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 امامت

 مقدمه  

کند خداوند رسولی را اب مینصب و تعیین امام از طرف خداوند یکی است و همان دالیلی که ایج بعثت پیامبران با فلسفه فلسفه

باشند. در  امامتدار وظایف ه( امامانی را منصوب کند تا عهداهلل علیه وآله یصلکند که پس از پیامبر اسالم)بفرستد، ایجاب می

اهلل علیه وآله(،  یول)صلدر زمان حضرت رس .نیاز به تفصیل و شرح داردمعارف، به صورت کلی مطرح شده است و اسالم برخی از 

نوپای دینی نیازمند رهبری  یاهلل علیه وآله(، جامعه یآن حضرت به تفصیل و تبیین برخی کلیات پرداختند، بعد از رسول اکرم)صل

دالیل عقلی و اثبات  ر پایهبامامت  لهئیین مساین درس به تب تا کلیات دین تفسیر و تبیین گردد. بودآگاه از معارف دقیق دینی 

 کند.غیبت می لهئای به مسالسالم( پرداخته و اشارهامامت و خالفت امیرالمؤمنین علی)علیه

 ضرورت صیانت دین خاتم، از خطر تحریف

ها، ضرورت یاساس این ویژگ برباشد. ها میانسان اسالم دینی همگانی، جهانی و جاودانه است و تا روز قیامت، آیین زندگی همه

حریف شود، ظهور دین جدید چون اگر این دین هم ت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ لهئعدم تحریف این دین الهی، مس

ه ستبرد شیاطین و از هرگوندیابد؛ و البته خداوند وعده نموده که این آخرین کتاب الهی را از و آمدن پیامبری دیگر ضرورت می

 کند؛ تحریفی حفظ می

 ؛ ما ذکر را نازل کردیم و ما حافظ آن خواهیم بود. 1«انِِّا نَحنُ نَزِّلنا الذِّکرَ وانِِّا لَهُ لَحافِظُون»                     

را بیان لیات معارف و احکام کاین کتاب آسمانی،  .جزئیات معارف و احکام نیست جامعیت و مصونیتش، مشتمل بر همه قرآن، با همه 

 ت. اهلل علیه وآله( بوده اس یپیامبر)صل فرموده و تفصیل و تبیینِ ابهامات آن، به امر الهی بر عهده

کردند و ایشان نیز ه( مراجعه میاهلل علیه وآل یتفسیر و تبیین برخی آیات، به رسول اکرم)صل در این راستا، مردم، همواره درباره

آن صورت نگرفته است، چون دادند. البته این کار، نسبت به تمامی آیات قرشرح و توضیح میمتناسب با مخاطبان، آیات قرآن را 

چنین هم سالم برای مردم تبیین شود.احکام و قوانین ا اهلل علیه وآله( اجازه نداد تا همه یشرایط دشوار و نامساعد دوران پیامبر)صل

چه که ایشان تی نسبت به آنتفاصیل و جزئیات احکام را نداشتند و ح همهاهلل علیه وآله( فرصت کافی برای بیان  ینبی اکرم)صل

 ت راه نیابد.فرمودند و عمل کردند، تضمینی وجود نداشت که تحریف لفظی و معنوی در سنت )گفتار و رفتار( آن حضر

 امامت و رهبری ضرورت

اهلل علیه وآله( به حدی رسیده بود که بتواند دین را از خطر بدعت، اختالف، جعل و  یپیامبر)صل اسالمی در دوره آیا رشد جامعه

نیاز از تفصیل و شرح آن معارف یتحریف مصون بدارد؟ آیا همان معارفی که به صورت کلی مطرح شده بود، همگان را تا قیامت، ب

نوپای دینی بعد از رسول  کنند؟ آیا جامعهن همان کلیات پیدا توانستند به راحتی راه زندگی خود را از میانموده است؟ آیا مردم می

اهلل علیه وآله(، الگوی  یاهلل علیه وآله( نیازمند رهبری آگاه به معارف دقیقِ دینی نبود؟ یکی از شئونات مهم پیامبر)صل یاکرم)صل
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شود؟ آیا مردم نیازی به الگوی کامل ه میعملی برای ظهور یک انسان کامل بوده است، حال، بعد از ایشان این شأن و جایگاه چ

 هایی است که بر ضرورت امامت تأکید دارد.ندارند؟ و... از جمله پرسش

  پروردگار ضرورت انتصاب امام از ناحیه

 ود. نقطهشخداوند، اثبات می حیهاسالمی از نا بر اساس نظر متکلمان، از دو راهِ لطف و حکمتِ الهی، ضرورتِ انتصاب امام در جامعه

 شد.بااهلل علیه وآله( می یمشترک هر دو راه، تصویر امامت به عنوان تداوم رسالت و جانشینی پیامبر)صل

