه انسان رحمت
  . سعادت فقط با انجام اعمال اختیاري حاصل شود

در صـورتی  و  بـد دارد  نیاز به شناخت صحیح نسبت به کارهـاي خـوب و  ، اختیار و انتخاب:  مقدمه دوم
و از فقـره و  و راه رسـیدن بـه آن را بشناسـد     د راه تکامل خود را آگاهانه انتخاب کند که هدفتوان میانسان 
تحقـق یـافتن هـدف از    ، وبخاطر محدود بـودن و نقصـان علـم بشـر    ، هاي آن آگاه باشد ها و لغزشگاه نشیب

  . وسیله وحی و ارسال پیامبران براي تعلیم و تربیت بشر است به راهنمایی وي به منوط، آفرینش انسان

                                                        
 . 507کشف المراد، ص : نک. 1
 202 صدروس فی العقائد اإلسالمیۀ، : نک. 2
  202 صدروس فی العقائد اإلسالمیۀ، : ؛ نک147نهج البالغه، حکمت . 3
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ی است و بعد از پیـامبر اسـالم   همگانی و جاودانی و نسخ نشدن یک دین، دین مقدس اسالم:  مقدمه سوم
سـازد کـه آخـرین     ختم نبوت در صورتی با حکمت بعثـت انبیـاء مـی   و  پیامبري نخواهد آمد) اهللا علیه و آله صلی(

پذیر  پاسخگوي همه نیازهاي بشر تا روز قیامت باشد و این تنها با نصب امام معصوم امکان، شریعت آسمانی
   1. »است

باید همواره در هر زمـانی امـام معصـومی در روي زمـین باشـد تـا بـه عنـوان          تا روز قیامت:  نتیجه آنکه
  . راهنماي بشر و پاسخگوي نیازهاي او باشد

  حجت بر بندگان اتمام  -1-3-2-2-4

دلیل دیگري که شاید متکلمین کمتر متعرض آن شده باشند و یک دلیل قرآنی محکم است این است کـه؛  
، در بـین مـردم را  هـا   آن کی از ادلّه ارسال رسوالن االهی و ضرورت وجودی، خداي متعالی در آیات متعددي

رسالً مبشّر ین و منذر یـن لـئَالَّ   «:  فرمایـد  می، داند حجت بر مردم و خصوصاً بر منحرفان و معاندان می اتمام
و لَو أَنَّا أَهلَکنـاهم بِعـذابٍ مـن قَبلـه     «. 2»یکُونَ للنَّاسِ علَى س حجه بعد الرُّسلِ و کانَ اللَّه عزِیزاً حکیما

و ازآنجاکـه امامـت ادامـه و     3» لَقالُوا ربنا لَو ال أَرسلت إِلَینا رسوالً فَنَتَّبِع آیاتک من قَبلِ أَن نَـذلَّ و نَخـزى  
یکی دیگر از ادله نیـاز   به توان میمکمل نبوت و رسالت است از این رو با استفاده از این آیات و آیات دیگر 

  . یافت حجت خداي واال بر مردم دست به امام درروي زمین یعنی؛ مسئله اتمام

  ادله اثبات امامت -1-3-2-3
کـه دو راه بـراى    معتقدنـد اتفاق  امامیه بهطایفه «:  دیگو میو ادله اثبات امامت  ها راهدرباره  ;عالمه حلی 

  :  امام وجود دارد )اثبات(تعیین

  نص معتبر بر امامت - 1- 1-3-2-3

  :  لیدو دلبه . شده باشد نص اثبات انص از سوى خدا یا پیامبر یا امامى که امامت او ب. 1

                                                        
 . 37و22آموزش عقاید، مصباح یزدي، درس : نک. 1
رسان وحى کردیم تا مردم بر ضد خدا دسـتاویزى نداشـته باشـند، آرى     به فرستادگانى نوید بخش و بیم( 165، آیه4: سوره نساء. 2

 .عزت و حکمت وصف خدا است
پروردگارا چرا پیغمبرى به ما نفرستى تا : گفتند اگر پیش از نزول قرآن به عذابى هالکشان کرده بودیم مى( 134، آیه20: سوره طه. 3

  هاى تو را پیروى کنیم؟  پیش از آنکه ذلیل و رسوا شویم آیه
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علم بـه عصـمت    غیر از خدا و کسی که خدا او را آگاه کرده کس چیامام باید معصوم باشد و ه .أ
  . ندارد

و  کـرد  نمی وقت مردم را رهادهد که هیچ  نشان می )سال23درمدت ( 6سیره پیغمبر اکرم  .ب
حتـی  ، کـرد  در کـوچکترین احکـام راهنمـایی مـی    ، فرمـود  را در هر حالی مشخص مـی ها  آن وظیفه

 شـد  از مدینه غایب مـی  دو روز زمانی که احکام واجب و مستحب آورد و، قضاي حاجت)مسئله(در
ه همه ه مورد توجترین امورک است در مهم بعد چگونه ممکن، کرد کسی را به جاي خود منصوب می

طـرف حـق راهنمـایی     رها کند و بـه  خود به حالرا مردم ، مسئله خالفت و امامت؛یعنی مردم است
  !نکند

  1. ستدست او هآشکار شدن معجزات ب. 2

  معجزه -2- 1-3-2-3

ابتدا معناي ، هاي شناخت وادلّه اثبات امامت است که براي روشن شدن آن عنوان یکی از راه معجزه هم به
  . یمکن میي وسپس معناي اصطالحی آن را بررسی لغو

بـه معنـاي ؛عاجزکننـده و سـبقت گیرنـده آمـده       :  )عجز(از–جمع آن معجزات -معجزه :  یدگو میطریحی 
  2. است

محقق نمودن و عملـى کـردن چیـزى     ؛معجزه«:  گونه تعریف کرده است معجزه را این ;خواجه طوسى 
الزم  البته در اعجاز، ا سلب و نفى چیزى است که عادى بوده استی یک امر عادى نیست، است که تحقّق آن

ـ   آن بعالوه، که خارق العاده باشد اتّفاق بیفتدعملى ، است ه او نیـز  که آن عمل باید مطابق با همان ادعـاى اولی
  3. »باشد

لـت  معجزه عبارت است از امرى خارج عـادت کـه دال  «:  دسینو مى  معجزه  در تعریف ;عالمه طباطبائى 
و این به آن معنا نیست که معجزه مبطـل امـر   . در طبیعت و امور مادى تصرف کرده است، کند ماوراء طبیعت

  4. »عقلى و ضرورى است
معجزه برحسب اصـطالح در نـزد مـا    «:  نویسد ایجى که از متکلمان اهل تسنن است در تعریف معجزه مى

  5. ».مدعى را ظاهر کند یئگو آن قصد شود که راست لهیوس آنچه به ؛عبارت است از

                                                        
  513؛ کشف المراد، ص 168، ص نهج الحق و کشف الصدق: نک. 1
  25، ص 4 مجمع البحرین، ج: نک. 2
 275، صکشف المرا: نک .3
  74، ص1المیزان، ج: نک. 4
  222، ص8شرح المواقف، ج: نک. 5
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بلکـه در مـوارد متعـددي از    ، این است که ارائه معجزات اختصاص به پیامبران نداشـته  ذکر قابلنکته مهم 
ابـی بصـیر    تأییـدي بـر مدعاسـت؛    7فرمایش امام ششـم  که  است صادرشدهامامان معصوم هم معجزاتی 

) امامان(اال به پیامبران و فرستادگانش و به شمام به چه علتی خداي و کرد سؤال 7از امام صادق :  یدگو می
  معجزه عطا کرد؟ 

المعجِزَه علَامه للَّه لَا یعطیها إِلَّا أَنبِیاءه و رسلَه و حججـه  و  لیکُونَ دلیلًا علَى صدقِ من أَتَى بِه«:  7فَقَالَ
و  باشـد آورنـدة آن  براى آنکه دلیل بر صدق و راستى :  فرمود. 1 »ذبلیعرَف بِه صدقُ الصادقِ من کَذبِ الکَا

عطـا  خود )هاي حجت(پیامبران و رسوالن و امامان رازیغ بهخداي واال آن را ست که االهی ا نشانهیک معجزه 
 )دکنـ  مـی پیغمبـرى یـا امامـت    ادعـاي   دروغ کـه بـه  (گو و دروغ دروغگو  تا درستى گفتار راست، فرماید نمی
  . ص شودمشخّ

د که خداي واال براي تأییدي بر صدق امامت امامان در مـواقعی کـه   شو میبنابراین؛ از این روایت استفاده 
  . دکن میمعجزه اعطا ها  آن الزم باشد به

  تجهیز امام سابق -3- 1-3-2-3
سـل و  غ ارکـ ، رود از دنیـا مـی  امـامی   وقتـی  شیعه این است که مکتبهاي امامت ازنظر  از عالئم و نشانه

امـام صـادق   کـه   دکنـ  میدهد که روایت ذیل به این مطلب تصریح  او را فقط امام انجام می و نماز ودفن کفن
فـانَّ االمـام ال   ، فال یغَسلنی أحد غَیـرك ، یا بنی اذا مت:  الأن قَ 7ه أبی ی بِانما اوصفبِ«:  فرماید می 7

  2. »یغسلُه اال االمام
 رایـ ز، م جز تو کسی مرا غسـل ندهـد  فتمن از دنیا ر که یهنگام، اي فرزندم:  من فرمودپدرم در وصیت به 

  . دهد که امام را جز امام غسل نمی
  اوصاف شخصی امام -4- 1-3-2-3

کـه  ، ي امام را در ابعاد مختلف بیان فرمـوده ها نشانهاز ، نشانه20در روایت مفصلی بیش از  7امام رضا 
  . ها براي شناخت و تشخیص امام باشد ترین راه د از بهترین و مهمتوان می

تـرین   یمحکـ و . 2، دانشـمندترین مـردم  . 1او؛اینکه از  اند عبارتکه  یی استها عالمتبراى امام «:  فرمود 
و . 7، مـردم  نیتـر  بخشـنده و . 6، ین مـردم تـر  شـجاع و . 5، ترین مردم یمحلو . 4، و باتقواترین مردم. 3، مردم

ماننـد  و پشـت سـرش را ه  . 9، پاك و پاکیزه اسـت و  شود متولد مى کرده ختنهو او . 8 ،عابدترین مردم است
رود ولـى   و چشـمش بـه خـواب مـی    . 12، دشو میو محتلم ن. 11، و او سایه ندارد. 10، بیند پیش رویش مى

 6خـدا  و زره رسـول  . 14) یندگو مییعنى از غیب با او سخن (و او محدث است . 13، خوابد قلبش نمی
زمین را بـه   خداي واالزیرا ، دشو میگاه بول یا غائطى از او دیده ن و هیچ. 15، قامت اوست) برازنده(اندازه  به

                                                        
  122، ص1 علل الشرائع، ج: نک. 1
 290، ص27؛ بحاراالنوار، ج224، ص 4المناقب، ج . 2
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و او . 17، و بوى او از بوى مشـک خوشـبوتر اسـت   . 16. بلعیدن آنچه از او خارج شود مکلّف ساخته است
، تر و دلسوزتر است مهربانها  آن بارهدراز پدران و مادرانشان و  نسبت به مردم از خودشان أولى و احقّ است

و  تـر  ید خود به آن عامـل گو میو آنچه را که . 20، تر است از همه مردم متواضع خداي واالو او در برابر . 18
حتى اگر بـر سـنگی دعـا    ، مستجاب استو دعایش . 21، دارتر است خویشتن از همهخود ، نسبت به منهیات

، آن حضـرت نـزد او اسـت    ذوالفقارو شمشیر  6و سالح رسول خدا . 22، شود یم مىدونهرآینه به ، کند
اى  کـه صـحیفه  » و جامعه«، محفوظ استکه نام دشمنانش تا روز قیامت در آن مکتوب و » اى صحیفه«و . 23

کـه بـر   » جفـر اصـغر  «و » جفر اکبر«  همچنینو  مشتمل بر همه نیازهاى اوالد آدم استو  هفتاد ذراع به طول
حتى زدن یک یا نیم یا ثلث تازیانه و  حتى قیمت خراش، و پوست قوچى است و همه علومروي پوست بز 

  . 1»ستنزد او» علیها اهللا سالمه زهراء مصحف فاطم«همچنین و  شده ثبتدر آن 
  امام قریشی بودن -5- 1-3-2-3

 شـده  نقلت مختلفی ي امام قریشی بودن است که در روایات امامیه و اهل تسنن با عباراها نشانهیکی دیگر از 
کلمـه  ، ي لفـظ امـام  جـا  بـه است که تعداد امامان در روایات هردو طایفه اتّفاقی است لکن در روایات اهل تسنن 

  :  یمکن میاست که به ذکر سه روایت از طریق هر طایفه اکتفاء  شده نقل ریامخلیفه و 
  2. » أَو یکُونَ علَیکُم اثنَا عشَرَ خَلیفَه کُلُّهم من قُرَیش قَائماً حتَّى تَقُوم الساعه  لَا یزَالُ الدینُ«:  اول
بنـی    کُلُّهـم مـن   ...بعدي اثنَا عشَرَ خَلیفَه«:  سـوم  3. »بعدي اثنَا عشَرَ أَمیراً کُلُّهم من قُرَیشٍ  یکُونُ من«:  دوم
  :  در روایات شیعی به طرق دیگري نیز نقل شده است 4. »هاشم

:  دوم. 5»األَئمه بعدي اثنَا عشَرَ کُلُّهم من قُـرَیشٍ «:   عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ سمعت رسولَ اللَّه ص یقُولُ«:  اول
 7بـنِ علـی    الحسنِ«:  سوم. 6 »األَئمه بعدي اثنَا عشَرَ عدد شُهورِ الحول « :6رسولُ اللَّه :  قَالَ ؛سلمانَ قَالَ

   7.  »األَئمه بعدي عدد نُقَباء بنی إِسرَائیل:   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص
إِنَّ األَئمه من قُرَیشٍ غُرِسوا فی هذَا البطنِ من هاشمٍ لَا تَصلُح علَى سواهم «:  دوفرم 7امیر مؤمنان همچنین 

   8. »من غَیرِهمو لَا تَصلُح الولَاه 

                                                        
  419، ص 4 ؛ من ال یحضره الفقیه، ج213، ص1 ، ج)ع(عیون أخبار الرضا : نک. 1
دین همیشه قایم و استوار است تا قیامت بـر پـا شـود یـابر شـما دوازده خلیفـه       (10، ح1ب، کتاب االمارة، با6صحیح مسلم، ج. 2

 ). حکومت کند که همه آنها از قریش اند
 )فرمانده بر شما حکومت می کنند که همگی از قریش انددوازده  بعد ازمن: فرمود(104صحیح بخاري ، کتاب االحکام، ص. 3
 )که همه از بنی هاشم اند. . . .بعد از من دوازده خلیفه :فرمود(315، ص2ینابیع المودة، ج . 4
  )امامان بعد از من دوازده نفرند که به تعداد ماههاي سال هستند: فرمود(27عشر، ص اإلثنی األئمۀ على النص فی األثر کفایۀ. 5
  )امامان بعد از من دوازده نفرند وهمه از قریش هستند: فرمود(43همان، ص. 6
  ).امامان بعد از من به تعداد نقباي بنی اسرائیل هستند: فرمود(166همان، ص . 7
شک امامان از قریش هستند، که درخت وجودشان در این تیره از خاندان هاشم غـرس شـده،    بى: فرمود(144نهج البالغۀ ، خطبه. 8
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  )ندارند این منزلت شایسته دیگران نیست، و والیان دیگر صالحیت این مقام را



  

 متن زیارت غدیریه -1-4

زیارة اخرى لموالنـا أمیـر   «و با عنوان  7جناب ابن مشهدي آن را در قالب زیارت دوازدهم امیرمؤمنان 
 در کتاب مـزار از دو ، این زیارت .اند آورده» المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اهللا علیه مختصۀ بیوم الغدیر

  :ه استشدطریق بحار ذکر کرده 

رفَـع  ، يأَخبرَنی بِهذه الزِّیارةِ الشَّرِیف األَجلُّ العالم أبی أَبو جعفَرٍ محمد المعـرُوف بِـابنِ الحمـد النَّحـوِ    . 1
  .سمائَۀٍالحدیثَ عنِ الفَقیه العسکَرِي صلَوات اللَّه علَیه فی شُهورِ سنَۀِ إِحدى و سبعینَ و خَم

2. نهع اللَّه یضر ییلَ القُمبرَئو الفَضلِ شَاذَانُ بنُ جلُّ أَباألَج یهی الفَقرَنبنِ أَبِی ، أَخب دمحم ادمالع یهنِ الفَقع
رِيمِ الطَّبالقَاس ،یلن أَبِی عع ،هدالن وبنِ النُّ، ع دمحبنِ م دمحن مانِععم ،   یـهعفَـرِ بـنِ قُولَومِ جن أَبِی القَاسع ،

یالکُلَین عقُوببنِ ی دمحن مع ،یمبنِ إِبرَاه یلن عع ،ن أَبِیهع ،      یدع انَ بـنِ سـ ثمـع وحٍ ومِ بـنِ ر ن أَبِی القَاسـع
مرِيالع ،دمحن أَبِی مع سکَرِيالع یلنِ بنِ عسن أَبِی ،الحاعلَیهِمع اللَّه اتلَوص ه.  

 :متن زیارت نیز چنین است
 اللَّه علَـى وحیِـه و   السلَام علَى محمد رسولِ اللَّه خَاتَمِ النَّبِیینَ و سید المرسلینَ و صفوةِ رب العالَمینَ أَمینِ

سبقَ و الفَاتحِ لما استَقبلَ و المهیمنِ علَى ذَلک کُلِّه و رحمۀُ اللَّه و برَکَاتُه و صلَواتُه و عزَائمِ أَمرِه و الخَاتمِ لما 
و  -علَیک یا أَمیرَ المؤمنینَ سلَامتَحیاتُه و السلَام علَى أَنبِیاء اللَّه و رسله و ملَائکَته المقَرَّبِینَ و عباده الصالحینَ ال

حمر ینَ ونؤمولَى المم و ولَايم ینَ والَمالع بر یلو ینَ ولمِ النَّبِیارِثَ عو ینَ ویصالو دیس لَامالس رَکَاتُهب و ۀُ اللَّه
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لَام     علَیک یا مولَاي یا أَمیرَ المؤمنینَ یا أَمی السـ هاد بـلَـى عغَـۀَ عالالب تَهجح و هی خَلقف یرَهفس و هی أَرضف نَ اللَّه
م فیـ      ي هـذ یم الـَّ ظـأُ الع ا النَّبـهأَی لَیکع لَامالس یمستَقالم رَاطَهص و القَوِیم ینَ اللَّها دی لَیکع   نـهع فُـونَ وختَلم ه

و جاهدت و ونَ السلَام علَیک یا أَمیرَ المؤمنینَ آمنت بِاللَّه و هم مشرِکُونَ و صدقت بِالحقِّ و هم مکَذِّبونَ یسأَلُ
اللّه علَى الظّالمینَ السلَام هم محجِمونَ و عبدت اللَّه مخلصاً لَه الدینَ صابِراً محتَسباً حتَّى أَتَاك الیقینُ أَال لَعنَۀُ 

 اللَّه و برَکَاتُه أَشهد علَیک یا سید المسلمینَ و یعسوب المؤمنینَ و إِمام المتَّقینَ و قَائد الغُرِّ المحجلینَ و رحمۀُ
هلمارِثُ عو و هیصو و ولِ اللَّهسأَخُو ر قَ  أَنَّکدص و نَ بِاللَّهن آملُ مأَو و هتی أُمف یفَتُهخَل و هلَى شَرعع ینُهأَم و

ع بأَوج و بِأَمرِه عدفَص یکف ا أَنزَلَهم نِ اللَّهلَّغَ عقَد ب أَنَّه دأَشه و هلَى نَبِیا أَنزَلَ عبِم  و ک تـطَاع فَـرض هتلَى أُم 
  کَـذَل ه ه    ولَایتک و عقَد علَیهِم البیعۀَ لَک و جعلَک أَولَى بِالمؤمنینَ من أَنفُسهِم کَما جعلَه اللـَّ ک ثُـم أَشـهد اللـَّ

اد     تَعالَى علَیهِم فَقَالَ أَ لَست قَد بلَّغت فَقَالُوا اللَّهم بلَى فَقَالَ اللَّهم اشهد و کَ بـینَ الع مـاً بـاکح شَـهِیداً و فَى بِک
 هدبِع فَیتو أَنَّک دأَشه یثَاقِ والم عدب كهدثَ عنَاک اإلِقرَارِ و عدب کتلَایو داحج نَ اللَّهفَلَع  ه اللَّه تَعالَى و أَنَّ اللـَّ

قُّ   تَعالَى موف لَک بِعهده و من أَوفى بِما عا ینَ الحـنؤم یرُ المـأَم أَنَّک دأَشه یماً وظأَجراً ع یهؤتیفَس اللّه لَیهع ده
ـ  مع و أَنَّک دأَشه ولُ والرَّس کۀِ بِذَللَى األُمع هدالع أَخَذَ لَک التَّنزِیلُ و کتلَایي نَطَقَ بِوینَ   الَّذذ ک و أَخَـاك الـَّ

و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجنَّۀَ یقاتلُونَ فی  م اللَّه بِنُفُوسکُم فَأَنزَلَ اللَّه فیکُم إِنَّ اللّه اشتَرى منَ المؤمنینَ أَنفُسهمتَاجرتُ
وراةِ و اإلِنجِیـلِ و القُـرآ      ی التـَّ ا فـ قـح لَیهعداً عقتَلُونَ وی قتُلُونَ وفَی بِیلِ اللّهس      نَ اللّـه مـ ههـدن أَوفـى بِع مـ نِ و

    حائ ونَ السـد ونَ الحامـونَ العابِـدبالتّـائ یمظالع الفَوز وه کذل و عتُم بِهي بایالَّذ کُمیعرُوا بِبونَ  فَاستَبش عـونَ الرّاک
الحاف نکَرِ ونِ المونَ عالنّاه و عرُوفرُونَ بِالمونَ اآلماجِدیـرَ      السا أَم یـ دینَ أَشـهنؤم رِ المـ ظُونَ لحدود اللّه و بشـِّ

وِیمِ الَّذي ارتَضَاه لَنَا المؤمنینَ أَنَّ الشَّاك فیک ما آمنَ بِالرَّسولِ األَمینِ و أَنَّ العادلَ بِک غَیرَك عاند عنِ الدینِ القَ
ولَایتک یوم الغَدیرِ و أَشهد أَنَّک المعنی بِقَولِ العزِیزِ الرَّحیمِ و أَنَّ هذا صراطی مسـتَقیماً  رب العالَمینَ و أَکملَه بِ

و اكوس عنِ اتَّبأَضَلَّ م و اللَّه ضَلَّ و هبِیلن سلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عبوا السال تَتَّبِع و وهفَاتَّبِعع نَدع  اكادن عقِّ منِ الح
عدنا بال تُزِغ قُلُوب نَا وبنَا رفَاهد یمستَقالم رَاطَکعنَا صاتَّب أَطَعنَا و و أَمرِكعنَا لمس ماللَّه  و کتیتَنا إِلَى طَاعدإِذ ه

هوى مخَالفاً و للتُّقَى محالفاً و علَى کَظمِ الغَیظ قَادراً و عنِ اجعلنَا منَ الشَّاکرِینَ لأَنعمک و أَشهد أَنَّک لَم تَزَل لل
ـ  ا اسـتُحفظت    النَّاسِ عافیاً غَافراً و إِذَا عصی اللَّه ساخطاً و إِذَا أُطیع اللَّه راضیاً و بِما عهِد إِلَیک عاملً مـیـاً لاعا ر

ا استُودمظاً لافح  ک عت مبلِّغاً ما حملت منتَظراً ما وعدت و أَشهد أَنَّک ما اتَّقَیت ضَارِعاً و لَا أَمسکت عن حقـِّ
ناً واهدم رضَى اللَّها یم لَافالرِّضَا بِخ رتلَا أَظه لًا ونَاک یکاصةِ عداهجن مع متلَا أَحج ازِعاً وجها  لَا ومل نت

أَن تَکُونَ کَذَل اذَ اللَّهعباً مرَاقم قِّکن طَلَبِ حع لَا استَکَنت و فتلَا ضَع و بِیلِ اللَّهی سف کابأَص متل إِذ ظُلب ک
ا تَخَوفُـوا و   احتَسبت ربک و فَوضت إِلَیه أَمرَك و ذَکَّرتَهم فَما ادکَرُوا و وعظتَهم فَما اتَّ فَمـ اللَّه مفتَهخَو ظُوا وع

ارِه و   أَشهد أَنَّک یا أَمیرَ المؤمنینَ جاهدت فی اللَّه حقَّ جِهاده حتَّى دعاك اللَّه إِلَى جِوارِه و قَبضَ یـبِاخت إِلَیـه ک
 اكهِم إِیۀَ بِقَتلجالح كاءأَعد أَلزَم      ه یـعِ خَلقـملَـى جغَـۀِ عالجِ الب جـنَ الحم ا لَکم علَیهِم مع ۀُ لَکجتَکُونَ الحل

سباً و عملـت  السلَام علَیک یا أَمیرَ المؤمنینَ عبدت اللَّه مخلصاً و جاهدت فی اللَّه صابِراً و جدت بِنَفسک محتَ
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ا اسـتَ    بِکتَابِه و اتَّ نکَـرِ مـنِ الم عـ یتنَه و عرُوفبِالم رتأَم الزَّکَاةَ و آتَیت لَاةَ والص أَقَمت و هنَّۀَ نَبِیس عتب طَعت
ندلَا تَهِنُ ع بِ وائلُ بِالنَّولَا تَحف اللَّه دعا ویمباً فاغر اللَّه ندا عیاً مبتَغم و دائن  الشَّدم کارِبٍ أَفحن مع لَا تُحجِم

ا  قَّ الجِهـح ی اللَّهف دتاهلَقَد ج نکع نَدن عمأَولَى ل و لَیکلًا عاطافتَرَى ب و إِلَیک کغَیرَ ذَل بنَس  رتب صـ و د
ـ  رك و      علَى األَذَى صبرَ احتسابٍ و أَنت أَولُ من آمنَ بِاللَّه و صلَّى لَ ی دارِ الشـِّ فـ تَهفح ى صـأَبـد و د اهـج و ه

و لَا تَفَرُّقُهم عنِّی  األَرض مشحونَۀٌ ضَلَالَۀً و الشَّیطَانُ یعبد جهرَةً و أَنت القَائلُ لَا تَزِیدنی کَثرَةُ النَّاسِ حولی عزَّةً
أَکُن متَضَرِّعاً اعتَصمت بِاللَّه فَعزَزت و آثَرت اآلخرَةَ علَى األُولَى فَزَهدت  وحشَۀً و لَو أَسلَمنی النَّاس جمیعاً لَم

ت أَحوالُـک و   و أَیدك اللَّه و هداك و أَخلَصک و اجتَباك فَما تَنَاقَضَت أَفعالُک و لَا اختَلَفَت أَقوالُک و لَا تَقَ لَّبـ
و یتعن لَا ادنَۀٍ میلَى بلَم تَزَل ع و اآلثَام کنَّسلَا د طَامِ وإِلَى الح لَا شَرِهت باً وکَذ لَى اللَّهع لَا افتَرَیت   و ک بـر

قَس بِاللَّه مأُقس قٍّ وةَ حادشَه دیمٍ أَشهستَقإِلَى طَرِیقٍ م قِّ وي إِلَى الحتَهد ن أَمرِكینٍ مقی   داً و مـحدقٍ أَنَّ م صـ م
لو و اللَّه بدع أَنَّک ینَ ونؤمولَى المم و ولَايم أَنَّک الخَلقِ و اتادلَیهِم سع اللَّه اتلَوص آلَه  ولِ و أَخُو الرَّسـ و هی

دك و قَـد     وصیه و وارِثُه و أَنَّه القَائلُ لَک و الَّذي بعثَنی بِ حـن ج مـ ه الحقِّ ما آمنَ بِی من کَفَرَ بِک و لَا أَقَرَّ بِاللـَّ
 لَّ وج زَّ وی عبقَولُ ر وه و ي بِکهتَدن لَا یلَا إِلَى م و إِلَى اللَّه هتَدلَم ی و نکع دن صن    ضَلَّ م مـل ی لَغَفّـار إِنـِّ

دك   تاب و آمنَ و عملَ ص حـن ج أَنَّ مـ طفَى ولَا ی كنُور خفَى ولَا ی فَضلُک ولَايم کتلَایاهتَدى إِلَى و حاً ثُمال
اد مولَـاي لَ   عـلمةُ لدالع و ي إِلَى الرَّشَاداداله و ادبلَى العۀُ عجالح أَنت ولَاياألَشقَى م ـ    الظَّلُوم ف ه ی قَـد رفَـع اللـَّ

مواهبِ اللَّه  األُولَى منزِلَتَک و أَعلَى فی اآلخرَةِ درجتَک و بصرَك ما عمی علَى من خَالَفَک و حالَ بینَک و بینَ
وههم النّـار و   لَک فَلَعنَ اللَّه مستَحلِّی الحرمۀِ منک و ذَائد الحقِّ عنک و أَشهد أَنَّهم األَخسرُونَ ا جـو ینَ تَلفَحلَّذ

نَ اللَّهإِلَّا بِأَمرٍ م کتلَا أَمس و لَا نَطَقت و متلَا أَحج و متا أَقدم أَنَّک دأَشه ونَ وحیها کالم فه قُلت هولسر و 
ن  و الَّذي نَفسی بِیده لَقَد نَظَرَ إِلَی رسولُ اللَّه ص أَضرِ ونَ مـارنزِلَۀِ هنِّی بِمم أَنت یلا عماً فَقَالَ یقَد یفبِالس ب

بت و لَا کُـذبت و لَـا   موسى إِلَّا أَنَّه لَا نَبِی بعدي و أُعلمک أَنَّ موتَک و حیاتَک معی و علَى سنَّتی فَو اللَّه ما کَذَ
ـ     ی و لَا نَسیتضَلَلت و لَا ضُلَّ بِ ی و إِنِّ لـ ا النَّبِـی نَهـیب و هنَبِیا لنَهیی ببن رنَۀٍ میلَى بإِنِّی لَع ی وبر إِلَی هِدا عی م

اكاون سم نَ اللَّهقَّ فَلَعالح قُلت و اللَّه و قتدلَفظاً ص ظُهحِ أَلفاضلَى الطَّرِیقِ الولَع  هلَّ اسمج اللَّه و اكن نَاوبِم
یه ولَایتَک و أَنت یقُولُ هل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ ال یعلَمونَ فَلَعنَ اللَّه من عدلَ بِک من فَرَض اللَّه علَ

دینَ   ولی اللَّه و أَخُو رسوله و الذَّاب عن دینه و الَّ جاهـالم فَضَّلَ اللّـه الَى وتَع قَالَ اللَّه هیلي نَطَقَ القُرآنُ بِتَفضذ
ه تَ   الَى أَ جعلـتُم   علَى القاعدینَ أَجراً عظیماً درجات منه و مغفرَةً و رحمۀً و کانَ اللّه غَفُوراً رحیماً و قَـالَ اللـَّ عـ

ارةَ المسجِد الحرامِ کَمن آمنَ بِاللّه و الیومِ اآلخرِ و جاهد فی سبِیلِ اللّه ال یستَوونَ عند اللّـه  سقایۀَ الحاج و عم
أَنفُس هِم وبِأَموال بِیلِ اللّهی سوا فدجاه رُوا وهاج نُوا وینَ آمینَ الَّذمالظّال ي القَومهدال ی اللّه و ۀً   هِم أَعظَـم جـرد
قم یمیها نَعم فلَه نّاتج رِضوانٍ و و نهۀٍ مم بِرَحمهبم رشِّرُهبزُونَ یالفائ مه کأُولئ و اللّه ندیهـا   عینَ فد خالـ یم

ل صخلالم ۀِ اللَّهدحبِم وصخصالم أَنَّک دأَشه یمظأَجرٌ ع هندع داً إِنَّ اللّهلَـم  أَب لًا ودى بدلَم تَبغِ بِاله ۀِ اللَّهطَاع
ه إِعلَـاء    تُشرِك بِعبادةِ ربک أَحداً و أَنَّ اللَّه تَعالَى استَجاب لنَبِیه ص فیک دعوتَه ثُم أَمرَه بِإِظهارِ تـأُمل ا أَولَـاكم 
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قینَ و اتَّقَـى فیـک         لشَأنک و إِعلَاناً لبرهانک و دحض تنَـۀِ الفَاسـن ف ا أَشـفَقَ مـ یرِ فَلَمـاذ عـلمقَطعاً ل یلِ واطألَباً ل
إِن لَم تَفع و کبن رم لِّغ ما أُنزِلَ إِلَیکولُ با الرَّسهینَ یا أَیالَمالع بر ى إِلَیهینَ أَوحقنَافالم و رِسالَتَه لَّغتل فَما ب

   و عفَأَسـم جِیـرِ فَخَطَـباله مضَاءی رف ضنَه یرِ وسالم ارأَوز هلَى نَفسع ضَعنَ النّاسِ فَوم کمعصی ى  اللّهنَـاد 
ن     فَأَبلَغَ ثُم سأَلَهم أَجمع فَقَالَ هل بلَّغت فَقَالُوا اللَّهم بلَى فَقَالَ اللَّهم اشهد ثُم قَالَ أَ  ینَ مـنؤمأَولَـى بِـالم لَسـت

  االهن و الِ مـو م اللَّهـ ولَاهم یلذَا عفَه ولَاهم ن کُنتقَالَ م و كدلَى فَأَخَذَ بِیهِم فَقَالُوا بأَنفُس    و اهاد ن عـ مـ اد عـ و 
یرٍ و  انصر من نَصرَه و اخذُل من خَذَلَه فَما آمنَ بِما أَنزَلَ اللَّ م غَیرَ تَخسـأَکثَرُه ادلَا ز یلٌ وإِلَّا قَل هلَى نَبِیع یکف ه

هینن دنکُم عم رتَدن ینُوا مینَ آما الَّذهونَ یا أَیم کَارِهه ن قَبلُ وم یکالَى فتَع لَقَد أَنزَلَ اللَّه    ی اللّـهأت یـ وف فَسـ 
حی م وهبحلَّۀٍبِقَومٍ یأَذ ونَهمٍ    ب ۀَ الئـ خافُونَ لَومـال ی و بِیلِ اللّهی سونَ فدجاهرِینَ یلَى الکافزَّةٍ عینَ أَعنؤملَى المع

الةَ  اذلک فَضلُ اللّه یؤتیه من یشاء و اللّه واسع علیم إِنَّما ولیکُم اللّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا  ونَ الصـیمقینَ یلَّذ
غالبونَ ربنا آمنّـا بِمـا   و یؤتُونَ الزَّکاةَ و هم راکعونَ و من یتَولَّ اللّه و رسولَه و الَّذینَ آمنُوا فَإِنَّ حزب اللّه هم ال

ک    أَنزَلت و اتَّبعنَا الرَّسولَ فَاکتُبنا مع الشّاهدینَ ربنا ال ۀً إِنـَّ حمـر نکن لَـدب لَنا مه یتَنا ودإِذ ه عدنا بتُزِغ قُلُوب 
 کَذَّب رَ واستَکب و ضَهارن عن مفَالع كندن عقُّ مالح وذَا هأَنَّ ه إِنَّا نَعلَم ماللَّه ابهالو أَنت علَمیس کَفَرَ و و بِه

 وا أَيینَ ظَلَمینَ  الَّذنؤم یـرَ المـا أَمی لَیکع لَامونَ السبنقَلنقَلَبٍ یم-      د أَزهـ ینَ وابِـدلَ العأَو ینَ وی صـالو دی سـ و
یتیماً و أَسیراً لوجـه    والزَّاهدینَ و رحمۀُ اللَّه و برَکَاتُه و صلَواتُه و تَحیاتُه أَنت مطعم الطَّعامِ على حبه مسکیناً

بِهِم خَصاصۀٌ و من اللَّه لَا تُرِید منهم جزاء و ال شُکُوراً و فیک أَنزَلَ اللَّه تَعالَى و یؤثرُونَ على أَنفُسهِم و لَو کانَ 
و لغَیظل مالکَاظ أَنت ونَ وحفلالم مه کفَأُولئ هنَفس وقَ شُحی   أَنـت ینَ ونحسالم بحی اللّه نِ النَّاسِ وی عافالع

ن   الصابِرُ فی البأساء و الضَّرّاء و حینَ البأسِ و أَنت القَاسم بِالسوِیۀِ و العادلُ فی الرَّعیۀِ و ال مـ ه عالم بِحدود اللـَّ
ا     جمیعِ البرِیۀِ و اللَّه تَعالَ ونَ أَمـسـتَوقاً ال ی ن کـانَ فاسـناً کَمؤمن کانَ مأَ فَم هبِقَول هن فَضلم ا أَولَاكمرَ عى أَخب

التَّنزِیـلِ و  الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات فَلَهم جنّات المأوى نُزُلًا بِما کانُوا یعملُونَ و أَنت المخصوص بِعلـمِ  
 بدرٍ و یوم التَّأوِیلِ و نَص الرَّسولِ و لَک المواقف المشهودةُ و المقَامات المشهورةُ و األَیام المذکُورةُ یوم حکمِ

ک ابتُ   نالـالظُّنُونَـا ه تَظُنُّونَ بِاللّه ناجِرَ والح القُلُوب لَغَتب و األَبصار لزِلُـوا    األَحزَابِ إِذ زاغَتز نُـونَ وؤمالم ی لـ
وراً و إِذ قالَت طائفَـۀٌ  زِلزالًا شَدیداً و إِذ یقُولُ المنافقُونَ و الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض ما وعدنَا اللّه و رسولُه إِلّا غُرُ

ورةٍ إِن    منهم یا أَهلَ یثرِب ال مقام لَکُم فَارجِعوا و یستَأذنُ فَرِیقٌ بِعـ ی ما هـ ةٌ ووروتَنا عیقُولُونَ إِنَّ بی النَّبِی منهم
و لَما رأَ المؤمنُونَ األَحزاب قالُوا هذا ما وعدنَا اللّه و رسولُه و صدقَ اللّـه و  : یرِیدونَ إِلّا فراراً و قَالَ اللَّه تَعالَى

هما زاد و ولُهسهِم لَـم      رینَ کَفَـرُوا بِغَـیظذ م إِلّا إِیماناً و تَسلیماً فَقَتَلت عمرَوهم و هزَمت جمعهم و رد اللّـه الـَّ
ـ  ینالُوا خَیراً و کَفَى اللّه المؤمنینَ القتالَ و کانَ اللّه قَوِیا عزِیزاً و یوم أُحد إِذ یصعدونَ و لَـا   د و  یلُـونَ علَ ى أَحـ

الِ حالشِّم ذَات ینِ ومالی ذَات نِ النَّبِیینَ عشرِکالم بِهِم تَذُود أَنت م وی أُخرَاهم فوهدعولُ یالرَّس اللَّه مهدتَّى ر
نکُم    عنکُما خَائفینَ و نَصرَ بِک الخَاذلینَ و یوم حنَینٍ علَى ما نَطَقَ بِه التَّنزِ تکُم کَثرَتُکُم فَلَـم تُغـنِ عـبیلُ إِذ أَعج

 و هولسلى رع ینَتَهکس أَنزَلَ اللّه دبِرِینَ ثُملَّیتُم مو ت ثُمبحبِما ر األَرض لَیکُمضاقَت ع شَیئاً و  ینَ ونؤم لَى المـع
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ی اسبالع کمع و یکلن یم و نُونَ أَنتؤمتَّى المرَةِ حۀِ الشَّجیعا أَهلَ بقَرَةِ یةِ البورس ابا أَصحینَ یزِمنهي المنَاد
الَى   استَجاب لَه قَوم قَد کَفَیتَهم المئُونَۀَ و تَکَفَّلت دونَهم المعونَۀَ فَعادوا آیِسینَ منَ المثُوبۀِ راجِ تَعـ ه ینَ وعد اللـَّ

برِ     بِالتَّوبۀِ ۀَ الصـ جـرزٌ دائ حـ أَنـت و شاءن یلى مع کذل عدن بم اللّه تُوبی ثُم کرُهلَّ ذج قَولُ اللَّه کذَل زٌ   وفَـائ
 ل مـدالح رِینَ وابِرَ الکَافد قَطَع ینَ وقنَافالم رخَو رَ اللَّهرَ إِذ أَظهخَیب ومی یمِ األَجرِ وظلَقَـد    بِع ینَ والعـالَم بر لّـه

غَۀُ والۀُ البجالح أَنت ولَايسؤُلًا مم اللّه هدکانَ ع و لُّونَ األَدبارون قَبلُ ال یم وا اللّهدۀُ کانُوا عاهحاضۀُ الوجحالم 
آتَاك اللَّه من فَضلٍ و تَباً لشَانئک ذي الجهلِ شَهِدت مع النَّبِـی  و النِّعمۀُ السابِغَۀُ و البرهانُ المنیرُ فَهنیئاً لَک بِما 

 ورِ وشـهالم کزمحل ثُم هامقُد یفبِالس تَضرِب و هامۀَ أَملُ الرَّایتَحم غَازِیهم و رُوبِهح یعمی    ص ج فـ کیرَت صـب
ع  [طنِ و لَم تکن األُمورِ أَمرَك فی الموا اتَّبـ التُّقَى و یهف کزمع ن إِمضَاءع كدن أَمرٍ صکَم م یرٌ وأَم لَیککُن عی

و کذَلالظَّانُّ ل اللَّه ى ضَلَّ وانتَه ا إِلَیهمع زتجع لُونَ أَنَّکاهى فَظَنَّ الجواله هثلی مف لَ غَیرُك ى وا اهتَـدقَـد   م
ه الحیلَـۀِ و  أَوضَحت ما أَشکَلَ من ذَلک لمن تَوهم و امتَرَى بِقَولک صلَّى اللَّه علَیک قَد یرَى الحولُ القُلَّب وج

ـ   ف ۀَ لَـهرِیجن لَا حا متَهنتَهِزُ فُرصی ینِ والع أيا رهعدفَی ى اللَّهن تَقواجِزٌ ما حونَهرَ    د خَسـ و قتد ینِ صـی الـد
ن المبطلُونَ و إِذ ماکَرَك النَّاکثَانِ فَقَاال نُرِید العمرَةَ فَقُلت لَهما لَعمرُکُما ما تُرِیـدانِ العمـرَةَ لَ   ةَ    کـانِ الغَـدرتُرِیـد

ا و    فَأَخَذت البیعۀَ علَیهِما و جددت المیثَاقَ فَجدا فی النِّفَا ا انتَفَعـ مـ ا واد عـ ا أَغفَلَا وهِمعللَى فا عمهتَها نَبقِ فَلَم
دینُونَ دیـنَ       م ال یـ هـ اإلِعـذَارِ و عـدإِلَـیهِم ب رتا أَهلُ الشَّامِ فَسمتَلَاه ا خُسراً ثُممۀُ أَمرِهباقلَـا   کَانَ ع قِّ و الحـ 

ر جمرُونَ القُرآنَ هبتَدی   رُونَ و نَاصـ لَیـکع لَافأَهلِ الخل رُونَ وکَاف یکف دمحلَى مي أُنزِلَ عبِالَّذ ضَالُّونَ و اعع
اللّـه و کُونُـوا   آمنُوا اتَّقُوا قَد أَمرَ اللَّه تَعالَى بِاتِّباعک و نَدب المؤمنینَ إِلَى نَصرِك و قَالَ عزَّ و جلَّ یا أَیها الَّذینَ 

ابِقَۀُ   مع الصادقینَ مولَاي بِک ظَهرَ الحقُّ و قَد نَبذَه الخَلقُ و أَوضَحت السنَنُ بعد الدروسِ و الطَّمـسِ فَ  سـ لَـک
دع یقِ التَّأوِیلِ ولَى تَحقع ادیلَۀُ الجِهفَض لَک یقِ التَّنزِیلِ ولَى تَصدع ادالجِه  ه ولِ اللـَّ رَسـل داحج اللَّه ودع كو- 

نَادی و داهجی ارمع إِلَى النَّارِ و هزبو حدعی باً ورُ غَاصتَأَمی راً وائج حکُمی لًا واطو بدعی   احفَّینِ الـرَّو ینَ الصـي ب
ا استَسقَى فَسلَم نَّۀِ وإِلَى الج احالرَّو    احا ضَـینینَ الـد مـ رُ شَرَابِکص آخ ولُ اللَّهسی رقَالَ قَالَ ل رَ ونُ کَباللَّب یق

ه و لَعنَـۀُ ملَ   من لَبنٍ و تَقتُلُک الفئَۀُ الباغیۀُ فَاعتَرَضَه أَبو العادیۀِ الفَزَارِي فَقَتَلَه فَعلَى أَبِی العادیۀِ ه و  لَعنَۀُ اللـَّ کَتـائ
نَ المشـرِکینَ    ینَ مـنؤمیرَ الما أَمی لَیهع یفَکس لَلتس و لَیکع یفَهلَّ سن سلَى مع ینَ وعأَجم هلسینَ  رقنَـافالم و

انٍ  إِلَى یومِ الدینِ و علَى من رضی بِما ساءك و لَم یکرَهه و أَغمض عینَه و لَم ین سـأَو ل دبِی لَیکانَ عر أَو أَعک
ـ     ن جعلَـک اللَّ مـ لَ بِـکدأَو ع قَّکح دحج و طَ فَضلَکأَو غَم کعم ادنِ الجِهأَو خَذَلَ ع ن نَصرِكع دأَو قَع ه

ـ   ه و برَکَاتُ ک       أَولَى بِه من نَفسه و صلَوات اللَّه علَیک و رحمۀُ اللـَّ ن آلـ ۀِ مـ مـلَـى األَئع و اتُـهیتَح و هلَام سـ و ه
ـ      دیقَۀِ الطَّ الصـ غَصـب ک اهرَةِ الطَّاهرِینَ إِنَّه حمید مجِید و األَمرُ األَعجب و الخَطب األَفظَع بعد جحـدك حقـَّ

ادشَه در کاً وفَد اءةِ النِّسدیس صطَفَىالزَّهرَاءترَةِ المع و کلَالَتینِ سدیةُ السادشَه و کقَـد   -ت لَیکُم وع لَّى اللَّهص
الَمی     لَـى العـشَـرَّفَکُم ع انَ فَضـلَکُم وأَب نزِلَتَکُم وم فَعر تَکُم وجرۀِ دلَى األُمالَى عتَع أَعلَى اللَّه   نکُم عـ ب نَ فَأَذهـ

 و ـ    الرِّجس سإِذا م زُوعـاً ورُّ ج ه الشـَّ سـلُوعاً إِذا مقَ هزَّ إِنَّ اإلِنسانَ خُلع لَّ وج رَکُم تَطهِیراً قَالَ اللَّهالخَیـرُ  طَه ه
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من جم اءیاألَوص دیا سی أَنت صطَفَى والم هالَى نَبِیتَع لِّینَ فَاستَثنَى اللَّهصنُوعاً إِلَّا المن    م مـ ه ا أَعمـ یعِ الخَلقِ فَمـ
ک أَجـرَیتَهم  ظَلَمک عنِ الحقِّ ثُم أَقرَضُوك سهم ذَوِي القُربى مکراً أَو حادوه عن أَهله جوراً فَلَما آلَ األَمرُ إِلَیـ 

ارِ و   علَى ما أَجرَیا رغبۀً عنهما بِما عند اللَّه لَک فَأَشبهت محنَتُک بِهِ مِ األَنصـد عـ ةِ وحدالو ندع اءنَ األَنبِیحا مم
  ابِراً م یلُ صـاعإِسـم ا أَطَاعکَم أَطَعت و ابا أَجکَم بتع إِذ أَج رَاشِ الذَّبِیحلَى الفع اتیی البف هتباً إِذ  أَشب حتَسـ

ی أَذبحک فَانظُر ما ذا تَرى قالَ یا أَبت افعل ما تُؤمرُ ستَجِدنی إِن شـاء اللّـه   قَالَ لَه یا بنَی إِنِّی أَرى فی المنامِ أَنِّ
ـ  بِنَفس یاً لَهاقو هرقَدی مف عأَن تَضج رَكأَم ص و النَّبِی اتَکا أَبلَم أَنت ککَذَل ابِرِینَ ونَ الصإِلَـى   م أَسـرَعت ک

یعاً وطم هتابإِج   کـرُهلَّ ذ جـ هبِقَول کعلیلِ فمن جانَ عأَب و تَکالَى طَاعتَع طِّناً فَشَکَرَ اللَّهولَى القَتلِ مع کنَفسل  و
احف حیلَـۀً و   -منَ النّاسِ من یشرِي نَفسه ابتغاء مرضات اللّه ثُم محنَتُک یوم صفِّینَ صـالم تعفقَد ر کـراً   وم

رَّقُوا عنه و هارونُ فَأَعرَض الشَّک و عرِف الحقُّ و اتُّبِع الظَّنُّ أَشبهت محنَۀَ هارونَ إِذ أَمرَه موسى علَى قَومه فَتَفَ
الرَّحمنُ فَاتَّبِع کُمبإِنَّ ر و نتُم بِهقُولُ یا قَومِ إِنَّما فُتی ي بِهِم ونَادینَ یفعاک لَیهع وا أَمرِي قالُوا لَن نَبرَحیعأَط ی وون

