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کریم مؤمنی

چکيده

در منابع معتبر اهل سنت ،احاديث فراوانی با اسناد صحيح از پيامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ
پیشگویی حضرت پیرامون ظهور دو گروه از راهبران جامعه بیان شده است :دستۀ ّاول،
ً
امامان ّ
حق و خلفای راستين که عمدتا در قالب احاديث «اثناعشر» معرفی شدهاند؛ و
دستۀ ّدوم ،امامان و حاکمان جور .زبان احادیث نبوی دربارۀ دستۀ اول ،بشارتآمیز و
پیرامون دستۀ دوم ،پرهیز آمیز و ترساننده است .پیامبر اکرم؟ص؟ برای شناخت و تمییز
هر یک از این دو گروه ،شاخصههایی را معرفی کردهاند .در اين نوشته ،ضمن تبيين
مضامين احاديث و تفکيک و مقايسۀ شاخصههای هر گروه در قبال همديگر ،با دستاویز
االشياء باضدادها» ،ثابت شده است که ویژگیهای امامان ّ
ُ
حق،
قرار دادن قاعدۀ ُ«ت َعرف
فقط بر ائمۀ اثناعشر؟مهع؟ که اماميه باورمند به آنها است ،قابل انطباق بوده و تطبيق این
ویژگیها بر حاکمان جور ،با محتوای رواياتی که عالمان اهل ّ
سنت در منابع دستاول
خود نقل کردهاند ،ناسازگار است.

کلیدواژهها :روايات اثناعشر ،شاخصههای تمييز ائمه ،مصداق يابی امامان
حق ،امامان جور.
 .1دانشآموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و فارغالتحصیل سطح سه مرکز تخصصی امامت
اهلبیت؟مهع؟.

صفح ـ ـ ـ ــ ــه 150 _ 125

مقدمه
شــيعۀ اماميــه و پيــروان اهلبیــت؟مهع؟ از زمــان حيــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بــا در نظــر
گرفتــن احادیــث آن حضــرت ،معتقدنــد كــه مســئلۀ جانشــينی پيامبــر ،امــری الهــی
بــوده و جانشــينان آن حضــرت ،از جانــب پــروردگار برگزیــده شــده و توســط پیامبــر بــه
ّامــت اســامی معرفــی گشــتهاند .پيامبــر در زمــان حيــات خويــش ،در مناســبتهای
متعــدد و بــا تعابيــر مختلــف ،بــه معرفــی جانشــينان خويــش پرداختــه و معيارهايــی
را بــرای شــناخت خلفــای راســتين و تمييــز آنهــا از حاکمــان جــور بيــان نمودهانــد؛
ّامــا باوجــود تأکیــدات حضــرت ،ايــن معيارهــا پــس از پيامبــر اکــرم؟ص؟ از جانــب اکثــر
مســلمانان مــورد بــی ّ
توجهــی قــرار گرفــت؛ يــا اينکــه در مقــام مصــداق يابــی ،مــورد

تحريــف و سوءاســتفاده واقــع شــد ،تــا آنجــا کــه شــاخصههای امامــان حــق بــه نفــع
حاکمــان جــور مصــادره گرديــد.
عمده ویژگیهای امامان حق ،در قالب احاديث «اثناعشر» بيان شده است که در آنها
126

بهصراحت از وجود دوازده جانشين برای پیامبر اکرم؟ص؟ تا روز قيامت خبر داده شده
است .در ادامه ،با تمسک به احادیث نبوی ،مهمترین شاخصههای امامان ّ
حق و نیز
امامان جور را برشمرده و آنها را با یکدیگر مقایسه میکنیم تا مصادیق هر یک از این دو
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گروه ،شناخته شود.

 _1اعتبارسنجی احاديث اثناعشر
صحت و اعتبار احاديث اثناعشر نزد علمای اهل سنت مورد اجماع و اتفاق است؛
زیرا عالوه بر اينکه اين احاديث در معتبرترين کتابهای حديثی و منابع نخستين اهل
ّ
سنت مانند صحيح بخاری و تاریخ کبیر وی (با  3سند صحيح) ،در صحیح مسلم
(با  8سند صحیح) ،در سنن ابو داوود (با  3سند صحیح) ،در سنن ترمذی (با  2سند
صحیح) ،در مسند احمد حنبل (با  33سند صحیح) ،در معجم کبیر طبرانی (با
حدود  40سند صحيح) و ...به تواتر از راویانی چون جابر بن سمره ،1سمرة بن جناده
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الصحیح2640/6 ،؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الصحیح.3/6 ،

(پدر جابر) ،1سعد بن ابیوقاص ،2عبداهلل بن مسعود ،3عبداهلل بن عمر (عمرو) ،4ابی
جحيفه (وهب بن عبداهلل) 5و انس بن مالک 6نقل گرديده است.
تعدادی از علمای اهل سنت نيز بر ّ
صحت این احاديث ،ادعای اجماع کردهاند؛
َ
َ
ََ َ ٌ ََ
حافظ بغوی در مورد صحت این حديث میگوید« :هذا ح ِد
يث ُم ّتف ٌق َعل ِص ّح ِت ِه».7
همچنين ابن حجر هیتمی پس از نقل حديث اثناعشر میگويد« :هذا َ
احل ِديث ُ جم ٌ
مع
َ
َ
9
َعل ِص ّح ِت ِه»؛ 8و در جای دیگر میگوید« :احمد با سند صحيح اين را نقل کرده است».
يسَ :ه َذا َحد ٌ
ترمذی در سنن خود پس از نقل حديث میگوید«َ :ق َال ُابو ِع َ
يث َح َس ٌن
ِ
يح» 10.کوتاهسخن آنکه تاکنون هیچیک از علمای فريقين در ّ
َص ِح ٌ
صحت اين احاديث
خدشه و مخالفتی نکرده است و حتی ابن تيمیه در منهاج ّ
السنة ،صحت اين روایات
را پذيرفته و فقط بر داللت و تطبیق آنها بر مصاديق بحث کرده است.

 _2جایگاههای ایراد حدیث توسط پیامبر اکرم؟ص؟
بــر پایــۀ منابــع اهــل ســنت ،رســولاهلل؟ص؟ حديــث «اثناعشــر خلیفــة» را در اماکــن و
 .1طبراني ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الکبير.197/2 ،
 .3مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن52/1 ،؛ ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن501/4 ،؛ هیتمی ،ابن
حجر ،الصواعق المحرقه43/1 ،؛ ابن کثیر ،اسماعيل ،تفسیر القرآن.134/5 ،
 .4هیتمی ،ابن حجر ،همان 53 ،و 54؛ مروزی ،نعیم بن حماد ،همان؛ ترمذي ،محمد بن عیسی،
.501/4
ّ
 .5بخاری ،محمدبن اسماعیل ،التاريخ الكبير411/8 ،؛ بزار ،أحمد بن عمرو ،المسند127/2 ،؛
طبرانی ،سلیمان بن احمد.120/22 ،
ّ
 .6سيوطی ،جالل الدین ،جامع األحاديث 66/18؛ متقی هندی ،علی بن حسام الدین،
کنزالعمال.34/12 ،
 .7بغوي ،حسین بن مسعود ،شرح السنة.346/7 ،
 .8هیتمی ،ابن حجر ،الصواعق المحرقه.43/1 ،
 .9همان.

 .10ترمذیّ ،
محمد بن عیسی ،جامع سنن.501/ 4 ،
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 .2همان.198 ،
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ّ
عشــيۀ روز جمعــهای
مناســبتهای مختلفــی بيــان و اعــام نمودهانــد :یکــم :در
كــه اســلمی در آن رجــم شــد1؛ دوم :در حجــة الــوداع در ضمــن خطب ـهای کــه روز عرفــه
در عرفــات بیــان فرمودنــد2؛ ســوم :در خطبــهای کــه پيامبــر در منــی ايــراد فرمودنــد3؛
چهــارم :درجايــی کــه يــك يهــودی نــزد پيامبــر اکــرم آمــد و از حضــرت در مــورد اوصيائــش
ســؤال پرســید و حضــرت یکبهیــک ،اســامی اوصيــاء خويــش را نــام بردنــد4؛
پنجــم :در ضمــن خطبــهای کــه حضــرت در مســجد ّ
النبــی ایــراد فرمودنــد5؛ ششــم:
هنگامیکــه عــدهای از قريــش بــرای توضیــح بیشــتر پیرامــون ایــن حدیــث ،بــه منــزل
حضــرت رفتنــد.6

 _3ویژگیهای امامان و خلفای راستين با ّ
توجه به احاديث اثناعشر
بــا ّ
توجــه بــه تنــوع بیــان حضــرت در اماکــن متعــدد در نقــل احادیــث «اثناعشــر» ،بايــد
ّ
محتــوای همــه نقلهــا و قيــود توضيحــی و احتــرازی متعــددی کــه در ايــن روايــات
بهکاررفتــه را بــرای اســتخراج ايــن ّ
مميــزه هــا و شــاخصهها مــورد تبييــن و بررســی قــرار داد
128

تــا مصادیــق امامــان دوازدهگانــه ،بهدرســتی مشــخص شــود .بــا ایــن توضیــح ،میتــوان
ایــن ویژگیهــا را اینگونــه برشــمرد:
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ّ
 _1 _3حصر تعداد ائمه و خلفای حق در عدد دوازده

اولين ويژگی مشترک در همۀ روايات مورداشاره ،انحصار عدد آنها در عدد دوازده
است که پيامبر اکرم آن را به دو صورت اعالن فرمودهاند؛ یکی تصريح به عدد دوازده و
دیگری تشبیه به تعداد نقبای حضرت موسی؟ع؟.
 .1نیشابوری ،مسلم ،همان4 /6 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،المسند .89 /5
 .2همان.96 _ 93/5 ،
 .3همان.87 _ 99/5 ،
ّ
 .4جويني ،ابراهیم بن محمد ،فرائدالسمطين 312/ 1 ،و .132/ 2
 .5طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان.179/ 2 ،
 .6همان253 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان.92/5 ،

