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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)10(  

15دوشنبھ  - 02 17؛ 1436 - - 09 08؛ 1393 - - 12 - 2014  
I. ، فیض االسالم139کلمھ    
لَھُ  َكَالمٍ  ِمنْ  وَ : ترجمھمتن و  .1 الّسالم علیھ  - و از کالمی است از آِن او النََّخِعيِّ  ِزیَادٍ  ْبنِ  لُِكَمْیلِ  - علیھ الّسالم - بھ کمیل بن زیاد  -

نخعی.  
طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  بِیَِدي أََخذَ  کمیل زیاد گفت: ِزیَاٍد: ْبنُ  ُكَمْیلُ  قَالَ  الّسالم علیھ   - ا اْلَجبَّانِ  إِلَى فَأَْخَرَجنِي -  فَلَمَّ

َعَداءَ  تَنَفَّسَ  أَْصَحرَ  طالب ابى بن على المؤمنین، امیر( قَاَل: ثُمَّ  الصُّ علیھ الّسالم -  بیرون برد سوی َجبّانھ و گرفت مرا دست -
 أَْوِعیَةٌ  اْلقُلُوبَ  ھَِذهِ  إِنَّ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا :) فرمود سپس و كشید، نفسی عمیق رسید، صحرا بھ ، پس چون)صحرا، گورستان(

شان گیراترین آنھاست.  ھایی باشند، کھ بھترین ھا ظرف ای کمیل بن زیاد، این قلب( لََك! أَقُولُ  َما َعنِّي فَاْحفَظْ  أَْوَعاھَا فََخْیُرھَا
، فََعالِمٌ  ،ثََالثَةٌ  النَّاسُ ) گویمت! پس، بگیر و نگھدار از من آنچھ را می  ُكلِّ  أَْتبَاعُ  َرَعاعٌ  ھََمجٌ  وَ  نََجاٍة، َسبِیلِ  َعلَى ُمتََعلِّمٌ  وَ  َربَّانِيٌّ

دانش  و ربّانى، مردم سھ گونھ باشند: عالمی(َوثِیٍق. ُرْكنٍ  إِلَى یَْلَجئُوا لَمْ  وَ  اْلِعْلمِ  بِنُورِ  یَْستَِضیئُوا لَمْ  ِریحٍ  ُكلِّ  َمعَ  یَِمیلُونَ  نَاِعقٍ 
اند بھ نور  روشنایی نیافتھ شوند با ھر بادی، ای، کھ کج می حشراتی خرد، پیرو ھر بانگ بر آورنده و راه رھایی، بر آموزى

)اند بھ ستونی استوار. علم، و پناه نبرده  
ْنفَاقِ  َعلَى یَْزُكو اْلِعْلمُ  وَ  النَّفَقَةُ  تَْنقُُصھُ  اْلَمالُ  وَ  اْلَمالَ  تَْحُرسُ  أَْنتَ  وَ  یَْحُرُسكَ  اْلِعْلمُ  اْلَمالِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِعْلمُ  ُكَمْیُل، یَا  اْلَمالِ  َصنِیعُ  وَ  اْإلِ

ای کمیل، علم بھ از مال است، علم پاسداری کند تو را ولی تو پاسداری کنی مال را، و خرج کردن مال را ( بَِزَوالِِھ. یَُزولُ 
 بِھِ  بِھِ  یَُدانُ  ِدینٌ  اْلِعْلمِ  َمْعِرفَةُ  ِزیَاٍد، ْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا) ه تباه گردد با تباھی مال.بکاھد ولی علم بالندگی گیرد با بخشش، و مال پرورد

ْنَسانُ  یَْكِسبُ  زیاد، معرفت علم كمیل بن  اى( َعلَْیِھ. َمْحُكومٌ  اْلَمالُ  وَ  َحاِكمٌ  اْلِعْلمُ  وَ  َوفَاتِھِ  بَْعدَ  اْألُْحُدوثَةِ  َجِمیلَ  وَ  َحیَاتِھِ  فِي الطَّاَعةَ  اْإلِ
زندگی خود، و آوازه نیک را پس از وفاتش. و علم در کند طاعت را  انسان کسب می  با آن، بدان است جزا، و ِدینی است

انُ  ھَلَكَ  ِزیَاٍد، اْبنَ  ُكَمْیلُ  یَا) فرمان دھنده است ولی ما فرمان داده شده.  الدَّْھرُ  بَقِيَ  َما بَاقُونَ  اْلُعلََماءُ  وَ  أَْحیَاءٌ  ھُمْ  وَ  اْألَْمَوالِ  ُخزَّ
ھا در حالی کھ زنده بودند،  ای کمیل، پسر زیاد، ھالک شدند گرد آورندگان مال(  َمْوُجوَدةٌ. اْلقُلُوبِ  فِي أَْمثَالُھُمْ  وَ  َمْفقُوَدةٌ  أَْعیَانُھُمْ 