ا و خُـدعتُم   نتُم بِهـا فُتا قَومِ إِنَّمی قُلت فاحصالم تعفا رلَم أَنت ککَذَل وسى وإِلَینا م رجِعتّى یح   و وك صـفَع
ینِ فَأَبکَمالح وا نَصباستَدع و لَیکا أَسـفَرَ  خَالَفُوا عإِلَیهِم فَلَم ضتَهفَو هِم وعلن فم إِلَى اللَّه رَّأتتَب لَیهِم وع یت

ـ     لَـى سع وك أَلزَمـ و هعـدن باختَلَفُوا م و نِ القَصدورِ عالج اعتَرَفُوا بِالزَّلَلِ و نکَرُ والم هفس قُّ ویمِ  الح التَّحکـ فَه
و یتَهي أَبنَنِ     الَّذ لَـى سـم ع هـ ى ود هـ یرَةٍ وصلَى نَهجِ بع أَنت و ي اقتَرَفُوهالَّذ مهوا ذَنباحأَب و ظَرتَهح و وهبأَح 

یفک    أَ ضَلَالَۀٍ و عمى فَما زالُوا علَى النِّفَاقِ مصرِّینَ و فی الغَی متَرَددینَ حتَّى أَذَاقَهم اللَّه وبالَ بِسـ ات م فَأَمـمـرِه
ۀً وحائر ۀً ویغَاد لَیکع اللَّه اتلَوص يدفَه دعن سم کتجا بِحأَحی ى ووه و یفَشَق كانَدن عۀً  مبذَاه فَۀً واکع

نِ    فَما یحیطُ المادح وصفَک و لَا یحبِطُ الطَّاعنُ فَضلَک أَنت أَحسنُ م عـ هـأَذَب ةً وادهم زهأَخلَص ةً وادبالخَلقِ ع
و کنَانرُوبِ بِبالح بلَه دتُخم کیفینَ بِسارِقرَ الماکسع فَلَلت و كهدبِج اللَّه وددح ینِ أَقَمتالد  تُور سـ کتَهت 

لِ عاطالب لَبس فتَکش و کانیبِب هالشُّب    الَى لَـک تَعـ ه ن صرِیحِ الحقِّ لَا تَأخُذُك فی اللَّه لَومۀُ لَائمٍ و فی مدحِ اللـَّ
دوا ال    قُوا مـا عاهـد ینَ رِجالٌ صـنؤمنَ المالَى متَع ینَ قَالَ اللَّهفاصالو تَقرِیظ ینَ وحاددحِ المن منًى عغ   لَیـهع لّـه

ن قَضى نَحبم منهفَمارِقالم ینَ وطالقَاس ینَ وثالنَّاک أَن قَتَلت أَیتا رلَم یلًا ولُوا تَبددما ب رُ ونتَظن یم منهم و ینَ ه
قَکدص ثُ أَ    و بعـتَـى یأَم م هذ ن هـم هذه ا آنَ أَن تُخضَبأَ م قُلت ههدبِع فَأَوفَیت هعدص و ولُ اللَّهسا  رشـقَاه

 ي بذ و     واثقاً بِأَنَّک علَى بینَۀٍ من ربک و بصیرَةٍ من أَمرِك قَادم علَى اللَّه مستَبشرٌ بِبیعک الـَّ هـ ک ذَلـ و بِـه عتَـهای
ب    الفَوز العظیم اللَّهم العن قَتَلَۀَ أَنبِیائک و أَوصیاء أَنبِیائک بِجمیعِ ن غَصـ ن مـالع و رَّ نَارِكهِم حأَصل و کنَاتلَع

ن قَتَلَـۀَ أَمیـرِ     ولیک حقَّه و أَنکَرَ عهده و جحده بعد الیقینِ و اإلِقرَارِ بِالولَایۀِ لَه یوم أَکملت لَه الدینَ العـ م اللَّهـ 
رِیه  و من ظَلَمه و أَش -المؤمنینَ نَاصـ و هودینَ عتَابِعالم و یهلقَات ینِ وسی الحمن ظَالالع مم اللَّههارأَنص م وهاعی

یهِم حعانم و دمحآلَ م مٍ ظَلَملَ ظَالن أَوالع مبِیلًا اللَّهلَعناً و یهلخَاذ و هینَ بِقَتلالرَّاض م اللَّ ولَ   قُـوقَهأَو خُـص م هـ
   لَـى ملِّ ع صـ م ۀِ اللَّهـامیومِ القنَّ إِلَى یا سستَنٍّ بِمکُلِّ م بِاللَّعنِ و دمحلِ مبٍ آلغَاص مٍ وظَال   د مـحآلِ م و د مـح
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 رِینَ والطَّاه هآل ینَ ویصالو دیس یللَى عع ینَ وینَ  خَاتَمِ النَّبِی نـزِینَ اآلمنَ الفَائهِم متلَایبِو ینَ وکستَملنَا بِهِم ماجع
ــونَ  ــم یحزَنُــــــــــــ ـــــــــــ ال هـ ــیهِم و ــوف علَــــــــــــ ـــــــــــــذینَ ال خَــــــــــــ 1.الـَّ
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  هغدیری ارتیزسندي  بررسی -1-5

شناختن راویان آن اسـت  ، یک خبر براي اعتماد یا عدم اعتماد بر آن وسقم صحتهاي شناخت  یکی از راه
ابتدا در اینجا . دشو می تر آساني باشند اطمینان پیدا کردن به آن خبر تر سالمو  تر برجستهافراد ها  آن که هرچه

  :  پردازیم میها  آن سپس به بررسی وثاقت میکن میغدیریه را ذکر  تنام سلسله راویان زیار
الفقیه العماد محمد بن أبی  .3 الفقیه األجل أبوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی. 2ابوعبداهللا ابن المشهدي . 1

) شیخ مفیـد (محمد بن محمد بن النّعمان. 6) شیخ طوسی(والده) عن. (5ابن الشیخ  أبوعلی. 4 القاسم الطّبري
أبوالقاسـم  . 11 أبیـه ) عن. (10 علی بن أبراهیم. 9 محمد بن یعقوب الکلینی. 8 أبوالقاسم جعفر بن قولویه. 7

أبومحمد الحسن بن علـی العسـکري عـن أبیـه صـلوات اهللا      . 12 لعمرويحسین بن روح و عثمان بن سعید ا
  ). یوم الغدیر فی السنه الّتی أشخصه المعتصم ذکر أنّه زاربها(علیهما

  :  دهیم قرار می ارزیابی اکنون وثاقت هریک از سلسله نورانی این زیارت شریف را موردبررسی و

  ابوعبداهللا ابن المشهدي -1-5-1

  :پررازیم ها درباره وي، به بیان مشایخ او می پس از بیان دیدگاه در این بخش،
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  ابن مشهديشخصیت  -1-5-1-1
ولـی   ؛اطالع دقیقی در دسـت نیسـت   المزار الکبیر کتاب مؤلف درباره تاریخ والدت و وفات ابن مشهدي

ي ها کتابوم وآثار ومعلها  آن تاریخ زندگی، اند مشایخ واساتید وشاگردان وکسانی که از وي نقل روایت کرده
  .استمشخص بودن حیات علمی وي  مطلب یبب این است و ایشان در کتب بزرگان ذکر شده

 به منظـور روشـن شـدن    از این رو، را هم حدس زد وفات ایشان حدود سال تولد و توان می با این قرائن
  :یمکن می بررسیه نویسنده آن نظریه تعدادي از بزرگان رجالی را در این بار اعتبار کتاب مزار و

  نظریه صاحب ریاض: یکم

  :است دو عنوان را در این باره ذکر کرده میرزا عبداهللا افندي درکتاب ریاض
، شیخ محمد بن جعفـر حـائري فاضـل جلیـل     :است اش نوشته درباره؛ الشیخ محمد بن جعفر الحائري. أ

  .است» ما اتفق األخبار فی فضل األئمه األطهار«کتابی به نام  دارايوي 
در کتـاب   )فـیض کاشـانی  (جناب فاضل کاشـانی : یدگو می و دکن می اظهار نظر) یمگو می من(بعد با أقول

ه را ل مسـاجد کوفـ  اعمـ او کتاب  نقل روایت کرده أبی عبد اللّه محمد بن جعفر حائريوافی باب الکتمان از 
حب کتاب اعمال مسـاجد  صا( محمد بن جعفر حائري همین شخص شاید ابوعبدهللا .به وي نسبت داده است

  .باشد )کوفه
   الشیخ محمد بن جعفر المشهدي .ب

 دارايوي . صـدوقاً ، محـدثاً ، شیخ محمد بن جعفر مشهدي کـان فاضـالً  : است در این باره هم نوشته وي
  :آورد میسپس در ادامه  .نقل روایت کرده استهم از شاذان بن جبرئیل قمی  یی است وها کتاب

همان محمد بن مشهدي باشد که عالمه مجلسی در فهرسـت  ) بن جعفر مشهديشیخ محمد (شاید ایشان
اینکه سید بـه او   کتاب مزار کبیر را به او نسبت داده و به کالم ابن طاووس استشهاد کرده و بحار ذکر کرده و

بـن  احتمـال هـم دارد ایـن ا   نیـز  . اعتماد کرده و کتاب وي را در بحار با عنوان مزار کبیر معرفی کـرده اسـت  
  .غیر آن شخص باشد ،مشهدي

ولـی ممکـن اسـت    ؛ بالواسطه از او نقـل کـرده باشـد   ) جناب شهید اول(که شیخ شهید  رسد می به نظر 
  اسطه از ابن مشهدي نقل کرده باشد؟چگونه بالو و متأخر از ابن طاووس است) اول(شهید  که اشکال شود

بغیـه الطالـب فـی ایضـاح     «کبیر کتابی را به نام در مزار) ابن مشهدي( این شیخ :یدگو می در پایان همي و
   1.به خودش نسبت داده واز خواجه نصیر هم در آن نقل کرده است» المکاسب

                                                        
 49و 48،ص5ج ،ریاض العلما: ك.ر. 1
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ولـی از نظـر    اسـت؛  با عظمت یاد کردهاز او  ابن مشهدي را توثیق وجناب صاحب ریاض، : اینکه نتیجه
  .مزار کبیر مردد است مؤلف ،تعیین مصداق

  ينظریه محدث نور: دوم

ـ  هـا   آن نمؤلفـا  و ها کتاببخشی را به معرفی  ،در خاتمه مستدركوي  طـور مفصـل   ه اختصـاص داده وب
بحث کرده که به مقدار ضرورت از مطالب ایشـان در اینجـا    ابن مشهديآن جناب  مؤلفدرباره کتاب مزار و

کتـاب  : دکنـ  مـی  نقل )زاردرباره کتاب م(عالمه مجلسی در بحار ایشان در ابتدا مطلبی را از قول .یمکن می نقل
د کـه بـر آن اعتمـاد    شـو  می از آثار سید ابن طاوس ظاهرحمد بن المشهدي است و تألیف م، کبیر در زیارات

ت   :دنویسـ  مـی  در جاي دیگري از بحارو  آن را مزار کبیر نامیدیم ماو  آن را مدح کرده است کرده و از کیفیـ
سیدان ابنا طاوس بسیاري از أخبـار و زیـارات را از    ري است ود که کتاب معتبشو می إسناد مزار کبیر فهمیده

  1.اند هآن گرفت
 )مقداري غلط انـداز اسـت   ومشهدي  ابن با عنوان که( را شیخ منتجب الدین در فهرست سپس عبارتی از

ر بر إمام محیی الدین حسین بن مظفّ، ثقۀ، محدث، فقیه، أبوالبرکات محمد بن إسماعیل مشهدي: »کن می نقل
 منتجـب  ه این ابن مشهدي همان کسی است کـه از این عبارت استظهار کرده ک مجلسی. حمدانی قرائت کرد

  :دنویس می و دکن می شواهدي این استظهار عالمه مجلسی را رد در ادامه با اقامه قرائن و .ذکر کرده است
  :زیرا، این استظهارصحیح نیست ظاهراً

أبـو نصـر حسـن بـن     کـه  سید ناصح الدین أبو البرکات است  وي، آن شخصی که در منتجب ذکر شده .أ
از  »من مسموعات السید اإلمام ناصح الدین أبی البرکات المشهدي« فضل طبرسی در مکارم األخالق با عنوان

  2.او نقل کرده است
لقب ناصح الـدین ذکـر شـده وبـه امامـت       با کنیه ابوالبرکات و ،طور کلی ایشان در کتب اصحابه ب .ب

خالف صاحب مزار که فقط به ابن مشهدي معروف اسـت  رب .عنوان ابن مشهديا یادت معروف است نه بوس
  3.لقب دیگري ندارد و

من مجموع السـید ناصـح الـدین    « با عنوان فراوانیعلی در کتاب مشکاة األنوار در موارد  فرزند ایشان .ج
مـن کتـاب السـید اإلمـام ناصـح الـدین أبـی        « یا »من کتاب السید ناصح الدین أبی البرکات«یا » أبی البرکات

   4.دکن می از وي یاد »البرکات

                                                        
 .استسید رضی الدین علی در مزارش، و سید عبد الکریم در فرحۀ الغري : منظور ایشان از ابنی طاوس. 1
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از ، از شـیخ جعفـر الدوریسـتی   ، سید أبو البرکات محمد بن إسماعیل المشهدي: یدگو میقطب راوندي  .د
  1.مفید براي ما نقل روایت کرد

امام صادق ایـن زیـارت را    کهد کن می محمد بن المشهدي در مزارش ذکر: دنویس می نیزسید بن طاووس 
   2. ...همچنین ابن المشهدي هم نقل کرده آن چیزي را که ...به محمد بن مسلم ثقفی تعلیم داد

گـاهی  و  عنوان سید ناصح الدین أبو البرکات المشهدي سید مذکور گاهی با: یدگو می همصاحب ریاض 
نفـر هسـتند وسـید ابوالبرکـات بـا علـوي        و هر دو یـک  است عنوان سید أبو البرکات المشهدي ذکر شده با
د صاحب مزار باشد بـا اینکـه   توان مین با این وجود این شخص .همین شخص است) صاحب تبصره العوام(

  3.مزار از کتب معروف است
زیارت مـزارات مدینـه    که در آن آداب(اینکه صاحب منتجب نه کتاب مزار نه کتاب دیگرش را  افزون بر
در ) ابـن مشـهدي  ( د کـه وي شـو  مـی  معلوم) اثر دوم( با اینکه از این .نسبت نداده استبه وي  )را ذکر کرده

کـه   دشـو  می هم فهمیده 4از مقدمه کتاب مزارش مطلب همان طوري که این ؛شده است می زمره فقها شمرده
در ها  آن یاگرچه بعض، همه مأثوره هستند ،کرده بر همه مطالب آن اعتماد کرده و تمام زیاراتی که در آن ذکر

  . 5جاي خود به ائمه نسبت داده نشده است
و وي عیناً همان  دهد که کتاب مزار از تألیفات محمد بن جعفر المشهدي است می قرینه دیگري نشان. هـ

 ذکر کـرده  هرچند شیخ حرّ عاملی در أمل اآلمل در دو جا وي را با دو عنوان، محمد بن جعفر الحائري است
الشیخ محمـد بـن جعفـر الحـائري     : در این باره گفته استي و .اند که اینها دو نفر بوده دشو می که گمان برده
الشیخ محمـد ابـن جعفـر    ... علیهم السالم، ما اتّفق من األخبار فی فضل األئمۀ األطهار«له کتاب ، فاضل جلیل

  و. یروي عن شاذان ابن جبرائیل القمی، له کتب، صدوقا، المشهدي کان فاضال محدثا

                                                        
  358 ص، 1 خاتمۀ المستدرك؛ ج ؛797 ص، 2 جالخرائج و الجرائح؛  :ك.ر. 1
 ص، 1 خاتمـۀ المسـتدرك؛ ج   ؛94فرحۀ الغري فی تعیین قبر أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السالم فی النجف ؛ ص :ك.ر. 2
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  359 ص، 1 خاتمۀ المستدرك، ج :ك.ر. 3
اب آداب زیارت مشـاهد مشـرفه ومسـاجد مبارکـه وادعیـه      همانا من در این کت  :ایشان بعد از خطبه در مقدمه کتاب می نویسد. 4

را جمع آوري کردم که سند آنها از طریق روات ثقه به بزرگان متصـل اسـت و درخواسـت    ... انتخاب شده وتعقیبات بعد از نمازو
أَما بعد، فَإِنِّی قَد جمعت فـی کتَـابِی   «:-: أَبِی القَاسمِ هبۀِ اللَّه بنِ سلمانَ انگیزه دیگري در تشویق من به این جمع آوري بوده است

 و کَاتاربالم اجِدسی المیبِ فی التَّرغف درا وم و ،شَرَّفَاتالم دشَاهلمل اتارن فُنُونِ الزِّیذَا مه     ى بِـهـدعـا یم و ،اتختَـارۀِ المیاألَدع
ممـا اتَّصـلَت    بِه القَدیم تَعالَى من لَذیذ الدعوات فی الخَلَوات، و ما یلجأُ إِلَیه منَ األَدعیۀِ عند المهِمات، عقیب الصلَوات، و ما ینَاجى

اتاداةِ إِلَى السالرُّو قَاتن ثم بِه.ضرَةُ السنِّی الحم تهسا التَملَى ذَلک أَیضاً می عثَّنح بـنِ   و ۀِ اللَّـهبمِ هۀُ، أَبِی القَاسیجدۀُ المۀُ القَضَوِییام
  .27ص، المزار الکبیر -»..سلمانَ
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آن چیزي که بیانگر مدعاي ماست این است که ما به مزار قدیم دست پیدا کردیم که از بعضـی از اسـانید   
سـند   واین یک نسـخه و  اند هشیخ طبرسی صاحب احتجاج در یک طبق د که ابن مشهدي وشو می آن استفاده

 1 .ایی در آن اسـت فوائد نیکـو وزیبـ   ونوشته شده  مؤلفدر عصر  رسد می عتیقه ارزشمندي است که به نظر
  .دشو می آن آشکار مؤلف بنابراین از این نسخه قدیمی مزار نهایت اعتبار کتاب و

اصحاب هـم کتـاب مـزار را از     .تناسب طبقه با وي همین گمان را داشته است ه سببب نیزقطب راوندي 
ار ابن مشهدي هستند متن مختص کتاب مز اند وتعدادي از اخبار از نظر سند و جمله آثار ابن مشهدي شمرده

  2.آید می همان طوري که این مطلب از مزار بحار مرحوم مجلسی هم بدست، اند و در آن نقل شده

                                                        
بـه  که در کتب مزار موجـود اسـت   –اعمال مسجد کوفه وادعیه مخصوص مقامات آن  :یکم :از جمله فوائد این نسخه قدیمی مزار این است. 1

روایت است واصحاب آنها را انشا نکرده اند همان طوري که عالمه مجلسی این طور احتمالی داده،ولذا -معصوم علیه السالم نسبت داده نشده
زیرا ابن مشـهدي اعمـال   .که بنایش فقط بر نقل مطالبی بوده که منسوب به معصومین باشد را نیاورده است) الزائر(این ادعیه را درکتاب تحفه

اعمال مسجد کوفه بـه روایـت   :د کوفه را طبق ترتیب معروف آورده وبراي هر مقامی یک دعاي طوالنی ذکر کرده وبعد فراغ از آن،گفتهمسج
همانـا جنـاب   : دوم . دیگر، سپس اعمال معروفه را آورده که از این فهمیده می شود که اعمال مسجد کوفه از دو طریق روایـت شـده اسـت   

زیارتی بـا  : در بخش زیارات أبی عبداهللا الحسین علیه السالم عنوانی با این لفظ آورده) 164ص(اب مصباح الزائرسیدعلی بن طاووس در کت
عبارات رسایی که برخی از مصائب روز عاشورا هم در آن ذکر می شود که بوسیله این عبارات امام حسین علیه السـالم زیـارت مـی شـود     

ویک زیارت طوالنی مشتمل بر آداب ونحوه زیارت ونماز مخصـوص ذکـرده کـه    . تا آخر.. ت کردهوسید مرتضی هم با این الفاظ او را زیار
زیارت دیگري را سید وغیر ایشان آورده اند که ظاهر این :عالمه مجلسی در بحار گفته.اکثر مضامین زیارت ناحیه مقدسه درآن موجود است

و ظاهر آن است که این از انشاآت سید مرتضی وشـیخ  :ات مشکل زیارت گفتهاست که از انشاآت سید مرتضی باشد وایشان بعد از شرح کلم
پـس معلـوم مـی     . مفید رحمهما اللّه باشد واحتمال هم دارد روایتی در کیفیت نماز به آنها رسیده باشد،چون اختراع در این باره جایز نیست

حتمالی که داده هنوز فاصله وجود دارد وزیـارت امـام حسـین    وبین استظهار ایشان وا استشود آنچه عالمه مجلسی استظهار کرده صحیح ن
فظهر أن ما استظهره العالمۀ المجلسی فی غیر محله، و بین ما أورده و أورداه اختالفـا بعـد زیـارة     . علیه السالم ضرري به مقصود نمی رساند

قل از امام عسگري از پدر بزرگوارش روایـت شـده در   زیارت طوالنی غدیریه که به ن: سوم .علی بن الحسین علیه السالم ال یضر بالمقصود
که در مـزار ابـن مشـهدي زیـارت      و در حالی .کتب مزار بصورت مرسله آمده واصل ارسال آن در مزار سید مرتضی وشیخ مفید آمده است

علیه السالم در روز غدیر حضرت دیگري براي موالي ما امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه آمده وآن زیارتی است که موالي ما امام هادي 
که روایت کرده از شاذان بن جبرئیل قمی، از استوانه فقه محمد بن أبی قاسم طبري، ازعن شیخ أبو علی الحسـن،  . را با آن زیارت کرده است

عمان، المفید، عن الشـیخ أبـی   عن السعید والده أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی قدس اللّه روحه، عن الشیخ المجید محمد ابن محمد بن الن
بن القاسم جعفر بن قولویه، عن الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن الشیخ أبی القاسم بن روح، عن الشیخ الجلیل عثمان 

الـى  . الهادي علیهما السـالم سعید العمري قدس اللّه أرواحهم، عن موالنا أبی محمد الحسن بن علی العسکري، عن موالنا أبیه علی بن محمد 
و این سندي است که از نظر صحیح بودن سندي نظیر آن یافت نمی شود ، وسید عبد الکریم بن طاووس آن را فی فرحۀ الغـري ذکـر    .آخره

و  .ى آخر سند روایـت ال. خبر داد به من پدرم وعمویم رضی اللّه عنهما،از محمد بن نما، از محمد بن جعفر، از شاذان ابن جبرئیل: کرده وگفته
روایت کرد براي من فقیه أجل أبو الفضل شاذان بن جبرئیل القمی الى آخره، جز اینکه درنقل آن دو، علـی بـن   : در مزار مشهدي مذکور آمده

م هست ولی ودر آن از دو جهت مخالفت با سند مزار قدی .الى آخره هست. إبراهیم،از پدرش ازأبی القاسم بن روح و عثمان بن سعید العمري
ـ    ). فیه مخالفۀ لسند المزار القدیم من جهتین، و الثانی أقرب إلى االعتبار. ( طریق دوم به اعتبار نزدیکتر است  هو عجیب ایـن اسـت کـه عالم

 مجلسی زیارت روز غدیر را از مزار مفید بصورت مرسل نقل کرده وآن را هم شرح کرده وهیچ اشاره اي هم به این سند صحیح عالی کـه در 
  .نداشته است پیش وي موجود بوده وزیاد هم از آنها نقل کرده،) مزار ابن مشهدي وفرحه الغري ابن طاووس(دو کتاب
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و کتـاب مـزار را از نظـر مصـداق روشـن       مؤلـف شواهد مختلـف   محدث نوري از طرق قرائن و :نتیجه
ائري و مشهدي و حـ است که با دو لقب ابن  بن علی بن جعفرشیخ محمد بن جعفر ،که ويمشخص کردند 

 دشـو  می دین وسیله از سید ابوالبرکات بن اسماعیل مشهدي تفکیک وب ابوعبداهللا معروف شده است با کنیه
  .همچنین انتساب کتاب مزار را به وي هم ثابت کرد و

  نظریه شیخ آغا بزرگ تهرانی: سوم

  :نویسد محقق بزرگوار مرحوم شیخ آغا بزرگ تهرانی می
مشـهور بـه   » المـزار «فر همان شیخ معروف به ابن مشهدي حائري نویسنده کتـاب  محمد بن علی بن جع 

. هجري قمري متولد شده است 510، عالمی جلیل و کثیرالروایه است که در حدود سال »المزار ابن مشهدي«
بش تعدادي از مشایخ او را ذکر کرده؛ ولی تمام رجال ثقاتی که وي در کتـا » األجازه الکبیره«صاحب معالم در

  ... .ها روایت کرده است پانزده نفرند از آن
 :کند آغا بزرگ تهرانی در ادامه اضافه می 

 نجف و غیردرشیخ علی بن محمد رضا آل کاشف الغطاء و میرزا محمد علی أردوبادي آنچه در کتابخانه 
 نوري تاد ما محدثتعبیر کرده که این پیش اس» المزار الکبیر«از آن به  بحاردرمجلسی است که  ایشان موجود

ذکـر کـرده و در    خاتمۀ مستدرك را در) مزار کبیر( و شرح اعتبارنقل کرده مستدرك الوسائل  بوده واز آن در
شیخ محمد بن جعفر بن علی بن جعفر مشهدي حـائري  این کتاب از  نهایت از برخی قرائن استظهار کرده که

همچنین وي با دو واسطه از مفید روایـت  . ده استروایت کر أبی الفضل شاذان بن جبرئیل القمی است که از
 .کرده و این سندي عالی است

  :فرمایند هاي موجود و تعبیرات علما می ایشان پس از بیان نسخه
  1..علی بن جعفر مشهدي است )محمد بن جعفر بن(از )مزار(شود که این کتاب از قرائن مشخص می 

 ظریه محقق خویین: چهارم

  :شود وثاقت یا حسن بودن راوي با چند چیز اثبات می: نویسد می ایشان در مدخل کتابش
  تصریح یکی از معصومان. 1

این از موارد براي اثبات ثقه یا حسن بودن راوي است؛ ولی ثبوت آن متوف بـر احـراز آن بـا وجـدان یـا      
  .روایت معتبر است

  تصریح یکی از اعالم متقدم . 2

                                                        
  324ص ،20ج ،الذریعه: ك.ر. 1
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قی و ابن قولویه و کشی و صدوق و مفید و نجاشی و شـیخ وماننـد   بر: تصریح کسانی از اعالم قدماء مثل
واین از جهت شهادت وحجیت خبر ثقه است وعـدالت در  .شود ایشان باعث اثبات وثاقت یا حسن راوي می

  .حجیت خبر ثقه شرط نیست
  تصریح یکی از اعالم متأخّر. 3

از اعالم متأخّر است، البته بـه شـرط   هاي اثبات وثاقت یا حسن بودن راوي تصریح یکی  یکی دیگر از راه
همـان طـوري کـه ایـن در     . دهند معاصر مخبر یا نزدیک به عصر وي باشد اینکه کسی که به وثاقتش خبر می

توثیقـات ابـن   :هـا مثـل   توثیقات شیخ منتجب الدین یا ابن شهرآشوب وجود دارد؛ اما درباره توثیقات غیـر آن 
ها فاصله داشـته   هاست براي کسی که از عصر آن که متاخر از آن طاووس وعالمه وابن داوود وعالمه مجلسی

   1.ها قطعاً مبتنی بر حدس واجتهاد است ها در حق او هیچ اعتباري ندارد چون توثیقات آن توثیقات آن. است
آیا توثیقات عامی را که برخـی بزرگـان در مقدمـه کتابشـان      کهبحث راجع به توثیقات عام  پس ازایشان 

 :فرماید سپس می... .؟یه خیر د پذیرفته شوددارند بای

من در این کتاب زیارات مختلف و ترغیبات نسبت بـه  : فرماید ابن مشهدي در مقدمه کتاب مزار میهمانا 
ایـن  . ام هاي با خدا را جمع آوري کـردم وهمـه را از ثقـات آورده    مساجد و دعاها و تعقیبات نماز و مناجات

توانیم بر توثیقات ابن مشـهدي   ما به دو دلیل نمید؛ ولی اسناد این روایات دار در ثقه بودن تمام تصریحکالم 
 :اعتماد کنیم

زیرا نه حال و وصف ایشان و نه شخص ایشان بـراي مـا    ،اینکه ارزش و اعتبار این کتاب ظاهر نیست .1
ت، ولی بر این است که ایشان محمدبن جعفربن علی بن جعفر اس مصرّ مشخص نیست اگرچه محدث نوري

 .این فرمایش ظن آور است

  2.قابل قبول نیست؛ زیرا حدسی است آنانن است و توثیقات اایشان از متأخر. 2
ناگفته نماند محقق خویی در چند جاي معجم رجال مطالبی درمـدح و سـتایش ابـن مشـهدي از خاتمـه      

  3....شود زار شناخته میمحمد بن المشهدي کتابی دارد که با عنوان م: مستدرك محدث نوري نقل کرده است
محمد بن جعفر بن علی بن جعفـر مشـهدي حـائري، الشـیخ الجلیـل، السـعید       :  نویسد در جاي دیگر می

المتبحر، أبو عبد اهللا معروف به محمد بن مشهدي و ابن مشهدي مؤلف المزار مشهور که اصحاب ابرار ما بـه  
  4.....زار کبیر استاند و معروف به مزار و در بحار ملقّب به م اعتماد کرده

                                                        
  41، ص1 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج :ك.ر. 1
   52، ص 1 بقات الرجال، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل ط :ك.ر. 2
 273، ص 18 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج :ك.ر. 3
  170، ص 16 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج:ك.ر. 4
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: شیخ حرّ در تذکرة المتبحرین درباره جناب محمد بن جعفـر مشـهدي گفتـه اسـت    :  نویسد همچنین می
کان فاضال، محدثا، صدوقا، او صاحب آثاري است و شـاذان بـن جبرئیـل    : الشیخ محمد بن جعفر المشهدي«

  1.»قمی از وي نقل روایت کرده است
  نقد و بررسی نظریه محقق خویی

هم شخص جناب ابن مشهدي هم کتابشان معلوم و روشن است و شاگردان واساتید و مشـایخ وآثـار   . 1
با این وجود روشن نیست که چرا جنـاب  . وتألیفات ایشان هم به طور واضح در کتب بزرگان ذکر شده است

بزرگان دربـاره  اند، در حالی که کلمات علما و خویی چنین مطلبی را درباره شخص وکتاب ایشان اظهار کرده
  :ایشان خیلی صریح است

  :توان گفت اشکال مبنایی به محقق خویی میدر . 2
اصطالح متأخران طبق گفته خود ایشان مربوط علماي متأخّر از عالمه حلی اسـت، در حـالی کـه عالمـه     
حلی شاگرد سید بن طاووس بوده و ابن مشهدي هم یک قرن جلوتر از سید بن طـاووس بـوده اسـت، پـس     

شود، با این حال چرا توثیقات عامـه ابـن    طبق مبناي خود ایشان هم این مورد مصداق مبناي ایشان نمی حتی
  .مشهدي را در مورد اساتید و مشایخش در کتاب مزار قبول نکنیم

توانستیم با توجه به قرائن وشواهد متعدد وتصـریحات بزرگـان وضـعیت کتـاب مـزار و       حتی اگر نمی. 3
) ع(به آن اعتماد کنیم، قاعده تسامح در ادله سنن شـامل زیـارت غدیریـه امـام هـادي      مؤلف آن را روشن و 

بنابراین کتـاب مـزار   . شود، هرچند با وجود راه نخست، نیاز به استفاده از قاعده تسامح درادله سنن نیست می
از ایـن   ود،ش و مؤلف آن مشکلی ندارد و توثیقات عام ایشان مورد قبول است و به توثیقات خاص منحل می

مـورد   ف همـواره ؤلّجاللت قدر م سببمنابع ادعیه و زیارات شیعه است که به  نیتر یمیاز قد مزار کتاب رو
رسد مجموعه تعبیراتی که درباره ابن مشهدي از قول بزرگـان نقـل    به نظر می. است قرارگرفتهتوجه محدثان 

  2.گذارد نمیهم معرّف هویت و هم شخصیت اوست و جایی براي اشکال ، شده

 نظریه آیت اهللا سبحانی : پنجم

  :نویسد ایشان می
أبو عبد اللّه محمد بن جعفر بن علی بن جعفر، مشهدي حائري، معروف به محمـد بـن مشـهدي و ابـن      

در » المقنعـۀ «کتاب .  بوده است 594و وفاتش بعد از سال  510تولدش حدود سال » المزار«مشهدي، مؤلف 

                                                        
 188، ص 16 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج :ك.ر. 1
معرفی کتاب مزار کبیر مراجعـه شـود کـه در بـاره     : آبادي با موضوع تر در این باره به مقاله آقاي حسین صالح براي اطالع بیش. 2

مجلـه  . (شخصیت نویسنده واعتبار این کتاب بصورت مبسوط بحث و بررسی کرده وبه اشکال مرحوم خویی هم پاسخ داده اسـت 
 )252-223، ص 50 ، ج1374، )فارسى(فقه اهل بیت علیهم السالم 
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. سالگی بر محمد بن حسن بن منصور نقّـاش قرائـت کـرد   20ا، قبل رسیدن به سن اصول وفروع شیخ مفید ر
بصروي را بر سید شرفشاه بن محمد زباري و شاذان بـن جبرئیـل قمـی    » المفید فی التکلیف«همچنین کتاب 

  1.قرائت کرد
  :نتیجه

نـدارد و روشـن    از نظر محقق سبحانی نیز وضعیت ابن مشهدي وکتاب مزار ایشان از جهت اعتبار ابهامی
بنابراین تنها کسی که با دیده ابهام وانکار به اعتبار کتاب مزار وانتساب آن بـه ابـن مشـهدي نگریسـته     . است

  .جناب محقق خویی است

  ابن المشهديمشایخ  -1-5-1-2
  :دنویس می دراین باره و  هآثارشان بیان کرد وها  را همراه با برخی از ویژگیها  آن محدث نوري اسامی

کتاب المصباح هسـت  و  إیضاح المناسکو  تألیفات دیگري ازجمله کتاب بغیۀ الطالب دارايبن مشهدي ا
  .اشاره کرده استها  آن که در کتاب مزار به

هـا   آن اش بـه بعضـی از   محقق صاحب معالم در إجازه کبیرهکه أعالم نقل روایت کرده  وي از جماعتی از
  :در مزارش ذکر کرده است راها  آن خودش هم اسم برخی ازو تصریح 

  )ق600-523(شمس الدین یحیى بن بطریق: یکم

 -ابوزکریا آمده است همانطور که در اجازه جناب عالمه -شیخ أجل شمس الدین أبو الحسین یا أبو زکریا
  :دو کتاب است مؤلف، یحیى بن حسن بن حسین بن علی محمد بن بطریق حلی أسدي

مناقب ابن مغازلی از مناقب أمیر المـؤمنین علیـه السـالم    و  فسیر ثعلبیآنچه در صحاح ستّۀ وت :العمدة .1
که چیزي از فضائل فروگذار نکرده وچیزي اي  هگونه ب، است بدون کم وکاست در آن جمع آوري کرده ،بوده

أحدي از اصحاب ما در این تـألیف بـدیع ونـو بـر او      هم غیر از فضائل علی علیه السالم در آن ذکر نکرده و
  است ی نگرفتهپیش

فـردوس  و  مغازي ابن إسـحاق و  حلیۀ أبی نعیم: حدیث از کتب دیگر مثل 600نزدیک به  :المستدرك .2
دسترسـی  هـا   آن را که بعد از تألیف کتاب عمده بهها  آن غیرو  مناقب الصحابۀ سمعانیو  ابن شیرویه دیلمی

   2.داشته جمع آوري کرده است

  )ق585-515(عزّ الدین سید بن زهرة: دوم

                                                        
 254ص ، 6 ج ،موسوعۀ طبقات الفقهاء :ك.ر. 1
  13و 20 ص، 3 خاتمۀ المستدرك، ج :ك.ر. 2
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صـاحب  ، فقیه جلیـل القـدر و معـروف   ، سید عزّ الدین أبو المکارم حمزة بن علی بن زهرة حسینی حلبی
   1.برادرزاده اش همه از بزرگان فقهاي ما هستند پدر وجد وبرادر و خودش و .غنیۀ و غیرآن

  )قرن ششم(مهذب الدین حسین بن ردة: سوم

جلیل بـا ایـن اوصـاف برجسـته     ، محقق، عالم، إمام، شیخ، مهذب الدین حسین بن أبی الفرج بن رده نیلی
  .2توصیف شده است

  )قرن ششم(سدید الدین شاذان بن جبرئیل قمی: چهارم

، فقیـه جلیـل  ، عالم، شیخ جلیل أبو الفضل سدید الدین شاذان بن جبرئیل بن إسماعیل بن أبی طالب قمی
  :است نظیرصاحب تألیفات جدید وتازه ، معروف

  است احۀ العلّۀ فی معرفۀ القبلۀ که عالمه مجلسی تمام آن را در بحار ذگر کردهرسالۀ إز. 1
وي از : اسـت  شهید در ذکري گفته و است مختصرش به نام روضۀو  الفضائل که معروف به دائر است .2

   3.أجلّاء فقهاء ماست

  )573(أبو البقاء هبۀ اللّه بن نما: پنجم

د بـن مشـهدي در مـزار      . یس عفیف توصیف شده استید با عنوان رئوي در بسیاري از أسان شـیخ محمـ
 در أمـل گفتـه  نیـز  شیخ حـر   .أبو البقاء هبۀ اللّه بن نما، خبر داد به من شیخ فقیه عالم: است درباره اش گفته

  5.فقیه جلیل، عالم، فاضل :گوید نیز می صاحب ریاض 4.اسن فاضل صالحاو : است

  )قرن ششم(دین السوراويأبو عبد اللّه حسین بن جمال ال: ششم

شـیخ نجـم    :گفتـه اسـت   صاحب معـالم   .در همه اجازات به نیکویی توصیف شده استکه  فقیه جلیل 
از شیخ محمد بن جعفـر  ، وي جمیع کتب شیخ را با إجازة از پدرش: است الدین ابن نما در إجازه اش آورده

 أبی البقاء هبۀ اللّه بن نما روایت کـرده و  رطبۀ از دو شیخ جلیل أبی عبد اللّه حسین بن هبۀ اللّه بن، مشهدي

                                                        
 18و 8 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج :ك.ر. 1
   420 ص، 2 ج و 19 ص، 3 خاتمۀ المستدرك، ج :ك.ر. 2
 33و19،ص3همان ج. 3
  343، ص2أمل اآلمل ج :ك.ر. 4
  19 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج :ك.ر. 5
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روایـت کـرده و أبـو    ) جناب شـیخ طوسـی  (را از طریق شیخ أبوعلی از پدرش ها  آن بنابراین ابن رطبۀ. است
  .1.حسین بن طحال از أبوعلی و وي از پدرش روایت کرده است را ازها  آن البقاء

  )605(ورام بن أبی فراس شیخ زاهد أبو الحسین: هفتم

ورام بن حمدان بن عیسى بن أبی نجم بن ورام بن حمدان بن خوالن بن إبراهیم بن ، ورام بن أبی الفراس
مجموعۀ ورام ه ملقّب ب، صاحب کتاب تنبیه الخاطر، محدث معروف، عالم فقیه جلیل وي  .مالک أشتر نخعی

  .است وجد سید بن طاووس بوده
 أشتر نخعی یار أمیر المؤمنین علیه السالم بـوده  ي از أوالد مالکو: گفته استمنتجب الدین دربارش  شیخ

فقیه و صالح بوده وبر شیخ ما إمام سدید الدین محمود حمصـی در حلـۀ قرائـت حـدیث     ، شخصیتی عالمو 
طبق ضـبط ابـن أثیـر در کامـل وفـات کـرده        605در محرّم سال و  وي را در حلّۀ مشاهده کردم. است کرده
  2.است

  معروف به کال، الم مقرئ أبو عبد اللّه محمد بن هارونشیخ ع: هشتم

کتاب متشـابه   و مختصر کتاب التبیان فی تفسیر القرآن: وي از ابن نما نقل روایت کرده واز جمله آثار وي
 جنـاب مقـرئ   :گفته اسـت عالمۀ درباره اش  .است کتاب اللّحن الجلی و اللحن الخفی شمرده شدهو  القرآن

  3.است امۀ و خاصۀ بودهواسع الروایۀ ازع

  شیخ جلیل أبو محمد نجم الدین عبد اللّه بن جعفر بن محمد الدوریستی :نهم

جناب شـیخ منتجـب الـدین وي را ایـن      4.است محدثی معروف وسرشناس بودهو  شخصیتی عالم و فقیه
  :ه از جمله آنهاصاحب تألیفاتی است ک) عادل، چشم شیعه، مورد اعتماد(، عدل، عین، ثقۀ :است طور ستوده

  الکفایۀ درعبادات. 1
  عمل هروز وشب  -2
از وي بـه   مفید عبد الجبـار مقـرئ رازي   که شیخ إمام أبو الفتح حسین بن علی خزاعی از شیخ األعتقاد .3

  5. خبر داد

                                                        
  21 ص، 3 خاتمۀ المستدرك، ج :ك.ر. 1
   21 ص، 3 و خاتمۀ المستدرك، ج338: ، 2 وأمل اآلمل؛ ج 24 ص، 5 نقد الرجال؛ ج و128 ص؛ )منتجب الدین(الفهرست :ك.ر. 2
  26 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج و28،ص106و همچنین ج135 ص، 104 بحار األنوار؛ ج :ك.ر. 3
  27 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج:ك.ر. 4
 45 ص؛ )منتجب الدین(الفهرست  :ك.ر. 5
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  1.جعفر بن علی المشهدي: پدر ابن مشهدي: دهم

فرزندش محمد از وي نقل ، فقیه، المع، شیخ جلیل جعفر بن محمد مشهدي: آورده است أمل شیخ حر در
  2.روایت کرده

  شریف أبو القاسم بن زکی :یازدهم

  3.است وي از سید بهاالشرف نقل روایت کرده 

  شریف أبو الفتح بن جعفریۀ: دوازدهم

د        ، خبرداد به من شخصیت شریف :گفته استدر مزار   د بـن محمـ جلیل القـدر وعـالم أبـو الفـتح محمـ
شخصـیت شـریف   : است وي را این طور توصیف کرده کتاب الحجۀ سید فخار در و .لّه عزّهالجعفریۀ أدام ال

  4.أبو الفتح محمد بن محمد بن جعفریۀ علویۀ طوسی حسینی حائري

  شیخ سالم بن قهارویه: سیزدهم

أول را از بهاء الشرف در ) سجادیه(صحیفه کامله که  فاضل جلیل القدر: اند هوي را این طور توصیف کرد
  5.است  صحیفه روایت کرده

  ، سید عزّ الدین شرف شاه بن محمد حسینی أفطسی نیشابوري: چهاردهم

  وي عـالمی : انـد  هدربـاره اش گفتـ   .ن علیه السالم مـدفون اسـت  و در حرم امیرمومنادر نجف اشرف وي 
  6.است نثري لطیف بودهو  در ادبیات داراي نظمی رقیقو  فاضل

  أبو منصور محمد بن حسن بن منصور نقاش موصلی شیخ بزرگوار : پانزدهم

                                                        
  28ص، 3 وخاتمۀ المستدرك، ج 48ص، 106 بحار األنوار، ج :ك.ر. 1
 28ص، 3 وخاتمۀ المستدرك، ج 53 ص، 2 أمل اآلمل؛ ج :ك.ر. 2
  377و 28 ص، 3 وخاتمۀ المستدرك، ج 48 ص، 106 بحار األنوار، ج :ك.ر.3
  28 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج :ك.ر. 4
معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات  و29 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج و119،ص؛104وبحار؛ج124 ص، 2 أمل اآلمل؛ ج :ك.ر. 5

 24 ص، 9 الرجال؛ ج
معجـم رجـال الحـدیث و     و 29 ص، 3 خاتمۀ المستدرك، جو 131 ص، 2 وأمل اآلمل؛ ج70 ص؛ )منتجب الدین(الفهرست  .:ك.ر 6

 19 ص، 10 تفصیل طبقات الرجال؛ ج
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فرزنـد جنـاب شـیخ طوسـی نقـل       و از شیخ أبو علـی .فقیه، صالح، فاضل: ه استتوصیف شد گونهاین  
  1.است روایت کرده

  شیخ فقیه أبو عبد اللّه محمد بن علی بن شهرآشوب: شانزدهم

دریاي متالطمی که سـاحل  و  تاج شریعۀ، عۀافتخار شی :اند هوصاف عجیبی ستودا با تعبیرات بلند و وي را
خورشید إسـالم و مسـلمین أبـو عبـد اللّـه      ، دین دهنده مردم و رشد، زنده کننده آثار مناقب و فضائل، ندارد

صـاحب  ، جامع فنون فضائل، أدیب بارع، مفسر محقق، فقیه محدث، محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی
  2.مامیۀ استکتاب مناقب که از نفیس ترین کتب إ
 شـیخ : محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی رشید الـدین «: دنویس می سید تفرشی در کتاب نقد الرجال

وى از محمـد و  و  محمد بن عبد اهللا بن زهرة از او نقل روایت کـرده ، وفقیه طائفۀ امامیه که شاعر بلیغی بود
أنسـاب آل  و  کتاب الرجال :ها آن که از جمله تألیفاتی است داراي، نقل روایت کرده، عبد الصمد پسران علی

  . 3»است أبی طالب
شیخ رشید الدین محمد بن علی بـن شهرآشـوب   «: آورد میجناب شیخ حرّ در تذکرة المتبحرین  همچنین

وجـامع  ، شـاعر ، أدیـب ، عـارف بـه رجـال و أخبـار    ، محقق، محدث، ثقۀ، فاضل، شخصیتی عالم :مازندرانی
المخـزون  ، مثالـب النواصـب  ، مناقـب آل أبـی طالـب   : يها کتابها  آن که از جملهوآثاري دارد ، محاسن بود

أسـباب  ، کتاب المثال فی األمثال، ائدة الفائدةف، أعالم الطرائق فی الحدود و الحقائق، المکنون فی عیون الفنون
  4.است... و المنهاجو  األوصاف، الحاوي، و نزول على مذهب آل الرسول

بلکه مـدح  ، کتاب رجالی خود نه تنها از وي یاد کرده درعسقالنی ثل ابن حجر که شخصی م گفتنی است
  .اش آورده است درباره وستایش دیگران را هم

  ، جالل الدین عبد الحمید بن تقی عبد اللّه بن أسامۀ علوي حسینی: هفدهم

  :اند هدرباره وي گفت 5.األنوار المضیئۀ است مؤلف ،جد سید أجلّ بهاء الدین علی وي

                                                        
و خاتمـۀ  172 صتـذکرة األعیـان؛    172 صتـذکرة األعیـان؛   و 44 ص، 106 ار األنوار؛ جبح و260 ص، 2 أمل اآلمل؛ ج:ك.ر. 1

  267 ص، 16 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج و29 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج 29 ص، 3 المستدرك؛ ج
 57وص29 ص، 3 وخاتمۀ المستدرك؛ ج285 ص، 2 أمل اآلمل؛ ج :ك.ر. 2
  355 ص، 17 و معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج276 ص ،4 نقد الرجال؛ ج :ك.ر. 3
  355 ص، 17 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج :ك.ر. 4
 29،ص؛3وج297 ص، 2 خاتمۀ المستدرك؛ ج:ك.ر. 5
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جناب سید جالل الدین عبد الحمید عالمی متقی بود و محمد بن جعفر مشهدي در المزار الکبیـر از وي   
جناب عبد الحمید بن تقـی عبـد اللّـه بـن     ، سید جلیل القدر وعالم :گفته استنقل روایت کرده و درباره وي 

  .من نقل روایت کرد در شهر حلّه براي 580سال  در ذي قعدة، أسامۀ علوي حسینی رضی اللّه عنه
از شـریف  که  صالح، فاضل: سید جالل الدین عبد الحمید بن تقی«: استجناب شیخ حر عاملی هم گفته 

  1.»است نقل کرده و فخار بن معد از وي نقل روایت کرده ابی تمام محمد بن هبۀ اهللا بن عبد سمیع هاشمی
فقیهی جلیـل القـدر    صاحب روایات فراوان و ،وي از أکابر علماء إمامیۀ ومحدثی بزرگ: اند ههمچنین گفت

اح إیضـ بغیـۀ الطالـب،   ، مزار که از مشهورترین تألیفـاتش اسـت  : است مانندیی را تألیف کرده ها کتاببوده و
  2.المصباحالمناسک لمن هو راغب فی الحج و 

  أبو محمد عربی بن مسافر شیخ: هجدهم

الم أبو محمد عربی بن مسـافر در ربیـع االول سـال    فقیه عو  شیخ جلیل القدر: محمد بن مشهدي در مزار
وي شیخی جلیل القدر واز بزرگان أصحاب  :گفته استدر ریاض  .در شهر حلّه حدیث برمن قرائت کرد573

از شاگردان شیخ أبو علی طوسی مثل؛ یاس بن هاشـم  ، فقیه عالم، فاضل جلیل :گفته است نیز أمل در .ما بود
   3.صحیفۀ کاملۀ را از بهاء الشرف با سند در ابتداي صحیفه ذکر کردهو، و غیره نقل روایت کرده

  نتیجه
هـا   آن نقـل روایـت از   سـال  معلـوم بـودن   حتـی  ،برجسته بزرگ و اساتید د روشن بودن مشایخ وبا وجو