 امامت؛ لطف الهی

رهبر نباشند؛ آله( نیز مردم بیاهلل علیه و یکند که پس از پیغمبر اکرم)صلخداوند ایجاب می شیعه، لطف و محبت گسترده به عقیده

رای لزوم بعثت بیان شد، ایجاب بنبوت است و همان دلیلی که  امامت، مانند لطف خداوند درباره دیگر، لطف الهی دربارهبه تعبیری 

سوی سعادت ه د خود آن حضرت، باهلل علیه وآله( نیز پیشوایی باشد که بتواند جامعه را همانن یکند که پس از پیامبر اسالم)صلمی

 تمام باشد.  هارهبری کند تا حجت بر انسان

تکلیف رها کند، سلطانِ خود را بعد از خود بال های تحت سیطرهگونه که هیچ پادشاهی نباید رعیت و سرزمینبه حکم عقل همان

ی حکیم رها نکرده و حکیمِ هستی نیز که خالق عقل است، بعد از پیامبرش، رعیت و مخلوقات خود را بدون سرپرست و پیشوای

 ها بنمایاند.ستگاری و هدایت را به بهترین شکل برای آننخواهد کرد تا راهِ ر

شود بوده و راهنمای رض میشکی که بر حواس عا کنندهانسان عقل را آفریده تا برطرف گانهخداوندی که برای هدایت حواس پنج

حیرت راهنما باشد،  وموارد شک ها را در آیا ممکن است یک جمعیت عظیمی را بعد از پیامبرش بدون رهبری که آن ،ها باشدآن

 رها کند؟!

 حکمت الهی  امامت؛

 :برای بررسی ضرورت امامت بر اساس حکمت خداوند، در ابتدا باید به تبیین برخی مقدمات پرداخت 

 یپیامبر اسالم)صلسلماً، پس از مبنابراین،  نشدنی است؛تمامی ادیان گذشته و آیین همگانی، جاودان و نسخ کنندهـ اسالم، تکمیل1

 اهلل علیه وآله( پیامبری نخواهد آمد. 

نیازهای  گوی همهاسخپالسالم(، سازگار است که آخرین شریعت آسمانی، ـ ختم نبوت، در صورتی با حکمت بعثت انبیا)علیهم2

 بقای آن تا پایان جهان باشد. کنندهمادی و معنوی بشر و تضمین

از ظاهر آیات قوانین اسالم،  احکام و قرآن کریم را از تغییر و تحریف تضمین کرده است، اما همهمصونیت  ـ هرچند خدای متعال،3

 ها، بر عهدهلیم و تبیین آنآید؛ از سوی دیگر قرآن در صدد بیان تفاصیل احکام و قوانین نبوده است، بلکه تعقرآن به دست نمی

 ها را برای مردم تبیین کند. با علمی که خداوند به او عطا فرموده، آنتا اهلل علیه وآله( گذاشته شد،  یپیامبر اکرم)صل
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ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا تو آن را برای مردم تبیین و  ؛

 روشن نمایی.

، شان در مدینهمبارک بودن حیاتها و کوتاههای متعدد و جنگاهلل علیه وآله( با توجه به درگیری یـ دوران رسالت پیامبر خاتم)صل4

چه حضرت فرمودند یا به آن چنین، برخی از آن. همشوداحکام و قوانین اسالم برای مردم تبیین  به آن حضرت اجازه نداد تا همه

و یا تحریف عمدی وجود  اصحاب شد. در برخی مسائل، خطر اشتباهِ در نقل عمل کردند، بعد از رحلت ایشان، مورد اختالف میان

 کرد.اهلل علیه وآله( را دو چندان می یاهمیت حفظ و حراست از سنت پیامبر)صلکه داشت

 ر متن آن،تا قیامت باشد که د گوی نیازهای بشریبه عنوان دینی کامل و سالم، پاسختواند بر اساس این مقدمات، اسالم زمانی می

ه وآله( در معرض تهدید، اهلل علی یتا با رحلت نبی اکرم)صلبینی شده باشد، پیش راهکاری برای تأمین مصالح ضروری جامعه

 تحریف، انحراف و انهدام قرار نگیرد. 

