
حديث بشارت رسول خـدا به 
12دوازده امام در متون اهل سنت

علیکورانی1     

چکیده

رسول خدا؟ص؟ در خطبه های حجة الوداع، از امامان دوازده گانۀ بعد از خویش خبر داده 
است؛ این روایت در کتاب های اهل سنت از طریق سه تن گزارش شده است؛ علمای 
اهل سنت تنها به یکی از آن احادیث که از جابر بن سمره نقل شده و انتهای آن مبهم 

است، توجه نشان داده اند.

نویسنده در این نوشتار، ضمن نقل روایت بشارت دوازده امام، برخورد علمای حدیث 
را با این روایت به چالش کشیده است؛ ازجمله ایجاز گویی بخاری و مسلم دراین باره، 
ترجیح روایت یک کودک بر نقل دیگر روات، تطبیق سؤال برانگیز  این حدیث بر خلفای 

اموی و عباسی.

کلیدواژه ها: حدیث بشارت امامان دوازده گانه؛ جابر بن سمره _ بشارت ائمه اثنی عشر؛ 

امامان دوازده گانه _ خلفای اموی؛ امامان دوازده گانه_ خلفای عباسی.

* تاریخ دریافت: 93/7/5، تاریخ پذیرش: 93/9/20.
.www.alameli.net 1. پژوهشگر عقاید و تاریخ اسالم، دارای درجۀ اجتهاد

فصلنامهامامتپژوهی
سالســـــــوم، شماره12 
صفحــــــــــــــه  89 _  123  
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درآمد1

م بود؛ این سنت پیامبران پیشین 
ّ
برگزیدن جانشین برای رسول خدا ؟ص؟ امری مسل

به  را  نبوت  مقام  و  حکومت  کتاب،  درستکار،  و  صالح  ذرّیۀ  که  است  الهی  قانون  و 

از خود به جای  را  برند؛ اما رسول خدا ؟ص؟ به جای نبوت و کتاب، مقام امامت  ارث 

َما 
ّ
>إَن داشته:  پاک  پلیدی  و  شّر  از  را  پیامبر  عترت  خداوند،  ازآنجایی که  و  گذاشتند؛ 

َرکْم َتْطِهیًرا<؛ و آنان را برگزیده است:  َبیِت َویَطِهّ
ْ
ْهَل ال

َ
أ ْجَس  یِریُد اهلل ِلیْذِهَب َعنکُم الِرّ

ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم  َنْفِسِه َوِمْنُهم ّمُ ِ
ّ
ِذیَن اْصَطَفیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ل

َّ
کَتاَب ال

ْ
ْوَرْثَنا ال

َ
>ُثّمَ أ

َخیَراِت ِبِإْذِن اهلِل<؛ مقام امامت، خاص اهل بیت ؟مهع؟ است.
ْ
َساِبٌق ِبال

امـر گـواه اسـت کـه حضـرت ؟ص؟ پیوسـته در زمـان  ایـن  بـر  نیـز  سـیرۀ رسـول خـدا ؟ص؟ 
رسالتشـان، به تدریـج، و بـا درایـت و حکمـت، به صراحـت و کنایـه از والیـت عترتشـان 

می گفتنـد.2 سـخن 

یکـی از روایاتـی کـه بـر امامـت امامـان دوازده گانـه از نسـل رسـول خـدا ؟ص؟ داللـت دارد، 
حدیـث بشـارت بـه دوازده امـام در خطبـۀ حجـة الـوداع اسـت کـه در نگاشـته  های اهـل 

سـنت نیـز نقـل شـده اسـت.

ایــن نوشــتار می کوشــد ضمــن گــزارش حدیــث بشــارت در کتاب هــای اهــل ســنت، 
 ارزیابــی آنــان از ایــن حدیــث را نقــل کــرده و در ادامــه بــا ذکــر نکاتــی، دیدگاه هــای آنــان را بــه 

چالش کشد.

1_ حدیث بشارت به دوازده امام
حدیث بشارت به دوازده امام، از روایات خطبۀ حجة الوداع است؛ به گواهی راویان، 

1. این نوشتار برگرفته از کتاب بشارة النبی؟ص؟ باألئمة األثنی عشر؟مهع؟ فی خطب حجةالوداع، اثر 
مولف محترم است که توسط جناب آقای عباسعلی مردی به صورت مقاله فعلی درآمده است.
2. برخی از این موارد که در  کتاب های شیعه و سنی نقل شده، در مقالۀ غدیر،  آخرین جایگاه اعالم 
عمومی جانشینی امیرالمؤمنین ؟ع؟، نوشتۀ آیة اهلل سید علی حسینی میالنی، نشان داده شده 

است. رک: مجلۀ امامت پژوهی، شمارۀ 9.



91

ت
سن

ل
اه

ون
مت

در
ام

هام
زد

دوا
به

دا
خ

ول
رس

ت
شار

ثب
دی

ح

رسول خدا هم در عرفات و منا، و هم در مدینه، از امامان دوازده گانۀ بعد از خویش و 

که  حدیثی  اما  است؛  گفته  سخن  جانشین،  دوازده  این  حضور  تا  اسالم  عزتمندی 

راوی می داشت،  باید ده ها  نفری مسلمانان،  به زمان صدور و حضور هزاران  توجه  با 

در کتاب های اهل سنت تنها از سه راوی نقل شده و از میان آن سه، فقط به یکی از 

روایت ها توجه شده است. افزون بر سانسور روات و عدم نقل از راویان مختلف، متن 

روایت نیز کامل نقل نشده است.

کتاب های حدیث اهل سنت چنین است:  ی در  متن حدیث این سه راو

1_ 1_ روایت جابر بن سمره

بخاری از جابر بن سمره این چنین روایت می کند: 
من  که  گفت  چیزی  سپس  امیر؛  »دوازده  گفت:  خدا  رسول  شنیدم 

نشنیدم. پدرم گفت که ]پیامبر[ گفته همگی از قریش اند«.1

کرده است:  مسلم نیز چنین روایت 
جابر بن سمره می گوید: شنیدم که رسول خدا ؟ص؟ گفت: »اسالم تا دوازده 

جانشین، پیوسته عزتمند و مقتدر است«. سپس کلمه ای گفت که من 

نفهمیدم؛ از پدرم پرسیدم: »چه گفت؟« او گفت: »همه از قریش اند«.

مسلم بار دیگر چنین نقل کرده است: ]پیامبر[ چیزی گفت که من نفهمیدم.

کتاب مسلم چنین آمده است:  سوم بار، روایت جابر در 
پدرم  از  نشنیدم،  و  شد  گم  مردم  همهمۀ  در  که  گفت  کلمه ای  ]پیامبر[ 

پرسیدم: »چه گفت؟« گفت: »همگی از قریشیان اند«.2

گفته است:  طبرانی نیز به نقل از ابن سمره 
شنیدم رسول خدا درحالی که بر منبر خطبه می خواند، گفت: »دوازده قّیم 

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 8 / 127.
2. نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 6 / 3.
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از قریش هستند که دشمنی دشمنان ضرری به آنان نمی زند«. گفت: به 
پشت سرم نگاه کردم، عمر بن خطاب و پدرم را در میان مردم دیدم؛ آنان 

این حدیث را همان گونه که شنیده بودم برایم نوشتند.1

مجمع الزوائد نیز این روایت را از سمره آورده با این فزونی: 
سپس پیامبر به سوی خانه اش رفت و من با او بودم، گفتم: »پس ازآن چه خواهد 

شد؟« پیامبر فرمود: »فتنه و آشوب می شود«. راویان این روایت ثقه هستند.2

1_ 2_ روایت عون بن ابی جحیفه

کم به نقل از عون بن ابی جحیفه نقل شده است:  در مستدرک حا
مــن بــا عمویــم نــزد پیامبــر بــودم. پیامبــر گفــت: »امــور امتــم همــواره بــه خیــر و 
صــالح اســت تــا دوازده خلیفــه بــه پایــان رســند«. ســپس ســخنی را آهســته 
گفــت. بــه عمویــم کــه جلــوی مــن بــود گفتــم: »عمــو، چــه گفــت؟« عمویــم 

پاســخ داد: »گفــت: همــۀ آن هــا از قریــش هســتند«.3

هیثمی می گوید: 
این روایت را طبرانی در کتاب اوسط و کبیرش و بّزار روایت کرده اند و رجال 

طبرانی، رجالی صحیح هستند.4

1_ 3_ روایت عبداهلل بن مسعود

ی در مجمع الزوائد چنین است:  متن روایت و
از مسـروق نقـل شـده اسـت کـه گفـت: »نـزد عبـد اهلل نشسـته بودیـم و او بـه 
مـا قـرآن می آموخـت. مـردی گفـت: ›ای ابـا عبدالرحمـن! آیـا از رسـول خـدا 
پرسـیدید کـه ایـن امـت چنـد خلیفـه خواهنـد داشـت؟‹ عبـداهلل گفـت: 

1. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 256/2.
2. هیثمی، نورالدین علی، مجمع الزوائد، 19/5.

3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، 618/3.
4. هیثمی، نورالدین علی، همان، 190.
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›قبـل از آمدنـت بـه عـراق، کسـی دربـارۀ ایـن مسـئله از مـن سـؤال نکـرده 
بـود؛‹ و ادامـه داد: ›بلـه، از رسـول خدا پرسـیدیم و پیامبر گفـت: دوازده نفر، 

بـه تعـداد نقبـای بنی اسـرائیل‹«.

این روایت را احمد، ابو یعلی و بّزار نقل کرده اند. در سند آن، مجالد بن 

سعید است که نسایی او را ثقه دانسته است و بیشتر علما او را تضعیف 
کرده اند؛ ولی بقیۀ رجاِل سند ثقه هستند.1

گفت:  که ابن مسعود  کرده است  ابن خزاز چنین نقل 
از رسول خدا ؟ص؟ شنیدم که فرمود: »امامان پس از من دوازده نفرند؛ ُنه تن 

از نسل حسین که نهمین تن، مهدی آنان است«.2

1_ 4_ روایت ابن خزاز قمی به نقل از راویان سنی از عمر

ی این روایت را با سندش به نقل از مفضل بن حصین از عمر چنین نقل کرده است:  و
نفر  دوازده  من  بعد  ›امامان  می گوید:  خدا  رسول  »شنیدم  گفت:  عمر 
هستند‹ سپس صدایش را آهسته کرد و شنیدم که می گوید: ›همۀ آن ها 

از قریش هستند.‹«3

2_ ارزیابی حدیث بشارت در متون اهل سنت
کرده اند:  ی نقل  متون اهل سنت، حدیث دوازده امام را به سه صورت و با سه راو

همۀ منابع، به اتفاق، حدیث ابن سمره را صحیح دانسته اند.4

حدیــث ابــی جحیفــه را کــه بــه حدیــث ابــن ســمره شــباهت دارد، َحَســن5 ارزیابــی 

1. همان.
2. ابن خزاز قمی، محمد بن علی، کفایة األثر، 23.