   .دشو می روشنکتابش  وي و واعتبار جناب ابن مشهديحیات علمی  ،برخی موارددر
از سـوي  ایشان  ونسخ خطی پیدا شدن یکی از آثار علمیمی ابن مشهدي دیگر درباره حیات عل دلیل مهم

یمـن در  هاي  در یکی از کتابخانه »کتابی تازه یاب از ابن المشهدي« با عنوان ن نسخه شناسبرخی از محققا
ارش آن را در اینجا به همراه شـواهدي از کتـاب   از گزاي  هخالص اهمیت آن ه سببب هاي اخیر است که سال
  :یمکن می ذکر

خصوصی یمن و در طی چندین سفر توانستم مورد مطالعـه  هاي  خطی که در کتابخانههاي  در میان نسخه
ولی خوشبختانه آغاز دارد و نـام کامـل    ؛است که متاسفانه از پایان ناقص استاي  هنسخ، و بررسی قرار دهم

یـافتن ایـن کتـاب در حقیقـت بـراي مـن        .رگ نخستین آن به طور روشن ذکر شده استب بر مؤلفکتاب و 
یادآور نقشی است که یمن در حفظ میراث شیعی و حتی امامی داشته و دارد و همچنین با توجه به اینکه نام 

ـ ت مـی ، ات امامیه نیامده و در فهارسی مانند الذریعه ذکري از این کتاب نشده اسـت مؤلفاین کتاب در  د بـه  وان

                                                        
 296 ص، 10 جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ و 170 صتعلیقۀ أمل اآلمل؛ و 145 ص، 2 أمل اآلمل؛ ج :ك.ر. 1
  255 ص، 6 و موسوعۀ طبقات الفقهاء، ج49 -5ریاض العلماء  :ك.ر. 2
 6 ص، 3 خاتمۀ المستدرك؛ ج :ك.ر. 3
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ـ ، جدید مؤید این نکته باشد که بسا بسیاري مؤلفـات شـیعی  اي  هعنوان نمون ویـژه در دوره پـس از شـیخ    ه ب
که در فهارسی مانند منتجب الدین یا ابن ابی طی نیامده و ذکري از آنـان در اجـازات و    اند هطوسی قابل اشار

و حتی به دلیل اینکـه هنـوز از    است، می نیامدهکتب فهارس و اثبات نشده و بالمآل از آنان در الذریعه نیز نا
ویژه شیعی تاکنون فهرست برداري نشده یا اگر فهرستی ارائـه شـده بـا    ه اسالمی و بهاي  بسیاري از کتابخانه

در نتیجه ما شناختی از آنان نداریم و بدین ترتیب بخشـی از تـاریخ   و  دقت و بررسی کامل صورت نپذیرفته
   .یم بازنویسی کنیمتوان می نی امامیه را به سختیتحوالت فکر و اندیشه دی

هـاي تحـول فکـر شـیعی      مفقـود دوره هـاي   تـر حلقـه   نوشتن این تاریخ تنها به لطف یافتن هر چه بـیش 
پذیر است و این همه به ویژه جز با دقت در واقعیت از میان رفتن بسـیاري از منـابع اصـلی و برجـاي      امکان

نـد و  کن می تنها روایتی متناسب با دوره خویش را از تاریخ متقدم شیعی ارائه ماندن منابع واسطه که بی تردید
را کـه عمـدتا در قالـب احادیـث و     هـا   سیاق اصلی باورهـا و اندیشـه  ، یا حداقل با پرداختی تازه از موضوع

  .قابل درك نیست، دهند می تغییر، اند هروایات مذهبی مجال ظهور داشت
ـ امام شـه یدر اند یطوس خیاز ش تحوالت پس یبررس انیم نیدر ا  يدر مکاتـب مختلـف و در شـهرها    هی

 نیـ در ا هیـ ات اماممؤلفاز  ياریرفتن بس انیاز م سبببه ، گریو عراق و شامات و نقاط د رانیا یعیمختلف ش
بـه   ینگـاه  .میکن ریتصو یرا به درست ياز صفو شیپ یتحوالت امام میتوان مین دشوار است و ما یدوره زمان
 پـنجم و ششـم ارائـه    يهـا  ات قـرن مؤلفخود از  متیق يدر فهرست ذ نیکه منتجب الد ییها ابکتفهرست 

ـ  مـی ، نمانـده اسـت   یبـاق  زیدست ن به عدد انگشتان يتعداد انینکته که از آن م نیدهد و توجه به ا می د توان
در  چـون  ،تر اسـت تاسـف بـار   بعـدي  يدر قرنهـا  تیتازه وضع .هدارائه د میاز آنچه گفت يتر روشن ریتصو
محدود در کتـاب رجـال    اریجز آنچه که به شکل بس هیامام يها کتاباز  یفهرست یهفتم تا دهم حت يها قرن

   .وجود ندارد، مینیب می بعضا در اجازات به طور پراکنده ایو  یعالمه حل یکتب رجال ایابن داود 
 یبـاق  یبه طور قابـل تـوجه   یمکاتب مشهور فقه گریمکتب حله و د یو کالم یات فقهمؤلف انیم نیدر ا

در تحـوالت   شهیر انیدر دوره صفو بعدياز تحوالت  ياریکه بس میدان می یاکنون به درست یول است؛ مانده
با اوسـاط فقهـا    مایمستق و رفتهیصورت انجام پذ یکسان انیدر م ژهیو به و یانیدوره م نیدارد که در ا يفکر

 .انـد  هداشـت  انهیو صـوف  انـه یاز تفکـر غال  ییها هیبا ما ییگرا ثیو حد ياخبار یمش تر شیب ای اند همرتبط نبود
از جمله عالمـان   زین يمعروف به ابن المشهد يالحائر يبن جعفر المشهد یابوعبداهللا محمد بن جعفر بن عل

 از قـرن هفـتم   یتنهـا چنـد سـال    دیشا، یو اندک يششم قمر رنگراست که در ق ثیو حد ياخبار شیبا گرا
را  يو يهـا  شید گـرا توان می یاست که به درست يکتاب المزار يتنها کتاب شناخته شده و است و ستهیز می

   .ابن طاووس را به ما نشان دهد امثال يفکرهاي  نهیدرباره مسائل امامت روشن کند و زم
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 يشـتر یب ییاو آشـنا  یبا زنـدگ  میتوان می او گریبزرگ از کتاب د یشدن بخش دایپبا  نکیخوشبختانه هم ا
حاصل  يشتریاطالع ب هیامام انیاز م يو فقه قرن ششم قمر ثیسو از روات و رجال حد گریو از د میکن دایپ

   .میینما
 نیـ در ا) لیـه السـالم  ع( ریـ حضرت ام لیاست که در فضا ياریبس اتیروا يحال حاو نیکتاب در ع نیا
همچـون  ، کتـاب  نیـ در ا .سـت و انتشـار ا  یباره قابل بررس نیمهم در ا يتداول داشته و به عنوان سند هدور

ـ از احاد ياریاسـناد بسـ   ، مؤلفيراوند نیو کتب قطب الد ياز طبر یمانند بشاره المصطف ییها کتاب را  ثی
  .دکن می آشنا ینو س یامام ثیحد یاسناد ما را با طرق و منابع اصل نیا یکه بررس ذکر کردهبه 

» و القرابـه  يقرار الصحابه بفضل امام الهـد کتاب ا« : آمده است نیبرگه نخست چن بر مؤلفنام کتاب و  
 يالمشـهد  یالقاسـم محمـد بـن جعفـر بـن علـ       یاب یکرم اهللا تعال یال ریالعالم العابد الفق هیالفق خیالش فیتال

  .»نیآم هیغفراهللا له و لوالد يالحائر
عنـوان   يبـرا  به کـار رفتـه   ریکه از تعاب چنان، آمده است حیبه تصر مؤلف ينام کتاب از سو زیدر مقدمه ن

 نیـ ا یحتـ  اسـت،  کتاب بـوده  مؤلفاز آن خود  ریتعاب نیا، دیآ یکتاب برم نیبر صفحه آغاز مؤلفکتاب و 
   .کتابت شده باشد مؤلفنسخه اصل  ياز رو ماینسخه مستق نیاست که ا ياحتمال قو

ـ بـه و ) ع(از امامـان   یثیبا آوردن احـاد  بتیدر مقدمه از نقش علما در عصر غ مؤلف ) ع( يم عسـکر امـا  ژهی
کتـاب  ، دیـ آ یکه از نام کتاب هم برمـ  چنان ،دشو می مردم متذکر تیهدا يآنان را برا فهیو وظ دکن می شیستا

 یاتیـ روا )ع( ریحضرت ام لیفضااست که در  )ص( امبریاز صحابه پ یکی ژهیو کیهر  يشامل ابواب متعدد
 نیام المؤمن شهیخست ابوبکر و دخترش عان فهیاست از خل یاتیباب نخست در مورد روا .را نقل کرده است

 اتیـ عمر بن الخطاب و باب سوم درباره مرو اتیباب دوم شامل مرو بیو به ترت) ع( ریدر فضل حضرت ام
ـ    اتیـ و باب پنجم دربـاره مرو  داهللایبن عب حهطل اتیعثمان بن عفان و باب چهارم درباره مرو  یسـعد بـن اب

بن الجـراح و   دهیابوعب اتیمان بن عوف و باب هفتم درباره مروعبدالرح اتیوقاص و باب ششم درباره مرو
تا چند تـن از   مؤلفکه  ستیمتاسفانه دنباله کتاب افتاده و معلوم ن .است انیسف یبن اب هیباب هشتم از معاو

بـه نقـل    لیخاصه که در هر باب بـه تفصـ  ، قرار داده است شیمحور ابواب کتاب خو بین ترتیصحابه را بد
و مشتمل  )ع( ریحضرت ام لیدر فضا اریبس اتیکتاب شامل روا نیا .پردازدمی صحابه نیاز ا کیهر  اتیروا

 یخیتـار  يها بخش رد ژهیبه و دیمف خیاز ش يادیز اتیکتاب روا نیدر ا .است یخیقابل توجه تار اتیبر روا
 یثیاحاد انیدر م زین یگاه .است اریبس زیبدون اسناد کامل ن ایمرسل و  ثیاحاد، انیم نیدر ا .نقل شده است

   .دکن می بیان اتیرا در حول روا یکه نقل کرده مطالب کوتاه
   :موارد را برشمرد نیا توان می نکات قابل توجه کتاب از
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که بـه  ( فیقال الشر :انیدر پا ریتعب نیاز ابن عقده و با ا يتلعکبر ینقل خطبه فدك از هارون بن موس .1
اهللا عنـه هـذا    یرضـ  یقال هارون بن موس )است یچه کس قایکه دق ستین معلوم نیسند آغاز یخاطر افتادگ

  .اصله یما کان ف عیالعباس بن عقده و هو جم یآخر ما سمعته من اب
  .کتابه یف هینقل از صاحب الوص .2
   ياز ابو حامد مرورود فهیسق یساختگ تینقل روا .3
  کتابه ینقل از صاحب کتاب الروضه ف .4
  االمامه یف یالشاف، یمرتض فیرارجاع به کتاب ش .5
 یفـ  نیالواعظ ببغداد سنه ثمان و سـبع  يابوالفرج ابن الجوز نیالعالم جمال الد خیو للش :آمدن عبارت .6

  1. ...بامر اهللا لنفسه یالمستض امیا
تـا   555ياز سـالها  تحصـیل وي اساتید ابـن مشـهدي و سـالهاي     از این گزارش به روشنی اکثر مشایخ و

فقـه   در حـدیث و  علمی ويهاي  مسافرت محل تحصیل و همچنین .شود مشخص میبعد  به 580بهنزدیک 
 ...و) کـاظمین ( وبغـداد  نجف، کوفه، حله، حلب، ري، مدینه يشهرها در) عراقایران وحجاز وشام و (به ...و

از نظـر   و دشـو  مـی  شـیخ مفیـد منتهـی    وشـیخ طوسـی   سند وي بـه   سلسله نیز .دشو می به روشنی استفاده
  .د از مشایخ حدیث وي بوده استشو می دهاز آن طور که از مزار استفا انوادگی هم پدر ایشانخ

تبصار با خـط شـیخ   از کتاب اساي  همقابله شدنسخۀ  :گفته است نیز ا بزرگ تهرانیغمحقق بزرگوار شیخ آ
از اول تـا   آنمل آنچه کاکن یل ؛موجود است که کامل نیستشیخ هادي آل کاشف الغطاء طوسی در کتابخانه 

ـ  شیخ محمـد  پدرشیخ جعفر بن علی بن جعفر مشهدي جناب  صاله با خطالآخر کتاب  ن جعفـر مشـهدي   ب
کتابت  ق-ه 573ذي قعده سال 8روز شنبه موجود است که در مشهدي مزار محمد بن ه مشهور بمؤلف مزار 

   2، است را به پایان رساندهآن 
ضـمناً از ایـن    .ابن مشهدي مشغول تحصیل دانش بوده اسـت  ختاریدر این  که دشو می از این هم استفاده

دربـاره   ويصـحت توثیقـات عامـه    ، فراوانیـب از مشـایخش را در آن ذکـر کـرده    اثر ابن مشهدي که تعـداد  
   .دشو می روشن )ش آوردهدر ابتداي کتاب مزار که(مشایخش 

                                                        
 629بررسی هاي تاریخی در حوزه اسالم وتشیع؛ص. 1
 14،ص2، جذریعهال. 2
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  ابوالفضل شاذان بن جبرئیل -1-5-2

نزیل مهـبط وحـی اهللا و دار هجـره رسـول اللّـه       -عن الشیخ الفقیه«:  دنویس میدرباره ایشان  ;شهید اول
الشیخ أبو الفضل شاذان بن «و 1»سدید الدین أبی الفضل شاذان بن جبرئیل القمی -صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

  . شیخ ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی از بزرگان فقهاي ماست 2»هو من أجلّاء فقهائنا - جبرئیل القمی
الشـیخ  «:  فرمایـد  مـی و  به وثاقت ایشـان تصـریح کـرده   ، يا عاملی با ذکر صفات برجسته جناب شیخ حرّ

 القـدر  لیکان عالما فاضال فقیها عظیم الشأن جل، القمی لیالجلیل الثقه ابوالفضل شاذان جبرئیل بن اسماع
، شخصیتی عـالم  سماعیل قمیأبو الفضل شاذان جبرئیل بن اشیخِ صاحب جاللت و وثاقت جناب . 3»له کتب

ـ  ایـن زیـارت   همچنین ابن مشهدي در سند. و صاحب کتب است القدر لیجلفقیهی ، فاضل : ا عنـوان از وي ب
  4. از او تجلیل کرده است ; انیبعد باب، تعبیر کرده) شناس نیبرترین د(االجلّ الفقیه

  محمد بن أبی القاسم الطّبري -1-5-3
شـناس تعبیـر    دین استوانه:  یعنی) الفقیه العماد(این سند از ایشان با عنوانمحدث بزرگوار ابن مشهدي در 

   5. کرده
الشیخ اإلمام عماد الدین محمد بـن أبـی القاسـم بـن     «:  دنویس میدرباره وي ) 600م(و شیخ منتجب الدین

طوسـی رحمهـم   فقیه ثقه قرأ على الشیخ أبی علی بن الشیخ أبی جعفر ال محمد بن علی الطبري اآلملی الکجی
  6»قرأ علیه الشیخ اإلمام قطب الدین أبو الحسین الراوندي و روى لنا عنه ....اهللا و له تصانیف

فقیهی مورد اعتماد در نقل روایت است او بر شـیخِ پـدرم جنـاب ابـوعلی     ، استوانه دین، امام، ایشان شیخ
راوندي بـر او روایـت قرائـت     فرزند شیخ طوسی روایت قرائت کرده و صاحب تألیفاتی است و قطب الدین

  . کرده واز ایشان براي ما نقل روایت کرده است

  ابن الشیخ  ابوعلی -1-5-4
الشیخ الجلیل أبـو علـی الحسـن بـن     «:  یدگو میدر فهرست خود درباره ایشان  )600م(شیخ منتجب الدین

  7. »جمیع تصانیفه قرأ على والده، عین، ثقه، فقیهالطوسی محمد بن الحسن

                                                        
  42رسائل الشهید األول، ص . 1
 164، ص 3 ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، ج. 2
  130، ص2امل اآلمل، ج: نک. 3
   263، ص)للمشهدي(المزار الکبیر : نک. 4
 263همان، ص. 5
  107، ص )منتجب الدین(الفهرست . 6
  46، ص)الدین منتجب( الفهرست: نک. 7



 50     هاي پژوهش نیاز کلیات و پیش. فصل یکم

کاررفتـه کـه    بـه  نیز _چشم طایفه شیعه_واژه عین ، فقاهت و وثاقت وي، ین عبارت عالوه بر جاللتدر ا
، او قرائت کـرده  پدر بزرگوارش را بر فاتیچنین از اینکه تمام تأل هم. حکایت از عظمت موقعیت ایشان دارد

   .د که وي در دوران حیات پدرش از بزرگان فقها به شمارمی رفته استشو میمعلوم 
الشیخ أبو علی الحسن بن محمد بن الحسـن بـن   «:  وي گفته استدر وصف ;همچنین شیخ حر عاملی 

  . قبالً ترجمه این عبارت در باال بیان شد. 1»له کتب، ثقه، جلیال، محدثا، فقیها، فاضال، کان عالماعلی الطوسی

  یخ الطّائفه محمد بن الحسن الطّوسیش -1-5-5

أبو جعفر جلیل فـی  «:  کردهو توثیق وصف  يا هاي برجسته او را با ویژگی ;نجاشیجناب رجالی متبحر 
  . 3نیز ایشان را توثیق کرده است ;عالمه و . 2»من تالمذه شیخنا أبی عبد اهللا له کتب، عین، هثق، أصحابنا

فضـل   دانـش و  شیخ طوسـی در علـم و  «:  وصف کرده گونه نیایشان را ا ;خویی جناب، رجالی معاصر
) روایـات واخبارصـحاح  (منزلـه ادلـه احکـام     نظریات او بـه  فتاوا و، مرتبت و منزلتی رسید که آرا هب يوبرتر

ن وي أشـ ، برتر از تمامی دانایـان بـوده   یعلماي اسالم داراي موقعیت و منزلت نیوي در ب... دشو مینگریسته 
  4. »زعیم الشیعه است حق سزاوار لقب شیخ الطائفه و او به. از همگان است تر میعظ

  )شیخ مفید(النعمان بن محمد بن محمد -1-5-6

فضله أشهر من أن یوصف فی الفقـه   عنه اهللا یشیخنا و أستاذنا رض«:  یدگو مینجاشی در وصف وي جناب 
فضـیلت او در فقـه و   ) او بادکه رضوان خدا بر (ما و استادشیخ  5. »له کتب، وایه و الثقه و العلمو الکالم والرّ

 همچنـین . وي داراي تألیفـات اسـت  ، مشهورتر ازآن است که توصیف شـود ، وثاقت و علمکالم و روایت و 
  . اند ي را توثیق کردهو 9یحر عامل و شیخ 8وابن داوود 7وعالمه 6طوسی شیخ ی مثلبزرگ ینمحدث

                                                        
  76، ص2أمل اآلمل، ج: نک. 1
  403، صرجال النجاشی. 1
  148األقوال، ص خالصۀ: نک. 3
  . 261، ص16دیث و تفصیل طبقات الرجال، ج معجم رجال الح: نک. 4
  399رجال النجاشی، ص. 5
  157، ص)طوسی(؛ الفهرست 449رجال الشیخ الطوسی، ص: نک. 6
 147األقوال، ص خالصۀ: نک. 7
 333رجال ابن داود، ص: نک. 8
  304، ص2أمل اآلمل، ج: نک. 9
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  ابوالقاسم جعفربن قولویه -1-5-7

کل و  ائهم فی الحدیث و الفقهکان أبو القاسم من ثقات أصحابنا و أجلّ«:  یدگو مینجاشی در وصف ایشان 
  . 1»له کتب] و[، ما یوصف به الناس من جمیل و ثقه و فقه فهو فوقه

دیگـران  کـه   زیـ آم شیستا سخنان همه ازو  بودند ثیو حداز ثقات وأجلّاي اصحاب امامیه در فقه  ایشان
  . ي تألیفاتی استو دارااست  برتر وي، اند گفته ثیو حددرباره او در فقه 

 . اند کردهایشان را توثیق  4سبحانی اهللا تیآی معاصر و رجال 3و عالمه 2ن بزرگانی مثل ابن داوودهمچنی

  محمد بن یعقوب الکلینی -1-5-8

 اس فی الحدیثکان أوثق النّو  ي و وجههمشیخ أصحابنا فی وقته بالرّ«:  نجاشی در وصف وي گفته است
  5. »فی عشرین سنه، یسمى الکافیالکتاب الکبیرالمعروف بالکلینی  فصنّ. أثبتهمو 

 نیتـر  حـافظ تـرین و   موثـق و  تر بود وجیهها  آن از همه ووي استاد علماي امامیه در زمان خودش در ري 
وابـن   6شـیخ  همچنـین  . سـال تـألیف کـرد   20مـدت   در طـول او کتاب بزرگ کافی را . مردم در حدیث بود

  . اند کردهنیز وي را توثیق  7شهرآشوب

  ن ابراهیمعلی ب -1-5-9

، ثبـت ، ثقه فی الحدیث، بن هاشم أبو الحسن القمی میعلی بن ابراه«:  نجاشی در وصف ایشان گفته است
 اهللا تیـ آو  10خویی اهللا تیآو از معاصرین  9رجال ابن داوود درو نیز  8. »وصنف کتبا، صحیح المذهب، معتمد

  . اند کردهوي را توثیق  11سبحانی

                                                        
  123رجال النجاشی، ص. 1
 6، رقم31ال، صاألقو خالصۀ ؛88داود، ص ابن رجال :ك.ر. 2
  6، رقم31األقوال، ص خالصۀ: نک. 3
  123، ص4الفقهاء، ج طبقات موسوعۀ: نک. 4
  377رجال النجاشی، ص. 5
   135، ص)طوسی( الفهرست: نک. 6
  99العلماء، ص معالم: نک. 7
  260النجاشی، ص رجال. 8
  237داود، ص ابن رجال: نک. 9

  213و208ص 12جالرجال،  طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم: نک. 10
   265 ، ص4الفقها، ج طبقات موسوعۀ: نک. 11
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  ابراهیم بن هاشم -1-5-10

ابراهیم بن هاشم قمـی اهـل کوفـه    «:  یدگو میدر کتاب فهرست درباره وي  ;نجاشیجناب  ریالی خبرج
رضـا  وي شاگرد یونس بن عبدالرحمان از اصحاب امـام  «:  یدگو میکشّی . کرده است مکان نقلبوده که به قم 

ه حـدیث را در  ؛ اولین کسـی کـ  اند قائلاصحاب ما . ولی این نظر جناب کشّی داراي اشکال است. است 7
کتـاب نـوادر و کتـاب حـوادث و     ، ها یی ازجمله آنها کتابوي صاحب ، علی بن هاشم بوده، قم منتشر کرده

  1. »است 7امیر مؤمنان ي ها جنگ
مفصلی توثیـق   اناتیباو را با  4خویی محققمعاصر  و رجالی 3و فهرست 2رجال رشیخ طوسی دهمچنین 

  . اند کرده

  نوبختی لبن روح بن ابی بحراابوالقاسم حسین  -1-5-11

عنوان نائب خاص خـود انتخـاب کـرده و در     او را به 7در عظمت آن بزرگوار همین بس که امام زمان 
عرَّفَه اللَّه الخَیرَ کُلَّـه و رِضـوانَه و أَسـعده بِـالتَّوفیقِ       نَعرِفُه»  :فرمود و  توقیعی تصریح به وثاقت ایشان کرده

قَفنَا عـ   و ه فـی إِحسـانه   لَى کتَابِه و ثقَتُنَا ِبما هو علَیه و أَنَّه عندنَا بِالمنزِلَه و المحلِّ اللَّـذَینِ یسـرَّانه زاد اللَّ
او بشناسـاند و او   و رضاي خود خودرابهها  همه خوبی خداي واال. شناسیم را می)حسین بن روح(ما او 5»إِلَیه

او در نـزد  . از نامه او اطالع یافتیم و اوکامال مورد اعتماد و وثوق ماست. ات خود سعادتمند گرداندرا با توفیق
  . احسان ونیکی خود را در مورد او زیاد گرداند خداي واالگرداند  می ما مقام وجایگاهی دارد که او را مسرور

   عثمان بن سعید العمري ابو عمرو -1-5-12

من گـاهی  ، آقاجان:  رسیدم عرض کردم 7یک روز خدمت امام هادي «:  یدگو میقمی  اسحاقبن  احمد
حـرف  ] در صورت نبود شما[م خدمت شما برسم پستوان مین شهیو همی در مسافرت هستم و گاهدر شهر 

هذَا أَبـو عمـرٍو الثِّقَـه    «:  به من فرمود 7کنیم؟ امام  را اطاعتچه کسی را قبول کنیم ؟ و دستور چه کسی 
یهاألَمؤَدنِّی یإِلَیکُم فَع اها أَدم و قُولُهنِّی یلَکُم فَع ا قَالَهاسـت کـه مـورد اعتمـاد و امـین       ابو عمـر این . 6» ینُ م

                                                        
  16رجال النجاشی، ص. 1
  353، ص)طوسی( الرجال. 2
  4، ص)طوسی( الفهرست. 3
  290، ص1الحدیث، ج رجال معجم. 4
  372للحجۀ، ص الغیبۀ ، کتاب)طوسی( الحسن، الغیبۀ بن طوسى، محمد. 5
  354الغیبۀ، طوسی، ص. 6
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زمانی . ید و آنچه به شما برساند از جانب من رسانده استگو میاز طرف من ، هرچه براي شما بگوید، است
را به محضـر پـدر    و آنچهرسیدم  7دمت فرزندش امام عسکري روزي خ، از دنیا رفت 7که امام هادي 

أَبو عمرٍو الثِّقَه األَمینُ ثقَه الماضـی و  «:  ایشان به من فرمـود ، بزرگوارش عرض کرده بودم به ایشان هم گفتم
اسـت کـه    ابو عمرواین  1 »لَیکُم فَعنِّی یؤَدیهإِ  لَکُم فَعنِّی یقُولُه و ما أَدى  المحیا و الممات فَما قَالَه  فی  ثقَتی

هرچـه  . اسـت  اعتماد قابلمن  و مرگدر حیات ، مورد اعتماد و امین است وهم براي امام قبلی وهم براي من
  . به شما برساند از جانب من رسانده است آنچهید و گو میاز طرف من ، براي شما بگوید

شیعه هستند که در کتب رجالی به  و بزرگاند زیارت غدیریه از أجلّاء تمام راویان سلسله سن:  نتیجه آنکه
  . است شده حیتصرها  آن همۀ و جاللتوثاقت 
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  شأن صدور زیارت غدیریه  -1-6

و کلمـات   اتیـ همچنین برخـی از روا ، ن نزول هستندأطور که برخی از سور و آیات قرآن داراي ش همان
ازجملـه   7امام هادي  از ناحیه غدیریه زیارت شریفکه  هستندصدور  و شأنجریان داراي هم  :تیب اهل
ی مـرتبط  سـؤاالت و  ي برخوردار استا ژهیوز اهمیت مکانی ا از جهت زمانی و شصدور جریانهاست که  آن

  : با آن وجود دارد
  از مدینه به سامرّا چه بوده است؟ 7علت آمدن امام هادي . 1
  است؟ صادرشده 7ه موقعیت و شرایطی از امام این زیارت با این مضامین عالی در چ. 2
  صادر شده است؟ 7و در چه مکانی از امام ) تاریخی(زمان در چهاین زیارت . 3

  . دشو میبا بیان جریان صدور جواب این سؤاالت روشن 

  علت احضار امام به سامرا -1-6-1

هـادى   اماماینکه  علّت«:  دیسنو میسامرا ه از مدینه ب 7هادى  امامآمدن مورخ معروف مسعودي درباره 
متصدى کـار جنـگ و خوانـدن نمـاز در      که که عبد اللَّه بن محمد بوداین ، سامرا آوردنده را از مدینه ب 7

آن و اذیت  پیوسته قصد آزارو  کرد می سعایت و بدگوئى 7پیش متوکل از حضرت هادى ، شهر مدینه بود
بـن   تـا علـى   دسـتور بـده   دارياحتیـاج  ه به مکه و مدیناگر تو «:  براى متوکل نوشتوي ، را داشت حضرت
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ـ  دکنـ  مـی خـود دعـوت    سوي را به مردم زیرا ایشان، را ازاینجا خارج کنند محمد ت زیـادى تـابع او   و جمعی
  1.»متوکل نوشت براى ین مضمونا اچند نامه ببن محمد  عبداهللا، »اند شده

او را از مدینه بـه بغـداد    جهت متوکّل ازآن: اند گفته نویسان سیره«:  دنویس میباره  سبط ابن جوزي هم دراین
در مدینـه   7بـه او خبـر رسـید کـه علـى الهـادى      ، و فرزندان او دشمنى داشت 7که با على  احضار کرد

بـه  : بیمناك شد و یحیى بن هرثمه را خواسـت و بـه او گفـت   ، مند هستند جایگاهى دارد و مردم به او عالقه
  2. »او را ببین و او را نزد ما بیاور واحوال اوضاعو  مدینه برو

. 1:  شـده  از مدینه به بغداد وسـامرّا بیـان   7تا اینجا طبق گفته این دو مورخ چند علت براي احضار امام 
. 3دشمنی شدید متوکل با امیر مؤمنان و فرزندان آن حضـرت  . 2سعایت حاکم مدینه با نوشتن نامه به خلیفه 

  . ن حضرتعالقه و ارادت شدید مردم به آ
ـ  يا نامه مطلّع شد حاکم مدینه از جریان سعایت 7امام هادى وقتی «:  یدگو می ;شیخ مفید  متوکـل  ه ب

سـعایتى کـه کـرده بـود       ودروغگـوئى او را در آن  کردن عبد اللَّه بن محمد اذیت جریان نوشت و در آن نامه
ـ   بن حضرت را نامه آن متوکل دستور داد پاسخ، شد ادآوریبراى متوکل  ـ  ه ویسـند و در ضـمن او را ب ه آمـدن ب

  . 3»خوبی رفتار کنند و کردار با آن حضرت به سامرا دعوت کنند و سفارش کرد در گفتار
و  7سند محکمی بـر مظلومیـت امـام هـادي     ، که در کتب روایی و تاریخی معتبر آمدهمتوکل  این نامه

 300نظامی -مه به همراه یک گروه امنیتیفرستادن نا مثل گریبا توجه به قرائن د(احضار اجباري آن حضرت 
وهم چنین دلیلی بر خباثت خلیفه کافر عباسی است که چگونه در ظاهر ...) و دستور تفتیش منزل امام و هنفر

بـراي   نفـر 300همراه با احترام و ارادت براي امام نوشته و یک گروه امنیتـی ویـژه بـه تعـداد      زیآم نامه محبت
 یاما بـاکم ، کرده استها  آن نیکی به آن حضرت را به و سفارش به احترام و تادهدر این سفر فرس همراهی او

وي در ایـن نامـه   ، مقـام امامـت کـرده    اهانـت را بـه امـام و    بینیم متوکل نهایت جسـارت و  دقّت در نامه می
تقـرّب بـه    کـه  برد یامیر مؤمنان عنوان و تا جایی خودش را باال م با لقب بار خودش را 7حداقل ، زیآم اهانت

بـن علـی    را بانـام محمـد   7امـام   از طرف دیگرو  دهد خودش را در کنار تقرّب به خداي متعالی قرار می
  .دکن میخطاب 

  8هاي سفر احضاري امام هادي با امام هشتم شباهت -1-6-2

ام شکن به همین اهانت بوده که امـ  براي جواب دندانکه شاید این است  رسد میو نکته مهمی که به نظر 
را بـا لقـب امیـر     7علـی   بارجد بزرگوارش 7هم در هنگام انشاء زیارت غدیریه در این سفر حداقل  7

                                                        
  233اثبات الوصیۀ، ص: نک. 1
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ایـن   و و در مسـیر ایـن سـفر   . »...امیر مؤمنان حقیقی و واقعی تو هسـتی «:  فرماید و می دکن میمؤمنان خطاب 
امیر مؤمنان بـراي غیـر خلفـا     استفاده از لقبکه  یامام هادي در عین اسارت در دست دشمن درزمان، زیارت

 7عامه و خصوصاً امامت خاصه امیـر مؤمنـان    محشري درباره احیاء امامت، رینظ یبا شجاعتی ب، جرم بوده
 شـابور یبه مـرو و ن  7سفر احضاري جد بزرگوارش امام رضا  آوربرپا کرده که یاد یصورت علمی و عمل به

ه   7سفر جد اطهرش امام سـجاد   نیوهم چن امامت اءیو خراسان و حدیث سلسله الذهب او در اح و عمـ
چگونـه در عـین اسـارت در    هـا   آن اندازد کـه  در سفر اسارت کوفه و شام می 3حضرت زینب  اش یگرام

طـرف مغنـاطیس امامـت جـذب      ها را بـه  دل، آتشین و بیدارکننده هاي دست دشمن باکمال شجاعت با خطبه
ت لشکر دشمن با ارائه کرامات و معجزات متعدد در طـول  دس هم در عین اسارت در 7امام هادي ، کردند
با (غدیر حقیقت احیاء علنی بار دیگر با جدش امیر مؤمنان یک انشاء زیارت غدیریه در کنار قبر مطهر و مسیر

همـراه اسـتدالل بـه محکمـات آیـات قـرآن و        بـه  7جدش امیر مؤمنان  فضائل ویژگی از 90ذکر حداقل 
باعث بیداري گروه امنیتـی  ) خالفت و تصرف فدك در غصبسقیفه اح جریان شوم استیضو  احادیث متواتر

شیعه شد و تـا آخـر عمـر    ، بود 1همراه شد تا جایی که فرمانده این لشکر یحیی هرثمه که بر مذهب حشویه
  . از ارادتمندان آن حضرت بود 7امام 

با  ;هم شیخ مفید  ;کلینی جناب  حاال به خاطر افشاي خباثت باطنی خلیفه عباسی متن نامه را که هم
  . آوریم اند می اندك تفاوتی ذکر کرده

  متن نامه متوکل به امام دهم -1-6-3

رونوشـت نامـه   مـن  :  یدگو می) شیعیان(یکى از اصحاب ما «:  دنویس می ;کلینی مقام جناب  محدث عالی
  :  ن چنین بودمتن آ از یحیى بن هرثمه گرفتم 243در سال ، را 7امام هادى ه متوکل ب

منزلـت تـو را    قـدر و  )یعنی خودم متوکـل عباسـی  (اما بعد همانا امیر مؤمنان»  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ« 
تـو و   آسـایش بـراى  و  شمارد را الزم مى وت حقو  دکن میرا رعایت ) با پیغمبر(شناسد و خویشاوندي تو  مى

و  دکنـ  مـی را آمـاده  هـا   آن ائل عزت و آسودگى خـاطر تـو و  وسو  دکن میخاندانت هر چه الزم باشد فراهم 
و همانـا  . کـرده اسـت  خوشنودى پروردگار و أداى حق واجب شما است که بر او الزم ، از این رفتار هدفش

امیر مؤمنان دستور داد عبد اللَّه بن محمد را از تولیت و تصدى کار جنـگ و نمـاز در مدینـه برکنـار و عـزل      
ـ  و  و مقام شمارا سبک شـمرده  هنشناخت حق شمارا اید کردهشما یادآوري کنند زیرا چنانچه  کـارى  ه شـمارا ب

                                                        
اند که آیات خـدا را حمـل    اى از مجسمه فرقه: اند برخی مفسران نوشته. اند در اصطالح، لقبى است که غالبا به اصحاب حدیث داده. 1

اول، آنکـه اصـحاب   : انـد  ب حدیث را بدو صورت بیان کردهعلت اطالق این نام به اصحا) 435، ص 1کشاف، ج . (بر ظاهر کنند
و دیگر آنکه، ایشـان احادیـث نبـوى را بـدون تحقیـق در      : اند و این کالمى است زائد حدیث قایل به تجسم و تشبیه خداوند بوده

  )102فرهنگ علم کالم، ص. (اند اسناد آن در کالم خود وارد کرده
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دانـد کـه    تهمتى نیست و خلیفه می چنینه دامنت آلوده ب داند امیر مؤمنان می که )ادعاي خالفت(متهم ساخته
چنـین  و  دهآمـاده نکـر  ) یعنـى خالفـت  (اى  گوئى و خود را براى این کارى که بدان متهم گشته تو راست می

ـ تو را گرامـى  تا ، او دستور داده والى مدینه کرد و ب، امیر مؤمنان محمد بن فضل راو  آرزویی ندارى دارد و ب
امیـر مؤمنـان    و ضـمناً . جویـد بتقرب ) متوکل(خدا و امیر مؤمنان ه وسیله ب ه ایندستور تو را انجام دهد و ب

ـ   ، شـمارا از نزدیـک ببینـد   و  کـرده  مشتاق دیدار شما است و دوست دارد تجدیدعهدي با شما ه اگـر مایـل ب
خود و هر کس از خانواده و غالمان و اطرافیانـت  ، هستى بخواهیکه  زیارت و ماندن در پیش او تا هر زمان

وقـت کـه    و هـر کـن  حرکت  هر وقت که خواستی سوي خلیفه خواهی برداشته و با آسودگى خاطر به می که
اگـر دوسـت دارى یحیـى بـن هرثمـه      و  طور که خواستی طـی مسـیر کـن   هر و  خواستی فرود بیا و بارانداز

پشت سرت بیایند و در کوچ کردن و در طی ، خدمتکار مخصوص امیر مؤمنان و سربازانى که همراه او است
 از یک هیچ که بیائى امیر مؤمنان به نزد تا، است شما به دست این کار اختیار البته ومسیر به دنبال شما باشند

نیـز   او و نیسـتند  تـو  از تـر  پسـندیده  و ارجمندتر و محبوبتر او نزد نزدیکانش و خانواده و فرزندان و برادران
 تـو از  خلیفـه  خاطر آرامش براى کس هیچو  نیست تو از خوشرفتارتر و تر مهربان و تر نگران نسبت به کسى

  1. »برکاته و اللَّه رحمه و علیک السالمو  نیست بهتر
ذکر کرده ولی درنقل کلینـی   243ین است که در نقل شیخ مفید سال نوشتن نامه را سال نکته قابل توجه ا

بـه نظـر   ، ولی با توجه به تقدم نقل کلینـی ، ذکر شده 243سال گرفتن رونوشت نامه از یحیی بن هرثمه سال 
ه اینکه تـاریخ  ن، تاریخ رؤیت ودیدن نامه و نسخه برداري از آن بوده) 243سال (رسد این تاریخ ذکرشده  می

  . نوشتن نامه باشد
مطلب مهم دیگري که خیلی قابل توجه است و از آن میزان محبوبیت امـام و جایگـاه مردمـی او فهمیـده     

  . د؛ عکس العمل مردم مدینه هنگام احضار آن حضرت به وسیله لشکر خلیفه به سامرّاء استشو می
انداختند  وارد مدینه شدم مردم شیون عجیبى به راه )رينف300با لشکر ( وقتى که«:  گوید  مى) هرثمه(یحیى 

داشـتند و  ) 7 بـن محمـد  ( ى بود که بر جان علىترسبه خاطر  این شیون، که هرگز نظیر آن را نشنیده بود
کرد و همواره مالزم مسجد بـود و گرایشـى بـه دنیـا      چون وى نسبت به مردم احسان مى، شد پا محشرى به

انـد تـا بـه او آزارى برسـانم و هـیچ       که به من دستور نداده سوگند خوردمها  آن نآرام کرد براىمن ، نداشت
هـاى علمـى    سپس خانه او را بازرسى کردم و جز چند قرآن و کتاب دعا و کتـاب ، بر او نیست جاي نگرانی

دار خـدمتگزاریش شـدم و    در چشم من بزرگ جلوه کـرد و خـودم عهـده    )وي(به خاطر همینچیزى نیافتم 
  2. »با او را نیکو شمردم معاشرت
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 بـن  یحیـى  و شده به سامرا رفتن و کردن کوچ آماده حضرت، رسید 7 به امام هاديمتوکل  نامه وقتی« 
  . 1»شد رهسپار او با نیز هرثمه

  کرامت امام دهم و شیعه شدن فرمانده متوکل در مسیر سفر -1-6-4

 کـه  دیـدم  7 النقـى  على امام از غریبى و معجزات عجیب راه بین در من«:  نقل شده هرثمه بن یحیى از
از راه بیابـان  و  سیصد نفر از میان سپاهیان انتخاب کن:  گفت، متوکل مرا خواست که؛ است اینها  آن ازجمله

، این دستور را انجـام دادم . دیوربیااحترام تمام و تعظیم پیش من اعلى بن محمد بن رضا را ب، ویدبرمدینه ه ب
منشـى و  . خـوارج بـود  رهبران گروه ى از شخصها  آن یکى از انتخاب کرده بودم که من يدر میان سیصد نفر

ى کـه داراى  شخصـ در بـین راه آن  . مبـود مـذهب حشـویه   هم بـر  بود و خودم  همردى شیع هم نویسنده من
 بـه خـاطر   منـد شـدم   عالقـه هـم   کرد مـن  من بحث و مناظره می )شخص شیعه(با منشى، مذهب خوارج بود

منشـى  ه خارجى مذهب ب، میان بیابان در، بدهم  گوشها  آن به بحث و مناظره، طى کردن راهر سرگرم شدن د
که هیچ محلى از زمین نیست مگـر اینکـه یـا    »  :فرمود طالب  على بن ابی شما اعتقاد ندارید کهمگر :  من گفت

شود تـا بمیـرد و    پیدا مى چه کسى اینجانگاه کن این بیابان ه ب النا، »قبرستان هست و یا قبرستان خواهد شد
  ید؟کن میگمان سرزمین قبرستان شود چنانچه شما  این

سـت  درایـن مـرد   :  گفتم، بله:  طالب گفته است؟ گفت این سخن را على بن ابی:  از منشی سؤال کردممن  
از مغلـوب شـدن    ؟لحظاتیشـود ان در این بیابان پهناور چه کسى هست تا بمیرد و همه آن قبرسـت  ؛یدگو می

مدینه رسیدیم ه باالخره ب. بدهد جوابى نداشت که )منشی شیعی(خندیدیم چون )من وخارجی(هر دو، نشىم
مـن  شما استراحت کنیـد  «:  فرمود، نامه متوکل را خواند. من خدمت حضرت ابو الحسن على بن محمد رفتم

دیـدم  ، مت ایشان رفتمآن موقع شدت گرماى تابستان بود فردا صبح که خد. )خواهم آمد(هم مخالفتی ندارم 
خواهد براى امام  می لباس پشمیصورت زره و  خیاطى مشغول بریدن پارچه ضخیم پشمى نمدى است که به

بیاور که امروز اینهـا را تمـام کنـى فـردا همـین       همچند نفرخیاط دیگر:  خیاط فرموده بو  بدوزدو غالمانش 
 دارید امـروز از مدینـه  احتیاج  هر چه کهه ب، یحیى«:  فرمود کرد ومن  بهرو  زمانین همدر . »وقت برایم بیاور

من ازخدمت ایشان خـارج شـدم از دوخـتن ایـن     . »حرکت خواهیم کرد عوقمنید که فردا صبح همین کتهیه 
هـم گرمـاى حجـاز     ما اکنون در شدت گرماى تابسـتان آن  ؛گفتم در شگفت بودم با خود می لباسهاي پشمی

                                                        
  .309، ص 2 ؛ اإلرشاد، ج 501، ص1الکافی، ج: نک. 1
  
  
  
   



 59     پژوهشهاي  نیاز کلیات و پیش. فصل یکم

بـا خـودم   بعد ؟ خواهد یم این لباسها را براى چه میکن میرا در ده روز طى فاصله بین عراق و حجاز ، هستیم
و  هر مسافرتى باید از این نوع لباسها نیز همـراه داشـته باشـند    در دکن میاین مرد مسافرت نرفته خیال  ؛گفتم

ی فهمـ هستند با این مقدار شخصی  طور امامت اینه است که معتقد ب )شیعیان(ها رافضىگروه تعجب از جاي 
وقـت خـدمت ایشـان     فردا صبح همـان . )دهد یعنی نعوذباهللا فصل سرما وگرما ازهم تشخیص نمی. (که دارد

. »بیائید و براى ما لباسهاى پشمى و کاله نمد برداریـد «:  فرمود خود غالمانه ب. رفتم دیدم لباسها حاضر است
 باعـث تـر   بـیش  شاین کـار از عمـل دیـروز   :  گفتمم باز با خود، »باش آماده حرکت«:  من نموده فرموده رو ب

 و کالههاى نمـد را بـر   پشمیرویم که این لباسهاى  استقبال سرماى زمستان میه ب دکن میخیال ، تعجب است
راه افتادیم تا رسیدیم ه ب. اطالع و کم تجربه آمد نظرم مردى بىه من خارج شدم در حالى که خیلى ب. دارد می

ابـرى سـیاه    هانمن مناظره شده بود ناگ )شیعه(تان بین مرد خارجى و منشىهمان محلى که در مورد قبرسه ب
هائى مثل تکه سنگ  رسیدند تگرگ نمارابرها باال س لند شدرعد و برق ب صدايفضاى آسمان را فرا گرفت و

لباسـهاى   پوشـیدند و روى آن  خـود و غالمـانش زره را   در این موقع امام علـى النقـى  ، باریدن کرده شروع ب
شـخص  (منشىه یکى از لباسهاى پشمى را به یحیى بدهید و ب«:  فرمود. گذاشتندرس و کاله نمدها را بر پشمى
تگرگ ما را محاصره کـرد کـه هشـتاد     انهم جمع شدیم چن یک جا دورما ، »هم یک کاله نمد بدهید )شیعه

:  مـن نمـوده فرمـود   ه ب در این موقع امام رو. دشظاهرگرما  واز همراهان من مردند کم کم هوا صاف شد  نفر
از . »دکنـ  میبیابانها را قبرستان  خداي واالطور  این، اند دفن کنید پیاده شوید با بقیه یاران خود آنهائى که مرده«

مـن شـهادت   :  دویدم و قدم و رکـابش را بوسـیدم گفـتم   ، زیر انداختهه را از اسب ب مخود، شنیدن سخن امام
) اي(الن من تا حاال کافر بـودم ا ، انبیا و خالفت و امامت شما خانوادهوحدانیت خدا ونبوت خاتم ه دهم ب می

مذهب تشیع را اختیار کـردم و خـدمت آن جنـاب را    ، از آن تاریخو  !. مسلمان شدم به دست شما، من آقاى
  1. »دانستم تا از دنیا رفت غنیمت

3)شهید اول(وشیخ شهید 2شیخ مفید«:  یدگو می ;محدث خبیر شیخ عباس قمی
کـه   انـد  روایت کـرده  ;

او را از ، که معتصم) ه234(در سالی، 7خبر دادند از پدر بزرگوارش امام هادي  7حضرت امام عسکري 
را بـه ایـن    7پدرم حضرت امیـر مؤمنـان   )ذي الحجه18(مدینه به سامرا احضار کرده بود در روز عید غدیر

 ;عالمه مجلسی. 1«:  دکن میکر مفید اضافه بعد محدث قمی دو تذ 4».زیارت کردند) یعنی زیاره غدیریه(لفظ
که این از قلم مبـارك  . نسبت داده است 7زیارت را به امام عسگري ) صدور(در کتاب تحفه الزائرین اصل

                                                        
ــک. 1 ــب،ص : نــ ــب المناقــ ــرائح ج 551ثاقــ ــرائج و الجــ ــه ،ج  393، ص1 ؛الخــ ــف الغمــ ــاه 898،ص2ق؛کشــ ؛اثبــ

   27،ح142،ص50؛بحارج432،ص4الهداه،ج
   90، ص)شیخ مفید(کتاب المزار : نک. 2
  64کیفیۀ زیارات النبی و األئمۀ، صالمزار فی : نک. 3
  219هدیه الزائرین وبهجه الناظرین، ص: نک. 4
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نسخه مزار مفید و شهید هم فعالً در نـزد  و  وصحیح همان است که در بحار نقل کرده، ایشان سهواً واردشده
بعالوه آنکـه معتصـم   . 2. اند نسبت نداده 7رت شریف را به امام عسکري حقیر موجود است وآنها این زیا

پس خلیفه احضـار  . هالك شده است، )ه بوده232که درسال( 7قبل از والدت امام عسکري) ه227درسال(
   1. »نه معتصم عباسی، کننده متوکل بوده

شکایت از حاکم مدینه  که درجواب به نامه حضرت در( 7نامه متوکل خطاب به امام هادي : یادسپاري
نفري به مدینه براي احضار امام بـه سـامرا شـاهد    300ه وفرستادن یحیی بن هرثمه با لشکر234درسال ) بوده

  . است 7دیگري بر صدور این زیارت شریف از امام هادي 

                                                        
  220همان، ص: نک. 1



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . فصل دوم
   7امام معصوم يها یژگیو

  در زیارت غدیریه
  



  

  غدیریه نصوص بیانگرامامت در زیارت -2-1

آن اسـت کـه    7هاي امـام معصـوم    از ویژگی، گفته شد) هاي شناخت امام درراه(تر  گونه که پیش همان
و امام قبلی بر امامت او رسیده باشد تا مـردم از ایـن طریـق بـه      6تصریحی از طرف خدا یا پیامبر اکرم 

  . امامت او پی ببرند
 6امام از طرف خـدا ومعرفـی رسـول خـدا     به برخی از فقرات این زیات شریف که به مسئله نصب 