 _1 _1 _3تصریح به عدد دوازده

اینگونـه از احادیـث ،در غالـب مصـادر دسـتاول اهـل سـنت آمـده اسـت .بهعنـوان
َُ ُ
َ
«س ْع ُـت َّالن َّ
ـولَ :ي ُك ُ
ـون
ب؟ص؟ يق
نمونـه ،بخـاری از جابـر بـن سـمره چنیـن نقـل میکنـدِ :
ِي
ً
1
اثناعشـر ِاميـرا».
مسلم نيشابوری نیز به نقل از همین راوی میگوید :نزد پيامبر رفتم و پدرم با من بود و
ً
َ َ ًَ
ً َ ْ
ُ ََ ّ
2
الد ُ
ين َع ِزيزا َم ِنيعا ال اث َ ْن َعش َر خ ِليفة».
شنیدم پيامبر میفرماید« :ال َي َزال هذا ِ
 _2 _1 _3تشبيه به نقبای حضرت موسی؟ع؟

ابن کثير در تفسیر خود به نقل از احمد حنبل با سند صحیح از مسروق نقل میکند:
ما نزد عبداهلل بن مسعود نشسته بوديم و او برای ما قران قرائت میکرد؛
سپس مردی به او گفت« :ای ابا عبدالرحمن! آیا از رسولاهلل سؤال کرديد
این امت چند خلیفه خواهد داشت؟» او گفت« :از وقتیکه وارد عراق
شدم ،کسی غير از تو در مورد اين مسئله از من سؤال نپرسيده است»
سپس گفت« :آری ،همانا ما [دراینباره] از رسولاهلل سؤال کریم وايشان
فرمودند‹ :دوازده خلیفه ،مانند نقبای بنیاسرائیل›»3و.4
در روايت مورداشاره از ابن مسعود آمده است« :كم ميلك هذه ّ
االمة من خليفة؟ ...فقال

 .1بخاری ،محمدبن اسماعیل ،همان.2640/6 ،
 .2نیشابوری ،مسلم ،همان.3/ 6 ،
 .3ابن کثير ،اسماعیل بن عمر ،تفسير القران العظيم.59 /3 ،
 .4همانگونه که مالحظه میکنید ،در این نقلها و نیز نقلهای دیگری که متعرض آنها نشدیم،
ضرورت وجود خليفه برای پيامبر اکرم؟ص؟ مفروغ عنه دانسته شده و از پيامبر یا صحابه ،تنها
در مورد عدد آنها سؤال شده است .نکته دیگر آنکه دستکم میتوان دو صفت مشابه در این
شباهت در عدد؛ زیرا بر پایۀ آیه  12از سوره مبارکه مائده ،نقبای بنیاسرائیل
دو گروه یافت :یکی
َ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
َ َ ََْ ُْ ُ َْْ َ َ َ َ
ُ
َ
ْ
م اثني عشر نقيبا>؛ و دیگری
ي ِإسرائيل و بعثنا ِمنه 
دوازده نفر بودند< :و لقد أخذ الله ميثاق بن 
ْ
َ
َ
شباهت در برگزیده شدن از جانب خداوند؛ همانگونه که از فعل «بعثنا» آشکار است ،خداوند
متعال ،گزینش این نقبا را به خود نسبت میدهد.
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 _2 _3خلفای اثناعشر ،خلفای تمام ّامت تا روز قيامت هستند

129

َّ
اثناعشر1»...؛ در روایت احمد حنبل ،حضرت فرمودند«َ :ی ُك ُ
االم ِة اثناعشر
ون ِ َل ِذ ِه
َ ًَ
خ ِليفة»2؛ و در نقل طبرانی آمده است« :يكون هلذه االمة اثناعشر ّقيما».3
در تمامی این نقلها و نیز روایات مشابه آنها ،از خلفای تمامی امت اسالم بحث شده
است؛ و میدانیم که امت پیامبر تا روز قیامت تداوم خواهد داشت.
افزون بر این ،در برخی نقلها ،عبارت «تا روز قیامت» بهصراحت بهکاررفته است؛
َ َ ُ ّ ُ َ ً َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ
ون َعل ْيك ُم
الدين ق ِائا حت تقوم الساعة او يك
مانند نقل مسلم در الصحیح« :اليزال ِ
َ ًَ
4
اثناعشر خ ِليفة»...
 _3 _3خلفای اثناعشر همه از قريش هستند
ُ ُّ
ُ
قيد «کل ُهم ِمن ق َريش» در بسياري از روايات اثناعشر آمده است 5و .6در برخي نقلها نیز
ُ ُّ
عبارت «کل ُهم ِمن َب ِ ين هاشم» آمده است.7
 _4 _3ائمه اثناعشر هادیان ّامت به دين حق و صراط مستقيم هستند
130

در برخی از نقلهای احادیث اثناعشر ،بر ویژگی هادی بودن این خلفا به دین حق و
صراط مستقیم ،تصریح شده است.
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 .1هیتمی ،ابن حجر ،الصواعق المحرقه.54 /1 ،
 .2ابن حنبل ،احمد ،همان.106 /5 ،
 .3طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان.196/2 ،
 .4نیشابوری ،مسلم ،همان.4/ 6 ،
 .5همــان3/6 ،؛ بخــاري ،محمدبــن اســماعیل ،همــان2640/6 ،؛ ابــن حنبــل ،احمــد ،همــان،
98 _ 99/ 5؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان.197 / 2 ،
ُ
ُ ُّ ْ ْ َُْ
ش» با شک و ترديد نقل شده است و حکایت
 .6گرچه در غالب گزارشها ،عبارت « كلهم ِمن قري ٍ
ّ
عدهای بهعمد با سروصدا و تکبیر و ّ
ضجه و نشستوبرخاست ،قصد
از این دارد که در اینجا
داشتند نگذارند سخن پیامبر درست به گوش مردم برسد .ر.ک :بخاری ،محمد بن اسماعیل،
همان3/ 6 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان 98 / 5 ،و 99؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان،
.197/ 2
ّ
 .7حنفي قندوزي ،سلیمان ،ينابيع الموده.262 / 3 ،

َّ
«ان ُه َل َ ْت ِلك َه ِذ ِه ْال َّمة َح َّت َي ُك َ
ون ِم ْ َنا
در روایتی از پيامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است:
هم َي ْع َمل ب ْ ُ
ال َدى َو ِدين ْ َ
اثناعشر َخ ِل َيفة ُك ّل ْ
ال ّق».1
ِ
ِ
در حدیث دیگری ،قريب به اين مضمون وجود دارد« :اليزال هذه االمة مستقمي امرها
2
امت عىل
حىت يكون اثناعشر خليفة»  .در روایتی نیز رسولاهلل؟ص؟ میفرمایند« :ال تزال ي

احلق ظاهرين ،حىت يكون علهيم اثناعشر اميرا».3

 _5 _3قوام و پايداری دين بهوسیلۀ اين دوازده خليفه است
ً
ُ
َ
َ
ُ
ّ
الد ُ
ين ق ِائا َح ّت َتق َوم
مسلم به سند خود از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت میکند« :ال َي َزال ِ
ُ
َ َ ً ُ ُّ ْ ْ َُْ
َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ
ش».4
الساعة او يكون عليكم اثناعشر خ ِليفة كلهم ِمن قري ٍ
 _6 _3اين دوازده خليفه مايۀ عزت و سرافرازی دين اسالم هستند
َ
ً
ْ
االس ُ
همو در حدیثی دیگر به نقل از پیامبر اکرم؟ص؟ میآورد« :ال َي َز ُال ْ
الم َع ِزيزا ال اث َ ْن
َ َ ًَ
َعش َر خ ِليفة».5

 .1عسقالنی ،ابن حجر ،فتح الباری266/ 20 ،؛ ابن جوزی ،أبوالفرج ،کشف المشکل289/ 1 ،؛ این
ّ
هر دو ،روايت را از مسندالکبير مسدد نقل کردهاند.
 .2طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان.197/ 2 ،
 .3همان.253/2 ،
 .4نيشابوری ،مسلم ،همان4 /6 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان89/ 5 ،؛ ابو داوود ،سلیمان ،همان ،ح
3731؛ ّبزار ،أبوبکر ،مسند127/2 ،؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان.197/ 2 ،
 .5نیشابوری ،مسلم ،همان3/ 6 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان90/ 2 ،؛ ابو داوود ،سلیمان ،همان،
.508/2
 .6منيع :غير قابل نفوذ ،غالب و چيره ناپذير .به کتب لغت ،ذیل این ماده رجوع کنید.
 .7ابن حنبل ،احمد ،همان93 _ 101/ 5 ،؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،همان.197/ 2 ،

شناخت امامان ّ
حق از امامان جور بر پایۀ
شاخصهها با محوریت احادیث نبوی «ائمۀ اثنا عشر»

 _7 _3باوجوداین دوازده خليفه دين اسالم منيع است
ََ ُ ََ ُْ َ ً
احمد حنبل و طبرانی به سند خود از پيامبر چنین نقل میکنند« :ال يزال هذا االمر ع ِزيزا
َ ًَ َ ُ َ ْ ُ 6
َ َ ًَ
َ َ ْ
م ِنيعا ينصر
ون َعل َم ْن َن َاو ُاه ْم َعل ْي ِه ال اث َ يْن َعش َر خ ِليفة».7
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 _8 _3باوجوداین دوازده نفر ،امر ّامت در مسير خير و صالح است

ميض اثناعشـر
امت� صاحلـا حىت ي
بخـاری از پیامبـر اکـرم؟ص؟ روایـت میکنـد« :ال يـزال امـر ي