آن حضرت، نصب جانشینملی ع اهلل علیه وآله( و سیره یمذهب امامیه با استناد به آیات قرآن و روایات فراوان از رسول خدا)صل

ژه، از جمله علم خدادادی، به عنوان داند تا با توجه به صفات ویاهلل علیه وآله( را از سوی خداوند می یهای شایسته پیامبر اسالم)صل

أثیر ا تکیه بر عصمت، تحت تبو گستردگی بیان کنند و در این مسیر،  دقت اسالمی، حقایق دین را با همه امام و مقتدای جامعه

 های نفسانی و شیطانی قرار نگیرند و مرتکب تحریف عمدی و سهوی در دین نشوند. انگیزه

ترین رفته و افراد مستعد را به عالیاهلل علیه وآله( بود، را نیز بر عهده گ یها باید نقش تربیتی جامعه که از شئونات رسول خدا)صلآن

و با اجرای قوانین  اجتماعی، متصدی حکومت و تدبیر امور جامعه شوند مدارج کمال برسانند و در صورت مساعد بودن شرایط

 اجتماعی، اسالم را اجراکرده و عدالت را در جهان گسترش دهند.

راهنمایی شده ر پرتو وجود امام،های آماده دکه دلها را به عنوان اتمام حجت بر بندگانش قرار داده است تا عالوه بر اینخداوند آن

کیفری  م شود تا اگر وعدهاند، حجت تماها که از روی عمد به راه خالف رفتهرا به سوی کمال ادامه دهند؛ برای آن و مسیر خود

ق رهنمون کرده بود، هرگز حها داده شد، کسی نتواند اعتراض کند که اگر رهبر الهی و آسمانی دست ما را گرفته و به سوی به آن

قام تبلیغ، تبیین و عمل به وت است و دستگاه امامت باید عالم به کتاب و سنت بوده و در مکردیم. امامت مجوز ختم نبتخلف نمی

 آن، مصون از خطا و انحراف باشد.

رو، برای تکمیل هدف این مسلماً، شناخت و شناسایی چنین دستگاهی، مانند شناسایی دستگاه نبوت، از توان بشر فراتر است، از

مت از خطا و عصیان، از دین خاتم، در میان ملل جهان، الزم است، افرادی با علم خدادادی و عصبعثت و تبلیغ و گسترش درست 

اسی و اجتماعی امت اسالمی سی اهلل علیه وآله( تعیین شوند تا مرجعیت علمی، یسوی خدای متعال، برای جانشینی پیامبر اکرم)صل

 دار باشند.را عهده

شوند، امام وی خداوند انتخاب میسالسالم(، تنها از گونه که پیامبران)علیهمالهی است و همانبنابراین، امامت، مانند نبوت، منصبی 

باشد و خداوند این ا، دارا میهای پیامبر اسالم، به استثنای نبوت راز سوی خدا به امامت نصب شود؛ چون، تمام رسالتنیز باید 

 شوند.عرفی میماهلل علیه وآله(  یاز سوی پیامبر اسالم)صل مسئولیت سنگین را برای افراد خاصی قرار داده است که
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 له امامت:ئپیامبر دلسوز و مهربان و مس

؛ پیامبری برایتان آمده 3«کُم بِالمُؤمنین رؤُفً رَحیمیلقَد جائَکُم رسولٌ مِن اَنفسِکُم عزیزً علیهِ ما عَنِتُّم حریصً عَلَ»                     
مند و به مؤمنان دلسوز و شما عالقه باشد، گرفتاری و سختی شما برای او ناگوار و سخت است به همهاست که از خودتان می

 مهربان است. 

مردم کسی را به جای  ای ادارهخواست چند روز برای جنگ یا حج از مدینه خارج شود بر(  وقتی میاهلل علیه وآله یصلپیامبر اکرم)

ه تصریح قرآن نسبت به امت توان باور کرد پیامبری که ببنابراین هرگز نمی .فرستادار میگماشت و برای شهرها فرماندخود می

گذاشت( مردم را رها یگونه دلسوز و مهربان است)که در زمان حیاتش حتی برای مدت کوتاهی مردم را بدون سرپرست نمخود این

 ه باشد.ها را سرگردان و بالتکلیف گذاشتتفاوت بوده و آنکرده و نسبت به امامت و جانشینی بعد از خود بی

 جانشینی  قلمرو و ثروت جهان اسالم و مسئله

هایی نیز به پیکره رده و ضربهکاسالم و مسلمین نفوذ  منافقین در بدنه )صلی اهلل علیه وآله(،های اول دعوت پیامبراز همان سال 

ه پیامبر نزدیک کرده و نزد بکردند و برخی نیز خود را استفاده مین زداسالم وارد آورده بودند و از هر فرصتی نیز برای ضربه

که دلسوز و در به خاطر این شناخت اما به خاطر مصالحی و نیزها را میشدند؛ پیامبرِ مهربان، آناصحاب شمرده می ومسلمین، جز

 کرد تا شاید هدایت یابند.ها مدارا میهدایت حریص بود با آن

ها آگاه بود، قلمرو جهان اسالم را آن ( بر همهاهلل علیه وآله یصلها اشاره کرده و پیامبر)قرآن به برخی از آنفتوحات مسلمین که  
سلمین تقسیم شده و درراه بایست عادالنه بین مکرد که میگسترده و غنایم و ثروت عظیمی را در آینده نزدیک نصیب مسلمین می

 تبلیغ دین و مصالح اسالم صرف شود.