  . دشو میومقداري توضیح داده ، دارد اشاره کرده

  نص بیانگر والیت آسمانی حضرت -2-1-1

 »یکف ا أَنزَلَهم نِ اللَّهلَّغَ عقَد ب أَنَّه دو  أَشهبِأَمرِه عدو  صکتلَایو فَرض هتلَى أُمع بلَـیهِ و  أَوجع قَدع م
ه لَکیعو  البلَکعهِم جن أَنفُسینَ منؤمأَولى بِالم ککَذَل اللَّه لَهعا جدهم که قطعاً رسول  ؛ من شهادت می»کَم

خدا ص آنچه را از طرف خداي واال درباره تو نازل شده بود ابالغ کرد و به مردم رساند و امر خدا را آشکار 
  . واجب کرد و براي تو از مردم بیعت گرفت کرد وبر امت پذیرش والیت تو را

 7این است که نحوه بیان امـام هـادي   ، نکته مهمی که الزم است در باره زیارت غدیریه تذکّر داده شود
نامه غالباً مستند به آیات قرآن است که در موارد زیادي خود آیه را  درباره شئون مختلف امامت دراین زیارت
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در مواردي هم کالم امام بـر گرفتـه از مضـمون آیـه     و  تطبیق برمصداق ذکر کرده از باب 7بر امیر مؤمنان 
  . که فقره باال از نوع دوم است، است

  . اشاره به دو تا از آیات قرآن دارد که مربوط به مسئلۀ امامت است، این قسمت از زیارت
در سال دهـم هجـري در منطقـه     7ابتداي این فقره ناظر به آیه تبلیغ و جریان ابالغ امامت امیر مؤمنان 

  . غدیر خم است
عصـمک  ی یا أَیها الرَّسولُ بلِّغ ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک و إِن لَم تَفعل فَما بلَّغت رِسالَتَه و اللَّه«: آیه تبلیغ 

   1»منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه ال یهدي القَوم الکافرِینَ
   کالم مفسران

ه ، یاشىع. 1   خـداي واال «:  روایـت کـرده اسـت کـه    ، از طریق ابی صالح از ابن عباس و جابر بن عبد اللـَّ
پسـرعموي  :  بگوینـد مردم که  ولی نگران بود. نصب کند، را به خالفت 7 پیامبر را مأمور کرده بود که على

او در  و ا بـر پیـامبر نـازل فرمـود    آیـه ر خداي واال رو این  ازاین. او را موردانتقاد قرار دهندو  خود را برگزیده
  2. »را به رهبرى مسلمانان منصوب کرد 7 یعل، روز غدیر خم

یا أَیها الرَّسولُ بلِّغ ما أُنزِلَ إِلَیـک مـن   «سـبحان؛  خداي این کالم «:  دکن مىنقل ابن عباس حسکانی از . 2
کبرا  7برخاسـت و دسـت علـى     یدایـن فرمـان را شـن    وقتی 6نازل شد پیامبر  7در شأن على  » ر

علـى  ، هر کسى که من موالى او هسـتم ! و اى مسلمانان! اى مردم:  گرفت و در میان جمعیت ایستاد و فرمود
  . »ست بدار و با دشمنان او دشمن باشوخدایا دوستان او را د، هم موالى اوست

آیـه   6خـم شـنیدم مصـطفى     در روز غدیر«:  کند مى نقل عبد اللَّه بن ابى أوفىهمچنین حسکانی از  
یعصـمک مـنَ    یا َیها الرَّسولُ بلِّغ ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک و إِن لَم تَفعل فَما بلَّغت رِسـالَتَه و اللَّـه  «شریف 
و  مـن عـاداه   عـاد و  اللَّهم والِ من وااله«:  سپس دست خود را بلند کرد و فرمود، کرد را تالوت مى  »النَّاسِ

رَهن نَصر من خَذَلَهو  انصتـو شـاهد بـاش   ! خـدایا :  طرف آسمان بلند کرد و فرمـود  به را سر بعد. » اخذُل م ،
  . 3»امروز پیام تو را به این جمعیت ابالغ کردم

 ؛چنین آمده است، شده نقل 8 در روایات مشهورى که از امام باقر و امام صادق«:  دنویس میطبرسی . 3
ن یگسـن گروهى  ايترسید این کار بر مى. که على را جانشین خود گرداند، به پیامبر وحى کرده بود خداي واال

تو دستور ه مقصود این است که اگر از تبلیغ آنچه ب. کندویق کار تش این آیه نازل شد تا پیامبر را بر این. باشد

                                                        
پیغام پروردگـار را   تو نازل شده برسان و اگر نرسانى اصالًه اى فرستاده ما آنچه را از ناحیه پروردگار ب (. 67، آیه5: سوره مائده. 1

  ).رساند به مقاصدشان نمى(فرماید  دارد زیرا خدا کافران را هدایت نمى ىمردم نگه م) شر(نرساندى و خدا تو را از 
  331، ص1تفسیرالعیاشی، ج. 2
  251، ص1 شواهد التنزیل، ج. 3
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اى و ازلحـاظ   خـود را انجـام نـداده    يهـا  تیراز مأمو کی چیگویى ه، خوددارى و کتمان کنى، شده است داده
  1. »تفاوتى ندارند، استحقاق کیفر

مور به تبلیغ حکمى شده کـه تبلیـغ   أم 6 خدادر آیه شریف رسول «:  دنویس می ;عالمه طباطبایی . 4
ـ    6 خـدا رسول  شایدکند که  و اجراى آن مردم را به این شبهه دچار مى  شنفـع خـود  ه ایـن حـرف را ب

امـر   از این رو خداي واال، ن بودهگرااز اظهار آن ن 6 خدارسول  وچنین توهمى بوده  جاىچون ، زند مى
 نـد یاو وعده داد که اگر مخالفـان درصـدد مخالفـت برآ    بهو  اکید فرمود که بدون هیچ ترسى آن را تبلیغ کند

چون مضـمون  ، کند مى ییدأت، واردشدهوخاصه ه روایاتى که از طرق عام را این مطلبو  را هدایت نکندها  آن
را  6 خـدا  رسـول  خـداي واال و  نازل شده 7آیه شریف درباره والیت على  ؛ست کها آن روایات این

را جانشین خـود   شیوى از پیش خود پسرعمو آن جناب که مبادا مردم خیال کنندو  مأمور به تبلیغ آن نموده
خیر انداخت تا اینکه این آیـه نـازل   أقع مناسب تانجام آن امر را به انتظار مو خاطربه همین و  قرار داده است

یعنى هـر کـه    » من کُنت مولَاه فَهذَا علی مولَاه«:  در غدیر خم آن را عملى کرد و در آنجا فرمود ناچار به، شد
  2. »نیز موالى اوست -طالب على بن ابی -این، من موالى اویم
آیه تبلیغ و روایاتی که . از آیه تبلیغ بلکه مفسر آن هست برگرفته 7کالم رساي امام هادي :  نتیجه گیري

است وهم تأکید ویـژه بـر    7امیر مؤمنان  در ذیل آن آمده به صراحت هم نص بر والیت وخالفت بالفصل
  . رساندن آن به مردم دارد

  6نص بیانگر والیتی چونان پیامبر  -2-1-2

 »لَکعجهِم ون أَنفُسینَ منؤمأَولى بِالم ککَذَل اللَّه لَهعا جاین فقره زیارت ناظر به آیه شـریفه  . »کَم» النَّبِی
کـه در   رساند یمها  آن را بر جانهاي مؤمنان نسبت به 6که اولویت پیامبر » ؛3بِالمؤمنینَ من أَنفُسهِم  أَولى

  . دشو میتفسیر آیه روشن 
 بارهدر«:  روایت کرده است 7از امام محمدباقر ، قصیرعبدالرّحیم بن روح «:  دکن مینقل  ;جناب کلینی

  بِالمؤمنینَ من أَنفُسهِم و أَزواجه أُمهاتُهم و أُولُوا األَرحـامِ بعضُـهم أَولـى     النَّبِی أَولى«:  قول خداى عزّوجلّ
تابِ اللَّهی کعضٍ فت بـه همـه مؤمنـان از    سـزاوارتر اسـ  ، )کـه محمـد اسـت   (6این پیغمبـر  «:  یعنى 4»بِب

و ) در تحـریم و احتـرام نـه در بـاقى احکـام     ( اند شانیمادران ا، وزنان او، هاى ایشان در کار دین و دنیا نفس
:  یدگو میراوى . »سزاوارترند، شانیا ریدر میراث بردن در کتاب خدا به بعضى دیگر از غ، ها ویشىخصاحبان 

                                                        
   345، ص3مجمع البیان لعلوم القرآن، ج. 1
  47، ص6المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 2
  آنان اختیاردارتر استپیغمبر اسالم از خود مؤمنان نسبت به  6، آیه33: سوره احزاب. 3
 همان. 4
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. مارت و والیت نازل شدأدر باب «ى نازل شد؟ فرمود سکچه در شأن ، از آن حضرت سؤال کردم که این آیه
در فرزنـدان آن حضـرت    7بعـد از امـام حسـین    ) تـا آخـر  » و أُولُوا األَرحامِ«:  یعنى(که این آیه  یدرست به

از همـه مؤمنـان و مهـاجران و انصـار      6اسـت پـس مـا بـه امـر امامـت و بـه رسـول خـدا           شده يجار
  . »سزاوارتریم

فرزنـدان   عـرض کـردم کـه   . »نـه «:  اى هست؟ فرمـود  در آن بهرههم براى فرزندان جعفر  یاآ:  عرض کردم
آن حضـرت   ايپس من همـه قبایـل پسـران عبـدالمطّلب را بـر     . »نه«:  نصیبى هست؟ فرمود، عباس را در آن

را  7سـن  فرزنـدان امـام ح  :  گوید کـه  راوى مى. نه:  فرمود مى، کردم یرا که ذکر مها  آن شمردم و هر یک از
را در  7 آیـا فرزنـدان امـام حسـن    :  بر آن حضرت داخل شدم و عرض کردم کـه ، بعدازآن. فراموش کردم

بـه محمـد    ینمنسـوب  از براى کسى، غیر از ما قسمبه خدا ، اى عبد الرّحیم، نه«:  اى هست؟ فرمود امامت بهره
  1».اى نیست بهره  در آن 6

ولـى و  أیعنـى آن حضـرت بـه مؤمنـان از خودشـان      «:  یدفرما در توضیح آیه شریف می ;عالمه طبرسی
  :  شده است معنا گفتهباره این چند قول در سزاوارتر است چیست؟ امبریاز اینکه پ حاال منظور. تر است سزاوار

بـر  هـا   آن او بر ایشان از حکـم  فرمانو  به تدبیر ایشان سزاوارتر است، 6پیامبر :  یدگو میابن زید . 1
اطـاعتش  ،  طاعت خداي متعـالی اسـت  ه اطاعت از آن حضرت مقرون با به خاطر اینکهاست نافذتر  خودشان

 . واجب است

 تـر  سـته یولـى و شا أکـردن   در دعـوت مؤمنان  بهنسبت یعنى آن حضرت :  ندیگو میابن عباس و عطا . 2 
ـ هـا   آن ولى نفوسشـان  دعوت کرد؛ چیزى هرا بها  آن 6پیامبر  وقتپس هر ، است ف چیـزى خـال  ه را ب

اولـى و واجـب   ، از اطاعت نفوسشان 6خط و فرمان پیامبر  يرویخواسته پیامبر دعوت نمود اطاعت و پ
  . است

  2. است تر کیاین از قول اول نزد:  )طبرسی(مؤلف
، ناانفـس مؤمنـ   »3بِالمؤمنینَ من أَنفُسـهِم   النَّبِی أَولى«:  مراد از اینکه فرمود«:  دسینو مى ;عالمه طباطبایی

ایـن اسـت کـه     »نابه مؤمنان از خود مؤمن 6أولى بودن رسول خدا « معناى، نیبنابراو  نایعنى خود مؤمن
معناى اولویت این است که فرد مسلمان هـر جـا   و  است اختیاردارترشان آن جناب نسبت به مؤمنان از خود

 6فع رسـول خـدا   باید منا، و حفظ منافع خودش دید 6امر را دایر مدار بین حفظ منافع رسول خدا 
اگـر  ، مؤمن هر حق و منافعى که براى خودش قائـل اسـت   ؛شود که بنابراین معناى آیه این مى. را مقدم بدارد

اگـر  و  اگـر بـراى خـود حرمتـى قائـل اسـت      و  حفظ جان خویش است و اگر دوست داشتن خودش است

                                                        
  288، ص1الکافی، ج: نک. 1
  530، ص8مجمع البیان لعلوم القرآن، ج: نک. 2
   6، آیه33: سوره احزاب. 3
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م بـر او  مقـد  6ل خـدا  رسـو ، هر چه باشد، اگر به کار بردن اراده خویش استو  استجابت دعوت است
یا بین دوسـت  ، یا جان خودش، و سلم 6یعنى هر جا که امر دایر شد بین حفظ جان رسول خدا ، است

 6جانب رسـول خـدا   ، همچنین سایر موارد دیگرو  یا دوست داشتن خودش، 6داشتن رسول خدا 
  . را بر جانب خود ترجیح دهد

ـ    ، مخاطره قرار گیـرد  در 6جان رسول خدا ، اگر در هنگام خطر ؛درنتیجه ف یـک فـرد مسـلمان موظّ
، و همچنین در تمامى امور دنیـا و دیـن  . است که باجان خود سپر بالى آن جناب شود و خود را فدایش کند

ــالمؤمنینَ مــن   النَّبِــی أَولــى«  جملــه اطــالق از ایــنو  أولــى و اختیــار دارتــر اســت 6رســول خــدا  بِ
  . 1»دشو میفهمیده »أَنفُسهِم

 6چون در اقوال دیگر اولویت پیـامبر  . است تر مناسبظاهراً قول عالمه از دیگر اقوال اولی و :  تیجهن
این آیه شـریف و حـدیث غـدیر     و طبق. اند که خالف ظاهر اطالق آیه است را محدود به جنبه خاصی کرده

یعنـی نـص ثابـت    امامـان   هیـ و بق 7اولین ویژگی امامت امیر مؤمنـان ، که نص بر امامت است6پیامبر 
  . دشو می

  

  نص بیانگر عصمت و لزوم همراهی همیشگی مؤمنان با آن حضرت  -2-1-3

 »إِلَى نَصرِك بنَد و کاعالَى بِاتِّبتَع رَ اللَّهقَد أَم الَى، وتَع ا ای«:  قَالَ اللَّههینَ  أَینُـوا  الَّـذـ اتَّقُـوا   آم  و هاللّ
   2.»الصادقینَ مع کُونُوا

  . کرده است امامان یاريت ومور به تبعیأاین فقره هم اشاره به آیه دیگري از قرآن دارد که مؤمنان را م
این امري از جانب خداي متعالی به مؤمنینی است که تصدیق کننده خداواقرار «:  فرماید می ;شیخ طوسی

ی باشند که باکسان:  اًیثانو  خداي واال پرهیز کنند يها ینافرماناز :  به اینکه اوالً، کننده به نبوت پیامبرش هستند
منظور از صادقین کسانی هسـتند  :  شده ید؛ گفتهگو میسپس بعد از ذکر اقوالی . هستند گو راستدر گفتارشان 
حمـزه و   هـا  آن و» نَحبـه   رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَیه فَمنهم مـن قَضـى  «  :فرمود ها  آن که خدا درباره

سپس خداي متعالی دستور بـه اقتـدا کـردن و    . است 7منظور این جمله علی  3»و منهم من ینتَظرُ«جعفرند 
هـاي   ویژگـی (را در ایـن آیـه   هـا   آن کسانی هستند که خداي واالها  آن وکرده ها  آن هدایت شدن به هدایت

  تـا آخـر آیـه کـه      »...لبِرَّ أَن تُولُّوا وجوهکُم قبلَلَیس ا«:  توصیف کرده)راها  آن اعتقادي و اخالقی و رفتاري

                                                        
  276، ص16المیزان فی تفسیر القرآن، ج: نک. 1
 119، آیه 9: سوره توبۀ. 2
 23، آیه33: سوره احزاب. 3
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کسی اسـت کـه هـم گوینـده حـق      ، و صادق. کرده استها  آن وامر به اقتدا کردن به 1»أُولئک الَّذینَ صدقُوا«
د مگردربـاره  شـو  مـی است و اسـتفاده ن  شیموردستاچون این صفتی است که ، دکن میعمل  حق بهاست وهم 
صـادق بـر او   ، ایستگی ستایش بر صدقش را داشته باشد؛ اما کسی که با ارتکاب کبائر فاسق شدهکسی که ش

ین ذکـر کـرده    خداي واالد وبخاطر همین شو میاطالق ن یقین را مدح کرده وآنهارا در کالمش بعد از نبیـصد  :
» ینَ ونَ النَّبِیلَیهِم مع اللَّه مینَ أَنعالَّذ عم کینَفَأُولئحالالص و داءالشُّه ینَ ویقد3»2الص  

در اصل بـه معنـاى    »صدق« کلمه«:  دسینو مىبیان کرده و  تر روشنتفسیر آیه را خیلی  ;عالمه طباطبائی
 آدمى را که خبرش مطـابق بـا واقـع و خـارج باشـد     و  باشد ت داشتهکه با خارج مطابقاست گفتار یا خبرى 

 درنتیجـه ، انـد  اعتقاد و عزم و اراده را هم قول نامیده، طور استعاره و مجاز زآنجاکه بها لیو. گویند مى »صادق«
را هم که عملش مطابق بـا اعتقـادش باشـد و یـا کـارى کـه        یانسانو  اند نیز استعمال کردهها  آن صدق را در

 ه تقوى و اطالق کلمهو اطالق امر ب. اند صادق نامیده، شوخى نباشدو  کند بااراده و تصمیمش مطابق باشد مى
بـه معنـاى   ، بـودن  یمعیت و باکسـ  نکهیباا -باشیدان صادق با  :فرمود طور مطلق  و همچنین اینکه به »صادقین«

، کنند بر اینکـه مقصـود از صـدق    هایى هستند که داللت مى همه قرینه -همکارى کردن و پیروى نمودن است
دهـد   مـى  آیه شریف مؤمنان را دستور، بنابراین. آن نه معناى لغوى و خاص، معناى مجازى و وسیع آن است

شما «:  است که بفرماید رازآنیاین غو  را در گفتار و کردارشان پیروى کنندان صادقو، نموده شهیبه اینکه تقواپ
نه اینکـه   »باشیدان و از صادق«:  بفرماید باید، زیرا اگر آن بود »صف به وصف صدق باشیدمتّان نیز مانند صادق

  . 4»باشیدان و با صادق«:  ایدبفرم
ى هسـتند و یـا منظـور هـر انسـان       ، در آیه» صادقین«آیا منظور از :  د کهشو میی بیان سؤالاما   افراد خاصـ

  یی است؟گو راست
ی منظـور  خاصـ بلکـه افـراد   ، یی نیسـت گو راستدر این آیه شریف هر انسان » صادقین«منظور از :  پاسخ

  . است
  :  به دو دلیل

                                                        
که چـون  (و یا بطرف مغرب ) که چون مسیحى هستید(خود را بطرف مشرق کنید  نیکى آن نیست که روى. 177، آیه2: سوه بقره. 1

بلکه نیکى براى کسى است که به خدا و روز آخرت و مالئکه و کتاب آسمانى و پیغمبران ایمان داشته باشد و مال ) یهودى هستید
و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد  دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان خود را با آنکه دوستش مى

کنند و از فقـر و بیمـارى و جنـگ، خویشـتن دارنـد اینـان        بندند وفا مى و زکات بدهد و کسانیند که به عهد خود وقتى عهدى مى
  . هستند که راست گفتند و همینهایند که تقوى دارند

را اطاعت کنند، کسانى خواهند بود که همدم انبیـا و صـدیقین و شـهدا و و    و کسانى که خدا و این پیامبر . 69آیه: 4سوره نساء، . 2
 . صالحینند، که خدا مورد انعامشان قرار داده، و چه نیکو رفیقانى

  122، ص5؛مجمع البیان لعلوم القرآن، ج 318، ص 5 التبیان فى تفسیر القرآن، ج: نک. 3
  402، ص 9 المیزان فی تفسیرالقرآن، ج: نک. 4
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چون همه » مع الصادقینَ«  نه» کونوا من الصادقین«:  فرمود به معناى عام باشد باید مى» صادقین« راگر منظو
ادقینَ  «  ازآنجاکه، صرفاً همراه آنان باشند؛ بنابراین نکهیانه ، باشند انیگو راستباید از  الصـ ع شـده و   گفتـه » مـ

الزم هـا   آن اى هسـتند کـه پیـروى از    افراد خاص و برجستهمنظور ، شود معلوم مى، الزم گشتهها  آن پیروى از
  . گردیده است

باید آنان افراد خاص و معصوم از خطـا و  ، صورت مطلق ذکرشده به» صادقین«چون همراهى و پیروى از 
 . پذیر باشد امکانها  آن از دوشرطیق یگناه باشند تا پیروى ب

نَّما المؤمنُونَ الَّذینَ آمنُوا بِاللَّه و رسوله ثُـم لَـم یرتـابوا و    إِ«:  فرماید مى» صادقین«  یخود قرآن در معرّق
عـالوه بـر   » صـادقین «، طبق این آیه شریفه 1» جاهدوا بِأَموالهِم و أَنفُسهِم فی سبِیلِ اللَّه أُولئک هم الصادقُونَ

مسلمانان  ریرا از ساها  آن اراى دو ویژگى دیگر بودند کهد، ها داشتند که همه مسلمان، ایمان به خدا و رسول
  :  کرد ممتاز مى

اى شک و تردید بـه خـود راه ندادنـد و در تمـام مراحـل       حتّى براى لحظه، پس از ایمان به مبدأ و نبوت 
  . زندگى این ایمان قوى و مستحکم را حفظ کردند

 فقـط  جهت نیبد، نیز ظاهر گشت ه آثار آن در عملبلک، در مرحله قلب و زبان متوقف نشد ایمانشان تنها
بـدون  ، هنتیجـ در. جهاد کردند خداي واالراه  با مال و جانشان در، هاى دیگر نه انگیزه، خدابه خاطر رضایت 

در هر عصر و :  ثانیاً، هستندداراى مقام عصمت هستند و مصون از خطا و گناه و اشتباه :  اولًا:  »صادقین«شک 
  2. »اى خاص و معین هستند عده:  ثالثاً، ندارند 6دارند و اختصاص به زمان پیامبر زمانى وجود 

  :  )که خالصه کالمش این چند نکته است(، در این آیه مسائلی است«:  دنویس میفخر رازي ذیل این آیه  
س در وقتی این همراهی واجب باشد پ، همراهی با صادقان کرده امر بهخداي متعالی مؤمنان را . 1

  . ی باید صادقین وجود داشته باشندهرزمان
یم در هرزمـانی بایـد   کنـ  مـی  اعتـراف و  طوري که شـیعه قائـل اسـت    این صادقان معصوم هستند همان. 2

  . معصومی وجود داشته باشد
  3. »یکی از امت است:  یدگو میولی شیعه . آن معصوم اجماع امت است:  گوئیم ما می:  نتیجه اینکه 

  :  آیه در دو مطلب اتفاق دارند نیدر ا» صادقین«شیعه و سنی در باره  : بنابراین
ا  . »صـادقین «در معصـوم بـودن   :  درهرعصري و وجوب تبعیت از ایشان دوم» صادقین«در وجود :  اول  امـ

که اهـل تسـنن بـه خـاطر دوري از سـنّت      ، مصداق صادقان است صیدر تشخاست  تر مهمنقطه اختالف که 

                                                        
اند، سپس هرگز شـک و تردیـدى    مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده 15، آیه49: ه حجراتسور. 1

  . صادقین و راستگویانند اند، آنها خداجهادکردهه راربه خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود د
 138آیات والیت در قرآن، ص: نک. 2
  167، ص 16 مفاتیح الغیب، ج. 3
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. داننـد  و مصداق صادقان معصوم را اجماع امت دانسته وتبیعت از آن را الزم مـی  اند رفتههه بیرا 6پیامبر 
هرچند مصـداق آن در قـرآن   ، داده صیرا تشخهاي صادقان  ویژگی، اما فرقه ناجیه شیعه به کمک آیات قرآن

ی روشـن  بـه را مصـداق آن   7بیت  یعنی روایات پیامبر و اهل 6ولی باتمسک به سنّت پیامبر ، ذکر نشده
  . ی وتبیعت خود را از صادقان اعالم کرده استو همراهتشخیص 

یی از آن هـا  نمونـه اسـت کـه بـه ذکـر      واردشـده  7بیـت   در این معنا روایات بسـیارى از امامـان اهـل    
  :  پردازیم می

  آیـه  ریکـه در تفسـ  ، نقل کرده 7از ابى جعفر ) از دو طریق(سیوطی از ابن عباس و نیز از ابن عساکر. 1
   1.  »است 7طالب  على بن ابیان مقصود از صادق«  :فرمود  »نو کُونُوا مع الصادقی«

ا  «: خداي عزوجـل  درباره قول 7از أبی الحسن الرضا :  یدگو می) ابن أبی نصر(احمد بن محمد. 2 هـیاأَی
:  یعنـی 2» الصادقُونَ األَئمه الصدیقُونَ بِطَـاعتهِم «:  فرمودم ل کرداؤس،  »الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و کُونُوا مع الصادقینَ

  . هاست به اطاعت کردن از آن، ها است که بودن با آن :منظور از صادقین ائمه
  3. »باشید :یعنى با آل محمد«:  که آن حضرت فرمود روایت کرده 7جابر از امام باقر . 3
مالک بن انس از نافع :  ى یوسف بن یعقوب بن سفیان روایت کرده که گفتابن شهرآشوب از تفسیر اب. 4

صـحابه رسـول    »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه «  در آیه خداي واال:  از ابن عمر براى ما حدیث کرد که گفت
ـ «  مقصود از صادقین در جمله«و  را دستور داده که از خدا بترسند 6خدا  ینَ کُونُوا مقـادالص رسـول   »ع
از آیه شریف صادقین و مجموعه روایاتی که ذکر کردیم بـه  : نتیجه 4 » بیت آن جناب است و اهل 6خدا 

بطور مطلق خواسته شـده تنهـا اهـل    ها  آن د که منظور از صادقان که همراهی و تبعیتشو میروشنی فهمیده 
  . است: بیت

  ه انگشتر در نمازنص بیانگر والیت فرد انفاق کنند -2-1-4

 آمنُـوا  الَّذینَ و رسولُه و اللّه ولیکُم اإِنَّم« ...الحقُّ الَّذي نَطَقَ بِولَایتک التَّنزِیلُ، نیمؤمنالشهد أَنَّک امیراَ« 
 حـزب  فَـإِنَّ  آمنُـوا  الَّذینَ و رسولَه و اللّه یتَولَّ منو  راکعونَ هم و الزَّکاه یؤتُونَ و الصاله یقیمونَ الَّذینَ

: فرمـود ... شـد  گویـا  والیتت  به قرآن که حقّى آن مؤمنان امیر تویى که دهم می و شهادت 5؛»الغالبونَ هم هاللّ

                                                        
  290، ص 3 جالدر المنثور، . 1
  31، ص بصائر الدرجات: نک. 2
  122، ص 5مجمع البیان للعلوم القرآن ج: نک. 3
 92، ص3ج المناقب: نک. 4
اند، همان ایمان آورندگانى که اقامه نمـاز   جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده 56و 5: 55مائده. 5

کنند در حالى که در رکوع نمازند و کسى که خدا و رسولش و این مؤمنان را دوست بدارد در حزب خدا که البته  و اداى زکات مى
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همان ایمان آورنـدگانى کـه اقامـه    ، اند جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده
را دوسـت  ان و کسى که خدا و رسولش و این مؤمنـ  کنند در حالى که در رکوع نمازند اداى زکات مىنماز و 

  .است وارد شده استها  آن بدارد در حزب خدا که البته سرانجام غلبه با
دهـم امیـر مؤمنـان     مـن شـهادت مـی   «:  فرماید میو  به آیه والیت استناد نموده است 7فقره امام  نیدر ا

  . »، که قرآن بیانگر والیت توست آن حقی، تویی
عباس کنار زمزم نشسته بود و براى مـردم   ابن:  که دکن میعبایه بن ربعی نقل «:  دنویس می ;عالمه طبرسی

ابن عبـاس  . مردى که صورت خود را پوشیده بود وارد شد هنگامدر این ، کرد حدیث نقل مى 6از پیامبر 
صورت خود را  آن مرد. کنى یدهم که خود را معرّق خدا سوگند مىرا به و ت:  رشته سخن را قطع کرد و گفت

. هسـتم  يشناسد من ابوذر غفار بشناسد و هر که مرا نمى، شناسد هر که مرا مى، اى مردم:  آشکار کرد و گفت
با این دو گوش خودم از پیامبر خدا سخنى شنیدم که اگر نشنیده باشم کر شوم و با این دو چشم خود پیامبر 

هر کـه علـى را   . و قاتل کافران است ها انسانعلى رهبر «:  فرمود کور شوم که مى، یدم که اگر ندیده باشمرا د
روزى ، آگاه باشید) بعد ابوذر اضافه کرد. (»دشو میخوار ، د و هر که على را ترك کندشو مییارى ، یارى کند
ت کمک کرد ولی کسى چیزى بـه  درخواس، سائلى در مسجد، مشغول خواندن نماز ظهر بودم 6با پیامبر 

کمـک   درخواست، در مسجد پیغمبر تو، خدایا شاهد باش:  وى دستش را به آسمان بلند کرد و گفت، او نداد
کـه   -که در رکوع بود با انگشت دست راسـتش  7در این وقت على ، کردم ولی أحدى مرا دستگیرى نکرد

بیـرون   7ي را از انگشـت علـى   و انگشـتر د به سائل اشاره کرد و شخص سـائل آمـ   -در آن انگشترى بود
سر به آسمان ، از نماز فارغ شد 6وقتی پیامبر ، اتفاق افتاد 6در برابر چشم پیامبر ) صحنه(این ، آورد

رب اشرَح لـی صـدرِي و یسـر لـی     «:  و گفتخدایا برادرم موسى از تو درخواست کرد :  بلند کرد و گفت
لسانی یفقَهوا قَولی و اجعل لی وزِیراً من أَهلی هـارونَ أَخـی اشـدد بِـه أَزرِي و      أَمرِي و احلُل عقده من

سنَشُد عضُدك بِأَخیک و نَجعلُ لَکُمـا سـلطاناً فَـال یصـلُونَ     «:  تو به او وحى کردى کـه »  1أَشرِکه فی أَمرِي
کارم را آسان کـن و علـى    بگشا وام را  سینه، خدایا، یده تو هستمپروردگارا من محمد پیامبر و برگز »2إِلَیکُما

  . پشت مرا به او محکم کنو  را وزیر من گردان

                                                                                                                                                                             
 . سرانجام غلبه با آنها است وارد شده است

ـ  32-25، آیه20: سوره طه. 1 د و پروردگارا سینه مرا بگشاى و کارم را به من آسان کن و گره از زبان من باز کن تا گفتارم را بفهمن
  .براى من وزیرى از کسانم مقرر فرما هارون برادرم را و پشت من بدو محکم کن و او را شریک کارم گردان

دهـم و بـه خـاطر     کنم و به شما سـلطنت و قـدرتى مـى    به زودى بازویت را به وسیله برادرت قوى مى 35، آیه28سوره قصص. 2
  .معجزات من به شما نرسند، آرى شما و پیروانتان غالبید
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:  هنوز سخن پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل از جانب خدا نازل شد و گفـت ، به خدا سوگند:  ابوذر گفت
عـین ایـن   ، را نـازل کـرد  » ...کُم اللَّه و رسولُه وإِنَّما ولی«:  چه چیزي بخوانم ؟ گفت:  گفت، اى محمد بخوان

  1»ثعلبى در تفسیر خود نقل کرده است ابواسحاقخبر را 
  : فرماید می;شیخ طوسی 

ایـن  :  اند مجاهد و سدى گفته و يطبری و ورمان، بنا بر نقل مغربى» احکام القرآن«رازى در کتاب  ابوبکر« 
و امـام  7از امـام بـاقر   . حـال رکـوع انگشـترى خـود را صـدقه داد     در  7آیه هنگامى نازل شد که علـى  

دربـاره داللـت آیـه     ;بعـد شـیخ طوسـی   . 2»است شده نقل طور نیهمبیت نیز  و همه علماى اهل 7صادق
  :  یدگو می

. کنـد  را پس از پیـامبر اثبـات مـى    7على  بالفصلدالیلى است که امامت  نیتر واضحیکى از ، این آیه« 
) سـزاوارتر (در آیه به معنـاى أولـى و أحـق   » ولی«لفظ . 1:  )دو مطلب اثبات شود(ن است کهوجه استدالل ای

  . باشد
نص بر امامـت او  ، وقتی این دو اصل ثابت شد:  درنتیجه. باشد 7امیر مؤمنان » الَّذینَ آمنُوا«منظور از . 2
ایـن   :گفتـه اسـت  ، أولى و أحق است :در آیه» ولی«به خاطر اینکه هرکس قائل شده که معناي . دشو میثابت 

قائل شده ، شده 7به علی) هیدر آ(ی که قائل به اختصاص والیت و کس. است 7والیت مخصوص علی 
  . امامت است، که مراد از این والیت

  :  دنویس میبعد جناب شیخ درتوضیح ادعاي خود 
  :  مطلب است چند، رساند یمرا  در تصرّفاولویت » ولی«کلمه  دکن میآنچه که داللت 

  :  فالن ولی األمر قال الکمیت:  قول أهل اللغه للسلطان المالک لألمر. 1
  و نعم ولی األمر بعد ولیه

 
  و منتجع التقوى و نعم المؤدب

  3 فالن ولی عهد المسلمین إذا استخلف لألمر ألنه أولى بمقام من قبله من غیره:  و یقولون

، خودکردهی که شخصى را ولیعهد کسو  مالک امر و ولى امر ملّت استکه  قول اهل لغت درباره سلطان 
حدیث . 2. به مقام شخص قبلی از دیگران سزاوارتر است او نسبتچون ، کند او را براى جانشینى تربیت مى

کسی است » ولی«منظور از  ،»4 نَفسها بِغَیرِ إِذنِ ولیها فَنکَاحها باطل  أَیما امرَأَه نَکَحت«:  و سلم 6پیامبر 

                                                        
 325، ص3مجمع البیان للعلوم القرآن، ج: نک. 1
 559 ، ص3 التبیان فى تفسیر القرآن، ج: نک. 2
  .559، ص 3ج التبیان فی تفسیر القرآن،  .3
  ، هرزنی که بدون اذن ولیش نکاح شود نکاحش باطل است113عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إمام األبرار، ص: نک. 4
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ولیا یرِثُنی و یرِثُ من   فَهب لی من لَدنک«:  قول خداي واال. 3. که در عقد کردن نسبت به زن اولویت دارد
عقُوبیعنی کسی که أولى به تصرف درمیراث من از پسرعموهایم باشد» 1آلِ ی .  

  :  چند مطلب است، است 7علی  »آمنُواالَّذینَ «از که منظور  دکن میاما آنچه داللت 
» الذین آمنـوا «و  براي مؤمنان غیر از اللَّه و رسول» ولی«نفی کرده است که » إنما«خداي متعالی با لفظ . 1
همـه مؤمنـان حتّـی پیـامبر      »ولیکم«خداي واال با لفظ . 2. دکن می بر حصرداللت » إنما«از این رو لفظ . باشد
خـارج  ) از جمـع مؤمنـان تحـت والیـت    (را  6پیامبر » رسوله«بعد با کلمه ، قرار دادهرا مخاطب  6

ذینَ آمنُـوا  «:  فرمود  که یوقتپس ، اند شده) و نسبت داده(چون مؤمنان به والیت او اضافه ، کرده واجـب   »و الـَّ
ـ . اسـت  شـده  قـرار داده غیر از کسی باشد که براي او والیـت  ، کسی که مخاطب آیه است شد آن ر ایـن  در غی
از مؤمنان ولی خودش  و هرکدامباشد )»کُم«(همان مضاف الیه)»ولی«(الزمه آن این است که مضاف ، صورت

  . که امر محالی است، باشد
ایـن   دکنـ  میحال چند چیز است که داللت ، اولی و أحقّ است، ثابت شد منظور از والیت در آیه که یوقت

  ؛ هشد دادهاختصاص  7والیت به امیر مؤمنان 
قائل شده این احقیت مخصـوص علـی   ، به معناى أحقّ است هیآدر » ولی«اینکه هرکسی که قائل شده . 2
 آیه را عام درباره همه مؤمنـان گرفتـه  ، مخالفت کرده 7و هرکسی هم در اختصاص آیه به علی . است 7

  . این را باطل کردیم) قبلی با ادله( ماو 
  2. خاصه 7و أصحاب الحدیث رووا أن اآلیه نزلت فیه ان الطائفتین المختلفتین الشیعه . 3
نـازل شـده    7فقـط دربـاره   ) آیـه (اند؛ که ایـن   دو طایفه مختلف شیعه و اهل حدیث روایت نقل کرده 
  . است
 7از علـی   ریـ در غمؤمنان را با صفاتی توصیف کرده که این صفات ) »و الذین آمنوا«با (خداي واال . 4

پس بیان کرده که  3»الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصاله و یؤتُونَ الزَّکاه و هم راکعونَو «  :فرمود چون ، نیست
 7 امیر مؤمنانامت اجماع دارند بر اینکه غیر از  همهو  داده صدقهمنظور آیه کسی است که در حال رکوع 

  . 4»کسی در حال رکوع صدقه نداده است
اند که بـه   ي نقل کردهمتعددروایات  7اره داللت این آیه بر والیت امیر مؤمنان در کتب روایی شیعه درب

  د؛شو میذکر چند مورد اکتفا 

                                                        
  .مرا از نزد خود فرزندى عطا کن، تا از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد 6و5، آیه19: سوره مریم. 1
  .561، ص 3ج التبیان فی تفسیر القرآن،  2
 55، آیه5: سوره مائده. 3
   559 ، ص3 التبیان فى تفسیر القرآن، ج: نک. 4
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:  فرمـود کـه   اند کردهروایت  7ابى الجارود و زراره و محمد بن مسلم و بکیر همه از حضرت ابى جعفر 
إِنَّما ولـیکُم اللَّـه و   « نازل فرمود مأمور کرد و این آیه را 7خود را به والیت على   خداى عز و جل رسول

و نیز والیت أولى االمـر را هـم    1» رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصاله و یؤتُونَ الزَّکاه و هم راکعونَ
دسـتور داد  که مقصود از والیت چیست؟ به رسول خـدا   دانستند ینمبر امت اسالم واجب کرد و چون مردم 

، ي که معناى نماز و زکات و حج و روزه را تفسیر فرموده اسـت طور همانتفسیر کند ها  آن تا والیت را براي
ترسید مردم بـا شـنیدن ایـن فرمـان از دیـن      و  سخت پریشان شد 6خدا رسول ، وقتى این دستور رسید

اال رجوع کرد و خداي متعالی هم ایـن  ناچار به خداي و به، بیزارى بجویند و مرتد شوند و او را تکذیب کنند
یا أَیها الرَّسولُ بلِّغ ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک و إِن لَم تَفعـل فَمـا بلَّغـت رِسـالَتَه و اللَّـه      «:  آیه را نازل فرمود

  . 2»یعصمک منَ النَّاسِ
یعنـى در روز غـدیر خـم    ، نمـود  دستور خداي متعـالی را امتثـال   6بعد از نزول این آیه رسول خدا 

، مـردم آمـاده نمـاز شـوند    » جامعهالصاله «:  دستور داد تا ندا کنند کهو  را بر مردم ابالغ کرد 7والیت على 
براي مردم بیان کرد و فرمـود؛ حاضـران ایـن مـاجرا را بـه       7دستور پروردگار را درباره والیت على  آنگاه

هـا   آن غیر از ابى جارود بقیه کسـانی کـه مـن از   :  گوید مى -ین حدیثراوى ا -عمر بن اذینه، برسانند نیبیغا
آخرین تکلیفى است که از ناحیـه آفریـدگار   ، این فریضه:  کنم همه گفتند؛که حضرت فرمود روایت را نقل مى

علَـیکُم   الیوم أَکملت لَکُـم دیـنَکُم و أَتممـت   «:  سوي بشر نازل شد و از این رو این آیه فرود آمـد  جهان به
اى براى شما مسـلمانان   دیگر فریضه نیبعدازا:  فرماید خداى تعالى مى«:  فرمود 7آن گاه امام باقر ، 3» نعمتی

  . 4»براى اینکه فرایض شما تکمیل شد، کنم نازل نمى

، با ابوبکر 7دریکی ازاحتجاجات حضرت امیر : ( دکن مینقل  دشاز پدرش و او از ج 7امام صادق . 2
أَنشُدك بِاللَّه أَ لی «:  فرمود) این استها  آن که یکی از دکن میرت به بیش از چهل فضیلت خود اشاره حض

سوگند  به خداتو را  5.  » بل لَک  الولَایه منَ اللَّه مع ولَایه رسولِ اللَّه فی آیه زکَاه الخَاتَمِ أَم لَک؟ قَالَ
والیت رسول  همراه خدابهآیا براى من والیت از طرف ، ورد خاتم بخشى نازل شداى که در م دهم در آیه می

  . بلکه براى تو:  خدا تعیین شد یا براى تو؟ عرض کرد
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إِنَّما ولیکُم اللَّـه  «:  واالقول خداى  بارهروایت کرده است در 7از امام جعفر صادق ، احمد بن عیسى. 3
:  یعنـى ، أولى بکم است،  جز این نیست که مقصود از ولیکُم«:  که آن حضرت فرمود» واو رسولُه و الَّذینَ آمنُ

:  یعنـى ، نیخدا و رسـول او و مـؤمن  ، هاى شما هاى شما و مال احقّ و سزاوارتر به شما و به امور شما از نفس
الَّـذینَ  «  :فرمـود  ف نموده و یوصترا ها  آن بعد خداى عزّوجلّ، هستند تا روز قیامت : على و اوالد او که ائمه

در حـال رکـوع   دوم در نماز ظهر رکعت  7و امیر مؤمنان  1»یقیمونَ الصاله و یؤتُونَ الزَّکاه و هم راکعونَ
و  پوشانیده بود 7آن را به على  6پیغمبر و  بود که قیمت آن هزار دینار شرعى بود يا بر او حلّهو  بود

سالم بر تو بـاد  :  پس سائلى آمد و عرض کرد که. دیه از براى آن حضرت فرستاده بودرسم ه نجاشى آن را به
طـرف   حضرت آن حلّـه را بـه  . ي عنایت کنا صدقهفقیر  هب، ایشان خودسزاوارتر به مؤمنان از و  اى ولى خدا
جلّ ایـن آیـه را در   خداى عزّو، بعدازآن، این را بردار:  او فرمود که يسو اشاره به ددست خو ابو  سائل افکند

  . ردکو نعمت اوالد او را به نعمت او قرین  فرستادشأن او 
، هسـتند به این نعمت و این صفت متّصـف  ، امامت رسیدند قامبه م که اوالد آن حضرت یک از پس هرس
و  از فرشـتگان بـود  ، نمـود  درخواست 7و آن سائلى که از امیر مؤمنان . دهند در حال رکوع صدقه می پس

  . 2»هستنداز فرشتگان ، کنند مى درخواستکه از امامان از فرزندان آن حضرت  کسانى
   رفع یک شبهه

وجه خـوبی ذکـر کـرده اسـت      ;فیض کاشانی ظاهر این روایت با روایات خاتم بخشی منافات دارد اما 
  . که مناسب است در اینجا هردو ذکر شوند، وهم چنین عالمه مجلسی هم وجهی بیان کرده

رسیده  7درباره امیر مؤمنان ) والیت(اخباري كھ از عامھ و خاصھ درباره نزول این آیھ«:  فرماید می جناب فیض
ً خیلي زیاد است ا ّ ھ بوده، جمع بین روایتي كھ در كافي نقل كرده دیو شا. جد ّ روایت مشھوري كھ  نیبو  كھ مورد صدقھ حل

ّھ کاین باشد كھ شاید حضرت ی، مورد صدقھ را انگشتري نقل كرده خود را داده وباردیگر ) لباس قیمتي(بار در ركوع حل
بر  و داللت» ویؤتون«فرماید؛  و از خود آیھ كھ می. نازل شده باشد بار دومبعد از  ھیآو  انگشتر خود را بخشیده باشد

حضرت ھم  ھمین را فھمید ھمچنان كھ داللت بر انجام این عمل بھ وسیلھ فرزندان آن توان میتكرار و استمرار دارد 
   3. »دارد

ّھ(روایتو  »حسن كالصحیح« )خاتم( روایت«:  فرماید می روایت دودستھعالمھ مجلسي ابتدا درباره این   )حل
ھ  بیش:  یدگو میبعد » دکن میسپس در ادامھ وجھي براي جمع بین این دو ارائھ . »ضعیف على المشھور« تر روایات خاصّ

ھ ّ ّ  یجا دانند ولى در این حدیث بھ آن حضرت در حال ركوع می خاتم بخشىھ این آیھ را راجع ب وعام ھ ذکرشده انگشتر حل
ّ ورولباسى مرسوم آن زمان  و آن نوعى از عبا(است  و  )استی هللا علیھ وآلھ بوده بوده کھ ھدیھ حاکم حبشھ بھ پیغمبر صل
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ّ و حضرت  شده باشد واقع ھر دو قضیھكھ ممكن است ، امكان جمع بین این دو این است ھ را در یك نماز یا انگشتر و حل
  . 1»داده باشد ھدونماز صدق

:  کـه  اسـت  ایـن  اوصـیا  درباره ما اعتقاد:  کردم عرض 7 صادق به امام:  یدگو می العالء ابى بن حسین. 4
:  اسـت  عزّوجـلّ فرمـوده   خـداى  کـه  همان کسانی اندها  آن ،بله«:  فرمود حضرت. است واجب، ها اطاعت آن

 الَّـذینَ  و رسـولُه  و اللَّـه  ولیکُم إِنَّما« : استفرموده  زین 2»منکُم األَمرِ أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و لَّهال أَطیعوا«
  3»آمنُوا

د گرچـه شـأن   شو میاز مجموع روایات خاصه وعامه که درباره آیه والیت آمده است فهمیده :  نتیجه آنکه
ولی چون شأن نـزول مخصـص نیسـت و در    ، بوده 7الیت وامامت امیر مؤمنان بر و و نصنزول آیه ناظر 

آیـه  :  گـوئیم  از این رو می، بود شده اشارههم به امامت بقیه امامان هم ) مثل روایت فوق(برخی از این روایات
  . نص بر امامت همه امامان است، والیت

  از منزلت هارون 7نص بیانگر برخورداري امام  -2-1-5 

أَضـرِب  ، 6و الَّذي نَفسی بِیده لَنَظَرَ إِلَی رسولُ اللَّه :  لتوق، خَلیفَتُه فی أُمتهو  هد أَنَّک َ وصیهأَش« 
دهـم کـه    دت مـی ؛ شها»هارونَ من موسى إِلَّا أَنَّه لَا نَبِی بعدي بِمنزِلَهي عند تیا علی أَن:  قُدامه بِسیفی فَقَالَ

بـه مـن    رسـول خـدا  ، که جانم در دست اوست سوگند به آن :ود فرمودىتو وصی و خلیفه او میان امتی و خ
تـو نسـبت بـه مـن بـه منزلـه        !اى علـى  :ایشان به من فرمود. زدم قدمانه شمشیر مى که پیش درحالى، نظر کرد

  .بعد از من پیغمبرى نیست  جز اینکه، هارونى نسبت به موسى
بـه  کـه   در بین امـتش اسـت   6پیامبر » و خلیفهوصی « 7اینکه امام  تصریح دارد بر، فقراتین در ا

  . پردازیم به توضیح این دو ویژگی امام می اتیو رواکمک آیات 
خویشان خود بیـان کردنـد کـه     انذاردرهمان ابتداي دعوت و هنگام  6مسئله وصایت را رسول اکرم 

  . 4» أَنذر عشیرَتَک األَقرَبِینَ و«آیه انذار هم ناظر به آن است؛ 
پیـامبر خـدا فرزنـدان    ، ایـن آیـه نـازل شـد     قتـی و«:  کـه  دکن میی در ذیل آیه انذار نقل در روایتحسکانی 

را ) يا بزغالـه (گوشـت شـترى   هرکدامشـان در آن روز چهل مـرد بودنـد و   ها  آن را جمع کرد و عبدالمطلب
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سـپس  ، پیامبر به على فرمان داد که ران گوسفندى را آمـاده کنـد   ،نوشیدند خوردند و ظرف بزرگى آب مى مى
سپس کاسه شیرى ، ده نفر ده نفر نزدیک شدند و خوردند و سیر شدندها  آن ،به نام خدا نزدیک شوید:  گفت

، نوشـیدند و سـیراب شـدند   ها  آن به نام خدا بیاشامید و:  اى از آن نوشید و به آنان گفت را خواست و جرعه
پیامبر ساکت شد ! این چیزى است که این مرد با آن شمارا جادو کرده است:  سخن آغاز کرد و گفت ابولهب

را بـیم داد و  هـا   آن روز بعد هم آنان را به خوردن و آشامیدن دعوت کرد آنگـاه . و در آن روز چیزى نفرمود
بـه شـما هسـتم بـا       ده دهنـده بیم دهنده و مژ، همانا من از سوى خداي واال عبدالمطلباى فرزندان «:  فرمود