3. همان، 90.
4. هیثمی، نورالدین علی، همان، 19.

5. گفتنی است که حدیث حسن در دیدگاه اهل سنت، روایتی است که واجد تمام شرایط حدیث 
صحیح است اما راویان آن نسبت به روایت صحیح از قدرت ضبط کمتری برخوردارند.
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کرده انــد؛ گرچــه برخــی ایــن روایــت را نیــز صحیــح می داننــد. امــا دربــارۀ حدیــث ابــن 

مســعود _ کــه مخالــف جریــان ســقیفه اســت _ اختالف نظــر دارنــد. آن هــا علــت صحیــح 

ندانســتن حدیــث ابــن مســعود را وجــود شــخصی بــه نــام مجالــد بــن ســعید در ســند 

ــد. روایــت می داننــد؛ کســی کــه جــز نســایی، همــۀ عامــه او  را تضعیــف کرده ان

ابن حجر و سیوطی، روایت ابن مسعود را َحَسن ارزیابی کرده و گفته اند: »از نظر احمد و 
بّزار، روایت ابن مسعود حسن است«.1

این  و احمد،  یعلی  ابو  ابی شیبه،  ابن  راهویه،  ابن  گفته است: »مسدد،  نیز  بوصیری 
روایت را با سندی َحَسن نقل کرده اند«.2

همچنین مصادر دیگر اهل سنت همچون احمد بن حنبل در مسند )398/1 و 406(، 

کنز العمال )89/6( به نقل از ابن سعد و ابن عساکر )32/12( به نقل از احمد و طبرانی 

و ابن حماد و غیره، آن را روایت کرده اند.

اما این حدیث در منابع شـیعی با سـندی روایت شـده اسـت که مجالد در میان رجال 
آن نیسـت؛ ماننـد اختصـاص مفیـد )233(؛ خصـال شـیخ صـدوق )466(؛ کفایـة األثر 

)73(؛ و غیبـت نعمانی )106(.

اگرچـه ایـن نقل هـا هـم اهـل سـنت را بـرای پذیرفتـن ایـن روایـت مجـاب نمی کنـد؛ زیـرا 
امامـان را تنهـا حاکمـان دینـی پـس از پیامبـر معرفـی کـرده و خالفـت بانیـان سـقیفه را 

نمی داننـد. غیرقانونـی 

3_ برخورد علمای اهل سنت با روایت بشارت
علمای اهل سنت به روایت بشارت دوازده امام واکنش های مختلفی نشان داده اند؛ 

مطالب پیش رو، برخی از این واکنش ها را به حدیث نشان داده است: 

1. ابــن حجــر عســقالنی، شــهاب الدین علــی، الصواعــق المحرقــة، 20؛ ســیوطی، جالل الدیــن، تاریــخ 
الخلفــاء، 10/1.

2. متقی هندی، علی بن حسام، کنز االعمال، 89/6.
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3_ 1_ ایجاز گویی بخاری و مسلم دربارۀ این حدیث مهم

کـه ایـن  ی اشـاره ای نکـرده  کـرده امـا به هیـچ رو بخـاری، حدیـث جابـر بـن سـمره را نقـل 
سـخن پیامبـر، بخشـی از خطبـۀ حجـة الـوداع اسـت. گرچـه برخـی دیگـر از منابـع بدان 

تصریـح دارند: 
در مسند احمد آمده است: »به نقل از جابر بن سمره که گفت: ›پیامبر ؟ص؟ در عرفات 
در میان ما سخنرانی کرد‹«1؛ یا »در حجة الوداع فرمود«2 و یا »شنیدم که رسول خدا در 

ِمنا خطبه خواند«.3

این عبارات نشان می دهد که پیامبر بارها در عرفات و منا از این موضوع سخن گفته و 
در پایان، در غدیر خم، آن را با قاطعیت و صراحت تمام اعالم کرده است.4

جالب است بدانیم که ایجاز گویی بخاری در مورد وقایع حجة الوداع، مختص این 
موضوع است؛ ولی او در مسائلی دیگر، مانند حائض شدن عایشه و چاره کردن این 

مشکل توسط پیامبر ؟ص؟، روایات زیادی را به تفصیل و با شفافیت نقل کرده است!5

مسلم برخالف بخاری، واژه های بیشتری از حدیث را نقل کرده، اما او نیز انتهای حدیث 
را مبهم رها کرده است؛ چراکه به دوازده جانشین رسول خدا ؟ص؟ اشاره می کند؛ اما در 

ادامه نه آن دوازده نفر را می شناساند و نه می گوید از کدام قوم و قبیله اند!

3_ 2_ توجه به روایت یک کودک از فرزندان ُطلقا و بزرگنمایی او

روایـت بشـارت از سـه طریـق در کتاب هـای اهـل سـنت نقـل شـده اسـت؛ امـا آنـان تنهـا 

1. ابن حنبل، احمد، المسند، 87/5.
2. همان.

3. همان، 99.
4. طبق نقل سـلیم بن  قیس از امیرالمؤمنین؟ع؟، پیامبر؟ص؟ در خطبه غدیر به هنگام ذکر اوصیاءشـان، 
بـه عـدد آنـان اشـاره کـرده و آنـان را اینگونـه معرفـی کرده انـد: »علـي أخـی و وزیـری و وصیـي و وارثـي 
وخلیفتي فی أمتي و ولي کل مؤمن بعدی وأحد عشـر امامًا من ولده أولهم إبني الحسـن ثم الحسـین 
ثم تسـعة من ولد الحسـین واحدًا بعد واحد«. )کتاب سـلیم، ح25، 759/2( این حدیث را نعمانی 

)الغیبـة، 70( و برخـی از دیگـر محدثیـن شـیعه بـه نقل از سـلیم آورده اند.
5. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، 1/ 79 _ 81؛ 171/2، 189و 201؛ 5 /201؛ 235/6.
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بـه روایـت جابـر کـه کودکـی حـدودًا ده سـاله بـوده، توجـه نشـان داده انـد و تمـام سـخنان و 
یافته هـای خـود را بـر آن بنـا نهاده انـد.

افزون بر کودکِی راوی، پدر وی از طلقا بوده و حتی برخی دربارۀ مسلمانی وی تردید داشته اند. 

پدر جابر »سمرة بن جناده سوائی« است. ابن حجر دربارۀ نسب وی گفته است: 
می گویند او پسـر عمرو، پسـر جندب، پسـر حجیر، پسـر رئاب، پسـر حبیب، 
پسـر عامـر بـن صعصـه سـوائی اسـت؛ و یـا می گوینـد او از قبیلـۀ عامـر بـن 

صعصـه اسـت.1 )یعنـی تردیـد اسـت کـه از ایـن قبیلـه باشـد(

ذهبی هم نوشته است: »او و پدرش از هم پیمانان قبیله زهره اند«.2 این سخن ذهبی بر 

تردید ابن حجر صّحه می گذارد.

که در تهذیب التهذیب آمده است:  سمره از طلقا بود؛ چرا
دستخط ذهبی را خوانده ام که پسرش جابر در زمان والیت عبدالملک 
مرد، اما سمره بسیار پیش از او درگذشت. ابن سعد می گوید: او در زمان 
به  شد،  بیان  قباًل  آنچه  جز  وفاتش،  زمان  دربارۀ  و  آورد  اسالم  مکه  فتح 

چیزی دست نیافتیم.3

ذهبی خود دربارۀ مسلمان شدن سمره اظهارنظر نکرده و به بیان نظر ابن سعد بسنده 
می کند؛ این یعنی او در مسلمان شدن سمره شک دارد؛ ولی بخاری او را در تاریخ خود 

از صحابۀ رسول خدا به شمار آورده است.4

جابر  به هنگام فتح مکه بچه سال بوده است؛ خوِد او می گوید که من از بچه هایی بودم که 
در مدینه در مسجد نماز خواندم و پیامبر بر صورتمان دست کشید.5

او بعد از فتح مکه، حدودًا در ده سالگی، به مدینه آمد و با دایی اش سعد بن ابی وقاص 

1. ابن حجر عسقالنی، شهاب الدین علی، تهذیب التهذیب، 35/2.
2. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعالم النبالء، 206/3.

3. ابن حجر عسقالنی، شهاب الدین علی، همان، 206/4.
4. بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، 177/4.

5. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 81/7.
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زندگی کرد؛ سپس در کوفه ساکن شد و در سال 76 درگذشت.1 با توجه به این روایات، 

آشکار است که بعضی شک کنند که او پیامبر را درک کرده باشد. برای پاسخ دادن به 
این تردید نقل شده است که او بیش از صدبار در محضر پیامبر بود.2

بـر دو حدیـث آن  کـه شـیخین  کـرده اسـت  نقـل  »او 146 حدیـث  عینـی گفتـه اسـت: 
دارنـد«.3 اتفاق نظـر 

3_ 3_ نسبت دادِن وعدۀ مبهم به خداوند

برابر با حدیث بشارت، خداوند به مردم وعده داد که بعد از پیامبر، دوازده امام جانشین 

او خواهند بود؛ وعده ای حکیمانه از سوی خدای حکیم و خبیر و بشارتی بر پایۀ سنتی 

پیامبرشان  از  پس  که  مشکلی  مهم ترین  حل  برای  گذشته،  امت های  تمام  در  الهی 

گریبان گیر امت می شود؛ مشکل جانشینی پیامبر.

باوجوداین سنت الهی، عقل چگونه می پذیرد که خدا به پیامبرش دستور داده باشد 

مردم را به جانشینانی بشارت دهد که شناخته شده نبوده و در میان بیست قبیلۀ قریش 

گم شده اند!