( بر این اهلل علیه وآله یصلر)تقوا و دنیاطلب اما پرنفوذِ پیغمبمنافقین و برخی اصحاب کم توجه به مطالب فوق، خطر سیطره با 
(، اهلل علیه وآله یصلم)پذیرد که پیامبر اسالمی این را نمییثروت عظیم، جدی بود؛ با توجه به خطرات ذکر شده، هیچ عقل سل

که آن را به دست خود مسلمین سپرده ثروت هنگفت آن را، بعد از خود بالتکلیف رها کرده و یا این مدیریت این سرزمین پهناور و
 و جانشینی معین نفرموده باشند.

 تعیین امام انتصابی است نه انتخابی

ق نیست، زیرا انتخابات میشه راهِ ححل است و هدر جوامع امروز بهترین راهِ تعیین هر مقام مسئولی، انتخابات است. اما انتخابات، راه

نشیند ر کرسی میبنظر اکثریت  گرچه در مقامِ عمل،اکند، دهد، نه حقی را باطل و نه باطلی را حق میتغییر نمی هرگز واقعیات را

 باشد.نمی ،شدهولی این دلیل حقانیت انتخاب

گونه انتخابات روشن شده ولی دیر یا زود، اشتباه این اندبارها تاریخ نشان داده که در انتخابات، افرادی با رأی اکثریت انتخاب شده

اشخاص داد؟! بنابراین  افراد، نظر قطعی و صحیحی درباره خبری از باطن و آیندهشود با نداشتن علم غیب و بیچگونه می .است
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رو امام دنیای مردم است. از این زندگی جامعه نیست، بلکه امام، حافظ و نگهبان دین و فقط اداره ،عالوه امامت و رهبری جامعهه ب 

ی ملکوتی عصمت و علوم شخصی از نیرودانند که چه ها باشد؛ مردم از کجا میانسان باید معصوم بوده و اعلم و افضل از همه

ترین شخص را انتخاب و شئون ل برتر انسانی برخوردار است تا او را انتخاب کنند؟! پس فقط باید خدای متعال سزاواریالهی و فضا

 الزم را به او عنایت و از طریق پیامبرش به امامت منصوب و به مردم معرفی کند.

 السالم اثبات امامت و والیت حضرت علی علیه

این آیه به اتفاق مفسرین در ؛ 5«اَلیومَ اکملتُ لکُم دینُکم واتمَمتُ علیکُم نِعمتی ورضیتُ لکُم االسالمَ دینًا... »                     

پذیری آسیب( نازل شد؛ بعد از اشاره به ناامیدی کفار از اهلل علیه وآله یصلالوداع و تنها چند ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم)حجِّة

کند که امروز دین شما را کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و با توجه تأکید می 6«ن کَفُروا مِن دینِکُم...یاَلیَوم یَئِس الذِّ»اسالم 

کفار از  شدنمیدااکه توأم با ن« اکمال و اتمام» شود که اینروشن می به روایات فراوانی که در شأن نزول این آیه وارد شده، کامالً 

( از طرف خدای متعال، تحقق یافته است. زیرا اهلل علیه وآله یصلپذیری اسالم بوده با نصب جانشین برای پیامبر اکرم)آسیب

که فرزند ذکوری نداشتند، (، مخصوصاً با توجه به ایناهلل علیه وآله یصلدشمنان اسالم، انتظار داشتند که بعد از وفات رسول خدا)

رست بماند و در معرض ضعف و زوال قرار گیرد، ولی نصب جانشین برای وی دین اسالم به کمال، و نعمت الهی اسالم بدون سرپ

(، هنگام بازگشت از اهلل علیه وآله یصلو کیفیت آن، چنین بود که پیامبر اکرم) 7به سرحد تمام رسید و امید کافران بر باد رفت.

 مفصلی از ایشان سؤال کردند:  یر آفتاب سوزان جمع کردند و ضمن ایراد خطبهز« غدیر خم»الوداع همه حجاج را در محل حجِّة

صدا جواب مثبت آیا من از طرف خدای متعال بر شما والیت ندارم؟ همگی یک 

 ابر مردم بلند کردند و فرمودند:السالم( را گرفته او را در برگاه زیر بغل علی) علیهدادند، آن

 

 .10«لک یا علی، أصبحتَ موالی ومولی کلِّ مؤمنٍ ومؤمنهٍ

 مائده نازل شد. سوم سوره در این روز بود که آیه

 شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: یاوصیا

الحسین، الحسن، ثمِّ ابنیعلیٌ أخی ووزیری ووارثی ووصیِّی وخلیفتی فی أمَّتی وولیُّ کلِّ مؤمن مِن بَعدی، ثم ابنی»                     