اسـالم  (پـس تسـلیم شـوید   ، ام آن را نیاورده است و من دنیا و آخرت را براى شـما آورده  کس چیهچیزى که 
از شما حاضر است برادر و وزیر مـن شـود و ولـى و     کی کدام. و از من پیروى کنید تا هدایت شوید) آورید

ساکت شدند و پیـامبر ایـن   ها  آن مرا ادا کند؟ همه وصى پس از من و جانشین من در خاندانم باشد و قرض
سـپس آن  . تـو :  گفـت  یمـ پیامبر . من:  گفت سخن را سه بار تکرار کرد و هر بار آنان ساکت بودند و على مى

  . 1»از پسرت اطاعت کن که او را بر تو امیر کرد:  گفتند مى ابوطالبجماعت بلند شدند و به 
ایـن اسـت کـه     دکنـ  مـی ذکر انذار  آیهعلت اینکه خویشاوندان نزدیک را در «:  یدگو می ;عالمه طبرسی 

وهم بدانند مسئله خویشاوندي باعـث سسـتی در دعـوت    . 2انذار کند  هم دیگران را. 1:  توجه بدهد به اینکه
  . 2»دیگران هم حساب کار خود را بکنند اینکه بعالوه. 3، دشو مین به دین

فرزندان عبدالمطلب که تعدادشان  پیامبر همه وقتی این آیه نازل شد:  دکن میبراءبن عازب در روایتی نقل  
اى نیـز   را در شعب جمع کرد و گوسفندى را پختند و همگى خوردند تا سیر شدند و از کاسـه  چهل نفر بود

ندان خدا مرا مأمور کرده است کـه خویشـاو  «:  فرمودها  آن آن گاه پیامبر به. همگى نوشیدند تا سیراب گشتند
مگـر اینکـه یکـى از افـراد     ، نفرسـتاد خـدا پیـامبرى را   ، یدهسـت  و قبیله من انشما خویش. نزدیکم را بترسانم

تا با من بیعت کند  حاضر است چه کسى. اش را برادر و وزیر و وارث و جانشین و وصى او گردانید خانواده
اینکـه   جز، موسى باشده ب هارون نسبت من همچونه ب )او(برادر و وارث و وزیر و وصى من باشد و نسبت

  . 3»على برخاست و با او بیعت نمود و او را اجابت کرد، بعد از من پیامبرى نخواهد بود
است که در کتب معتبر اهل تسنن و همچنـین منـابع   » حدیث منزلت« نیقیفر یکی از روایات متواتر بین 

 :  میکن میاره یی اشها نمونهاست که به  شده نقلمعتبر شیعه از طرق مختلف 

 بـن ابـی وقـاص    سعد که یهنگام. را دشنام دهد 7معاویه به سعد بن ابى وقّاص دستور داد تا على «. 1
  دهى؟ چرا ابو تراب را دشنام نمى:  کرد به وى گفتخودداري 
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 7سـه ویژگـى دربـاره علـى      ) 6(چون رسول خدا ، دهم را دشنام نمى 7هرگز على :  سعد گفت
 ازجملـه  کـه  ، بـود  تر یداشتن من دوست پیش يمو از شتران سرخ داشتمها  ویژگی کى از آنیمن که اگر ، گفته

در (هـا علـى را جانشـین خـود      از جنـگ  یکـ یدر کـه  یشنیدم هنگـام  6رسول خدا  این بود که ازها  آن
» گـذارى؟  آیا مـن را بـا زنـان و کودکـان مـى     ، اى رسول خدا«:  گفت 7جنگ شد على  عازمکرد و ) مدینه
جز آنکه پس از  دهارون براى موسى باش نسبت من همانند نسبت تو بهنیستى  راضی آیا تو«:  ت فرمودحضر

  1. »من پیغمبرى نخواهد بود
ـ اماین روایت نقل دیگري از سعد بن ابی وقـاص دارد کـه علـت درخواسـت حضـرت       از پیـامبر   7 ری

عـازم جنـگ     6(رسول خدا  که یامهنگ«:  گوید که؛ سعد بن ابى وقاص مى دکن میبیان  طور نیارا  6
 7از علـى  )  6پیـامبر  (گفتند؛ وى  باره مى مردم دراین، على را در مدینه جانشین خود کرد، تبوك شدند

حرکت کرد و در بین راه   6(از این رو على به دنبال پیغمبر خدا. پسندد اش را نمى همراهى، به ستوه آمده
از او :  گذارید تا بگوینـد  مى وزنانآیا مرا در مدینه با کودکان  ،6اى رسول خدا :  گفت)رسید و(به ایشان 

من تو را در بـین  ، اى على«:  به ایشان فرمود  6(سپس پیامبر ! پسندد؟ اش را نمى همراهىو  به ستوه آمده
کـه جانشـین او   (هارون براى موسى باشـى   منزله بهآیا تو راضی نیستى براى من ، قراردادماهل خود جانشین 

  . 2»پس از من پیغمبرى نخواهد بود آنکهجز )دبو

 )6(رسول خدا «:  از پدرش روایت کرده که گفت و او بخارى به سند خود از مصعب بن سعد. 2
آیا مرا :  عرض کرد 7را به جانشینى خود در مدینه گذاشت على  7شد و على  خارجبراى غزوه تبوك 

  تَرضَى أَن تَکُونَ منِّی بِمنزِلَه هارونَ من موسى إِلَّا أَنَّه لَا نَبِیأَ ما «:  گذارى؟ فرمود نزد زنان و کودکان مى
بعد از من پیغمبرى  نکهیآیا راضى نیستى که نسبت به من چون هارون باشى نسبت به موسى اال ا»  بعدي

  3. »نخواهد بود

آیا تو شنیدى از پیغمبر که این « : به سعد بن ابى وقاص گفت کهب روایت کرده یمسلم از سعید بن مس. 3
طالب بگوید؟سعد بن ابى وقاص دو انگشـت خـود را در دو گوشـش     را درباره على بن ابی) منزلت حدیث(

  . »دوش این دو گوش کر )اگر نشنیده باشم(و الّا هبل:  گذاشت و گفت

                                                        
   26، ص )علیه السالم(خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب : نک. 1
   50همان، ص: نک. 2
 .128، ص5؛ ج208، ص4صحیح بخاري، ج: نک. 3
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د طریق روایـت کـرده   چن از 7طالب  باز مسلم این روایت را در باب مناقب امیر مؤمنان على بن ابی. 4
ایـن دو   )اگـر نشـنیده باشـم   (و اال  هبلـ :  گفـت ، )یعنى از خود پیغمبر(که تو شنیدى «:  گفت است و به راوى

  1 . »ودش گوش کر
آنچه او و احمد بن حنبل به لفـظ آن  ها  آن ازجمله، روایت کرده )آن را(قیاز بیش از ده طرلی ابن مغاز. 5

مـردى  «:  اند که او از قیس نقل کـرده کـه گفـت    رسانده» اسماعیل بن ابى خالد« اند و سند آن را به اتفاق کرده
طالـب بپـرس    آن را از على بن ابـی :  اى سؤال کرد و معاویه گفت نزد معاویه بن ابى سفیان آمد و از او مسئله

، دارم ت دوسـ  7از جواب علـى  تر  بیش اى امیر مؤمنان من جواب تو را:  مرد گفتآن . زیرا او داناتر است
چگونه کراهت دارى از مردى کـه پیـامبر او را بـه خـاطر     ، حرف بدى زدى و بد چیزى آوردى:  معاویه گفت

و   هارونَ من موسى إِلَّا أَنَّه لَا نَبِـی بعـدي    بِمنزِلَهي عند تأَن«  :فرمـود  اش  داشت و درباره علمش گرامى مى
  . »نا علىاهه:  الَء قَ یلیه شَع ر اذا اشکلَت عمهدد شَقَلَ نه وأخذ عفی هسألطّاب یالخَ -ر بنعم انَد کَقَلَ

و ) هیچ پیغمبرى بعد از من نخواهد آمـد  نکهیاال ا، است موسى بههارون نسبت منزله  به، من بهتونسبت (
معاویـه   پرسـید سـپس   گرفـت و مسـئله را از او مـى    شد از او کمک مى عمر هر وقت امرى برایش مشکل مى

 تـرا  خـداي واال برخیـز  ، سؤال بپرسیبا بودن وى نباید از من  و اینجاست 7على :  خطاب به آن مرد گفت
  2. »معاویه اسم آن شخص را از دفتر پاك کرد:  یدگو میقیس ! روى پاهایت برنخیزاند

:  رمـود ف غزوه تبوك روز 7روایت کرده که آن حضرت به على  6احمد بن حنبل از پیامبر اکرم . 6
  3.  » هارونَ من موسى إِلَّا أَنَّه لَا نَبِی بعدي بِمنزِلَهي عند تأَن«

در میان اهل :  فرمود 7به على ، شداى  عازم غزوه 6پیامبر خدا «؛ دکن مینقل جابر ابن معازلی از . 7
کوتـاهى کـرده    شییند در یـارى پسـرعمو  گو میاى رسول خدا مردم :  گفت 7على ، من جانشین من باش

ـ  حالآیا خوش«:  فرمود 7به على  6پیامبر خدا . است و این سخن را چند بار گفت ه نیستى که نسبت ب
  . 4»جز آنکه بعد از من پیامبرى نیست، موسى بوده باشى که هارون نسبت ب  يا من به منزله

ـ :  رمودف 7به على  6پیامبر خدا «:  دکن می روایت خدرى دیابوسعایشان همچنین از . 9 ه تو نسبت ب
  5 . »جز آنکه بعد از من پیامبرى نیست يموسى راداره هارون نسبت ب نسبت نامه همن ب

یی کـه بـراى هـارون    هـا  منزلـت طبق این حدیث تمـام  «:  یدگو میدر توضیح حدیث منزلت  ;شیخ مفید
شـود؛   ثابت مـى  7ى براى عل، اند بوده است غیر از مقام نبوت که پیامبر استثناء کرده 8نسبت به موسى 

                                                        
 120، ص7صحیح مسلم، ج: نک. 1
 86، ص بن المغازلی الشافعیمناقب، ا: نک. 2
    417، ص3مسند احمدبن حنبل، ج: نک. 3
  81 مناقب، ابن المغازلی الشافعی، ص: نک. 4
  همان : نک. 5
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 گونـه  همانواجب کرده است  6محمد را بر امت  7ي از على بردار فرمانخداي واال . 1:  ازجمله آنکه
خـداي واال علـى را بـراى امـت     . 2. واجب کرده است 7را بر امت موسى  7ي از هارون بردار فرمانکه 

؛ و این منزلـت پـس از رحلـت رسـول     که هارون را براى امت موسى گونه همانمسلمان امام قرار داده است 
بـراى او ایـن    7ماند پـس از موسـى    همچنان که اگر هارون زنده مى، نیز براى على باقى است 6خدا 

از این منزلت بیرون نبوده است و به این صورت امامـت علـى    7و در هیچ حال على  ماند یممنزلت باقى 
هر کس که باشد همه اقوال و افعـال او طبـق   عصمت است و عصمت در ، شود و الزمه امامت ثابت مى 7

و همـه کـردار و رفتـار خـویش بـر       هـا  جنگدر همه  7و از این رو امیر مؤمنان على . صواب خواهد بود
  . 1»اند بر خطا و گمراه بوده و مخالفانشصواب بوده است 

  نص بیانگر آیت عظیم بودن آن حضرت -2-1-6 

 »یمظأَ العالنَّب و ،ي هسئُولُونَالَّذم نهع فُونَ وختَلم یهدر آن اخـتالف  هـا   آن خبـر بزرگـى کـه     تو اى؛ »م ف
  .و از آن بازخواست شوند کردند

   2َ»الَّذي هم فیه مختَلفُون«:  فرماید مبارکه نبأ دارد که می این فقره اشاره به آیات ابتداي سوره
  :  میکن میرا ذکر  یی از روایاتی که در ذیل آیه واردشدهها نمونه

امیـر  کـه   دکنـ  مـی نقـل  ) ....عم یتسـائلون (درباره  7علی بن ابراهیم از حسین بن خالد از امام رضا . 1
فضـائل مـن   . از من نیست تر بزرگي ا نشانه چیهو  تر میعظبراي خداي واال هیچ خبري «:  فرمود 7مؤمنان 

  . 3»ئل من اعتراف نکردندي گذشته عرضه شد اختالف پیدا کردند و به فضاها امتبر 
م یتَسـاءلُونَ  « تفسـیر  بـارة در 7امام باقر از ابوجعفر  که دکن میروایت  ابوحمزه ثمالىوي از . 2 نِ  ، عـ عـ

مـن نبـاء    به خدا سـوگند :  گفت به اصحاب خود می 7طالب  على بن ابی«:  فرمود، سؤال کردم » النَّبإِ العظیمِ
از  تـر  مهمو تر  بزرگ خبري خداي واال، به خدا سوگند، باره من اختالف کردندعظیم هستم که تمامى امت در

  . 4»تنیس از منتر  اى بزرگ آیهبراي خداي واال و  داردمن ن
صخر بن حرب به حضور «نقل کرد؛  7طالب  سفیان ثورى از سدى از عبد خیر و او از على بن ابی. 3 

 کرد؛ حکومت و خالفت بعد از تـو بـه عهـده کیسـت؟    رسید و در کنارش نشست و سؤال  6اهللا  رسول

                                                        
 77، صالجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة: نک. 1
ـ از خبر بزرگ قیامـت،   کنند؟ مردم از چه خبر مهمى پرسش و گفتگو مى 3-1، آیه 78: سوره نبأ. 2  و جـدل  بـه  هـم  بـا  آن در هک

 در کـافر  و مؤمن فرمود آغاز قیامت و خدا از سخن قرآن نزول بهصلی اهللا علیه وآله وسلم  پیغمبر چون( برخاستند کلمه اختالف
  )شد آیات نازل این پرداختند مجادله به کذبش و صدق

 401، ص2تفسیر القمی، ج: نک. 3
 417، ص2شواهد، ج: نک. 4
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در ، »او جانشـین مـن اسـت   ، بـود  7منزله هارون براى موسـى   کس که براى من به آن«:  فرمود 6 پیامبر
 7اهل مکّه از خالفـت علـى    یعنی؛، نازل کرد خدابر رسول را  » عم یتَساءلُونَ«  آیهخداي واال  زمانهمین 
اعتـراض بـر    ایـن  »لَّاکَ«  :فرمود ، کردند الیت او را تصدیق و بعضى دیگر تکذیب مىبعضى و، ردندک مىسؤال 
فهمنـد کـه    در آینـده نزدیـک مـى   یعنـی؛ » سـیعلَمونَ «، پذیرند را نمى 7است که والیت على کسانی گفتار 

والیـت او را   ي خالفـت و زود بـه :  یعنـی »  ثُـم کَلَّـا سـیعلَمونَ   «، هحـقّ بـود   6 امبریپبعد از  خالفت او
و ی و خشـک  و غـرب ي از مردم در شـرق  ا مردهتا جایی که  -ندکن میسؤال ها  آن در قبر از وقتی، شناسند یم

پروردگارت کیست؟ :  ندکن میسؤال ها  آن قبر از نکیر و منکر دو فرشته مخصوص در مگر اینکه–نیست  ایدر
  1»ت کیست؟و امام ؟ت کیستپیامبردینت چیست؟ 

النبأ «:  فرمـود ، شد سؤال »  عم یتَساءلُونَ عنِ النَّبإِ العظیمِ«: قول خداي متعالی بارةرد 7ادق امام صاز . 4
  . منظور از خبر بزرگ والیت است: یعنی2.  »العظیم؛ الوالیه

، اسـت  7علـى  » نبأ عظیم«منظور از ، بعضى از روایات آمده کهدر  اینکه«:  دسینو مى ;عالمه طباطبایی
  . 3»نه تفسیر لفظ آیه، ز باب بطن قرآن استاین ا

را که مـردم دربـاره    میعظ نبأبا توجه به روایاتی که ذکر کردیم که در برخی منظور از  رسد میالبته به نظر 
  .شاید از باب تطبیق برمصداق روشن و أکمل باشد، خالفت و والیت آن حضرت دانسته، آن اختالف داشتند

                                                        
  . همان: نک. 1

  65، ص7 ؛ شرح الکافی، موال صالح مازندرانی، ج410، ص1 الکافی، ج: نک. 2 
  163، ص20المیزان فی تفسیرالقرآن، ج: نک. 3



  

  ام در زیارت غدیریهي افضلیت امها جلوه -2-2

  . این است که باید افضل از همه مردم باشد 7هاي امام معصوم  یکی دیگر از ویژگی
ولی اهل ، باشد مردم امام باید افضل که نظر دارند امامیه اتفاقعلماي «:  فرماید باره می دراین ;عالمه حلی

و م عقـل  کبا حو  ندستدان ر فاضل را جایز ب اند و تقدیم مفضول ت کردهمخالف )با ایشان(در این مسئله تسنن 
بـردن   و بـاال بـه فاضـل    و اهانتتقدیم مفضول بر فاضل ، عقل که یدرحال، اند مخالفت کردهتاب خدا ک نص

خداي واال در قرآن این بر رد این کار تصـریح  و  شمارد یمآوردن مرتبه فاضل را قبیح  نییو پامرتبه مفضول 
 1»فَما لَکُم کَیف تَحکُمـونَ   یهدي إِلَى الحقِّ أَحقُّ أَن یتَّبع أَمن ال یهِدي إِلَّا أَن یهدىأَ فَمن »  :فرمود کرده و 

چگونه ممکـن   2»هل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ ال یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا األَلبابِ»  :فرمود و همچنین 
در تمـام ایـن    پیـرو کسـى گـردد کـه    ، اسـت  تر فینسب شر جهتمندتر و زاهدتر و از دانش کسی که است

  3»؟شداب تر نییپا کماالت از او

                                                        
کند سزاوارتر است که مردم پیرویش کنند، و یـا کسـى    آیا با این حال، کسى که به سوى حق هدایت مى 35، آیه10: سوره یونس. 1

 کنید؟ پس شما را چه شده و چگونه حکم مى. دیگرى هدایتش کندبرد مگر آنکه  که خودش راه به جایى نمى
شوند کـه داراى خـرد    دانند یکسانند؟ هرگز ولى تنها کسانى متذکر مى دانند و آنها که نمى بگو آیا آنها که مى 9، آیه39: سوره زمر. 2

  . باشند
  168عالمه حلى، حسن بن یوسف، نهج الحقّ و کشف الصدق، ص: نک. 3
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  بردباري بی مانند آن حضرت -2-2-1

امام معصـوم   و درواقع 7اي دیگر با تمسک به آیات قرآن افضلیت امیر مؤمنان  در فقره 7امام هادي 
إِنَّ « :جلَّ الَ اهللا عزَّ وقَ«که؛  دکن میخطاب به جد بزرگوارش خاطرنشان  و دکن مینسبت به همه مردم را بیان 

 فَاستَثنَى اللَّـه تَعـالَى نَبِیهـا    1»نُوعاً إِلَّا المصلِّینَم الخَیرُ مسه إِذا و جزُوعاً الشَّرُّ مسه إِذا هلُوعاً خُلقَ انَاإلِنس
، شـده   انسان بسیار حـریص آفریـده  :فرمودي واال خدا؛ »د األَوصیاء من جمیعِ الخَلقِلمصطَفَى و أَنت یا سیا

پـس  ، ز نمـازگزاران جـ ، و چون خیرى به او در رسـد دریـغ ورزد   صبرى کند چون گزندى به او در رسد بى
  .اى سرور جانشیان از همه خلق استثنا کرد، اش را و تو را پیامبر برگزیده، متعالى  خداى
به فتحه هـاء   -»هلع« صفتى است که از مصدر »وعهل« کلمه«:  دنویس میآیه  ریدر تفس ;المه طباطبایی ع
کسـى اسـت کـه هنگـام برخـورد بـا       ، »هلـوع «پـس  . که به معناى شدت حرص است اشـتقاق یافتـه   -و الم

  2. »کند رسد از انفاق به دیگران خوددارى مى چون به خیرى مىو  کند نامالیمات بسیار جزع مى
و  هـا  یو سـخت  هـا  مـرارت ایـن باشـد کـه     7از نگـاه امـام هـادي     7شاید علت برتري امیر مؤمنان 

و پیش آمد که تعبیري رساتر  6 غمبریپیی که براي حضرت در شرایط اجتماعی بعد از رحلت ها بتیمص
:  فرمایـد  مـی را به ما نشـان دهـد کـه     بتیو مصاز فرمایش خود حضرت نباشد که بتواند عمق فاجعه  اتریگو

غیـر آن حضـرت    هـا  انساناگر این مصائب براي هرکسی از  3»فَصبرت و فی العینِ قَذًى و فی الحلقِ شَجا«
در فقـره دیگـري    7البته امـام هـادي   . کرد یم وفزع و جزعتحمل کند  ستتوان مین طورقطع به آمد یمپیش 

و  السلَام علَیک یـا أَمیـرَ المـؤمنینَ   «:  فرماید مید، کن میرا بیان  7مواردي از افضلیت وبرتري امیر مؤمنان 
لَـا یحـبِطُ الطَّـاعنُ    و  فَمـا یحـیطُ المـادح وصـفَک    «و »  أَزهد الزَّاهدینو  أَولَ العابِدینَو  سید الوصیینَ

ي ا زننـده  و طعنـه دشـمن   چیهـ و  کـرد  ي به اوصاف کمالی تو احاطه پیدا نخواهـد ا کننده مدحهیچ ، » فَضلَک
  . تو را نابود سازد و کمالمقام فضل د توان مین

  عبادت بی مانند آن حضرت -2-2-2

تـرین   و در پارسـایى خـالص   و در عبادت بهترین خلقى؛ ت»أَخلَصهم زهادهو  نت أَحسنُ الخَلقِ عبادهأ« 
  .آنانى

                                                        
طور خلق شده کـه در برابـر    و نیز این، آرى انسان به منظور رسیدنش به کمال حریص خلق شده 22-19، آیه70: ارجسوره مع. 1

 . مگر نمازگزاران، نماید مى آید و از رساندن خیر به دیگران دریغ شر به جزع در مى
  13، ص 20 جالمیزان فی تفسیرالقرآن، . 2
  ار در چشم واستخوان در گلویم بود؛ صبر کردم در حالی خ48نهج البالغۀ ، ص. 3
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در و  نسبت بـه دنیـا از مـردم زاهـدتر    و  تر خالصمردم  از همه دتازنظر عباامام «:  فرماید فقره می نیدر ا
هـاي برتـري امـام در ایـن فقـره را جداگانـه        که هر یک از این جلوه، است تر مدافع از همهدفاع از دین خدا 

  :  دهیم توضیح می
  :  یمکن می اکتفایی ها نمونهواردشده که به ذکر  باره نیدرادرباره عبادت آن حضرت روایات متعددي 

پس نـام  ، دمششرفیاب  7محضر امام صادق  به دکن مینقل سعید بن کلثوم در روایتی از  ;شیخ مفید 
آنچـه شایسـته آن   و  دایش کراو را ست خیلی 7امام صادق ، میان آمده ب 7طالب  امیر مؤمنان على بن ابی

هرگز چیـز  ) کسى بود که( 7لب طا على بن ابی قسم خداه ب:  کرد آنگاه فرمودبیان مدحش  در بزرگوار بود
 داده او پیشنهاد انجام دو کارى که مورد خوشنودى خـدا بـود  ه هرگز بو  حرامى از دنیا نخورد تا از دنیا رفت

بعد از ذکر فضـائل زیـادي    .....،گرفت یم تر و دشوارتر بود بر عهده را که سخت نشد جز اینکه انجام هرکدام
، تر نبـود  و دانش شبیه لباسدر  اوه فرزندان و خانواده او از على بن الحسین بو کسى در میان  ....«:  فرماید می

ـ ه عبادت ب درپدرش و دید  شد ردوابر او  7 همانا پسرش أبو جعفر امام باقر ن ه آآنجا رسیده که أحدى ب
 پیشـانى و ، هدچشمانش مجـروح شـ  ، زیاد از گریهو  واسطه بیدارى شب رنگش زرد شده به، امدهیدرن تحال

ابـوجعفر  ، کـرده  که براى نماز روى پا ایستاده پاهـا و سـاق آن ورم   ازبسو  بسته نهیپ زیاد بینى او بر اثر سجده
را کنترل کنم و از روى دلسـوزى بـراى   م این حال دیدم نتوانستم خوده او را ب قتیو:  فرماید می 7 باقرامام 

 و جا گذشت رو کـرده  ه آنجاکه از رفتن من ب ىمدتپس از ، تفکر بود مشغولاو در آن حال و  مه کرداو گری
مـن آن را  ، من بـده ه ب را شده در آن نوشته 7طالب  که عبادت على بن ابی ییها کتابى از یک مپسر«:  فرمود

کیست که تـاب نیـروى   :  فرمود گذاشت و نیآن را بر زم تأسفى از آن را خواند آنگاه با مک، به دستش دادم
  1. »باشدرا داشته  7  على  عبادت

یی نیست و از طرفـی کسـی ایـن جملـه را فرمـوده کـه       گو مبالغهنکته مهم این است که امام معصوم اهل 
  . دکن میاظهار خضوع  7است ولی در مقابل عبادت امیر مؤمنان  کنندگان عبادتمعروف به زینت 

و منه تعلم النـاس صـاله    کان أعبد الناس و أکثرهم صاله و صوما«:  دنویس میابن ابی الحدید در این باره 
و نمـاز وروزه او از همـه مـردم بیشـتر بـود      . او عابـدترین مـردم بـود    2»اللیل و مالزمه األوراد و قیام النافلـه 

  . ي مقدس را از او آموختندها مکانو مناجات در ساعات مبارك و   نماز شب و دعاهاى وارده، مسلمین
  :  دیگو می;عالمه حلی 

، ي احساس نکـرد و دردقامی رسید که در هنگام نماز تیر را از پایش بیرون کشیدند امام در عبادت به م« 
در هـر   7 نیالعابـد  نیـ زامـام  «:  یـد گو مـی بعد در ادامه  3»بود شده قطعی طورکل بهزیرا توجهش از غیر خدا 

                                                        
   141، ص2، جاإلرشاد: نک. 1
  27، ص1 شرح نهج البالغۀ، ابن أبی الحدید، ج. 2
  180، ص 1 کشف االسرار و عدة االبرار، ج. 3
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نسـان  کـرد و آن را مثـل یـک ا    را نگـاه مـی   7گزارد و کتاب عبـادات علـى    هزار رکعت نماز مى روز شبانه
دربـاره   7و امـام کـاظم   » !کجـا؟  7ما کجا و عبادت علـى  «که :  فرمود یمو  گذاشت یمناراحت به زمین 

وجـوههِم مـن أَثَـرِ      تَراهم رکَّعاً سجداً یبتَغُونَ فَضالً منَ اللَّه و رِضواناً سـیماهم فـی  «:  گفتار خداي بزرگ
بـاالخره امیـر   «:  یـد گو مـی بعـد عالمـه در ادامـه    . »است شده نازل 7در حق امیر مؤمنان «:  فرمود» 1السجود
خدایا من تو را به خاطر ترس از آتش جهنم یا امید به «:  حق عبادت خدا را بجا آورد زیرا فرمود 7مؤمنان 

   2».کنم که تو را شایسته عبادت یافتم کنم بلکه از به خاطر این عبادت مى بهشت عبادت نمى
نمـاز شـب آن    3»لیلـه الهریـر  «گاه نماز شبش را ترك نکرد حتى در شب  هیچ 7على «:  یدگو میدیلمی 

مراقـب   دیکشـ  یمحضرت ترك نشد و آن حضرت روزى در جنگ صفین که آتش جنگ روشن بود و زبانه 
بـراى اینکـه   «:  ی؟ فرمـود کن میخورشید بود سپس ابن عباس عرض کرد یا امیر مؤمنان چرا خورشید را نگاه 

مـا سـرگرم    کـه  اکنـون آقا مگر :  ابن عباس عرض کرد، »شود تا نماز بخوانم کى وقت زوال خورشید مىبدانم 
؟ همانـا مـا بـراى نمـاز     میجنگ یممگر ما براى چه «:  فرمود 7است؟ على  نمازخواندنجنگ هستیم وقت 

  . 4».میجنگ یم
در عبادت از  7میر مؤمنان ؛ که ادهند یمي تاریخی شهادت ها گزارشوهم  :تیب اهلهم روایات  حق به

  . بوده است رینظ یب تیفیو کنظر کمیت 

  7زهد امیر مؤمنان  -2-2-3

زاهدترین مردم بوده است و زهد او هـم بـه   » أَخلَصهم زهاده« 7امیر مؤمنان  7امام هادي  حیتصر به
بـراي خـداي واال    لصو خابلکه زهد او تنها ، خاطر رسیدن به دنیا یا حتی رسیدن به آخرت هم نبوده است

  . بوده است
  :  یمکن میذکر  7هاي تاریخی را درباره زهد امیر مؤمنان  یی از روایات و گزارشها نمونه

                                                        
عالمتشـان در  . بینى که همواره در رکـوع و سـجودند و در طلـب فضـل و رضـوان خداینـد       ایشان را مى29، آیه48: سوره فتح. 1

  . شان از اثر سجده نمایان استرخسار
 247نهج الحقّ و کشف الصدق، ص: نک. 2
لیلۀ الهریر یکى از شبها بود که در جنگ صفین لشکر على و معاویه به جان یکدیگر افتادنـد و در آن شـب سـربازان دشـمن از     . 3

علیـه  (لهریر نامیدند و در آن شب على صداى گربه درمی آوردند به این مناسبت آن شب را لیلۀ ا) علیه السالم(ترس شمشیر على 
پانصد نفر از سربازان دشمن را کشت و مالک اشتر نیز پانصد نفر ولى فرقش این بـود کـه مالـک هـر کـس را مـی دیـد        ) السالم

 )475وقعۀ صفین، ص. (کشت توجه می کرد اگر کسى در نسل آینده و صلب او مؤمنى بود نمى) علیه السالم(کشت، ولى على  مى
  217، ص2 إرشاد القلوب، ج: کن. 4
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ی که خداى تعـالى بـه   درست به، اى على«:  فرمود شنیدم که مى 6من از پیغمبر :  یدگو میعمار یاسر . 1
آن زهـد و  و  که پیش خدا محبوب اسـت ، زین نیستدیگر از بندگان به آن زینت م کس چیهی داده که نتیتوز

  . 1»کنى به آن اعتنا نمى اصالًدارى و  ترك دنیا کردن توست که دنیا را دشمن مى
خورانید و خودش غـذاى   در کوفه به مردم نان و گوشت مى 7على «:  فرماید می 7 محمدباقرامام . 2

ببینیم غذاي امیر مؤمنان چیست؟ یک روز هنگـام  توانستیم  مى کاش يا:  کسى به دیگرى گفت، دیگري داشت
است که نان در آن ترید کرده بـود و بـر روى آن    تونیز روغنغذا خوردن حضرت آمدند و دیدند غذاي وي 

  . 2»آوردند که این خرما را براى او از مدینه مى، خرماى عجوه بود
نشـنیدیم   7طالب  تر از على بن ابیکسی را زاهد 6از پیغمبر  مابعد«:  یدگو می زیعبدالعزعمر بن . 3

  3. »ونمی شناسیم
آورد و  ي مىجا بهسپس در آنجا نماز نافله ، پاشید را آب مى المال تیب 7على «:  دیگو میمجمع تیمى . 4

  . 4»در روز قیامت شهادت بده که من از مال مسلمانان چیزي در تو نگاه نداشتم المال تیباى :  گفت مى
 رترشیشـ اى نـان خشـک و ظرفـى     داخل شدم در مقابلش تکه 7بر على «:  یدگو یمبن علقمه  عقبه. 5

طـور اسـت؟    غذاى شـما ایـن  ، یا امیر مؤمنان:  عرض کردم. داد یماش مرا آزار  چنان ترش بود که ترشى، بود
تـر از   اى خشن خورد و جامه تر از این مى نانى خشک 6من دیدم که رسول خدا ، اى ابو الجنوب«:  فرمود

ترسم که بـه او ملحـق    مى  همانند او نخورم و نپوشم اگر من) و به جامه خود اشاره کرد(پوشید  ین جامه مىا
  . 5»نشوم
علـى بـن   ، کـردم  کودکی بودم در میان کودکان دیگر بازي مـی  وقت آن، به رحبه آمدم«:  یدگو میشعبى . 6

اى سبک در دستش بود که مـردم را بـا آن    تازیانهایستاده بود و  و نقرهطالب را دیدم که میان دو کوپه طال  ابی
بعد على ، آنگاه به سمت آن اموال رفت و آن را میان مردم تقسیم کرد تا از آن چیزي باقى نماند. کرد دور مى

دانـم کـه امـروز بهتـرین مـردم را       نمـى :  من نزد پدرم رفتم و گفتم. ی به خانه برگشتخال دستخود با  7
آنچـه  و  را) 7(پسرم چه کسی را دیدى؟ گفتم امیر مؤمنان علـى :  پدرم گفت. راها  آن ترین ام یا احمق دیده

  . 6»اى بهترین مردم را دیده، پسرم:  پدرم گریان شد و گفت، دیده بودم بیان کردم

                                                        
 162، ص1کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ ، ج: نک. 1
  همان: نک. 2
 همان: نک. 3
  45، ص1الغارات، ج: نک. 4
  81همان، ص: نک. 5
  81و45همان، ص: نک. 6



 86     در زیارت غدیریه) ع(امام معصوم  يها یژگیو. فصل دوم 

  بی مانند فرهنگی و نظامی از دین  دفاعشجاعت و  -2-2-4

هاي مختلف فرهنگـی   اع از دین خدا درجبههبرتري او در دف 7هاي افضل بودن امام یکی دیگر از جلوه
در ایـن فقـره چگـونگی دفـاع امـام از دیـن را تشـریح کـرده و          7امام هـادي  . ونظامی با بیان وبنان است

  :  فرماید می
هب الحـرُوبِ  تُخمد لَ، فَلَلت عساکرَ المارِقینَ بِسیفکو  أَقَمت حدود اللَّه بِجهدك، أَذَبهم عنِ الدینِ« 

کنَانو  بِببِب هالشُّب تُورس کنتَهتکقِّو  انرِیحِ الحن صلِ عاطالب لُبس فمٍ ، تَکشه لَـائلَوم ی اللَّهف لَا تَأخُذُك« 
  . یی از دفاع کردن تو از دین استها نمونهکه این اقدامات ، تو برترین همه مردم در دفاع از دین هستی

  »أَقَمت حدود اللَّه بِجهدك«ایت تالش در اقامه حدود الهی نه. 1

ی نهایت و فرهنگاقتصادي ، اجتماعی، آن حضرت در اجراي حدود االهی و عدالت در همه ابعاد سیاسی
و ال «کردومصداق اکمل این آیه شریف  نمی رای کس چیهودراین راه مالحظه  کرد یمخود را  و کوششتالش 

  . بود که از سرزنش هیچ سرزنش گري هراس نداشت1» لَومه الئمٍیخافُونَ 

و فَلَلت عساکرَ المارِقینَ «لشکرهاي منحرف از دین با شمشیر ) شکست دادن(پراکنده کردن. 2
کیفتا جایی که در ، ي صدر اسالم جزو مسلّمات تاریخ استها جنگدر  7شجاعت امیر مؤمنان  ..»بِس

آن حضرت در دفاع از حریم پیامبر  رینظ یبي ها تالشبه تجلیل از  7جبرئیل امین جنگ خندق نداي 
 ی إِلَّا علیالفتلَا سیف إِلَّا ذُو الفَقَارِ و «:  بلند شد که و آسمانبین زمین و مشرکان در مبارزه با کفار  6

امدار دوم به این جمله آسمانی زم نفره ششي و شورادر مناشده با ابوبکر  7تا جایی که امیر مؤمنان . 2»
آیا تو آن جوانمردي  دهم یمتو را به خدا قسم «:  فرماید و خطاب به ابوبکر می دکن میجبرئیل امین افتخار 

:  رسید یا من هستم؟ابوبکر گفتی إِلَّا علی الفتلَا سیف إِلَّا ذُو الفَقَارِ و  هستی که درباره او از آسمان نداي
نَشَدتُکُم بِاللَّه هل فیکُم أَحد نُودي بِاسمه منَ «:  فرمود نفره شششوراي و در احتجاج با3. ».بله تو هستی

آیا در  دهم یمشمارا به خدا قسم  4»السماء یوم بدرٍ لَا سیف إِلَّا ذُو الفَقَارِ و لَا فَتَى إِلَّا علی غَیرِي؟ قَالُوا ال
لَا سیف إِلَّا ذُو الفَقَارِ و «آسمان این نداي  او ازسی هست که در روز جنگ بدر به نام غیر از من ک، بین شما

یلنه: بلند شده باشد؟ گفتند» لَا فَتَى إِلَّا ع«  

                                                        
 54، آیه5: سوره مائده. 1
 .110، ص 8 الکافی، ج. 2
 120، ص 1 االحتجاج، ج: نک. 3
  138، ص1 اإلحتجاج، ج. 4
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  »انکنو تَهتک ستُور الشُّبه بِب«خود  سرانگشتانبا ) فتنه(ي آتشها شعلهبرطرف کردن . 3
پیچیده خوارج است کـه ابتـدا در جنـگ     اریو بسفتنه کور  7ان امیر مؤمنان ي بزرگ زمها فتنهیکی از  

قـرآن و از   و تـالوت ي و نماز شـب  دار زنده و شبافرادي اهل عبادت ها  آن .صفین در لشکر حضرت بودند
و پیش آوردن ماجراي حکمیـت   ها قرآنکردن  زهیسرنی معاویه با توطئه بیفر عوامحفاظ قرآن بودند که بر اثر 

را هـا   آن وجنگیـد  ها  آن حجت با بعد از اتمام حضرتو  جنگ کردند و اعالمدر مقابل حضرت قرار گرفتند 
بر این کار را نداشـت   جرئتاز من کسی  ریو غمن بودم که چشم فتنه را کور کردم «:  کرد و فرمود و مارتار 

 1»را گرفت و به آخرین درجه خود رسید ها یاهیسامواج  نکهیبعدازا

  ، »و تَکشف لُبس الباطلِ عن صرِیحِ الحقِّ«آشکار کردن حق صرف از باطل محض . 4
و کـردن حـق    منظور آشکار بهتودهاي مردم  نیدر بروشنگري  7هاي امیر مؤمنان  یکی دیگر از ویژگی

در شـرایط   وسـته یو پخالفت شروع شـد   و غصب 6بعد از رحلت رسول خدا که  ي باطل استافشاگر
بـود بـا    قرارگرفتـه باطـل محـض امـوي     در برابـر مخصوصاً در جنگ صفین که حق خالص علوي مختلف 
ي فریبنـده معاویـه نظیـر    هـا  توطئهرا در برابر  نیظاهرب و افراد خوردگان بیفر، ي افشاگرانه خودها یسخنران

 بـه همـین خـاطر جمعیـت    ، کـرد  یمـ ي ریو دسـتگ کـردن و جریـان حکمیـت راهنمـایی      ها زهیسرنقرآن بر 
  . ی از گروه خوارج برگشتندتوجه قابل
 و عمـل آن حضـرت در بیـان حـق    ، »لَا تَأخُذُك فی اللَّه لَومه لَائمٍ«نترسیدن از سرزنش مالمت گـران  . 5

بـه  ، حجـاز  و کفـر ي تردید نکرد از این رو اولین نفري بود که در آن فضاي آلوده شـرك  ا لحظهکردن به آن 
حظه شهادت سرزنش هیچ سـرزنش گـري در اراده محکـم او در عمـل کـردن      رسول خدا ایمان آورد و تا ل

  . تأثیري نداشت گونه چیه، حق به
خالصـه  :  قَـالَ اللَّـه تَعـالَى   ، و فی مدحِ اللَّه تَعالَى لَک غنًى عن مدحِ المادحینَ و تَقرِیظ الواصفینَ«. 6

مـنَ  «:  کـه فرمـود   دکنـ  مـی  ازین یب کنندگان فیتوص شیستاو  کنندگان مدح، مدح خداي متعالی تو را از مدح
  2»دیلًاتَب بدلُوا ما و ینتَظرُ من منهم و نَحبه  قَضى  من فَمنهم علَیه اللّه عاهدوا ما صدقُوا الٌالمؤمنینَ رِج

 قضـى  فـالن «:  شـود  مـى  گفتـه  وقتىمثالً ، باشد عمل به آن واجب که است نذري معناى به» نَحب«کلمه 
 مـن  منهم و نَحبه  قَضى من فَمنهم«  :  آمده قرآن درو  کرد وفا خود نذر به فالنى که است این معنایش »نحبه
و  »فالنى اجلش را به سر رسـاند  -فالن قضى اجله«:  گویند ىم که چنان هم، است مردن، آن از منظور »ینتَظرُ

                                                        
 93نهج البالغه، خطبه: نک. 1
شـان از دنیـا    بعضى از مؤمنان مردانى هستند که بر هر چه با خدا عهد بستند وفا کردنـد، پـس بعضـى    23، آیه33: سوره احزاب. 2

  .رفتند، و بعضى دیگر منتظرند و هیچ چیز را تبدیل نکردند
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فالن قضـى مـن   «:  گویند و یا مى »فالنى رزق خود را تا به آخر دریافت کرد -استوفى اکلهفالن «:  گویند یا مى
  . 1 »فالنى حاجتش را از دنیا برآورد -الدنیا حاجته

 »لَیهع وا اللَّهدقُوا ما عاهدت اثبـ اعهد کرده بودند  6یعنى صدق خود را در آنچه با رسول خدا  -»ص
مـراد از عهـد ایـن     نکـه یشاهد بر ا، ند فرار نکنندکرد برخورد  دشمن اهر وقت بآن عهد این بود که و  نددرک

و لَقَـد  «:  فرمـود  ن که درباره منافقان و بیماردالن سسـت ایمـا  ، استآیه موردبحث با آیه سابق ارتباط ، است
لُّونَ األَدبارون قَبلُ ال یم وا اللَّهدـ  قبالً 2»کانُوا عاه نکننـد هـم   پشـت   د کـه بـه دشـمن   باخدا عهد کرده بودن

 منافقین در چنین مخاطرى به شک افتادند«:  فرموده بود که که قبل ۀکه همین محاذات بین آیه سابق و آی چنان
  3. نیز برقرار است، »تسلیم امر خدا نشدندو 

کسـى  ، و به خدا سوگند شده درباره ما نازل»  علَیه اللّه عاهدوا ما صدقُوا الٌرِج«:  آیه:  فرماید می 7على 
  . 4»ام که منتظر است من هستم و هرگز تغییر نداده

گفتـه  »  علَیـه  اللّـه  عاهدوا ما صدقُوا الٌمنَ المؤمنینَ رِج«:  خـداي واال عبد اللّه بن عباس درباره سخن  
که منتظر مـرگ   7یعنى على »  رُینتَظ من منهم و«، حمزه و جعفر منظور»  نَحبه  قَضى  من فَمنهم« :است

  5. خود و وفا کردن به پیمان خدا و شهادت درراه خدا بود و به خدا سوگند که شهادت روزى او شد

  ادله برتري امام برهمگان -2-2-3 

؛ »فَکُم علَـى العـالَمینَ  شَـرَّ و  أَبانَ فَضلَکُمو  رفَع منزِلَتَکُمو  و قَد أَعلَى اللَّه تَعالَى علَى األُمه درجتَکُم« 
و فضل و شرفتان را بر جهانیان آشـکار   و منزلت شما را رفیع قرار داد خدا درجه شما را بر امت برتر گرداند

  .ساختنى ویژه پاکتان ساخت پاكو  پلیدى را از شما بردو  ساخت
دشـمنان در   و خباثـت  تیب اهل ي مظلومیتها جلوهبه ، در این فقره با اظهار تأسف شدید 7امام هادي 

 معصومو رد کردن شهادت سه امام 3فدك فاطمه زهرا  و غصبانکار مسئله امامت و خالفت امیر مؤمنان 
  :  فرماید و می کرده اشارهدر جریان فدك 

 گـاه یو جاخداي واال درجه شما را بر همه امت برتري داد که  ی رد کردنددر حالشهادت شما امامان را «»
  . ي شمارا آشکار کرد و شما را بر همه عالمیان برتري و شرافت دادبرتر و اردادقرشمارا رفیع 

                                                        
 793المفردات، ص: نک. 1
 .با خدا عهد بستند که پشت به خدا و دین نکننددر حالى که قبال  15، آیه33: سوره احزاب. 2
  295، ص16 المیزان فی تفسیرآلقرآن، ج: نک. 3
 5، ص2شواهد التنزیل، ج: نک. 4
  همان : نک. 5
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از همه پیـامبران پیشـین و همـه مـردم      7امیر مؤمنان على :  اند قائلکسانی که «:  فرماید می ;شیخ مفید
  :  کنند چنین استدالل مى، برتر است 6پیامبر هدایت محمد  جز به

  :  قابل اثبات است 6 اکرم امبریپبا دو سخن از ، ها نانسابر همه  6برترى رسول خدا 
  . »هستم ها انسان نیتر یگراممن » «أَنَا سید البشَر«:  فرمود. 1
و وقتـی بـا   . »من سرور فرزندان آدم هستم و هیچ فخـرى نیسـت  « »أَنَا سید ولد آدم و لَا فَخر«:  فرمود .2

فضیلت در  ازنظر 7به دو دلیل مسلماً امیر مؤمنان ، هاست انسانترین این دو فرمایش ثابت شد که ایشان بر
  :  گیرد قرار مى  مرتبه بعد از ایشان

  آیه مباهله  -2-2-3-1
اش برهان بیـاورد و بـراى    تا براى پیامبرى فراخواندمسیحیان نجران را به مباهله  6پیامبر  که یهنگام 

خـویش   رتبه همرا  7على ، مه برهان از سر دشمنى و عناد بودهباوجود اقاها  آن آنان ثابت کند که مخالفت
تـر   را از خـود پـایین   7ایشان مرتبه فضـیلت علـى   . نفس اوست منزله بهو حکم کرد که او همتا و  قرارداد
بـاره   در آن هنگام این آیه را از جانب پروردگار متعالی درایـن  6پیامبر . قراردادبلکه مساوي خود ، نیاورد

فَمن حاجک فیه من بعد ما جاءك منَ العلـمِ فَقُـل تَعـالَوا نَـدع     «: د و شهادت داده و تأکید کردتالوت کر
  1.» اذبِینَأَبناءنا و أَبناءکُم و نساءنا و نساءکُم و أَنفُسنا و أَنفُسکُم ثُم نَبتَهِل فَنَجعل لَعنَت اللَّه علَى الک

در آیـه  » نفـس «منظـور ایشـان از    طورقطع به. فراخواندرا براى مباهله  7ر مؤمنان على سپس ایشان امی 
چیزى همانند خون و هوا و غیره که قوام پیکره مادى انسان به آن است؛ نیست و همچنـین مقصـود   ، شریف

ي سـو  بـه خود را چون درست نیست انسان نفس  ستینخود ایشان »  أَنفُسنا و أَنفُسکُم...نَدع«ایشان ازجمله 
رسـاندن  » نفـس «ماند این است که منظور ایشان از کلمـه   تنها چیزى که باقى مى، فراخواندخویش یا دیگرى 

بزرگـى و  ، ایثـار ، ریاسـت ، محبـت ، کرامـت ، مثل و نظیر باشد و منظور کسى است که در عـزت ، معنى همتا
ر اساس همان اعتقادى کـه خـداي واال   ب، جاللت در نزد خداي سبحان جایگاهى همانند خود او داشته باشد

  . واجب کرده و بندگانش را به آن ملزم نموده است
باشد همین  7و امیر مؤمنان على  6اگر هیچ دلیل دیگرى وجود نداشت که حاکى از برترى پیامبر 

لت و هم در رتبـه  هم در فضیها  آن داللت بر تساوى»  أَنفُسنا و أَنفُسکُم...نَدع«:  که فرمود 6اشاره پیامبر 
  . 2»کرد کفایت مى، دارد

                                                        
پس هر کس با تو در باره بندگى و رسالت عیسى ع مجادله کرد بعد از علمى که از مطلب یافتى، به  61، آیه3: سوره آل عمران. 1 

ائید ما فرزندان خود، و شما فرزندان خود را، ما زنان خود و شما زنان خود را، ما نفس خود، و شما نفـس خـود را   ایشان بگو بی
  .بخوانیم و سپس مباهله کنیم و دورى از رحمت خدا را براى دروغگویان که یا مائیم، یا شما، درخواست کنیم

  20تفضیل أمیر المؤمنین، ص: نک. 2
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  احادیث نبوي -2-2-3-2
بار به اهل طـائف و بـار دیگـر بـه قـریش خطـاب        است که یک 6پیامبر اکرم  زیدآمیتهدفرمایش . 1

فرسـتم تـا    ي شما مـى سو بهجان من است  منزله بهاز جانب خودم کسى را که  وگرنه! تسلیم شوید«:  فرمودند
   1. »ندرا بز تانیها گردن

ه انصـارى و     «:  یدگو میدر ادامه  ;شیخ مفید  خـدرى از   دیابوسـع اهل تسنن از طریق جابر بـن عبـد اللـَّ
و این عبارت در موضوع مورد اختالف نصى . »هاست انسانعلى برترین «: کنند چنین روایت مى 6پیامبر 

  . 2»صریح است
ـ  بـه سرور عرب را «:  فرمود 6مبر که روزى پیا اند کردههمچنین اهل تسنن از عایشه روایت  مـن   شیپ