 ھَا) باشند. ھا موجود می ن در قلبھایشا اند ولی مثل ھایشان از دست شده ولی عالمان باقی ھستند تا روزگار باقی است، عین
ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ً  لَِعْلما َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما آگاه باش، ھمانا کھ اینجا( َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  - و با دست خود اشاره فرمود بھ  -
اش سینھ ً  أََصْبتُ  بَلَى) یافتم. علمی انبوه انباشتھ است، ای کاش برایش حاملی را می -  الدِّینِ  آلَةَ  ُمْستَْعِمًال  َعلَْیھِ  َمأُْمونٍ  َغْیرَ  لَقِنا
ْنیَا ِ  بِنَِعمِ  ُمْستَْظِھراً  وَ  لِلدُّ ام بھ تیز فھمی غیر امین بر آن کھ بکار  آری، برخورد داشتھ( أَْولِیَائِِھ، َعلَى بُِحَجِجھِ  وَ  ِعبَاِدهِ  َعلَى هللاَّ

 ُمْنقَاداً  أَوْ ) ش. ھایش علیھ اولیاء ھای خدا علیھ بندگانش، و از حّجت است، و پشتیبانی جوینده از نعمتبرنده ابزار دین برای دنی
لِ  قَْلبِھِ  فِي الشَّكُّ  یَْنقَِدحُ  أَْحنَائِھِ  فِي لَھُ  َال بَِصیَرةَ  اْلَحقِّ  لَِحَملَةِ  فروتنی پیرو حامل حّق یا ( َذاكَ  َال  وَ  َذا َال  أََال  ُشْبھٍَة. ِمنْ  َعاِرضٍ  ِألَوَّ

ً  أَوْ ) ھان، نھ این و نھ آن. ای. شکافت قلبش را با اّولین روی آوردن شبھھ کھ بصیرتی در جوانب آن، شک می  بِاللَّذَّةِ  َمْنھُوما
ْھَوةِ  اْلقِیَادِ  َسلِسَ  ً  أَوْ ) ای لّذتی کھ زمامش رام شھوت است. یا گرسنھ( لِلشَّ َخارِ  وَ  بِاْلَجْمعِ  ُمْغَرما  ٍء. َشيْ  فِي الدِّینِ  ُرَعاةِ  ِمنْ  لَْیَسا اِالدِّ
ً  ءٍ  َشيْ  أَْقَربُ  ائَِمةُ. اْألَْنَعامُ  بِِھَما َشبَھا ی گردآوری و پس انداز  ای کھ شیفتھ یا تاوان زده( َحاِملِیِھ. بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ  السَّ

ترین چیز در شباھت بدان دو ستوران چرنده ھستند. این  باشند. نزدیک میکردن است، این دو بھ ھیچ وجھ از پاسداران دین ن
ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ ) چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش. ةٍ  ِ#َّ ا بُِحجَّ ا وَ  َمْشھُوراً  ظَاِھراً  إِمَّ ً  إِمَّ  لِئَالَّ  َمْغُموراً  َخائِفا

ِ  ُحَججُ  تَْبطُلَ  ِ  وَ  أُولَئِكَ  أَْینَ  وَ  َذا َكمْ  وَ  بَیِّنَاتُھُ  وَ  هللاَّ ِ  ِعْندَ  اْألَْعظَُمونَ  وَ  َعَدداً  اْألَقَلُّونَ  هللاَّ ُ  یَْحفَظُ  قَْدراً  هللاَّ  َحتَّى بَیِّنَاتِھِ  وَ  ُحَجَجھُ  بِِھمْ  هللاَّ
 َما اْستََالنُوا وَ  اْلیَقِینِ  َرْوحَ  بَاَشُروا وَ  اْلبَِصیَرةِ  َحقِیقَةِ  َعلَى اْلِعْلمُ  بِِھمُ  َجمَ ھَ  أَْشبَاِھِھمْ  قُلُوبِ  فِي یَْزَرُعوھَا وَ  نُظََراَءھُمْ  یُوِدُعوھَا
ْنیَا َصِحبُوا وَ  اْلَجاِھلُونَ  ِمْنھُ  اْستَْوَحشَ  بَِما أُنُِسوا وَ  اْلُمْتَرفُونَ  اْستَْوَعَرهُ  ِ  ُخلَفَاءُ  أُولَئِكَ  اْألَْعلَى بِاْلَمَحلِّ  ُمَعلَّقَةٌ  أَْرَواُحھَا بِأَْبَدانٍ  الدُّ  فِي هللاَّ

َعاةُ  وَ  أَْرِضھِ  ً  آهْ  آهْ  ِدینِھِ  إِلَى الدُّ قسم، زمین خالی نباشد از قیام  بھ خدا آرى،( ِشْئَت! إَِذا ُكَمْیلُ  یَا اْنَصِرفْ  ُرْؤیَتِِھمْ  إِلَى َشْوقا
ھای خدا و گواھان قاطع   گمنام، تا مبادا کھ باطل شوند حّجتو  ای برای خدا با حّجتی، یا ظاھر و مشھور، و یا بیماناک  کننده