11.«الحسین واحداً بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن...وُلد ابنی ثمَ تسعةُ من

اکثریت، دلیل حقانیت و اقلیت، دلیل باطل بودن نیست. قرآن کریم حدود هشتاد مرتبه از اکثریت مذمت نموده است. در سوره انعام 

میفرماید:  

                     »واِن تُطع اَکثرَ مَن فِی األرضِ یُضِلُّوکَ عَن سبیلِ اهلل ان یَتِّبعوُنَ اال الظِّنَّ و ان هُم إالِّ یَخرُصُون«؛4 ای پیامبر 

اگر از آنها که روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه میکنند، زیرا آنان از گمان و حدس شخصی خود پیروی می

کنند. 

                     »أَلستُ أَولی بِکُم مِن أَنفسِکُم؟«8

ترتیب، والیت الهی را برای آن حضرت، اعالم فرمودند. سپس همه                    »مَن کُنتُ مواله فَهذا عَلیٌ مواله«9 و بدین .

حضِّار با آن حضرت بیعت کردند؛ از جمله خلیفه دوم، ضمن بیعت با امیرمؤمنان علی)علیهالسالم( بهعنوان تحیت گفت: »بخِّ بخٍ 

در روایتی که بعضی از بزرگان اهل سنت)حمیونی( نیز نقل کردهاند، آمده است که ابوبکر و عمر از جا برخاستند و از رسول خدا 

پرسیدند که آیا این والیت، مخصوص علی است؟ حضرت فرمودند: مخصوص علی و اوصیای من تا روز قیامت است. پرسیدند: 



 

    6 

 

ودند که امامت بمأمور شده  ( قبالًاهلل علیه وآله یصلشود پیامبر اکرم)چه از روایات متعدد استفاده میبر حسب آن

ر نظر شخصیِ آن حضرت کنند و بکار را حمل السالم( را رسماً اعالم کنند، ولی بیم داشتند که مبادا مردم، این امیرالمؤمنین)علیه

 شریفه نازل شد:  که این آیهاین کار فراهم شود، تا این رو در پی فرصت مناسبی بودند که زمینهرا نپذیرند. از این  آن

 «.12لَتَه واهلل یَعصِمُکَ مِنَ الناسا ایِّها الرِّسولُ بَلَِّغ ما اُنزلَ الیک مِن رَبِّکَ واِن لَم تَفعَل فما بلِّغتَ رِسای»                    

باشد؛ به آن حضرت مژده داد که ترکِ تبلیغ کل رسالت الهی می منزلهه ضمن تأکید بر لزوم تبلیغ این پیام الهی که نرساندن آن ب 

دریافتند که زمان ( اهلل علیه وآله یصل، مصون خواهد داشت. با نزول این آیه، پیامبر اکرم)13خدای متعال تو را از پیامدهای آن

14رو، در غدیر خم به انجام این وظیفه، مبادرت ورزیدند.ر بیش از این، روا نیست. از اینیمناسب، فرا رسیده و تأخ

 

دبن جریر طبری( نقل به سند معتبر از مفسر و مورخ معروف اهل سنت)محم 214 مرحوم عالمه امینی در جلد اول الغدیر صفحه

ستور آورد که در این جایگاه بایستم دتبلیغ فرمود: جبرئیل از طرف خدا  ( بعد از نزول آیهاهلل علیه وآله یصلکند که پیامبر اکرم)می

 من است.  طالب برادر من، وصی من، جانشین و امام پس ازو به هر سیاه و سفید اعالم کنم که: علی فرزند ابی

 مولی اشکال و جواب در معنای کلمه

: ر، ایجاد تردید کرده و گفتندمولی در حدیثِ غدی ای وارد کنند، در معنای کلمهنتوانستند در سند حدیث خدشهجمعی از کسانی که 

 به معنای دوست است! مولی

 شود به معنای دوست باشد:رهبری است و نمی مولی فقط به معنای والیت و جواب: به چند دلیل کلمه

 و سپس جمله؛ «مُؤمنین مِن اَنفُسِهِمالنِّاس بِال یمَن اَولَ » السالم( فرمود:رفی علی)علیه( قبل از معاهلل علیه وآله یصلخود پیامبر)

بعد هم باید چنین باشد، تا  ست جملهقبل در معنای والیت ا که که جملهچنان، را فرمود؛ پس هم«مَن کنتُ مَوالهُ فَعَلیٌّ مَوالهُ»

 ارتباط دو جمله محفوظ باشد.

