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 ز فغانم ز فراق رخ و زلفت به فغان
 نیست ت همه شب تا سحری نیست کهویَسگ کُ

 نه همین از غم او سینه ما صد چاک است
 داغ او الله صفت، بر جگری نیست که نیست

 موسیئی نیست که دعوی اناالحق شنود
 ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست

 چشم ما دیده خفاش بود ورنه تو را
 پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست

 گوش اسرار شنو نیست و گرنه اسرار
 از عالم معنی خبری نیست که نیستبرش 
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 پیش گفتار
 ِن الرَّحيِم،ِبْسِم اّللٰهِ الرَّْحمه 

ُْ اُت َو اْلَ اوه ا السَّمه ْن رَبُِٰكْم َو َجنٍَّة َعْرُضهه َمْغِفَرٍة مِ  ارُِعوا ِإلىه َو سه …  ُْْمََّّييَن، ْر  ُُِعََّّْت ِل
 ُيِب ُ  اِس َو اّللٰهُ فيَن َعِن النٰه اَو اْلعه  اِظميَن اْلَغْيظَ اْلكه  وَ اِء اِء َو الضَّرٰه لَّذيَن يُ ْنِفُيوَن ِفي السَّرٰه ا

 .1اْلُمْبِسنينَ 
و زمین  هاآسمانو بهشتی که پهنایش به قدر ، ی نیل به آمرزشی از پروردگار خودو برا

ق همانان که در فراخی و تنگی انفا ، بشتابید.آماده شده استبرای پرهیزگاران است و 
کوکاران را یگذرند و خداوند نمیو از مردم در برندخشم خود را فرو میو کنند می

 دوست دارد.
از جمله   حدیث نویسی و نقل روایات و بیان کلمات رسیده از معصومین

بهره برداری از وحی الهی و  ،ریسمان های مستحکم الهی است که در کنار قرآن کریم
 فهم آن است که انسان را با حقیقت بندگی حضرت حق جلّ و عال آشنا می نماید.

نه تنها ما را ،  تحلیل های فردی و برداشتهای  سلیقه ای از دین بدون عترت 
نها و شناخت گشته و آبه حق نمی رساند بلکه باعث  تحیّر و سرگردانی مردم در فهم 

 سبب دین عادت، نا امید و بی اعتماد نموده وحیات بخش س مسیریدن به را در رس
 گریزی در جامعه می گردد.
تنها راه کامیابی بشر از حیات انسانی است که جز با  آشنایی با قرآن و عترت

عالم ربّانی است که تربیت و  زیرا همراهی عالمان دین شناس ربّانی میسّر نمی گردد
 باشد و بس.می یم و عترت حضرت رسول اکرمعلم او از قرآن کر

و اهل بیت   وسیله پیامبر مکرّم اسالمه اهتمام به شناخت قرآن مجید ب ،از این رو
که مخاطبین و دریافت کنندگان وحی الهی هستند باید وجهه   مطهّر آن حضرت

همّت قرار گیرد زیرا که قرآن کریم تزکیّه و تعلیم کتاب و حکمة را رسالت پیامبر 
ُِْٰمُهُم اْلِكََّاَب َواْلِبْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ بْ بیان می فرماید:  اعظم ُل َلِفي َويُ زَكِٰيِهْم َويُ َع

 2نٍ َضََلٍل ُمِبي
                                                           

 111و  111سورة آل عمران / آیات  - 1
 سوره آل عمران 161آیه  - 2
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رسول الهی و عترت محترم  به وسیلهبهره مندی از تزکیه و علم کتاب و حکمت 
امکان پذیر است و این نیاز مهم و اساسی انسانیت توسط امام هر زمان و   او

 انجام می پذیرد. ،پیشوای الهی ربّانی هر قومی
پیامبر ما، هشدار دهنده امّت از خطرات تو ای )همانا 1ِإنََّما َُْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِٰ قَ ْوٍم َهادٍ 

هستی و برای هر مردمانی و قومی، هدایت کننده به سوی خوبیها و سعادت قرار داده 
 .شده است

اٍم وَُكلَّ َشْيٍء َُْحَصْيَناُه ِفي ِإمَ در جای دیگر این هادی به سعادت را امام بیان فرموده:  
 وقراردادیم.( نموده جمع آوری ،)همه امور را در امام آشکار و روشن  2ُمِبينٍ 

ی شناخت امام و حجّت حضرت حق جلّ و عال سرچشمه همه برکات و مایه
 رستگاری و دوری از گمراهی و پرهیز از هالکت خواهد بود.

بار الها حجّت «) 3ضَلَلُْت عَنْ دِّينِياللَّهُمَّ عَّرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ ِانْ لَمْ تُعَّرِّفْنِي حُجَّتَكَ »
خودت را به من بشناسان که هر آیینه اگر حّجت خود را به من نشناسانی، من از دین 

 شوم(.خود گمراه می
جایگاه رفیعش برای ما  امام هفتم حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر الکاظم

ی نورانی آن حضرت، برامطالعه و بررّسی امور مختلف زندگی دست نیافتنی است امّا
جویندگان سعادت و تشنگان هدایت، از ضروری ترین نیازهای بشریّت است که 

از زمینه های  و این علم و آگاهی نسبت به امام توان آن را نادیده گرفتنمی
 اساسی کمال انسانی است.

ش ای از سپهر بی انتهای حضرتامید آنکه در این کتاب هرچند مختصر بتوانیم گوشه
به وسیله آیات و روایات ارزشمند  را به چشم و دیدگان محبّین و موالیان آل اللّه 

ُْْت َوِإلَْيِه ُُنِي ُُ ».برسانیم عترت َْْيِه تَ وَكَّ  «4َوَما تَ ْوِفيِيي ِإَّلَّ بِاّللَِّ َع
  

                                                           
 سوره رعد 7آیه  - 1
 سوره یس 12آیه  - 2
 117، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط - 1
 گردم ام و به سوى او بازمى / ترجمه: توفيق من جز به ]يارى[ خدا نيست بر او توكل كرده 88سوره هود آیه  - 1
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َْْيِه  َعْیه  ةِ الصََّله   ُم:السََّله ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َع
ْٰه  َْىه  َصلِ  ُهمَ ال اِهِر الزَِّكيِٰ ِفيِٰ الّٰٰه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر اْلَبرِٰ اْلوَ  اْلُمْؤَتَمنِ  اْلَِمينِ  َع

َْىه الن وِر اْلُمِبيِن اْلُمْجََِّهَِّ اْلُمْبََِّس ُِ الصٰه  ْٰه اْلَذَ  اِبِر َع ََّغ ُهمَّ َو َكمه ى ِفيَك، ال ا بَ 
َْىه ائِِه َما اَعْن آبه  اَبََّ َُْهَل َبجَِّة َو كه اْلمَ  ْسََّْودََع ِمْن َُْمِرَك َو نَ ْهِيَك َو َحَمَل َع

ِة ِفيمه  ََّّ َْْيى ِمْن ُجهٰه ا كه اْلِعزَِّة َو الشِٰ َْْيِه َُْفَضَل َو اٍل قَ ْوِمِه َربِٰ َفَصلِٰ اَن يَ   َع
َْىه َُْكَمَل مه   .1ِإنََّك َغُفوٌر رَِحيمُ  اِدكَ ِعبه اَعَك َو َنَصَح لِ َُطه  ََُحٍَّ ِممَّنْ  ا َصَّْيَت َع
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ْٰه  َْىه  اِركْ َو زِْد َو به  َصلِٰ َو َسِْٰمْ  ُهمَ ال مه وَ  السَّيَِِّٰ اْلَكرِيمِ  َع َو َسِميِٰ  اْلَبِْيمِ  امِ  اِْْ
اِح ُِ الشََّرِف ِبِر قُ َرْيٍش صه ااِئَِّ اْلَجْيِش اْلَمَُّْفوِن ِبَميه اِبِر اْلَكِظيِم اْليه اْلَكِْيِم الصٰه 

مه  اِهيَم ُموَسى ي ِإبْ ره َُبِ  اِم بِاْلَبقِٰ اْلَنْ َوِر َو اْلَمْجَِّ اْلَْظَهِر َو اْلَجِبيِن اْلَْزَهِر اِْْ
َْىه  َو َسَله اُت اّللٰهِ ْبِن َجْعَفٍر َصَْوه  َْْيِه َو َع  .1اِهرِينَ الّٰٰه  ائِهِ آبه  ُمُه َع

 
هاى هاى زندگى را با آيات درخشان و چراغستايش خداوندى را سزاست كه شاهراه

است كه تمام ملل  آن راهنمايان محّمد مصطفى  ،فروزان هدايت روشن نمود
هاى كرم و سرور عرب و عجم و بشارت ظهورش دادند و خاندان پاكش كه گنجينه

پايدارى آنها موجب بقاى عالم است درود بر آنها باد تا آنگاه كه شب و روز ادامه 
 دارد.
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 الرَِّحيمِ  نِ الرَّْحمه  اّللٰهِ  ِبْسمِ 
ْْنه  اِة َو  اَء الزَّكه ِة َو ِإيَّه اَم الصََّله َو ِإقه  اتِ اْلَخْيره  ِفْعلَ  ا ِإلَْيِهمْ ا َو َُْوَحْينه بَِأْمرِنه  َُئِمًَّة يَ ْهَُّونَ  اُهمْ َو َجَع

 ،1اِبَِّينَ ا عه انُوا لَنه كه 
کردند، و به ایشان انجام دادن و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می

 .پرستنده ما بودند کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان
هاى هاى زندگى را با آيات درخشان و چراغستايش خداوندى را سزاست كه شاهراه

كه تمام ملل  محمّد مصطفىحضرت آن راهنمايان  ،فروزان هدايت روشن نمود
هاى كرم و سرور عرب و كه گنجينه هستند بشارت ظهورش دادند و خاندان پاكش

و سالم و صلوات خدا و پايدارى آنها موجب بقاى عالم است درود  باشندمی عجم
 بر آنها باد تا آنگاه كه شب و روز ادامه دارد.

كه زمين نبايد خالى از  ت و اينضرورت احتياج به حجّ :بخش اول
 باشدخدا  تحجّ

 :آيات قرآن
 2ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ 

 تفسير آيات:

يه چند نويسد در تفسير اين آیم ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  طبرسى در مورد آيه
 قول است:

 تو بيم دهنده و هادى تمام جهانيانى. -1

 و هادى خدا است. بيم دهنده حضرت محّمد  -2

را اى ست: اى محمد تو بيم دهنده هستى و هر گروه و طايفها معنى آيه اين -3
 كند.یپيامبرى است كه آنها را هدايت و راهنمائى م

 حق كند.ه منظور از )هادى( در آيه هر كسى است كه دعوت ب -4
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این که برای امت اسالم، تو هشداردهنده نسبت به خطرات هستی و برای هر  -5
 باشد.قومی هدایت کننده )امام زمان( می

من منذر  :فرمود شد پيامبر اكرم از ابن عباس روايت شده وقتى اين آيه نازل .1
وسيله تو ه ب !جان یعلای پس از من هادى است.  یو بيم دهنده هستم و عل

 .1دنشوراهنمائى مى ،جويانهدايت

كند كه پيامبر یابوالقاسم حسکانى در شواهد النزيل از ابوبردة السلمى نقل م.2
آن جناب بود در خدمت   یعلحضرت  ،آب خواست و وضو گرفت اكرم

 ِإنَّما َُْنتَ را گرفت و بر سينه خود چسبانيده فرمود:   یموقع دست عل در اين
 و اضافه ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ گذاشت فرمود:   یبعد دست خود را بر روى سينه عل ُمْنِذرٌ 

تو مشعل فروزان عالم و پرچم هدايت و سرور پيروان قرآنى، من گواهى  ینمود يا عل
 .2تو دارده ها اختصاص بها و موقعيتكه اين منصب دهمیم
امام از حضرت  رضا امام حضرت  .در کتاب شریف اختصاص از قول3

ه وسيله شود مگر بیحجت خدا بر مردم تمام نم :كه فرمود نمایدمینقل   صادق
 .3اى كه شناخته شودامام زنده

در مورد تفسير نموده نقل  از حضرت باقر  الدرجاتبصائر.در کتاب شریف 4
منذر است و در هر زمانى  پيامبر اكرم  :فرمود ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  :آيه
دستورات پيامبر، ه كند بیهادى و راهنما از ما خانواده هست كه آنها را راهنمائى م کي

                                                           
وَ سَلَّمَ: اَنَا الْمُنْذِرُ وَ عَلِيٌّ الْهَادِي  وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ  - 1

 3، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط  مِنْ بَعْدِي يَا عَلِيُّ بِكَ يَهْتَِدي الْمُهْتَدُوَن /
كَمِ بْنِ عَنْ حَ قَاسِمُ الْحَسْكَانِيُّ فِي شََواهِدِ التَّنْزِيلِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ اَبِيهِوَ رَوَى اَبُو الْ - 2

 سَلَّمَ بِالطَّهُورِ وَ عِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَاِلبٍ عَلَيْهِ  وَ َو آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ الْإَسْلَمِي ِ قَالَ: دَعَا َرسُولُ اللَّهِ صَلَّى
ما : اِنَّالسَّلَامُ بَعْدَ مَا تَطَهَّرَ فَاَلْزَقَهَا بِصَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ سَلَّمَ بِيَدِ عَلِي ٍّ عَلَيْهِ  وَ آلِهِ عَلَيْهِ  اللَّهُ فَاَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّلَامُ

وَ اَمِيرُ  َو لُِكل ِ قَوْمٍ هادٍ ثُمَّ َقاَل اِنَّكَ مَنَارَُة الْإَنَامِ َو رَايَةُ الْهُدَى السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ اَنْتَ مُنْذِرٌ ثُمَّ رَدَّهَا اِلَى صَدْرِ عَلِي ٍّ عَلَيْهِ
سد: پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم دست بر نويالْقُرَى َاشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ اَنََّك كَذَلَِك. در روايت بصائر مى

سينه على نهاد فرمود: تو هادى و پايه دين و مشعل ايمان و راهنماى واقعى و پيشواى سفيد چهرگانى گواهى 
 3، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط دهم بر اين امتيازات براى تو./ می
يَقُوُل اِنَّ  السَّلَامُ ى بْنِ ُمحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ٍّ الْوَشَّاءِ َقالَ سَمِعْتُ الر ِضَا عَلَيْهِاْلحُسَيْنُ بْنُ ُمحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّ - 1

 -بحار األنوار )ط يُعْرََف /  قَالَ: اِنَّ اْلحُجََّة لَإ َتقُومُ لِلَِّه عَزَّوَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ اِلَّإ بِاِمَامٍ حَتَّى السَّلَامُ اَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ
 3، ص 32بيروت(، ج 
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سپس جانشينان  بن ابى طالب  یعبارتند از عل هاديان بعد از پيامبر اكرم 
 .1يکى پس از ديگرىی، و

از حضرت  :گفت که فضيلاز  کندالدرجات نقل میبصائر.در کتاب شریف 5
مى هادى هر اما :پرسيدم فرمود ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  در مورد آيه صادق

 .2كنندیو راهنماى قرن خويش است براى مردمى كه در آن قرن زندگى م

ِإنَّما  درباره آيه يم قصير از حضرت باقر حعبدالر از بصائر.همچنین در کتاب 6
)هشداردهنده( منذر  پيامبر اكرم  :نقل كرد كه فرمود َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ 

خدا قسم اين آيه درباره خانواده ما است و تا قيامت ه هادى است ب  یاست و عل
 .3راهنمايان از خانواده ما خواهند بود

 ،پرسيدم از حضرت صادق  :گفتکه ابوبصير  کند ازنقل می بصائر الدرجات.7
  یمنذر و عل پيامبر اكرم  :فرمود ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  از معنى آيه

 یكردم: بل عرض؟ بگو ببينم امروز هادى از ميان خانواده ما وجود دارد ،است یهاد
 هپيوسته هاديان از شما خانواده بوده يکى پس از ديگرى تا منتهى ب ،يابن رسول اللَّه
شخص  کرا رحمت كند اگر اين آيه فقط در مورد يو فرمود خدا ت شما شده است.