به   و  داد  مژده  را  او  نبوت  اکرم،  پیامبر  ظهور  از  پیش  سال   500 ؟ع؟  عیسی  حضرت 

یکم 
َ
ِإل رسول اهلل  ِإنِّی  بنی اسرائیل  یا  َمْریَم  اْبُن  ِعیَسی   

َ
َقال >َوِإْذ  برد:  نام  او  از  صراحت 

ْحَمُد<.
َ
تِی ِمن َبْعِدی اْسُمُه أ

ْ
 ِبَرُسوٍل یأ

ً
را ْوَراِة َوُمَبِشّ َما َبیَن یَدی ِمَن الَتّ

ّ
 ِل

ً
قا َصِدّ ُمّ

حال کدام عقل می پذیرد که پیامبر خاتم به آمدن جانشینانی که بی درنگ بعد از او 

می آیند، خبر دهد ولی نامی از آن ها نبرده و دست کم نخستین آن ها را مشخص نکند و 

تنها به این بسنده کند که ایشان از میان بیست قبیله ای که به حضرت اسماعیل؟ع؟ 

منسوب اند، ظهور خواهند کرد؟!

1. ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابة، 254/1.
2. ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، 372/1.

3. عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، 5/6.
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آیا پذیرفتن این سخن به این معنا نیست که خداوند متعال با معرفی نکردن این دوازده 

را بین قبایلی شعله ور کرده است که بر سر اسب و شتر و  تن، آتش جنگ و اختالف 

مسائلی بسیار کم ارزش تر از حکومت، هزاران بار جنگ و خونریزی کرده اند، چه رسد به 

مسئلۀ مهم ریاست و حاکمیت مسلمانان؟!

3_ 4_ نسبت نادرست دادن به پیامبر و مسلمانان ُمحِرم در محضر رسول خدا؟ص؟

کــه مقصــر مبهــم  کــه نقــل شــد، چنیــن وانمــود شــده اســت   در میــان روایــات مختلفــی 

 مانــدن فــراز پایانــی روایــت، رســول خــدا ؟ص؟ و یــا مســلمانان هســتند! روایــات زیــر از 

این دسته اند: 

3_ 4_ 1_ آهسته گویی رسول خدا؟ص؟

را  عبارت  آن  به عمد  خود  پیامبر،  گویی  که  کرد  روایت  را  حدیثی  حنبل  بن  احمد 

گفته اند:  آهسته 
]پیامبر[ کلمه را آهسته گفت و من نشنیدم؛ به پدرم گفتم: »چه گفت؟« 

گفت: »همگی از قریش اند«.1

نیز نقل کرده است: »پس آن را آرام گفت، از کسی که مقابلم بود پرسیدم...«.2

کم نیز آمده است:  در مستدرک حا
کلمه ای گفت درحالی که صدایش را آهسته کرده بود؛ از عمویم که جلویم 

بود پرسیدم: »عمو، چه گفت؟« گفت: »پسرم ]پیامبر[ گفت: ›همگی از 
قریش اند‹«.3

کبیر طبرانی آمده است:  در معجم 
از جابر بن سمره نقل شده که پیامبر گفت: »این امت دوازده قّیم خواهند 

1. ابن حنبل، احمد، همان، 90/5، 98.
2. همان، 99و 108.

3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، همان، 617/3.
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داشت، اگر کسی تنهایشان بگذارد ضرری به آنان نمی زند. سپس رسول 

خدا کلمه ای را بسیار آهسته گفت که من نشنیدم؛ به پدرم گفتم: »کلمه ای 
که آهسته گفت چه بود؟« گفت: »همگی از قریش اند«.1

3_ 4_ 2_ همهمۀ مسلمان ُمحِرم در محضر رسول خدا

بعضــی روایــات دیگــر نیــز می گوینــد چیــزی کــه باعــث شــد آن کلمــه شــنیده نشــود، 
همهمــۀ مــردم بــود، نــه راوی و  پیامبــر! امــا چگونــه می شــود مســلمانانی کــه ُمحــرم و در 
عرفــات بودنــد و در آخریــن دیدارشــان بــا پیامبــر، هــر کلمــه ای را کــه ایشــان می فرمــود بــه 
گــوش جــان می شــنیدند، آنگاه کــه پیامبــر قصــد دارنــد موضــوع مهمــی را بیــان دارنــد، 
همهمــه کننــد و اهلل اکبــر ســر دهنــد و باهــم ســخن گوینــد و بنشــینند و برخیزنــد تــا مــردم 

کلمــات رســول خــدا را نشــنوند؟!2

 در سنن ابی داود آمده است: 
جابـر گفـت: »مـردم تکبیـر گفتنـد و فریـاد کردنـد، سـپس پیامبـر کلمـه ای 

از  ›پـدر! چـه گفـت؟‹ گفـت: ›همگـی  پـدرم گفتـم:  بـه  را آهسـته گفـت، 
قریش انـد.‹«3

احمد روایت می کند: 
سپس کلمه ای گفت که سروصدای مردم باعث شد آن را نشنوم. از پدرم 

پرسیدم: »چه گفت؟« گفت: »همگی از قریش اند«.4

همو نقل کرده است: »مردم سروصدا و همهمه کردند... باهم صحبت کردند... کلمۀ 
بعد از »همگی« را نفهمیدم...«.5

1. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 213/2 و 214.
2. به خصوص که در دیگر روایات بشارت به هیچ وجه مانند این قضیه مشاهده نمی شود.

3. ابی داود، سلیمان بن اشعث، سنن، 309/2.
4. ابن حنبل، احمد، همان، 98/5.

5. همان، 93.
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کرده است:  نیز نقل 
تـا زمانـی کـه دوازده جانشـین باشـند، ایـن دیـن عزتمند و قدرتمنـد خواهد 

بـود و بـر مخالفانـش پیـروز خواهـد شـد. پـس مـردم شـروع کردنـد به نشسـتن 
و برخاسـتن... .1

3_ 5_ تشتت در تعیین مصداق و تطبیق امامان دوازده گانه

نقـل مبهـم حدیـث بشـارت در کتـب اهـل سـنت، بـه اختـالف دیگـری بین آن هـا دامن 

زده است؛ برخی از علمای اهل سنت با توجه به حدیث، تالش کرده اند که آن امامان 

کننـد؛ امـا انتخاب هایشـان بـا  دوازده گانـه را شناسـانده و بـرای آن هـا مصـداق تعییـن 

یکدیگـر بسـیار متفـاوت اسـت؛ علمـای امـوی، اشـخاصی را برمی گزینند کـه طرفداران 

دولـت عباسـی آن هـا را برنمی تابنـد؛ و علمـای عباسـی، اشـخاصی را معرفـی می کننـد 

کـه رفتـار و کـردار آن هـا بـا رفتـار امـام رّبانی فاصلـۀ بسـیار دارد. بنگرید: 

3_ 5_ 1_ نفسیر اموی از روایت دوازده امام

در عون المعبود آمده است: 
دربـارۀ دوازده خلیفـه، برخـی چـون ابـو حاتـم بـن حبـان می گوینـد: »آخریـن 

نفِر این دوازده خلیفه، عمر بن عبد العزیز اسـت؛ اول، خلفای چهارگانه، 

بعـد معاویـه، سـپس پسـرش یزیـد، سـپس معاویـه پسـر یزیـد، سـپس مـروان 

بـن حکـم، بعـد پسـرش عبدالملـک، بعـد ولیـد پسـر عبدالملـک، سـپس 
سـلیمان پسـر عبدالملـک و بعـد عمـر بـن عبدالعزیـز کـه در سـال 100 ُمـرد«.2

3_ 5_ 2_ تفسیر عباسی از روایت دوازده امام

گذاشتند و  کنار  در حکومت عباسیان، علمای عباسی، تفاسیر اموِی این حدیث را 

بعضی از خلفای عباسی را جزء دوازده امام به شمار آوردند: 

1. همان.
2. عظیم آبادی، محمد شمس الحق، عون المعبود، 361/11.
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سیوطی نوشته است: 
قاضـی عیـاض می گویـد: »شـاید منظـور از دوازده امـام در ایـن احادیـث و 
احادیـث مشـابه آن، خلفایـی اسـت کـه در زمانـی بـه خالفـت می رسـند 
کـه دورۀ عـّزت خالفـت و قـدرت اسـالم اسـت، امـور اسـتقرار دارد و مـردم 
اختالفـی بـر سـر شـخص خلیفـه ندارند. خلفا ایـن ویژگی هـا را دارا بودند تا 
زمانـی کـه حکومـت امـوی متزلـزل شـد و در زمـان ولیـد بـن یزیـد در بینشـان 
اختالف افتاد و این اختالفات ادامه داشـت تا حکومت عباسـی برپا شـد 

و حکومـت آنـان را به کلـی از بیـن بـرد«.

شیخ االسـالم ابن حجر در شـرح بخاری گفته اسـت: »کالم قاضی عیاض 
بهتریـن چیـزی اسـت کـه دربـارۀ ایـن حدیـث گفتـه شـده و بـر همـۀ نظـرات 
رجحـان دارد؛ زیـرا سـخنش بـا بعضـی روایـات صحیـح تأییـد می شـود کـه 

گفتـه اسـت: ›همـۀ مـردم بـر ایـن دوازده تـن اجتمـاع می کنند.‹

خلفـای  از:  عبارت انـد  خلیفـه  دوازده  اسـاس  ایـن  بـر  معتقـدم،  بنابرایـن 
چهارگانـه، حسـن، معاویـه، ابـن زبیر، عمر بن عبدالعزیز، که این ها هشـت 
نفـر هسـتند. احتمـال دارد یکـی دیگـر از ایـن افـراد مهتـدی عباسـی باشـد 
کـه جایـگاه او در میـان بنی عبـاس همچـون جایـگاه عمـر بـن عبدالعزیـز در 
بنی امیـه اسـت؛ چنان کـه ظاهـر امـر اسـت، بـه خاطـر عدالتـی که خـدا به او 
ارزانـی داشـته بـود. دو نفـر دیگـر از ایـن دوازده نفـر بعدًا خواهنـد آمد که یکی 

از آن هـا مهـدی اسـت؛ زیـرا او از اهل بیـت محمـد اسـت«.1

همان طـور کـه مالحظـه شـد، سـیوطی و ابـن حجـر بـر عبـارت »همـۀ مـردم بـر ایـن دوازده تـن 

تأکیددارنـد. می کننـد«.  اجتمـاع 

کثیر دربارۀ ائمۀ دوازده گانه 3_ 5_ 3_ سخن ابن 

کثیـر در النهایـه، وجـوه ایـن روایـت و بحث هـای بیهقـی و دیگـران را در تفسـیر آن  ابـن 

1. سیوطی، جالل الدین، تاریخ الخلفا، 10/1.
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کـرده و می گویـد:  بیـان 
قریــش  از  همــه  کــه  می کنــد  صحبــت  دوازده گانــه ای  ائمــۀ  از  روایــات، 

هســتند و دوازده نفــری نیســتند کــه رافضیــان مدعــی امامتشــان هســتند. 