ها محبت و دوستی شدیدش را ( باراهلل علیه وآله یصلعالوه پیامبر)ه 

 ای نبود.جدید و ناگفته السالم( بیان و مسلمانان را به این دوستی سفارش فرموده بودند و این مطلبنسبت به حضرت علی)علیه

است، در آن بیابان سوزان هزاران نفر را از مسیرهای رفته بازگرداند و معطل  15«ما ینطق عن الهوی»آیا معقول است پیامبری که 

 م دوست اوست؟! کرده و بگوید: مردم هر کس من دوست او هستم علی ه

آیه تبلیغ که قبل از معرفی علی)علیهالسالم( نازل شد، خطاب به پیامبر میفرماید: اگر وظیفهات را انجام ندهی رسالتت ناقص است، 

آیا اگر پیغمبر اعالم دوستی نمیکرد رسالت ناقص بود؟! ب

مربوط به والیت و امامت دانسته ها خطبه غدیر راآن اند، همهغدیر سروده ن دربارهان و ادیبان از آن زمان تا اآلاشعاری که شاعر

اول کتاب الغدیر با اسناد معتبر  اند، این اشعار را مرحوم عالمه امینی در جلدالسالم( را بیان کردهاند و جانشینی حضرت علی)علیه

 از شیعه و سنی آورده است.

 16ای بود؟!آیا این مطلب تازه ،دوم، آیا برای اعالم دوستی بوده همه شادباش و تبریک حتی از خلیفهآن

در آیه قبل از معرفی آمده: »واهلل یعصمک من الناس«، آیا پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( از اعالم دوستی نسبت به علی)علیهالسالم( 

دلهره داشت که خداوند فرمود: »خدا تو را از دشمنان حفظ میکند« یا مسئله مهم امامت و جانشینی او بوده است؟! 
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نشمند و کتاب معروف مرحوم عالمه امینی در کتاب شریف الغدیر حدیث غدیر را از صد و ده نفر از صحابه و سیصد و شصت دا

 ،هم نبود یو حدیث دیگر تبلیغ و حدیث غدیر هیچ آیه گر جز این آیهای که ااسالمی)از شیعه و سنی( نقل کرده است به گونه

و روایات معتبر و متواتر دیگری  السالم( کافی بود. در حالی که غیر از آیه و روایت فوق، آیاتبرای اثبات خالفتِ بالفصل علی)علیه

معتبر در جهان اسالم مؤید آن  ( وجود دارد که کتبهاهلل علیه وآل یصلبیت پیغمبر اسالم)برای اثبات حقانیت، امامت و خالفت اهل

 شود:است. به عنوان نمونه به مواردی از آن فقط اشاره می

ک از منسوبان یای از مسلمانان، ادعای عصمت هیچ؛ هیچ طایفه17السالم( داردتطهیر که داللت بر عصمت اهل بیت)علیهم آیه

 گانهاهلل علیها( و أئمه دوازدهبه جز شیعه که معتقد است طبق این آیه حضرت زهرا)سالم( را ندارند اهلل علیه وآله یصلپیامبر اکرم)

 

 که این آیهداللت دارد بر این ،اندعلمای اهل سنت نقل کرده ها رابیش از هفتاد روایت که اغلب آن18السالم( هستند.معصوم)علیهم

 19نازل شده است.« طیبه خمسه»شریفه، در شأن 

و در شأن موالی  20السالم( بعد از خدای متعال و رسولش را داردوالیت که اشاره به والیت و سرپرستی امیرالمؤمنین علی)علیه آیه

 22باره از طریق اهل سنت نقل شده است.المرام بیست و چهار حدیث در اینة؛ در غای21متقیان نازل شده است

 23مر را بدون هیچ قید و شرطی در کنار اطاعت خدا و رسولش واجب شمرده است.ااألمر که اطاعت از صاحبان اطاعت از اولی آیه

 24باشند.السالم( میاألمر امامان معصوم)علیهمشیعیان اتفاق نظر دارند که منظور از اولی

اشاره به  ها حدیث دیگر که مجالکه مورد تأیید علمای بزرگ اهل سنت نیز بوده و نیز ده 26نوح و سفینه 25حدیث معروف ثقلین

 27ها نیست.آن

 السالم(علیهم)اسامی امامان معصوم

هدی)علیهمائمه خداوند همگی السالم( معتقدند،بیت)علیهماهلل علیه وآله(، پیروان مکتب اهل یبر اساس سخنان پیامبر اسالم)صل

ازده نفر قرار داده است، که عبارتند به تعداد دو( اهلل علیهاسالم(، از فرزندان حضرت فاطمه)السالمعلیهالسالم( را، به جز امیرمؤمنان)

بن الحسین (، علیالسالمعلیه)ءبن علی سیدالشهدا(، حسینالسالمعلیهالمجتبی) بن علی(، حسنالسالمعلیهطالب)بن ابیاز: علی