او. و چندند و کجایند آنان، بھ خدا قسم کھ [انان] اندک باشند در شمار ولی عظیم باشند در ارج نزد خدا. خدا با آنھا حفظ 
ھای  رند آنھا را در قلبھای خود، و بکا ھا و گواھان قاطع خود را تا بھ ودیعت نھند آنھا را بھ ھمانند فرماید حّجت
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اند آنچھ را  اند با آسایش یقین، و نرم یافتھ شان. علم بر حقیقت بصیرت ھجوم آورده است بھ آنھا، ھم آغوشی ورزیده  شبیھان
ھایی کھ  اند با بدن ، و ھم نشین دنیا شدهاند شتھاند بدانچھ نادانان از آن وحشت دا اند، و انس گرفتھ نازپرودگان خشن یافتھ

 مھای خدا باشند، و دعوت کنندگان بھ دینش، آه، آه، چھ مشتاق ، آنان خلیفھ ھای آنھا آویختھ است بھ برترین جایگاه وحر
)شان! باز گرد ای کمیل، ھرگاه کھ خواستی! دیدن  

II. )8( 139کلمھ شرح    
1. 635 ص، 1 البالغة (ج  نھج شرح  الوالیة في عبدالباقی صوفی در "منھاج  اشارتی در باب علم:  ) چنین آورده است:634-  

 و، شود مگر با آن است، کھ چیزی درک نمی نور آن عین و، بھ طور كلي مجّرد حقیقتی است "علم: فرماید قونوى می محقّق
نیست تعریفش."  ممكن ظھورش، بھ خاطر شّدت  
آگاھی بدان ندارند  و، تذّكر استشود  حاصل و ھر علمی کھ برای او بالذات است، عالم انسان، "مّكیھ آمده است در فتوحات
داند مگر آنچھ را استعدادش او را بھ دست دھد ھنگامی کھ اندیشھ کند در آن، یا ھجوم آورد بر او  انسان نمی و، ّهللا  مگر أھل
 است علم حقیقت، تعّمل بى ذاتیّھ است وھبیّھ علوم از را انسان ھر آنچھ " قبول آن نیست چھ در او قّوه آن را، فوق قبول نکند
: عطّار شود. ... مى حاصل تعّمل بھ كھ است تفصیلى مكتسب جزئى علم از عبارت علم معرفت اّما. كلّیت و وحدت بھ متّصف 	

ھست بسیار معنى را جان ذات 	 ھست كار گردد تو نقد تا لیك  
بود پنھان تن بھ نپیوندد تا  بود جان در را تو كآن معان آن 	

گرددت میّسر گر دین دولت 	 گرددت برابر تن با جان نقد  
2. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ   ةٍ  ِ#َّ 	 ای برای خدا با حّجتی. قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا آرى،: بُِحجَّ

ةٍ بسیاری از شارحان " ِ  قَائِمٍ " را معفول مستقیم "بُِحجَّ ی برای خدا حّجتی را برپا  کھ قیام کنندهاند، بھ این معنی  " دانستھِ#َّ
ةٍ رسد معنای جملھ بھتر باشد اگر "باء" در " دارد، لیکن بھ نظر می می " را برای سببیّت بدانیم، بدین معنی کھ قیام بُِحجَّ
طّ حّجتی انجام ی برای خدا برپادارنده ھمھ امور فراوانی بلکھ ھمھ جھان امکان باشد برای خدا، و او این کار را بھ توس کننده
، کند خود کلمھ "حّجت"، کھ بھ معنای وسیلھ شکستن مقاومت دشمن و غلبھ بر اوست، این برداشت را تقویت میدھد.  می

چنانچھ کسی درخصوص موضوع، یا اّدعا، و یا حقّی با مقاوّمت و مخالفت و تخاصم رویرو شود از جانب دیگران، زیرا 
و ھمراه سازد، و چنانچھ ھمراه نشد و مقاومت کرد و سر باز زد از پذیرش دعوی او، با حّجتی خصم را قانع کوشد تا  می

شود، در  مقاومت او را در ھم شکند. پس، گاه باشد کھ قایم برای برپا داشتن امری برای خدا با مخالفت و مقاومت روبرو می
رد.آن ھنگام، از حّجتی علیھ مخالف برای بر پا داشتن آن امراستفاده خواھد ک  