خليفـة كلهم مـن قريش».1

همچنيـن طبرانـی در ضمـن نقـل خطبـهای از رسـولاهلل؟ص؟ چنیـن نقـل میکنـد« :ال
تبرحـون خبيـر مـا قـام عليكـم اثناعشـر اميـر».2
 _9 _3باوجوداین دوازده خليفه هیچکس به دین ضرری نمیرساند
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احادیث متعددی از پیامبر اکرم؟ص؟ با درونمایۀ یادشده ،بازگو شده است؛ ازجمله
ُ ََ ّ
الد ُ
ين
حدیثی که احمد حنبل و طبرانی با سندهای مختلف نقل کردهاند« :ال َي َزال هذا ِ
َ
ً
َ
َ ً َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُّ ُ ُ خَ ٌ َ ُ َ ٌ َ َّ َ ْ َ
ض ِم ْن ّام ِ يت اثناعشر ِاميرا».3
ظ ِاهرا عل من ناواه ،ال يضره م ِالف ،وال مف ِارق ،حت ي ِ ي
َ َ
عبـارات پایانـی ایـن حدیـث ،در برخـی گفتههـا ،چنیـن اسـت« :ال َي ُض ُّـر ُه َم ْـن ف َارق ُـه ْاو
َخ َال َف ُـهَ ،ح َّتى َ ْيل َ
ـك اثناعشـر».4
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
و در بعضی نیز اینگونه آمده است«ُ :ي ْن َص ُر َ
ون َعل َم ْن َن َاو ُاه ْم َعل ْي ِه ال اث َ يْن َعش َر
َ ًَ
خ ِليفة».5
در مسند ّبزار ،فرازهای پایانی این حدیث ،چنین است« :ال ّ
يضرهم عداوة من عاداهم
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حىت يلهيم اثناعشر خليفة».6

و ابن حجر نیز به سند خود ،چند واژۀ پایانی را اینگونه آورده استّ :
«إن هذا االمر يف
قريش ال يعادهيم ٌ
احد ّال ّ
اكبه اهلل.7»...
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،تاریخ کبیر411/ 8 ،؛ شبیه این مضمون را ابن حنبل در المسند،
 97/5نقل کرده است.
 .2طبراني ،سلیمان بن احمد ،همان.253/2 ،
 .3همان196/2 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان.87 / 5 ،
 .4همان.96/ 5 ،
 .5همان 98 ،و 99؛ هيتمی ،ابن حجر ،همان.53/ 1 ،
ّ .6بزار ،أبوبکر ،مسند.130/ 2 ،
 .7عسقالنی ،ابن حجر ،همان554/ 2 ،؛ وی این حديث را از احمد و مسلم نقل کرده است.

 _10 _3رها شدن و تنها ماندن ائمۀ اثناعشر توسط مردم ،ضرری به آنها نمیزند

طبرانی در معجم کبیر خود ،به نقل از پیامبر اکرم؟ص؟ آورده است« :يكون هلذه ّ
االمة
اثناعشر ّقيما ال ّ
يضرهم من خذهلم».1
 _11 _3پايان خالفت اين دوازده نفر ،سرآغاز حوادث قيامت است

در بعضـی منابـع آمـده اسـت ،پسازآنکـه رسـولاهلل؟ص؟ بـه ظهـور دوازده خليفـه بعـد از
خويش بشـارت میدهند ،عدهای از قريش به منزل حضرت رفته و از ایشـان میپرسـند
بعـداز ایـن دوازده خليفـه چـه ّاتفاقـی رخ خواهـد داد؟ حضـرت در جـواب میفرماینـد:
ُ َّ
ـون ْ َ
«ث َي ُك ُ
ال ْـرج».2
ُ َّ
ــون ْ َ
«ث َي ُك ُ
ال ْــرج»،
ابــن حجــر در فتــح البــاري از ابــن جــوزی نقــل میکنــد کــه مــراد از

فتنههایــی کــه اعــان کننــدۀ برپایــی قيامــت هســتند؛ وقایعــی ماننــد خــروج ّ
دجــال و
پیدایــش یأجوجومأجــوج هســتند تــا اينکــه دنيــا تمــام شــود.3
سيوطی نیز پس از یادکرد این روايت ،مراد از َ
«ه ْرج» را همینگونه تفسیر میکند.4

بـ�ن يــدي الســاعة».5

 _12 _3از بين رفتن خلفای اثناعشر ،مالزم با از بين رفتن همۀ اهل زمين خواهد بود

متقی هندی و جاللالدین سيوطی از ابن نجار از انس چنین روایت کردهاند« :لن يزال
 .1طبراني ،سلیمان بن احمد ،همان.196/2 ،
ّ
 .2همان253/2 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان92/ 5 ،؛ بزار ،أبوبکر ،همان130/ 2 ،؛ ابو داوود،
سلیمان ،همان.508/2 ،
 .3عسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري.266 /20 ،
 .4سيوطی ،جالل الدين ،تاريخ الخلفاء.16/1 ،
 .5طبراني ،سلیمان بن احمد ،همان.198/ 2 ،

شناخت امامان ّ
حق از امامان جور بر پایۀ
شاخصهها با محوریت احادیث نبوی «ائمۀ اثنا عشر»

طبرانــی در معجــم کبیــر ،روایتــی شــبیه ایــن مضمــون کــه صراحــت بیشــتری دارد ،نقــل
ّ
میکنــد« :ال يــزال الديــن قامئــا حــى يكــون اثناعشــر خليفــة مــن قريــش مث خيــرج كذابــون
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الدين قامئا اىل اثىن عشر من قريش فاذا هلكوا ماجت االرض باهلها».1

ّ
 _4شاخصههای امامان حق در روايات دیگر
همانطور که یاد شد ،پیامبر اکرم؟ص؟ امامان راستین پس از خویش را با مجموعه
احادیث «اثناعشر» معرفی کردند .افزون بر این دسته از روایات ،گفتارهای ديگری نیز
از رسول خدا؟ص؟ پیرامون ائمۀ ّ
حق در منابع اهل ّ
سنت موجود است که میتوان آنها
را مکمل روایات دستۀ نخست دانست که اگرچه در آنها به عدد «اثناعشر» تصریح
نشده است ،ولی از مجموع ویژگیهای بیان شده در مورد ایشان ،معلوم میشود که
مراد از آنها ،همان ائمۀ حق و خلفای راستین «اثناعشر» هستند.
در ادامه ،برخی از این ویژگیها را برمیشماریم:
 _1 _4ایشان« ،خیار االئمه» هستند

مسلم نيشابوري در باب «خيار االئمه و شرارهم» ،اين حديث را از رسول خدا؟ص؟ یاد
134

میکند:
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َ ُ َّ ُ ُ َّ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ َ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ون َعل ْ ِي ْم
ِخيار ِائ ِتكم ال ِذين ِتبونم وي ِحبونكم ويصلون عليكم وتصل
َ َ ُ َّ ُ ّ
ائ ِتك ُم الذین.2...
و ِشرار ِ

 _2 _4اطاعت و عصيان ایشان ،اطاعت و عصیان خدا و رسول است

عینی حنفی و زمخشری ،از رسولاهلل؟ص؟ روایت کردهاند که حضرت همواره میفرمودند:
عصان فقد عىصاهلل ومن اطاع اميري فقد
اطاعن فقد اطاعاهلل ومن
من
ي
ي

اطاعن ومن عىص اميري فقد
عصان.3
ي
ي

 .1ســيوطي ،جــال الديــن ،جامــع األحاديــث 66/18؛ متقــي هنــدي ،علــی بــن حســام الدیــن،
ّ
کنزالعمــال.60/ 12 ،
 .2نيشابوری ،مسلم ،همان.24/6 ،

 .3عينــی حنفــی ،بدرالديــن ،عمــدة القــاری221/24 ،؛ أبــو حيــان ،محمــد بــن یوســف ،تفســير
بحرالمحيــط290/3 ،؛ زمخشــری ،محمــود بــن عمــر ،تفســير ّ
کشــاف.556/1 ،

بخاری و مسلم اين حديث را اینگونه نقل کردهاند:
عصان فقد
اطاعن فقد اطاع اهلل ،ومن
قال رسولاهلل صیلاهلل علیه« :من
ي
ي
اطاعن ،ومن يعص االمير فقد
عىص اهلل ،ومن يطع االمير فقد
عصان».1
ي
ي

امیر منسوب به پیامبر اکرم؟ص؟ ،اطاعت از آن حضرت
در روایت نخستین ،اطاعت از ِ

و نیز اطاعت از خداوند متعال است؛ همانگونه که نافرمانی او ،نافرمانی آن حضرت و
نیز خداوند خواهد بود .با این توضیح ،پیداست که چنین شخصی باید معصوم باشد
و به این دلیل ،نمیتوان حاکمان ظالم و ستمگر را مصداق آن دانست.
ّ
 _3 _4ایشان همانند پيامبر ،بر گردن مردم حق دارند

از انس بن مالک روایت شده است:
در منزل پیامبر بوديم ،سپس رسولاهلل صلیاهلل علیه بر درب خانه ايستاد
ٌّ َ
ُ
ُ
و فرمود« :األمئة ِمن قريشَ ،و ِل َي عليكم
حق َو ُلم عليكم ِمثله.2»...