باشد و آن شخص بميرد در نتيجه دستورى كه در آيه داده شده و خود احکام قرآن از 

                                                           
ِفي قَوْلِ  السَّلَامُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَبِي َعنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ اُذَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنِ اَبِي ابْنِ يَزِيدَ عَنِ بْنُ حَدَّثَنَا يَْعقُوبُ - 1

وَ سَلَّمَ الْمُنْذِرُ وَ ِفي كُل ِ زََمانٍ ِمنَّا هاديا ]هَادٍ[  وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ لِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ قَاَل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ  اللَّهِ
 بصائر الدرجات في فضائلاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ / يَهْدِيهِمْ اِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ثُمَّ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِ عَلِي ٍّ ثُمَّ الْإَوْصِيَاءُ وَ

 2، ص 32بيروت(، ج  -و بحار األنوار )ط  32، ص 1 آل محمد صلى الله عليهم، ج
عَبْدِ اللَّهِ ع  اَبَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ َقاَل: سَاَْلتُ - 2

بحار األنوار )ط اِنَّما اَنْتَ مُْنذِرٌ وَ لِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ قَالَ كُلُّ اِمَامٍ هَادٍ لِلْقَرْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِم /  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
 2، ص 32بيروت(، ج  -
السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ  نِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِالرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِاَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْ - 1

لِيٌّ سَلَّمَ الْمُنْذِرُ وَ عَ وَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ السَّلَامُ َرسُولُ اللَّهِ صَلَّى قَوْمٍ هادٍ فََقالَ عَلَيْهِ اِنَّما اَْنتَ مُنْذِرٌ وَ ِلكُل تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
 4و  2، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط ِمنَّا وَ َما زَالَتْ ِفينَا اِلَى السَّاعَةِ /  الْهَادِي وَ اللَّهِ مَا ذَهَبَت
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اما چنين نيست، بلکه پيوسته در هر زمان امامى است زنده و معنى  بين رفته است.
 .1براى آيندگان نيز خواهد بود ،اين آيه همان طور كه براى مردم گذشته وجود داشته

نقل كرد كه در مورد  حمران از حضرت باقر  از بصائر.دیگر این که در کتاب 8
َْْينا ُُمٌَّة يَ ْهَُّوَن بِاْلَبقِٰ َو ِبِه يَ ْعَُِّلونَ  آيه حق ه از ميان مردم گروهى راهنماى ب 2َو ِممَّْن َخ

 .3رامندآنها ائمه كِ :كنند فرمودهستند و مردم را متوجه حقيقت مى

 باقر امام از حضرت و او محمّد بن مسلم  از اكمال الدين.در کتاب شریف 9
 همان هادى و ،امام :نقل كرد كه فرمود ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  در مورد آيه

 .4است راهنماى مردم در زمان خودشان
عرض كردم  .در کتاب اكمال الدين از بُريد عِجلى گفت: به حضرت باقر 11

و  چيست؟ فرمود: منذر پيامبر اكرم ِإنَّما َُْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  معنى آيه:
هادى است و در هر زمان از ما خانواده امامى وجود دارد كه مردم را به   علی

 .5نمايدراهنمایی می دستورات پيامبر اكرم 
از اعمش از حضرت امام  .در کتاب شریف اكمال الدين و امالى صدوق 11

نقل نموده كه آن جناب از پدر بزرگوارش و ایشان از حضرت امام حسين  صادق 

                                                           
دِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ اَبِي الْحَُسيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّ - 1

ذِرُ السَّلَامُ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْ اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاَل: قُلْتُ لَهُ بَصِيرٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ 
ى  هَادٍ حَتَّمُ الْهَادِي يَا َبا مُحَمَّدٍ فَهَلْ مِنَّا هَادٍ الْيَوْمَ قُلُْت بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا زَالَ فِيكُمْ هَادٍ مِنْ بَعْدِالسَّلَا وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ

مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الْآيَةُ مَاَت  رُفِعَتْ اِلَيْكَ َفقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا بَا مَُحمَّدٍ وَ لَوْ كَانَتْ اِذَا نَزَلَتْ آيَةٌ عَلَى رَجُلٍّ ثُمَّ
 4، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط الْكِتَابُ وَ لَكِنَّهُ حَيٌّ يَجِْري فِيمَنْ بَِقيَ كَمَا جَرَى فِيمَنْ مَضَى / 

 181سورة االعراف / آیه  - 2
فِي قَوْلِ اللَّهِ  السَّلَامُ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُجْرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْه1ِ - 

 -بحار األنوار )ط السَّلَامُ /  عَلَيْهِمُ لْإَئِمَّةُ قَالَ هُمُ ا وَ مِمَّنْ خَلَقْنا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَق ِ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
 5، ص 32بيروت(، ج 

نْ ُمحَمَّدِ بْنِ مُسْلٍِم اَبِي َو ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَْن سَعْدٍ عَِن ابْنِ اَبِي الْخَطَّابِ َو ابْنِ يَزِيَد مَعًا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَ - 1
اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ اِمَامٌ هَادٍ لُِكل ِ قَوْمٍ فِي  فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ السَّلَامُ فَرٍ عَلَيْهِقَالَ: قُلْتُ لِإَبِي جَعْ

 5، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط /  زَمَانِهِمْ 
 قَاَل: قُلْتُ لِإَبِي جَعْفَرٍ ابْنِ اَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اُذَيْنَةَ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ عَنِ اَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ اَبِيهِ - 5

عَلِيٌّ الْهَادِي وَ فِي وَ  وَ سَلَّمَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ السَّلَامُ اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ الْمُنْذِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ
بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط /  وَ سَلَّمَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ  كُل ِ زَمَانٍ اِمَامٌ مِنَّا يَهْدِيهِمْ اِلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

 5، ص 32
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بن علی    فرمود: ما پيشواى مسلمانانيم و حجت خدا بر جهانيان و سرور
مؤمنين و رهبر سفيد چهرگان و موالى مؤمنين ما موجب امان و آسايش مردميم در 

ستارگان موجب امان اهل آسمانند خداوند به واسطه ما، روى زمين همان طور كه 
آسمان را نگه داشته كه بر زمين فرو نیفتد مگر به اذن و اجازه او و به وسيله ما زمين 

بارد و رحمت به واسطه را نگه داشته كه اهلش را تكان ندهد، باران به واسطه ما مى
نماید. اگر نباشد از ما خانواده هاى خود را خارج میيابد و زمين نعمتما گسترش مى

 برد.در زمين همانا اهلش را فرو می
گاه زمین از حجت خالى نبود، يا سپس فرمود:از زمانى كه خداوند آدم را آفريد هیچ

حجتى آشکار و مشهور و يا غائب و پوشیده و پنهان و تا روز قيامت از حجت خالى 
يد. سليمان گفت: به حضرت صادق گردنخواهد بود اگر چنين نبود خدا پرستش نمی

 ّشوند و استفاده مند میت غائب و پنهان بهرهعرض كردم چگونه مردم از حج
 هاىبرند هنگامى كه در پس پردهبرند، فرمود: همان طورى كه از خورشيد بهره میمى

 .1ابر پنهان است
نقل کرده از يونس بن  .همچنین در کتاب اكمال الدين و امالى صدوق 12

خدمت آن جناب بودند  يعقوب که گفت: گروهى از اصحاب حضرت صادق 
كه هشام بن حکم و حمران بن اعين و مؤمن طاق و هشام ابن سالم و طيار از آن 

به او  آمدند، هشام بن حکم هنوز جوانى بود. حضرت صادق جمله به شمار مى
 كنى كه چگونه اوبا عمرو بن عبيد برايم نقل نمی فرمود: هشام جريان مناظره خود را

                                                           
يبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ الس ِنَانِيُّ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِ - 1

 وَ َقالَ: نَحْنُ اَئِمَّةُ الُْمسْلِمِينَ وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الَْعالَمِينَ عَنْ اَبِيِه عَنْ عَلِي ِ بْنِ اْلُحسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  السَّلَامُ عَلَيْهِ
الْإَرْضِ كَمَا اَنَّ النُّجُومَ اَمَانٌ لِإَهْلِ السَّمَاءِ  سَادَةُ الْمُوْمِنِينَ وَ قَادَةُ الْغُر ِ الْمَُحجَّلِينَ َو مَوَالِي الْمُوْمِنِينَ وَ نَحْنُ اَمَانُ اَهْلِ

َو بِنَا يُمِْسكُ الْإَرْضَ اَنْ تَمِيدَ بِاَهْلِهَا وَ بَِنا يُنَز ِلُ  رْضِ اِلَّإ بِاِذْنِهِالسَّماءَ َانْ تَقَعَ عَلَى الْإَ اللَّهُ وَ نَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يُمِْسكُ
 وَ لَمْ امُالسَّلَ  قَالَ عَلَيْهِوَ بِنَا يَنْشُرُ الرَّحْمَةَ وَ يُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْإَرْضِ وَ لَوْ لَإ مَا فِي الْإَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِاَهْلِهَا ثُمَّ الْغَيْثَ

لُو اَِلى اَْن تَقُوَم السَّاعَُة مِنْ تَخْلُ الْإَرُْض مُنُْذ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ فِيهَا ظَاهٍِر مَشْهُورٍ اَوْ غَاِئبٍ َمسْتُورٍ وَ لَإ تَخْ
غَاِئبِ السَّلَامُ فَكَيْفَ يَنَْتفِعُ النَّاسُ بِالُْحجَّةِ الْ َفقُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ نُحُجَّةِ اللَّهِ فِيهَا وَ لَوْ لَإ ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدِ اللَّهُ قَالَ سُلَيْمَا

، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط السَّلَامُ كَمَا يَنْتَفِعُونَ بِالشَّمْسِ اِذَا سَتَرَهَا السَّحَابُ /  الْمَسْتُورِ قَالَ عَلَيْهِ
 6و  5
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-كشم و در مقابل شما نمیرا مجاب كردى؟! عرض كرد: آقا من از شما خجالت می

توانم زبان درازى كنم عظمت مقام شما مرا مانع است از سخن گفتن. حضرت صادق 
 دهيم در انجام آن تأخير روا نداريد.فرمود: هرگاه دستورى به شما می 

نشيند و مردم را گرد خود جمع هشام گفت: شنيدم عمرو بن عبيد در مسجد بصره مى
نمايد خيلى بر من دشوار آمد باالخره به جانب بصره رهسپار كند و آنها را گمراه مىمی

اى بود كه وارد بصره شدم و به مسجد رفتم. گروه زيادى در مسجد شدم و روز جمعه
اى پشمين و سياه رنگ بر كمر بسته بود و كه پارچهاجتماع داشتند عمرو بن عبيد 

 كردند.يک پارچه نيز بر شانه داشت در ميان جمع نشسته بود مردم از او سؤال می
من جمعيت را گشوده پيش رفتم دو زانو در يک كنار نشستم به عمرو بن عبيد گفتم: 

 م؟ گفت: بگو.فرمایى يک سؤال از تو بکنآقاى دانشمند، من مردى غريبم اجازه می
 گفتم تو چشم دارى؟

 عمرو بن عبيد گفت: اين چه سؤالى است!
 هاى من همين طورى است.سؤال -هشام 
 بپرس گر چه سؤالى احمقانه باشد. -عمرو 
 جواب مرا بده. -هشام 
 سؤال كن. -عمرو 
 چشم دارى؟ -هشام 
 آرى. -عمرو 

 كنى؟با چشم چه می
 بينم.ها و اشخاص را مىرنگ -عمرو 
 بينى دارى؟ -هشام 
 آرى؟
 كنى.با آن چه می -هشام 
 .كنمها را با آن استشمام میبو -عمرو 
 زبان دارى؟ -هشام 
 آرى. -عمرو 
 كنى.با آن چه می -هشام 
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 چشم.طعم و مزه اشياء را می -عمرو 
 گوش دارى؟ -هشام 
 آرى. -عمرو 
 كنى.با آن چه می -هشام 
 شنوم.صداها را می -عمرو 
 آيا دست دارى؟ -م هشا

 آرى. -عمرو 
 كنى؟با دستهايت چه می -هشام 
 دهم.گيرم و خشونت و زبرى آنها را تشخيص میاشياء را می -عمرو 
 تو پا هم دارى؟ -هشام 
 آرى. -عمرو 
 كنى؟با دو پايت چه می -هشام 
 روم.ها از اين مکان به مکان ديگر میبه وسيله آن -عمرو 
 دارى؟مغز و مُخ  -هشام 
 آرى. -عمرو 
 كنى؟با آن چه می -هشام 
شود به وسيله او تشخيص هر چه بر اين اعضا و جوارح و حواس وارد مى -عمرو 

 دهم.مى
 نياز كنند.توانند تو را از مخ و مغز بىمگر اين اعضا و جوارح و حواس نمی -هشام 
 نه -عمرو 
 چرا با اين كه همه صحيح و سالم هستند. -هشام 
بويند يا حواس و جوارح هرگاه در مورد چيزى ترديد داشته باشند آن را می - عمرو
 دهند، مغزكنند آنگاه به مغز میشنوند و يا لمس میچشند و يا میبينند و يا میمى

 دارد.آورد و شک را از ميان برمیيقين را به وجود مى
 داده؟پس خداوند قلب را براى رفع ترديد و شک جوارح قرار  -هشام 
 آرى. -عمرو 
 شود؟!اگر مغز نباشد كار حواس و جوارح كامل نمی -هشام 
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 صحيح است. -عمرو 
شود خداوند عزيز اعضا و حواس تو را وانگذاشته براى آنها پس معلوم مى -هشام 

راهنمائى قرار داده كه تصحيح مطالب را نمايد و يقين را به وجود آورد و ترديد را از 
 ميان ببرد.

به عقيده تو اين مردم را در سرگردانى و شک و اختالف واگذاشته و امام و پيشوائى اما 
قرار نداده كه رفع ترديد و اختالف از آنها بنمايد. اما براى اعضا و جوارح تو راهنما 

 قرار داده كه رفع شک و ترديد نمايد.
: ه گفتسکوت كرد و هيچ نگفت، پس از چند دقيقه رو به جانب هشام نمود -عمرو 

 تو هشام هستى؟
 نه -هشام 
 اى.اى و مصاحبت داشتهبا او نشسته -عمرو 
 نه. -هشام 
 پس تو اهل كجائى؟ -عمرو 
 از اهالى كوفه هستم. -هشام 
 تو همان هشام هستى. -عمرو 

در اين موقع مرا پيش برد و در جاى خود نشاند تا وقتى من آن جا نشسته بودم سخن 
ز شنيدن جريان خنديده فرمود: چه كسى به تو اين ا نگفت: حضرت صادق 

 مطالب را آموخت، عرض كردم به زبانم جارى شد. فرمود: هشام به خدا قسم اين 
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 .1مطالب در صحف ابراهيم و موسى نوشته است
.در کتاب احتجاج نقل کرده يونس بن يعقوب که گفت: خدمت حضرت 13

سخن و داراى گفت: من مردى صاحببودم مردى از شاميان وارد شده   صادق
 ام. امام صادق علم فقه و فرائض دينى هستم. براى مناظره با شاگردان شما آمده

است يا از خودت گفتی؟ پاسخ داد:  فرمود: گفتار تو از سخنان پيامبر اكرم 
 و مقدارى از خودم. فرمود: پس تو شريک پيامبرى؟ مقدارى از پيامبر اکرم 

 نه -شامى 
 به تو از جانب خدا وحى شده!؟ -امام فرمود 

                                                           
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَْعقُوبَ َقالَ: كَانَ عِنَْد اَبِي عَبِْد اللَّهِ الصَّادِِق  عٍْد عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَاَبِي عَنْ سَ - 1

سَالِمٍ وَ الطَّيَّارُ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ السَّلَامُ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيهِمْ حُمْرَانُ بْنُ اَعْيَنَ وَ مُوْمِنُ الطَّاقِ وَ هِشَامُ بْنُ  عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَا هِشَامُ َقالَ َلبَّْيكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اَ لَإ تُحَد ِثُِني  فِيهِمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ شَابٌّ َفقَالَ َابُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ

لَإ  نِ عَُبيْدٍ َو كَيْفَ سَاَلْتَُه قَالَ هِشَامٌ جُعِلُْت فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَِّه اِن ِي اُجِلُّكَ َو اَسَْتحْيِيكَ وَكَيْفَ صَنَعَْت بِعَمْرِو بْ
لَغَنِي ءٍ فَافْعَلُوهُ قَالَ هِشَامٌ بَبِشَيْ السَّلَامُ يَا هِشَامُ اِذَا اَمَرْتُكُمْ يَعْمَلُ لِسَانِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ عَلَيْهِ

خَلْتُ الْبَْصرَةَ ِفي يَوْمِ مَا كَاَن فِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ جُلُوسُهُ ِفي مَْسجِدِ الَْبصْرَةِ َو عَظُمَ ذَِلكَ عَلَيَّ َفخَرَجْتُ اَِليْهِ َو دَ
اَنَا ِبحَلْقَةٍ كَبِيرَةٍ وَ اِذَا اَنَا بِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَلَْيهِ شَمْلَةٌ سَوْدَاءُ مُتَّزِرٌ بِهَا مِنْ صُوفٍ وَ  الْجُمُعَةِ فَاَتَْيتُ مَْسجِدَ الْبَصْرَِة فَاِذَا