از میــان کســانی کــه رافضیــان ادعــا می کننــد، غیــر از علــی بــن ابی طالــب 

و پســرش، هیچ کــدام بــه حکومــت نرســیدند. آخرینشــان بــه ادعــای آنــان، 

مهــدی اســت کــه منتظرنــد در ســرداب ســامرا ظهــور کنــد. او نــه وجــود دارد، 

نــه عالمــت و اثــری از او هســت؛ بلکــه منظــور از دوازده جانشــین اینان انــد: 

امامــان چهارگانــه: ابوبکــر، عمــر، عثمــان، علــی و عمــر بــن عبدالعزیــز... .

ــا او در ایــن نظــر  ایــن روشــی اســت کــه بیقهــی داشــته اســت و گروهــی نیــز ب

موافــق هســتند کــه منظــور از دوازده جانشــینی کــه در ایــن حدیــث بیــان 

ــن عبدالملــک، یکــی  ــد ب ــن یزی ــا زمــان ولیــد ب ــرادی هســتند کــه ت شــده، اف

پــس از دیگــری بــر ســر کار آمدنــد؛ امــا ولیــد بــن یزیــد، فاســق بــود و احادیثــی 

در مذمــت او  و  تهدیــدش ]یعنــی انطبــاق اعمــال او بــر آیــات هشــدار   و 

تهدیــد خداونــد[ را پیش تــر بیــان کردیــم؛ ایــن روشــی اســت کــه در آن جــای 

شــک و تأمــل اســت. خلفــا را تــا زمــان ولیــد بــن یزیــد هــر طــور حســاب کنــی 

ــر،  ــر، عم ــه، ابوبک ــای چهارگان ــینِی خلف ــتند. جانش ــر هس ــش از دوازده نف بی

عثمــان و علــی، بــه نــص حدیــث ســفینه حتمــی اســت: »خالفــت پــس از 

مــن ]=پیامبــر[ تــا ســی ســال اســت«. خلیفــۀ پــس از اینــان، حســن بــن علــی 

اســت؛ همان طــور کــه در تاریــخ اتفــاق افتــاد؛ زیــرا علــی بــه جانشــینی او 

وصیــت کــرد و اهــل عــراق بــا او بیعــت کردنــد؛ او قیــام نمــود و مــردم بــا او قیــام 

کردنــد و همــراه او بــا اهــل شــام جنگیدنــد تــا بــا معاویــه صلح کــرد؛ همان گونه 

ــد. ــخن می گوی ــاری از  آن س ــح بخ ــره در صحی ــی بک ــث اب ــه حدی ک

پس از حسـن، معاویه، سـپس پسـرش یزید، بعد معاویه پسـر یزید، پس از او 

مروان بن حکم و بعد پسـرش عبدالملک سـپس ولید پسـر عبدالملک که 
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تـا اینجـا پانـزده نفـر شـدند. بعد از آنان ولید بن یزید بن عبدالملک اسـت. 

البتـه اگـر حکومـت زبیـر  را  نیـز  کـه شـانزده مـاه  بـه طـول کشـیده، پیـش از 

حکومـت عبدالملـک در نظـر بگیریم، شـانزده نفر می شـوند.

درهرصورت، جانشـینان تا قبل از عمر بن عبدالعزیز، دوازده نفرند و کسـی 

کـه ایـن روش را پذیرفتـه، یزیـد بن معاویه را جزء دوازده جانشـین قرار داده و 

عمر بن عبدالعزیز  را  از  آنان به حسـاب نیاورده اسـت. عمر بن عبدالعزیز 

کسـی اسـت کـه امامـاِن ]مذاهـب[ بـر مـدح و سـتایش او هم داسـتان اند و 

او  را جـزء خلفـای راشـدین دانسـته اند. اکثـر مـردم هـم اتفاق نظـر دارنـد کـه 

او عـادل بـود و در دوران حکومتـش، عـدل و داِد بیشـتری برقـرار بـود؛ حتـی 

رافضی هـا نیـز بـه آن اعتـراف کرده انـد.

گـرد  بـر  را جانشـین می دانـم کـه مـردم  اگـر بگوینـد: مـن فقـط کسـانی  پـس 

بـه  جانشـینان  از  را  حسـن  پسـرش  و  علـی  بایـد  پـس  شـدند،  جمـع  آنـان 

شـمار نیـاوری، زیـرا تمـام مـردم از آن دو پیـروی نکردنـد و همـۀ اهـل شـام بـا 

آنـان بیعـت نکردنـد. معاویـه، پسـرش یزیـد و پسـِر پسـرش معاویـه را در زمـرۀ 

جانشـینان قـرار بـده، اّمـا مـروان و ابـن زبیـر را بـه حسـاب نیـاور؛ زیـرا مـردم 

نـدارد چنیـن  امـکان  ولـی  از آن دو اجتمـاع نداشـتند؛  اطـراف هیچ کـدام 

روش انتخابـی را پذیرفـت؛ زیـرا الزمـۀ این روش، خارج کردن علی و پسـرش 

حسـن از  زمـرۀ ایـن دوازده نفـر اسـت کـه ایـن به صراحـت برخـالف نصـی 

اسـت کـه سـنی و شـیعه دارنـد، و خـالف مضمونـی اسـت کـه در حدیـث 

سـفینه از  پیامبـر صلـی اهلل علیـه آمـده کـه فرمود: »خالفت پس از من تا سـی 
سـال اسـت و پـس از آن پادشـاهان خشـن و ظالـم خواهنـد بـود«.1

3_ 5_ 4_ تعارض با روایت سفینه

بودنـد، چـون  را سـفینه )کشـتی( گذاشـته  نامـش  ُاّم سـلمه اسـت.  نـام غـالم  سـفینه، 

1. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، 284/3.
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می توانسـت بـار زیـادی را بـر پشـتش حمـل کنـد. علمـای رجـال سـنی، او را فـردی مـورد 

اعتمـاد دانسـته اند، بخـاری و دیگـران احادیثـی در بـاب ایـن موضـوع از او نقـل کـرده و آن 

را صحیـح دانسـته اند.

ترمذی می گوید: 
از سـعید بـن جمهـان نقـل شـده کـه گفـت: »سـفینه بـرای مـن روایـت کـرد 
بـه طـول  کـه رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه فرمـود: ›جانشـینی مـن سـی سـال 

اسـت‹«. ظالـم  و  خشـن  حکومتـی  پـس ازآن  می انجامـد، 

گفـت:  سـپس  را«  ابوبکـر  خالفـت  کـن  »حسـاب  گفـت:  سـفینه  سـپس 
»خالفت عمر  و  عثمان را« پس گفت: »حسـاب کن خالفت علی را« پس 

دیدیـم کـه آن سـی سـال شـد.

سـعید می گویـد: »مـن بـه او گفتـم: ›اما بنی امیه ادعـا می کنند که خالفت و 
جانشـینی از آن آنـان اسـت؟‹ گفـت: ›فرزندان زرقـاء دروغ می گویند! آن ها 

پادشـاه اند، از بدترین پادشاهان.‹«

پیامبــر  گفتنــد:  کــه  اســت  روایــت شــده  علــی  و  از عمــر  ایــن موضــوع   در 
صلــی اهلل علیــه در مــورد جانشــینی، وصیتــی نکــرد. ایــن حدیــث صحیحــی 
 اســت کــه از  بیــش از  یــک نفــر  به واســطۀ ســعید بــن جمهــان نقــل کــرده 

است.1

آن را احمد بن حنبل در مسند روایت کرده، اما سخن سفینه در مورد پادشاهان بنی امیه 
را حذف نموده است.2

حاکم دربارۀ حدیث سفینه می گوید: »این روایات با سندی متصل و صحیح به پیامبر 
صلی اهلل علیه می رسد«.3

1. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 341/3.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 220 و 221.

3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، همان، 71/3.
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کثیر نیز پس از نقل این روایت، از عبدالرحمن ابوبکرة نقل می کند:  ابن 
از رسـول خـدا شـنیدم کـه گفـت: »جانشـینی مـن تـا سـی سـال ادامـه دارد 

و پـس  از آن خداونـد حکومتـش را بـه کسـی کـه می خواهـد می دهـد«. پـس 
معاویـه گفـت: »مـا بـه پادشـاهی هـم راضـی هسـتیم!«1

علمـای اهـل سـنت، حدیـث سـفینه را حدیثـی صحیـح می داننـد و آن را خبـری غیبی 

از پیامبر ؟ص؟ دربارۀ منحرف شـدن امتش، پس از سـی سـال و حکم به عدم مشـروعیِت 

حکومت هـای پـس  از آن قلمـداد می کننـد؛ ولـی هنگامی کـه بـه تطبیـق ائمـۀ دوازده گانـه 

بـا حـکام اموی و عباسـی می رسـد، حدیث سـفینه را فرامـوش می کنند!

3_ 5_ 5_ تالش برای حل تناقض حدیث سفینه با حدیث دوازده امام

کثیر در النهایه نوشته است:  ابن 
اگر بگویند: چگونه می توان حدیث جابر بن سمره که در صحیح مسلم 

آمده و ذکر شد و حدیث سفینه را باهم پذیرفت؟ جواب این است: 

گروهی از مردم می گویند این دین تا به خالفت رسیدن دوازده خلیفه برپا 

ماند، اما پس ازآن در زمان بنی امیه هرج ومرج شد.

دیگران گفته اند: این حدیث داللت بر وجود دوازده خلیفۀ عادل از قریش 

پس  خالفت  که  متفق اند  همه  نباشند،  هم  سر  پشت  اگر  حتی  دارد، 

نیز خلفای  بود. پس ازآن  و بالفاصله خواهد  پیامبر، سی سال متوالی  از 

آنان  از  راشدین هستند که عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اموی، 

است و بیش از یک امام ]از امامان مذاهب[ بر جانشینی و عدالت او حکم 

کرده اند و او را از خلفای راشدین دانسته اند، تا جایی که احمد بن حنبل 

می گوید: از میان تابعین، تنها سخن عمر بن عبدالعزیز حّجت است.