هستم  ها انسان) همه(من سرور«:  ایشان فرمود» مگر شما سرور عرب نیستید؟«:  عایشه عرض کرد. »دیفراخوان
و میـان خـود و او    قـرارداد ي بر مردم برابـر خـود   دربرتررا  7ایشان على » سرور عرب است 7و على 
  . 3»برابر است 6ر فضیلت با پیامبر از این نظر او د، اى قرار نداد واسطه

که پس از پیروزى امیـر مؤمنـان    اند کردهروایت ، محدثان است موردقبولبه سندى که ، همچنین از عایشه
 7طالـب   آنچه میان من و امیر مؤمنان على بن ابـی «:  وى در مورد آنان گفت، ها بر خوارج و کشتن آن 7

؛ شـنیدم کـه پیـامبر    دارد یبـازنم ، ام شـنیده  6ارج از رسول خدا درباره او و خو آنچهگذشته مرا از گفتن 
   4. »کشد را بهترین خلق و مردم مىها  آن که، بدترین خلق و مردم هستند) خوارج(آنان «:  فرمود 6

 7ی که از فریقین نقل کردیم تصریح به افضلیت امیر مؤمنـان  خیو تارهمه این نصوص قرآنی و روایی 
  . دارند مردمبر همه 

                                                        
  517، ص2 اإلحتجاج على أهل اللجاج ، ج: ، نک20، ص)علیه السالم(ن تفضیل امیر مؤمنا: نک. 1
  34و20، ص)علیه السالم(مفید، محمد بن محمد، تفضیل أمیر المؤمنین : نک. 2
 همان: نک. 3
 همان. 4



  

  در زیارت غدیریه 7عصمت امام  -2-3

در فقراتـی   7که امام هادي ، و آلودگی است و اشتباهمعصوم بودن او از خطا ، ي امامها یژگیواز دیگر 
  :  به این ویژگی تصریح کرده است

  بر همگان 7برتري امام  -2-3-1 

شَرَّفَکُم علَى العالَمینَ قَـالَ  و  أَبانَ فَضلَکُمو  منزِلَتَکُم رفَعو  و قَد أَعلَى اللَّه تَعالَى علَى األُمه درجتَکُم« 
 1»إِنَّ اإلِنسانَ خُلقَ هلُوعاً إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعـاً و إِذا مسـه الخَیـرُ منُوعـاً إِلَّـا المصـلِّینَ      «:  اللَّه جلَّ و عزَّ

ت     ؛ »مصطَفَى و أَنت یا سید األَوصیاء من جمیعِ الخَلقِفَاستَثنَى اللَّه تَعالَى نَبِیه ال خدا درجـه شـما را بـر امـ
پلیدى را از شما و  فضل و شرفتان را بر جهانیان آشکار ساختو  منزلت شما را رفیع قرار دادو  برتر گرداند

چون گزنـدى بـه او   ، شده  دهانسان بسیار حریص آفری:فرمود پخدا ، ساختنى ویژه پاکتان ساخت پاكو  برد
پیـامبر  ، متعـالى   پـس خـداى  ، ز نمازگزارانج، چون خیرى به او در رسد دریغ ورزدو  صبرى کند در رسد بى

  .اى سرور جانشیان از همه خلق استثنا کرد، اش را و تو را برگزیده
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در کـه   د اشاره به آیه تطهیر داشته باشـد توان می» فَأَذهب عنکُم الرِّجس و طَهرَکُم تَطهِیراً«این فقره پایانی 
إِنَّمـا یرِیـد اللَّـه    «:  که خداي متعـالی فرمـود   دارد داللت :بر عصمت ائمهو است  شده نازل :شأن اهل بیت

 الرِّجس نکُمع بذهیرَکُم تَطهِیراً البیت اهللطَهی ص«و جمله 1. »والم هالَى نَبِیتَع ـا  فَاستَثنَى اللَّهی أَنت طَفَى و
وجـود دارد باشـد    هـا  انسـان یی که در طبیعت نوع ها نقصد ناظر به توان می» سید األَوصیاء من جمیعِ الخَلقِ

را کـه اگـر درسـت    ) مثل حریص بـودن و بخیـل بـودن   (ی عیو طبي ذاتی ها نقصولی خداي واال حتی این 
 و طبـق قـرار نـداده اسـت    8د پیامبر و امام معصوم در وجو، ندشو میی شوند باعث رشد انسان ده جهت

إِنَّ اإلِنسانَ خُلقَ هلُوعاً إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً و إِذا مسه الخَیـرُ  «:  قَالَ اللَّه جلَّ و عزَّ 7فرمایش امام هادي 
این نشان دهنده  وپیامبر وامامند ، هیر آدمصداق بارز و أکمل این استثناء از عیوب مذکور »منُوعاً إِلَّا المصلِّینَ

رفتار آید چه در  حساب بهجایگاهی دارد که از هرچه نقص  و چنانشخصیتی است  چنان آنآن است که امام 
ی و نقصـ ی ندارد بلکه زمینه و ریشـه عیـب   و نقصعیب  تنها نهو  باطن سالم استو  در ظاهر و چهگفتار  و

فَأَذهـب عـنکُم   «:  جمالت فرمود نیبعدازا 7از این رو امام هادي . اردحتی در طبیعت انسانی او وجود ند
  . از آیه تطهیر است برگرفتهکه » الرِّجس و طَهرَکُم تَطهِیراً

 آیه تطهیر -2-3-2

  :  یمکن میروایات فریقین درباره آیه تطهیر زیاد است به ذکر چند روایت اکتفا 
و علی بن أبی طالب  6این آیه درباره رسول خدا «:  دکن میین نقل چن 7أبی الجارود از امام باقر . 1

اتّفاق افتـاد کـه    6این جریان در منزل أم سلمه همسر پیامبر و  شده نازل 7و حسن و حسین  فاطمهو 
را با کساء خیبري پوشانید و خودش هم در زیر کسـاء   :نیو حسو حسن  فاطمهو علی و  6بعد پیامبر 

اللَّهم هؤُلَاء أَهلُ بیتی الَّذینَ وعدتَنی فیهِم ما وعدتَنی اللَّهم أَذهب عـنهم  «:  دعا کردها  آن داخل شد و براي
اي رسول خدا آیا من هم داخـل در  :  سپس ام سلمه عرض کرد، این آیه نازل شد 2»الرِّجس و طَهرهم تَطهِیرا

ا داخـل در   . (براي تو بشارتی است که تـو در مسـیر خیـر هسـتی     اي ام سلمه:  بیت هستم؟فرمود این اهل امـ
 . 3»)نیستیها  آن بیت و در مرتبه اهل

إِنَّما یرِید اللَّه لیذهب عنکُم الرِّجس « این آیه«:  فرمود  6(رسول اللّه «:  یدگو میأبى سعید الخدري . 2
  . 4»است شده نازل و حسن و حسین فاطمهمن و علی و :  نفر یعنیدرباره پنج » البیت و یطَهرَکُم تَطهِیراً اهل

                                                        
 33، آیه33: سوره احزاب. 1
  .شان پلیدى را و پاکیزه کن آنها را پاکیزه کردنىخدایا اینها اهل خانه من و رحم منند، پس ببر از ای. 2
 193، ص2تفسیر القمی، ج: نک. 3
   198، ص 5 ؛ الدر المنثور فى تفسیر المأثور، ج 3131، ص 9 تفسیر القرآن العظیم، ج: نک. 4
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مدت چهل روز صبح به در خانه علـی  6رسول خدا «:  یدگو میدر روایتی دیگر أبی سعید الخدري . 3
اي اهل ، اي اهل خانه السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته«:  گفت یمکرد و  را صدا میها  آن و آمد یمو فاطمه 

من با هرکس که بـا شـما دوسـت     »البیت و یطَهرَکُم تَطهِیراً إِنَّما یرِید اللَّه لیذهب عنکُم الرِّجس اهل«  خانه 
   1. »جنگم یمکند  و مبارزهبا هرکس با شما دشمنی و  باشد دوست هستم

ل شد پیغمبر خدا آیه تطهیر ناز که یهنگام«:  دکن میچنین روایت  7حاکم ابوالقاسم از حسن بن على . 4
  2. »  و عترَتی  بیتی  هؤُلَاء أَهلُ  اللَّهم«:  جمع نمود سپس گفت  سلمه ام ي بریکساء خ ریما را در ز 6

در آیـه   تیب اهلند؛ که منظور از کن میداللت ، مجموعه روایاتی که از فریقین در شأن نزول آیه ذکر کردیم
غیر از روایات قرائنی در داخل خود آیه تطهیـر وجـود دارد   . است :نیو حس و حسن و فاطمهی و علپیامبر 

  . دکن میکه مطلب باال را اثبات 
بیـت در   ة آن است که منظـور از اهـل  دهند نشانکه  دکن میچند قرینه از داخل آیه بیان  ;عالمه طباطبائی

 اند عبارتکه  ستا 7نیو حس و حسنی و علبلکه مقصود فاطمه ، نیست 6 امبریپهمسران ، آیه تطهیر
  :  از

  کلمـه و  وتطهیـر دارد  کـردن رجـس   در دورخـداي واال   ارادهانحصـار   داللت بـر  »انما« کلمه:  قرینه اول
، بـردن رجـس   بر اختصاصداللت  درهرصورت، باشدنداء یا مدح  یا اختصاص، چه براي مجرد »البیت اهل«

انحصار اراده خداي واال . 1:  دوتا انحصار وجود دارد هیدر آبنابراین ، دارد»  عنکُم« ریدر ضموتطهیر مخاطبین 
  . تیب اهلو بردن پلیدي در  ریانحصار تطه. 2در تطهیر و دور کردن رجس 

ـ ب اهـل منظور از ، » عنکُم«به خاطر ضمیر مذکر :  قرینه دوم ـ  مـی ن تی  6 امبریـ پد مخصـوص زنـان   توان
هـا   آن أکثرکه ، است روایتبیش از هفتاد  تعدادشان کهده ن نزول آیه واردشأروایاتى که در ش. یی باشدتنها به

را از بـیش از سـى   ها  آن شیعهو   از چهل طریق را تقریباًها  آن اهل تسننو  شده است نقل از طرق اهل تسنن
  . دکنن یید مىأت رااین قرینه ، اند طریق نقل کرده
و علـى و فاطمـه و حسـن و     6ن رسـول خـدا   أکه آیه شریف در شبود در روایت آمده  همچنان که

  . در این فضیلت با آنان شرکت ندارد )حتی ام سلمه(احدىو  شده است نازل 7حسین 
منظـور  ، هر جا ذکر شـود  واسم خاص است ، در عرف قرآن »البیت اهل«  کلمه:  بنابراین طبق این دو قرینه

ـ و  هستند :یعنى رسول خدا و على و فاطمه و حسنین تن این پنج، از آن دیگـر هرچنـد کـه از     کـس  چیر هـ ب
معنایى است که قـرآن کـریم لفـظ    ، البته این معنا، شود اطالق نمى باشد 6 امبریپنزدیکان  خویشاوندان و

  . شود مى  کلمه بر خویشاوندان نیز اطالقاین ، حسب عرف عام وگرنه به، را بدان اختصاص داده بیت اهل

                                                        
   338تفسیر فرات الکوفی، ص: نک. 1
 559، ص8مجمع البیان لعلوم القرآن، ج: نک. 2
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در ظـاهر  یا  انساندر نفس  که است یئتیه؛ پلیدىاین و  است ى پلیدىاعنبه م» رجس« کلمه:  قرینه سوم
دربـاره پلیـدى ظـاهرى    هـم  ، که قرآن کریم این لفـظ را ، استنفر متاز آن  انسانکه  وجود دارد، موجود پلید

مانند شرك و کفر و اعمـال ناشایسـت   ، معنوى يها يدیپل بارهو هم در1 »أَو لَحم خنزِیرٍ فَإِنَّه رِجس«  :فرمود 
   2 »و أَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسهِم و ماتُوا و هم کافرُونَ«  :فرمود کاربرده و  به

یا عملـى  ، که از عالقه قلب به اعتقادى باطل، ادراکى نفسانى:  انسان عبارت است از درباره» رجس«معناي 
کـه جـنس را   ، در آیـه شـریف الـف و الم دارد    »رجـس «ه کلمـه  اینکـ  توجه بـه و با . شود زشت حاصل مى

کـه  ، رذیلـه و  خبیثـه  يها ئتیهو  ها يدیخواهد تمامى انواع پل خدا مى«:  شود که این مى آیه معناي، رساند مى
اى بـا عصـمت االهـى منطبـق      زالهإچنین و  از نفس شما ببرد، گیرد را عمل حق را از انسان مىو  اعتقاد حق

، کند چه عقاید و چه اعمال حفظ مى، اى در نفس که انسان را از هر باطلى صورت علمیه:  از رتاست که عبا
  . است :بیت آیه شریف یکى از ادله عصمت اهل بنابراین

از  نظـور م:  بگـوییم و  بیـت کنـیم   اى جز این نیست که آیه شریف را حمل بر عصـمت اهـل   چاره بنابراین
زایـل   ؛»یطَهـرَکُم تَطهِیـراً  «در جملـه   »تطهیـر «مراد از و  ل باطل استعصمت از اعتقاد و عم ؛»بردن رجس«

  . است حق اعتقاد بهیعنی واردکردن مقابل آن  لهیوس ساختن اثر رجس به
، عملو  ایشان را به ادراك حق در اعتقاد ة تکوینیاراد با؛ خداي واال بیت عبارت از اینکه پس تطهیر اهل 

  . مجهز کند
ـ ب اهـل (شما ه کهدکراراده  اًخداي متعالی دائم؛دیگر عبارت به  )موهبـت عصـمت  (را بـه ایـن موهبـت     )تی

آن عصـمتى   يجـا  بهو  بیت ببرد اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما اهل، اختصاص دهد به این طریق که
  3. »باقى نگذارد تانیها بیاورد که حتى اثرى از آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دل

                                                        
 145ه، آی7: سوره انعام. 1
 125، آیه9: سوره توبه. 2

 312، ص16المیزان فی تفسیر القرآن، ج: نک. 3 



  

  در زیارت غدیریه 7امام علم  -2-4

. علمـی از همـه مـردم بـاالتر و برتـر باشـد       ازنظرباید که  علم اوست 7هاي امام  ویژگی از گریدیکی 
  :  فقراتی از زیارت غدیریه بیانگر علم امام است

  علم به حدود االهی -2-4-1 

أَ فَمن کانَ مؤمنـاً  «:  ى أَخبرَ عما أَولَاك من فَضله بِقَولهو اللَّه تَعالَ. العالم بِحدود اللَّه من جمیعِ البرِیه« 
 کَمن کانَ فاسقاً ال یستَوونَ أَما الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصـالحات فَلَهـم جنّـات المـأوى نُزُلًـا بِمـا کـانُوا       

خـداي واال در قـرآن   و  تر هستی م آگاهتر وعالمتو نسبت به احکام و دستورهاي خدا از همه مرد« 1»یعملُونَ
 7درباره مقام علمی امیـر مؤمنـان    7این جمالت امام هادي  نکهیباا(-خبر داده، تو را برتري داده ازآنچه

حضرت براي تأیید سخنان خود به آیاتی از قرآن استناد کرده که ناظر به برتري ایمان بر  حال نیباااست ولی 
را  اسـتدالل این شـیوه   7این است شاید امام  رسد میي که به نظر ا نکته. لم بر جهلفسق است نه برتري ع

أَمن هو قانت آناء اللَّیلِ ساجِداً و قائماً یحذَر اآلخـرَه و یرجـوا   «:  فرمایـد  که می، از خود قرآن اقتباس کرده

                                                        
 18، آیه32: سوره سجده. 1
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کـه در ایـن آیـه     1» ذینَ ال یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُـوا األَلبـاب  رحمه ربه قُل هل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ و الَّ
ی کـه اهـل عبـادت نیسـت     و کسشریف با اینکه در صدر آن بحث وسؤال درباره مقایسه انسان اهل عبادت 

ي از مقایسـه صـدر آیـه اسـت گویـا موضـوع       ریـ گ جـه ینتجواب یـا   درواقعولی در ذیل آیه که ، آمده است
کـه نکتـه لطیفـی از آن    ، نبودن را به عالم نبودن تعبیـر کـرده   و عابدعابد بودن را به عالم بودن و  دهش عوض

در مقابل او  و خضوع و عبادتعلم واقعی را به کسانی که اهل ایمان  خداي واال: د و آن اینکهشو میاستفاده 
و . علم حقیقی داراي درجات اسـت  رواز این  اند مراتبگر چه ایمان و اطاعت هم داراي د، کن میباشند عطا 

آیاتی که علم و ایمان را در کنار یکدیگر ذکر کـرده  ، د بر این ادعا اقامه کردشو میي از خود قرآن هم شواهد
بعث و لکـنَّکُم  یومِ البعث فَهذا یوم ال  و قالَ الَّذینَ أُوتُوا العلم و اإلِیمانَ لَقَد لَبِثتُم فی کتابِ اللَّه إِلى«:  نظیر

 -)3»یرفَعِ اللَّه الَّذینَ آمنُوا منکُم و الَّذینَ أُوتُوا العلم درجات و اللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیـرٌ «و  2» کُنتُم ال تَعلَمون
  »آیا کسی که مومن است مثل فاسق است؟ نه مساوي نیستند  :فرمود و 

، اسـتناد کـرده   7ي مقام علمی امیـر مؤمنـان   بربرترآن را  7هادي سورة سجده که امام 18دربارة آیۀ 
  :  د مؤید و یا شاهدي بر آن باشدتوان میروایاتی از طرق اهل تسنن رسیده که 

  . 4»و منظور از فاسق ولید بن عقبه است 7منظور از مؤمن على «:  یدگو میابن عباس درباره این آیه . 1
ولید به علـى  ، على و ولید بن عقبه با همدیگر به گفتگو پرداختند«:  یدگو میابن عباس در روایتی دیگر . 2
علـى بـه او   . کنم تر از تو جا را پر مى نیزه من تیزتر از تو و زبان من گویاتر از توست و در لشکر بیش:  گفت
  . 5»پس خدا این آیه را نازل کرد، ساکت باش اى فاسق:  گفت

درباره »  فَلَهم جنَّات المأوى«:  سخن خداي واال:  که شده نقله بعد عباس درباره آی از ابنهمچنین . 3 
  6. است شده نازلدرباره ولید بن عقبه ، جایگاه آنان آتش است»فَمأواهم النَّار«:  على است و سخن خداي واال

                                                        
ترسد و امیدوار  آیا کسى که در اوقات شب در حال سجده و ایستاده به عبادت مشغول است و از آخرت مى9، آیه39: سوره زمر. 1

دانند یکسانند؟ هرگز ولى تنهـا   دانند و آنها که نمى ت؟ بگو آیا آنها که مىخبران اس رحمت پروردگار خویش است مانند از خدا بى
 .شوند که داراى خرد باشند کسانى متذکر مى

مـدت بـین     ؛ وکسانى که علم و ایمان داده شدند، گویند همان طور که خدا در کتابش خبر داده بود، طـول 56، آیه30: سوره روم. 2
  .این همان آخرت و روز رستاخیر است، اما شما در دنیا به آن علم و ایمان نداشتیداید، و  دنیا و آخرت را خوابیده

؛ خداى تعالى مؤمنان را به یک درجه، و علم داده شدگان را به چند درجه برتـرى داده و خـدا بدانچـه    11، آیه58: سوره مجادله. 3
 پ.  کنید با خبر است مى

 572، ص1شواهد التنزیل، ج: نک. 4
  همان. 5
 همان .6
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 علم به تنزیل و تأویل قرآن -2-4-2

  . علم تنزیل و تأویل قرآن مخصوص شماست» التَّأوِیل و أَنت المخصوص بِعلمِ التَّنزِیلِ و حکمِ« 
تنزیـل   1 »مرَّه بعـد أُخـرَى  و  یختص بالموضع الذي یشیرُ إلیه إنزالُه مفرَّقاً  التَّنزِیلَ«:  دنویس میجناب راغب 

  . اى بعد از دفعه دیگر باشد که نازل کردن تدریجى و دفعهمختص به جایی است 
للموضع الـذي یرجـع     الموئلُ:  منهو  الرجوع إلى األصل:  أي، من األول  التَّأوِیلُ:  دنویس میراغب همچنین 

إِلَّا اللَّه و   تَأوِیلَه  و ما یعلَم:  ففی العلم نحو، علما کان أو فعال، ء إلى الغایه المراده منه ذلک هو رد الشیو  إلیه
  2»مالرَّاسخُونَ فی العل

، دشو میگفته  مکان بازگشتبه  - المأوِل -ى رجوع و بازگشت به اصل واعنبه م-أول -ادهم از  تّأویل  واژه
تأویـل  . باشـد  عمـل یاعلم  آن غایت چه، اراده شده از آن که یرد کردن چیزى به سوى غایت به معناي، تأویل

 3» لمِو ما یعلَم تَأوِیلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخُونَ فی الع«علم مانند آیه 

بعد از بررسی تمام موارد استعمال تأویل درآیات قرآن وبررسی اقوال مفسران در یـک   ;عالمه طباطبایی
  :  دنویس میجمع بندي 

مـواعظ  ، شود که اعم از احکام از حقیقت واقعى است که بیانات قرآنى به آن استناد داده مى  عبارت  تأویل
شود و از قبیل مفاهیمى  قرآن خواه محکم و یا متشابه یافت مىاین حقیقت در تمامى آیات . هاست یا حکمت

گنجد و علّـت   نیست بلکه از امور عینى متعالى است که در قالب الفاظ نمى، کنند داللت مىها  آن که الفاظ بر
اظ پس الف. اى آن را به ذهن ما نزدیک کند اینکه خداى سبحان آنرا در قید الفاظ افکنده این است که تا اندازه

  4. گردد شود و متناسب با فهم شنونده بیان مى جنبه مثال را دارد که براى تقریب به ذهن آورده مى
را بـا آیـات و روایـات     7امیر مؤمنان  بعد ازروشن شدن معناي تنزیل وتأویل دلیل اختصاص آن دو به

  :  یمکن میبررسی 
إِنَّا «: روایتی دیگر فرمود در و 5»مد من هذه األُمه أَحدبِنَا آلَ مح  لَا یقَاس«:  فرماید می 7امیر مؤمنان . 1

قَاسلَا ی یتد  أَهلَ بمعناي دو روایت این است احدي از مردم با اهل بیت ما قابـل مقایسـه نیسـت    6»بِنَا أَح .

                                                        
  799المفردات، ص: نک. 1
  99ص المفردات،: نک. 2
  7، آیه3: سوره آل عمران. 3
  49، ص 3 المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 4
  13؛ اإلختصاص، ص179معانی األخبار، ص. 5
  399المسترشد، ص. 6
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وکمـاالت هـیچ   هـاي انسـانی    اي از جنبه بنابراین در هیچ جنبه، وچون در روایت به جنبه خاصی مقید نکرده
  . قابل مقایسه نیست: کس با اهل بیت

  1 »بِاللَّه شَهِیداً بینی و بینَکُم و من عنده علم الکتاب  قُل کَفى«:  فرماید خداي واال می. 2
  2. » )امعلَیه السلَ(الَّذي عنده علم الکتَابِ هو أَمیرُ المؤمنینَ «:  قال 7أبی عبد اهللا  :روایت

 7امیر مؤمنان  تنها، آن کسی که علم کتاب نزد اوست:  در روایتی در توضیح آیه فرمود 7امام صادق 
  . است
ألنّهـم الّـذینَ عنـدهم علـم الکتَـابِ       6هم اَئمـه آل محمـد   «:  7قال ابو جعفر و ابو عبد اللَّه  -

  3. »بِجملَته
  . ظور امامان هستند بخاطر اینکه تمام علم کتاب نزد آنان استمن:  فرمودند 8امام باقر وامام صادق 

هو الَّذي أَنزَلَ علَیک الکتاب منه آیـات محکَمـات هـنَّ أُم الکتـابِ و أُخَـرُ      «:  فرماید خداي واال می. 3
م هونَ ما تَشابتَّبِعیغٌ فَیی قُلُوبِهِم زینَ فا الَّذفَأَم تَشابِهاتإِالَّ  م تَأوِیلَـه علَمما ی و هتَأوِیل غاءابت تنَه والف غاءابت نه

   »اللَّه و الرَّاسخُونَ فی العلمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه کُلٌّ من عند ربنا و ما یذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا األَلباب
نقـل  » ما یعلَم تَأوِیلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخُونَ فی العلـمِ  و«درباره  7یزید بن معاویه در روایتی از امام باقر 

قَد علم جمیع ما أَنزَلَ اللَّـه علَیـه مـنَ التَّنزِیـلِ و      -إِنَّ رسولَ اللَّه ص أَفضَلُ الرَّاسخینَ فی العلمِ«:  دکن می
قَـالَ قُلـت   ، و أَوصیاؤُه من بعـده یعلَمونَـه کُلَّـه    -یه شَیئاً لَم یعلِّمه تَأوِیلَهلینزِلَ علَ  و ما کَانَ اللَّه -التَّأوِیلِ

اكدف لتعیماً -جظیکُم قَولًا عقُولُ فا الخَطَّابِ کَانَ یقُـولُ إِنَّکُـم       ، إِنَّ أَبی إِنَّـه قُـولُ قُلـتا کَـانَ یم قَالَ و
حلَالِ و الحرَامِ و القُرآنِ قَالَ علم الحلَالِ و الحرَامِ و القُرآنِ یسـیرٌ فـی جنـبِ العلـمِ الَّـذي      تَعلَمونَ علم ال

  4»یحدثُ فی اللَّیلِ و النَّهارِ
داند که خداي واال از  او به تحقیق تمام آنچه را می-برترین راسخان در علم است 6همانا رسول خدا 

ر او نازل کرده است واین گونه نبوده که خدا چیزي بر او نـازل کنـد وتـأویلش را بـه او یـاد      تنزیل وتأویل ب
 . دانند اوصیاي بعد از او هم تأ ویل تمام آنچه بر اونازل شده را می، ندهد

  . دکن میفدایت شوم همانا ابا الخطاب درباره شما ادعاي بزرگی :  دکن میبعد یزید بن معاویه عرض 
). دارید(دانید شما علم حالل وحرام وعلم قرآن را می:  یدگو میهمانا :  گفتم:  یدگو میید؟ گو میچه :  فرمود

  . د چیزي نیستشو میعلم به حالل وحرام وعلم به قرآن در مقایسه با علمی که شبانه روز بر ما الهام :  فرمود

                                                        
  43، آیه12: سوره رعد. 1
  273، ص3 ؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج367، ص 1تفسیر القمی، ج . 2
  268، ص6جالتبیان فی تفسیر القرآن،  .3
  97، ص 1 تفسیر القمی، ج. 4
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به تمام حقیقت قرآن : ن معصومواماماامیر مؤمنان  د که تنهاشو میاز مجموعه آیات وروایات استفاده 
  . وهمه حقایق ومعارف قرآن در تفسیر وتأویل عالمند



  

  در زیارت غدیریه 7تقواي امام  -2-5

ابتدا الزم است یک بحث مفهوم شناسی درباره ، مسئلۀ تقواست 7پنجمین ویژگی الزم در امام معصوم 
  :  تقوا بیان شود

  معناي تقوا -2-5-1

، کردن خود است حفظ و داشتن به معناي محفوظ »اتقا« از است اسم »تقوا«کلمۀ «:  یدگو میجناب راغب 
  1»است شده تبدل »تاء« به واو آن بعد، بوده »وقوى« اصل در

نگـه  که از آن بیمنـاك اسـت    ازآنچهآن است که انسان نفس و جان خود را   تَقوا«:  افزاید همچنین وي می
  2. »نامیده شده است  هم تَقوا  ه گاهى خود ترسالبت، این حقیقت معناي تقواست، دارد

هـاي آن دربـارة امیـر مؤمنـان      در فقراتی از زیارت غدیریه به این ویژگی برجسته و جلوه 7امام هادي 
  :  پرداخته است 7

                                                        
  881المفردات، ص: نک. 1

  همان. 2 
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إِذَا و  عـنِ النَّـاسِ عافیـاً   و  علَى کَظمِ الغَیظ قَادراًو  للتُّقَى محالفاًو  أَشهد أَنَّک لَم تَزَل للهوى مخَالفاً« 
حافظـاً مـا   ، راعیـاً مـا اسـتُحفظت   ، بِما عهِد اللَّه إِلَیک عاملًـا و  راضیاً إِذَا أُطیع اللَّهو  عصی اللَّه ساخطاً

عتاستُود ،لتما حلِّغاً مبم ،دتعا وراً منتَظم«.  

  7یر مؤمنان ي تقواي امها جلوه -2-5-2

 . ي نفس مخالفت کرديبا هوا وستهیتو پ: « لَم تَزَل للهوى مخَالفاً«

  :  دنویس می» هوي«جناب راغب درباره معناي  
این اسـت  » هوي«آن به  هیتسم وجهو  ي شهوت استسو به؛ به معناي تمایل نفس انسان »  الهوى«کلمه « 

  . 1»اندکش طرف جهنم می آخرت به و در بتیو مصکه صاحبش را در دنیا به رنج 
قـرآن کسـانی    ازنظـر افـراد   نیتـر  گمـراه 2» و من أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَیرِ هدى منَ اللَّه«:  فرماید قرآن می

خداي واال یکی از شرایط رفتن به بهشت را همراهـی نکـردن بـا هـواي     و  هستند که تابع هواي خود هستند
فَـإِنَّ الجنَّـه هـی      و نَهى النَّفس عنِ الهـوى   من خاف مقام ربه«:  فرماید و می داند یما آن ب و مخالفتنفس 

تـو پیوسـته در تمـام عمـر بـا      «:  دهـد  شهادت می 7درباره امیر مؤمنان  7از این رو امام هادي  3» المأوى
دهـد از ایـن    حضرت هم همین را نشان مـی زندگی نورانی آن  خیو تار» کردي و مبارزههواي نفس مخالفت 

:  فرمـود  7بهشتیان است که امام صادق  نیدر ببهشت  کننده میتقساهل بهشت است بلکه خود  تنها نهرو او 
»یمقَس یلالنَّارِ  ع نَّه وکننـده  میتقسـ مـن  «:  کـه فرمـود   دکنـ  میاز خود آن حضرت نقل  7و امام باقر  4»الج 

الجنَّـه و    یا علی أَنت قَسـیم «:  که فرمـود  دکن میصادق از رسول خدا نقل  و امام 5. »...هستم و جهنمبهشت 
  6 . »...النَّارِ

اولین اثر آن و  دشو میآثار آن در وجود و رفتار او آشکار ، ی کسی با هواي نفس پیوسته مخالفت کردوقت
  . »ى محالفاًو للتُّقَ«: فرماید می 7از این رو امام هادي ، تقواست

از دوسـتان بـا    هرکـدام و آن ایـن اسـت کـه    . محالفه به معناي مواخاه اسـت «:  یدگو می ;عالمه مجلسی
پس معناي این جمله ایـن   7.»د که او را مساعدت و تقویت کند و با او متفق باشدشو می قسم همدوست خود 

                                                        
  849ص المفردات،. 1
 50، آیه28سوره قصص، . 2
  41و40، آیه 79سوره نازعات،  3
 324، ص2 تفسیر القمی، ج: نک. 4
  415، ص1 جبصائر الدرجات،  :ك.ر. 5
  ). اي علی تو تقسیم کننده بهشت وجهنم هستی(، 213، ص)مفید(األمالی : نک. 6
  368، ص97 بحار األنوار، ج: نک .7
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همـراه ومـالزم تقـوا و امـام     و  کـرده  یمدر تمام زندگی خود همیشه متقی زندگی  7است که امیر مؤمنان 
للَّه لَو أُعطیـت  و «:  فرماید که می چنان، و تقواي امیر مؤمنان از زبان خودش شنیدنی است. المتّقین بوده است

قسـم   به خـدا  1»علتُهاألَقَالیم السبعه بِما تَحت أَفلَاکها علَى أَن أَعصی اللَّه فی نَملَه أَسلُبها جِلب شَعیرَه ما فَ
اندازه گرفتن دانه جـوي از   را به خداي واالتا است به من بدهند ها  آن در زیر و آنچهي هفتگانه ها آسماناگر 

  . مکن مینروي ستم از دهان موري معصیت کنم هرگز این کار 
و علَـى  «:  فرمایـد  مـی و  دکن میذکر  7یی از آثار تقوا در حالت نفسانی و رفتار امیر مؤمنان ها نمونهبعد 

یکـی از  . »خشـم تسـلط کامـل داشـتی     در حالـت خشـم و کنتـرل نفـس     فروبـردن تو در :  کَظمِ الغَیظ قَادراً
حتی  7کارزار است که امیر مؤمنان  دانیدر مدر حال نبرد با دشمن ، شرایط براي کنترل خشم نیتر سخت

در مسـیر رضـاي    صدر صدشتند تا غضب او کامل دا و تسلطدر این شرایط سخت هم برخشم خود نظارت 
تـوقفی کـرد   ، عبدود را زخمی کرد عمر بن که یهنگام«. نمونه آن در جنگ احزاب بوده استکه  االهی باشد

وقتـی از میـدان جنـگ    ، دکنـ  مـی علی علـت آن را بیـان   «:  فرمود 6پیغمبر ، بعد ضربه نهایی را وارد کرد
قَد کَانَ شَتَم أُمـی و تَفَـلَ فـی وجهِـی فَخَشـیت أَن      «:  اب دادجـو ، »پیغمبر از علت آن سؤال کرد، برگشت

ی اللَّهف قَتَلتُه ا بِی ثُمکَنَ متَّى سح ی فَتَرَکتُهظِّ نَفسحل ه2. »أَضرِب  
انداخت بنابراین ترسیدم ضربه زدنم به خـاطر   به صورتمدهان  آبو  به خاطر اینکه به مادرم اهانت کرد 

سپس او را به خـاطر خـدا   ، از این رو از او فاصله گرفتم تا خشمم آرام گرفت، باشد) هواي نفس(فی دلتش
  . کشتم
خشـم در   اظهـار (، يشـد  یمغضبناك ، شد یمی خدا معصیت و نافرمانی و وقت:  و إِذَا عصی اللَّه ساخطاً 

اظهـار  . (يشد یم و خشنودتو راضی  شد یمی خدا اطاعت تو وق:  راضیاًو إِذَا أُطیع اللَّه). مقابل معصیت خدا
  ). رضایت در هنگام اطاعت خدا

اطاعـت و معصـیت   ، او و غضـب بنده واقعی خدا بود از این رو مالك رضایت  7ازآنجاکه امیر مؤمنان 
از نافرمـانی  و  شـد  یمـ یی او خوشـحال  هرجابا اطاعت خدا از طرف هرکسی و در هر کاري و در ، خدا بود

به بـرادرش عقیـل کـه سـهم      7واکنش امیر مؤمنان . شد یمدا از هرکسی و در هر شرایطی او خشمناك خ
شخص دیگري هـردو   انیو جرحضرت  و خشمکرد  درخواستمسلمین براي خودش  المال تیببیشتري از 

صـاعاً و    من بـرِّکُم   حتَّى استَماحنی  و اللَّه لَقَد رأَیت عقیلًا و قَد أَملَقَ«:  فرماید می، البالغه آمده است نهجدر 
و عـاودنی مؤَکِّـداً و     الشُّعورِ غُبرَ األَلوانِ من فَقرِهم کَأَنَّما سودت وجوههم بِـالعظلمِ   رأَیت صبیانَه شُعثَ

لَـه    مفَارِقاً طَرِیقَتی فَأَحمیـت   نِّی أَبِیعه دینی و أَتَّبِع قیادهکَرَّر علَی القَولَ مرَدداً فَأَصغَیت إِلَیه سمعی فَظَنَّ أَ
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نَفي دذ ضَجِیج ا فَضَجعتَبِرَ بِهیل هن جِسما مأَدنَیتُه ه ثُمیددا       حهـمیسـن محتَـرِقَ مأَن ی کَـاد ا وهن أَلَمم
یا عقیلُ أَ تَئنُّ من حدیده أَحماها إِنسانُها للَعبِه و تَجرُّنی إِلَى نَارٍ سجرَها جبارهـا    فَقُلت لَه ثَکلَتک الثَّواکلُ

ونَـه  و أَعجب من ذَلک طَارِقٌ طَرَقَنَا بِملفُوفَه فـی وِعائهـا و معج    لغَضَبِه أَ تَئنُّ منَ األَذَى و لَا أَئنُّ من لَظَى
أَهلَ البیت فَقَـالَ   شَنئتُها کَأَنَّما عجِنَت بِرِیقِ حیه أَو قَیئها فَقُلت أَ صلَه أَم زکَاه أَم صدقَه فَذَلک محرَّم علَینَا

ی لتَخدعنی أَ مختَبِطٌ أَنت أَم ذُو جِنَّـه  أَ عن دینِ اللَّه أَتَیتَن  لَا ذَا و لَا ذَاك و لَکنَّها هدیه فَقُلت هبِلَتک الهبولُ
  1.»أَم تَهجرُ

و  المـال شـمارا از مـن درخواسـت کـرد      به خدا قسم عقیل را در اوج فقر دیدم که یک من گندم از بیـت 
که گویى صورتشـان را بـا نیـل سـیاه     ، ي تیره دیدمها رنگو  غبارآلودبا موهاى ، کودکانش را از پریشانى فقر

  . کرد سخنش را تکرار مىو  عقیل به درخواستش اصرار، دندکرده بو
از راه و روشم دست برداشـته  و  کرد که دینم را به او فروخته او خیال مىو  کردم من به گفتارش توجه مى

، ي را گداخته و به بدن او نزدیک کردم تا مایه عبرتش شـود ا پاره آهندر این اثنا ، دهم اش تن مى و به خواسته
:  بـه او گفـتم  ، نزدیک بود از آن آهن گداخته بسـوزد و  ناله زد پاره آهناز حرارت آن ، ن چون ناله بیمارناگها

ي که انسانى آن را به شوخى و بازى برافروخته ا پاره آهنآیا تو در برابر ، مادران داغدار بر تو بگریند اى عقیل
آیـا تـو از ایـن    ! کشانى؟ خشم خود افروخته مىآتشى که خداي قهار به جهت  جانب بهولى مرا ، زنى ناله مى

  !من از آتش سوزنده جهنّم ناله نزنم؟و  درد اندك ناله بزنى
حلوایى کـه آن  و  سربستهتر برنامه شخصى است که در تاریکى شب با ظرفی  از سرگذشت عقیل عجیب

اند نزد مـن   تفراغ مار ساختهاس ایمارگویی آن را با آب دهان  که يطور بهرا خوش نداشتم و به آن بدبین بودم 
نه این اسـت و  :  گفت. بیت حرام است که بر ما اهل ها نیااین صله است یا زکات یا صدقه؟ :  به او گفتم، آمد

یا دستگاه فکـر  ! اى از راه دین خدا فریبم دهى؟ آمده، مادرت به عزایت بنشیند:  گفتم. بلکه هدیه است، نه آن
  »!یی؟گو هودهیباى و یا  دیوانهیا ، خورده هم بهات  و اندیشه
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  و سکوت معنادارش در فتنه سقیفه7شجاعت امام  -2-6

  . افراد زمان خود باشد نیتر شجاع دیباامام ، شجاعت اوست 7هاي امام  ویژگی از گریدیکی 

  در دوران غصب خالفت 7شجاعت امیر مؤمنان  -2-6-1

 لَا أَحجمت عن مجاهده عاصیک نَاکلًـا و  جازِعاً مسکت عن حقِّکلَا أَو  أَشهد أَنَّک ما اتَّقَیت ضَارِعاً« 
لَـا ضَـعفت و لَـا    و  لَا وهنت لما أَصابک فی سبِیلِ اللَّهو  لَا أَظهرت الرِّضَا بِخلَاف ما یرضَى اللَّه مداهناًو 

فَوضـت إِلَیـه   و  بل إِذ ظُلمت فَاحتَسبت ربک، ذَ اللَّه أَن تَکُونَ کَذَلکمعا، استَکَنت عن طَلَبِ حقِّک مرَاقباً
ا ذَکَرُواو  أَمرَكفَم ظُواو  ذَکَّرتا اتَّعفَم ظتعخَافُواو  وا یفَم اللَّه مفتَهدهـم کـه از روى    شهادت مـى ؛ »خَو

بـه خـاطر تـرس و    و  عجـز از گـرفتن حقـت بـاز نایسـتادى     تـابى و   ر اثر بىبو  کارى نکردى زبونى محافظه
به علّت سستى بر خالف آنچه خـدا را خشـنود   و  از پیکار با غصبان والیتت قدم به عقب نگذاشتى، وحشت

و بـه خـاطر تـرس و    . براى آنچه در راه خدا به تو دررسیده سست نشـدى و  کرديکند اظهار خشنودى ن مى
که مـورد سـتم    بلکه زمانى، پناه به خدا از اینکه چنین باشى، درمانده نگشتىزبونى از خواستن حقّت ناتوان و 

سـتمکاران را پنـد دادى ولـى    و  کارت را به او واگـذار کـردى  و  به حساب پروردگارت گذاشتى.واقع شدى
  . ولى نترسیدند، آنان را از خدا ترساندىو  قبول نکردند  اندرز دادى ولىو  نپذیرفتند
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  7مؤمنان  تحلیل شجاعت امیر
سـاله قبـل از   25را دوره  7ی سکوت معنادار امیر مؤمنان جابیو اعوامل سلبی  7در اینجا امام هادي 

  :  فرماید و می دکن میحکومت ظاهري ایشان تحلیل 
یکـی از   هیـ و تق. ساله تحت عنوان کلی به نـام تقیـه بـوده اسـت    25کار امیر مؤمنان در این مدت طوالنی 

وتقیـه؛ آن  . است قرارگرفته دیو تأکو روایات هم مورد تأیید  1شیعه است که در قرآناحکام اعتقادي مذهب 
بلکـه بـه سـبب    ، نباشـد ) که از عوامل سلبی اسـت (است که سکوت انسان به خاطر ضعف و ترس و ذلت 

در اینجا هم به خاطر نبـودن شـرایط و زمینـه الزم بـراي پـذیرش      . دکن میمصالح باالتري عقایدش را علنی ن
در مواقع ضروري که اصـل دیـن بـه     و جزي کرده بودند ریگ کنارهظاهراً از جامعه  7امیر مؤمنان ، الفتخ

ما اتَّقَیت «از این رو ظاهراً مراد حضرت از ، کردند ی دخالت نمیو اجتماعدر کارهاي سیاسی ، افتاد یمخاطر 
هـا   آن ی جامعه آشفته آن روز باشد کـه عو اجتماي حضرت از متن مسائل سیاسی ریگ کنارهاشاره به » ضَارِعاً

از ایـن رو وقتـی   ، پذیرش حضرت را نداشتند وگرنه از ناحیه حضرت آمادگی کامـل بـود   تیو ظرفآمادگی 
  . ي کردریگ کنارههمه جامعه او را کنار گذاشتند او هم 

، يرانگـا  سـهل . 4سـازش  . 3تنبلـی  . 2ی و سسـت ضـعف  . 1:  عوامل سـلبی دیگـري ماننـد   ، غیر از ترس
کنـد   و سکوتکه ممکن است سبب شود که انسان از ضایع شدن حق خود جلوگیري نکند ... ظاهرسازي و

و  و لَا أَمسکت عن حقِّک جازِعاً أَشهد أَنَّک ما اتَّقَیت ضَـارِعاً «: است کرده اشارهها  آن به 7که امام هادي 
لَـا أَظهـرت الرِّضَـا بِخلَـاف مـا      و  عن مجاهده عاصیک نَاکلًا لَا أَحجمتو  لَا أَمسکت عن حقِّک جازِعاً

لَا ضَـعفت و لَـا اسـتَکَنت عـن طَلَـبِ حقِّـک       و  لَا وهنت لما أَصابک فی سبِیلِ اللَّهو  یرضَى اللَّه مداهناً
 .»مرَاقباً

و ي انگـار  سـهل معنـاي   بـه و  آنچـه در درونـش اسـت   به معناي اظهـار کـردن بـر خـالف آن     «:  المداهنه
  . 2»ي وریاکاري هم آمده استظاهرساز

و ی اسـ یو سشرایط اجتمـاعی   نیتر یبحراندر  7اشاره به شجاعت امام ، در این فقرات 7امام هادي 
 سـرزنش ترسـی از   گونـه  چیهـ در بیان حق در مقابل خلفـاي جورودشـمنان لجـوج وعنـود     که  ی استنظام

از آن منجر  و دفاعبه خاطر همین شجاعت دربیان حق  بسا چها تهدید مخالفان نداشتند تا جایی که کنندگان ی
  :  فرماید می از حقدر دفاع  7درباره شجاعت امیر مؤمنان  7چنانکه امام هادي . شد 7به شهادت امام 
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ـ نگرفتن حق خود به خاطر عجـز و  و  که تقیه تو از باب ناتوانی نبود دهم یمگواهی  بـه  و  ی نبـود تـاب  یب
نبود که برخالف رضاي خدا بخاطرسازش  چنانو  ي نکرديریگ کنارهخاطر سستی از پیکار با غاصبان حقت 

نـه بـه خـاطر اینکـه     و  درراه خدا به تو رسـید سسـتی نکـردي    آنچهدر برابر و  با دشمن اظهار رضایت کنی
که چنین بوده  برخدا پناه، ان درمانده باشیضعیف باشی و نه اینکه از گرفتن حق خود به خاطر ترس از غاصب

، پروردگارت گذاشتی و کارت را بـه او واگـذار کـردي    حساب بهبلکه چون به تو ستم کردند تو آن را ، باشی
را از خـدا  هـا   آن نبودنـد و کردي ولی موعظـه پـذیر    و موعظهدادي ولی پند نگرفتند  را پندوغاصبین حقت 

  . ترساندي ولی نترسیدند

  میاندار جنگ احزاب 7علی  -2-6-2

 »هقَّ جِهادح ی اللّهف دتاها امیر مؤمنان جی أَنَّک دأَشه و ،ارِهإِلَى جِو اللَّه اكعتَّى دو  ح  إِلَیـه ضَکقَب
ارِهیهو  بِاختجالح كاءأَعد أَلزَم ،اكهِم إِیلَیهِم، بِقَتله عجالح تَکُونَ لَکلَى  ،لغَه عالجِ البجنَ الحم ا لَکم عم

هیعِ خَلقمتا اینکـه  ، که سزاوار بود جهاد کردي طور آنخدا  درراهتو که  اي امیرمومنان دهم یم و شهادت. »ج
تـو را بـر    حجـت و  را قـبض روح فرمـود   خودتـو بـا اختیـار   و  خداي واال تو را به جوار خود دعوت کـرد 

هـاي   تو حجـت  نکهیباا، تمام باشدها  آن تو را کشتند تا حجت تو برها  آن ه خاطر اینکهب، دشمنانت الزم کرد
  . خلق خدا داشتی بر همه) غیر از شهادتت(رساي دیگري

  :  فرماید ي جنگ با دشمن میها دانیمدر  7شجاعت امیر مؤمنان درباره
 .»األَحزَابِ یوم بدرٍ و یوم األَیام المذکُورهو  و المقَامات المشهوره هدالمشهومواقف و لَک ال« 

و المقَامات «در  1.آمادگى و ایستادگى آمده اسـت ، به معناي ایستگاه)  وقف(از  مواقف   جمع آن، الموقف 
 نـان ساز امیر مؤم و سرنوشتي ماندگار ها جنگي ها مکانهر دو اشاره به  و مقاماتشاید مواقف » المشهوره

مقامـات اشـاره بـه مقامـات      دیشا ای، هاست شجاعتخاطرات آن  ادآوریو دیدنی  ها مکانباشد که این  7
باشـد   و شـرك کفر  و سرانباکشتن پهلوانان  ها جنگي افتخارآمیز قهرمانی حضرت در این ها و مدالمعنوي 

 6خدا ی از رسول و گاه و جهاداو در آیات مربوط به جبهه  و مدحخداي متعالی با تجلیل  ازکه گاهی 
  .کردند کسب می 7ی از جبرئیل امین و گاه

  :امام هادي در جمالت ذیل به آن اشاره فرموده است
کـه در هرکـدام   ... وحنین و بریو خواحد  و احزابی مثل روز بدر ادماندنی بهروزهاي : و األَیام المذکُوره

ی از شـجاعت امیـر   زدن و مثالی ادماندنی بهي مختلف ها هصحنبشریت  خیو تار و مسلمانانروزها اسالم  ازاین
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صورت  ی بهو گاهصورت تصریح  گاهی به، هم اتیو رواقرآن  اتیدر آبه یاد دارند تا جایی که  7مؤمنان 
   )شده دادهتوجه  ها صحنهاشاره به این 

را در آن شـرایط ترسـیم    منانو دشـ که امام با آیات قرآن وضعیت مسـلمانان  (:  یوم بدرٍ و یوم األَحزَابِ
 ). کرده است

 زلزِلُـوا  و المؤمنُـونَ  ابتُلـی  هنالـک  الظُّنُونَا بِاللّه تَظُنُّونَ و الحناجِرَ القُلُوب بلَغَت و األَبصار اغَتإِذ ز« 
 الَـت و إِذ ق غُرُوراً إِلّا رسولُه و اللّه وعدنَا ام مرَض قُلُوبِهِم فی الَّذینَ و المنافقُونَ یقُولُ إِذ و شَدیداً الًالززِ

 هـی  ما و عوره االنَّبِی یقُولُونَ إِنَّ بیوتَن منهم فَرِیقٌ یستَأذنُ و فَارجِعوا لَکُم مقام ال یثرِب أَهلَ یا منهم طائفَه
 و اللّـه  وعـدنَا  مـا  هـذا  قالُوا األَحزاب المؤمنُونَ رأَ او لَم«:  لَّه تَعالَىو قَالَ ال. »فرارا ایرِیدونَ إِلّ إِن بِعوره