 _4 _4لعن و طعن بر اين ائمه ،موجب نفاق میشود
ّ
طبراني از برخی صحابه که در بين آنها شداد بن اوس و ثوبان غالم رسولاهلل؟ص؟

هستند ،چنین روایت میکند:
رســولاهلل فرمودنــد« :انســانی برخــی کارهــای خيــر را انجــام میدهــد ،بــا
 .1بخاري ،محمدبن اسماعیل ،همان1080/3 ،؛ نیشابوری ،مسلم ،همان .13/6
 .2أبو يعلي ،أحمد ،مسند94/ 7 ،؛ نسائي ،أحمد بن شعیب ،السنن الکبري467/ 3 ،؛ هيتمي،
نورالدین ،مجمع الزوائد348 / 5 ،؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم األوسط342 / 2 ،؛ ابن
حنبل ،احمد ،همان.249/ 20 ،
 .3همان297/ 2 ،؛ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،همان51/17 ،؛ نیشابوری ،مسلم ،همان17/6 ،؛
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر96/10 ،؛ با اختالفی که در الفاظ وجود دارد.
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شناخت امامان ّ
حق از امامان جور بر پایۀ
شاخصهها با محوریت احادیث نبوی «ائمۀ اثنا عشر»

شبیه این روایت را احمد حنبل ،چنین آورده است:
َ
َ
َ
ُ
َ
ون ُخ َل َف ُاءُ ...ا ْع ُط ُ
اهَّلل ُل ْم ،ف َّان َ
وه ْم َح َّق ُه ُم ّال ِذي َج َعل ُ
َس َي ُك ُ
اهَّلل َسا ِئل ُه ْم
َع َّما ْاس َت ْر َع ُ
اه ْم.3

اینحــال منافــق اســت!» اصحــاب پرســیدند« :چگونــه ممکــن اســت
منافــق باشــد ،بااینکــه بــه شــما ايمــان دارد؟!» حضــرت فرمــود« :امامــان را
لعــن میکنــد و بــر آنهــا طعــن میزنــد».1

ّ
 _5 _4امامان حق ،محبوبترین و مقربترین افراد در پيشگاه خداوند هستند

ابوسعيد خدری از رسولاهلل نقل میکند که حضرت فرمودند:
َ
ً
ْ
ٌ
َ
َّ َ َّ َّ
ْ
اهلل َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َواق َر َ ُب ْم ِم ْن ُه جْم ِلساَ ،ام ٌام َع ِادلَ ،و َّإن
اس ال ِ
إن احب الن ِ
َ
َ ً
ْ
َ َ
ْ َ َ َّ
َ ٌ َ ٌ 2
اهلل َي ْو َم ال ِق َي َام ِةَ ،واش ّد ُه ْم َعذابا امام جا ِئر.
اس ال ِ
ابغض الن ِ

 _5ویژگیهای امامان و خلفای جور با توجه به احادیث نبوی
بعدازآنکه بهتفصیل ،برخی از مهمترین شاخصههای امامان راستین را از زبان پیامبر
اکرم؟ص؟ در منابع اهل سنت برشمردیم ،اکنون نگاهی خواهیم داشت به شناسههای
حاکمان جور؛ برخی از این ویژگیها بدین قرارند:
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 _1 _5اینان «شرار االئمه» هستند
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بیشتر علمای حدیث اهل سنت ،در کتابهای خود ابوابی با عناوین «عالمة خيار
االمئة وعالمة شرارها» 3و یا «باب خ َيار َّ
االئ ِة َو ِش َر ِار ِه ْم» 4دارند.
ِ ِ ِ
بهعنوان نمونه ،مسلم نيشابوری در ابتدای باب یادشده ،اين حديث را از پيامبر
اکرم؟ص؟ روایت میکند:
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
يــنَ ...و ش َــر ُار َّ
ــار َّ
يــن ُت ْب ِغض َ ُ
ائ ِتك ُــم ال ِذ َ
ائ ِتك ُــم ال ِذ َ
ون ْــم َو ُي ْب ِغض َونك ْــم
ِ
ِ
ِخ َي ُ ِ
ْ
ُ
َو َت ْل َع ُن َ ُ
ون ْــم َو َيل َع ُن َونك ْــم.5
 .1همان.288/7 ،
 .2ابن حنبل ،احمد ،همان.55/ 3 ،
 .3أبو عوانه ،یعقوب بن اسحاق ،مسند ،باب  ،24ح .7182
 .4نيشابوری ،مسلم ،همان.24/6 ،
 .5همان.

همو ،در بابی دیگر ،از حذیفه از رسول خدا؟ص؟ نقل میکند:
ُ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ خَ ْ َ ٌّ َ َ
َ
َّ َ َ َ ً
ْاسال ُه َع ْن الش ّ ِر خمافة ْان ُي ْد ِرك ِ ين ...فقلت« :فهل وراء ذ ِلك الي ِر شر؟» قال:
َ َ ْ ُْ ُ َ َْ
َ َ َ ُ ُ َْ
َّ ٌ َ ْ َ ُ َ
ون ُب َد َ
اى.1»...
«نعم» قلت« :كيف؟» قال« :يكون بع ِدى ِائة ال يتد ِ
 _2 _5تعداد این خلفا ،زیاد و در عدد ّ
معينی محصور نیست

با در نظر گرفتن احادیث «اثناعشر» و منحصر بودن امامان حق و خلفای راستین در
عدد دوازده ،آشکار خواهد شد که امامان و خلفایی که تعداد آنها زیاد است ،در مقابل
دستۀ اول قرار خواهند داشت.
این مضمون ،در منابع مختلف ،با واژههای متفاوتی از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده
ون ُخ َل َف ُاء َف َي ْك ُث ُر َ
است؛ در صحیح بخاری ،با عبارت َ«س َي ُك ُ
ون» ،2در صحیح مسلم با
َ َ ُ ُ ََ َ ْ ُ
َ َ ُ ُ ُ ََ َ ْ ُ
ون ُخلف ُاء ف َتكث ُر»4؛ در سنن
ون خلف ُاء ف َتكث ُر»3؛ در مسند احمد با جملۀ «سيك
فراز «ستك
َ
ُ
َ ُ ُ َ
ون خلف ُاء فيكثروا».5
ابن ماجه با گزارۀ «تك
 _3 _5اين ائمه ،گمراهکننده ،فتنهانگیز و برای سرنوشت ّامت خطرناک هستند

 .1همان20 ،؛ بخاري ،محمد بن اسماعیل ،همان 136/ 9 ،و .578 /17
 .2همان ،561/ 8 ،ابن کثير ،اسماعیل بن عمر ،البداية والنهاية.220/ 6 ،
 .3نيشابوري ،مسلم ،همان.17/ 6 ،
 .4ابن حنبل ،احمد ،المسند.297/ 2 ،
 .5ابن ماجه ،محمد بن یزید ،سنن.958/ 2 ،
 .6ابن حنبل ،احمد ،همان.145/ 5 ،
 .7همـان145/5 ،؛ حميـدي ،محمـد بـن فتـوح ،الجمـع بيـن الصحيحيـن400/ 3 ،؛ ابـن حبـان،
محمـد ،همـان.221/ 16 ،

شناخت امامان ّ
حق از امامان جور بر پایۀ
شاخصهها با محوریت احادیث نبوی «ائمۀ اثنا عشر»

احمد حنبل به سند خود از جناب ابوذر نقل میکند که پیامبر اکرم فرمودند:
َ
«غ ْي ُر َّالد َّجال ْاخ َو ُف َع َل َّامت م َن َّالد َّجال» ...قلت«َ :يا رسولاهلل! ُّ
اي
ِي ِ
ِ
ِ
َ َ
َّ َ ْ ُ ّ
َّ َ
َ ْ ْ ُ َ َ َ َ
6
ال ِض ِلينَ ».
«االئة
ش ٍء اخ َوف عل ّام ِتك ِم َن الد ّج ِال؟» قالِ :
ي
َ َ
َّ
‹اناَ
همو در حدیثی دیگر با شش طریق از ثوبان روایت میکند« :قال رسولاهلل؟ص؟
َّ َ ْ ُ ّ
َ ُ ََ َ
ال ِض ِلينَ ›».7
االئة
اخاف عل ّام ِ يت ِ
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 _4 _5اینان ،از قرآن جدا و دور هستند
طبرانی و ّ
قرطبی به سند خود از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت میکنند:
َاال َّإن َر َحى ْ
االسالم َدا ِئ َر ٌةَ ،ف ُد ُوروا َم َع ْال ِك َتاب َح ْي ُث َد َارَ ،اال َّان ْال ِك َت َ
اب
ِ
ِ
َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
ون لك ْم،
والسلطان سيفت ِرق ِان فال تف ِارقوا ال ِكتاب ،اال انه سيكون امراء يقض
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ُ
فإن اطعتموهم اضلوكم و إن عصيتم
وه ْم ق َتلوك ْم.1...
ّ
 _5 _5این ائمه ،از هدایت و سنت پیامبر؟ص؟ پیروی نمیکنند

مسلم به سند خود از حذیفه از پیامبر اکرم؟ص؟ چنین روایت میکند:
َّ ٌ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ
َي ُك ُ
ون َب ْع ِدى ِائة ال يتدون ِبداى وال يستنون ِبسن ِت وسيقوم ِف ِهيم ِرجال
ُ َْ ْ
ُ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َّ َ ين
س.2
قلوبم قلوب الشي ِاط ِ ِف جثم ِان ِان ٍ
 _6 _5امیرانی هستند که سنت را خاموش و بدعت را آشکار میسازند
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در منابع متعدد از عبداهلل بن مسعود از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت شده است:
َ
َ ُ
َ ٌ ُ ْ ُ َ ُّ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ً
ّأن ُـه َس َـي ِ يل ا ْم َرك ْـم ِم ْـن َب ْع ِـدي ِرجـال يط ِفئـون السـنة ،ويح ِدثـون ِبدعـة،
َ َ
َ َ
َ ُ َ ّ ُ َ َّ
الص َ
لاة َع ْـن َم َو ِاق ِ َ
ود«َ :يـا رسـولاهلل! ك ْيـف
ويؤ ِخـرون
يتـا ...قـال ْاب ُـن َم ْس ُـع ٍ
َ
َ
َ
ب إ َذا أ ْد َر ْك ُ ُت ْـم؟» َقـال« :ل ْي َـس َيـا ْاب َـن ّام َع ْب ٍـد َط َاع ٌـة ِ َل ْـن َع َصى َ
اهَّلل».
ِي ِ
ِ
َ
َ
ات.3
قالهـا ثلاث َم َّـر ٍ
 .1طبراني ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر90/20 ،؛ ابونعیم ،احمد بن عبداهلل ،حلیة االولیاء،
165/5؛ سیوطی ،جالل الدین ،جامع االحادیث.256/12 ،
 .2نيشابوري ،مسلم ،همان20/6 ،؛ بخاري ،محمد بن اسماعیل ،همان578 /17 ،؛ با اختالف
اندکی که در الفاظ وجود دارد.
ّ
 .3ابــن حنبــل ،احمــد ،همــان399/1 ،؛ أبونعيــم ،أحمــد بــن عبــداهلل ،دالئــل النبــوه73/2 ،؛

ابــن ماجــه ،محمــد بــن یزیــد ،ســنن956/2 ،؛ بيهقــي ،أبوبکــر ،الســنن الکبــري107/2 ،؛ همــو،
ّ
کنزالعمــال،
دالئــل النبـ ّـوة 73/2،و 396/6؛ ّمتقــي هنــدي ،علــی بــن حســام الدیــن،
ّ
797/7؛ ابــن هبـةاهلل ،علــی بــن حســن ،تاريــخ مدينــة دمشــق91/49 ،؛ ســيوطي ،جــال الدیــن،
الخصائــص الکبــري( 214/2 ،بــه نقــل از بيهقــي و أبونعيــم)؛ بــا اختــاف اندکــی کــه در الفــاظ
وجــود دارد.