برخی دیگر هم، مهدی بأمراهلل عباسی را نیز جزء اینان به حساب آورده اند، 

1. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 198/3.



106
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

همچنین مهدی که به ظهور او در آخرالزمان مژده داده شده است؛ زیرا در 

او  از اهل بیت است و نامش محمد بن عبداهلل است.  او  منابع آمده که 

همان کسی نیست که در سرداب سامرا به انتظارش هستند، زیرا او اصاًل 
وجود خارجی ندارد و عّده ای از جاهالن رافضی منتظرش هستند.1

3_ 6_ منتقدین حدیث بشارت

بــا توجــه بــه تناقضــات حدیــث بشــارت بــا حدیــث ســفینه و تشــتت در تعییــن و تطبیــق 

کــه ایــن حدیــث  حــکام بــا امامــان دوازده گانــه، برخــی از علمــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 

گــزارش شــده اســت؛ مــوارد زیــر از آن جمله انــد:  مبهــم اســت و ناقــص 

3_ 6_ 1_ سخن ابن جوزی

ابن جوزی دربارۀ روایت بشارت می نویسد: 
دربارۀ معنای این حدیث، بحث های طوالنی کردم و احتماالت را بررسی 

الفاظ  زیرا  نیافتم؛  دست  آن  مقصود  به  ولی  نمودم،  تحقیق  آن  دربارۀ  و 
مختلفی داشت و شکی ندارم که راویان، آن را به هم ریخته اند.2

3_ 6_2_ سخن ابن عربی مالکی )د. 543 ق(

که تطبیق حدیث بر این افراد ما را به بن بست  کرده است  کتاب خود اعتراف  ی در  و

حدیث  این  در  آنچه  از  زیرا  است؛  ناقص  حدیث  این  یاد  به احتمال ز و  می کشاند 

به جامانده، معنایی فهمیده نمی شود: 
ابو عیسی از جابر بن سمره روایت کرده است که او به نقل از پیامبر صلی اهلل 

علیه گفت: »بعد از من دوازده امیر هستند که همگی از قریش اند«. این 

روایت صحیح است.

مـا ایـن دوازده امیـر بعـد از پیامبـر صلـی اهلل علیـه را چنیـن برمی شـماریم: 

1. همان.
2. ابن حجر عسقالنی، شهاب الدین علی، فتح الباری، 183/13.
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ابوبکـر، عمـر، عثمـان، علی، حسـن، معاویه، یزید، معاویة بـن یزید، مروان، 

عبدالملک تا مروان بن محمد بن مروان، سـّفاح، منصور، مهدی، هادی، 

رشـید، امیـن، مأمـون، معتصـم، واثـق، متـوکل، منتصـر، مسـتعین، معتـز، 

مسـتکفی،  متقـی،  راضـی،  قاهـر،  مقتـدر،  مکتفـی،  معتضـد،  مهتـدی، 

مطیـع، طائـع، قـادر، قائـم و مقتـدی کـه در سـال 484 او را دیـدم، حکومـت 

را بـه پسـرش، مسـتظهر احمـد سـپرد، ]مقتـدی[ در محـرم 486 وفـات کـرد. 

و در سـال  بیعـت گرفـت،  ابومنصـور فضـل  بـرای پسـرش  مسـتظهر احمـد 

495 خالفـت عباسـیان بـه پایـان رسـید. اگـر بخواهیـم از ابتـدا دوازده نفـر 

را بـه ترتیـب بشـماریم، بـه سـلیمان عبدالملـک می رسـیم و اگـر بخواهیـم بـا 

توجـه بـه معنـای جانشـینی، دوازده تـن را انتخـاب کنیـم، آن هـا پنـج نفرند: 

خلفـای اربعـه و عمـر بـن عبدالعزیـز. مـن معنایی بـرای این حدیـث نیافتم؛ 
شـاید ایـن تنهـا قسـمتی از حدیـث بـوده اسـت.1

4_ نقدی بر عملکرد علمای اهل سنت بر اساس حدیث بشارت
شـیعه معتقد اسـت که رسـول خدا ؟ص؟ جانشـینان خود را در مراحل مختلفی از رسالت 

اعـالن  و سـرانجام  والیـت  آیـۀ  مباهلـه،  آیـۀ  منزلـت،  کرده انـد؛ حدیـث  معرفـی  خویـش 

عمومـی روز غدیـر، از آن جملـه اسـت؛ در ایـن بخـش از نوشـتار حاضـر، نکاتـی دربارۀ نقل 

حدیث بشـارت و بیان تعارض آن با متون اصلی و سـیرۀ رسـول خدا ؟ص؟ بیان می شـود: 

4_ 1_ اتهام عدم پرسش مسلمانان از آن دوازده نفر

از پیامبر سؤال می کردند؛ حتی در میان  مسلمانان دربارۀ همۀ امور کوچک و بزرگ خود 

سخنرانی پیامبر به پا می خاستند و سؤال خود را مطرح می کردند. اما عجیب است که 

درباره این روایت که دارای خبری مهم و اعتقادی است، کسی سؤال نکرده است! حتی 

این روایت از همان راوی، از مدینه نقل می شود اما همچنان بخشی از آن پنهان است.

1. ابن عربی، قاضی ابوبکر مالکی، عارضة األحوذی بشرح الترمذی، 68/9 و 69.
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آیا یک محقق می تواند بپذیرد که کلیدی ترین بخش سخنرانی که این امامان رّبانی را 

مشخص می کند، گم شود؟ کسانی که پیامبر در فضایی آرام و بی صدا، در عرفات و منا 

بشارت آمدنشان را به مردم داده بود، چطور ممکن است هیچ کس از میان صدوبیست 

هزار نفر که گوش جان به کالم پیامبر سپرده اند و می دانند این آخرین دیدارشان با رسول 
خداست، از آن کلمۀ کلیدی نپرسند؟1

سپس بار دیگر، بر فراز منبر در مدینه، در مجلسی آرام، پیامبر همان سخن را می گویند، و 

دوباره همان عبارت که امامان را مشخص می کرد، درست شنیده نمی شود! و نه پیامبر 

دربارۀ آن توضیح می دهد و نه کسی دراین باره پرسش می کند! قریشیان هم پس ازآن به 

خانۀ پیامبر رفتند تا از او بپرسند بعدازاین امامان چه خواهد شد؛ ولی نپرسیدند که 

آنان کیست اند و چه زمانی خواهند آمد!

کنار گذاشتن روایت دوازده ماه و دوازده امام هدایتگر  _2 _4

پیامبر در خطبه های حجة الوداع فرمودند: 

امامان، دوازده نفرند و زمان به همان حالتی که در زمان خلق زمین بوده، بازمی گردد، و 

َق 
َ
 فِی کَتاِب الّلِه یْوَم َخل

ً
ُهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا َعَشَر َشْهرا

ّ
َة الُش این آیه را تالوت کردند: >ِإَنّ ِعَدّ

ْرَض...<.2
َ
َماَوات َوالأ الَسّ

که فرمودند:  در صحیح بخاری از پیامبر نقل شده است 
همانا زمان به صورِت روِز نخسِت آفریده شدنش، باز خواهد گشت؛ هرسال 
هم،  سر  پشت  ماه  سه  است؛  حرام  ماه  آن  ماه  چهار  که  دارد  ماه  دوازده 
ذی قعده، ذی حجه، محرم، و ماه رجب که بین جمادی و شعبان است.3

1. طبق نقل شیعی بشارت پیامبر به دوازده امام پس از خود، سلمان از اوصیای نبی پرسش می کند 
و درخواست تبیین بیشتر می کند. )نعمانی، الغیبة، 70(

2. توبه/36.
اشعث،  بن  سلیمان  داود،  ابو  235/6؛  204؛  و   126/5 همان،  اسماعیل،  بن  محمد  بخاری،   .3

همان، 435/1؛ ابن حنبل، احمد، همان، 37/5.
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که به روش سخن پیامبر نزدیک تر  کرده است  گونۀ دیگر نقل  مجمع الزوائد نیز آن را به 

می نماید: 
و زمین خواهد  آگاه باشید که زمان به صورت همان روز خلق آسمان ها 

 فِی کَتاِب 
ً
ُهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا َعَشَر َشْهرا

ّ
َة الُش گشت، سپس خواند: >ِإَنّ ِعَدّ

َفلَا  َقیُم 
ْ
ال یُن  الِدّ َذِلک  ُحُرٌم  ْرَبَعٌة 

َ
أ ِمْنَها  ْرَض 

َ
َوالأ َماَوات  الَسّ َق 

َ
َخل یْوَم  الّلِه 

تا  بازنگردید  از من به کفر  نُفَسکْم<؛ هشیار باشید که پس 
َ
أ ِفیِهَنّ   

ْ
َتْظِلُموا

یکدیگر را بکشید.1

مفسران و شارحان، معنی این آیه را »لغو نسیء« دانسته اند؛ اما این تفسیر قانع کننده 

نیست؛ چراکه این رسم نمی توانست تأثیری بر روی زمان و جهان داشته باشد تا با لغو 

آن، زمین به حال اول خود بازگردد.

بهتر است حدیث را این گونه تعبیر کنیم: پیامبر که در روزهای آخر حیات و در حال وداع 

با امت هستند، به امتشان می گویند که با درگذشت ایشان، زمان به حال اّولش، یعنی 

همان حالتی که در زمان خلق زمین داشت، بازمی گردد و مرحلۀ جدیدی از آزمایش 

خداوند آغاز می شود؛ مرحلۀ جدیدی از اجرای سنت الهی در هدایت و گمراهی.

 همان طـور کـه گـردش زمـان، دوازده مـاه اسـت، جـاری شـدن قوانیـن هدایـت و گمراهـی 

بشـر نیـز بـر دوازده امـام اسـتوار اسـت و وجـود تکوینـی و مـادی آنان، بـا نظـام دوازده ماه در 

تکوین زمین و آسـمان در ارتباط اسـت؛ و این آیه عالوه بر این معنای ظاهری، حقیقت 

 مهمـی را هـم در دل خـود نهفتـه دارد کـه شـاید همـان حقیقـت قـرآن و باطـن دین باشـد. 