(، السالمعلیهبن جعفر الکاظم)(، موسیالسالمعلیه(، جعفربن محمد الصادق)السالمعلیهبن علی الباقر)(، محمدالسالمعلیهالعابدین)زین

بن علی (، حسنالسالمعلیهبن محمد الهادی)(، علیالسالمعلیه(، محمدبن علی الجواد)السالمعلیهبن موسی الرضا)علی

ر پاسداری الهی خود را د ها وظیفهبن الحسن المهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(. یازده نفر از آن( و حجةالسالمعلیهالعسکری)

ن خویش را فدای دین خدا طلب فراهم کرده بودند، انجام دادند و سرانجام، جااز دین، در دشوارترین شرایطی که حاکمان قدرت

 کردند و به شهادت رسیدند. 

آغاز )ق(، امامت حضرت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(  260( در سال السالمعلیهاز زمان شهادت یازدهمین امام معصوم)

حضرت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(  السالم( دربارهاهلل علیه وآله( و امامان معصوم)علیهم یشد. سخنان پیامبر اکرم)صل

ها گردآوری و در صحیفه ایشانسال پیش از غیبت کبرای آن حضرت مطرح و توسط یاران و شاگردان  200و غیبت ایشان، حدود 

غیبت  های قرن چهارم و پنجم دربارهشهرت یافتند و اساس و مبنای کتاب« اصول مدوِّنه»ها، به تهنوشته شد که بعدها این نوش

28 امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قرار گرفتند.



 

 

الزمان آور قیام آن حضرت در آخرگر و پیام، بیان«قائم»اهلل، صاحب الزمان، مهدی و قائم است که از القاب مشهور آن حضرت، بقیة

بر او،  اهلل علیه وآله( با نام و نسب از او خبر داده است و خداوند دین خود را، به وسیله یاو کسی است که رسول خدا)صلباشد. می

 اهلل علیه وآله(، بلکه در ادیان دیگر نیز بشارت و وعده یتنها در اسالم)صلگرداند. او منجی موعود است که نهادیان پیروز می همه

29هور او داده شده بودظ

آمیزترین ست که از دغدغهاآن بزرگوار « غیبت»حضرت ولیِّ عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(،  ترین مسائل دربارهکی از مهمی

 رفت.  های نخست هجری به شمار میموضوعات سده

 آید که: با یک نگاه اجمالی در تاریخ و متون و منابع دینی به دست می

 تعالی فرجه الشریف( که پیش از حضرت مهدی)عجل اهللهای جاری خداوند استاوالً، غیبت در میان حجج الهی مرسوم و از سنت

( اشاره کرد که زمان ظهور السالمعلیهتوان به حضرت عیسی)در مورد برخی از پیامبران الهی نیز وجود داشته است. در این مورد می

 آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد. او در دوره

ها ایمان داری باید به آنکه هر انسان خداباور و دین 30عالم هستند ثانیاً، والیت و به عبارتی اولیای الهی، جزئی از اسرار غیبی

 که باید به امور ناپیدایی مانند مالئکه، جنیان، عذاب قبر، و سؤال نکیر و منکر باور داشت. داشته باشد، چنان

چه را آینده خواهد آورد، رود، شتاب نکنید و آنخواهد داد و انتظار وقوعش میچه روی در آن»فرمایند: ( میالسالمعلیهمؤمنان)امیر

31خبرید، به تحقق نزدیک است...چه از آن بیچه وعده داده شده، فرا رسیده و آندور نشمارید. ای مردم، زمان وقوع آن

 

  .

مسئله غیبت  

ثالثاً، همانطور که تا امروز، بسیاری از رازها هنوز کشف نشده است، علت تام غیبت امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( نیز 

مجهول بوده و تنها خدا میداند و حتی به اولیای الهی هم اجازه افشای آن داده نشده است. 

 

البته در روایات زیادی از ائمه معصوم)علیهمالسالم( رازهایی از غیبت امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بیان گردیده است: 

های اسالم در وقت معینی که خداوند گران، به منظور تحقق آرمانستم حفظ جان امام)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( از شرِّ -1

 مقرر فرموده است؛

2- آزمایش اهل ایمان و امتحان آنها در زمینه پایداری و مقاومت در مسیر دین و حراست از عقیده ناب اسالمی؛ 

3- آماده شدن مردم برای برپایی حکومت عدل اسالمی و گسترش آن در سراسر جهان؛  

4- رسیدن به درک درستی از نیازمندی انسان به وجود امام معصوم و احساس تشنگی نسبت به آن چشمه زالل حیات طیبه؛ 

5- ناامید شدن مردم از هر قدرتی در این عالم و استغاثه نمودن از خدا، برای نجات خود، توسط ولی خدا. 