 _7 _5امیرانی از قریش که باعث فساد دين و هالکت ّامت میشوند

بخاري از ابو هريره اینگونه نقل میکند:
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ت َعلى َي َـد ْي ِغل َم ٍـة ِم ْـن
شـنيدم صـادق مصـدوق میفرمایـد« :هلكـة ام ِ ي
1
َُْ
ـش».
قري ٍ
احمد حنبل همانند این روایت را از راوی پیشگفته ،چنین میآورد:
َ ُ َّ َ َ
ُ ُ
َ َْ
َّ
الص ِاد َق ْ َ
ال ْص ُد َوقَ ،يقول« :هالك ام ِ يت عل
َ ِس ْع ُت رسولاهلل أ َبا الق ِاس ِم
ُُ
َْ َُ َ ُ َ َ
ْ َُْ
ش».2
وس ِغلم ٍة امراء سفهاء ِمن قري ٍ
رؤ ِ
 _8 _5حاکمانی که حرفشان با عملشان یکی نیست و به آنچه بدان امر نشدهاند ،عمل میکنند

َ َ ُ ُ ُ
ون ا َم َر ُاء َب ْع ِدي
ابن مسعود از رسولاهلل؟ص؟ روایت میکند که حضرت فرمود« :سيك
ون َما ال ُي ْؤ َم ُر َ
ونَ ،و َي ْف َع ُل َ
ونَ ،ما ال َي ْف َع ُل َ
َي ُق ُول َ
ون».3

 _9 _5امرائی که منکرها را معروف و معروفها را منکر جلوه میدهند

حاکم در المستدرک اين حديث را با طریقی دیگر و تااندازهای متفاوت روایت کرده
است .در نقل وی آمده است:

ّ
عبادة بن صامت بر عثمان بن عفان وارد شد و گفت :شنيدم از رسولاهلل

 .1بخاري ،محمدبن اسماعیل ،همان.547/ 17 ،
 .2ابن حنبل ،احمد ،همان328/ 2 ،؛ آلوسی در روح المعاني 65/5 ،یک جا ،این حدیث را با این
عبارت نقل میکند« :فساد ّالدين عىل أيدي أغيلمة من سفهاء قريش» ( )65/5و در جای دیگر،
با این فراز «فساد ّأم يت.)48 /5( »...
حبانّ ،
 .3ابن حنبل ،احمد ،همان456/ 1 ،؛ ابن ّ
محمد ،الصحيح.347/1 ،
 .4ابن حنبل ،احمد ،همان 329 _ 325/ 5 ،و 321/6؛ هيتمي ،نورالدین ،مجمع الزوائد408/ 5 ،؛
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم األوسط.130/ 3 ،

شناخت امامان ّ
حق از امامان جور بر پایۀ
شاخصهها با محوریت احادیث نبوی «ائمۀ اثنا عشر»

احمد حنبل ،با سند خود از رسولاهلل؟ص؟ روایت میکند:
َ
ُ
َّان ُه َس َيل ُام َ
ونَ ،و ُي ْن ِك ُر َ
ور ُك ْم َب ْع ِدي ر َج ٌال ُي َع ّر ُف َون ُك ْم َما ُت ْن ِك ُر َ
ون َعل ْيك ْم َما
ِ
ِ
ِي
َْ ُ َ َ َ ََ
َ
َ
َ4
َ
ْ
تع ِرفون ،فال طاعة ِلن عص اهَّلل .
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که فرمود« :سيليكم امراء بعدي يعرفونكم ما تنكرون و ينكرون عليكم ما

تعرفون مفن ادرك ذلك منكم فال طاعة ملن عىص اهلل».1

 _10 _5امیرانی که نماز را میمیرانند و آن را از وقت خود به تأخیر میاندازند

مسلم و طبرانی از ابوذر چنین روایت میکنند:
ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ّ
ُ
ْ
قال یل رسولاهلل«َ :يا َابا َذ ّر َّان ُه َس َيك ُ
ون َبع ِدى امراء ِييتون الصالة فص ِل
ٍ
َّ َ ْ
الة ِل َوق ِ َتا.2»...
الص
طبرانی در نقلی دیگر از جناب ابوذر ،روایتی همانند حدیث پیشین را از پیامبر اکرم
ذکر میکند:

َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ّ ُ َ َّ
الص َ
الة َع ْن
قال یل رسولاهلل« :کیف انت اذا كانت عليك امراء يؤ ِخرون
َ
َ َ ُْ
ْ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
الص َ
4 3
الة َع ْن َوق ِ َتا؟» قال« :قل ُتَ ‹ :فا َت ُام ُر ِن. »› ...
وق ِتا او ِييتون

 _11 _5از قریش هستند
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طبراني و حاکم و ديگران از اميرالمؤمنين؟ع؟ اینگونه نقل کردهاند:
َ َ
َ َ
‹االئ ُة م ْن ُق َر ْيشْ ،اب َر ُارهاَ
َ
َ َ
ع ْن ع ِ يٍ ّل ریضاهللعنه قال« :قال رسولاهللِ ّ ِ :
ٍ
ُ
ُ
ُ َ
ُ َ
ا َم َر ُاء ْاب َر ِار َهاَ ،وف ّج ُار َها ا َم َر ُاء ف ّج ِار َها›».5
 .1حاکــم نيشــابوري ،محمــد بــن عبــداهلل ،المســتدرک علــی الصحیحیــن402 _ 401/3 ،؛ ترمــذی،
محمــد بــن عیســی ،ســنن529/4 ،؛ ســیوطی ،جــال الدیــن ،جامــع األحاديــث.355 /13 ،
البانــی نیــز در حاشــیۀ خــود بــر ســنن ترمــذی ،ایــن حدیــث را صحیــح دانســته اســت.
 .2همان120/2 ،؛ ابو داوود ،سلیمان بن اشعث ،سنن.177/1 ،

 .3همان165/1 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان7/6 ،؛ ابن ماجهّ ،
محمد بن یزید ،سنن129/3 ،؛
نسائي ،أحمد بن شعیب ،السنن الکبري.285/1 ،
 .4همانگونه که از واژگانی چون «سیکون»« ،سیکون بعدی» و ...برمیآید ،زمان ظهور این حاکمان،
بسیار نزدیک و پس از زمانی اندک از رحلت رسول خدا؟ص؟ خواهد بود؛ تا جایی که جناب ابوذر،
از پیامبر اکرم؟ص؟ تکلیف خود را در آن زمان جویا میشود.
 .5طبرانــي ،ســلیمان بــن احمــد ،المعجــم الصغيــر425/1 ،؛ همــو ،المعجــم االوســط 28/4؛
حاکــم نيشــابوری ،محمدبنعبــداهلل ،همــان ،85/4 ،ح8982؛ ســيوطي ،جاللالدیــن ،جامــع
األحاديــث ،حديــث .10088

 _12 _5ظالم و کاذب هستند

نسایی ،احمد حنبل و دیگران ،از جابر از رسولاهلل؟ص؟ خطاب به کعب بن عجرة
روایت میکند که فرمودند:
ُ
َ
َ
َ
ُ
ـــــــر ُاء َس َـــيك ُون َ
ــــــــم َف َص ّد َق ُه ْ
ـــن َد َخـــــــــل َعل ْي ْ
ـــديَ ،م ْ
ون ِم ْ
«ا َم َ
ــــــــم
ـــن َب ْع ِ
ِ
انـ ْـم َعـ َـى ُظ ْلمهـ ْـم َف َل ْي ُســوا مـ ّـي َو َل ْسـ ُـت م ْ ُنـ ُـم َو َلـ ْـن َيــر ُدوا َعـ َ َّ
ب َك ِذبـ ْـم َو َاع َ ُ
ـي
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ي
ِ ِي
َ
َْ
1
ال ْوض. »...
 _13 _5جهاد با آنها با دست و زبان و قلب ،نشانۀ ايمان است
ابن ّ
حبان به سند خود از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت میکند:
سيكون امراء من بعدي يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يقولون ،مفن

جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم

بقلبه فهو مؤمن ال اميان بعده.2

 _14 _5دل مردم از آنان بیزار و تنشان لرزان است

 .1نسائي ،أحمد ،سنن کبري 8758 /4؛ ابن حنبل ،احمد ،همان92/ 3 ،؛ بغوي ،حسین بن
مسعود ،شرح ّ
السنة 454/ 3؛ حاکم نيشابوری ،محمدبن عبداهلل ،همان 151/ 1 ،ح  .262وی
این حدیث را صحیح دانسته است.
ّ
 .2ابن ّ
محمد ،صحيح .403/1 ،وی این حدیث را صحیح دانسته است .این
حبان،
حدیث ،با اختالف اندکی در الفاظ ،در منابع دیگری نیز نقل شده است .ر.ک :نيشابوری،
مسلم ،همان 50/ 1؛ أبو عوانه ،یعقوب بن اسحاق ،مسند 43/ 1؛ بيهقي ،أبوبکر ،السنن الکبری،
.90/10
 .3ابن حنبل ،احمد ،همان 28/ 3 ،و 29؛ أبو يعلي موصلي ،أحمد بن علی ،مسند 473/ 2؛
هيتمي ،ابن حجر ،مجمع الزوائد 392/ 5؛ بيهقي ،أبوبکر ،شعب اإليمان 62/ 6؛ متقي هندي،
علی بن حسام الدین ،همان.103/ 6 ،