ــولُه سر قَ وــد ص ــه ــولُه و اللّ ســ ر ــم او م هــ زاد ــاً اإِلّ ــلیماً و إِیمان ــت »تَس ــرَوهم و هزَم ــت عم فَقَتَل
مشـرکان را   تیـ و جمعاحزاب کشتی  در جنگمرد قهرمان قریش را  نیتر بزرگوتوعمروبن عبدود (جمعهم

 و القتـالَ  المـؤمنینَ  اللّـه  کَفَى و خَیراً الُوانی لَم بِغَیظهِم کَفَرُوا الَّذینَ هو رد اللّ«، )ي کرديارفرو تو پراکنده 
  1»عزِیزاً قَوِیا اللّه کانَ
در اینجـا بـه   . ت ساز وکلیـدي داشـت  درآن سرنوش 7احزاب از جنگ هایی بود که نقش امیر مؤمنان  
یم که بعد از پیروزي مسلمانان بـا کشـتن عمـروبن عبـدود قهرمـان معـروف       کن میهاي این جنگ اشاره  پیامد

  :اتفاق افتاد 7عرب به وسیله امیر مؤمنان 

   پیامدهاى جنگ احزاب -2-6-2-1
براى همیشه به نفـع مسـلمانان   جنگ احزاب نقطه عطفى در تاریخ اسالم بود و توازن نظامى و سیاسى را 

  :  توان پیامدهاى پربار این جنگ را در چند جمله بیان کرد خالصه مى طور به، زد به هم
رو شـدن دسـت    -2ها  آن شدن برترین قدرت نهایى شکسته درهمناکام ماندن آخرین تالش دشمن و  -1

 -4ن خاطره دردناك شکسـت احـد   جبرا -3منافقان و افشاگرى کامل در مورد این دشمنان خطرناك داخلى 

                                                        
آن روزى که چشمها از ترس خیره، و دلها به گلوگاه رسید، و در باره خـدا بـه پنـدارها     25وآیه13تا10، آیات33: سوره احزاب. 1

خـدا و  : همان روزى که منافقان و بیمـاردالن گفتنـد  . در آن هنگام بود که مؤمنان آزمایش شدند، و سخت متزلزل گشتند. افتادید
دیگـر جـاى درنـگ برایتـان نیسـت،      ! اى اهـل مدینـه  : اى از ایشان گفتند روزى که طائفه. سولش جز فریبى به ما وعده ندادندر

هاى ما در و بام محکمـى نـدارد، در حـالى     اى از ایشان از پیامبر اجازه برگشتن گرفتند، به این بهانه که گفتند خانه برگردید، وعده
اى است که خدا و رسـولش بـه    این همان وعده: وچون مؤمنان احزاب را دیدند، گفتند. رار نداشتندکه چنین نبود، و منظورى جز ف

اى نگرفتند و خدا آنـان را کـه کـافر     ما داد، و خدا و رسولش راست گفتند، و از دیدن احزاب جز بیشتر شدن ایمان و تسلیم، بهره
زحمت جنگ را هم از مؤمنان برداشت، و خدا همواره توانـا و عزیـز    شدند، به غیظشان برگردانید، به هیچ خیرى نرسیدند، و خدا

  . است
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باال رفتن سطح روحیه و معنویـت مسـلمانان    -5و افزایش هیبت آنان در قلوب دشمنان  ورزیدگى مسلمانان
تثبیت موقعیـت پیـامبر ص در داخـل و خـارج      -6به خاطر معجزات بزرگى که در آن میدان مشاهده کردند 

  1. هیظریهود بنى قفراهم شدن زمینه براى تصفیه مدینه از شر  -7مدینه 

  رادمرد نبرد احد 7علی  -2-6-3

 »دأُح ومی ال«:  )جنگ احد و روز( و ونَ ودونَ إِذ تُصعلى تَلوع دأَح ولُ ووکُم الرَّسدعی ی2»أُخـراکُم  ف 
نَصـرَ  و  تَّى صرَفَهما عنکُم الخَـائفینَ ح، أَنت تَذُود بِهِم المشرِکینَ عنِ النَّبِی ذَات الیمینِ و ذَات الشِّمالِو 

تـا جـایی    کـردي  دفع می 6ي شجاعان مشرکان را از اطراف پیامبر ها حمله تو که یدرحال؛ »بِک الخَاذلینَ
تـو   واسـطه  بهاسالم را  خورده شکستکرد ولشکر  از شما منصرف می و ترسرا با رعب ها  آن که خداي واال

  .داد نصرت

  درجنگ احد 7نقش امیر مؤمنان -2-6-3-1
و در این جنگ نیـز هماننـد    جنگ أحد بعد از جنگ بدر بود«:  دنویس میدرباره جنگ احد  ;شیخ مفید  

و در این جنگ لواء نیـز کـه پـرچم قبیلـه      بود 7به دست امیر مؤمنان  6رسول خدا  جنگ بدر پرچم
و  شـد  7بدر فتح به دست تواناى على است به دست آن حضرت داده شد و در این جنگ نیز مانند جنگ 

در جـایی کـه دیگـران     و ثبـات قـدم  ها  صبر و نیکوتحمل کردن سختی، در این جنگ از امتیازات اختصاصی
 کشـید  6و رنجى که در این جنـگ در دفـاع از حـریم رسـول خـدا       و از میدان جنگ گریختند لغزیدند

و غم  مشرکان و گمراهان را از پاى درآورد سراناو شمشیر  لهیوس بهو خدا  احدي از اهل اسالم متحمل نشد
و در اینجا بود که جبرئیل در میان فرشتگان زمـین و آسـمان در    ساخت برطرفو اندوه را از پیغمبر خویش 

اختصاص نزدیک بودن او به خودش را کـه از مـردم مخفـی بـود     ، و پیامبر هدایت گفت ها سخنفضیلت او 
  3. » آشکار کردها  آن براي
مـا را از جریـان جنـگ     کـاش  يا:  روزى در مجلسی به عبد اللَّه بن مسعود گفتـیم :  یدگو میید بن وهب ز

و فـرار   شکسـت  وبعد از بیان چگونگی شکل گرفتن جنـگ   ابن مسعود ي؟کرد یمأحد و چگونگى آن آگاه 
سـیله غالـب   خالی کردن صـحنه بـه و   ذکرو  امیر مؤمنان در آن مؤثردشمن در بخش اول جنگ و ذکر نقش 

                                                        
  263، ص17جتفسیر نمونه،  1

گریختید که توجه بـه احـدى نداشـتید تـا      بیاد آرید هنگامى که در روز احد، چنان وحشت زده مى(153، آیه3: سوره آل عمران. 2 
 .خواند توجه نکردید زار مىآنجا که پیغمبر هم که شما را به یارى دیگران در صف کار

 78، ص1 اإلرشاد، ج: نک. 3
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از همان نقطه استراتژیک  مجدد دشمن غنائم و حملهي آور جمعپشت جبهه در گردنه کوه أحد به بهانه  افراد
شـجاعت امیـر مؤمنـان     ریـ نظ یببه نقش ، بقیه لشکر اسالم و فرارو کشته شدن حدود هفتاد نفر از مسلمانان 

که (طالب  مردم گریختند جز على بن ابی همه«:  دیگو میو  پردازد یمجنگ  ساز سرنوشتدر این قسمت  7
هـا   آن سپس برخى از یاران آن حضرت به میدان جنـگ برگشـتند کـه در پیشـاپیش    ) او به تنهائى بجاى ماند

 از:  و عمـر کجـا بودنـد؟ گفـت     ابوبکرپس :  به او گفتم، عاصم بن ثابت و ابو دجانه و سهل بن حنیف بودند
آمـد رسـول خـدا     کـه  یهنگامو  روزآمدپس از سه :  عثمان کجا بود؟ گفت : گفتم، بودند که فرار کردندها  آن

:  اللَّه بن مسـعود گفـتم   به عبد«:  دیگو میراوى حدیث . »!مسافت دورى رفتى) اى عثمان: ( به او فرمود6
را کـه گفتـى از چـه     ها نیاپس «:  گفتم به او، »من از کسانى بودم که گریختند«:  گفت» تو خودت کجا بودى؟

ی در به تنهائماندن على  پابرجاراستى :  به او گفتم. از عاصم بن ثابت و سهل بن حنیف:  کسی شنیدى؟ گفت
، شـدند  زده شگفتفرشتگان ، یکن میتو از این جریان تعجب  اگر:  گفت! است؟ زیانگ شگفتآن شرایط بسیار 

  ولَا فَتى، إِلَّا ذُو الفَقَارِ  لَاسیف«:  زد یمد و فریا رفت یمی که جبرئیل در آن روز از زمین آسمان باال دان ینمآیا 
مردم شنیدند که کسـى در آسـمان   :  بود؟ گفت 7از کجا دانسته شد که این گفتار جبرئیل :  ؟ گفتم» إِلَّا علی

  . 1»او جبرئیل بود:  کسی بود؟ فرمود آنچهپرسیدند گوینده  6از پیغمبر ، زد یمچنین فریادى 
  :  دیگو میعمران بن حصین 

 7على ) و گریختند(پراکنده شدند ) اهللا علیه وآله صلی(وقتی در جنگ احد مردم از اطراف رسول خدا 
کرده به  سربلندایستاد حضرت ) اهللا علیه وآله صلی(که شمشیرش را به گردن آویخته بود آمد و مقابل پیغمبر 

، آوردم اسـالم  نکـه یازا پـس آیـا  ! ى رسول خداا«:  عرض کرد» چرا تو با مردم فرار نکردى؟«:  فرمود 7على 
علـى  . اشاره کرد، شوم؟ پس حضرت به گروهى از دشمنان که از کوه سرازیر شدند و قصد او را داشتند کافر
نیز حملـه  ها  آن به 7على ، سپس اشاره به گروهى دیگر کرد، را دور کردها  آن ور شد و حملهها  آن به 7

سـپس  ، را نیـز تـار و مـار کـرد    ها  آن 7س اشاره به گروه دیگرى کرد و على سپ، کرد و آنان را فراري داد
هـا   آن شدند و ما نیز با زده شگفت اى رسول خدا فرشتگان«:  نزد آن حضرت آمده و عرض کرد 7جبرئیل 
! ؟دکنـ  مـی ی با شـما مواسـات و یـارى و همراهـى     خوب بهخود  باجان 7شدیم که چگونه على  زده شگفت

:  عـرض کـرد   7او از من است و من از اویم؟ جبرئیـل   نکهیباانکند  طور نیاچرا :  مودفر 6رسول خدا 
  2 . »من نیز از شما دو تن هستم

  

                                                        
 80، ص1 اإلرشاد، ج: نک. 1
  همان. 2
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  سردار سرافراز جنگ حنین 7علی  -2-6-4

ـ إِذ أَعجبتکُم کَثرَتُکُم فَلَم تُغـنِ عـنکُم شَـیئاً و    «:  علَى ما نَطَقَ بِه التَّنزِیلُ و یوم حنَینٍ«   علَـیکُم  اقَتض
ت بِما األَرضبحر لَّیتُم ثُمدبِرِینَ وأَنزَلَ اللّ م ثُمه ینَتَهکلى سع هولسر لَى وینَ عنؤم1»الم    نُـونَ أَنـتؤمالم و

یکلن یم ینَو  وزِمنهي المنَادی اسبالع کمقَـرَه :  عه البورس ابا أَصحـا أَ ، یرَه   یـه الشَّـجیعتَّـى  ، هـلَ بح
راجِینَ وعـد اللَّـه   ، تَکَفَّلت دونَهم المعونَه فَعادوا آیِسینَ منَ المثُوبهو  کَفَیتَهم المؤُونَه استَجاب لَه قَوم قَد

ـ  على ذلک دبع من هثُم یتُوب اللّ«:  ذَلک قَولُه جلَّ ذکرُهو  تَعالَى بِالتَّوبه ـ م و أَنـت حـائزٌ درجـه     »اءن یش
زمـانى کـه نفـرات زیـاد     « :بنابر آنچه قرآن در این آیه به آن گویا شد، روز حنین 2؛»فَائزٌ بِعظیمِ األَجرِ، الصبرِ

، اش بر شما تنگ شـد  زمین با آن فراخىو  نیاز نکرد ولى شما را به هیچ وجه بى، شما باعث شگفتى شما شد
تـو  » مؤمنـان «.»آنگاه خدا آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمـود .سپس روى گردانده فرار کردید

اهـل بیـت     اى، اى اصحاب سوره بقـره :زد خودرگان را صدا مى عمویت عباس شکستو  بودى و همراهانت
دار  کمـک را عهـده  هـا   آن بـه جـاى  و  را کفایت کردىها  آن که تو رنج، تا جماعتى به او پاسخ دادند، شجره
خدا که عظـیم    این است سخنو  امیدوار به وعده خداى تعالى به توبهو  پس نومید از پاداش برگشتند، شدى

که تو درجه صبر را به دست  درحالى، توبه کسى را که بخواهد، پذیرد پس از آن آنگاه خدا توبه مى«:باد یادش
  .به مزد بزرگ پیروز شدىو  آوردى

  در جنگ حنین  7نقش امیر مؤمنان -2-6-4-1
 عبدالمطلبو عباس بن  7مقصود از این مؤمنان علی «:  دنویس میدرباره جنگ حنین  ;عالمه طبرسی 

پیغمبـر   کـه  یهنگـام . کردنـد  و هفت نفر دیگر بودند که در اطراف حضرت رسول از آن جناب حمایـت مـی  
فراریـان را صـدا زنـد و    :  اى بلندى داشت فرمـود ند به عمویش عباس که صدکن میمشاهده کردند مردم فرار 

                                                        
خداوند در مواقف بسیارى شما را یارى کرد، و مخصوصا در روز جنگ حنین که کثرتتان شـما را بـه   (26-25، آیه9: سوره توبه. 1

اخیش بر شما تنگ شد، و سرانجام پا بفرار نهادید، آن گـاه خـدا   شگفتتان آورده بود، اما کارى برایتان نساخت، و زمین با همه فر
دیدید فرو فرستاد، و کسانى را که کافر بودند عـذاب   سکینت خود را بر پیغمبرش و بر مؤمنان نازل نمود، و لشکریانى که شما نمى

 ).کرد و همین است کیفر کافران
وعمویـت عبـاس فراریـان وپشـت     . ویارانت هستی) اي امیر مؤمنان(تويومنظور از مؤمنان در آیه (ابن مشهدي، مزار کبیر، ص . 2

برجهـاد در  ) ص(که با رسول خـدا  (اي اصحاب سوره بقره، واي اهل بیعت شجره: کنندگان به صحنه جنگ را اینگونه صدا می زد
م تنهـا کسـی بـودي کـه سـختی      ، با اینکه گروهی از آنها نداي عباس را اجابت کردند، اما تـو در آن هنگـا  )راه خدا بیعت کردید

از ) بخاطر پشت کردن به جنگ(وزحمت جنگ را از روي دوش اسالم برداشتی ومتکفّل یاري دین بدون آنها شدي، با آنکه لشگر
 لـى ع ذلـک  بعـد  من هثُم یتُوب اللّ: ثواب جنگ مأیوس شدند، وبا توبه وانابه عفو خدا امیدوار شدند بخاطر اینکه خداوند فرموده

  )داراي درجه ومقام صبر واجر بزرگ نائل شدي) بخاطر مقاومت کامل در جهاد باکفّار(درآن روز) یا امیرالمؤمنین(یشاء اما تو من
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یا أَهلَ بیعـه  ، یا أَصحاب سوره البقَرَه«:  عباس فریاد زد، آنان را به عهد و میثاقى که بسته بودند یادآوري کند
بـه   ولـی کسـى  . پیمانى که در زیر درخت با پیغمبر بستید را فراموش نکنید، یدکن میاینک کجا فرار  »الشَّجرَه

در ایـن  ، انداختند و به دشمن ملحق شدند ریبه ز ها مرکبگفتار عباس توجه نکرد و همگان خود را از روى 
ي به ا و ضربههم به میدان رفت  7هنگام مردى از قبیله بنى هوازن سواره آمد و رجزي خواند امیر مؤمنان 

، مشیرهاى خود را بر آنان فرود آوردندبا کشته شدن او مشرکان فرار کردند و مسلمانان شکه  او وارد ساخت
و گروهى از آنان را نیـز اسـیر    بودند و چهل نفر از کفار را کشتند درحرکتدر پیشاپیش مسلمانان  7علی 

  . و بقیه هم از معرکه فرار کردند گرفتند
از راه رسـید کـه در    قدبلنـد ناگهان مردي ، کرد غنائم حنین را تقسیم می 6حضرت رسول  که یهنگام

:  و بعد به حضرت گفت ی سالم کرد و به پیغمبر توجهی نکردطورکل بهوى ، اثر سجده نمایان بود اش یشانیپ
  !؟من دیدم تو در تقسیم غنائم جانب عدالت را مراعات نکردى

واى بر تو اگر من عدالت نداشته باشم پس چه کسـى عـدالت   «:  در این هنگام پیغمبر غضب کرد و فرمود
او را رهـا کنیـد در آینـده نزدیکـى     «:  فرمـود ! ؟دیکش ینم رااین مرد :  لمانان عرض کردندمس ؟»خواهد داشت

طور کـه تیـر از کمـان بیـرون      و آنان از دین بیرون خواهند رفت همان گروهى پیرامون وى را خواهند گرفت
خوارج و این جماعت در جنگ  خداي واال این جماعت را به دست بهترین مخلوقات خواهد کشت، رود می

  1. »کشته شدند 7به دست علی 

  مرد نام آور نبرد خیبر 7علی  -2-6-5

ـ «:  العالَمینَ رب هالحمد للّو  قَطَع دابِرَ الکَافرِینَو  و یوم خَیبرَ إِذ أَظهرَ اللَّه خَور المنَافقینَ«  انُواو لَقَد ک
و روز خیبـر کـه خـدا شکسـت منافقـان را       2»مسـؤُلًا  اللّه عهد کانَو  دباراألَ یولُّونَ ال قَبلُ من اللّه عاهدوا

از پـیش بـا خـدا    هـا   آن کـه  درحالى، سپاس خداى را پروردگار جهانیانو  را برید  دنباله کافرانو  آشکار کرد
  .به یقین پیمان خدا مورد بازخواست استو  پیمان بسته بودند که فرار نکنند

  در جنگ خیبر 7مؤمنان نقش امیر -2-6-5-1
آمـد   فـرود  بـر یطرف قلعـه خ  مبر بهغوقتی پی«:  دکن مینقل  چنین ریده اسلمیطبري مورخ مشهور از قول ب

 یرفـت و جنگـ   پـرچم  با آنگاه عمر. گشترسخت کرد و ب یجنگ فت ور به میدان ابوبکر پرچم را گرفت و
فـردا پـرچم را بـه     قسم به خدا«:  گفت، دادگزارش  مبریغپ وقتی به، شتگرتر از جنگ ابوبکر کرد و ب سخت
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» .فـتح کنـد   قلعه را تااو را دوست دارند  زین شسولررا دوست دارد و خدا و  رسولکه خدا و  دهم یم یکس
تند را داشـ آرزو  نیا یک به گرفتن پرچم داشتند و هر امید انیرشقآنجا نبود و  در آن زمان طالب بن ابی یعل

 شـدید  درد چشـم  کـه  یدرحـال  متوقف کـرد شتر را  مبریپ مهیخ کیو نزد آمدتر ش سوار بر یو موقع صبح عل
» .مدرد دار چشـم «:  گفـت  یعلـ » ؟هچه شد«:  گفت ه اوب مبریغپ. بسته بود يا پارچه ارا ب شداشت و دو چشم

آنگاه پـرچم را  ، شد رطرفانداخت و درد آن ب يدر چشمان و خود را و آب دهان» .ایب کینزد«:  گفت مبریاپ
رجـز   کـه  یدرحـال  و مرحـب صـاحب قلعـه درآمـد و     دیرسـ  بریخ قلعه کیو داد؛ و با پرچم رفت تا نزده اب
که مرحبم و غـرق اسـلحه و قهرمـانی هسـتم کـه همـه قهرمـانیم را در         شناسد یمردم خیبر مرا م«:  خواند یم

 کسـی هسـتم   من همـان « : اند کهرجز خو يپاسخ و در زین یعل. »اند دهید زند یمواقعی که تنور جنگ شعله م
زا است و ضربت من ماننـد کیـل    شیر جنگلم که دیدنش وحشت همانندمن ، که مادرم نامم را حیدر گذاشت

ردوبـدل  هـا   آن انیدر م یو ضربت» احتیاج به تکرار ندارد و که احتیاج به دو بار وزن کردن ندارد است سندره
  . »فتح کردرا  قلعه خیبرشکافت و  شیها زد و سپر و سر او را تا دندان یضربت یشد آنگاه عل

  :  دکن میچنین نقل  مبریغرافع غالم پ ابوطبري در ادامه از قول 
مـردم بـه   ، دیقلعـه رسـ   کینزد قتیو، میرفتي ما با و، طالب را با پرچم فرستاد بن ابی یعل غمبریپ یوقت« 

را کـه   يبعـد در ، ش از بدنش جـدا شـد  زد که سر یضربت انیهودیاز  یکیو به  دیجنگها  آن با، مقابله آمدند
تا قلعـه   دیجنگ یبود و م يدست و درو همچنان  کرد یمود استفاده عنوان سپر خ قلعه بود گرفت و به کینزد
 . 1»مینتوانست لیو مینک که در را جابجا مکردی شتال گرید نفرو من و هفت  نداختاد آنگاه در را فتح کر را

فَهنیئاً لَک ما آتَاك ، البرهانُ المنیرُو  النِّعمه السابِغَهو  المحجه الواضحهو  البالغَهمولَاي أَنت الحجه «... 
تَحمـلُ الرَّایـه   ، جمیع حرُوبِـه و مغَازِیـه   6شَهِدت مع النَّبِی ، تَباً لشَانئک ذي الجهلِو  اللَّه من فَضلٍ

هامتَضرِو  أَمهامقُد یفبِالس ورِ، بشهالم کزمحل ورِو  ثُمی األُما فبِم کیرَتصنِ ، باطـوی المف رَكلَـم  و  أَم
  »یک علَیک أَمیرٌ

و برهـان روشـن    گسـترده خـداي واال   نعمـت و  واضح قیطرو  ي االهیورساحجت بالغ  تو، موالي من
نادان تو از لطف خـدا   و دشمنباد  تیگواراکه خدا به تو عطا کرده  همه آن فضل وبرتري هایی پس، هستی

اسـالم را   پرچم وبودي  6 خدادر رکاب رسول  غزوات و ها جنگیا امیر مؤمنان تو در همه . محروم باد
 و ریتـدب  ودوراندیشـی   نکـه یا خـاطر ي سـپس بـه   زد یمکردي و در جلوي او شمشیر  پیشاپیش او حمل می

عنوان فرمانده و امیر لشکر منصوب کـرد   براي همه مشهور بود در مواقع مختلف تو را به امور در تو رتیبص
  . ی را بر تو امیر قرار ندادکس چیه و
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  در زیارت غدیریه 7مناصب امام  -3-1

  :  است ر دادهقرامتعالی چند گونه امکانات در اختیار امام  خداي

 و تشریعی تکوینی تیوال -3-1-1

  . سپس بحثی دربارة محدوده آن بیان شود، ابتدا الزم است معناي والیت تکوینی بیان شود
و تمـام   واسـطه بـین بنـدگان و خـداي واالسـت      6رسول خـدا  :  معناي والیت تکوینی آن است که«

بـه وسـیله   ، لم و قدرت گرفته تـا سـایر جهـات   از حیات و ع، فیوضات از جانب پروردگار نسبت به بندگان
  1.»شود پیوسته افاضه مى، و در مقام والیت قرار دارند حقّ هستند نهییآایشان که 

  .در احکام شریعت است 6والیت تشریعی نیز به معناي مرجعیت علمی پیامبر 

  اولویت تعیینی آن حضرت به مؤمنان از خودشان -3-1-1-1
  . است شده اشارهغدیریه به مسئلۀ مهم والیت تکوینی و تشریعی امام اي از زیارت  که در فقره

 »بِأَمرِه عدو یکف ا أَنزَلَهم نِ اللَّهلَّغَ عقَد ب أَنَّه دأَشه و  وکتلَایو فَرض هتلَى أُمع بو  أَوج   لَـیهِمع قَـدع
ه لَکیعأَولى ... الب لَکعج یونؤمن نَبِالمهِم ما أَنفُسکَم لَهعج اللَّه کدر این جمله اشـاره بـه مضـمون    » کَذَل

  . است »2النّبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم«شریفه آیه 
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واطـالق ایـن والیـت شـامل والیـت      ، برهمه مؤمنان دارد6آیه شریف داللت بر والیت رسول خدا « 
ت در ناحیه تکوین وحقیقـت اسـت و والیـت در ناحیـه     بلکه حقیقت والی، دشو میتکوینی وتشریعی هردو 

  . 1»تشریع واعتبار در رتبه بعد از آن است

  همسانی والیت نبوي و علوي بر مردم -3-1-1-2
 »ه اللَّهدحبِم وصخصالم أَنَّک دجریـان غـدیر را بیـان     7بعد شمردن اوصافی از امیر مؤمنـان   ...أَشه
بِـالمؤمنینَ مـن     أَولـى   ثُـم قَـالَ أَ لَسـت    ....فَخَطَـب فَأَسـمع  ... ظهارِ ما أَولَـاك لأُمتـه  ثُم أَمرَه بِإِ:  دکن می

ـ  ....من کُنت مولَاه فَهذَا علی مولَاه:  قَالَو  فَأَخَذَ بِیدك، بلَى:  ؟فَقَالُوا أَنفُسهِم م یکالَى فتَع لَقَد أَنزَلَ اللَّه ن و
إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصاله و یؤتُونَ الزَّکـاه و هـم   «:  قَبلُ و هم کَارِهونَ

  » راکعون
ز زیـرا بسـیارى ا  ، رتبه امامت باالتر از نبوت اسـت :  فرماید دربارة والیت تکوینی امام می ;عالمه نراقی 

و از طرفـی مقـام امامـت خالفـت کلّـى االهـى و        اند انبیاء منصب نبوت داشته ولى به مقام امامت نائل نشده
  . اند خاضع» ولى امر«جمیع موجودات و ذرات در برابر  است که به خاطر آن خالفتی تکوینى

بـراي  ، ا کنـد بدون اینکـه ا خـودش جـد   ، همان والیت تکوینى و تشریعى را که خودش دارد خداي واال
إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصـاله  »  :فرمود ثابت کرده است و  7پیغمبر و امام 

تبعـى و از   7اصلى و حقیقى است و والیت امـام  » والیت خدا«و البته معلوم است که  2»...و یؤتُونَ الزَّکاه
واسطه در فیض از فیاض على االطـالق   7و امام . ت خدایى است و از آن مستقل و جدا نیستشئون والی

یا منصـب نبـوت نداشـته     اءیاالنب خاتممثل ، نبى هم باشد 7خواه آن امام ، ی موجودات استتمام بهنسبت 
ت از و در ایـن عصـر حاضـر آن واسـطه عبـار      - :-باشد مثل امیر مؤمنـان و اوالد معصـومین آن حضـرت   

ت خـدا باشـد    توان مین گاه چیهزمین  از این رواست و  -اللّه أرواحنا فداه اهللا هیبق -عصر یول د خـالى از حجـ .
و  آمـده  نائـل و امتحـان بـه مقـام امامـت      ابـتال و  ي نبوت و تبلیغ رسالتها سالپس از  7حضرت ابراهیم 

و در اواخر عمر طـوالنى او بـوده کـه اوالد داشـته و      گردیده» إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماماً«:  مخاطب به خطاب
آن مقام شامخ را از ذریه ظـالم او نفـى    خداي واالامامت را براي ذریه خویش نیز آرزو کرده و  باعظمتمقام 

  4»3قالَ ال ینالُ عهدي الظَّالمینَ«:  فرموده است
  :  اند فرموده ;استاد شهید مطهري 
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ت       طرف کیاز، نظریه والیت تکوینى« ه او کـه قابـل بـه فعلیـبه استعدادهاى نهفته انسان و کماالت بـالقو
، مقصود از والیت تکـوینى . به رابطه انسان باخدا مرتبط است، د و از طرف دیگرشو میمربوط ، رسیدن است

مقـام  گـردد و اثـر وصـول بـه      است که انسان بر اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب االهى نائل مـى  این
در وى ، این است که معنویت انسـانى کـه خـود حقیقـت و واقعیتـى اسـت       -البتّه در مراحل عالى آن -قرب

ت     ، ساالر معنویات قافله، شود و با داشتن آن معنویت متمرکز مى مسلّط بر ضمائر و شـاهد بـر اعمـال و حجـ
خـالى  » انسان کامـل «از ، دیگر عبارت به و گاه از ولیى که حامل چنین معنویتى باشد و زمین هیچ شود زمان مى

  . نیست
ت در احکـام   و حتوالیت به این معنى غیر از نبوت و خالفت و وصایت  ی غیر از امامت به معنى مرجعیـ

. مفهـومى و اعتبـاري اسـت   ، واقعى است و با امامـت ، دینى است؛ اما غیریتش با نبوت و خالفت و وصایت
این نیست که هر کس نبى یا وصى ، واقعى است، با نبوت و خالفت و وصایت البته مقصود از اینکه غیریتش

حقیقتى غیر از والیت انـد؛  ، بلکه مقصود این است که نبوت و وصایت و خالفت، نیست» ولى«یا خلیفه شد 
  1.»اند الهیه بوده هیکلداراى والیت ، ها خصوصاً خاتم آن، انبیاء عظام وگرنه

  :  ندیمافر یم زاده حسنعالمه 
اسماء االهی بـاقی و دائمـی    و 2»و ینشُرُ رحمتَه و هو الولی الحمید« کلمۀ ولى از اسماء خداي واالست؛«

از این رو انسان کامل کـه مظهـر أتـم و     3»فاطرَ السماوات و األَرضِ أَنت ولیی فی الدنیا و اآلخرَه«هستند؛ 
به اذن اهللا تعالى در مـادة کائنـات تصـرف     دتوان میکلیه است که  تیوال صاحب أکمل این اسم شریف است

حکم او در صورت و مادة اولیه عالم طبیعـت  ، درآوردکند و قواى آسمانی و زمینی را در تحت تصرّف خود 
، دیـ آ یدرمی دیگر به صورتدهد و  و ماده اولیه عنصرى بر طبق اراده او صورتى را از دست می دشو میجاري 

خلع نموده و صـورت حیـوانی بـر    ) آن را(خود صورت جمادى  باارادهکه  7مانند عصاى حضرت موسى 
و همه معجـزات و کرامـات و خـوارق عـادت از      4» عصاه فَإِذا هی ثُعبانٌ مبِینٌ  فَأَلقى« ؛ آن پوشانیده است که

که در حقیقت فعل و ایجاد و تأثیر  اند گرفته ي کامل به اذن خداي واال صورتها انسان باارادهکه  اند لیقباین 
و سـخَّرنا مـع داود   « ؛ است که) اهللا یول(ظاهر  بهدر ظاهر منسوب  هرچندو تسخیر از خداي واال بوده است 

  5.»فیهااألَرضِ الَّتی بارکنا   لسلَیمانَ الرِّیح عاصفَه تَجرِي بِأَمرِه إِلىو  الجِبالَ یسبحنَ و الطَّیرَ

                                                        
   285، ص 3 مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج: نک. 1
 . دهد، و تنها او سرپرستى ستوده است و رحمت خود را گسترش مى(28، آیه42: سوره شوري. 2
 . تو در دنیا و آخرت موالى منى! تویى خالق آسمانها و زمین(101، آیه12: سوره یوسف. 3
  .پس عصاى خویش بیفکند که در دم اژدهایى بزرگ شد(107، آیه8: سوره اعراف. 4
گفتند، باد سرکش را براى سـلیمان رام   تسبیح مى) با او(ها و پرندگان را رام داوود کردیم که  و کوه( 81-79، آیه 21: سوره انبیاء. 5

 . کردیم در نتیجه به فرمان وى به سرزمینى که در آن برکت نهاده بودیم روان بود و ما به همه چیز داناییم
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و إِذ «؛  از والیت کلیه مطلقه الهیـه اسـت کـه    برگرفتهبلکه اذن تکوینى ، اذن قولى نیست، البته این اذن اهللا
إِذ و   تُبـرِئُ األَکمـه واألَبـرَص بِـإِذنی    و   تَخلُقُ منَ الطِّینِ کَهیئَه الطَّیرِ بِإِذنی فَتَنفُخُ فیها فَتَکُونُ طَیراً بِإِذنی

والیت تکوینى اسـت نـه   ، نفس بر تصرّف در مادة کائنات است این والیت که اقتدار 1» بِإِذنی  ج الموتىتُخرِ
 زیرا والیت تشریعى مخصوص خداي واالست که شارع و مشرّع است و بـراى عبـادتش شـریعت   . تشریعى

آیـات بـر آن داللـت     گونـه  نیاظالم است که  وگرنهو جز او کسى حق تشریع شریعت را ندارد  دهد یمقرار 
شَرَع لَکُم «و  2» شَرِیعه منَ األَمرِ فَاتَّبِعها و ال تَتَّبِع أَهواء الَّذینَ ال یعلَمونَ  ثُم جعلناك على«:  دارند که فرمـود 

أذَن بِـه اللَّـه و لَـو ال کَلمـه     أَم لَهم شُرَکاء شَرَعوا لَهم منَ الدینِ ما لَم ی«و  3»منَ الدینِ ما وصى بِه نُوحاً
یمأَل ذابم عینَ لَهمإِنَّ الظَّال م وینَهب ین احکـام      4» الفَصلِ لَقُضپیامبر مأمور به انذار و تبشـیر و تبلیـغ و مبـی

  5. است نه مشرّع

  وفرهنگی علمی توالی -3-1-2

  :  دشو به دو گونه بیان مى 6بحث از شکل خالفت پس از پیامبر 
، 6آیا خالفـت از جانـب پیـامبر خـدا      نکهیایعنى ، بحث از حکومت در مرحله خاصى از زمان: یکم

لـیکن یـک بحـث صـرفاً     ، نیست دهیفا یب، ها بحث گونه نیابود؟  شده سپردهیا به اصحاب ، امرى انتصابى بود
  . تاریخى است که زمان آن گذشته است

بـود یـا    افتـه یتبلورتجسم و  ::بیت آیا در اهل، 6مبر مرجعیت علمى پس از رحلت پیا نکهیا:  دوم
یـا  ، اسـت » ثقلـین «عنوان یکى از  به :بیت تمسک به ائمه اهل، یهرزماندر دیگران؟ آیا وظیفۀ هر مسلمان در 

  تمسک به دیگران؟ 

                                                        
شـد و   دمیدى و به اذن من طیر مـى  ه صورت مرغى میساختى و در آن مىاى از گل ب زمانى که مجسمه( 110، آیه5: سوره مائده. 1

دادى و مردگـان را بـه اذن مـن زنـده و از گـور       آمد، و کور مادر زاد و بیمار به مرض برص را به اذن من شفا مى به پرواز در مى
 )316، ص6 ترجمه تفسیر المیزان، ج . ( )کردى بیرون مى

نوبت به تو رسید و ما ترا هم بر شریعتى از امر دین واقف ساختیم پس همان را پیـروى کـن نـه    سپس (45، آیه18: سوره جاثیه. 2
  .هواهاى کسانى را که علم ندارند

  .برایتان از دین همان را تشریع کرد که نوح را بدان توصیه فرمود(42، آیه13: سوره شوري. 3
برایشان دینى تشریع کرده که خدا به آن اذن نداده؟ اگر کلمه فصـل  شاید این مشرکان شرکائى دارند که (42، آیه21: سوره شوري. 4

 .شد، و ستمکاران عذابى دردناك دارند نبود کار هالکتشان یکسره مى) و قضاء حتمى(
علیـه  (؛ نهج الوالیه بررسى مستند در شناخت امام زمان 57؛ انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه، ص 60والیت تکوینى، ص : نک. 5

  .29، ص)المالس
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ولـى  ، اگر نزد گروهـى ناپسـند باشـد   ، بحث از نوع نخست. همیشه تازه است و شایستۀ تأمل، این بحث
اى زالل  خواهد اصول و فـروع دیـن خـود را از سرچشـمه     ی است که مىهرکسخواسته ، ه شیوه دومبحث ب

  1.ردیفرابگ
د، کنـ  میدر فقرات زیادي از زیارت غدیریه به مسئله علم امام و مرجعیت علمی او اشاره  7امام هادي 

امـام وارث علـم   ، »و وارِثَ علمِ النَّبِیینَ رِثُ علمهواو  أَشهد أَنَّک أَخُو الرَّسولِ و وصیه«:  فرماید ازجمله می
کسی را که امام را با دیگران مقایسه بکنـد و مسـاوي بدانـد لعنـت      سپس. است :همه پیامبران از آدم تا خاتم

هل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ و « : اللَّه جلَّ ذکرُه یقُولُو  فَلَعنَ اللَّه من ساواك بِمن نَاواك:  فرمایـد  و می دکن می
و ) باشـد  تینها یبکسی که علمش متصل به منبع  و مخصوصاً(»عالم«، قرآن حیتصر بهکه » 2الَّذینَ ال یعلَمونَ

ـ «:  فرمایـد  باالخره می ؛ وعقل مساوي نیستند نظر صاحباندر » غیر عالم« رِییعِ البمن جم اللَّه وددبِح مالهالع« 
کسی اسـت کـه جـزو     ؛ وامام کسی است که علمش از همه مردم و بلکه همۀ موجودات بیشتر و باالتر است

المخصوص بِعلمِ التَّنزِیـلِ   نتأو «داند  یمحکم تأویل قرآن را ، راسخون در علم و مفسر و مبین قرآن است
چطـور چنـین نباشـد     و. و مشکالت دینی باشـد او باید مرجع علمی مردم در تمام حوادث » و حکمِ التَّأوِیل

مختلف حتی تا هنگام رحلت دربـاره مسـئله مرجعیـت     طیو شرادر مقاطع 6رسول خدا  مینیب یم نکهیباا
که این حدیث را متجاوز از سـى  (که حدیث ثقلین اند  کرده دیتأکهمواره ها  آن علمی امامان و رجوع مردم به

و بیش از دویست نفر علماء بزرگ اهل تسنن آن  رت روایت نمودهاز آن حض 6نفر صحابه پیغمبر اکرم 
ه   :  اینک یکى از ألفاظ حدیث، اند را با ألفاظ مختلف در کتب خود ضبط کرده   تَـارِك   إِنِّـی « :قـال رسـول اللـَّ
هلَ بیتی فَإِنَّهما لَن یفتَرِقَـا حتَّـى یـرِدا    کتَاب اللَّه و عترَتی أَ -فیکُم الثَّقَلَینِ أَما إِن تَمسکتُم بِهِما لَن تَضلُّوا

کَمثَلِ سفینَه نُوحٍ من رکبهـا نَجـا و مـن تَخَلَّـف عنهـا        بیتی  أَهلِ  مثَلُ«( و حدیث سـفینه؛ ) »علَی الحوض
البالغـه و   شـریف نهـج  کتب نیز . ي از آن استا نمونه، ذکرشده 4و اهل تسنن 3در کتب معتبرشیعه که) » غَرِق

در موضوعات مختلف ها  آن و دریاي بیکران احادیث فراوان 7صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 
عنوان مرجع علمی مـردم در دسـترس    به :بیت یی از علوم االهی اهلها یو تجلیی ها نمونه ...در کتب اربعه و

  . همگان قرار دارند

                                                        
   231سیماى عقائد شیعه، ص: نک. 1
 9، آیه39: سوره زمر. 2
  .2، ص 18 ج ؛ عبقات األنوار، مقدمه242، ص2 ؛ اإلقبال، ج413، ص1 بصائر الدرجات، ج: نک. 3
  663ص 5سنن الترمذي ج؛11و  10ص 23ج ،مسند أحمد بن حنبل؛ 1873ص 4صحیح مسلم ج. 4
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  سیاسی واجتماعی تیوال -3-1-3

بلکـه منظـور حاکمیـت و    ، ور از والیت سیاسی در اینجا تنها إعمال والیت در حوزه سیاست نیسـت منظ
والیت إمام در همه ابعاد حکومتی و اجرایی به معناي عام آن؛ از سیاست و قضـاوت و اقتصـاد و فرهنـگ و    

  . است ها بخشدیگر 
ذکـر   7دي را براي امیر مؤمنان هاي زیا در فقراتی از این زیارت شریف القاب و ویژگی 7امام هادي 

امیـر  «:  اسـت  و صـفات این القـاب  ها  آن گویاي والیت سیاسی امام است که ازجمله ها نیاهمه  که، فرموده
عرُوف اآلمرُونَ بِالم«، »قَائدالغُرِّ المحجلینَ«، »المتَّقینَ إِمام«، »یعسوب المؤمنینَ«، »سید المسلمینَ«، »مؤمنان

آتَیـت  «، »قَمـت الصـلَاه  «، »جِهاده حقَّ هجاهدت فی اللّ«، »اللّه لحدود الحافظُونَ«، »المنکَرِ عنِ ناهونَو ال
ثُـم  ، نـه الذَّاب عـن دی «، »الحجه علَى العباد«، »المنکَرِ ما استَطَعتنَهیت عنِ«، »أَمرت بِالمعرُوف«، »الزَّکَاه

مولَـاه فَهـذَا علـی     کُنـت  من«:  قَالَو  بِیدك فَأَخَذَ، بلَى:  فَقَالُوا» أَنفُسهِم؟ من بِالمؤمنینَأَ لَست أَولى «:  قَالَ
ولَاهونَ »مم کَارِهه ن قَبلُ وم یکالَى فتَع لَقَد أَنزَلَ اللَّه اإِنَّم«:  و کُمیلاللّ وه و ولُهسر ینَ ونُـوا  الَّذینَ  آمالَّـذ 

 هـم  اللّـه  حزب فَإِنَّ آمنُوا الَّذینَ و رسولَه و همن یتَولَّ اللّو  راکعونَ هم و الزَّکاه یؤتُونَ و الصاله یقیمونَ
، جمیع حرُوبِـه و مغَازِیـه   6شَهِدت مع النَّبِی » «عیهو العادلُ فی الرَّ» «القَاسم بِالسوِیه وأَنت» «الغالبونَ

هامه أَملُ الرَّایو  تَحمهامقُد یفبِالس ورِ، تَضرِبشهالم کزمحل ـورِ و  ثُمی األُما فبِم کیرَتصـی   ، بف ـرَكأَم
  . »لَم یک علَیک أَمیرٌو  المواطنِ

یی ریاسـت و حاکمیـت   بـار معنـا  اسـت داراي   7طالـب   یر مؤمنان که لقب خاص علی بن ابـی کلمه ام
حاکمیتی که نسبت به مؤمنان است گویا غیر مؤمنان شایسـتگی پـذیرش ایـن والیـت و      هم آنسیاسی است 

ه دهـد کـ   همین نشان می، شده و چون بحث ایمان در این والیت بیان ندکن میحاکمیت را ندارند و قبول هم ن
که فقـرات دیگـر ایـن زیـارت بـا       این والیت سیاسی و اجتماعی از ناحیه خداي واال به او افاضه شده است

 امـام  ؛»المتَّقـینَ  إِمام«و  مؤمنان ریاست ؛»یعسوب المؤمنینَ«مسلمانان  سرور ؛»سید المسلمینَ«عباراتی نظیر 
امام و رهبر کـه همـه   ، رئیس، ي سرورها واژه نکهیا، اند آمده، دانیرهبر روسف ؛»قَائدالغُرِّ المحجلینَ«و  متقیان

 هـا  نیـ اهمه  اند شدهو روسفیدان حمل  انیمتق، مؤمنان، از مفاهیم ارزشی هستند و بر مفاهیمی مثل مسلمانان
  .است 7حاکی از والیتی سیاسی براي امیر مؤمنان 

و لَقَد أَنزَلَ اللَّه « آیه والیتو  »مولَاه فَهذَا علی مولَاه کُنت من« ریغدحدیث  مثلنصوصی از این زیارت 
 و الصـاله  یقیمـونَ  الَّـذینَ  آمنُـوا  الَّـذینَ  و رسولُه و اللّه ولیکُم اإِنَّم«:  تَعالَى فیک من قَبلُ و هم کَارِهونَ

هم بر ایـن   »الغالبونَ هم اللّه حزب فَإِنَّ آمنُوا الَّذینَ و رسولَه و هیتَولَّ اللّمن و  راکعونَ هم و الزَّکاه یؤتُونَ
و پذیرش آن را افتخار و مایـه   اند کردهوالیت وحاکمیت سیاسی و اجتماعی امیر مؤمنان تصریح و هم تأکید 

وظـایف ایـن   ، گـري از ایـن زیـارت   و در عبارات و فقـرات دی  دانند یمسعادت و داخل شدن در لشکر خدا 
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، یضـ یتبع گونـه  چیهـ بدون  »العادلُ فی الرَّعیه«در جامعه حاکمیت و والیت االهی را در مسیر برپایی عدالت 
ي هـا  جنبـه با رعایـت همـه شـرایط و    » أَقَمت الصلَاه«نماز اقامه و  القَاسم بِالسوِیهمساوات همراه با رعایت 

آتَیـت  «زکـات  و پرداخت و منکرات عنوان نماد معنویت و عامل بازدارنده از فحشاء  آن بهفردي و اجتماعی 
ی در حال رکـوع و حتّـی در   حت) و صدقات مستحبی ها انفاق و انواعزکات واجب (آن به معناي عام » الزَّکَاه

، ی فقر در جامعهکن شهیر رمنظو بهعنوان نماد ارتباط با مردم خصوصاٌ فقرا و نیازمندان  حال نیاز شدید خود به
اخالقـی بـا    ي از منکـرات و رضـائل  ریو جلوگها  آن و گسترشاخالقی  و فضائل ها ارزش داشتن نگاه وزنده
و » المنکَرِ ما استَطَعتنَهیت عنِ وأَمرت بِالمعرُوف «آن  و مراحلونهی از منکر در همه مراتب  معروف امربه

اي از کارکردهاي والیت سیاسـی امـام    عنوان گوشه رباره تبهکاران و مجرمین بهباآلخره اجراي حدود االهی د
  . ذکر کرده است



  

  در زیارت غدیریه 7وظایف امام  -3-2

را به بهترین وجه ها  آن به سبب جایگاه رفیع االهی داراي وظایف سنگینی است که باید 7امام معصوم 
  :  پردازیم وظایف می در اینجا به بیان این. ممکن جامه عمل بپوشاند

  مردم به سوي سعادت تیهدا -3-2-1

  . سوي سعادت است هدایت مردم به ترین شأن؛ یکی دیگر از شئون مهم امامت و شاید هم مهم

ازجمله د، کن میمهم هدایتگري امام تصریح  مسئلهبر  7در فقرات زیادي از این زیارت امام هادي 
و أَشهد أَنَّک المعنی بِقَولِ العزِیزِ «و »  صرَاطَه المستَقیمو  دینَ اللَّه القَوِیم السلَام علَیک یا«:  فرماید می

   1» و أَنَّ هذا صراطی مستَقیماً فَاتَّبِعوه و ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عن سبِیله«: الرَّحیمِ

دانـد در تأییـد و    که امام را مصداق صراط مستقیم در آیه شـریف مـی   7با توجه به فرمایش امام هادي 
  :  یمکن میتوضیح آن چند روایت ذکر 

                                                        
هاى دیگـر مرویـد کـه شـما را از راه وى      راه من است یک راست، پس پیروى کنید آن را و به راهو این (153، آیه6: سوره انعام. 1

 . )پراکنده کند اینها است که خدا شما را بدان سفارش کرده بلکه تقوا پیشه کنید
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صراط مسـتقیم امـام اسـت از او    :  فرمود و أَنَّ هذا صراطی مستَقیماً فَاتَّبِعوه«  آیه :  علی بن ابراهیم قمى. 1
کـه موجـب اخـتالف و    »   فَتَفَرَّقَ بِکُم عـن سـبِیله  «، غیر امام نکنیداز  پیروى و ال تَتَّبِعوا السبلَ«پیروى کنید 

  . تفرقه شما درباره امام خواهد شد
هذا صراطی مسـتَقیماً فَـاتَّبِعوه و ال تَتَّبِعـوا السـبلَ     «:  در مورد این آیـه  7ابو بصیر از حضرت باقر . 2

هـاى   ما راه مستقیم هستیم هر که از راه مـا امتنـاع ورزیـد آن راه   «:  دکن میچنین نقل   » فَتَفَرَّقَ بِکُم عن سبِیله
ایـن    » ذلکُم وصـاکُم بِـه لَعلَّکُـم تَتَّقُـون    «:  فرماید آنگاه خداي واال می) شود که موجب کفر مى(دیگر است 

  . 1»سفارش خدا به شما است تا موجب تقواي شما گردد
  :  یمکن میرا با روایات تفسیري آن ذکر ها  آن که برخی از، قرآن آمدهصراط مستقیم در آیات دیگري از 

راه » صـراط مسـتقیم  «منظـور از   2»   صراط مستَقیم  إِنَّ اللَّه لَهاد الَّذینَ آمنُوا إِلى«:  علی بن ابراهیم قمى. 3
  .امام است

صـراط راه واضـح و امامـت    «:  دنویس می 3»دصراط العزِیزِ الحمی  إِلى«:  همچنین درباره ;جناب قمى . 4
  . 4»است :ائمه