 بـر پایـۀ برخـی روایـات، ماه هـای دوازده گانـه در ایـن آیـۀ شـریفه، بـه وجـود مقـدس دوازده 

امـام ؟مهع؟ تفسـیر شـده اسـت. البتـه ایـن معنـا از ظاهـر آیـه هـم اسـتفاده می شـود؛ چـون 

»شـهر« در لغـت بـه معنـای دانشـمند و عالم هـم آمده و مطابق روایـات، عالمان حقیقی 

همـان ائمه ؟مهع؟ هسـتند.

1. هیثمی، نورالدین علی، همان، 265/3.
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که تأویل این آیۀ شریفه را از امام باقر؟ع؟ پرسیدم؛ حضرت  از جابر جعفی نقل شده 

فرمود: 
ای جابر! مقصود از »سال« جدم رسول خدا ؟ص؟ است و ماه های دوازده گانۀ 

آن، امیرالمؤمنین تا من و بعد از من، فرزندم جعفر و بعد از او فرزندش موسی 

و فرزندش علی و فرزندش محمد و فرزندش علی تا فرزندش حسن و فرزند او 

محمد الهادی المهدی؟مهع؟؛ دوازده امام که حجت خدا بر خلقش و امناء 

بر وحی و علمش هستند. و مقصود از چهار ماه حرام که دین بر پایه اعتقاد به 

آن ها استوار است، چهار امامی هستند که هم نامند و نامشان »علی« است 

یعنی: علی امیرالمؤمنین ؟ع؟ و پدرم علی بن الحسین و علی بن موسی و 

علی بن محمد ؟مهع؟. پس اقرار به آن ها همان دین قّیم و استوار است؛ و >َفلا 
م <، یعنی به همۀ ایشان قائل شوید تا هدایت گردید.1

ُ
ْنُفَسک

َ
َتْظِلُموا فیِهّنَ أ

نقیب  دوازده  دارد:  قرآن  در  ویژه ای  قداست  دوازده،  عدد  گفت  باید  دیگر،  سوی  از 

بیعت  در  پیامبر  که  نماینده ای  دوازده  عیسی،  حضرت  حواری  دوازده  بنی اسرائیل، 

اول از انصار خواست انتخاب کنند، و دوازده امامی که به امتش بشارت داد پس از او 

خواهند آمد و دوازده امام گمراه در برابر آنان خواهند ایستاد و هشدار داد که از آنان بر 

حذر باشند. از طرفی به تصریح برخی روایات، در برابر هریک از این امامان دوازده گانۀ 

هدایتگر، امامی گمراه وجود دارد که مردم را به کج راهه فرامی خواند.

که پیامبر فرمود:  کرده است  مسلم روایت 
 در میـان اصحابـم دوازده منافـق هسـتند کـه هشـت نفرشـان، به هیچ وجـه 

را گـواه می گیـرم  ابـن حذیفـه گفـت: »خـدا   بـه بهشـت نخواهنـد رفـت... 

کـه دوازده نفـر از آنـان بـا خـدا و رسـولش دشـمن اند، هـم در دنیـا و هـم در روز 
آخرت«.2

1. حویزی، عبد علی، تفسیر نورالثقلین، 215/2.
2. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 122/8؛ نیز ابن حنبل، احمد، همان، 320/4.
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4_ 2_ 1_ سخن آلبانی دربارۀ امامان گمراه کننده

آلبانی، عالم بزرگ وهابیان، بعضی از احادیث را در مورد به حکومت رسیدن امامان 

که فهرست وار نقل می شود:  گمراه کننده پس از پیامبر صحیح دانسته 
حدیث شماره 2982: »از میان اصحاب من کسانی هستند که پس ازآنکه ترکشان گفتم، 

دیگر آنان را نخواهم دید«.

حدیث شماره 2864: »حکومت شما به دست مردانی می افتد که سنت را نابود می کنند 

و بدعت می گذارند«.

و  شوید  آتش  وارد  نمی گذارم  و  گرفته ام  را  شما  میان بند  »من   :2865 شماره  حدیث 

نزدیک است که رهایتان کنم ]از دنیا بروم[ و شما چون پروانگان و ملخ ها به سوی آن 

می شتابید«.

حدیث شماره 1749: »اولین کسی که سنتم را تغییر خواهد داد، مردی از بنی امیه است«.

وی این حدیث را تحت عنوان خبرهای پیامبر از غیب آورده و پس ازآن افزوده است: به نظر 

می رسد که منظور حدیث، تغییر روش و نظام انتخاب خلیفه و وراثتی کردن آن است!

حدیث شماره 744 را نیز صحیح دانسته است که: »اگر بنی ابی عاص سی نفر شوند، 

دین خدا را پر از نفاق و ریا می کنند و بندگان خدا را به بیگاری و بردگی می گیرند، اموال 

خدا را میان خود تقسیم می کنند«.

جالب اینکه او حدیث سفینه را به شماره 459 صحیح دانسته است و بااین حال در 

دفاع از امویان می گوید: 
اشــکالی نــدارد کــه خلفــای دیگــر پــس ازآن بیاینــد، چراکــه آنــان جانشــینان 

در  آنــان  از  منظــور  اســت،  واضــح  کــه  همان طــور  پــس  نیســتند!  پیامبــر 

حدیــث همینان انــد. کالم شیخ االســالم در رســالۀ نام بــرده اش، بــه وضــوح 

آن می افزایــد کــه گفــت: جایــز اســت کــه خلفــای پــس از خلفــای راشــدین 

را نیــز خلیفــه بنامیــم حتــی اگــر پادشــاه باشــند و جانشــین پیامبــر نباشــند.

اقوال امثال آلبانی و ابن تیمیه، بهانه ای به دست مستشرقین داده که پیامبر شما هرروز 



112
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

سخنی می گوید؛ روزی شخصی را لعن می کند، و روز دیگر به امام شدن همان شخص 

بشارت می دهد.

4_ 3_ مشروعیت بخشی به امامت امامان رّبانی با بیعت مردم

ائمه کسانی هستند که خداوند آنان را برگزیده است؛ پس بر امت واجب است که از 

ُهُم 
َ
ن یکوَن ل

َ
 أ

ً
ْمرا

َ
ُه أ

ُ
ُه َوَرُسول ا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی الّلَ

َ
آنان پیروی کنند: >َوَما کاَن ِلُمْؤِمٍن َول

1.>
ً
ِبینا الًا ّمُ

َ
ُه َفَقْد َضّلَ َضل

َ
ْمِرِهْم َوَمن یْعِص اهلَل َوَرُسول

َ
ِخیَرُة ِمْن أ

ْ
ال

اگر خدا کسی را برای رهبری امت انتخاب نکرده باشد، مسلمانان می توانند حاکمی 

برای خود انتخاب کنند و این انتخاب باید در چارچوب قوانین شرع باشد؛ اما وقتی 

خدا حاکمی را انتخاب می کند، کار پایان یافته است. خداوند، حکیم و خبیر است و 

مصلحت بندگانش را به خوبی می داند و بی شک کسی را که او برمی گزیند از انتخاب 

مردم بهتر خواهد بود.

شخص برگزیده نیاز به بیعت مردم ندارد؛ چراکه بیعت، حقی را به او اعطا یا از او سلب 

نمی کند؛ و اگر بیعتی هم در کار باشد، برای این است که مردم اثبات کنند در آسایش و 

سختی و جنگ و صلح همراه برگزیدۀ خدایند و تنهایش نخواهند گذاشت.

از همین روست که وقتی رسول خدا والیت امیرالمؤمنین ؟ع؟ را به مردم ابالغ نمود، 

دستور دادند که خیمه ای به پا کنند و مسلمانان برای والیتی که خداوند به آن امر کرده 

بود، ابتدا به علی تبریک بگویند و سپس با او بیعت کنند. تقّدم تبریک و شادباش بر 

بیعت، نشان دهندۀ نوع این بیعت است؛ یعنی بیعت مردم، به معنای پایبندی به 

خواست خدا و گزینش اوست، نه مشروعیت بخشیدن به خالفت علی ؟ع؟.

4_ 4_ تطبیق نادرست امامان رّبانی بر حّکام جور

که علمای اموی و عباسی هرکدام در تعیین مصداق امامان دوازده گانه به  گذشت 

1. احزاب/36.
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خطا رفتند؛ به عنوان نمونه در مطابقتی که صاحب عون المعبود از ابو حیان نقل کرده 

است، ترتیب امامان بدین صورت است: 
یزید، سپس معاویه  بعد معاویه، سپس پسرش  اول، خلفای چهارگانه، 

پسر یزید، سپس مروان بن حکم، بعد پسرش عبدالملک، بعد ولید پسر 
عبدالملک، سپس سلیمان پسر عبدالملک و بعد عمر بن عبدالعزیز«.1

این مطابقت دارای اشکاالت زیر است: 

1_ حضور نام لعن شدگان در میان دوازده امام؛ 

که اینان از امامان ربانی به شمار آورده اند، لعنت شدۀ پیامبرند؛  کسانی را  برخی از 

که مورد لعنت رسول خدا واقع شده است:  ازجمله مروان بن حکم 
روزی پیامبرصلی اهلل علیــه دیدنــد کــه ابــا ســفیان ســوار بــر شــتری اســت کــه 

 معاویــه افســار آن را گرفتــه و می کشــد و پســر دیگــرش را راه می بــرد، پــس 
پیامبر صلی اهلل علیه سوار و ساربان و راهنما را لعن کرد!2

2_ اطـالق امـام رّبانـی بـر شـخصی مثـل یزیـد کـه ننـگ ارتـدادش در تاریـخ اسـالم مشـهور 
است؛ 

3_ حـذف نـام امـام حسـن ؟ع؟؛ بااینکـه همـگان اتفاق نظـر دارنـد کـه وی خلیفـه بـوده 
اسـت؛ 

4_ عدم یادکرد از حضرت مهدی؟جع؟؛ 

5 _ نادیده گرفتن »حدیث سفینه« که سنی ها آن را صحیح می دانند.

4_ 5_ حذف نسب قریشی بودن امام

هســتند؛  ؟مهع؟  پیامبــر  عتــرت  همــان  ربانــی  ائمــۀ  اثناعشــری،  شــیعیان  مــا  نظــر   بــه 

نظرهــا غایــب  از  کــه  اســت  مهــدی  امــام  آخرینشــان  فرزنــدش،  یــازده  و   یعنــی علــی 

1. عظیم آبادی، محمد شمس الحق، همان، 361/11.
2. هیثمی، نورالدین علی، همان، 113/1.
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ــودن  اســت؛ البتــه در فقــه شــیعه، حاکمیــت در دوران غیبــت امــام، مشــروط قریشــی ب

نیســت.