شناخت امامان ّ
حق از امامان جور بر پایۀ
شاخصهها با محوریت احادیث نبوی «ائمۀ اثنا عشر»

در منابع معتبر اهل سنت از ابوسعید خدری از پيامبر روایت شده است:
ُّ
ُ
ُ
َ
ُ
ون ُا َم َر ُاء َتلينُ َُل ُم ْال ُل ُ
وب ،و َ
سي ُك ُ
َي ُك ُ
ود َو َت ْط َم ن ِئ َال ْي ُم ْال ُق ُل ُ
ون َعل ْيك ْم ا َم َر ُاء
ج
ِ
ِ
ال ُل ُ
وبَ ،و َت ْق َش ِع ُّر ِم ْ ُن ُم ْ ج ُ
َت ْش َم ِئ ُّز ِم ْ ُن ُم ْال ُق ُل ُ
ود.3...
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 _15 _5مستحق لعن و مبغوض مؤمنین هستند
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
مسلم و دیگران ،از پیامبر آوردهاندَ« :ش َر ُار َّ
ون ْم َو ُي ْب ِغض َونك ْم َو َتل َع ُن َ ُ
ين ُت ْب ِغض َ ُ
ائ ِت ُك ُم ّال ِذ َ
ون ْم.1»...
ِ ِ
 _16 _5مردم را بهسوی درهای جهنم میخوانند
َ
َ
ُ َ ٌ
َْ
اب َج َه ّ َن َم ْن
بخاری و مسلم به سند خویش از پیامبر روایت کردهاند« :دعاة ال ابو ِ
َ َُ َ ََ ُ
اب ْم ال ْ َيا قذف ُوه ِف َهيا».2
اج
 _17 _5مبغوض ترین مردم در روز قیامت بوده و سخت مجازات خواهند شد
ابوسعید خدری از رسول خدا؟ص؟ روایت میکند که حضرت فرمودَ :
«...و َّان ْاب َغ َض
َ
َ ً
ْ
َ َ
َّ
اهلل َي ْو َم ال ِق َي َام ِةَ ،واش ّد ُه ْم َعذابا َام ٌام َجا ِئ ٌر».3
اس ال ِ
الن ِ

ّ
 _7مصداق يابی امامان حق
اکنون پس از برشماری برخی ویژگیهای امامان حق و امامان جور ،باید دید معیارهایی
که پیامبر اکرم؟ص؟ برای شناختن گروه اول از دستۀ دوم بیان فرمودهاند ،آیا بر تمامی
142

خلفا و حاکمانی که پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ بر سرکار آمدند ،قابل تطبیق است و
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یا فقط ائمۀ اثناعشر از اهلبیت پیامبر؟مهع؟ را که شیعه به امامت ایشان معتقد است،
در برمیگیرد؟

4

 .1نيشابوري ،مسلم بن حجاج ،همان24/6 ،؛ ابن حنبل ،احمد ،همان24/6 ،؛ أبو عوانه ،یعقوب
بن اسحاق ،مسند424/4 ،؛ دارمي ،عبداهلل بن عبدالرحمن ،سنن417/2 ،؛ ترمذي ،محمد بن
حبانّ ،
عیسی ،همان529/4 ،؛ ابن ّ
محمد ،همان( 449/10 ،وی این حدیث را دارای سندی
قوی میداند).
 .2بخاري ،محمد بن اسماعیل ،همان 578 /17 ،و 136/ 9؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،همان.20/6 ،

 .3ابن حنبل ،احمد ،همان55/3 ،؛ أبو يعلي ،أحمد بن علی ،همان( 343/2 ،فقط قسمت دوم
روايت)؛ بيهقي ،ابوبکر ،سنن 88/10 ،و 36؛ طبراني ،سلیمان بن احمد ،المعجم الصغير،
397/1؛ ترمذي ،محمد بن عیسی ،همان.617/3 ،
 .4باید توجه داشت که ما در این نوشتار ،در پی اثبات سزاواری مجموعۀ امامان دوازدهگانه هستیم،
نه مصادیق آنان.

 _1 _6شيعۀ اماميه معتقد است که شاخصههای یادشده برای امامان ّ
حق ،جز بر ائمۀ
اثناعشر از اهلبیت پیامبر اکرم؟ص؟ قابل تطبیق نیست؛ چراکه اماميه تنها مذهب
اسالمی است که بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟ و از همان دوران صدر اسالم ،یعنی
بیش از هزار سال ،باورمند به دوازده خلیفه برای آن حضرت است.

1

 _2 _6تنها پيروان مذهب اماميه هستند که معتقدند برابر با ّ
سنت همیشگی خداوند
در مورد انبيای پیشین ،تمامی پیامبران الهی ،دارای اوصیایی منصوب از جانب
خداوند متعال هستند .رسول خدا؟ص؟ نیز از این سنت جدا نبوده و مطابق احادیث
نبوی که موردپذیرش فریقین است ،تعداد ایشان ،همانند نقبای حضرت موسی و یا
حواریون حضرت عیسی؟امهع؟ دوازده نفر است.
 _3 _6پیشتر بیان شد که امامان حق ،حاکمان و امیران همۀ ّامت تا روز قيامت
هستند .آشکار است که این ویژگی نیز تنها با اعتقاد اماميه سازگار است؛ زیرا
تمامی کسانی که اهل سنت ،آنان را بهعنوان خلفای اموی یا عباسی برمیشمارند،
در سدههای پیشین ،ازمیانرفته و دیگر اثری از آنان باقی نیست! حالآنکه برابر با
برخی احادیث پیشگفته ،زمین تا قیامت ،از امام خالی نخواهد بود.
در عدد دوازده ،الزم است یک نفر از ایشان ،عمری دیرباز داشته باشد تا خالفت
اوصیای پیامبر؟مهع؟ تا قیامت استمرار پیدا کند .واقعیتی که تنها با باورهای شیعۀ
امامیه در مورد حضرت مهدی؟جع؟ تطبیق میکند.
 _5 _6یکی از ویژگیهای امامان حق آن بود که دشمنی و بیتوجهی مردم ،به آنها هیچ
ضرری نمیرساند .دقت در این ویژگی ،آشکار خواهد ساخت که عزل و نصب اين
امامان ،به جعل و نصب پروردگار است و مردم چه والیت و رهبری آنان را بپذيرند
 .1ر ک :وهابـی ،محمدرضـا ،أحاديـث إثناعشـر درمنابـع سـه قـرن نخسـت شـيعه ،فصلنامـه علمـی
پژوهشـی علـوم حدیـث.85/60 ،59 ،
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 _4 _6با توجه به طوالنی بودن زمان رحلت رسول خدا؟ص؟ و نیز منحصر بودن امامان حق
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و چه نپذيرند ،در امامت ایشان خللی وارد نمیشود .چراکه اگر برکناری و گماشتن
امامان ،به دست مردم بود ،بیگمان اقبال مردم به ایشان ،آنها را سود میبخشید
و ادبارشان ،زیان میرسانید.
 _6 _6از ویژگـی پیشگفتـه ایـن نکتـه نیـز فهمیـده میشـود کـه حکومـت و خالفـت ایـن
ً
دوازده امـام ،لزومـا بـه معنـای حکومـت و خالفـت ظاهـری نیسـت؛ چراکـه ناگفتـه
پیداسـت رویآوری و پشـت کـردن مـردم بـه رهبـر جامعـه ،از حیـث ظاهـری بـرای او
سـودمند و زیانبـار اسـت.

1

 _7 _6شناسۀ دیگر امامان حق ،ویژگی هدایتگری ایشان است .امری که به اجماع
فریقین ،فقط در امامان دوازدهگانۀ مورد اعتقاد شیعه ،بروز و ظهور داشته و هر یک از
ایشان ،در عصر خود ،مرجعیت دینی و علمی بودهاند.2
 _8 _6امامان دوازدهگانه از اهلبیت پیامبر اکرم؟ص؟ همه از قریش و از شریفترین تبار
آن ،بنی هاشم ،هستند.

3

 _9 _6برابر با آنچه پیشازاین برشمردیم ،فرمان بری از امامان حق ،فرمان بری از خدا
144

و رسول؛ و نافرمانی ایشان نیز ،نافرمانی از خدا و رسول خواهد بود؛ امری که مالزم با
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عصمت جانشینان پیامبر اکرم؟ص؟ خواهد بود .واقعیتی که از اساسیترین باورهای
شیعۀ امامیه و از اختصاصات آن است؛ چراکه غیر از امامیه ،هیچیک از مذاهب
اسالمی چنین اعتقادی را نسبت به هیچکدام از خلفای اربعه ،اموی و عباسی ندارند.
 .1با این توضیح ،اشتباه برخی علمای اهل سنت آشکار خواهد شد ،آنجا که روایات «امامان حق» و
«اوصیای رسول» را فقط بر خلفای اموی و عباسی که حکومتی ظاهری داشتهاند ،تطبیق دادهاند.