تُ اَيُّهَا الْعَالِمُ ى رُكْبََتيَّ ثُمَّ قُلْ  عَلَ شَمْلَةٌ مُرْتَدٍ بِهَا وَ النَّاسُ يَسْاَلُونَهُ فَاْستَفَْرجْتُ النَّاسَ َفاَفْرَجُوا لِي ثُمَّ قَعَدْتُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ
 الِءٍ هَذَا مِنَ السُّوَقَالَ َيا بَُنيَّ اَيُّ َشيْ اَنَا رَجُلٌ غَرِيبٌ تَاْذَنُ ِلي َفاَسَْالَكَ عَنْ َمسْاَلَةٍ قَالَ فََقالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَ لَكَ عَْينٌ

 فَقُلْتُ هَكَذَا مَْساَلَتِي 
عَمْ قَالَ عَيْنٌ َقاَل نَ يَا بُنَيَّ َسلْ َو اِْن كَانَْت مَْساَلَتَُك حُمْقاً قَالَ َفقُلُْت اَجِبْنِي فِيهَا قَاَل َفقَاَل لِي سَْل فَقُْلتُ َا لَكَ  فَقَالَ 

َقالَ قُلُْت فَمَا تَصْنَُع بِهَا قَالَ اَتَشَمَّمُ بِهَا  قُلْتُ فَمَا تََرى بِهَا قَالَ الْإَلْوَانَ وَ الَْإشَْخاصَ قَاَل َفقُلْتُ َا َلكَ اَنْفٌ قَاَل نَعَمْ
 قُلُْت اَ لَكَ لِسَاٌن قَاَل نَعَمْ قُلْتُ الرَّائِحَةَ قَالَ قُلْتُ اَ لَكَ فَمٌ قَالَ نَعَمْ قُْلتُ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ اَعْرُِف بِهِ طَعْمَ الْإَْشيَاءِ قَالَ

 َلكَ قُْلتُ اَتَكَلَّمُ بِهِ قَاَل قُلْتُ َا َلكَ اُذُنٌ قَالَ نَعَمْ قُلُْت وَ َما تَصْنَعُ بِهَا قَالَ اَسْمَعُ بِهَا الْإَصْوَاتَ قَالَ وَ مَا تَْصنَعُ بِهِ قَالَ اَ
لَ قُلْتُ اَ لَكَ رِجْلَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا يَدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ اَبِْطشُ بِهَا وَ اَعْرِفُ بِهَا اللَّي ِنَ مِنَ الْخَشِنِ قَا

صْنَعُ بِهِ قَالَ اُمَي ِزُ بِهِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اَنْتَقِلُ بِهِمَا مِنْ مَكَانٍ اَِلى مَكَانٍ قَالَ قُْلتُ اَ لَكَ قَْلبٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَ
اَل قُلُْت اَ فَلَْيسَ ِفي هَذِهِ اْلجَوَارِحِ غِنًى عَنِ الْقَْلبِ َقالَ لَإ قُلُْت َو كَيْفَ ذَلَِك َو هِيَ صَِحيحَةٌ وَرَدَ عَلَى هَذِهِ الْجَوَارِحِ قَ 

 قنسَْتهُ رَدَّتْهُ اِلَى الْقَلِْب فتءٍ شَمَّتُْه اَوْ رَاَتْهُ اَْو ذَاقَتْهُ اَْو َسمِعَتْهُ اَوْ لَمَسَلِيمَةٌ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنَّ اْلجَوَارِحَ اِذَا شَكَّتْ ِفي َشيْ
 مِنَ اْلقَلْبِ لْتُ فَلَا بُدَّ[ الْيَِقينَ وَ يُْبطِلُ الشَّكَّ َقالَ َفقُلْتُ اِنَّمَا اَقَامَ اللَّهُ الْقَْلبَ لَِشك ِ اْلجَوَارِحِ قَالَ نَعَمْ َقالَ قُ]فَيَسْتَْيقِنُ

مَاماً الَ نَعَمْ قَالَ َفقُلْتُ يَا اَبَا مَْروَانَ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يَتْرُكْ جَوَارِحَكَ حَتَّى جَعَلَ لَهَا اِالْجَوَارِحُ قَ وَ اِلَّإ لَمْ يَسْتَقِمِ
ماً وَ اخْتِلَافِهِمْ لَإ يُقِيمُ لَهُمْ اِمَا وَ يَتْرُكُ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ وَ شَك ِهِمْ يُصَح ِحُ لَهَا الصَّحِيحَ َو يُتْقِنُ َما َشكَّ ِفيهِ

َقالَ َفسَكََت وَ لَمْ يَُقلْ شَْيئاً قَالَ  يَرُدُّونَ اِلَيْهِمْ شَكَّهُمْ وَ حَيْرَتَهُمْ وَ يُقِيمُ لَكَ اِمَاماً ِلجَوَارِحِكَ تَرُدُّ اِلَيْهِ حَيْرَتَكَ َو شَكَّكَ
 هَِشامٌ فَقُلُْت َلإ فََقالَ لِي اَ جَالَْستَهُ فَقُلُْت لَإ فَقَالَ فَِمنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلُْت مِنْ اَهِْل الْكُوفَِة قَالَثُمَّ الْتَفََت اِلَيَّ َفقَاَل اَنْتَ 

مُ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ يَا هِشَابْدِ فَاَنْتَ اِذاً هُوَ قَالَ ثُمَّ ضَمَّنِي اِلَيْهِ وَ اَقْعَدَنِي فِي مَجْلِسِهِ وَ مَا نَطَقَ حَتَّى قُمْتُ فََضحِكَ اَبُو عَ
ُصحُفِ اِبْراهِيمَ وَ  بٌ فِيمَنْ عَلَّمَكَ هَذَا قَالَ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَرَى عَلَى لِسَاِني قَالَ يَا هِشَامُ هَذَا وَ اللَّهِ مَكْتُو
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 نه. -شامى 
واجب  اطاعت تو الزم است همان طور كه اطاعت از پيامبر اكرم  -امام فرمود 

 شده؟
 نه. -شامى 

روى به جانب من نموده فرمود: يونس! اين مرد  در اين موقع حضرت صادق 
خويش را باطل كرد اگر تو اهل  قبل از مناظره كردن خود را مجاب ساخت و ادعاى

پرداختى. عرض كردم: افسوس كه من وارد كالم و مناظره بودى با او به بحث می
فرمودى واى كردی و میام كه از مناظره نهى مینيستم اما فدايتان شوم از شما شنيده

گويند اين مطابق فهم ما است و آن به سليقه ما صحيح نيست اين بر اهل كالم می
پذيرد و آن ديگرى را آيد و آن ديگرى ناجور است اين را عقل ما مىدر مىجور 
 پذيرد.نمى

فرمود: من گفتم، واى بر اهل كالم كه سخن مرا واگذارند و به استدالل خود متكى 
فت: خارج بينى بگو بيايد. يونس گشوند اكنون برو بيرون ببين از متكلمين كسى را مى

نعمان احول كه او نيز در كالم  ى متكلم بود و محمّد بنشدم. حمران بن اعين كه مرد
آمدند مهارت داشت و هشام بن سالم و قيس ماصر كه هر دو از متكلمين به شمار مى

يافتم. به نظر من قيس ماصر از همه آنها در كالم قدرت بيشترى داشت او علم مناظره 
العابدين را از حضرت امام علی بن الحسين زين  ه بود تمام آنها را خدمت آموخت

اى قرار داشت در دامنه كوه آوردم. آن جناب داخل خيمه حضرت امام صادق 
 كناره راه حرم و كعبه، هنوز چند روز به ايام حج باقى بود.

مثل كسى كه ) در اين موقع كه همه ميان خيمه نشسته بودند حضرت صادق 
انتظار شخصى را داشته باشد( دامن خيمه را كنار زده و دامنه افق را تماشا كرد. شتر 

، به اْلَكْعَبةِ  َو َربِٰ  ِهَشامٌ فرمود:  آمد، يک مرتبه امام صادق سوارى از دور مى
خداى كعبه َقسَم، هشام آمد. ما خيال كرديم آن هشامى است كه از اوالد عقيل است 

عالقه دارد اما بعد معلوم شد كه هشام بن حکم  ى به حضرت صادق و خيل
است، هشام جوانى بود كه هنوز موى بر صورتش نروئيده و از همه كوچکتر بود. تا 

برايش جايى گشوده فرمود: يار و ناصر ما با قلب و  وارد شد حضرت صادق 
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با اين مرد مناظره كن. دست و زبان آمد در اين موقع رو به حمران نموده فرمود: 
حمران بر او پيروز شد. امام به محمّد بن نعمان رو كرده فرمود: طاقى تو با او بحث 

 كن محمّد بن نعمان نيز پيروز شد.
رو به هشام بن سالم نموده فرمود: با اين مرد مناظره كن. آن دو به بحث پرداختند تا 

ر فرمود: تو صحبت كن، قيس هر دو حريف يک ديگر را شناختند، بعد به قيس ماص
زد، از سخنان و جواب و سؤال آن دو لبخند می شروع به مناظره كرد امام صادق 

مرد شامى چون جوجه خوار و ذليل در دست قيس قرار داشت. در اين موقع رو به 
 شامى نموده فرمود: با اين پسرک صحبت كن )هشام بن حکم(.

 رد امامت اين شخص از من چيزى سؤال كن.شامى قبول كرده به هشام گفت: در مو
هاى گردنش برآمد )چون او با هشام از سخن مرد شامى چنان خشمگين شد كه رگ

كرد(. متوجه مرد شامی شده گفت: بگو ببينم خداوند بهتر  تحقير اشاره به امام 
 داند يا مردم خودشان.صالح مردم را می

 داند.خدا بهتر صالح مردم را می -شامی 
 خداوند به صالحديد خود براى مردم در مورد دين چه انجام داده؟ -هشام 
آنها را مکلف به دستوراتى نموده و براى ايشان دليل و راهنمایی قرار داده  -شامى 

 تا حجت بر آنها تمام شود و ايراد و اشکالى نداشته باشند.
 آن دليل و راهنما به عقيده تو كيست؟ -هشام 
 پيامبر اكرم  -شامى 
 چه كسى راهنما است؟ بعد از حضرت رسول  -هشام 
 كتاب خدا و سنت پيامبر  -شامى 
توانند انجام دهند و رفع آيا كتاب و سنت در مورد اختالفات ما كارى مى -هشام 

 اختالف نمايند و ما را متفق گردانند.
 آرى -شامى 
اى و با ما در اختالف داريم تو از شام به اينجا آمدهپس چرا من و تو با هم  -هشام 

ات اين است كه راه شناخت دين رأى و نظر كنى و عقيدهعقيده اظهار مخالفت می
 تواند يکى باشد.دانى دو نظر مختلف نمیاست با اين كه خود می

 سکوت ... فكر .... -شامى 
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 زنى؟فرمود: چرا حرف نمی حضرت صادق 
ام، اگر مدعى شوم بگويم ما با هم اختالف نداريم ادعاى نادرست نمودهاگر  -شامى 

اب و ام، زيرا كتاى گفتهكنند باز سخن بيهودهكه كتاب و سنت رفع اختالف از ما می
توانند چند احتمال داشته باشند اگر بگويم ما اختالف داريم و هر يک از ما سنت می

تالف تواند رفع اخنمی بينم كه كتاب و سنتمیكنيم. آشکارا دو نفر ادعاى واقعيت می
 كنم.از ما بنمايد اما من همين سؤال را از او می

 فرمود: بپرس او را مردى وارد و پرمايه خواهى يافت. حضرت صادق 
 داند خدا يا خود مردم؟چه كسى صالح مردم را بهتر می -شامى 
 خدا -هشام 
كه موجب رفع اختالف شود و حق را از آيا خداوند صالحى ديده است  -شامى 

 باطل تشخيص دهند.
 آرى. -هشام 
 آن شخص كيست؟ -شامى 
 پس از پيامبر ديگرى است. در ابتداى اسالم پيامبر اكرم  -هشام 
 آن ديگر كيست كه جانشين او است در حجت بودن. -شامى 
 منظورت در اين زمان كيست يا قبل از اين زمان. -هشام 
 ظورم هم اكنون زمان خودمان.من -شامى 
نموده گفت: اين آقا كه نشسته است  اشاره به طرف حضرت صادق  -هشام 

آيد و اش براى كسب فيض فرود مىكسى است بارهاى گران از هر طرف بر در خانه
 كند.از وقايع آسمان ما را به وراثت از آباء و اجداد خود مطلع می

 تو صحيح است.من از كجا بدانم ادعاى  -شامى 
 هر چه ميل دارى از او بپرس. -هشام 
 بهانه مرا قطع كردى اينک مجبورم من سؤال كنم و آزمايش نمايم. -شامى 

رو به مرد شامى كرده فرمود: من تو را از پيدا كردن  در اين موقع حضرت صادق 
 از فالندهم فالن روز حركت كردى و كنم از سير و سفرت اطالع مینياز میسؤال بى

مام داد، تراه آمدى و به فالن جا گذشتى و فالنى با تو بر خورد كرد. شامى گوش می
گفت به خدا همين طور است. ناگهان مرد شامى گفت: اكنون را می گفتار امام 
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فرمود: نه حاال تو ايمان آوردى، زيرا قبال مسلمان  اسالم آوردم. حضرت صادق 
از  كنند و. به وسيله اسالم ازدواج با يک ديگر میان استبودى اسالم جلوتر از ايم

 برند اما با ايمان به درجات عالى بهشت و ثواب نائل میشوند.هم ارث می
فرمائيد، اكنون من گواهى به يگانگى خدا و رسالت حضرت شامى گفت: صحيح می

 دهم و گواهم بر اين كه شما وصى اوصياء و امام بر خلقى.می محمّد 
رو به جانب حمران نموده فرمود: تو سخن بر طريق صحيح و  حضرت صادق 

رسى. و به هشام بن سالم كنى به هدف هم میراهی كه بايد مخالف را رد كرد، می
دهى، سپس به فرمود: تو در جستجوى راه و طريق هستى اما آن را تشخيص نمی

گرى هستى با مطلب باطلى ادعاى جانب احول متوجه شده فرمود: قياس پرداز حيله
تر است. سپس رو به قیس ماصر شکنى جز اين كه باطل تو قوىباطلى را درهم مى

می كنى  نموده و فرمود: تو مناظره كن اما هر وقت استشهاد از سخنان پيغمبر 
آميزى اما مختصرى از حق و باطل را به هم مى كنى،ناصحيح و نادرست نقل می

كند از كمک به باطل زياد، تو و محمّد بن احول از آن استادان نياز میحق، ما را بى
 بازيد.حيله

يونس گفت: من با خود خيال كردم حاال به هشام نيز سخن شبيه آن چه به آن دو 
كرده فرمود: هشام گاهى رو به هشام بن حکم  فرمايد امام صادق فرمود می
دهى چسبانى و يک فشار میشود که زمين بخورى اما پاها را به هم مینزديک مى
 نمائى بايد مانند تو با مردم به بحث و مناظره پردازد و از لغزش، بپرهيز پرواز می
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 .1شفاعت از پى آن نصيب تو خواهد شد
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ویيد گعرض كردم من با چند نفر مناظره كرده به آنها گفتم: مگر شما نمی صادق 
از دنيا رفت  حجت خدا در ميان مردم است، وقتى پيامبر اكرم  پيامبر اكرم 

 گفتند: قرآن. چه كسى حجت خدا است بعد از او؟
و خوارج و طبيعی مذهبان اختالف  1من دقت كردم ديدم در مورد آيات قرآن مرجئه

رآن شود فهميدم كه قپردازند يکى بر ديگرى پيروز مىكنند و به بحث و انتقاد میمی
تواند حجت باشد مگر به وسيله امام و رهبرى ديگر هر چه در قرآن فرموده است نمی

تشخيص معنى آن احتياج به مفسر معصوم دارد( به آنها گفتم چه كسى حق است )اما 
راهبر و راهنماى قرآن است. جواب دادند عبداللَّه بن مسعود و عمر و حذيفه از قرآن 
اطالع داشتند. گفتم: به تمام قرآن وارد بودند گفتند: نه. كسى را نيافتم كه بگويند همه 