ھا. برای نمونھ، امام علی تر است با بسیاری از اصول و نقل این معنا ھماھنگ علیھ الّسالم - ای درباره رسول  خود در خطبھ -
هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - ةٍ  أَْرَسلَھُ فرماید، " می - االسالم) (فرستاد او را با حّجتی کافی...) فیض ،160 " (خَكافِیٍَة ... بُِحجَّ 	
دُ  ر اصول کافی چنین روایت شده است:و د دِ  َعنْ  یَْحیَى ْبنُ  ُمَحمَّ دِ  َعنْ  أَْحَمدَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  اْلُعْصفُوِريِّ  َسِعیدٍ  أَبِي َعنْ  اْلُحَسْینِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
علیھ الّسالم– َجْعفَرٍ  أَبِي َعنْ  اْلَجاُرودِ  أَبِي َعنْ  ثَابِتٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  قَاَل: -  
ِ  َرُسولُ  قَالَ  ُ  أَْوتَدَ  بِنَا ِجبَالَھَا وَ  أَْوتَاَدھَا یَْعنِي اْألَْرضِ  ِزرُّ  َعلِيُّ  یَا أَْنتَ  وَ  ُوْلِدي ِمنْ  َعَشرَ  اْثنَيْ  وَ  إِنِّي ص هللاَّ  تَِسیخَ  أَنْ  اْألَْرضَ  هللاَّ
)534 ص، 1 ج، اإلسالمیة . ط (الكافي .یُْنظَُروا لَمْ  وَ  بِأَْھلِھَا اْألَْرضُ  َساَختِ  ُوْلِدي ِمنْ  َعَشرَ  اِالْثنَا َذھَبَ  فَإَِذا بِأَْھلِھَا  
خدا (رسول آلھ و علیھ هللاَّ  صلّى -  تن 12 كھ تو با فرزندم یازده {یعنى على اى تو و فرزندانم از تن دوازده و من: فرمود -
ھستیم زمین قفل و بند شوید} مي زمین كوھھاى و میخھا یعنى - ، نبرد فرو را اھلش تا كوبیده میخ را زمین خدا ما بھ سبب ،-
)].ننگرند آنھا بسوى[ نشوند داده مھلت و برد فرو را اھلش زمین، برود دنیا از فرزندم دوازدھمین چون  

الحدید، شارح معروف و معتزلی نھج البالغھ، در شرح این کالم امیرالمؤمنین ابن ابى  علیھ الّسالم - چنین گفتھ است: -  
سپس، او علیھ الّسالم - یعنی، "چون من بمیرم، علمی کھ در سینھ من  با مرگ حامالنش"، فرمود، "این چنین بمیرد علم -

استدراک نمود و  او را وارث قرار دھم برای آن." سپس، یابم کسی را کھ بھ او بسپرم آن، و برای آن نمی است بمیرد زیرا
از کسی کھ  زمان خالی نباشد تعالى تا ھ حجت خدایفرمود: آری قسم بھ خدا کھ زمین خالی نباشد از کسی کھ قایم باشد ب

نزدیک باشد کھ این  و بر آنھا، مسیطر (مصیطر، مسلط) بر عبادش، و باشد برای خدای تعالى مھیمن (شاھد و ناظر)
ھ از آن "ابدال" ھستند، ک بر این کھ مراد کنند آن را امامیّھ، جز این کھ أصحاب ما حمل می بھ مذھب تصریحی بوده باشد
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سّر  میرند تا بھ ودیعت سپارند آنھا نمی باشند، و نبوي درباره آنھا وارد شده است کھ آنھا سیاحت کنندگان در زمین می اخبار
.آنھا باشند در آن مقام کھ قائم باشد، بھ کسانی دیگر عرفان ھمان را، کھ  

در خود کالم امام علی شاھد درونیقرینھ ، بھ اّوال. باشد حمل این "قیام کنندگان برای خدا با حّجت" بر ابدال صحیح نمی - 
علیھ الّسالم  أُولَئِكَ ، کھ در پایان با تعبیر شناختھ شده قرآنی "خلیفة هللا فی االرض" بھ شکل جمع از آنھا چنین یاد فرمود، "-

ِ  ُخلَفَاءُ  باشند در زمین او). " (آنان خلیفة هللا میأَْرِضھِ  فِي هللاَّ  
کنند. در  ایی انسانی برای خدا را در روی زمین اثبات می شواھد بیرونی عقلی و نقلی بسیاری کھ وجود خلیفھ  ثانیاً، بھ قرینھ

کنیم، و فقط بھ نقل و بیان چند نمونھ از شواھد نقلی بسیاری کھ در این ارتباط  اینجا از پرداختن بھ دالیل نقلی خود داری می
ثی ھستند نظیر آنچھ در باال از اصول کافی نقل شد، و احادیث معروف بھ یک نمونھ احادی کنیم. وجود دارد بسنده می

اند، و  "ثقلین"، کھ در جلسھ گذشتھ بدانھا اشاره شد و چند مورد نقل شد، و جوامع روایی شیعی و سنّی بسیار زیاد روایت شده
می باشند! و امام احادیث در مورد "خلیفھ" توجھ شود کھ این   کنیم. ما در اینجا فقط چند مورد را از متون اھل سنّت نقل می

احادیث مربوط بھ حضرت مھدی (ع) إن شاء هللا در مباحث بعد ذکر خواھند شد.  
ِ     .... قال:   :مسند أحمد ُ    َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ فََكبََّر 	َخلِیفَةً 	َعَشرَ 	َال یََزاُل ھََذا اْألَْمُر َعِزیًزا إِلَى اْثنَيْ    یَقُوُل    َوَسلََّم 	َعلَْیھِ َصلَّى هللاَّ