به نظر شیعۀ زیدیه، باب امامت باز است و هر عالمی که از خاندان فاطمه و علی ؟امهع؟ 

باشد و با شمشیر قیام کند، امام است.

اما در میان اهل سنت، برخی شرط قرشی بودن امام را الزم ندانسته و حذف کرده اند؛ 

ازجمله ابوحنیفه، بر آن بود که قرشی بودن خلیفه ترجیح دارد؛ 1 اما نه به این معنا که 

خالفت حق ویژۀ  این قبیله باشد. به نظر وی، راز قریشی بودن خلیفه این بود که در شرایط 

خاص آن روزگار، یک خلیفۀ قریشی بهتر از دیگران می تواند انسجام و قدرت مسلمانان 

را حفظ کند. بنابراین به نظر ابوحنیفه، قریشی بودن خلیفه، اقتضای سیاسی آن عصر 
بود نه اینکه ویژگی جدایی ناپذیر خلیفه مسلمین برای همۀ دوره های تاریخی باشد.2

4_ 5_ 1_ تعصب بر قریشی بودن امام در نظر وهابیان

ابوحنیفه، اکثریت اهل تسنن، و به ویژه وهابّیت، روی قریش تعصب  ظاهرًا برخالف 

دارند و قریشی بودن را همچنان شرطی برای حاکم شدن می دانند.

گفته است:  کم را صحیح دانسته و  آلبانی شرط قرشی بودِن حا
بر مسلمین واجب است اگر در تالش خود برای بازگرداندن دولت اسالمی 

از  برگردند،  او  دین  به  کنند،  توبه  پروردگارشان  درگاه  به  هستند،  صادق 

قریشیان  خالفِت  احکام،  این  ازجملۀ  که  کنند  پیروی  دینش  احکام 
است؛ البته با رعایت شرایطی که در کتب حدیث و فقه بیان شده است.3

او روایت خالفت قریش را صحیح دانسته و می گوید: 
و  پیشـین  گمـراه  فرقه هـای  از  بعضـی  صریـِح  رد  صحیـح،  احادیـث  ایـن 

1. مسعودی، علی، مروج الذهب، 192/2.
2. میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسالم، 137/2.

3. َالبانی، محمد ناصرالدین، سلسلة االحادیث الصحیحة، 70/4، صحیحۀ شماره 1552.
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بعضـی از احـزاب اسـالمی جدیـد و نویسـندگان اسـت کـه عـرب و قریشـی 
را شـرط نمی داننـد... .1 بـودن خلیفـه 

نیز  را  او حدیث دیگر )الخالفة فی قریش والحکم فی األنصار والدعوة فی الحبشة( 
صحیح دانسته و بر اساس آن می گوید: 

ریاست و خالفت باید از آن قریش باشد، اداره حکومت به دست انصار و 
تبلیغ و دعوت به عهدۀ مردم حبشه.2

بنا بر فتوای او، واجب است که حاکِم زمان ما از قریش، وزرا از انصار  و  وزیر ارشاد و اوقاف 
و مفتی از آفریقا باشند؛ البته بنا بر احتیاط بهتر است که مورد آخر از  اتیوپی باشد!3

5_ مشخصات امامان دوازده گانه بر اساس حدیث بشارت
کامل نقل شده، اما همین مقدار از روایت، دو مشخصه برای  گرچه  حدیث بشارت ا

امامان دوازده گانه معرفی می کند: 

5_ 1_ قریشی اما از خاندان پیامبر
سـنت،  اهـل  گـر  ا و  پیامبرنـد؛  عتـرت  از  دوازده گانـه  امامـان  کـه  اسـت  معتقـد  شـیعه 
قریشـی بـودن امامـان را بـر اسـاس حدیـث بشـارت پذیرفته انـد، بـر اسـاس شـواهد ذیـل 

کـه آنـان نمی تواننـد از غیـر بنی هاشـم باشـند:  نیـز بایـد بپذیرنـد 

5_ 1_ 1_ گواهی امیرالمؤمنین ؟ع؟

و  هستند؛  او  اهل بیت  میان  از  امام  دوازده  این  فرمود  پیامبر  که  است  معتقد  شیعه 
که فرمود:  سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البالغه شاهد بر این مطلب است، آنجا 

به خدا قسم، قریش کینه ای از ما ندارد جز آنکه خدا ما را بر آنان برگزید و 
آنان را در زمرۀ خود درآوردیم.4

1. همان، صحیحۀ شماره 1006.
2. همان، صحیحۀ شماره 1851.

3. همان.
4. رضی، سید محمد، نهج البالغه، خطبۀ 33.



116
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

در خطبه ای دیگر فرمود: 
کجایند کسانی که پنداشتند راسخان در علم آن هایند نه ما اهل بیت؟ بر 

ما دروغ می بندند و ستم روا می دارند، و لذا خداوند ما را رفعت داد و آنان را 

پایین برد، به ما عطا کرده و آنان را محروم داشته، ما را به درون برده و آن ها 

را از در رانده است. راه هدایت به پایمردی ما طلب شود و کوری و گمراهی 

به یاری ما از میان رود. بی شک امامان از قریش اند و نهال وجودشان را در 

خاندان هاشم کاشته اند؛ این منزلت غیر آنان را سزاوار نیست و والیت را 
کسی جز ایشان شایسته نباشد.1

ایـن سـخن امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ گویـی شـرح و تفسـیر حدیـث بشـارت بـه ائمـۀ دوازده گانه 

است.

5_ 1_ 2_ برتری بنی هاشم بر دیگران

از  ائمــۀ دوازده گانــه  انتخــاب  در  اعتقــاد شــیعه  گــواه  کــه می توانــد  مطلــب دیگــری 

ــارۀ  ــنت درب ــل س ــای اه ــه علم ک ــت  ــخنانی اس ــد، س ــت ؟مهع؟( باش ــم )اهل بی بنی هاش

کرده انــد:  برتــری ایــن خانــدان بــر دیگــر قبایــل و تیره هــای قریــش نقــل 

در صحیح مسلم دراین باره به نقل از واثلة بن اسقع آمده: 
شنیدم رسول خدا می گوید: »خدا از میان فرزندان اسماعیل، کنانه را و از میان 

کنانه، قریش را  و  از  قریش، بنی هاشم را  و  از  میان بنی هاشم، مرا برگزید«.2

ایـن روایـت را ترمـذی هـم نقل کرده و صحیح دانسـته اسـت.3 سـپس احادیث دیگری 
بـا همیـن مضمـون در کتابـش ذکـر کرده اسـت. از جمله به نقل از عبـاس عموی پیامبر 

گفت:  که 
بـه پیامبـر گفتـم: »ای رسـول خـدا! قریـش جمـع شـدند و دربـارۀ حسـب و 

1. همان، خطبۀ 144.
2. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 57/8.

3. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 243/5 و 245.
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نسبشـان باهـم صحبـت می کردنـد و گفتنـد: تـو ماننـد نخلـی هسـتی که در 
زبالـه دان رشـد کـرده اسـت«.

پیامبر گفت: »خدا مرا آفرید و مرا در بهترین شاخه ها قرار داد و از میان دو 
گروه برترینشان؛ سپس قبیله ها را ایجاد کرد و مرا در بهترین قبیله قرار داد؛ 
از  داد؛ پس من  قرار  آن ها  بهترین  در  مرا  و  کرد  ایجاد  را  سپس خانواده ها 

جهت فردی و خانوادگی، برترینشان هستم«. 1

ترمذی این روایت را نیز حسن دانسته و حدیث دیگری مانند آن آورده است و آن را هم 

صحیح دانسته است.

ِمیَن... 
َ
َعال

ْ
ی ال

َ
 ِإْبَراِهیَم َوآل عمران َعل

َ
 َوآل

ً
بخاری نیز در تفسیر آیۀ >ِإَنّ اهلَل اْصَطَفی آَدَم َوُنوحا

إَنّ اهلَل َیْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْیِر ِحَساٍب< از ابن عباس نقل می کند: 
منظور از آل عمران، مؤمنان آل ابراهیم است؛ و آل یاسین، همان آل محمد 

هستند.2

احادیثی که دربارۀ انتخاب الهی بنی هاشم و برگزیدن آنان و برتری شان بر امت واردشده 
پیامبر  از خاندان  امام  دوازده  که  این حقیقت است  بر  و دلیلی دیگر  است، حجت 

هستند.

5_ 1_ 3_ سخن قندوزی

قندوزی حنفی می گوید: 
برخـی از محققیـن می گوینـد: احادیثـی کـه بـر وجـود دوازده جانشـین پـس 
از پیامبـر صلـی اهلل علیـه داللـت دارنـد، از طـرق زیـادی روایـت شـده اند... 
بـا توجـه بـه زمـان و مـکان و شـرایط ایـن حدیـث، معلـوم می گـردد کـه منظور 

رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه از ایـن کالم، دوازده امـام از اهل بیـت اوسـت؛ 

زیـرا نمی تـوان گفـت کـه مقصـود، خلفـای صحابـی بوده انـد، چـون کمتـر از 

1. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 243/5 و 244.
2. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، 138/4.
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دوازده نفرنـد؛ و نمی تـوان ادعـا کـرد کـه پادشـاهان امـوی بوده انـد، چـون از 
جهتـی بیـش از دوازده نفرنـد و جـز عمر بن عبدالعزیز آشـکارا به مردم ظلم و 
سـتم زیادی روای می داشـتند؛ و از جهت دیگر از بنی هاشـم نبودند، چون 
طبـق روایـت جابـر، پیامبـر صلی اهلل علیـه فرمـود: همگـی از بنی هاشـم اند. 

پادشـاهان عباسـی نیـز بیـش از عـدد گفتـه شـده اند.

پس باید این حدیث را به دوازده امام از اهل بیت پیامبر تفسیر کرد که آنان 
پرهیزکارترینشان  و  باتقواترین  و  واالمقام ترین  و  خود  زمان  مردم  داناترین 

بودند که حسب و نسبشان از همه برتر بود و نزد خدا گرامی تر بودند.1

اما شارحان سنی، این تفسیر را نمی پذیرند؛ چون با پذیرش آن درواقع شیعه شده اند.