-وقتى قرآن ميان آنها باشد اين يکى می بداند، جز علی بن ابى طالقرآن را می

 دانم چهارمىاطالعى كند سومى هم بگويد نمیدانم آن ديگرى نيز اظهار بىگويد نمی
دهم كه رهبر خلق و كنم و گواهى مینيز وارد نباشد پس در اين صورت من يقين می

است كه نگهبان قرآن است و اطاعت از او  راهنماى آنها علی بن ابى طالب 
و هر چه او درباره قرآن بفرمايد  واجب و حجت خدا است، پس از پيامبر اكرم 

 صحيح است.
فرمود: خدا تو را رحمت كند. من پيشانى امام را بوسيده گفتم علی  امام صادق 

از دنيا نرفت مگر اين كه حجتى بعد از خود به جاى گذاشت مثل  بن ابى طالب 
است  جانشين علی  كه جانشين تعيين كرد و امام حسن  پيامبر اكرم 
حجت خداست و اطاعت او الزم است فرمود خدا  دهم امام حسن گواهى می

 دهم كه امام حسن رحمتت كند. سر مبارک امام را بوسيده گفتم من گواهى می
از دنيا نرفت مگر اين كه جانشينى براى خود تعيين نمود مانند پيامبر و پدر بزرگوارش 

است و اطاعت او الزم. فرمود خدا  و حجت بعد از ايشان حضرت امام حسين
از دنيا نرفت مگر  دهم كه امام حسين رحمتت كند سرش را بوسيده گواهى می

است. فرمود خدا  داد و جانشين او حضرت زين العابدين اين كه حجتى قرار 
 را رحمت كند.و ت
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فَقَالَ اِن ِي صَاحُِب  السَّلَامُ فَوَرَدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ يُونُسَ - 1

السَّلَامُ كَلَامَُك هَذَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ  كَلَامٍ وَ ِفقْهٍ وَ َفرَائِضَ وَ قَدْ جِئُْت لِمُنَاَظرَةِ اَصْحَابَِك فََقالَ لَهُ اَبُو عَبِْد اللَّهِ عَلَيْهِ
اللَِّه  وَ سَلَّمَ اَوْ مِنْ ِعنْدِكَ فَقَالَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ بَعْضُهُ وَ ِمنْ عِنْدِي بَعْضُهُ َفقَاَل لَهُ اَبُو عَبْدِ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى

َقاَل  َقالَ لَإ وَ سَلَّمَ قَالَ لَإ قَالَ فَسَمِعْتَ الْوَحْيَ عَنِ اللَّهِ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ َت اِذاً شَرِيكُ رَسُوِل اللَّهِ صَلَّىالسَّلَامُ فَاَنْ عَلَيْهِ
 لَ َلإ قَالَ فَالْتََفتَ اِلَيَّ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ قَا وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَتَجِبُ طَاعَُتكَ كَمَا تَِجبُ طَاعَةُ رَسُوِل اللَّهِ صَلَّى

 فَيَا كَلَامَ كَلَّمْتَهُ قَالَ يُونُسُالسَّلَامُ فَقَالَ يَا يُونُسُ هَذَا خَصَمَ نَفْسَهُ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا يُونُسُ لَوْ كُنْتَ تُحْسِنُ الْ
ا ذَجُعِلْتُ فِدَاكَ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنِ الْكَلَامِ َو تَقُولُ وَْيلٌ لِإَْصحَابِ الْكَلَامِ َيقُولُونَ هَذَا يَنْقَادُ وَ هَ لَهَا مِنْ حَسْرَةٍ فَقُلْتُ 

 السَّلَامُ اِنَّمَا قُْلتُ وَْيلٌ ِلقَوْمٍ هِ عَلَيْهِوَ هَذَا نَعْقِلُهُ وَ هَذَا لَإ نَعْقِلُهُ فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّ لَإ يَنْقَادُ وَ هَذَا يَنَْساقُ وَ هَذَا لَإ يَْنسَاقُ
مِنَ الْمُتَكَل ِمِينَ فَاَدْخِلْهُ قَالَ فَخَرَجْتُ  وَ ذَهَبُوا اِلَى مَا يُرِيدُونَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ اِلَى الْبَابِ مَنْ تَرَى تَرَكُوا قَوْلِي بِالْكَلَامِ

 سَالِمٍ وَ قَيْسَ  فََكانَ مُتَكَل ِماً وَ هِشَامَ بْنَ وَ كَانَ يُحْسِنُ الْكَلَامَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ الْإَحْوَلَ  يَنَ فَوَجَدْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَعْ
نْ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الْمَاصِرِ وَ كَانَا ُمتَكَل ِمَيْنِ وَ كَانَ قَيْسٌ عِنِْدي اَحْسَنَهُمْ كَلَاماً وَ كَانَ قَدْ تَعَلَّمَ الْكَلَامَ مِ

لَْحرَمِ َو السَّلَامُ فِي طَرَِف جَبَلٍّ فِي طَرِيِق ا فَاَدْخَلْتُهُمْ عَلَيْهِ فَلَمَّا اسَْتقَرَّ بَِنا الْمَجْلِسُ وَ كُنَّا فِي خَيْمَةٍ لِإَبِي عَبْدِ اللَِّه عَلَيْهِ
بَةِ هِشَامٌ وَ رَب ِ اْلكَعْ السَّلَامُ رَاْسَُه مِنَ الْخَيْمَِة فَاِذَا هُوَ بِبَعِيرٍ يَُخبُّ َقالَ امٍ اَخْرَجَ اَبُو عَبْدِ اللَِّه عَلَيْهِذَلِكَ قَبَْل الْحَج ِ بِاَيَّ 

قَد  السَّلَامُ فَاِذَا هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ كُنَّا ظَنَنَّا اَنَّ هِشَاماً رَجُلٌ مِنْ ُولْدِ عَقِيلٍّ كَانَ شَدِيدَ الَْمحَبَّةِ لِإَبِي عَبْدِ
اَل لَهُ السَّلَامُ َو قَ لِْحيَتُهُ َو لَيَْس فِينَا اِلَّإ مَنْ هُوَ اَكْبَرُ سِن ًا مِنْهُ قَالَ فَوَسَّعَ َلهُ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَدَ وَ هُوَ اَوَّلَ مَا اخْتَطَّتْ

مْهُ ظَهَرَ عَلَيِْه ثُمَّ َقالَ َيا طَاِقيُّ كَل ِنَا بِقَلْبِهِ وَ يَدِِه َو لِسَانِِه ثُمَّ َقاَل لِحُمَْرانَ كَل ِمِ الرَّجُلَ يَعِْني الشَّاِميَّ َفكَلَّمَهُ حُمْرَانُ وَ نَاصِرُ
ثُمَّ قَالَ لِهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فَكَل ِمْهُ فَتَعَارَفَا ثُمَّ َقالَ ِلقَيْسِ الْمَاصِرِ كَل ِمْهُ  فَكَلَّمَهُ فَظَهَرَ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالطَّاِقي ِ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ

ل ِمْ هَذَا شَّامِي ِ كَمِنْ كَلَامِهِمَا وَ قَدِ اْستَخْذََل الشَّامِيُّ ِفي يَدِهِ ثُمَّ قَاَل لِل السَّلَاُم تَبَسَّمَ فَكَلَّمَهُ فَاَْقبَلَ اَبُو عَبِْد اللَّهِ عَلَيْهِ
 هَذَا يَعْنِي اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْغُلَامَ يَعْنِي هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ الشَّامِيُّ لِهِشَامٍ يَا غُلَامُ سَلْنِي ِفي اِمَامَةِ 

اَخْبِرْنِي يَا هَذَا اَ رَبُّكَ اَنْظَرُ لِخَلْقِِه اَمْ خَلْقُهُ لِإَنْفُسِهِمْ فَقَالَ الشَّاِميُّ بَلْ السَّلَامُ فَغَضِبَ هِشَامٌ حَتَّى ارْتَعَدَ ثُمَّ َقالَ لَهُ 
 فِي وَ اَزَاحَ لَّفَهُمْوَ دَلِيلًا عَلَى مَا كَ رَب ِي اَنْظَرُ لِخَلْقِهِ قَالَ فَفََعلَ بِنَظَرِهِ لَهُمْ ِفي دِينِهِمْ مَا ذَا قَالَ كَلَّفَهُمْ وَ اَقَامَ لَهُمْ حُجَّةً

َقاَل هِشَامٌ َفبَعْدَ رَسُوِل اللَّهِ ذَلِكَ عِلَلَهُمْ فَقَالَ لَهُ هِشَاٌم فَمَا هَذَا الدَّلِيلُ الَِّذي نَصَبَُه لَهُمْ قَاَل الشَّامِيُّ هُوَ َرسُولُ اللَّهِ 
ابُ وَ السُّنَّةُ فَقَالَ هِشَامٌ فَهَلْ نَفَعَنَا الَْيوْمَ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيِه وَ سَلَّمَ مَنْ قَالَ الْكِتَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ  صَلَّى

لشَّامِ جِئْتَنَا مِنَ ا ا نَحْنُ وَ اَنْتَحَتَّى رَفَعَ عَنَّا الِإخْتِلَافَ وَ مَكَّنَنَا مِنَ الِإت ِفَاقِ فَقَالَ الشَّاِميُّ نَعَمْ قَالَ هِشَامٌ فَلِمَ اخْتَلَفْنَ
يُّ الْوَاحِدِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَسَكَتَ الشَّامِ فَخَاَلفْتَنَا وَ تَزْعُمُ اَنَّ الرَّاْيَ طَرِيقُ الد ِينِ َو اَنْتَ مُقِرٌّ بِاَنَّ الرَّاْيَ لَإ َيجْمَعُ عَلَى الْقَوْلِ 

لسَّلَامُ مَا َلكَ لَإ تََتكَلَّمُ قَاَل اِنْ قُلُْت اِنَّا مَا اْختَلَفْنَا كَابَرْتُ وَ اِنْ قُْلتُ اِنَّ الِْكتَابَ َو ا كَالْمُفَك ِرِ فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
مْ وَاحِدٍ مِنَّا يَدَّعِي الْحَقَّ فَلَ قُلْتُ قَدِ اخْتَلَفْنَا وَ كُلُّ السُّنَّةَ يَرْفَعَانِ عَنَّا الِإخْتِلَافَ اَبْطَلْتُ لِإَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ الُْوجُوهَ وَ اِنْ 

امِيُّ السَّلَامُ سَلْهُ تَجِدْهُ مَلِي اً َفقَالَ الشَّ َفقَالَ َلهُ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْفَعْنَا اِذاً الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ وَ لَكِنْ ِلي عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ
 يَرْفَعُ وَ لِمَتَهُمْ رَبُّهُمْ اَمْ اَنْفُسُهُمْ فَقَالَ َبلْ رَبُّهُمْ اَنْظَرُ لَهُمْ فَقَالَ الشَّاِميُّ فَهَلْ اَقَامَ لَهُمْ مَنْ يَجْمَعُ كَ لِهِشَامٍ مَنْ اَنْظَرُ لِلْخَلْقِ

نْ هُوَ قَاَل هِشَامٌ اَمَّا فِي ابْتِدَاءِ الشَّرِيعَِة فَرَسُولُ اخْتِلَافَهُمْ وَ يُبَي ِنُ لَهُمْ حَقَّهُمْ مِنْ بَاطِلِهِمْ فَقَاَل هِشَامٌ نَعَمْ قَالَ الشَّامِيُّ مَ
لَْقائِمُ اوَ سَلَّمَ فَغَيُْرهُ قَالَ الشَّامِيُّ مَنْ هُوَ غَيْرُ النَِّبي ِ  وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ سَلَّمَ وَ اَمَّا بَْعدَ النَّبِي ِ صَلَّى وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى

ِد هَذَا الْجَاِلسُ يَعْنِي اَبَا عَبْ امٌمَقَامَهُ ِفي حُجَّتِهِ َقالَ هِشَامٌ فِي وَْقتِنَا َهذَا اَمْ قَبْلَهُ قَالَ الشَّامِيُّ بَلْ فِي وَْقتِنَا هَذَا قَالَ هِشَ
ا ِباَخْبَارِ السَّمَاءِ وِرَاثَةً عَنْ اٍَب عَنْ جَد ٍ قَالَ الشَّاِميُّ َو كَيْفَ لِي بِعِلْمِ السَّلَاُم الَّذِي نَشُدُّ اِلَيِْه الر ِحَالَ َو يُخِْبرُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ

لْمَسْاَلََة ا السَّلَامُ اَنَا اَكْفِيكَ َقطَعْتَ عُذْرِي فَعَلَيَّ السُّوَالُ َفقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ هِشَامٌ سَلْهُ عَمَّا بَدَا لَكَ َقالَ
يُّ لشَّامِ مَسِيرِكَ وَ َسفَرِكَ خََرجْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَانَ طَرِيقُكَ كَذَا وَ َمرَرْتَ عَلَى كَذَا وَ مَرَّ بِكَ كَذَا فَاَقَْبلَ ا يَا شَاِميُّ اُخْبِرُكَ عَنْ

قَالَ الشَّامِيُّ اَسْلَمْتُ لِلَّهِ السَّاعَةَ فَقَالَ لَهُ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَلْ آمَنْتَ  كُلَّمَا وَصَفَ لَهُ شَيْئاً مِنْ اَمْرِهِ يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ ثُمَّ
ْقتَ فَاَنَا دَهِ يُثَابُونَ قَالَ الشَّامِيُّ صَبِاللَّهِ السَّاعَةَ اِنَّ الْإِسْلَامَ قَْبلَ الْإِيمَانِ َو عَلَيْهِ يَتَوَارَثُونَ وَ يَتَنَاكَحُونَ وَ الْإِيمَانُ عَلَيْ

لَى السَّلَامُ عَ  فَاَقَْبلَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِالسَّاعَةَ اَشْهَدُ اَنْ لَإ اِلَهَ اِلَّإ اللَّهُ َو اَنَّ مَُحمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ اَنَّكَ وَصِيُّ الْإَنْبِيَاءِ َقالَ 
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سرش را بوسيده گفتم: حضرت علی بن الحسين    از دنيا نرفت مگر اين كه
است كه اطاعتش واجب است فرمود  حجتى قرار داد و جانشين او حضرت باقر 

خدا تو را رحمت كند. گفتم خدا خير و صالح را پيشاپيش شما قرار دهد سر مباركتان 
جلو بياوريد ببوسم. سر آن جناب را بوسيده گفتم: پدر شما از دنيا نرفت مگر اين كه 
شما را به جانشينى خود معين كرد و شما حجت خدا هستيد و اطاعت شما واجب 

فرمود سکوت كن )از نظر تقيه( گفتم: آقا سر خود را جلو بياوريد ببوسم است. 