تکلیف امت اسالمی در زمان غیبت 

با توجه به اینکه انسانها برای رسیدن به سعادت، نیازمند هادی و راهنما هستند؛ پس، مردم در این زمان، برای تبیین و تفسیر 
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السالم( و امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( به توجهی امامان معصوم)علیهمبر اساس مبانی کالمی و عقلی، سکوت و بی

تکلیف هدایت جامعه  جایز نیست، به این معنی که بر آنان الزم است تا عالوه بر تبیین احکام و فروع فقهی مورد نیاز مردم، آینده،

سرپرستی جمعی را بر عهده داشته باشد، ولی جانشینی برای خود  که کسیو رهبری امت را هم مشخص کنند. از نظر عقلی، این

 حکیمانه نیست. تعیین نکند،

اهلل علیه وآله( واجب بود تا امر امت را بالتکلیف رها  یگونه که به مقتضای حکمت الهی، بر پیامبر)صلای امامیه معتقدند، همانعلم

پیام الهی را ابالغ کند، امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( نیز پیش از غیبت خود، وظیفه دارد  نکرده و برای جانشینی خود،

راهکار مناسبی ترسیم  هایی در این زمینه،سفارش رای آینده مشخص نماید. از این رو، به حکم الهی، با ارائهتا تکلیف امت را ب

شد؛ از این رو، اند؛ در غیر این صورت، موجب نزاع، اختالف و هرج و مرج مینمودند و این مسؤلیت بزرگ را به مردم واگذار نکرده

السالم( توسط حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( یا دیگر امامان علیهمشرایط جانشینان امام معصوم) الزم بود

 السالم(، مشخص شود تا مردم در چارچوب آن شرایط، دست به انتخاب بزنند. معصوم)علیهم

ویدادها و حوادثی که در اهل ایمان در ر وظیفه یکی از یاران خود، درباره امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( در پاسخ به نامه

باشند و من در چنین مواقعی به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شما می»آید، فرمودند: دوران غیبت پیش می

 منظور از رجوع به راویان حدیث، مراجعه به عالمان دینی، به شرطی که دارای صیانت نفس و جامع«. ها هستمحجت خدا بر آن

های ( بر امت اسالمی دارند که با نظارت و هدایتالسالمعلیهاست؛ اینها نوعی والیت از جانب امام معصوم) توا باشند،شرایط ف

 شود.حضرت حجت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( محقق می

ویژه السالم(، بهخویش، باید به چه کسی مراجعه کنند؟ آیا ممکن است که امامان معصوم)علیهم عههای دینی و رهبری جامآموزه

 ؟مردم را بالتکلیف رها کرده باشندامام غایب، 
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 چکیده

حقایق و جزئیات معارف و احکام نیست؛ در این کتاب آسمانی، کلیات معارف و احکام، بیان شده و تفصیل  قرآن، مشتمل بر همه -1

 اهلل علیه وآله( بوده است.  یپیامبر)صل و تبیینِ ابهامات آن، به امر الهی بر عهده

 .حق باشد نه انتخابی جانشین پیغمبر باید منصوب از ناحیه -3

به طور قطع والیت و امامت امیرالمؤمنین  ،تبلیغ و شأن نزولش طبق تفاسیر قرآنی و تصریح علمای اسالم و روایات متواتر آیه -4

 کند.( اثبات میاهلل علیه وآله یصلالسالم( را بعد از پیامبر اسالم)علی)علیه

قطعی  ترین و گویاترین ادلهمهم ،تبلیغ نوح، بعد از آیه األمر و روایات متواتر ثقلین و سفینهوالیت و اطاعت از اولی آیات شریفه -5

است که مورد اتفاق علمای شیعه و تأیید بسیاری  (السالمعلیهمبیت پیامبر اسالم)در اثبات حقانیت، والیت، عصمت و امامت اهل

 باشد.    از علمای بزرگ اهل سنت می

اهلل علیه وآله و سلم( از سوی خداوند است و ایشان بر اساس علم  یپیامبر اسالم)صل های شایستهدر مذهب امامیه، نصبِ جانشین -6

  .کنندیو گستردگی بیان مدقت ا همهی اسالمی، حقایق دین را، بخدادادی، به عنوان مقتدای جامعه

امامت مجوز ختم نبوت است و دستگاه امامت باید عالم به کتاب و سنت باشد و در مقام تبلیغ، تبیین و عمل به آن، مصون از  -7

 خطا و انحراف باشد. 

آمیزترین هآن بزرگوار است که از دغدغ« غیبت»حضرت ولیِّ عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(،  درباره از مسائل مهم -8

 رفت. های نخست هجری به شمار میموضوعات سده

2- متکلمان با استفاده از برهان لطف و استناد به حکمت الهی، ضرورت وجود امام را اثبات میکنند.  
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