 .2برای آشنایی با اعتقاد اهل سنت در این باره ،ر ک :الهامی ،داوود ،امامان اهل بيت در گفتار اهل
ّ
سنت ،مکتب اسالم .1377 ،برای نمونه ،ذهبی پس از ذکر اسامی امامان اهل بيت ،از مقام علمی
و فقاهت و تقوا و بزرگی ایشان به عظمت ياد کرده و به شايستگی آنها برای مقام خالفت و پيشوايی
ّامت ،اعتراف میکند .او در ستایش برخی از ائمه؟مهع؟ تعبير «سزاوارتر از خلفای عصر خود به مقام
ّ
خالفت» را به کار میبرد( .ذهبي ،شمس الدین ،سير أعالم النبالء)119/13 ،
ُ
ُّ
ُ
 .3پیش از این گذشت که در برخی احادیث «اثنا عشر» ،به جای گزارۀ «کلهم ِمن ق َریش» ،عبارت
ُ ُّ
«کلهم ِمن َبین هاشم» آمده است.

 _10 _6بر پایۀ احادیث «اثناعشر» ،اوصیای رسول خدا؟ص؟ امامانی عادل و مقربترین و
محبوبترین انسانها نزد خداوند متعال هستند .حال بهغیراز شیعۀ امامیه ،کدام
مذهب اسالمی میتواند در خصوص خلفای خود چنین ویژگیهایی را ادعا کند؟
 _11 _6همانگونه که گذشت ،پيامبر اکرم فرمود« :ائمه بر گردن ّامت ّ
حق دارند ،همانند
ّ
ّ
حقی که من بر گردن شما دارم»؛ پس این حقی که رسول خدا برای ائمه از امت مطالبه
ّ
میکنند ،بايد حقی الهی باشد .حال بهجز شيعۀ اماميه ،چه کسی قائل است که
ائمۀ بعد از پيامبر ،خلفای الهی بوده و همۀ شئون پيامبر اکرم را دارا هستند؟
حق
از سوی دیگر ،فریقین اتفاق دارند که ائمه ،ذوی القربای پیامبرند که قرآن کریم ،به ِ
ّ
مودت ایشان تصریح کرده است .پرسش اینجاست که چه کسانی غیر از ائمه؟مهع؟
ّ
ّ
چنین حقی دارند؟ بهراستی آیا امراء و حاکمانی مانند بنیامیه و بنی مروان ،حقی به
گردن ّامت داشتند که پيامبر خدا آن را از ّامت ،مطالبه و درخواست کند؟!
 _12 _6در برخی احادیث پیشگفته ،تصریح شده بود که از بين رفتن اين دوازده نفر،
مساوی با از بين رفتن و هالکت همۀ اهل زمين است .این ویژگی نیز فقط با امامان
دوازدهگانۀ شیعه همخوانی دارد1؛ چراکه شیعه باور دارد امام دوازدهم ،همچنان زنده
 _13 _6عالوه بر شواهد مذکور بر صدق مدعای شيعه در تطبيق احاديث اثناعشر بر
امامان دوازدهگانه از اهلبیت؟مهع؟ ،برخی از علمای اهل ّ
سنت نيز جانب انصاف را
رعايت نموده و روايات «اثناعشر» را بر امامان دوازدهگانۀ اهلبیت ،تطبيق دادهاند.
ّ
برای نمونه ،سليمان حنفی قندوزی ،جوينی و موفق بن احمد خوارزمی ،به سند
 .1در برخی منابع اهل سنت ،به این واقعیت تصریح شده و اهل بیت پیامبر ،امان اهل زمین و مایۀ
تداوم حیات آن معرفی شدهاند .برای نمونه ،ابن حجر از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت میکند« :اهل
بيت ،ذهب اهل االرض» (الصواعق المحرقة)675/2 ،؛
بيت امان الهل االرض ،فاذا ذهب اهل ي
ي
بيت جاء اهل
اهل
هلك
فاذا
االرض،
الهل
امان
بيت
«اهل
آورد:
ی
م
حضرت
آن
از
دیگر
جای
در
و
ي
ي
االرض من اآليات ما كانوا يوعدون» (همان.)445 ،
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است .حالآنکه دودمان خلفای اموی و عباسی ،سالهاست که ازمیانرفتهاند!
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خود از پیامبر اکرم؟ص؟ چنین روایت میکنند:
النب؟ص؟ قال للحسين ؟ع؟ «انت امام ،ابن امام ،اخو امام؛ و انت
عن ي
ّ
1
حجة ،ابن حجة ،اخو حجة ،ابو حجج تسعة ،تاسعهم قامئهم ،املهدي» .
شيخ سليمان حنفی پس از ذکر روايات «اثناعشر» و بيان شواهد و قرائن بر عدم تطابق
آنها بر خلفای اربعه و امرای اموی و عباسی میگوید:
ّ
االثن عشر من اهلبیته وعترته.
فال بد من أن حيمل هذا احلديث عىل االمئة ي
سپس میگوید:
ّ
ـ�؟ص؟ االمئــة االثناعشــر مــن اهلبیتــه
و يؤيــد هــذا املعــى _ اي أن مــراد النـ ي
_ و يشــهده و يرجحــه ،حديــث الثقل ـ�ن و االحاديــث املتكثــرة املذكــورة يف
هــذا الكتــاب وغيرهــا.

2

 _14 _6شواهدی که ذکر شد ،تنها بخش کوچکی از داليل و روايات فریقین است که
ّ
حقانيت امامت ائمۀ اثناعشر،
اماميه آنها را بر صدق مدعای خويش ،مبنی بر
شاهد میآورد.
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نتیجهگیری
ّ
توجه به منابع معتبر اهل ّ
با ّ
سنت و دقت در شاخصههای ارائه شده در احاديث نبوی،

واضح میگردد که تنها مصاديق قابل انطباق با احاديث «اثناعشر» و «ائمۀ ّ
حق» ،فقط

و فقط امامان دوازدهگانه از اهلبیت پیامبر اکرم؟ص؟ هستند ،نه حاکمان و امیران مورد
ّادعای برخی علمای اهل ّ
سنت.
همچنین آشکار است که خلط اين شاخصهها و عدم تمايز بين امامان ّ
حق و امامان جور
سنت و مصادرۀ ویژگیهای امامان ّ
در مقام مصداق يابی از جانب برخی علمای اهل ّ
حق
به نفع حاکمان جور ،دروغی بزرگ و تحريف سخنان رسول ّ
رب العالمين؟ص؟ است.
 .1حنفی قندوزی ،شیخ سلیمان ،ينابيع ّ
الموده 264/ 3؛ خوارزمی ،موفق بن أحمد ،مناقب و مقتل
الحسين؛ جوينی ،ابراهیم بن ّ
محمد ،فرائدالسمطين.133 /2 ،
 .2حنفی قندوزی ،شیخ سلیمان ،همان.

فهرست منابع

قرآن کریم
آلوسي ،شهابالدین محمود بن عبداهلل ،روح المعاني في تفسير القرآان العظيم ،بی جا ،بینا،
بیتا.
ابن ابي شيبه ،ابو بكر عبداهلل بن محمدُ ،م ّ
صنف ابن ابي شيبة ،تحقيق :محمد عوامة .بي جا،
بینا ،بیتا.
ابن الجوزي ،ابو الفرج عبدالرحمن ،کشف المشکل ،تحقيق :علي حسين البواب ،دار الوطن،
الرياض 1418 ،ق
ّ
ابن ّبطال ،ابو الحسن علي بن خلف ،شرح صحيح البخارى ،چاپ دوم ،تحقيق :ابو تميم ياسر
بن ابراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض 1423 ،هـ _  2003م.
ّ
ابن تيميه ،احمد بن عبدالحليم ،منهاج السنة ،تحقيق :د محمد رشاد سالم ،چاپ اول،
مؤسسة قرطبة ،بي جا 1406 ،هجري ق.
ابن ّ
حبان ،محمد بن حبان بن احمد ،صحيح ابن حبان ،مؤسسة الرسالة ،بیتا.

ابن حجر هيتمي ،احمدبن ّ
محمد ،الصواعق المحرقة ،تحقيق :عبدالرحمن بن عبداهلل التركي
وكامل محمد الخراط ،چاپ ّاول ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.1997 ،
ابن کثير ،اسماعیل بن عمر ،البداية والنهاية ،بینا ،بیتا.
______________ ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :محمود حسن ،چاپ جديد ،دار الفكر ،بي جا،
 1414هجري ق.

ابن هبةاهلل ،ابي القاسم علي بن الحسن ،تاريخ مدينة دمشق ،تحقيق محب الدين ابي سعيد
عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر ،بيروت 1995 ،م.
ابو عوانه االسفراينى ،يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ،مستخرج ابي عوانة ،بینا ،بیتا.
______________ ،مسند ابي عوانه ،دارالمعرقه ،بيروت ،بیتا.
ابو نعيم اصفهاني ،احمد بن عبداهلل بن احمد ،دالئل النبوة ،بینا ،بیتا.
ابوداود ،سليمان بن االشعث السجستاني ،سنن ابي داود ،دار الكتاب العربي _ بيروت ،بیتا.
ابو ّ
حيان االندلسي ،محمد بن يوسف ،تفسير البحر المحيط ،تحقيق :الشيخ عادل احمد عبد
الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1422 ،هـ _  2001م.
ابو يعلي ،احمد بن علي بن المثنى الموصلي ،مسند ابي يعلي ،تحقيق :حسين سليم اسد،
چاپ اول ،دار المامون للتراث ،دمشق 1404 ،ق.
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ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
بيروت ،بیتا.