وا َوقَالَ  (رسول هللا قَُرْیشٍ  	 َكلَِمةً َخفِیَّةً قُْلُت ِألَبِي یَا أَبَْت َما قَاَل قَاَل ُكلُّھُْم ِمْن 	النَّاُس َوَضجُّ ھ و سلّمصلی هللا علیھ و آل - را شنیدم   -
ای آھستھ فرمود. بھ  فرمود: پیوستھ این امر عزیز باشد تا دوازده خلیفھ. پس، مردم تکبیر گفتند و فریاد بر آوردند، کلمھ کھ می

پدرم گفتم: پدر جان، چھ فرمود؟ گفت: فرمود ھمگی از قریش باشند.)  
ِ    ... قال: :مسند أحمد ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم    َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ِة اْلَوَداِع  	 َصلَّى هللاَّ یَن لَْن یََزاَل ظَاِھًرا   یَقُوُل فِي َحجَّ نَاَوأَهُ    َعلَى َمْن 	إِنَّ ھََذا الدِّ

هُ ُمَخالٌِف َوَال ُمفَاِرٌق َحتَّى    تِي اْثنَا َعَشرَ یَمْ 	َال یَُضرُّ   ُكلُّھُْم ِمْن 	ثُمَّ تََكلََّم بَِشْيٍء لَْم أَْفھَْمھُ فَقُْلُت ِألَبِي َما قَاَل قَالَ 	قَالَ 	َخلِیفَةً 	ِضَي ِمْن أُمَّ
قَُرْیشٍ    

(رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - برای کسی کھ فرمود: این دین پیوستھ پیروز باشد  را در حّجة الوداع شنیدم کھ می -
. سپس، چیزی گفت کھ نفھمیدم آن دشمنی ورزد با آن، زیان نرساند آن را مخالف و مفارقی، تا بگذرد بر امتّم دوازده خلیفھ

)را. پس، بھ پدرم گفتم: چھ فرمود؟ گفت: فرمود ھمگی از قریش ھستند.  
ثَنَا   : سنن ابن ماجھ ٍد وَ    أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ    َحدَّ ثَنَا  	 َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ ثَنَا    َوِكیٌع    قَاَال َحدَّ أَبِي    َعْن    َصالٍِح 	أَبِي   َعْن    اْألَْعَمُش    َحدَّ

  قَاَل    ھَُرْیَرةَ 
ِ 	قَالَ   ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم    َرُسوُل هللاَّ َ َوَمنْ 	َمْن أَطَاَعنِي فَقَدْ    َصلَّى هللاَّ َ َوَمْن أَطَاعَ  أَطَاَع هللاَّ َمامَ 	َعَصانِي فَقَْد َعَصى هللاَّ فَقَْد أَطَاَعنِي َوَمْن 	اْإلِ

َمامَ 	َعَصى (رسول هللا فَقَْد َعَصانِي	اْإلِ صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - فرمود: ھر کھ مرا اطاعت نماید، خدا را اطاعت نموده  -
نموده باشد، و ھر کھ امام را اطاعت نماید، مرا اطاعت نموده باشد، و باشد، و ھر کھ مرا نافرمانی نماید، خدا را نافرمانی 

ھر کھ امام را نافرمانی نماید، مرا نافرمانی نموده باشد.) 	
اھل سنّت بعد از قرآن کریم معتبر ترین کتاب می امروز صحیح بخاری نزد : بخاری و خلفاء داوازده گانھ بعد از پیامبر

رد این کتاب بی شک قابل توجیھ نیست، ما این حدیث را کھ در آن بجای خلیفھ  از لفظ امیر باشد. گرچھ چنین غلّوی در مو
مسئلھ داوزده خلیفھ مورد اتفاق است: می شود نقل می کنیم تا روشن شوداستفاده  	

ثَنِي  : صحیح بخارى ُد ْبُن اْلُمثَنَّى    َحدَّ ثَنَا    ُمَحمَّ ثَنَا  	 ُغْنَدٌر    َحدَّ َسِمْعُت  	 :قَالَ    	َسُمَرةَ 	ْبنَ 	َجابِرَ 	  َسِمْعُت    َعْبِد اْلَملِِك    َعْن    ْعبَةُ شُ    َحدَّ
ُ    النَّبِيَّ  شنیدم ( قَُرْیشٍ    	ُكلُّھُْم ِمنْ    قَاَل إِنَّھُ    أَبِي    فَقَاَل    َكلَِمةً لَْم أَْسَمْعھَا 	فَقَالَ    یَُكوُن اْثنَا َعَشَر أَِمیًرا    یَقُوُل    َعلَْیِھ َوَسلََّم 	َصلَّى هللاَّ

هللارسول  علیھ و آلھ و سلّم	صلّى ّهللا  - نشیندم ، 	فرمود: دوازده نفر امیر خواھند بود، كلمھ دیگرى فرمود كھ من را کھ می -
)پدرم گفت : پیامبر فرمود: ھمھ آنان از قریش خواھند بود 	

کھ، بودن یا نبودن خلفاء دوازدگانھ نقشی در بر پایی دین خدا ندارد  یکی آناز این احادیث دو نحو می توان استفاده کرد: 
و قیامت بر پا نمی شود. دیگر آنکھ علت قوام و استمرار دین خدا  ،رود بلکھ تا آنھا خالفت نکرده باشند دین خدا از بین نمی