                                                           
ى الْإَثَرِ فَُتصِيُب وَ اْلتََفتَ اِلَى هِشَامِ بِْن سَالِمٍ فَقَالَ تُرِيُد الْإَثَرَ َو لَإ تَعْرُِف ثُمَّ حُمْرَانَ فَقَاَل يَا حُمْرَانُ ُتجْرِي الْكَلَامَ َعلَ

قَالَ تََتكَلَّمُ مَاصِرِ فَتَْكسِرُ بَاطِلًا بِبَاطِلٍّ اِلَّإ اَنَّ بَاطِلََك اَظْهَرُ ثُمَّ الْتَفََت اِلَى قَيٍْس الْ الْتَفََت اِلَى الْإَحْوَلِ فََقاَل قَيَّاٌس رَوَّاغٌ
وَ سَلَّمَ اَبْعَدُ مَا تَكُونُ مِنْهُ تَمْزُجُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ قَِليُل  وَ آلِهِ عَلَيْهِ  اللَّهُ وَ اَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ الرَّسُوِل صَلَّى

لسَّلَامُ ا إَحْوَلُ قَفَّازَانِ حَاذِقَانِ قَالَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَظَنَنْتُ وَ اللَّهِ اَنَّهُ عَلَيْهِالْحَق ِ يَكْفِي عَنْ كَثِيرِ الْبَاطِلِ اَنْتَ وَ الْ
الْإَرْضِ طِرْتَ السَّلَامُ يَا هِشَامُ لَإ تَكَادُ تَقَعُ تَلِْوي رِجْلَيْكَ اِذَا هَمَمْتَ بِ يَقُولُ لِهِشَامٍ قَرِيباً مِمَّا قَالَ لَهُمَا فََقالَ عَلَيْهِ

 12تا  2، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط /  مِثْلُكَ فَلْيُكَل ِمِ النَّاسَ اتَّقِ الزَّلَّةَ وَ الشَّفَاَعةُ مِنْ وَرَائِكَ
گروهى كه معتقدند آدم مؤمن هر گناهى بكند برايش ايرادى نيست و كافر هر كار خوبى انجام بدهد بهره  - 1

 گويند.اهل سنت نيز مرجئه مىبرد گاهى به نمی
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اش گرفت فرمود: هر چه مايلى بپرس، ديگر بعد از اين چيزى از تو خنده  امام
 .1شمارمدارم و تو را از شيعيان خود میپوشيده نمی

پرسيدم به چه نقل كرد كه  .در کتاب علل الشرائع از جابر از امام محمد باقر 15
جهت مردم احتياج به پيامبر و امام دارند. فرمود: به جهت بقاء و پایداری جهان در 

كند وقتى مسیر صالح و مصلحت، زيرا خداوند عذاب را از اهل زمين برطرف می
بَ ُهْم لِ  َن الْهُ اا که مه فرمايد: در ميان آنها پيامبر يا امام باشد خداوند، در قرآن كريم می يُ َعذِٰ

 كند تا وقتى تو )پيغمبر( ميان آنها باشى.، خداوند هرگز آنها را عذاب نمی2َو َُْنَت ِفيِهمْ 
ِْ  نٌ ََُما بَ ْيَِّي السََّماِء َو َُْهلُ  ِلَْهلِ  ََُمانٌ  الن ُجومُ نيز فرمود:  پيغمبر اكرم  ِلَْهِل اْلَْر

ِْ َما ََُتى َُْهَل السََّماِء َما َيْكَرُهوَن َو ِإَذا َذَه َُ َُْهُل بَ ْيَِّي ََُتى َُهْ فَِإَذا َذَهَبِت الن ُجوُم  َل اْلَْر
 .َيْكَرُهونَ 

                                                           
اَظرُْت السَّلَامُ اِن ِي نَ يْهِاَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحَْيى عَنِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَ - 1

 َو آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ الْحُجَّةُ مِنَ اللَِّه عَلَى الْخَلْقِ فَحِينَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىقَوْماً فَقُْلتُ اَ لَْستُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُ
ُق ورِيُّ وَ الز ِنْدِيمُرْجِى  وَ الْحَرُوَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ الْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنََظرْتُ فِي اْلقُرْآنِ فَاِذَا هُوَ يُخَاصِمُ فِيهِ الْ
لْتُ ءٍ كَانَ حَق اً قُقَالَ فِيهِ مِنْ َشيْالَّذِي لَإ يُوْمِنُ حَتَّى يَغْلِبَ الرَّجُلُ خَصَْمهُ فَعَرَْفتُ اَنَّ الُْقرْآنَ لَإ يَكُونُ حُجَّةً اِلَّإ بَِقي ِمٍ مَا 

يَعْلَمُ قُلْتُ كُلَّهُ قَالُوا لَإ فَلَمْ اَجِدْ اَحَداً يُقَالُ  مَسْعُودٍ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَمَنْ قَي ِمُ الْقُرْآنِ قَالُوا قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
لَإ اَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَإ  ءُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَ قَالَ هَذَاالسَّلَامُ وَ اِذَا كَانَ الشَّيْ اِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ اِلَّإ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ

السَّلَامُ كَانَ قَي ِمَ الُْقرْآنِ وَ كَانَتْ طَاعَتُُه  فَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَاِلبٍ عَلَيْهِ اَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَإ اَدْرِي وَ َقالَ هَذَا لَإ اَدْرِي
نِ السَّلَامُ مَا قَالَ فِي اْلقُرْآ وَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ كُل ِهِمْ وَ اَنَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى مَفْرُوضَةً وَ كَانَ حُجَّةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ

مْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرََك حُجَّةً مِنْ السَّلَامُ لَ فَهُوَ حَقٌّ فَقَاَل رَحِمَكَ اللَّهُ َفقَبَّلُْت رَاْسَُه وَ قُْلتُ اِنَّ عَِليَّ بْنَ اَبِي طَاِلبٍ عَلَيْهِ
السَّلَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي ٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَ  بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ حُجًَّة مِنْ بَعِْدهِ وَ اِنَّ اْلحُجََّة مِنْ بَعْدِ عَلِي ٍّ عَلَيْهِ

 تُ مَا السَّلَامُ اَنَّهُ كَانَ الْحُجَّةَ وَ اَنَّ طَاعَتَهُ ُمفْتَرَضَةٌ َفقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَبَّْلتُ رَاْسَهُ وَ قُلْاَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ٍّ عَلَيْهِ
 عَلَيْهِ  اللَّهُ كَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىتَرَاَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ كَمَا 

هُ مُْفتَرَضَةً فََقالَ رَحِمََك وَ سَلَّمَ وَ اَبُوهُ وَ اَنَّ الُْحجَّةَ بَعْدَ الَْحسَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي ٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ َو كَانَتْ طَاعَتُ  وَ آلِهِ
وَ اَنَّ  اَشْهَدُ عَلَى اْلحُسَيْنِ بْنِ عَلِي ٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنَّهُ لَمْ َيذْهَبْ حَتَّى تَرََك حُجَّةً مِْن بَعْدِهِ اللَّهُ فَقَبَّْلتُ رَاْسَُه وَ قُْلتُ وَ 

اللَّهُ فَقَبَّلْتُ رَاْسَهُ وَ قُلْتُ وَ الْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً فََقالَ رَحِمَكَ 
نَّ الْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَشْهَدُ عَلَى عَلِي ِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ وَ اَ

وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ ُمفْتَرَضَةً َفقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ قُلُْت اَصْلَحَكَ اللَّهُ اَعْطِنِي رَاْسَكَ فَقَبَّْلتُ  عَلِي ٍّ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 عْدِهِ كَمَا تَرَكَ اَبُوهُ السَّلَامُ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَ رَاْسَهُ فَضَحَِك فَقُلُْت اَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ اَبَاكَ عَلَيْهِ

لْتُ اَعْطِِني رَاَْسكَ اُقَب ِلْهُ فَضَِحكَ فَاَشْهَدُ بِاللَّهِ اَنَّكَ اَنْتَ اْلحُجَّةُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَنَّ طَاَعتَكَ ُمفْتَرَضَةٌ فَقَالَ كُفَّ رَحِمَكَ اللَّهُ قُ
 18و  11، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط وْمِ اَبَداً / قَالَ سَلِْني عَمَّا ِشئْتَ فَلَا اُنْكِرُكَ بَعْدَ الْيَ 

 11سورة االنفال / آیه  - 2
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ستارگان سبب آرامش و آسايش اهل آسمان هستند و اهل بيت من سبب امنیت و 
آسايش اهل زمين هستند. وقتى ستارگان از ميان بروند اهل آسمان دچار ناپسندی 

د وقتى اهل بيت من نيز از ميان بروند اهل زمين دچار ناپسندی خواهند شد. شونمی
از اهل بيت، ائمه  منظور پيامبر    هستند كه اطاعت از آنها را قرين و همراه

رَُّسوَل ا َُي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َُِطيُعوا الْهَ َو َُِطيُعوا اليه اطاعت خود قرار داده در اين آيه فرموده: 
 ، اى مؤمنين! خدا و پيامبر و صاحبان امر را اطاعت كنيد.1َو ُُوِلي اْلَْمِر ِمْنُكمْ 

فق زند و مؤيد و موآنها پيشوايان معصومى هستند كه گناه و معصيت از ايشان سر نمی
ا دهد و جهان رو مورد پشتيبانى خدا هستند. به بركت آنها خدا به بندگان روزى می

كند، به هاى خود را خارج میبارد و زمين بركتاز آسمان مى كند و بارانآباد می
كند، كاران را مهلت داده و تعجيل در كيفر و عذاب آنها نمیواسطه آنها معصيت
شوند و قرآن از آنها جداشدنى القدس هستند از قرآن جدا نمیپيوسته مؤيد به روح

 .2نيست درود خدا بر تمام آنها باد
الشرائع از نعمان رازى که گفت: من و بشير دهّان شریف علل.همچنین در کتاب 16

بوديم فرمود: وقتى مدت نبوت آدم پايان يافت و  خدمت حضرت صادق 
عمرش به پايان رسيد خداوند به او وحى كرد كه اى آدم! عمرت پايان يافته دقت كن 
هر چه در نزد تو از دانش و ايمان و ميراث نبوت و آثار علمى و اسم اعظم است در 

                                                           
 59سورة النساء / آیه  - 1
جَعْفٍَر  جَابِرٍ عَنْ اَبِي الطَّالَقَاِنيُّ عَنِ الْجَلُودِي ِ عَنِ الْمُغِيرَِة بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ - 2

 ءٍ يُحَْتاجُ اِلَى النَّبِي ِ وَ الْإِمَامِ َفقَاَل لَِبقَاءِ الْعَالَمِ عَلَى صَلَاحِهِ وَ ذَلِكَ اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّالسَّلَامُ َقالَ: قُلُْت لِإَي ِ َشيْ عَلَيْهِ
بِيُّ وَ قَالَ النَّ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذ ِبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيهِمْ اِمَامٌ َقالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ اَهْلِ الْإَرْضِ اِذَا كَانَ فِيهَا نَبِيٌّ اَوْ

تِ النُّجُومُ اَتَى اَهْلَ وَ سَلَّمَ النُّجُومُ اَمَانٌ لِإَهْلِ السَّمَاءِ وَ اَهْلُ بَيْتِي اَمَانٌ لِإَهْلِ الْإَرْضِ فَاِذَا ذَهَبَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ  صَلَّى
إَئِمَّةَ الَّذِينَ قَرََن اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ السَّمَاءِ مَا يَْكرَهُونَ وَ اِذَا ذَهَبَ اَهْلُ بَيِْتي اَتَى اَهَْل الْإَرْضِ مَا يَكْرَهُونَ يَعِْني بِاَْهلِ بَيْتِِه الْ

 وَ هُمُ الْمَعْصُومُونَ الْمُطَهَّرُونَ  نَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الَْإمْرِ مِنْكُمْ: ٰيا اَيُّهَا الَّذِيطَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِهِ فََقالَ
وَ بِهِمْ يَعْمَرُ بِلَادَهُ وَ بِهِمْ يُنْزِلُ بَادَهُ الَّذِينَ لَإ يُذْنِبُونَ وَ لَإ يَعْصُونَ وَ هُمُ الْمُوَيَّدُونَ الْمُوَفَّقُونَ الْمُسَدَّدُونَ بِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ عِ

هِمْ بِالْعُقُوبَةِ وَ الْعَذَابِ لَإ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَ بِهِمْ تُخْرَجُ بَرَكَاتُ الْإَرْضِ وَ بِهِمْ يُمْهِلُ اَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَإ يُعَج ِلُ عَلَيْ
)ط  بحار األنوار/  قُونَهُ َو لَإ ُيفَارِقُونَ الُْقرْآنَ وَ لَإ يُفَارِقُهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ يُفَارِقُهُمْ رُوحُ الْقُدُسِ وَ لَإ يُفَارِ

 12، ص 32بيروت(، ج  -
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كه راهنماى بندگى در  ه قرار ده، من زمين را خالى از دانائىاللّٰاختيار فرزند خود هبة
 .1گذارم او سبب نجات پيروان خود خواهد بودطاعت و دين من باشد نمی

نقل كرده كه فرمود:  .در کتاب تفسير قمى از ابونصير از حضرت امام صادق 17
و امامان بعد  و هادى اميرالمؤمنين علی  منذر )هشداردهنده( پيامبر اكرم 

است، در هر زمانى بايد امامى وجود  َو ِلُكلِٰ قَ ْوٍم هادٍ  باشند، اين معنى آيهاز او می
 كنندكند كسانى را كه انكار میداشته باشد كه راهنما و مفسر باشد. اين آيه رد می

لزوم وجود امام را در هر عصر و اين كه زمين خالى از حجت نيست، چنان چه 
خالى از قائم به حجت خدا نيست يا ظاهر و فرمايد: زمين مى اميرالمؤمنين 

 .2هاى خدا نگرددآشکار و يا ترسان و پنهان تا موجب باطل شدن دالئل و حجت
.در کتاب علل الشرائع از ابواسحاق همدانى گفت: يکى از دوستان مورد اعتمادم 18

خالى فرمود: بار خدايا! زمين را شنيدم می نقل كرد كه از حضرت اميرالمؤمنين 
از راهنما و حجت بر مردم نكن يا ظاهر و آشکار باشد و يا ترسان و پنهان تا دالئل و 

 .3براهين تو باطل نگردد

                                                           
وَ بَشِيرٌ الدَّهَّانُ عِنْدَ اَبِي عَبْدِ اَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِي ِ قَالَ: كُنْتُ اَنَا  - 1

مُ قَدِ انْقََضتْ نُبُوَّتَُك وَ السَّلَامُ فَقَالَ: لَمَّا انْقََضتْ نُبُوَّةُ آدَمَ وَ انْقَطَعَ اَكْلُُه اَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيْهِ اَْن يَا آدَ اللَّهِ عَلَيْهِ
عَقِبِ ي الْا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْإِيمَانِ وَ مِيرَاثِ النُّبُوَّةِ وَ اُثْرَةِ الْعِلْمِ وَ الِإسْمِ الْإَعْظَمِ فَاجْعَلْهُ فِانْقَطَعَ اُكُلُكَ فَانْظُرْ اِلَى مَ

ار بح/  نِي وَ يَكُونُ َنجَاةً لِمَنْ اَطَاعَهُالْإَرْضَ بِغَيْرِ عَالِمٍ يُعْرَُف بِهِ طَاَعتِي َو دِي مِنْ ذُر ِيَّتِكَ عِنْدَ هِبَةِ اللَّهِ فَاِن ِي لَمْ اَدَعِ
 32، ص 32بيروت(، ج  -األنوار )ط 

وَ سَلَّمَ  َو آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ السَّلَاُم قَاَل: الْمُنْذِرُ رَسُولُ اللَِّه صَلَّى اَِبي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِي بَصِيٍر عَنْ اَِبي عَبِْد اللَّهِ عَلَيْهِ - 2
وَ لِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ فِي كُل ِ زَمَانٍ اِمَامٌ هَادٍ مُبَي ِنٌ. َو هُوَ رَدٌّ  السَّلَامُ َبعْدَهُ وَ الْإَئِمَّةُ وَ هُوَ قَوْلُهُ الْهَادِي اَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِوَ 

لَإ  السَّلَاُم: خْلُو الْإَرْضُ مِنْ حُجٍَّة كَمَا َقاَل اَمِيرُالْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِعَلَى مَنْ يُْنكُِر اَنَّ ِفي كُل ِ عَصٍْر َو زَمَاٍن اِمَامًا وَ اَنَُّه لَإ يَ 
ر بحار األنوا/   اللَّهِ َو بَي ِنَاتُهُيَخْلُو الْإَرْضُ مِنْ قَائِمٍ بُِحجَّةِ اللَِّه اِمَّا ظَاهِرٍ مَشْهُورٍ وَ اِمَّا خَائِفٍ مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبُْطلَ حُجَجُ

 32، ص 32بيروت(، ج  -)ط 
الَ حَدَّثَنِي الث ِقَُة اَبِي عَنْ سَعٍْد عَنِ الَْيقْطِيِني ِ عَنِ اْبنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِي اِسَْحاقَ الْهَمْدَانِي ِ قَ - 1

: اللَّهُمَّ لَإ تَخْلُو الْإَرْضُ مِنْ حُجَّةٍ لََك عَلَى خَلْقَِك َظاهِرٍ اَْو يَقُولُالسَّلَاُم  مِنْ اَصْحَابِنَا اَنَُّه سَمِعَ اَمِيرَالْمُوْمِنِيَن عَلَيْهِ
 32، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط /  [ مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبُْطلَ حُجَُجكَ وَ بَي َِناتُكَخافي ]خَافٍ
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 .در کتاب علل الشرائع از يعقوب سراج که گفت: به امام جعفر صادق 19
ماند بدون عالمى زنده و آشکار كه مردم به او پناه برند در عرض كردم زمين پايدار می

 .1حالل و حرام خود؟ فرمود: اگر چنين باشد خدا پرستش نخواهد شد
نقل كرد كه فرمود:  .در کتاب علل الشرائع از ابوبصير از حضرت صادق 21

گذارد اگر خداوند زمين را از عالمى كه عارف به زيادى و نقصان باشد خالی نمی
چيزى كم كنند بر ايشان مؤمنين چيزى به دين بيفزايند آنها را متوجه نمايد و اگر 

تكميل نماید. فرمود: دين را كامل بگيريد اگر اين طور نبود امر بر مؤمنين مشتبه 
 .2گذاشتندگرديد و فرقى بين حق و باطل نمیمى
عرض كردم:  الشرائع از ابوحمزه گفت: به امام جعفر صادق .در کتاب علل21