ــه دوازده  ــا تفســیرها و تطبیق هــای مختلــف، عــدد حاکمــان را ب ــان تــالش می کننــد ب آن
برســانند؛ از خلفــای اربعــه گرفتــه تــا پادشــاهان ســلجوقی؛ ولــی باز بــه نتیجه نرســیده اند. 
تــا اینکــه کوشــیده اند بهتریــن آنــان را گزینــش کننــد و مصــداق یکــی از دوازده امــام قــرار 

دهنــد.2

5_ 1_ 4_ حدیث ام سلمه دربارۀ امیرالمؤمنین ؟ع؟

بسیاری از احادیث پیامبر دربارۀ اهل بیت ؟مهع؟، پنهان شده و یا روایت نشده است؛ از 

که برخی از این احادیث را از میان منابع پیشین اهل سنت  کتاب های حدیثی مهمی 

کتاب کفایة األثر ابن خزاز قمی رازی، دانشمند شیعی قرن  گردآورده،  دربارۀ ائمه؟مهع؟ 

چهارم است؛ او در بخشی از کتابش، احادیثی را دربارۀ اهل بیت ؟مهع؟ از طریق صحابه 

کرده است؛ دو حدیث ذیل از آن جمله است:  از رسول خدا نقل 
سـداد گفـت: روز جنـگ جمـل، بـا خـود گفتـم: »مـن نه بـه نفع علـی خواهم 
جنگیـد نـه علیـه اش!« تـا نیمـۀ روز، جنگـی نکـردم؛ نزدیکی های شـب که 
شد، خدا در دلم انداخت که همراه علی بجنگم، پس در رکابش جنگیدم، 

1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، 446.
2. ر.ک: عظیم آبادی، محمد شمس الحق، همان، 361/11.
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تا آنچه رخ داد، شد. پس من به مدینه بازگشتم و نزد ام سلمه رفتم، از من 
پرسـید: »از کجـا می آیـی؟« گفتـم: »از بصره«. گفت: »با کـدام گروه بودی؟« 
گفتـم: »ام المؤمنیـن! مـن تـا نیمـۀ روز دسـت از جنـگ بازداشـتم، و خـدا بـه 
 دلـم انداخـت کـه همـراه علـی بجنگـم«. گفـت: »چـه خـوب کـردی! مـن 
مـن  بـا  بجنگـد،  علـی  بـا  کـه  ›هـر  گفـت:  کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟  رسـول  از 
جنگیـده اسـت، هـر کـه بـا مـن بجنگـد، بـا خـدا جنگیـده اسـت.‹« گفتم: 
»پـس بـه نظـر شـما حـق بـا علـی اسـت«. گفـت: »بلـی! علـی بـا حـق اسـت 
و حـق بـا علـی اسـت. اّمـت محمـد؟ص؟ در حـق پیامبرشـان بی انصافـی 
کردنـد؛ آنـان کسـی را برتـری دادنـد و پیـش بردنـد کـه پیامبـر ؟ص؟ او را عقـب 
رانـده بـود و کسـی را کـه پیامبـر ؟ص؟ جلـودار قـرار داده بـود، عقـب راندنـد. 
نامـوس  و  داشـتند  مصـون  خانه هایشـان  در  را  ناموسشـان  و  زنـان  آنـان 
پیامبـر را بیـرون آوردنـد و بـه نابـودی کشـاندند! بـه خـدا قسـم شـنیدم کـه 
پیامبـر ؟ص؟ فرمـود: ›در میـان امـت مـن، اختـالف و چندگانگـی اسـت؛ اگـر 
بـر امـری اجتمـاع کردنـد، جمـع شـوید، و اگـر دچـار تفرقـه شـدند، از میانـه 
جنگیدنـد  اگـر  می کننـد،  چـه  اهل بیـت  ببینیـد  زمـان  آن  باشـید،  روان 
همراهشـان بجنگیـد و اگـر صلـح کردنـد، صلـح کنیـد، و اگـر کنـاره گرفتند، 

کنـاره بگیریـد. حـق بـا آنـان اسـت، هـر جـا کـه باشـند.‹«

گفتـم: »اهل بیـت او کیان انـد؟« گفـت: »اهل بیـت او کسـانی هسـتند کـه به 

ما دسـتور داده به دامانشـان چنگ زنیم«. گفت: »آنان امامان پس از اویند 

 و چنان کـه گفتـه، تعدادشـان بـه تعـداد نقبـای بنی اسـرائیل اسـت: علـی 

و دو فرزنـدش و ُنـه تـن از نسـل حسـین، اهل بیـت پیامبرنـد. آنـان پاکان اند و 

امامـان معصوم انـد کـه مبـرا از خطـا و اشـتباه اند«. گفتـم: »به خدا قسـم ]اگر 

چنیـن اسـت[ پـس مـا هـالک شـده ایم!« گفـت: »هـر گـروه بـه آنچـه دارنـد، 
خشـنود و خرسـندند«.1

1. ابن خزاز قمی، محمد بن علی، همان، 180. 
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5_ 2_ عدم شرط حکومت، در امامت امامان دوازده گانه

حدیث دوازده امام، داللتی بر حکومت کردن یا نکردن امامان پس از پیامبر ندارد و فقط 

می گوید امامان بالفاصله پس از وفات پیامبر خدا به امامت می رسند، خواه بر مسند 

قدرت بنشینند، خواه دیگران بر آنان حکمرانی کنند.

که امت پیامبر تنهایشان می گذارند و با آنان  در روایت سمره و ابن مسعود هم آمده 

کبیر طبرانی آمده است:  دشمنی می کنند. در معجم 
برای این امت دوازده قیم خواهد بود که اگر تنها رها شوند گزندی به آنان 

نرسد... دوازده قیم که دشمنِی دشمنان ضرری به آنان نخواهد زد.1

با این نشانه ها می توان حدیث پیامبر را با دوازده نفر از عترتشان مطابقت داد.

همچنین از متن احادیث این گونه برمی آید که مدت امامتشان بسیار طوالنی است و 

ثابت شده که تا آخر دنیا باقی خواهند بود. چنین چیزی ممکن نیست مگر همان طور 

که در احادیث آمده، خداوند عمر آخرینشان را بلند گرداند.

کرده است:  ابو صالح حلبی روایت 
از رسول خدا نقل می کند که فرمود: »این دین همچنان  انس بن مالک 

باقی و پابرجاست تا دوازده نفر از قریش وجود دارند، پس اگر پایان یابند، 
زمین اهلش را در خود فرو می بلعد«.2

همچنین در إعالم الوری و کافی نقل شده است که ابوحمزه از امام صادق ؟ع؟ پرسید: 
»آیا زمین بدون امام باقی می ماند؟« فرمود: »اگر بماند ]اهلش را[ فرو می بلعد«.3

پس راهی جز تفسیر این احادیث به دوازده امام از عترت پیامبر؟ص؟ باقی نمی ماند؛ زیرا 

هر که را به جای آنان بنشانیم، به تناقض ها و اشکاالت زیادی برمی خوریم!

1. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 213/2.
2. ابو صالح حلبی، تقی بن نجم الدین، تقریب المعارف، 173.

3. طبرسی، فضل بن حسن، إعالم الوری، 364؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 179/1.
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نتیجه گیری

حدیث بشارت به امامان دوازده گانه، در متون حدیثی اهل سنت نقل شده است. نوع 

گزارش این روایت، ابهاماتی را در متون ایجاد کرده و باعث به خطا افتادن برخی از علما 

شده است؛ تعیین مصادیقی از حکام اموی و عباسی به عنوان امامان رّبانی، یکی از 

این موارد است.

تا با گزارشی از متن حدیث بشارت در متون اهل سنت و ارزیابی  این نوشتار کوشید 

راویان آن از دیدگاه اهل سنت، خطاهای راه یافته در تفسیر این حدیث را نشان دهد. 

متون  و  مسلمانان  سیرۀ  با  حدیث،  این  به  استناد  که  کرد  اشاره  مواردی  به  ادامه  در 

اسالمی تعارضی ایجاد کرده بود.

در پایان نیز به گواهی دیگر متون، ازجمله سخن امیرالمؤمنین ؟ع؟ و حدیث ام سلمه، 

بیان شد که آن بخش منقول از حدیث بشارت، درست است اما مفسرین حدیث در 

تطبیق آن به خطا افتاده اند؛ چراکه امام، قریشی و از خاندان و عترت پیامبر ؟ص؟ است.
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حديث بشارة رسول الله باألمّئة االْثني َعَش يف كتب أهل السنة

الشيخ علي الكوراني العاملي1 / عباسعلي مردي

الخالصة:

لقد أخرب رسول الله يف خطبة حّجة الوداع عن األمّئة االْثني َعَش من بعده، وقد وردت هذه الروايات 

يف كتب أهل السنة عن ثاث شخصيات، اهتم علامء السنة بطريق واحد، وهو ما روي عن جابر بن 

سمرة.

ـ نقوداً حول عرض  ـ بعد نقل خرب بشارة الّنبّي باألمّئة االْثني َعَش  لقد أورد الكاتب يف هذا املقال 

علامء الحديث لهذا الخرب، منها: إيجاز مسلم والبخاري يف تفسريهم للخرب، ترجيح رواية الطفل عىل 

سائر الرواة، التطبيق العجيب لهذا الخرب عىل الخلفاء األموّيني والعباسّيني.

ة: حديث البشارة باألمّئة االْثني َعَش، جابر بن سمرة، الخلفاء األموّيني، الخلفاء  املفردات األساســيّ

العباسّيني، األمّئة االْثني َعَش.

 .www.alameli.net 1. حمقق و مؤلف یفي احلوزة العلمیة بقم
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The Prophet’s Promise about Twelve 
 Imams in the Sunni Tradition

Ali Kurani Ameli 1  

Abstract 
During his farewell pilgrimage, Holy Prophet announced glad tidings 
about his twelve successors. This announcement is reported by 
Sunni scholars mainly through three narrators. However, they have 
paid attention mostly to one of these reports, which is narrated by 
Jābir b. Samura and has some ambiguity at the end. Narrating the 
glad tidings of the Twelve Imams, the author tries to challenge the 
approaches of Sunni traditionalists. Questionable brevity of Bukhārī 
and Muslim in narrating this hadith, preferring a child narrator to all 
other narrators, and dubious adaption of this Hadith to Umayyad and 
‘Abbasid Caliphs are among these challenges.

Keywords: Tidings of Twelve Imams, Jābir b. Samura, Umayyad Dynasty, 
‘Abbasid Dynasty, Twelve Imams. 

1. Independent researcher in Islamic Thought and History (www.alameli.net).).
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