147

احمد بن حنبل ،ابوعبداهلل احمد بن ّ
محمد بن حنبل ،مسند احمد ،تحقیق :السيد ابوالمعاطي
النوري ،چاپ اول ،عالم الکتب ،بيروت 1419 ،هجري ق.
الباني ،محمد ناصر الدين ،السلسلة الصحيحة ،مكتبة المعارف ،الرياض ،بیتا.
______________ ،صحيح وضعيف الجامع الصغير ،المكتب االسالمي ،بیتا.
______________ ،صحيح و ضعيف سنن الترمذي ،بینا ،بیتا.
بخاري ،ابوعبداهلل محمدبن اسماعيل ،صحيح بخاري ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر،
چاپ ّاول ،دارالطوق النجاة ،بي جا 1422 ،ه ق.
______________ ،التاريخ الكبير ،بینا ،بیتا.
ّ
مسندالبزار ،تحقيق :د .محفوظ الرحمن زيناهلل ،مؤسسة علوم
ّبزار ،ابو بكر احمد بن عمرو،
القران ،مكتبة العلوم والحكم ،بيروت ،مدينه 1409 ،ق.
بغــوي ،ابــو محمــد الحســين بــن مســعود ،معالــم التنزيــل ،تحقيــق :محمــد عب ـداهلل النمــر _
عثمــان جمعــة ضميريــة _ ســليمان مســلم الحــرش ،چــاپ چهــارم ،دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،
 1417هـــ _  1997م.
ّ
ّ
______________ ،شرح السنة ،تحقيق :شعيب االرناؤوط _ محمد زهير الشاويش ،چاپ دوم،
المكتب االسالمي ،دمشق ،بيروت 1403 ،هـ _  1983م.
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البيهقي ،ابو بكر احمد بن الحسين ،دالئل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ،تحقيق :عبد
المعطي قلعجي ،چاپ اول ،بيروت  +القاهرة 1408 ،هـ 1988 ،م.
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______________ ،السنن الکبری ،چاپ اول ،مجلس دائرة المعارف النظامية ،حيدر اباد هند،
 1344هـ.
______________ ،شعب االيمان ،تحقيق :محمد السعيد بسيوني زغلول ،چاپ اول ،دار الكتب
العلمية _ بيروت 1410 ،ه ق.
ترمذي ،محمد بن عيسي ابو عيسى الترمذي السلمي ،سنن ترمذي ،تحقيق :احمد محمد شاكر
واخرون ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،بیتا.
ثعلبي ،ابو اسحاق احمدبن ّ
محمد ،الکشف و البيان ،تحقيق :االمام ابي محمد بن عا شور ،دار
احياء التراث العربي ،لبنان 1422 ،ه ق.
جوزيه ،ابن قيم ،تهذيب سنن ابي داود ،بینا ،بیتا.
ّ
ّ
المؤيد الجويني ،فرائدالسمطين في فضائل مرتضي والبتول
محمد بن
جويني ،ابراهيم بن
ّ
ّ
والسبطين ،تحقيق :شيخ محمدباقرمحمودي ،چاپ اول ،مؤسسة المحمودي ،بيروت1398 ،
هجري /ق 1978 .م.

حاکم النيشابوري ،محمد بن عبداهلل ،المستدرك على الصحيحين ،چاپ اول ،دار الكتب
العلمية ،بيروت 1411 ،ق _  1990م
ّ
حنفي قندوزي ،شيخ سليمان ،ينابيع المودة لذوي القربي ،دار االسوة للطباعة والنشر ،قم ،بیتا.
خطيب البغدادي ،احمد بن علي ابو بكر ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بیتا.
خوارزمي ،موفق بن احمد خوارزمي ،المناقب ،تحقيق :مالک محمودي ،جامعه ّ
مدرسين ،قم،
بیتا.
الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرحمن ،سنن الدارمي ،تحقيق :فواز احمد زمرلي ،خالد السبع العلمي،
چاپ اول ،دار الكتاب العربي _ بيروت.1407 ،
رشيد رضا ،محمد رشيد بن علي رضا ،تفسير المنار ،الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990 ،م.
الزمخشري ،ابو القاسم محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق التنزيل ،تحقيق عبد الرزاق
المهدي ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،بیتا.
السيوطي ،جاللالدین عبدالرحمن ابي بكر ،الخصائص الكبرى ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
 1405هـ _  1985م.
______________ ،تاريخ الخلفاء ،تحقيق :محمد محي الدين عبدالحميد ،چاپ اول ،مطبعة
السعادة ،مصر 1371 ،هـ _  1952م.
______________ ،جامع االحاديث ،بینا ،بیتا.
طبراني ،ابو القاسم سليمان بن احمد ،المعجم الکبير ،تحقيق حمدي بن عبدالمجيد سلفي،
چاپ ّدوم ،مکتبة العلوم والحکم ،موصل 1404 ،ق.
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______________ ،المعجم االوسط ،تحقق :طارق بن عوضاهلل بن محمد ،عبد المحسن بن
ابراهيم الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة 1415 ،هجري ق.
______________ ،المعجم الصغير ،تحقيق :محمد شكور محمود الحاج امرير ،چاپ ّاول ،المكتب
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االسالمي ،دار عمار ،بيروت ،عمان 1405 ،ه ق.
طنطاوي ،محمد سيد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،بینا ،بیتا.
طیالسي ،سليمان بن داود ابو داود الفارسي ،مسند ابي داود الطيالسي ،دار المعرفة _ بيروت،
بیتا.
عسقالني ،احمد بن علي بن حجر ،فتح الباري ،بینا ،بیتا.
ابوالطيب محمد شمس ّ
ّ
عظيم ابادي،
الحق ،عون المعبود شرح سنن ابي داود ،تحقيق:
ّ
عبدالرحمن محمد عثمان ،چاپ دوم ،المكتبة السلفية ،المدينة المنورة 1388 ،هـ 1968 ،م.
ّ
عيني الحنفي ،بدرالدين ،عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ،بینا ،بیتا.

فخر رازي ،محمد بن عمر ،التفسير الكبير ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1421 ،هـ ق _  2000م.
قرطبي ،محمد بن احمد ،التذكرة في احوال الموتى وامور االخرة ،بینا ،بیتا.
ّمتقي الهندي ،علي بن حسام الدين ،كنز العمال في سنن االقوال واالفعال ،مؤسسة الرسالة،
بيروت  1989م.
مروزي ،نعيم بن حماد ،الفتن ،چاپ اول ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1418ق.
مزي ،يوسف بن الزكي ،تهذيب الكمال ،تحقيق :د .بشار عواد معروف ،چاپ اول ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت 1400 ،ه ق _  1980م.
مناوي ،زين الدين عبد الرؤوف ،التيسير بشرح الجامع الصغير ،چاپ دوم ،مكتبة االمام
الشافعي ،الرياض 1408 ،هـ _  1988م.
______________ ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،چاپ اول ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر،
1356
نسائي ،احمد بن شعيب ،السنن الكبرى ،تحقيق :د.عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد
كسروي حسن ،چاپ اول ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1411 ،ق _  1991م
نووي ،ابو زکريا يحيي بن شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن ّ
الحجاج ،چاپ ّدوم ،دار احياء
التراث العربي ،بيروت.1392 ،
نيشابوري ،مسلم بن ّ
حجاج ،صحيح مسلم ،دارالجيل (داراالفاق الجديدة) ،بيروت ،بیتا.
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وهابی ،محمدرضا ،احادیث اثناعشر در منابع سه قرن نخست شیعه ،فصلنامه علمی پژوهشی
علوم حدیث 59 ،و ،60مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،بهار .1390

فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

هيتمي ،نور الدين علي بن ابي بكر ،مجمع الزوائد ،دار الفكر ،بيروت 1412 ،هـ ق.
هيثمي ،نور الدين ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،تحقيق :د .حسين احمد صالح
الباكري ،چاپ اول ،مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ،المدينة المنورة 1413 ،ق _ .1992

متييز أ ّمئة الحقّ عن أ ّمئة الجور عىل أساس املوازين...
أحاديث األ ّمئة اال ْثني َع َش أمنوذجاً
كريمالمؤمني

1

الخالصة:

بي األكرم حول ظهور فرقتني من
لقد وردت يف كتب أهل الس ّنة أخبار كثرية بأسانيد صحيحة عن ال ّن ّ
الخلفاء من بعده :الفرقة األوىل :أ ّمئة الحقّ وخلفاء الله؛ وهي يف األغلب أحاديث األ ّمئة اال ْثني َع َش.
والفرقة الثانية :أ ّمئة الجور وحكام الظلم .ولسان األخبار حول الفرقة األوىل تبشیر ّية ،وحول الفرقة
الثانيةتنذير ّية.
بي األكرم ع ّدة معايري وموازين ملعرفة ومتييز أ ّمئة الحقّ  ،وهذا املقال ـ بعد تبيني مضامني
لقد نصب ال ّن ّ
تلك األحاديث ،ومتييز ومقارنة تطبيقات األخبار عىل ّ
كل من مصاديق الفرقتني ،وتأكيداً عىل قاعدة:
تعرف األشياء بأضدادها ـ يثبت أنّ خصائص أ ّمئة الحقّ تنطبق فقط عىل األ ّمئة اال ْثني َع َش كام تعتقده
اإل َمام ّية ،بينام ال تتوافق تلك الخصائص مع ما ذكره علامء أهل الس ّنة يف مصادرهم األوىل عن حكام
الجور ،وال تنطبق عليهم.
املفردات األساس ّية :روايات األ ّمئة اال ْثني َع َش ،موازين متييز األ ّمئة ،مصاديق أ ّمئة الحق ،وأ ّمئة الجور.

 .1طالب حبث الخ ارج یف احلوزة العلمیة ومتخرج من مرکز اإلمامة التخصصیة.
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Traditions about “Twelve Imams”
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Abstract

There are plenty of hadiths, recorded in canonical Sunni sources,
regarding the emergence of two groups of Imams. The first group
are true or righteous Imams or Caliphs and, the second type are
unjust Imams and rulers. Holy Prophet have described different
characteristics of both groups, which helps to distinguish them
from each other. The theme of prophetic hadiths concerning the
first group is a promising one, whereas it turns to deterrent when it
comes to the second group.
This study tries to demonstrate that the characteristics of the
righteous Imams described by the Prophet are historically applicable
to the Twelve Imams of Shīʿite Islam and are clearly inconsistent with
the known characteristics of most Umayyad and ‘Abbasid caliphs.

Keywords: Prophetic Hadiths, Criteria for Recognizing Imams, righteous
Imams, Unjust Imams.
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