اگر يک ساعت بدون امام باشد زمين ماند؟ فرمود: آيا زمين بدون امام پايدار می
 .3برداهلش را فرو می

فرمود: اگر تمام  الشرائع از كرّام نقل كرد كه امام جعفر صادق .در کتاب علل22
مردم منحصر به دو نفر شوند يکى از آن دو نفر امام خواهد بود و فرمود: آخر كسى 

اعتراض كند كه او را بدون حجت رود امام است تا كسى نتواند بر خدا كه از دنيا می
 .4و راهنما قرار داده

نقل كرد كه فرمود:  الشرائع از عبدالکريم از حضرت صادق .در کتاب علل23
فرمايد: نازل گرديد و از خداوند پيغام آورد كه خدا می جبرئيل بر حضرت محمّد 

                                                           
طَّابِ عَنِ ابْنِ مَْحبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ َقالَ: قُلُْت لِإَبِي عَبِْد اللَّهِ اَبِي عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ يَحَْيى عَنِ ابْنِ اَبِي الْخَ - 1

ا اَبَا يَ اِلَْيهِ النَّاسُ ِفي حَلَالِهِمْ وَ َحرَامِهِمْ فَقَاَل لِي اِذاً لَإ يُْعبَدُ اللَّهُ  السَّلَامُ َتبْقَى الْإَرْضُ بِلَا عَالِمٍ حَي ٍّ ظَاهٍِر يَفُْرغُ عَلَيْهِ
 31، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط /  يُوسُفَ

مَانِ كُل ِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِي ِ عَنْ مَُحمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَلِي ِ بْنِ النُّعْ - 2
السَّلَامُ قَالَ: اِنَّ اللَّهَ لَإ يَدَعُ الْإَرْضَ اِلَّإ وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْلَمُ الز ِيَادَةَ وَ  عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ اَبِي بَصِيرٍ

مِلًا وَ لَوْ لَإ ذَلَِك لَإلْتَبََس عَلَى الْمُوْمِنِينَ النُّقْصَانَ فَاِذَا زَادَ الْمُوْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ اِذَا نَقَصُوا اَكْمَلَهُ لَهُمْ فَقَالَ خُذُوهُ كَا
 31، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط اَمْرُهُمْ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْحَق ِ َو الْبَاطِلِ / 

 لِإَِبي عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ - 1
وت(، بير -بحار األنوار )ط َساعَةً َلسَاَختْ / السَّلَامُ َتبْقَى الْإَرْضُ بِغَْيرِ اِمَامٍ َقاَل لَوْ بَِقيَِت الْإَرْضُ بِغَيِْر اِمَاٍم  عَلَيْهِ

 31، ص 32ج 
 قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ ابْنُ اِدْرِيسَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ:  - 1

هِ عَزَّوَجَلَّ جُلَيْنِ لَكَانَ اَحَدُهُمَا الْإِمَامَ وَ قَالَ اِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ لِئَلَّا َيحْتَجَّ اَحَدُهُمْ عَلَى اللَّلَوْ كَانَ النَّاسُ رَ السَّلَامُ
 31، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط تَرْكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ / 
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های من دستور و هدایتاى محمّد! زمين را خالى از دانشمندى كه عارف به فرمان و 
باشد، نگذاردم او وسيله نجات مردم است در فاصله مرگ پيامبرى تا ظهور پيامبر 
ديگر من نخواهم گذاشت كه شيطان مردم را گمراه كند در صورتى كه روى زمين 
حجتى نباشد كه مردم را به راه من بخواند و راهنماى ايشان بوده عارف به امر من 

ام كه به وسيله او رستگاران روهى يک راهنما و هادی قرار دادهباشد، من براى هر گ
 .1كنم و هم او حجت است براى اشقياءرا هدايت مى

عرض كردم، همانا  .در کتاب کافی از منصور بن حازم گويد: به امام صادق 24
خدا برتر و بزرگوارتر از اين است كه به خلقش شناخته شود )زيرا صفات مخلوق در 

( كنندنيست و معرفت او موهبتى است از خودش و پيغمبران فقط راهنمایى میاو 
بلکه مخلوق به خدا شناخته شوند، )به وسيله نور وجودى كه از خدا به مخلوق افاضه 

ه يعنى ب -بلکه مخلوق خدا را به سبب خود او بشناسند  -اند شود و آنها پديد آمده
ن كرده است( فرمود: راست گفتى. عرض وسيله صفاتى كه خود او براى خودش بيا

كردم: كسى كه بداند براى او پروردگاری است سزاوار است كه بداند براى آن پروردگار 
خرسندى و خشم است و خرسندى و خشم او جز به وسيله وحى يا فرستاده او معلوم 
نشود. و كسى كه بر او وحى نازل نشود بايد كه در جستجوى پيغمبران باشد و چون 
ايشان را بيابد بايد بداند كه ايشان حجت خدايند و اطاعتشان الزم است، من به مردم 

، حجت خدا بود در ميان خلقش؟ )اهل سنت( گفتم آيا شما میدانيد كه پيغمبر 
درگذشت، حجت خدا بر خلقش كيست؟ گفتند:  گفتند: آرى! گفتم: چون پيغمبر 

و تفويضى مذهب و زنديقى كه به آن ايمان  قرآن، من در قرآن نظر كردم و ديدم سنى
كنند، )و آيات قرآن ندارد، براى مباحثه و غلبه بر مردان در مجادله به آن استدالل می

م كنند( پس دانستم كه قرآن بدون قيّرا براى سليقه خويش بر معتقد خود تطبيق می
هر چه  قيم)سرپرستى كه آن را طبق واقع و حقيقت تفسير كند( حجت نباشد و آن 

مسعود : ابنقرآن كيست؟ گفتند نسبت به قرآن گويد حق است، پس به ايشان گفتم: قيم
                                                           

يَل اَنَّ جَبْرَئِ  السَّلَامُ اَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِالَْكرِيمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ - 1
اَتْرُكِ الْإَرْضَ اِلَّإ وَ فِيهَا عَالِمٌ وَ سَلَّمَ يُخْبِرُ عَنْ رَب ِهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لَهُ يَا ُمحَمَّدُ لَمْ  وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى

لنَّاسَ نْ اَتْرُكُ اِبْلِيسَ يُضِلُّ ايَعْرِفُ طَاعَِتي وَ هُدَايَ وَ َيكُونُ نَجَاةً فِيمَا بَيْنَ قَبْضِ النَِّبي ِ اِلَى خُرُوجِ النَّبِي ِ الْآخَرِ وَ لَمْ اَكُ
ِلكُل ِ قَوْمٍ هَادِيًا اَهْدِي بِِه  وَ هَادٍ اِلَى َسبِيلِي وَ عَارٌِف بِاَمِْري َو اِن ِي قَدْ قَضَْيتُ وَ لَيَْس ِفي الْإَرْضِ حُجَّةٌ َو دَاعٍ اِلَيَّ 

 33، ص 32بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط السُّعَدَاءَ وَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْإَْشقِيَاءِ / 
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دانست. گفتم تمام قرآن را؟ دانست، حذيفة هم میدانست، عمر هم میقرآن را می
دانست تمام قرآن را می گفتند: نه، من كسی را نديدم كه بگويد كسى جز على 

دانم و اين دانم و اين گويد نمیباشد كه اين گويد: نمیو چون مطلبى ميان مردمى 
دانم، پس گواهى دهم كه گويد می (دانم و اين )على بن ابى طالب گويد نمی

قيم قرآن باشد و اطاعتش الزم است و اوست حجت خدا بعد از پيغمبر  على 
 دق بر مردم و اوست كه هر چه نسبت به قرآن گويد حق است، حضرت امام صا

 .1فرمود: خدايت رحمت كند
 صفات امام و شرايط امامتبخش دوم: 

 قرآن: آيات
 .2ُمِبينٍ  امٍ ِإمه  ِفي اهُ ٍء َُْحَصْينه َو ُكلَّ َشيْ 

َْْكُه َمنْ  ُ يُ ْؤِتي ُم ِْْم َو اْلِجْسِم َو اّللٰه َْْيُكْم َو زهاَدُه َبْسًَّٰة ِفي اْلِع اُه َع َ اْصَّٰفه اءُ  ِإنَّ اّللٰه َو اّللَُّ  َيشه
اِسٌع َعِْيمٌ   .3وه

                                                           
ذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَا - 1

 رََف اَنَّ َلهُ نَّ مَنْ عَاِنَّ اللَّهَ اَجَلُّ َو اَكْرَمُ مِْن َانْ يُعْرََف بِخَلْقِِه بَِل الْخَلْقُ يُْعرَفُونَ بِاللَِّه قَاَل صَدَقَْت قُلُْت اِ السَّلَامُ عَلَيْهِ
لَّإ بِوَحْيٍّ اَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ يَاْتِِه رَب اً فَيَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَعْرَِف اَنَّ لِذَِلكَ الرَّب ِ رِضًا وَ سَخَطاً وَ اَنَّهُ لَإ يُعْرَُف رِضَاهُ وَ َسخَطُهُ اِ

 يَهُمْ عَرَفَ اَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَ اَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ وَ قُْلتُ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَالْوَحْيُ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَطُْلبَ الرُُّسلَ َفِاذَا لَقِ
كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بَلَى قُلْتُ فَحِينَ مََضى رَسُولُ اللَِّه  وَ َسلَّمَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

وَ  مُرْجِى  بِهِ الْ مَنْ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الُْقرْآنُ فَنَظَرْتُ ِفي الْقُرْآنِ فَاِذَا هُوَ يُخَاصِمُ وَ سَلَّمَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
اَل إ يَكُونُ حُجَّةً اِلَّإ بِقَي ِمٍ فَمَا قَالْقَدَرِيُّ وَ الز ِنْدِيقُ الَّذِي لَإ يُوْمِنُ بِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الر ِجَالَ بِخُصُومَِتهِ فَعَرَْفتُ اَنَّ الْقُرْآنَ لَ

فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ وَ عُمَرُ يَعْلَمُ وَ حُذَيْفَةُ يَعْلَمُ قُلْتُ كُلَّهُ  الْقُرْآنِءٍ كَانَ حَق اً فَقُْلتُ لَهُمْ مَنْ قَي ِمُ فِيهِ مِنْ شَيْ
نَ الْقَوِْم فََقالَ هَذَا لَإ اَدْرِي ءُ بَيْوَ اِذَا كَاَن الشَّيْ السَّلَامُ عَلَيْهِقَالُوا لَإ فَلَمْ اَجِدْ اَحَداً يُقَالُ اِنَُّه يَعْرِفُ َذلِكَ كُلَّهُ اِلَّإ عَلِي اً 

كَانَ قَي ِمَ الْقُرْآنِ وَ كَانَتْ طَاعَتُُه  السَّلَامُ عَلَيْهِوَ قَالَ هَذَا لَإ اَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَإ اَدْرِي وَ قَالَ هَذَا اَنَا اَدْرِي فَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِي اً 
وَ اَنَّ مَا َقالَ فِي اْلقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ وَ سَلَّمَ  وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىنَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُفْتَرَضَةً وَ كَاَن الْحُجَّةَ عَلَى ال

 ، بَابُ الِاضْطِرَارِ اِلَى الْحُجَّة168ِ، ص 1اإلسالمية(، ج  -الكافي )ط رَحِمَكَ اللَّهُ / 
 13سورة یس / آیه ايم / روشن برشمردهاى و هر چيزى را در كارنامه - 2
خدا او را بر شما برگزیده است و به دانش و توان او بیفزوده است و خدا پادشاهیش را به هر که خواهد دهد  - 1

 341سورة البقرة / آیه که خدا دربرگیرنده و داناست / 



 28/ الکاظمموسی حضرت امام  اول:امامت و والیتفصل 
 

 

َفما َلُكْم َكْيَف  َُ َفَمْن يَ ْهَِّي ِإَلى اْلَبقِٰ ََُحق  َُْن يُ َََّّبَع َُمَّْن َّل يَِهَِّٰي ِإَّلَّ َُْن يُ ْهَّى
 .1َتْبُكُمونَ 

 جهت امامت تفسير آيات

بر هر منصفى پوشيده نيست كه علت اصطفاء و بر گزيدن را در آيه اول افزايش علم 
 ،كه اعلم و اشجع براى خالفت و امامت و نيروى بدنى قرار داده دليل است بر اين

وى حق سه تر بودن پيروى از كسى كه راهنماى بتر است و در آيه دوم شايستهشايسته
-لراهنمائى و پرسش دارد با بهترين و كامه كسى كه خودش احتياج به است نسبت ب

 شايسته امامت است. ،ه اعلم و داناتركند كیرين وجه اين مطلب را ثابت مت

از تمام صحابه پيامبر  هيچ كس در اين مطلب مخالفت نكرده كه اميرالمؤمنين 
 كه ائمه ما اعلم و اشجع بود و هم در اين اكرم    اعلم از كسانى بودند كه

كردند باالخره هر دو آيه آشکارا داللت دارند كه امامت و خالفت یادعاى خالفت م
 بودن است. ترین مردمترین و شجاعبه عالممشروط 

انستند دیچون حکومت و رهبرى او را مردم بعيد م :بيضاوى در تفسير آيه اولى نوشته
شرط كه در درجه اول  كند با اينیخداوند آنها را رد م ،نامىواسطه فقر و گمه ب

كه او مصالح امور را از شما بهتر  خدا است كه او را انتخاب كرده با اين ،گزينش
ف مختل علم است تا بتواند مسائل فراواناطالع  ،داند و در درجه دوم شرط رهبرىیم

سياسى را تشخيص دهد و نيروى بدنى نيز الزم است تا موقعيت  از جمله دینی و
تر باشد خداوند اين دو ابل دشمن و پيکار قوىبيشترى در دلها پيدا كند و در مق

 موقعيت را در او افزايش داده.
هر كس بخواهد ه على االطالق است ب کالمل کخداوند مالاین که در مرحله سوم 

كه خداوند فضل وسيع دارد بر فقير توسعه  خشد و چهارم اينمیبرهبرى و امامت را 
 د چه كسى شايسته رهبرى است.دانیكند او مینياز مبخشد و او را بىیم

حسن بن فضال از پدر خود از  از الرضااالخبار و عيون اخبارمعانىدر کتب شریف 
ى یهاامام داراى عالمت :كند كه فرمودینقل م بن موسى الرضا  یحضرت عل

                                                           
ت نماید و خود نیز نیازمند هدایحق راه نمی نماید به متابعت سزاوارتر است یا آن که بهآیا آن که به حق راه می - 1

 25سورة اليونس / آیه کنید؟ / شود؟ چگونه حکم میاست؟ شما را چه می
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و پرهيزكارترين و  قضاوت بین مردممسائل ه است اعلم مردم و واردترين آنها ب
دنيا ه ب ختنه شده ،شجاعترين و سخاوتمندترين و عابدترين مردم استترين و بردبار
كند و یبيند همان طور كه از پيش رو مشاهده ماست از پشت سر مى کآيد و پامى

رسد دو دست خود را بر زمين یزمين كه مه وقتى متولد شود ب داراى سايه نيست.
( بلند ُمَبمٌََّّ َرُسوُل اّللٰهِ  - َّلَّ اّللٰهُ َّله ِإلهَه إِ شهادتين )ه گذارد و صداى خويش را بیم
رود ولى دلش بيدار است و با مالئكه یچشم او بخواب م ،شودیكند محتلم نمیم

ادرار و مدفوع او ديده  ،آيدمى 1اندازهبر تن او  كند و زره پيامبر یصحبت م
بوى او  ،شود ببلعدمىچه از امام خارج  شود زيرا زمين را خدا مأمور كرده كه آنینم

تر آنها مهربانه بر جان مردم مقدم است و از پدر و مادر ب بهتر است. کاز بوى مش
نجام اه است از همه مردم بيشتر در مقابل خدا متواضع است و از همه بيشتر توجه ب

طورى كه ه نمايد دعايش مستجاب است بیوظيفه دارد و از كارهاى بد خوددارى م
ی اآن نوشته وجامعه است  ،در نزد امام شود.سنگى بشکافد دو نيمه مىاگر دعا كند 

فر اكبر و اصغر طول هفتاد ذراع كه در آن تمام احتياجات انسان هست و جَه ست با
تمام علوم است حتى جريمه  ،نيز پوست بز و پوست گوسفندى است كه در آن دو

و در نزد او مصحف فاطمه  خدشه وارد كردن و مقدار تازيانه زدن و نصف و ثلث آن
 2است. 