ر پا می شود و دین خدا نیز از میان می رود. این این امامان دوازده گانھ می باشند برای ھمین با از میان رفتن آنھا قیامت ب
ھای عرفانی، و ھم با آن احادیثی کھ می گویند بعدی مھدی  معنای دّوم ھم با ظاھر احادیث سازگارتر است، و ھم با استدالل

ھرج و مرج است و خیری در زندگی بعد از او نیست ھماھنگ می باشند. در احادیث ائمھ شیعھ المعلیھم السّ  - نیز آمده  -
لوال الحجھ لساخت االرض باھلھا. بنا براین، می  . خالی باشد، اھل خود را فرو می بردیا امام ت از حجّ زمین اگر است کھ 
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توجھ شود کھ ظاھر تعابیری نظیر اینکھ " این امر باقی کی بعد از دیگری خالفت می کنند. ھم چنین توان گفت کھ خلفاء ی
189 ص ،1 ج اإلسالمیة، . در اصول کافی (ط شوند،" در صدد بیان علت بقاء دین است. است تا دوازده خلیفھ سپری -188 (

ةً  یَُكونُ  َال  اْلقُْرآنَ  أَنَّ در ضمن حدیثی مفّصل چنین آمده است، " " (ھمان قرآن حّجت نیست مگر با قیّم [بر پا بِقَیِّمٍ  إِالَّ  ُحجَّ
ای]) دارنده  

189 ص ،1 ج اإلسالمیة، . طدر اصول کافی (  یَُكونُ  َال  اْلقُْرآنَ  أَنَّ ) در ضمن حدیثی مفّصل چنین آمده است، "188-
ةً  ای]) روایت شده است: " (ھمان قرآن حّجت نیست مگر با قیّم [بر پا دارندهبِقَیِّمٍ  إِالَّ  ُحجَّ  
دُ  :قَالَ  َحاِزمٍ  ْبنِ  َمْنُصورِ  َعنْ  یَْحیَى ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  َشاَذانَ  ْبنِ  اْلفَْضلِ  َعنِ  إِْسَماِعیلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  

ِ  َعْبدِ  ِألَبِي قُْلتُ  َ  إِنَّ  ع هللاَّ ِ  یُْعَرفُونَ  اْلَخْلقُ  بَلِ  بَِخْلقِھِ  یُْعَرفَ  أَنْ  ِمنْ  أَْكَرمُ  وَ  أََجلُّ  هللاَّ  َصَدْقتَ  قَالَ  بِا#َّ
ً  لَھُ  أَنَّ  َعَرفَ  َمنْ  إِنَّ  قُْلتُ  بِّ  لَِذلِكَ  أَنَّ  یَْعِرفَ  أَنْ  لَھُ  یَْنبَِغي فَقَدْ  َربّا ً  وَ  ِرًضا الرَّ  َال  أَنَّھُ  وَ  َسَخطا

ُسلَ  یَْطلُبَ  أَنْ  لَھُ  فَیَْنبَِغي اْلَوْحيُ  یَأْتِھِ  لَمْ  فََمنْ  َرُسولٍ  أَوْ  بَِوْحيٍ  إِالَّ  َسَخطُھُ  وَ  ِرَضاهُ  یُْعَرفُ   فَإَِذا الرُّ
ةُ  أَنَّھُمُ  َعَرفَ  لَقِیَھُمْ  ِ  َرُسولَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  لَْیسَ  أَ  لِلنَّاسِ  فَقُْلتُ  اْلُمْفتََرَضةَ  الطَّاَعةَ  لَھُمُ  أَنَّ  وَ  اْلُحجَّ  ص هللاَّ
ةَ  ھُوَ  َكانَ  ِ  ِمنَ  اْلُحجَّ ةَ  َكانَ  َمنْ  ص َمَضى فَِحینَ  قُْلتُ  بَلَى قَالُوا َخْلقِھِ  َعلَى هللاَّ  اْلقُْرآنُ  قَالُوا اْلُحجَّ

ْنِدیقُ  وَ  اْلقََدِريُّ  وَ  اْلُمْرِجئُ  بِھِ  یَُخاِصمُ  ھُوَ  فَإَِذا اْلقُْرآنِ  فِي فَنَظَْرتُ   یَْغلِبَ  َحتَّى بِھِ  یُْؤِمنُ  َال  الَِّذي الزِّ
َجالَ  ةً  یَُكونُ  َال  اْلقُْرآنَ  أَنَّ  فََعَرْفتُ  بُِخُصوَمتِھِ  الرِّ ً  َكانَ  ءٍ  َشيْ  ِمنْ   فِیھِ  قَالَ  فََما بِقَیِّمٍ  إِالَّ  ُحجَّ  فَقُْلتُ  َحقّا