به خدا قسم مائیم که خداي واال مـردم را  «:  که امام فرمود دکن میبن ابراهیم قمى از ابن رئاب نقل  علی. 5
بـه خـدا   ، اى جز در خانه ما ندارند خواهد از هر طرف برود لکن چاره هر کس می، به اطاعت ما ملتزم نموده

  . »به خدا سوگند ما صراط مستقیم هستیم، مان راهى هستیم که باید از آن پیروى کنیدقسم ما ه
 7منظور والیت امیر مؤمنـان  «:  فرمود 5»  صراط مستَقیمٍ  و إِنَّک لَتَدعوهم إِلى«:  بن ابراهیم قمى علی. 6
از امـام انحـراف دارنـد و اعـراض     «:  یعنـى  6» نـاکبون و إِنَّ الَّذینَ ال یؤمنُونَ بِاآلخرَه عنِ الصـراط لَ «. »است

  . 7»ندکن می
هذا صراطی مستَقیماً فَاتَّبِعوه و ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عـن  «:  دربـارة  7برید عجلی از امام باقر . 7
والیـت علـی   «:  فرمود. نه:  عرض کردم» ؟چه یعنی» ماًیمستقصراطی «ی دان یمآیا «:  فرمود دکن مینقل »   سبِیله

:  فرمـود . نـه :  عـرض کـردم  » چیست؟ »  فَاتَّبِعوه«ی منظور از دان یم:  بعد فرمود. است :و اوصیاء طالب ابیبن 
و ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَـرَّقَ بِکُـم عـن    «ی منظور از دان یم:  سپس سؤال کرد، را 7یعنی؛ علی بن أبی طالب «

                                                        
  221، ص1تفسیر القمی، ج: نک. 1
 54، آیه22: سوره حج. 2
  1، آیه14: سوره ابراهیم. 3
  285، ص3 ؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج367، ص1 جتفسیر القمی، : نک. 4
 73، آیه23: سوره مؤمنون. 5
 74، آیه23: سوره مؤمنون. 6
  93-92، ص2 تفسیر القمی، ج: نک. 7
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فَتَفَرَّقَ بِکُم عـن  «منظور از :  بعد فرمود، و اهللاوالیت فالن و فالن «:  فرمود. نه:  عرض کردم» چیست؟ »  یلهسبِ
  . 1»است 7منظور راه علی «:  فرمود. نه:  ی چیست؟ عرض کردمدان یم»   سبِیله
آل محمـد  «:  فرمود»   ماً فَاتَّبِعوهو أَنَّ هذا صراطی مستَقی«:  درباره دکن مینقل  7سعد از حضرت باقر . 8
  2. »دکن مییی راهنماآن راهى هستند که خداي واال به آن  6
و أَنَّ هـذا صـراطی   «:  منظور از این آیه چیست:  سؤال کردم 7امام باقر  از:  یدگو میمالک اسدى  ابو. 9

وهیماً فَاتَّبِعستَقاى در شـعاع آن   و بـا دسـت راسـت دایـره     دست چپ خود را گشود 7چیست؟ امام » ...  م
 دکنـ  مـی ي دیگر نروید که شمارا منحرف ها راهما راه مستقیم هستیم از آن پیروى کنید از «:  کشید آنگاه فرمود

  . »دکن میطرف راست و چپ منحرف  به
شـنیدم کـه   »  ... فَاتَّبِعوهو أَنَّ هذا صراطی مستَقیماً «:  این آیه درباره، 7از امام باقر :  یدگو میحمران . 10
ها  آن است که راه خدا هستند هر که از 3از فرزندان فاطمه زهرا  :طالب و ائمه ی بن ابیمنظور عل«:  فرمود

  . 3»ها شده که در آیه به آن اشاره گردیده است روى برگرداند داخل در سایر راه
شـده   قیـ تطبوالیت او و هنگـامی بـر راه او   امام و زمانی بر  بر خودروایات گاهی صراط مستقیم  نیدر ا

بعد از روشن شدن اهمیت اصل هدایت . ي از مراتب وجودي امام باشدا مرتبهیک ناظر به  هراست که شاید 
که به طـرح بحـث چگـونگی هـدایت امـام        یمکن میفقرات دیگري از این زیارت غدیریه را بیان  اکنون، امام

و  و أَیـدك اللَّـه و هـداك    .مـن عـاداك    عنَد عنِ الحقِو  أَضَلَّ منِ اتَّبع سواكضَلَّ و اللَّه و « :پـردازد  یم
اكاجتَب و کأَخلَص» «نکع دن صقَد ضَلَّ م و  و ى بِـکهدن لَا یلَا إِلَی م الَى وتَع إِلَى اللَّه هتَدو  لَم ی  ـوه
و لَـم تَـزَل    إِلَى ولَایتـک  4» »  و إِنِّی لَغَفَّار لمن تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَدى«: قَولُ ربی عزَّ و جلَّ

ن أَمرِكینٍ مقی و کبن رنَه میلَى بیمٍ، عستَقم رَاطقِّ و إِلَى صي إِلَى الحتَهد « .  
تَهدي إِلَـى الحـقِّ و إِلَـى    «؛ سوي صراط مستقیم است که طرف حق و حقیقت و به امام هدایت به وظیفۀ

  اما سؤال مهم این است که نحوة هدایت و کار هدایتی امام چگونه است؟» صرَاط مستَقیمٍ
أَ فَمن یهدي إِلَى الحقِّ «: براي روشن پاسخ این سؤال باید به قرآن کریم نگریست که کتاب هدایت است

تَّبقُّ أَن یهدىأَحي إِالَّ أَن یهِدن ال یأَم ونَ  عتَحکُم 5»فَما لَکُم کَیف   

                                                        
 383، ص1تفسیر العیاشی، ج: نک. 1
 384همان، ص: نک. 2
 137تفسیر فرات الکوفی، ص : نک. 3
  20، آیه، 82: سوره طه. 4
کند سزاوارتر است که مردم پیرویش کنند، و یـا کسـى    آیا با این حال، کسى که به سوى حق هدایت مى(10ه، آی35: سوره یونس. 5

 کنید؟ پس شما را چه شده و چگونه حکم مى. برد مگر آنکه دیگرى هدایتش کند که خودش راه به جایى نمى
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و این تنها کار خداى سبحان و یا  صریح و به متن واقع حق بهي حق به معناي رساندن افراد سو بههدایت 
 و هي هـدایت کـرد  ا واسطهباشند یعنى؛ خداى تعالى خودش آنان را بدون هیچ  افتهی راهکسانى است که خود 

  . از سوى او مأمور هدایت دیگران شده باشندها  آن
  :  بنابراین از معناى آیه چند مطلب روشن شد

چـون  ، بلکه منظور ایصال به مطلوب است، ارائه طریق نیست صرف، ي حقسو بهمنظور از هدایت : یکم
غیر و یا بالـذات   لهیوس بهچه اینکه خود گوینده ، تواند بگوید راه حق کدام است ی مىهرکسبدیهى است که 

 پـس . ولی آیه شریف سخن از هدایتى دارد که کـار هـر کـس نیسـت    ، راه حق را یافته باشد و یا نیافته باشد
  . شود که منظور از آن؛ صرف نشان دادن راه حق نیست معلوم مى

و ایـن   دکنـ  میرا پیدا نراه  خود يخود بهکسى است که  » أَمن ال یهِدي إِلَّا أَن یهدى«:  منظور ازجمله: دوم
  :  شود شامل دو طایفه مى

، شـوند  هدایت نمى اصالًکه  کسانى. 2. غیر خود بوده است لهیوس بهشوند  را که اگر هدایت مى کسانى. 1
  . غیر را ندارند لهیوس بهها و خدایان دروغین که قابلیت هدایت  نظیر بت، غیر لهیوس بهو نه  خود يخود بهنه 

و  باشـند  افتـه ی راهتنها کار کسانى اسـت کـه خـود    ، ي حق به معناى ایصال به مطلوبسو بههدایت : سوم
و یـا   حال یا از همان اول چنین باشند، دخالت نداشته باشد  اى یافتن بین آنان و خداى واال هیچ واسطه درراه

  . به عنایت خاصى از خداى سبحان به چنین هدایت رسیده باشند مثل پیامبران و امامان
انبیـاء و   اختصاصى به خداى تعالى و ائمه و، که صرف راهنمایى زبانى است دایت به معناي ارائه طریقه

ي راه راسـت را بـراى مـردم بیـان     ها ینشانتوانند خصوصیات و  بلکه افراد عادى نیز مى، اوصیاى انبیاء ندارد
حکایـت  ، نه امام و نـه وصـى پیغمبـر   قرآن کریم از مؤمن آل فرعون که نه پیغمبر بوده و  که چنانهم ، نمایند

خاصـى   فـه یطاو نیز یافتن چنین هدایتى اختصاص به  1»یا قَومِ اتَّبِعونِ أَهدکُم سبِیلَ الرَّشاد«:  کرده که گفت
و قرآن کـریم دربـاره جـنس بشـر      اند شده تیهداهمه بشر به این قسم از هدایت یعنى؛ به ارائه طریق ، ندارد

  . 2»دیناه السبِیلَ إِما شاکراً و إِما کَفُوراًإِنَّا ه»  :فرمود 
و جعلناهم أَئمـه یهـدونَ   «  :فرمود همچنان که قرآن ، به نحو ایصال به مطلوب است :هدایت ائمه: نتیجه

مبر و شـأن پیـا  ، ي حـق سـو  بـه هـدایت  «:  اند که فرموده، در احادیث فراوانی که در باال ذکر کردیم ؛ و3»بِأَمرِنا
   . 4»است :بیت او اهل

                                                        
 40، آیه38: سوره غافر. 1
  3، آیه76: سوره انسان. 2
  17یه، آ73: سوره انبیاء. 3
  58، ص 10 المیزان فی تفسیر القرآن، ج: نک. 4
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  حکومت اسالمی لیتشک -3-2-2

وظایف امام برپایی و تشکیل حکومت اسالمی است که در سایه آن بتوانـد احکـام دیـن     ترین مهمیکی از 
به دنبال  :شک همه امامان ؛ و بدونطرف سعادت پیش ببرد و جامعه را به هاي مختلف اجرا هنیدرزماسالم را 

ـ از اطلـب یدني مختلف سیاسـی و فکـري   ها انیجرد؛ ولی متأسفانه وجود تشکیل حکومت بودن و  طـرف  کی
مانع تشکیل حکومت به وسیله امامان از زمان رحلت پیـامبر  ، یی مردم از طرف دیگروفا یبهمراهی نکردن و 

 8از این رو تنها حضرت امیر و امام مجتبی ؛ تا به امروز شده است 7 امیر مؤمنانو امامت  6اکرم 
فّق شدند دوره کوتاهی در بدترین شرایط سیاسی تشکیل حکومت دهنـد کـه متأسـفانه بـه خـاطر موانـع       مو

 . ی دوام چندانی نداشتو خارجمختلف داخلی 

که ازجملـه   دکن می حیتشري مختلف حکومت اسالمی را ها و جنبهفقرات زیادي از زیارت غدیریه شئون 
  :  این عبارات است

العادلُ فی و  أَنت القَاسم بِالسوِیهو  اللّه لحدود الحافظُونَ و المنکَرِ عنِ ناهونَف و الاآلمرُونَ بِالمعرُو« 
أَمـرت  و  آتَیت الزَّکَـاه و  أَقَمت الصلَاهو  حتَّى دعاك اللَّه إِلَى جِوارِهجِهاده  حقَّ هجاهدت فی اللّ، الرَّعیه
  . »المنکَرِ ما استَطَعتنَهیت عنِو  وفبِالمعرُ

حاکم اسالمی بعد از تشکیل حکومت باید همه سعی و تالش خود را در بعد اجرایی با بسیج همه نیروها 
از حــدود االهــی و اجــراي آن و برپــایی عــدالت در ســطح جامعــه و اجــراي  و امکانــات بــراي محافظــت

همان گونه که ، به کار گیرد... خدا و درراه و جهادماز و پرداخت زکات و نهی از منکر و اقامه ن معروف امربه
الَّذینَ إِن مکَّنَّاهم فی األَرضِ أَقاموا الصاله و آتَوا الزَّکاه و أَمرُوا بِالمعرُوف و نَهـوا عـنِ   «:  فرماید قرآن می

  1. »المنکَرِ و للَّه عاقبه األُمورِ
  
  
  

                                                        
همان کسانى که اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز به پا کنند و زکات دهند و به معـروف وا دارنـد و از   (41، آیه22: سوره حج. 1 

 منکر باز دارند و سرانجام همه کارها با خدا است 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . فصل چهارم
   7یامام عل يفرد يها یژگیو

  در زیارت غدیریه



  

  هاي عقیدتی و اخالقی ویژگی -4-1

  . سبقت در ایمان است، عقیدتی در بخش 7هاي برجسته امیر مؤمنان  از ویژگی

  ایمان -4-1-1

معاد  ایمان خود داراي ابعاد مختلفی است که شامل ایمان به خداي واال و تصدیق نبوت و باور به عدل و
آشکار است کـه در فقراتـی از زیـارت     7است که همه این ابعاد در همۀ مراتب در شخصیت امیر مؤمنان 

  :  است شده اشارهغدیریه به آن 

 »نَ بِاللَّهن آملُ مو  أَولَّى لَهو  صداهو  جارِ الشِّركی دف تَهفحى صونَه ضَلَالَهو  أَبدشحم و  األَرض
که به  تویى اول کسى ؛» صدقت بِالحقِّ و هم مکَذِّبونو  آمنت بِاللَّه و هم مشرِکُونَ«. »انُ یعبد جهرَهالشَّیطَ

، خود را در خانه شرك براى حق آشکار نمودىو  جهاد کردىو  براى او نماز خواندىو  خدا ایمان آوردى
  .شد ن آشکارا عبادت مىشیطاو  که زمین انباشته به گمراهى بود در حالى
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اإلِیمانُ هو اإلِقرَار «:  فرماید دانند و می ایمان آن را داراي سه رکن می نییبدر روایتی در ت 7امام صادق 
  1»بِاللِّسانِ و عقد فی القَلبِ و عملٌ بِاألَرکَانِ 

  . با هم پیوند ناگسستنى دارند، این اجزاء. عمل با اعضا و جوارح. 3اعتقاد با دل . 2با زبان  اعتراف. 1
  . 2»این تفسیر ایمان کامل است«:  اند فرمودهدر ذیل این روایت  ;و موالصالح مازندرانی;عالمه مجلسی 

تصدیق بـه توحیـد و   و  اقرار به شهادتین منظور«:  فرماید در توضیح این ارکان می ;موالصالح مازندرانی 
با به کار گرفتن هـر   وپا دستظاهري مثل چشم و گوش و زبان و  و عمل با اعضا رسالت و امامت و والیت

  3. »است شده خلقیک در چیزي که براي آن 
  :  بارز است) نبوت-معاد-توحید(عقیدتی در همۀ ابعاد  7و این سه رکن در ایمان امیر مؤمنان 

کردنـد تـو آن را    حق را تکذیب میها  آن هک یدرحال:  »   و صدقت بِالحقِّ و هم مکَذِّبون«:  به لسان اقرار. 1
  . تصدیق کردي

  . کرد بود را تصدیق می شده نازل 6او هرچه برپیامبر:   » و صدقَ بِما أَنزَلَ علَى نَبِیه«:  عقد فی القلب. 2

و  صـفحتَه فـی دارِ الشِّـرك   أَبدى و  جاهدو  صلَّى لَهو  و أَنت أَولُ من آمنَ بِاللَّه«:   عمل باألرکان ؛ و3
و تو اولین کسی بودي کـه بـه خـداي واال ایمـان آوردي و     »  الشَّیطَانُ یعبد جهرَهو  األَرض مشحونَه ضَلَالَه

زمـین پـر از    کـه  یدرحالنماز براي او اقامه کردي و درراه او جهاد کردي و خود را در دارالشرك آشکار کرد 
  . شد یمارا پرستش گمراهی بود شیطان آشک

 ازنظـر مکانی در دارالشـرك بـود و    ازنظر، ایمان خود آشکارکنندهنمازگزار و مجاهد و  اولین آن حضرت
 آمنت بِاللَّه و هم مشـرِکُونَ   صدقَ بِما أَنزَلَ علَى نَبِیهو  أَولُ من آمنَ بِاللَّه«. اجتماعی مردم همه گمراهی بودند

  .  »، الحقِّ و هم مکَذِّبونَصدقت بِو 
  . 4»اولین کسی بود که اسالم آورد 7همانا علی «:  یدگو می  ابن عباس

من اولین کسـی بـودم کـه بـا رسـول خـدا       «:  فرمود یمشنیدم که  7از امیر مؤمنان :  یدگو میحبه عرنی 
  . 5»نماز خواندم) 6(

  1. »بود 7نماز خواند علی بن ابیطالب  6 اولین کسی که با پیامبر«:   یدگو میزید بن أرقم 

                                                        
 27، ص2 ج  الکافی، . 1
 81، ص8 ؛ شرح الکافی، ج159، ص7 جمرآة العقول، : نک. 2
 81، ص8شرح الکافی، ج: نک. 3
  60عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إمام األبرار، ص: نک. 4
  .نهمان. 5
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  اخالص -4-1-2

 :  فرموده است اشاره 7در برخی از فقرات این زیارت به اخالص امیر مؤمنان  7امام هادي 

 »ه اللَّهدحبِم وصخصالم أَنَّک ده اللَّه، أَشهطَاعل صخلـی   ،  المقالی تَّـى أَتَـاكصاً حخلم اللَّه دتبنُع.«. 
بـه پیشـگاه خـداي     اش یو بنـدگ  در عبـادت آنجا که ، را باید از زبان خودش شنید 7امیر مؤمنان  اخالص

  2.»  ما عبدتُک خَوفاً من نَارِك و لَا شَوقاً إِلَى جنَّتک و لَکن رأَیتُک أَهلًا للعباده فَعبدتُک«:  فرماید متعالی می
بلکـه بـه خـاطر اینکـه تـو را شایسـته       ، پرستم یمدوزخ و نه اشتیاق به بهشت  تو را نه به خاطر ترس از

این باالترین درجه اخالص در بندگی خـداي واالسـت کـه سـود و زیـان در آن       ؛ و پرستم مى، پرستش یافتم
  . مطرح نیست

  صبر -4-1-3

مه مؤلّفـه هـایی را   نا در این زیارت 7امام هادي . صبر است 7هاي ممتاز امیر مؤمنان  از دیگر ویژگی
  :  که بسیار قابل توجه است دکن میی با ذکر نمونه و مصداق بیان فیو ککمی  ازنظربراي صبر آن حضرت 

أَال لَعنَـه اللَّـه   ، محتَسباً حتَّى أَتَاك الیقینُ صابِراً«. عمر بود انیتا پاو  و مستمرآن حضرت مداوم  صبر -
  .  » .علَى الظَّالمینَ

عنود  و دشمنان )نظیر خوارج(ازجمله صبر بر آزار و اذیت دوستان نادان  : مصادیق صبر آن حضرت از-
  » و أَنت الصابِرُ فی البأساء و الضَّرَّاء و حینَ البأس«بوده است که؛ ) هیو معاونظیر اهل سقیفه (

چـرا علـى   :  سؤال کردم 7 الرضا یموسکه از محضر حضرت على بن  دکن مینقل   هیثم بن عبداهللا رمانى
در ایـام   ازآن پـس با دشمنانش نجنگیـد ولـى    6سال بعد از نبى اکرم  وپنج ستیبمدت  7طالب  بن ابی

 جنگید؟ها  آن خالفت و والیتش با

 6اکـرم  طور که نبـى   اقتداء کرد همان 6حضرتش به رسول خدا  آنکهبه خاطر «:  حضرت فرمود
، که و نوزده ماه در مدینه جهاد با مشرکان را به خاطر کمبود یاران تـرك نمـود  بعد از نبوت سیزده سال در م

طورى که بـه خـاطر تـرك     پس همان. مبارزه با دشمنان را ترك کرد، نیز به خاطر کمبود افراد کافى 7على 
 طـور  همـان ، شـود  باطل نمى 6نبوت حضرت خاتم ، در مدینه ماهه نوزدهدر مکه و  ساله زدهیسمجاهدت 

                                                                                                                                                                             
 .همان. 1
  361، ص4الوافی، ج: نک. 2
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 آنکـه به خـاطر  ، شود سبب بطالن امامت حضرتش نمى 7امیر مؤمنان على  ساله وپنج ستیبترك جهاد هم 
  1. »استعلت ترك جهاد در هر دو مورد یکى 

در برابر شرایط تحمیلی نبوده  میو تسل گرد عقبهمراه با توقف یا  وقت چیهاز این رو صبر آن حضرت 
و »  و جاهدت فی اللَّه صابِراً«ي و مجاهدت درراه خدا که بلکه صبر او همواره همراه با تحرك جد، است

از این رو این گونه صبر ، بوده است،  »عملت بِکتَابِهو  و جدت بِنَفسک صابِراً محتَسباً«عمل به کتاب االهی 
  . » عظیمِ األَجرِفَائزٌ بِ، و أَنت حائزٌ درجه الصبرِ«است که  لیو تجلشایسته اجر بزرگ 

  غیظ کظم -4-1-4

  :  فرماید می 7درباره کنترل خشم امیر مؤمنان  7امام هادي 
و  العافی عنِ النَّـاسِ و  و أَنت الکَاظم للغَیظ« »عنِ النَّاسِ عافیاو  و أَشهد أَنَّک علَى کَظمِ الغَیظ قَادراً« 

  . » اللَّه یحب المحسنین
  :  فرماید متقیان میدر وصف است که  عمران آلن فقره برگرفته از آیات شریفه سوره ای
الَّذینَ ینفقُونَ فـی   مغفرَه من ربکُم و جنَّه عرضُها السماوات و األَرض أُعدت للمتَّقینَ  و سارِعوا إِلى« 

 7امام هـادي   نجایدر ا 2»ظَ و العافینَ عنِ النَّاسِ و اللَّه یحب المحسنینَالسرَّاء و الضَّرَّاء و الکاظمینَ الغَی
تأکید » أشهد أنک لم تزل«و با جمله  دکن میسه تا ویژگی را بیان  7امیر مؤمنان  جد بزرگوارشخطاب به 

مسـئلۀ   ه این صفاتکه ازجمل، دهم که تو پیوسته متصف به این اوصاف حمیده بودي شهادت می:  که دکن می
  . کظم غیظ است

أخـذ  :  دشـو  مـی وقتـی گفتـه   . به معناي محل خارج شدن نفس اسـت :   کلمه کَظَم:  دنویس میجناب راغب 
هو   بِکَظَمالکُظُوم   :قاء  به معناي حبس کردن نفس است وکَظَمبه معناي محکم بستن در مشک بعـد ازپـر   :  الس

مرحله غضب است که انسان بـر اثـر فـوران خـون قلـبش آن را بـه صـورت        شدیدترین :  الغَیظُ. شدن است
  . 3دکن میحرراتی درونی احساس 

ت و     برنـد  یفرومـ یعنى کسانى که هنگام جوشش خشم آن را  »و الکاظمینَ الغَیظَ«  و از کسـانى کـه اذیـ
  . 4ندکن میگیرند بلکه صبر پیشه  اند انتقام نمی ضرر دیده

                                                        
  115، ص1 ، ج)علیه السالم(؛ مسند اإلمام الرضا 148، ص1 علل الشرائع، ج: نک. 1 
  134-133یه، آ3: سوره آل عمران. 2
 650، ص6 سفینۀ البحار، ج: نک. 3
   712المفردات، ص: نک. 3 
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د و اگـر  شـو  مـی ي واال در وجود انسان قوه غضب است که از آن بـه خشـم یـاد    هاي خدا یکی از نعمت
د در صعود انسان به کمـاالت انسـانی بسـیار مـؤثر باشـد واگـر خـداي        توان میدرست مدیریت و مهار شود 

  . د سبب سقوط او شودتوان میناخواسته کنترل نشود 
ن وتحرك انسان بسیار الزم است به طـوري  وجود این قوه براي انسان در دفع خطرات و مبارزه با دشمنا

خشم وغضـب   1»و الَّذینَ معه أَشداء علَى الکُفَّار«:  فرماید می6هاي پیروان پیامبر  که قرآن یکی از ویژگی
البته حتی در برابر دشمنان هم باید از خشم وغضب انسان را از مدار حق . مومنان در برابرکفارودشمنان است

در میدان جنگ با دشمنان در حالتی که مقداري ازخشم او صدرصـد بخـاطر    7که امیر مؤمنان خارج نکند 
  . خدا نبود تغییر مکان وحالت خود که از راههاي تربیتی مهار خشم است آن را مدیریت کرد

  :  آثار زیادي براي کنترل خشم آمده است، در آیات وروایات
  شما هاي نیکوکاران می که آن را از ویژگی» الغَیظَ و الکاظمینَ«مدح وستایش خداي واال . 1
خـدا روز  ، هر که خشمى را فرو خورد که بتوانـد آن را اعمـال کنـد   :  فرمود 7امام باقر  -آرامش دل. 2

  2. کند قیامت دلش را از ایمنى و ایمان پر می
کـه   چنـان ، ننـد اسـتعاذه  ما، هاي بسیاري براي کنترل خشم در روایات وارد شده است راه:  کنترل خشم  راه

» أعوذ باللّـه مـن الشـیطان الـرجیم    «:  اگر یکی از شما موقع خشمگین شدن بگویـد :  فرمود 7امام صادق 
  . دشو میخشمش مهار 
وتبعات زیاد هم باعث حفظ تعادل انسان وهم محفوظ ماندن از ها  کنترل خشم هم از آسیب:  نتیجه اینکه

وهـم زمینـه سـازآرامش روانـی وثوابهـاي      ... ایع کردن حقوق دیگـران و ض، تبعات منفی آن مثل آذار دیگران
  . دشو می... اخروي و

                                                        
  29، آیه48: سوره فتح. 1
  110، ص2جالکافی، . 2



  

  هاي رفتاري یژگیو -4-2

  :هاي رفتاري آن حضرت عبارت است از ترین ویژگی مهم

  ایثار -4-2-1

صورت ایثار مـال و جـان    هاي آن به مسئلۀ ایثار است که جلوه 7هاي ممتاز امیر مؤمنان  ازجمله ویژگی
  :  یمکن میکه به نمونه هایی از آن در زیارت غدیریه اشاره ، بوده است

  مال ثاریا -4-2-1-1
  :  اشاره کرده ومی فرماید 7اي از ایثارهاي مالی امیر مؤمنان  اي به نمونه در فقره 7امام هادي 

  »جزاء و ال شُکُوراً  لَا تُرِید منهم، جه اللَّهحبه مسکیناً و یتیماً و أَسیراً لو  على  أَنت مطعم الطَّعامِ« 
إِنَّما نُطعمکُـم لوجـه   ، حبه مسکیناً و یتیماً و أَسیراً  و یطعمونَ الطَّعام على«این فقره ناظر به آیه شریف 

  . است 1»اللَّه ال نُرِید منکُم جزاء و ال شُکُوراً

                                                        
  9-8، آیه76: سوره انسان. 1
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مـریض شـدند و    7حسـن و حسـین   «:  یـد گو مـی  »...یوفُونَ بِالنَّذرِ«ول خـداي واال  ابن عباس درباره ق
بـه   کـاش  يابوالحسـن ا اى «:  و گفتنـد  عیادت کردندها  آن از ها عربرسول خدا از آنان عیادت کرد و عموم 

ز کـنم کـه اگـر دو حبیـب مـن ا      براى خدا نـذر مـى   من«:  علی گفت. »خاطر دو فرزندت براى خدا نذر کنى
  . نذر کردند طور نیهم فاطمه و کنیزشان فضه هم. گیرم سه روز روزه مى، بهبود پیدا کنند بیمارى 

بـراي  ( ادیوز کمچیزي نه  خداي واال لباس عافیت به آن دو پوشانید و این در حالى بود که نزد آل محمد
مه یک صاع از آن جـو  فاط، على به بازار رفت و از شمعون یهودى سه صاع جو قرض گرفت. نبود) خوردن

را آرد کرد و خمیر نمود و نان درست کرد و على نماز مغرب را با پیامبر خواند و به منزل آمد تا غذا را جلو 
  . مسکینى بر در خانه آمد و طعام را به دادند، گذاشت که افطار کنند

ود و نان درسـت کـرد و   روز دوم را نیز روزه گرفتند و فاطمه یک صاع از آن جو را آرد کرد و خمیر نم 
، وقتـى نزدیـک شـدند تـا بخورنـد     ، ، على با رسول خدا نماز مغرب را خواند و به منزلش آمد تا افطار کنـد 

  . هاى خود را به او دادند مرا طعام دهید نان، من یتیمى هستم:  یتیمى بر در خانه ایستاد و گفت
روزه گرفتنـد و علـى نمـاز مغـرب را بـا      نان درست کرد و آن روز را نیز  7وقتى روز سوم شد فاطمه 

مـرا  :  نزدیک شدند که بخورند اسیرى بـر در خانـه ایسـتاد و گفـت    ، پیامبر خواند و به خانه آمد تا افطار کند
سـه روز و سـه شـب جـز آب      کـه  یدرحـال هاى خود را به او دادند و  نان، طعام دهید خدا شمارا طعام دهد

هـا   آن وطعام کرد  درخواستهم اسیري از مشرکان به در خانه آمد و ودرروز سوم . نخورده بودند خوابیدند
  و یطعمونَ الطَّعام علـى ... یوفُونَ بِالنَّذرِ«بود که این آیات  نجایاو  مثل روزهاي قبل طعام خود را به او دادند

  . 1»نازل شد »... حبه
  نگاه تفسیري به آیات گذشته

1 .» ونَ الطَّعاممطعی لىویراً  عأَس یماً وتی یناً وسکم هباز  کـه  يطـور  بـه  -»علـى حبـه  «ضمیر در جمله  »ح
به ، اشتیاق و اشتهاى زیاد به طعام» حب طعام«از و منظور  گردد یبرم» طعام«کلمه به  -دیآ یبرمظاهر عبارت 

  . 2 است »حتَّى تُنفقُوا مما تُحبونَ لَن تَنالُوا البِرَّ«مؤید این معنا آیه شریف ، خاطر شدت احتیاج به آن است
اسـت کـه غیـرش در     آن ؛»ء وجـه الشـی  «. »إِنَّما نُطعمکُم لوجه اللَّه ال نُرِید منکُم جزاء و ال شُکُوراً«. 2

خداي واال ماننـد؛ خلقـت     وجه خداي متعالی عبارت است از؛ صفات فعلى و کریم و. گیرد مقابل آن قرار می
تر رحمت عامه او که قـوام   یا به عبارت جامع ؛ ودکن میافاضه خیر بر خلق ها  آن واسطه بهتدبیر و رزق که  و

انجام شـود؛ ایـن اسـت هـدف     » وجه اللَّه«معناى اینکه عملى به خاطر و  است. استتمامى موجودات به آن 
یى که در دست غیـر خـدا اسـت    ها اى از پاداش تنها جلب رحمت خدا و رضایت او باشد و ذره، انجام عمل
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 »إِنَّما نُطعمکُـم لوجـه اللَّـه   «  و به همین جهت خانواده اطعام کننده به دنبال این سخن خود که منظور نباشد
 . 1»و نه حتى تشکرى خواهیم ما از شما نه پاداشى مى» ال نُرِید منکُم جزاء و ال شُکُوراً«:  اضافه کردند

به چیزى کـه معـادل    به معناى عوض دادن عمل کسى» جزاء«کلمه » کُم جزاء و ال شُکُوراًال نُرِید من«. 3
. شـود  که معادلش جزاى شر واقـع مـى  ، که معادلش جزاى خیر و چه شر، حال چه عمل خیر باشد، آن باشد

ـ . عمومیـت دارد ، شـود  هم از جهت اینکه شامل جزاى عملى و زبانى هر دو مى، جزا » جـزاء «ی منظـور از  ول
 ؛ ونـه جـزا زبـانى   ، تنها جزاى عملى اسـت  قرارگرفته» شکور«به قرینه اینکه مقابل  موردبحثچیزى در آیه 

از آن در آیـه   ؛ و منظـور ی آن استو عملی و زباني قلبی ادآوریو به معناي ذکر نعمت » الشکور«و » الشکر«
إِنَّما نُطعمکُـم لوجـه   «آیه شریف  ؛ وانی استتنها تشکر زیباي زب، قرارگرفته» جزاء«به قرینه اینکه در مقابل 

اند به مسکین و یتـیم   خواسته، یا به زبان قال، خطابى است از این طایفه به کسانى که اطعامشان کردند »...اللَّه
و آبـروى   و اسیر اطمینان بدهند که به احدى نخواهیم گفت؛ ما افطار سه روز خود را به فالن و فالن دادیـم 

و  اند و یا اینکه اطعام کنندگان اصالً چنین سخنى به زبان نیاورده گذاریم و بر شما منت نمى ریزیم نمى شمارا
را به خاطر اخالصى که از باطن آنان خبر ها  آن خواهد و خداى تعالى مى جمله مذکور زبان حال ایشان است

 . 2به خاطر خدا بود صرفاًامشان و اطع خانواده چنین مردمى بودند و بفهماند که این دارد ستایش کند

  ایثار جان -4-2-1-2
را در فدا کردن جان براي محفوظ  7در فقره دیگري جلوه دیگري از ایثار امیر مؤمنان  7امام هادي  

و در مقایسه زیبایی این را به جریان ذبح اسماعیل از جهـت   دکن میترسیم  6ماندن رسول گرامی اسالم 
  :  فرماید و می دکن میامر االهی تشبیه  آمادگی و تسلیم در مقابل

»اءنَ األَنبِیحا مبِهِم حنَتُکت مهارِ :فَأَشبمِ األَنصدع ه وحدالو ندـرَاشِ   و  علَـى الفع اتیی البف هتأَشب
 7الذَّبِیح ،ابا أَجکَم بتبو  إِذ أَجحتَسابِراً ماسماعیل ص ا أَطَاعکَم اًأَطَعت ،إِذ قَالَ لَه  :»    ـهعلَـغَ مـا بفَلَم

إِن   قالَ یا أَبت افعل ما تُؤمرُ سـتَجِدنی   فی المنامِ أَنِّی أَذبحک فَانظُر ما ذا تَرى  السعی قالَ یا بنَی إِنِّی أَرى
، أَمرَك أَن تَضطَجِع فـی مرقَـده  و  اهللا علَیکُما ی صلیو کَذَلک أَنت لَما أَباتَک النَّبِ 3»شاء اللَّه منَ الصابِرینَ

کبِنَفس یاً لَهاقیعاً، وطم هتابإِلَى إِج طِّناًو  أَسرَعتولَى القَتلِ مع کنَفسل ، تَـکالَى طَاعتَع ـانَ  و  فَشَکَرَ اللَّهأَب
کرُهلَّ ذج هبِقَول کعلیلِ فمن جع  :» بـادبِالع ؤُفر اللَّه و اللَّه رضاتم غاءابت هشري نَفسن ینَ النَّاسِ مم 4؛»و 

پیـامبر را   دعـوت ، در بستر او خوابیدي مانند اسماعیل ذبـیح بـود   6ي پیامبر جا به تو در شبی که و حال
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طوري کـه او   ي هماناطاعت کرد 6و از پیامبر  که او دعوت پدرش را اجابت کرد گونه آناجابت کردي 
کـنم   بینم که تو را ذبح مـى  پسرم در خواب مى«:  پدرش به او گفت که یوقت، از پدرش با بردباري اطاعت کرد

ه مـرا از    زود بـه اى انجـام بـده کـه     آنچه مأمور شده پدر جان:  باره چیست؟ گفت نظرت دراین ي ان شـاء اللـَّ
تو را در بستر خود خوابانید و تو را امر  6رسول خدا  که یهنگامهمچنین تو نیز . » صابران خواهى یافت

با  را 6رسول خدا  تو، محفوظ بماند ي او بخوابی و جانت را فداي او کرده تا از شر کافرانجا بهکرد که 
تـو را  ) ایثـار (طاعـت  ي او براي کشته شدن آماده کردي خدا هـم ایـن   جا بهسرعت اجابت کردي و خود را 

جـان خـود را در    هسـتند کـه  بعضی از مردم «:  که فرمود، ي تو را در بین امت با قولشپاداش داد و کار زیبا
  . آشکار کرد» فروشند هاى خدا مى برابر خوشنودى

  . این آیه اشاره به جریان مهم و معروف لیله المبیت دارد
نـاظر اسـت   کـه  شده  نازل 7؛ این آیه درباره علی شده تیروا 7از امام باقر « : یدگو می ;شیخ طوسی

خدا  و رسولدر بستر او خوابید  7را داشتند علی  6به شبی که مشرکان قریش قصد ترور رسول خدا 
  1. » به هدفشان نرسیدندو مشرکان از منزل خارج شدند  6

  سؤال
در لیله المبیت به زنده ماندن خود علم داشـتند یـا خیر؟اگـر علـم داشـتند کـه        7طالب  آیا علی بن ابی
  شود واگر علم نداشتند این با علم امام به همه چیز منافات دارد؟ نمی فضیلتی محسوب

   جواب
ستایش خداي حکیم وعلیم است که اگـر ایـن    7امیر مؤمنان  بهترین نشانه بر فضیلت بودن این ایثار. أ

  . نعوذ باهللا ستایش خدا بیجا ولغو بود، کار فضیلت واینجا جاي ستایش نبود
ودر ، داننـد  است که اگر اراده کنند چیزي بدانند و خداي واال هـم بخواهـد مـی   علم امامان علم لدنی . ب

همان طـوري کـه حضـرت در    ، اي بر اینکه حضرت اطالع از زنده ماندن خود داشته وجود ندارد اینجا قرینه
ال آیا در آنجا احتمـ ، اي رفتند میدان جنگ خندق به مبارزه با بزرگترین پهلوان عرب بدون هیچ ترس ودلهره

رفت؟آیا در جنگ خیبر در هنگام مبارزه با قهرمـان یهـود مرحـب خیبـري احتمـال       نمی کشته شدن حضرت
خود رابنده خدا وتابع دستور پیامبرمی دانسـت  امیر مؤمنان  رفت؟ در همه این موارد نمی کشته شدن حضرت

  . وآماده ایثار وجانفشانی براي حفظ جان پیامبر ودفاع از دین بود
ونه علم نداشتن به زنده ماندن خللی بـه علـم   ، ه علم حضرت به زنده ماندن دراینجا ثابت استبنابراین ن
  . دکن میامامت وارد 
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 6یی که به حفظ رسول خـدا  درجادهد  را نشان می 7این آیه شریف اوج ایثار امیر مؤمنان : نتیجه
با این آیـه شـریف    نیآفر جاني ي خداطور به دکن میکامل تقدیم  اخالصبا رضایت ، هزینه جان الزم داشت

  . دکن میاو تجلیل  و اخالصاز ایثار 

  و گذشت عفو -4-2-2

در برخـی از   7مسئله عفو و گذشت است کـه امـام هـادي     7 هاي ممتاز امیر مؤمنان از دیگر ویژگی
 ....أنـت  و«. »لنَّاسِ عافیاعنِ ا....و أَشهد أَنَّک لَم تَزَل«  :فرمود است و  کرده اشارهفقرات زیارت غدیریه به آن 

است که بحث آن قبالً در بحث کظم  عمران آلسوره  133یۀ از آاین فقرات برگرفته  »، .. و العافی عنِ النَّاس
پردازد و شاهد بحث در این اینجا مسئله عفو کـردن   هاي متقیان می و خداي واال به بیان ویژگی 1غیظ گذشت

یعنـى کسـانى کـه از گنـاه مـردم       این است معنایش که، آمده است  »نَ عنِ النَّاسِو العافی«است که در جمله 
  . البته در حدى که گذشت جایز باشد و اخالل در حق خدا نشود گذرند یمنسبت به خود 

از همه مردم گـوى سـبقت را ربـوده    ، در عفو و گذشت 7علی «:  دنویس می ;عالمه سید محسن امین
عـام در برخـورد بـا اهـل      طـور  بهکافى است باالترین مراتب حلم و عفو او را ، طلببراى اثبات این م، است

وقتـی در جنـگ جمـل بـر     ، خاص نسبت به مروان بن حکم و عبد اللّه بن زبیر مالحظه کنیم طور بهجمل و 
امـا آن حضـرت او را عفـو    ، بـود  7ترین مخالفان على  باآنکه این شخص از دشمن، مروان دست پیدا کرد

ترین دشـمنانش بـود و آشـکارا بـه آن حضـرت ناسـزا        بن زبیر که یکى از سرسخت عبداهللاهمچنین بر  ،کرد
؛ »خواهم تو را ببینم نمى! برو«:  و به او فرمود قراردادوى را مورد عفو ، یافت و او را اسیر کرد دست، گفت مى
جمـل و مـردم بصـره را مـورد      کنندگان در جنـگ  از شرکت کس چیهتر از این بر زبان نراند و  سخنى بیش و

تعقیـب  ، هرکس که از میدان گریختـه «:  داد مجازات و قهر خود قرار نداد و منادى آن حضرت در شهر ندا مى
سالح خود را بر زمـین    کسی با مجروحان کارى ندارد و هیچ اسیرى کشته نخواهد شد و کسی که، شود نمى

  . 2»را در فتح مکه در پیش گرفت 6ة پیامبر و آن حضرت همان شیو» .گذارد در امان خواهد بود
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  به عهد وفا -4-2-3

تـر   را بـیش  ویژگـی حضـرت   مستند و مزین به آیاتی از قرآن است ایـن  کهجمالتی از خود این زیارت  
 بِمـا و مـن أَوفـى   «، لَـک و أَشهد أَنَّک أَوفَیت بِعهد اللَّه تَعالَى و أَنَّ اللَّه تَعالَى موف بِعهده : دکن میواضح 
دعاه لَیهللّا عه یهؤتییماً أَجراً فَسظ1»ع  

و فی مدحِ اللَّه تَعـالَى لَـک غنًـى عـن مـدحِ      «:  دکنـ  میکالم خدا در قرآن کفایت  درباره وفا به عهد تو
 مـن  فَمـنهم  علَیه اللّه عاهدوا ما صدقُوا الٌؤمنینَ رِجمنَ الم«:  قَالَ اللَّه تَعالَى، المادحینَ و تَقرِیظ الواصفینَ

  2. »تَبدیلًا بدلُوا ما و ینتَظرُ من منهم و نَحبه قَضى
خصوصاً در میدان نبرد و جهاد بـا دشـمنان همـراه بـا     ، یی از وفاي به عهد آن حضرتها و جلوه ها نمونه

  . 3الً گذشتمفصل قب طور بهتوضیح فقره باال 
  :  یمکن میاکتفا  در اینجا تنها به یک نمونه از روایات رسیده در ذیل این آیه

شـأن و   در »...  علَیه اللّه عاهدوا ما صدقُوا الٌرِج«  آیه کریمه: دکن میچنین نقل  7ابى اسحاق از على « 
) در فـرار نکـردن از میـدان جنـگ    (انه به خدا سوگند درراه عهد و پیمانى که باخداى یگ. منزلت ما نازل شد

  4. »من از منتظران شهادت هستم و تبدیل و تغییرى هم در آن نیست، بستم
جان رسول خدا  و حفظبر وفاي عهد و پیمان خود باخدا و رسول در دفاع از دین  7امیر مؤمنان ! آري

که در  اوست مانیو پاري به عهد ي کوتاهی نکرد که آیات قرآن شاهد گویایی بر این وفادا لحظهتا آخر عمر 
ل   طـور  بهآن حضرت » شجاعت«که در بحث  رسد میي او نپا بهاین فضیلت هم کسی از صحابه پیامبر  مفصـ

  . بحث آن گذشت
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  ها بندي و ارائه پیشنهادها و بیان نوآوري جمع. نوشتار پایانی
گیـري و پیشـنهادهایی بـراي     بندي و نتیجه معمختصرگونه به گزارشی از ج، نامه در بخش پایانی این پایان

  :  پردازیم تر در باره این موضوع می پژوهش بیش

  يرگی بندي و نتیجه جمع -1

ـ با تأک 7بررسی سندي و داللی زیارت غدیریه امام هادي «با نام ، رسالهاین  در ، »بـر مسـئله امامـت    دی
امامـت و   اصـل  نیـی در تبیـن زیـارت مهـم    ي اهـا  آموزه لیو تحل یشد و عهده دار بررس نیفصل تدو چهار

  .بود 7طالب  خالفت بالفصل علی بن ابی
ي مأثوري اسـت کـه از   ها ارتیز: تیب اهلي علمی و معنوي براي پیروان مکتب ها هیسرمااز بهترین 

ل تر فضائ در عالم هستی و فهم بیشها  آن جایگاه براي شناخت بها گرانعنوان ارمغانی  ناحیه آن بزرگواران به
در زنـدگی و برقـراري ارتبـاط    هـا   آن ي وتبیعت وسنخیت پیدا کردن بـا ریالگوگو به منظور ها  آن و کماالت

  . در هنگام زیارت استها  آن ي باو معنوروحی 
 7است که بـه وسـیله امـام هـادي      7زیارت غدیریه امیر مؤمنان ، این زیارات نیتر مفصلشک از  بی

جمعـی از  ، سـند ایـن زیـارت    سلسـله . اسـت مشهور شده  7ام هادي غدیریه ام زیارت  گزارش شده و به
دو نفر از نواب اربعه  که اي  گونه  به، روند روات بزرگ هستند که از أعیان و أجالّي مذهب تشیع به شمار می

هـم   هیو بقهستند  7به امام هادي  7از امام عسکري  در ردیف اتصال این سلسله نورانی 7امام زمان 
 اعتمـاد  قابـل از این رو به لحاظ سـندي محکـم و   ، اند شدهی با عبارات مختلفی توثیق و رجالیی در کتب روا

  . است
اثبات و احیاي ، ترین محور آن مهم، ی و متضمن استدالل با آیات وحی استو غنمحتوا نیز متقن  نظر از 

در ایـن زیـارت   7م ي فراوانـی از زبـان امـام معصـو    هـا  ناگفتـه است که  7امامت و خالفت امیر مؤمنان 



 140    نوشتار پایانی

ـ ب و اهـل 7صورت شفاف و در ابعاد مختلف عظمت و مظلومیـت امیـر مؤمنـان     به و در افشـاي  :ایشـان  تی
  . است شده انیبغدیر  و مخالفاندشمنان 

  :توان گفت در بیان دستاوردهاي این پژوهش می
هـاي   نهیزم در بیش از نود فضیلت و ویژگی برجسته از فضائل آسمانی آن حضرت را، زیارت غدیریه. 1 

وکظـم غـیظ    و صـبر هاي اخالقی مثل؛ اخالص  و غیره و ویژگی و نبوت و معاداعتقادي نظیر؛ ایمان به مبدأ 
  . ذکر کرده است... ي رفتاري همانند؛ عفو و وفاي عهد وها یژگیو و... و

 بـودن از همـۀ   و افضـل  و عصـمت  و شجاعتنظیر علم و تقوا  7هاي مختلف امام معصوم  ویژگی. 2
جایگاه امام و وظایف او را نظیر هدایت تکـوینی و تشـکیل حکومـت و    ، صورت زیبا بیان فرموده مردم را به

  . نبوي بیان کرده است ثیو احادمختلف از قرآن  نیو مضامرا با عبارات ... هدایتگري مردم و
ضـرورت و   اسـتخراج و در  نامـه  ارتیـ زاز درون همـین   ها سرفصلاین رساله علمی سعی شده تمام  در

ی غالبـاً  و عقلـ بحث امامت بیشتر جنبه کالمی دارد و در کتب کالمی . داده شود و بسطشرح ، بضاعت علمی
ها و شرایط امام گرفته تا  ی در این رساله سعی شده همه مباحث مربوط به امامت از ویژگیول، است شده بیان

همـه از  د، کنـ  میعنوان خلیفه خود به او اعطا  هی که خداي متعالی باراتیو اخت و امکاناتاو  گاهیو جاوظایف 
  . دهد است که این ظرفیت باالي این متن شریف را نشان می شده استفاده نامه ارتیزدرون این 

ي ایـن  هـا  و آمـوزه ی از ابعـاد  کـ ی دري نخستین بار است کـه پژوهشـی موضـوعی و نسـبتاً مفصـلی      برا
 طـور مبسـوط   بـه جریان صدور آن نیز تقریباً ، است ام گرفتهیعنی بررسی مسئله امامت در آن انج نامه ارتیز

  . گونه نسبتاً جامعی آمده است  بهآن هم  تیو اهمسند  سلسله. است شده براي نخستین بار بیان
تـر اهـل تحقیـق بـا ایـن زیـارت غدیریـه         یی بـیش و آشناگام خوبی در معرفی :  گفت توان می درمجموع

  .تر آن از سوي محققان باشد می براي شروع معرفی بیشقد است که امید است شده برداشته

  ارائه پیشنهادها -2
بـه  ، و در حـد تـوان خـود   ) 3(هاي علمی سـطح   با توجه و شرائط و ضوابط نگارش رساله، این پژوهش

گردد تا براي روشن شدن ابعاد  از این رو پیشنهاد می، پرداخت 7 تبیین و تحلیل زیارت غدیریه امام هادي
ی و گروهـ لجنـه  ، و ادبی این متن شـریف  لغوي، رجالی، اخالقی، تاریخی، حدیثی، تفسیري، کالمیمختلف 
محققـان   بـراي ، ي ایـن زیارتنامـه شـریف   هـا  جنبهاي در شرح آن بنویسند تا همه ابعاد و  موسوعه، تحقیقاتی
در شـناخت   و منبـع مرجـع   و کتابو در قالب یک دائره المعارف بزرگ  ی روشن گرددو دانشگاهحوزوي 

  .شود استفاده 7امیر مؤمنان 
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