                                                           
توضيح: اين كه فرمود زره پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر او راست بيايد اين زره آن نيست كه به نام  - 1

 است. صلی الله علیه و آله و سلمش از عالمات قائم آل محم د الفضول است زيرا آن زره استوار و درست آمدنذات
لِي ِ بْنِ مُوَسى الر ِضَا الطَّاَلقَانِيُّ عَنْ اَحْمَدَ الْهَمْدَانِي ِ عَنْ عَلِي ِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ اَبِيهِ عَْن اَبِي الْحَسَنِ عَ - 2

امَاتٌ يَكُونُ اَعْلَمَ النَّاسِ وَ اَحْكَمَ النَّاسِ وَ اَتَْقى النَّاسِ وَ اَحْلَمَ النَّاسِ َو اَشْجَعَ النَّاسِ َو السَّلَامُ َقالَ: لِلْاِمَاِم عَلَ عَلَيْهِ
هُ دَيْهِ وَ لَإ يَكُونُ لَنْ بَيْنِ يَاَسْخَى النَّاسِ وَ اَعْبَدَ النَّاسِ وَ يلد ]يُولَدُ[ مَخْتُوناً وَ يَكُونُ مُطَهَّراً وَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِ

لْبُُه إ يَحْتَلِمُ وَ َتنَامُ َعيْنُهُ وَ لَإ يَنَاُم قَظِلٌّ وَ اِذَا وَقَعَ اَِلى الْإَرْضِ مِنْ بَطْنِ اُم ِهِ َوقَعَ عَلَى رَاحَتَيْهِ رَافِعاً صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَ
وَ سَلَّمَ وَ لَإ يَُرى لَهُ بَوْلٌ وَ لَإ غَائِطٌ لِإَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ  وَ آِلهِ عَلَيْهِ اللَّهُ رْعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىوَ يَكُونُ مُحَدَّثاً وَ يَْستَوِي عَلَيْهِ دِ

كُونُ اَوْلَى بِالنَّاسِ مِنْهُمْ بِاَنْفُسِهِمْ قَدْ وَكَّلَ الْإَرْضَ بِابْتِلَاعِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ َو تَكُونُ رَائِحَتُهُ اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ وَ يَ
نُ آخَذَ النَّاسِ بِمَا يَاْمُرُ بِهِ وَ اَكَفَّ وَ اَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَ اُمَّهَاتِهِمْ وَ يَكُونُ اَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ يَكُو

 يَكُونُ دُعَاو هُ مُسْتَجَاباً حَتَّى اِنَّهُ لَوْ دَعَا عَلَى صَخْرَةٍ لَإنْشَقَّتْ بِنِصْفَيْنِ وَ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلَاحُ النَّاسِ عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ وَ
يَامَِة سْمَاءُ شِيعَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِ وَ سَلَّمَ َو سَيْفُهُ ذُو اْلفَقَارِ وَ َتكُونُ عِنْدَهُ صَحِيفٌَة فِيهَا اَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

هَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِيهَا جَمِيعُ وَ صَحِيفَةٌ فِيهَا اَسْمَاءُ اَعْدَائِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَامِعَةُ وَ هِيَ صَحِيفَةٌ طُولُ
عِنْدَهُ اْلجَفْرُ الْإَكْبَرُ وَ الْإَصَْفرُ اِهَابُ مَاعِزٍ وَ اِهَابُ كَبْشٍ ِفيهِمَا جَمِيعُ الْعُلُومِ حَتَّى اَرْشُ  مَا يَْحتَاجُ اِلَيْهِ ُولْدُ آدَمَ وَ يَكُونُ 

بحار األنوار اُم / السَّلَالْخَدْشِ وَ حَتَّى اْلجَلْدَةُ َو نِصْفُ اْلجَلْدَِة وَ ثُُلثُ اْلجَلْدَةِ َو يَكُونُ ِعنْدَهُ مُْصحَفُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا 
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 من در خدمت حضرت رضا :حسن بن جهم گفت از ارشاد مفيد.در کتاب 11
باس ل :فرمود نشسته بودم پسرش را صدا زد پسرى كوچك بود او را در دامن من نشاند

اش را ميان شانه !نگاه كن :از تنش خارج كن من پيراهن از پيکرش برآوردم فرمود
که ا اين ر :عالمتى شبيه مهر بود فرمود هايش داخل گوشتدر يکى از شانه نگاه كردم

 .1مشاهده كردى، شبيه همين عالمت در همين محل پدرم داشت

وت عالمتى دارد شبيه مهر نب پیکر مبارکشست كه امام نيز در ا توضيح: ظاهر خبر اين
آن دو امام ه و امکان دارد اين عالمت اختصاص ب   باشد.داشته 

هد در ع :عبدالعزيز بن مسلم گفت از عيون اخبارکتاب الدين و اكمال.در کتاب 12
ه اى در مسجد جامع ابتداى ورود ما برو روز جمعهدر مَ بن موسى الرضا  یعل
ميان آمد و اختالف زيادى كه ه صحبت از امامت بکه و اجتماعى داشتيم  بود مرو

رسيدم و  بن موسى الرضا  یى خود علمردم در اين مورد دارند خدمت موال
مردم  !عبد العزيز :اختالف مردم و سخنان آنها را عرض كردم لبخندى زده فرمود

 كه دينش اند خداوند پيامبرش را از دنيا نبرد مگر اينجاهلند و در دين فريب خورده
حالل و حرام  ،را كامل و قرآن را بر او نازل نمود كه تفصيل هر چيزى در آن هست

ا فَ رَّْطنها ِفي مَ  :چه مردم نيازمندند در قرآن كامل كرد و فرمود حدود و احکام و آن
 :بود اين آيه را نازل كرد و در حجة الوداع كه آخر عمر پيامبر  2ءٍ اْلِكَّهاِب ِمْن َشيْ 

َْْيُكْم نِْعَمَِّي  ُْْت َلُكْم ِديَنُكْم َو َُْتَمْمُت َع ِْْ اْلَيْوَم َُْكَم  .3ْسَلهَم ِديناً َو َرِضيُت َلُكُم ا

 برپيام. دين استو کامل گشتن كه موجب تمام شدن باشد میامر امامت از مسائلى 
ها را روشن معالم دين را توضيح داد و راه ،قبل از درگذشت براى امت  اکرم

و رهبر  را بعنوان امام طالب ابىبنیراه واقعى واداشت و عله كرد و آنها را ب
هر كس خيال كند خداوند دينش را  تعيين نمود هر احتياجى كه داشتند برآورده كرد.

                                                           
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَِلي ٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اْلجَهْمِ قَاَل: كُْنتُ مََع  ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَْينِي ِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ - 1

ي حَجِْري َو قَاَل لِي جَر ِدْهُ وَ انْزِعْ قَمِيصَهُ َفنَزَعْتُُه السَّلَامُ جَاِلساً فَدََعا بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَاَجْلَسَهُ فِ  اَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ
ثْلُهُ فِي هَذَا  قَالَ لِي اَ تَرَى هَذَا مِفَقَالَ ِليَ انْظُرْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاَِذا فِي اَحَدِ كَتِفَيْهِ شِبْهُ الْخَاتَمِ دَاخِلَ اللَّحْمِ ثُمَّ

 132، ص 35بيروت(، ج  -بحار األنوار )ط السَّلَامُ /  عَلَيْهِ مِنْ اَبِي الْمَوْضِعِ كَانَ
 28سورة االنعام / آیه ایم / ما هیچ چیزی را در کتاب ]لوح محفوظ[ فروگذار نکرده - 2
سورة امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسالم را دین شما برگزیدم /  - 1
 2لمائدة / آیه ا
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آيا ميدانيد امامت و  .كامل نكرده قرآن را رد كرده و هر كه رد كند قرآن را كافر است
موقعيت آن در ميان امت چگونه است تا اجازه داشته باشند امام انتخاب كنند امامت 

ز آن تر و بعيدتر ار و بلندتر و تشخيص حدود و شرايطش سختباالتر و با ارزشت
آن برسند و يا با رأى خويش انتخابش كنند و يا امامى ه عقل خود ب است كه مردم با

 ابراهيم خليل ه امامت را خداوند اختصاص ب اختيار خود تعيين نمايند.ه را ب
بعد از نبوت و مقام خلّت در مرتبه سوم و با اين مقام او را بسيار گرامى  ،دهدیم
اماً فرمايد: یكند میاش را بلند مدارد و آوازهیم نَّاِس ِإمه َُْك لِْ اِع ه ا برو من ت، ِإنِٰي جه

كه از اين بسيار شاد و خرسند  دهم ابراهيم خليل یعنوان امام ميان مردم قرار م
 يَ نهاُل ََّل آيا فرزندانم نيز اين مقام را دارند؟ خداوند فرمود:  ِمْن ُذرِٰيََِّّي وَ  شده بود گفت:
شوند با اين آيه امامت و رهبرى متعهد مقام امامت ستمگران نمى ،1َعْهَِّي الظٰهاِلِمينَ 

 شود و بايد از جانب خدا تعيين شود.هر ستمگرى تا روز قيامت باطل مى

سپس خداوند او را گرامى داشت و امامت را در ذريه و فرزندان گروهى كه انتخاب 
ًَْة َو ُكًَل كرده بود و پاك بودند قرار داد و فرمود:  اَق َو يَ ْعُيوَب نهاِف ْْهنا َو َوَهْبنها َلُه ِإْسبه  َجَع

اِلِبينَ  ْْنهاُهْم َُئِمًَّة يَ ْهَُّوَن بَِأْمرِنها َو َُْوَحْينه  ،صه ْيرهاِت َو ِإقهاَم الصََّلهِة َو ِإيَّهاَء ا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلخَ َو َجَع
اِبَِّينَ  انُوا لَنها عه اِة َو كه  .2الزَّكه

تا  برد قرنها گذشتارث مىه يکى پس از ديگرى ب فرزندان او نژاد او بود درپيوسته 
َِّذيَن ات َّبَ ِإنَّ َُْوَلى النٰهاِس رسيد خداوند فرمود:  به پيامبر اكرم  اِهيَم َل ا بِِإبْ ره ذه ُعوُه َو هه

ُ َوِلي  اْلُمْؤِمِنينَ  يافت  اين مقام اختصاص به پيامبر اكرم . 3النَِّبي  َو الَِّذيَن آَمُنوا َو اّللَّ
فرزندان ه امر خدا و قراردادى كه با او بسته و به سپرد ب اميرالمؤمنين ه و او ب

الَِّذيَن  َو قهالَ  :برگزيده و داراى علم و ايمان بودند رسيد بنا بر اين آيهآنها كه   یعل

                                                           
 134سورة البقرة / آیه رسد / فرمود: پيمان من به بيدادگران نمى - 1
و به او )ابراهيم( اسحاق و يعقوب را به عنوان نعمتى افزون بخشيديم و همه را از صالحان قرار داديم و آنان  - 2

ان، انجام كارهاى نيک و برپايى نماز و كردند و به آنرا پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما )مردم را( هدايت مى
 12و  13سورة االنبیاء / آیات پرداخت زكاة را وحى كرديم و آنان فقط عبادت كنندگان ما بودند / 

مان اند و اين پيامبر و كسانى كه به او ايترين مردم نسبت به ابراهيم كسانى هستند كه پيروى از او كردهشايسته - 1
 68سورة آل عمران / آیه شتيبان مؤمنين است / اند و خداوند پآورده
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اَن َلَيَّْ لَِبْثَُّْم ِفي ِكَّهاِب اّللَِّ ِإلىه  يمه َْْم َو اِْْ آيه در جواب كفار است ، 1ثِ يَ ْوِم اْلَبعْ  ُُوُتوا اْلِع
ايم در جواب آنها ساعت درنگ نكرده کخورند ما بيش از يیكه در آيه قبل قسم م

داراى علم و ايمان هستند و مصداق اصلى اين دو صفت پيامبر و ائمه  كسانى كه
  یپس امامت در فرزندان عل گويند شما تا روز قيامت درنگ كرديد.هستند مى 

پيامبرى بعد از حضرت محمّد  ،زيرا .خواهد بود تا روز قيامت بن ابى طالب 
 اء امامت مقام انبي توانند اين نادان مردم امام انتخاب كنند.نيست پس چگونه مى

خدا و جانشينى  تاوصياء دارد امامت خالفه اى است كه اختصاص بو مرتبه
و ميراث حسن و حسين  و مقام اميرالمؤمنين   پيامبر   است امامت

مؤمنين است امامت اساس زمام دين و نظام مسلمين و صالح دنيا و عزت و شرف 
وسيله امام نماز و زكات و روزه، و حج ه اسالم پيروز و شاخه اصلى اين دين است ب

يابد حدود و احکام بوسيله او شود و غنائم و صدقات گسترش مىو جهاد تكميل مى
 گردد.شود و مرزها توسط امام حفظ مىامضاء و اجرا مى

كند و دفاع از یداند و اقامه حدود میحرام مامام حالل خدا را حالل و حرام او را 
 .ندكیراه خدا با حکمت و پند عالى و دليل كافى راهنمائى مه نمايد و مردم را بدين مى

 هاامام چون خورشيد تابان است در جهان و او بر فراز افق قرار دارد كه دست و چشم
كننده و روشن و نور خيرهمقامش كوتاه است امام ماه درخشان و چراغ ه از رسيدن ب

آب و علف و درياهاى زا و بيابانهاى بىهاى وحشتستاره راهنما است در تاريکى
امام آب خوشگوار براى تشنگان و راهنماى راه هدايت و نجات بخش از  ژرف.

ى ها است كه سبب راهنمائها و پشتهلامام آتشى افروخته بر فراز تَ .بدبختى است
آيد گيره مىجستجوى آتشه و آتش افروز است براى كسى كه ب گرددگان مىگمشده

امام ابر  گردد.مى کها رهبر و راهنما است هر كسى از او جدا شود هالو در بدبختى
باران زا و باران سيل آسا و خورشيد جهان افروز و آسمان سايه افكن و زمين گسترده 

امام امين و رفيق و  ،است( يوهگيره پر آب و باغستان )پر از مو چشمه پر آب و آب
 ها است.یبرادر شفيق و فريادرس مردم در گرفتار

                                                           
تا روز  [ در كتاب خداستگويند: قطعاً شما ]به موجب آن چهاند( مى)ولى كسانى كه دانش و ايمان يافته - 1
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امام امين خدا در زمين و حجت او بين مردم و خليفه خدا در دنيا و راهنماى حق و 
و از عيب منزه است گنجينه علم و حلم است  کمدافع دين خدا است. امام از گناه پا

 ب خشم منافقين و از بين برنده كافرين است.نظام دين و شرف مؤمنين است و موج

 هنظيرى است كه مثل و مانند ندارد امتياز دارد بامام يگانه روزگار و شخصيت بى
 هاى آموخته باشد بلکه خداوند بخشنده بكه از مکتب و مدرسه علم و فضل بدون آن

 را دارد. او عنايت نموده چه كسى را ياراى معرفت امام است و يا امکان انتخاب او

ها ها سرگردان و افكار پريشان و خردها حيران و چشمهيهات واقعا هيهات عقل
اند و دانشمندان متحيرند و خردمندان فرومانده و زانو درآمدهه نگران و بزرگان ب
اند و دانايان در گرداب افتاده و شاعران زبان بند شده و اديبان سخنوران درمانده

مقام يا فضيلت از امام  کاند از وصف و ستايش يمانده عاجز گشته و بليغان فرو
 کواقع ستود يا دره توان او را بچگونه مى اند.عجز و ناتوانى خود كردهه همه اقرار ب

مقدارى از مقامش را نمود و يا برايش نظيرى يافت كه جايگزين او شود و يا چون او 
ون كه او چ وقعيت او رسيد با اينمقام و مه توان بنياز پيدا كرد چگونه و كجا مىبى

ور ها دارد چطكنندگان فاصلهست كه از دسترس مردم و از ستايش ستايشی ااستاره
يابد و يا كجا سويش راه مىه ها بتوان چنين شخصى را انتخاب نمود چطور عقلمى
 توان مانندش را پيدا كرد.مى

هاى آنها گواهى بر دروغ يافت دل توان در غير اوالد پيامبریكنند امامت را مگمان مى
اند به پرتگاه بس دشوار و بلندى قرار دهد و در آرزوى باطلى فرو رفتهیگفتنشان م

هاى ناقص و سرگردان خواهند با عقلمى، افتندزمين مىه اند كه با سر بگرفته
د نبيشتر بکوش كننده خويش امام را تعيين كنند هر چهارزش خود و با آراء گمراهبى