 فَلَمْ  َال  قَالُوا ُكلَّھُ  قُْلتُ  یَْعلَمُ  ُحَذْیفَةُ  وَ  یَْعلَمُ  ُعَمرُ  وَ  یَْعلَمُ  َكانَ  قَدْ  َمْسُعودٍ  اْبنُ  قَالُوا اْلقُْرآنِ  قَیِّمُ  َمنْ  لَھُمْ 
ً  إِالَّ  ُكلَّھُ  اْلقُْرآنَ  یَْعلَمُ  إِنَّھُ  یُقَالُ  أََحداً  أَِجدْ  ِ  َصلََواتُ  َعلِیّا  ھََذا فَقَالَ  اْلقَْومِ  بَْینَ  ءُ  الشَّيْ  َكانَ  إَِذا وَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ً  أَنَّ  فَأَْشھَدُ  أَْدِري أَنَا ھََذا قَالَ  وَ  أَْدِري َال  ھََذا قَالَ  وَ  أَْدِري َال  ھََذا قَالَ  وَ  أَْدِري َال   قَیِّمَ  َكانَ  ع َعلِیّا
ةَ  َكانَ  وَ  ُمْفتََرَضةً  طَاَعتُھُ  َكانَتْ  وَ  اْلقُْرآنِ  ِ  َرُسولِ  بَْعدَ  النَّاسِ  َعلَى اْلُحجَّ  فِي قَالَ  َما أَنَّ  وَ  ص هللاَّ
ُ  َرِحَمكَ  فَقَالَ  َحقٌّ  فَھُوَ  اْلقُْرآنِ  ً  إِنَّ  فَقُْلتُ  هللاَّ ةً  تََركَ  َحتَّى یَْذھَبْ  لَمْ  ع َعلِیّا  تََركَ  َكَما بَْعِدهِ  ِمنْ  ُحجَّ
ِ  َرُسولُ  ةَ  أَنَّ  وَ  ص هللاَّ  تََركَ  َحتَّى یَْذھَبْ  لَمْ  أَنَّھُ  اْلَحَسنِ  َعلَى أَْشھَدُ  وَ  َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َعلِيٍّ  بَْعدَ  اْلُحجَّ

ةً  هُ  وَ  أَبُوهُ  تََركَ  َكَما بَْعِدهِ  ِمنْ  ُحجَّ ةَ  أَنَّ  وَ  َجدُّ  ُمْفتََرَضةً  طَاَعتُھُ  َكانَتْ  وَ  اْلُحَسْینُ  اْلَحَسنِ  بَْعدَ  اْلُحجَّ
ُ  َرِحَمكَ  فَقَالَ  ةً  تََركَ  َحتَّى یَْذھَبْ  لَمْ  أَنَّھُ  ع اْلُحَسْینِ  َعلَى أَْشھَدُ  وَ  قُْلتُ  وَ  َرْأَسھُ  فَقَبَّْلتُ  هللاَّ  ِمنْ  ُحجَّ
-بَْعِدهِ  ُ  َرِحَمكَ  فَقَالَ  ُمْفتََرَضةً  طَاَعتُھُ  َكانَتْ  وَ  اْلُحَسْینِ  ْبنَ  َعلِيَّ    َعلَى أَْشھَدُ  وَ  قُْلتُ  وَ  َرْأَسھُ  فَقَبَّْلتُ  هللاَّ
ةً  تََركَ  َحتَّى یَْذھَبْ  لَمْ  أَنَّھُ  اْلُحَسْینِ  ْبنِ  َعلِيِّ  -بَْعِدهِ  ِمنْ  ُحجَّ دَ    طَاَعتُھُ  َكانَتْ  وَ  َجْعفَرٍ  أَبَا َعلِيٍّ  ْبنَ  ُمَحمَّ

ُ  َرِحَمكَ  فَقَالَ  ُمْفتََرَضةً  ُ  أَْصلََحكَ  قُْلتُ  فََضِحكَ  أُقَبِّلَھُ  َحتَّى َرْأَسكَ  أَْعِطنِي قُْلتُ  هللاَّ  أَنَّ  َعلِْمتُ  قَدْ  هللاَّ
ةً  تََركَ  َحتَّى یَْذھَبْ  لَمْ  أَبَاكَ  ِ  أَْشھَدُ  وَ  أَبُوهُ  تََركَ  َكَما بَْعِدهِ  ِمنْ  ُحجَّ ةُ  أَْنتَ  أَنَّكَ  بِا#َّ  طَاَعتَكَ  أَنَّ  وَ  اْلُحجَّ

ُ  َرِحَمكَ  ُكفَّ  فَقَالَ  ُمْفتََرَضةٌ  ا َسْلنِي قَالَ  وَ  فََضِحكَ  َرْأَسھُ  فَقَبَّْلتُ  أُقَبِّْلھُ  َرْأَسكَ  أَْعِطنِي قُْلتُ  هللاَّ  َعمَّ
.أَبَداً  اْلیَْومِ  بَْعدَ  أُْنِكُركَ  فََال  ِشْئتَ   