بلند  اىكنند خدا آنها را بکشد كجا ميروند بر گردنهفاصله بيشترى از مقام پيدا مى
دانى اند در حيرت و ناگويند و بس در گمراهى فرو رفتهاند و دروغ بزرگى مىباال رفته

اند شيطان كارهاى آنها را در گرفتارند چون با بصيرت و بينائى امام را رها كرده
 كه چشم بينا دارند. دارد با اينید و از راه حقيقت بازشان مدهینظرشان جلوه م

اند به كسى كه خود اند و روى آوردهكسى را كه خدا و پيامبر انتخاب نموده كنار زده
 :فرمايدكه در قرآن كريم مى اند با اينانتخاب نموده
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اَن َلُهُم اْلِخيَ  ا كه اُء َو َيْخَّهاُر مه ا َيشه ُُْق مه اَن اّللَِّ َو ت َ َو رَب َك َيْخ ا ُيْشرُِكونَ َرُة ُسْببه الىه َعمٰه و ، 1عه
اَن ِلُمْؤِمٍن َو َّله ُمْؤِمَنٍة ِإذها َقَضى اّللَُّ َو َرُسولُُه َُْمرًا َُْن َيُكوَن َلُهُم الْ  :در آيه ديگر ا كه ِخَيَرُة َو مه

ا َلُكْم َكْيَف  :فرمايددر اين آيه نيز مى. 2ِمْن َُْمرِِهمْ   ،ِه َتَُّْرُسونَ َُْم َلُكْم ِكَّهاٌب ِفي ،َتْبُكُمونَ مه
ا َتَخيَُّرونَ  َْْينها بهاِلَغٌة ِإلىه يَ ْوِم اْلِييهاَمِة ِإنَّ  ،ِإنَّ َلُكْم ِفيِه َلمه اٌن َع ا َتْبُكُمونَ َُْم َلُكْم َُْيمه  ، َلُكْم َلمه
ِلَك زَِعيمٌ  ُْْهْم َُي  ُهْم ِبذه ْْيَ  ،َس اُء فَ  انُ َُْم َلُهْم ُشرَكه ائِِهْم ِإْن كه اِدِقينَ ْأُتوا ِبُشرَكه در اين آيه  .3وا صه

ا :فرمايدمى اُلهه ُْوٍب َُقْ فه  .4َُ َفَله يَ ََََّّب َُّروَن اْلُيْرآَن َُْم َعْىه قُ 

ُْوَن َو لَ  فرماید:و همچنین می ُ ْو َعِْ ِإنَّ َشرَّ الَََّّوابِٰ ِعْنََّ اّللٰهِ الص م  اْلُبْكُم الَِّذيَن َّله يَ ْعِي َم اّللٰه
اُلوا قه فرماید: . و همچنین می5ِفيِهْم َخْيرًا َلَْسَمَعُهْم َو َلْو َُْسَمَعُهْم لََََّولَّْوا َو ُهْم ُمْعِرُضونَ 

 .6اا َو َعَصْينه َسِمْعنه 
 دهد او داراى فضل و بزرگى استیر كس بخواهد مه است كه به امامت فضل خدا

كه امام عالمى است كه جهل بر او راه  با اين چگونه ميتوانند امام را انتخاب كنند
ندارد راهنمائى است كه وحشت ندارد منبع قدس و طهارت و اعمال نيکو و زهد و 

فاطمه  کدارد و از نژاد پا دعوت پيامبر اكرم ه دانش و عبادت است امتياز ب

                                                           
انتخاب ندارند منزه است خدا و بزرگ كند آنها اختيارى در آفريند هر چه بخواهد و انتخاب مىو خدايت مى - 1

 68سورة القصص / آیه دهند / است از آن چه ايشان شريک برايش قرار می
هرگز مرد و زن با ايمان چنين اختيارى را ندارند كه وقتى خدا و پيامبر چيزى معين كردند آنها بنا به ميل خود  - 2

 26سورة االحزاب / آیه هر كار خواستند انجام دهند/ 
خوانيد؟، كه آن كنيد؟، آيا كتابى داريد كه از آن درس مىشود و اين چه حكمى است كه مىشما را چه مى - 1

ايم كه تا كنيد از آن شما است؟، و يـا مـا سوگندهاى موكد به نفع شما و عليه خود خوردهچه را شما انتخاب مى
يـشـان بـپـرس كـه ايـن كـتـاب بـر كـدامـشـان نازل شده؟، توانيد هر حكمى برانيد؟، اى پـيـامـبـر از اروز قيامت مى

 شوند اگر چنين استنـكـنـد شـركـايـى دارنـد كـه در قيامت با شفاعت آنها داراى سرنوشتى مساوى با مسلمين مى
 41تا  26سورة القلم / آیات گويند / پس شركايشان را معرفى كنند اگر راست مى

سورة المحمد / آیه شنوند / گويند شنيديم با اين كه نمىفهمند يا میا زده شده كه نمىهاى آنهيا مهر بر دل - 1
34 
تن حق ( به گفهمانا بدترين جنبندگان نزد خداوند، )كسانى هستند كه نسبت به شنيدن حق ( كَران )و نسبت  - 5

ساخت )حرف حق  را به شنوايشان مى دانست،و اگر خداوند خيرى در آنان مى .كنندهايند، آنها كه تعق ل نمىالل
ساخت، باز هم ى لجاجتى كه فعلًا دارند حت ى( اگر شنوايشان مىرساند،( ولى با )اين روحيهگوش دلشان مى

سورة االنفال / آیات /  كردندكردند، ولى در ظاهر اقرار نمىدر دل يقين پيدا مى گرداندندسرپيچى كرده، روى مى
 32و  33
 22سورة البقرة / آیه نیدیم و نافرمانی کردیم / گفتند: ش - 6
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زهرا  گيرى در نژاد و نسبش نيست كسى را به اى خوردهاست كه جاى ذره
ست پيامبر ا کتوان يافت از خاندان قريش و تيره هاشم و عترت پایشخصيت او نم

اند که: از رسول نقل کرده که شیعه و سنی این حدیث شریف را از پیامبر اکرم
شنیدم که فرمود: اسالم پیوسته عزیز خواهد بود تا دوازده خلیفه بر  خدا

بر ن نفهمیدم، پس به پدرم گفتم پیاممسلمانان حکومت كنند، سپس سخنی فرمود كه م
 مورد خشنودى خدا و . 1چه فرمود؟ گفت فرمود: تمام آنها از قریش هستند

داراى علم كامل و حلم فراوان است قدرت  افتخار بزرگان و از نژاد عبد مناف است.
كند و امر خدا مىه امامت و علم سياست را دارد اطاعتش واجب است و قيام ب

آنها از ه دهد و بیمردم و حافظ دين خداست انبياء و ائمه را خدا توفيق مخيرخواه 
مين جهت ه دهد بهديگران نمىه قدر كه ب بخشد آنخزينه علم و حکمت خود مى

 :فرمايددانش آنها باالتر از علم اهل زمان است در اين آيه مى
 .2ا َلُكْم َكْيَف َتْبُكُمونَ ْن َّله يَِهَِّٰي ِإَّلٰه َُْن يُ ْهَّىه َفمه َُ َفَمْن يَ ْهَِّي ِإَلى اْلَبقِٰ ََُحق  َُْن يُ َََّّبَع َُمَّ 

اُء َو َمْن يُ ْؤَت اْلِبْكَمَة فَ َيَّْ ُُوِتَي َخْيرًا َكِثيراً  :و اين آيه چه  و آن 3يُ ْؤِتي اْلِبْكَمَة َمْن َيشه
َْْيُكْم َو زهاَدهُ  :فرمايددرباره طالوت مى اُه َع َ اْصَّٰفه ُ َبْسًَّٰة ِفي اْلعِ  ِإنَّ اّللٰه ِْْم َو اْلِجْسِم َو اّللٰه

اِسٌع َعِْيمٌ  ُ وه اُء َو اّللٰه َْْكُه َمْن َيشه اَن َفْضُل اّللٰهِ  :فرمايدمى و به پيامبرش  4يُ ْؤِتي ُم َو كه
َْْيَك َعِظيماً   .5َع

و درباره ائمه از اهل بيت   ا آ َعْىه َُْم َيْبُسَُّوَن النٰهاَس  :فرمايدیپيامبر م ُ مه تهاُهُم اّللٰه
ْْكاً َعِظيماً َفِمْنُهمْ  اِهيَم اْلِكَّهاَب َو اْلِبْكَمَة َو آتَ ْينهاُهْم ُم  َمْن آَمَن ِمْن َفْضِِْه فَ َيَّْ آتَ ْينها آَل ِإبْ ره

                                                           
بٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابَِر قَاَل مُسْلِمٌ وَ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْإَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْ - 1

لَإ يَزَالُ اْلإِسْلَامُ عَزِيزاً اِلَى اثَْنيْ عَشََر خَلِيفَةً ثُمَّ  يَقُولُ وَ سَلَّمَ وَ آلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىبْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِْعتُ رَسُولَ اللَّهِ 
 366، ص 26 بيروت(، ج -بحار األنوار )ط /  قُرَيْشٍ مِنْ كُلُّهُمْ  قَالَ كَلِمَةً لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِإَبِي َفقَالَ

ابد مگر آن یکند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمیسی که به سوی حق  رهبری میآیا ک - 2
 25سورة الیونس / آیه کنید؟ / که هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می

ده بخشد، و به هر کس حکمت داده شود به یقین، خیری فراوان داخدا به هر کس که بخواهد حکمت می - 1
 362سورة البقرة / آیه شده است / 

بدنى بر شما برترى بخشيده است، و  در حقيقت، خدا او را بر شما برترى داده، و او را در دانش و نيروى - 1
 341سورة البقرة / آیه گر داناست / دهد، و خدا گشايشخداوند پادشاهى خود را به هر كس كه بخواهد مى

 112سورة النساء / آیه و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود /  - 5
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ر عنوان رهبه وقتى خداوند شخصى را ب .1ِبَجَهنََّم َسِعيراً  ِبِه َو ِمْنُهْم َمْن َصََّّ َعْنُه َو َكفىه 
او شرح صدر و قدرت انديشه در اين راه ميدهد و دلش را منبع ه بندگان بگزيند ب

ماند و از واقع بينى عاجز یكند در جواب فرو نمیاو علم الهام مه حکمت قرار داده ب
نيست او معصوم و مؤيد و موفق و پشتيبانى شده از جانب خدا و محفوظ از خطا و 

بخشد تا حجت و گواه او در ميان بندگان ازات را مىاو خداوند اين امتيه لغزش است ب
 دهد خداوند فضل بزرگى دارد.یبخواهد م ر كسه هباشد اين فضل خداست كه ب

واند داراى تيابند تا انتخابش كنند و آيا منتخب آنها مىآيا شخصى با اين امتيازات مى
دا سيار دورند كتاب خخانه خدا كه به چنين صفاتى باشد تا او را مقدم بدارند قسم ب

كه در قرآن هدايت و شفاء نهاده  دانند با اينیكه نم اند مثل اينرا پشت سر انداخته
اند خداوند آنها را سرزنش اند و پيرو هواى نفس خويش گرديدهشده از آن پشت كرده

مَِّن مِ َو َمْن ََُضل   :نموده و مورد خشم خويش قرار داده و مرگ بر آنها گفته در اين آيه
َ َّله يَ ْهَِّي اْلَيْوَم الظٰهاِلِمينَ  اُه ِبَغْيِر ُهًَّى ِمَن اّللٰهِ ِإنَّ اّللٰه فَ ََّْعساً َلُهْم َو  :و در اين آيه 2ات ََّبَع َهوه

اَلُهمْ  ِلَك َيَّْٰبُع  :و اين آيه 3ََُضلَّ َُْعمه ُ َعْىه اَكُبَر َمْيًَّا ِعْنََّاّللٰهِ َو ِعْنََّ الَِّذيَن آَمُنوا َكذه ُكلِٰ   ّللٰه
ْْ ُِ ُمَََّكبٍِٰر َجبٰهارٍ  عصام و دقاق و وراق و مکتب و حسن بن احمد  اين حديث را ابن .4قَ 

از ابومحّمد قاسم بن عال از قاسم بن مسلم از برادر  .اندمؤدب همه از كلينى نقل كرده
در است.  نقل شده از كلينى عينا   399 فحهدر امالى ص .خود از حضرت رضا 

ر د احتجاج قاسم بن مسلم از برادر خود عين اين حديث را نقل كرده.کتاب شریف 
همچنين در غيبت است.  عبدالعزيز حديث را نقل نموده 436 صفحهالعقول تحف

                                                           
ورزند؛ در حقيقت، ما به خاندان بلكه به مردم، براى آن چه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشک مى - 1

پس برخى از آنان به وى ايمان آوردند، و برخى از  .ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم
 55و  54سورة النساء / آیات [ دوزخ پرشراره بس است / ايشان از او روى برتافتند، و ]براى آنان

ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى راهنمايى خدا از هوسش پيروى كند؟ بىتر از آن كه بىو كيست گمراه - 2
 52ص / آیه سورة القصكند / نمى
 8سورة المحمد / آیه سارى باد و )خداوند( اعمالشان را نابود گردانيد / بر آنان نگون - 1
اند مايه عداوت بزرگى است. اين گونه، خدا بر دل هر [ در نزد خدا و نزد كسانى كه ايمان آورده]اين ستيزه - 1

 25سورة غافر / آیه نهد / متكبر و زورگويى مُهر مى



   آل محمد موسی بن جعفر ،کاظمحضرت امام / 22           
 

 

از عبدالعزيز بن مسلم همين  198 فحهص یكافکتاب شریف نعمانى از كلينى و 
 .1اندحديث را نقل كرده

ابوبصير از موسى بن جعفر از االسناد قرب.در کتاب شریف 13   نقل كرد كه
با  :توان شناخت فرمودمن خدمت ايشان رسيدم گفتم فدايت شوم امام را چگونه مى

مردم كه امام است تا حجت ه امامت او و معرفى به چند امتياز اول تصريح پدرش ب
ه تعيين كرد و بمنصب امامت ه را ب  یعل بر آنها باشد زيرا پيامبر اكرم 

همين طور ائمه  ،مردم معرفى نمود  ه كنند و بینيز جانشين خود را تعيين م
دهد اگر ساكت باشند او خود ايشان ینمايند از او سؤال كنند جواب میردم معرفى مم

دهد و با تمام زبانها با یچه فردا اتفاق خواهد افتاد اطالع م و از آن دهدیرا خبر م
تو عالمتى نشان ه من نموده فرمود هم اكنون به آنگاه رو ب گويد.یمردم سخن م

بخدا قسم چيزى نگذشت كه مردى از اهالى خراسان  دهم كه اطمينان حاصل كنى.یم
فارسى جوابش را داد. خراسانى ه ب زبان عربى صحبت كرد امام ه وارد شد او ب

 فارسى نشد جز اينه من بگفت: آقا خدا نگهدار شما باشد چيزى مانع صحبت كردن 
اگر من نتوانم  !سبحان اللَّه :فرمود دانيد.یكردم شما فارسى خوب نمیكه گمان م
بان محمّد براى امام ز ابا :را بدهم پس چه فضيلتى بر تو دارم. سپس فرمودو جواب ت
ها و چهارپايان و نه هر صاحب روحى مخفى نيست با چنين از مردم و پرنده کهيچ ي
 .1توان شناخت اگر در او چنين امتيازهايى نباشد امام نيستامام را مىدليلى 
مجلس مأمون ه جهم گفت: روزى ببنحسن ،عيون اخبار الرضا.در کتاب شریف 14

هاى شناسان از فرقهدانشمندان و عقيده ،نيز حضور داشت رفتم حضرت رضا 
پرسيد آقا  مختلف اجتماع كرده بودند يکى از دانشمندان از حضرت رضا

بفرمائيد مدعى امامت بايد داراى چه شرايطى باشد. در جواب فرمود: با نص و 
گفت: چه چيزها از جمله دالئل امامت است فرمود:  امامت او و داليل.ه تصريح ب

: دهيد فرمودیپرسيد پس چگونه است كه شما خبر از آينده م ابت دعا.علم و استج
 :ما رسيده پرسيده ب اين مطلب طبق اطالعى و قرار است كه از پيامبر اكرم 

را  فرمود: مگر اين فرمايش پيامبر اكرم  دهيد؟یچگونه از دل مردم خبر م
ت و هوشيارى مؤمن از فراس) فَِإنَُّه يَ ْنُظُر بُِنوِر اّللِ  ات َُّيوا ِفرهاَسَة اْلُمْؤِمِن، اى كه:نشنيده