صادق بھ امام: گوید حازم بن منصور( علیھ الّسالم -  بھ وسیلھ این كھ از است یتر گرام و بزرگوارتر خدا ھمانا: عرض كردم -
 پروردگارى بداند كھ ھر عرض كردم: گفتى! درست شوند. فرمود: شناختھ خدا بھ وسیلھ مخلوق بلكھ شود شناختھ مخلوقش
 نشود، فھمیده پیغمبر یا وحى بھ وسیلھ جز او خشم و خرسندى و است خشمى و خرسندى او براى بداند كھ است سزاوار دارد
 حّجت ایشانند كھ بداند كرد، مالقات را ایشان چون و باشد پیغمبران طلب در كھ باید نشود نازل خودش بر وحى كھ كسى و
خدا رسول كھ دانید نمي مگر گفتم) سنت اھل( بھ مردم من الزم است. اطاعتشان و خدا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -  حّجت -
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 و سنى دیدم و كردم نظر قرآن در قرآن. من: گفتند كیست؟ خدا حجت درگذشت او چون گفتم چرا، گفتند خلقش؟ بر بود خدا
 قرآن  كھ فھمیدم پس كنند، غلبھ خود مقابل طرف مردان بر تا كنند مي استشھاد بآن ندارد ایمان بھ آن كھ زندیقى حتى و قدرى
 بھ آنھا است. حق بگوید بھ قرآن نسبت چھ ھر قیّم آن و نباشد، حّجت كند] بیان را آن واقعى معنى كھ سرپرستى [و قیّم بدون
 نھ، گفتند را؟ قرآن ھمھ گفتم، دانست، مي حذیفة دانست، مي عمر دانست، مي قرآن مسعود ابن: گفتند كیست؟ قرآن قیم: گفتم
على جز شخصى بگوید كھ ندیدم را كسى علیھ الّسالم -  این كھ باشد مردمى میان مطلبى كھ زمانى و دانست مي را قرآن ھمھ -
 من پس داند] مي كھ است كسى با [حق دانم مي من گوید) طالب ابى بن على( این و: دانم نمي: گوید این و دانم، نمي: گوید
على كھ دھم گواھى علیھ الّسالم -  او آنچھ و مردم بر خداست حّجت پیغمبر از بعد و واجب است، اطاعتش و است، قرآن قیّم -
على: عرض كردم كند! رحمت ترا خدا :فرمود حضرت .است حق گوید قرآن باره در علیھ الّسالم-  كھآن  جز نرفت دنیا از -
پیغمبر كھ چنان گذاشت، حّجتى خود از پس صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -  است، على بن حسن على، از بعد حّجت و گذاشت، -
حسن بھ امام نسبت و علیھ الّسالم -  و پدر كھ چنان گذاشت حّجتى خود از پس براى آنكھ تا نرفت دنیا از كھ دھم گواھى -

  واجب است. اطاعتش و است حسین حسن، از بعد حّجت و گذاردند، جّدش
 این كھ تا نرفت دنیا از كھ ھم حسین امام كھ دھم گواھى و عرض كردم: و بوسیدم را سرش من كند! رحمت خدایت فرمود:
 را سرش و كند! رحمت خدایت فرمود: واجبست. اطاعتش او و گذاشت حّجت بھ عنوان خود از پس را حسین بن على

 است جعفر ابو على بن محمد او كھ گذاشت حجتى خود از پس تا نرفت دنیا از حسین بن على كھ دھم گواھى گفتم: و بوسیدم
عرض . خندید حضرت ببوسم، تا آور پیش را سرت: عرض كردم كند! رحمت خدایت :فرمود .بود واجب او اطاعت و

! اصلحك كردم:  خدا و گذاشت، او پدر كھ چنان گذاشت، حّجتى خود از پس براى این كھ تا نرفت دنیا از پدرت كھ میدانم هللاَّ
 پیش ترا سر عرضكردم. كناد رحمت خدایت است بس: فرمود الزم است. تو اطاعت و حّجت آن تویى كھ گیرم مي را گواه
 ھرگز ترا این از بعد كھ بپرس من از خواھى چھ ھر: فرمود سپس و نمود تبّسم حضرت بوسیدم، سرش پس ببوسم، تا آور

269: ص ،1 ج مصطفوى، ترجمھ  الكافي، (أصول )ندانم! ناشناس -267(  
3. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ آن حضرت فرمود، " حّجت قائم برای خدا چیست؟:  ةٍ  ِ#َّ قسم، زمین  بھ خدا " (آرى،بُِحجَّ

برھان و گواه یا چیزی است کھ با آن بر دشمن غلبھ توان ای برای خدا با حّجتی.) "حّجت" در لغت  خالی نباشد از قیام کننده
کرد. پس، قایم را حّجتی است علیھ خصم و دشمنش، و ھر کھ بھ نوعی در برابر او مقاومت ورزد. حّجت باید متناسب بوده 

صادیق و باشد با نوع مقاومت و دشمنی. بنابراین، تعیین و انحصار حّجت بھ مورد یا مواردی خاّص ممکن نیست ولی م
توان برشمرد. برای مثال، برھان عقلی، خطابھ و امور اقناعی، صدق گفتار، تطابق با قرآن،  ھایی را برای آن می نمونھ

  توان شناخت. توان حّجتی دانست کھ با آن قائم برای خدا را می معجزه، و نظایر آن را می


