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از ادم تا خاتم انبیا در تعیین اولیا و ائمه روایت نقل شده است
از پیامبر اکرم هم بر تعیین ائمه و اینکه آنها  12تن از قریش هستند روایت داریم
که این روایت نزد همه راویان و همه متکلمین اتفاق و اجماع است اما در تعیین
مصادیق آن و افراد ان اختالف کرده اند
ان روایت متواتر در برگیرنده این است که صالح دین و امور مسلمین به عهده انها
است و انها صفاتی دارند و باالترین این صفات عصمت است زیرا قرار است به انها
اقتدا کنند تا به کمال و رضایت خدا برسند
اما علما مدرسه خلفا در بیان این  12نفر متحیر ماندند
ابن عربی در شرح سنن ترمذی گوید مراد ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و
معاویه و یزید و مروان و....و  27خلیفه از بنی عباس را ذکر کرده و در اخر
گوید برای این حدیث معنایی نمی دانم
سیوطی گوید  :مراد از این  12تن دوازده نفر در کل مدت اسالم تا روز قیامت
است گرچه پشت سر هم نباشند
در فتح الباری گوید  4نفر ان ( ابوبکر و عمر و عثمان و علی ) گذشت و بقیه ان تا
قیامت می ایند
پیامبر بنی هاشم را مدح کرده و صفات پسندیده ای برایشان ذکر کرده که انها در
فتنه ها صالح ترین مردم اند و از ظلم جلوگیری می کنند
امام علی نیز فرموده که ائمه از قریش اند و درخنی هستند از هاشم
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با توجه به این روایات گروه های دیگر از قریش خارج می شوند و فقط قریشی
هاشمی باقی می ماند دایره شمول کوچک تر می شود تا فقط عترت پیامبر اکرم
از فرزندان امام علی باقی ماند
روایاتی که دال بر امامت اهل بیت است
ابوهریره :پیامبر فرمود اهل بیت من عترت من و از گوشت وخون من هستند انان
امامان بعد من هستند و تعدادشان تعداد نقبا بنی اسرائیل است
امام علی فرمود  12 :امام هستند که  9تای ان از صلب حسین هستند
ابن عباس و ابن مسعود نیز به همین مضمون روایت نقل کرده اند
امام صادق نیز فرمود ائمه دوازده تن اول انها غلی بت ابی طالب و اخر انها قائم
است
رسول خدا به جابر بن عبداهلل انصاری فرمود که سالم ایشان را به  5امام بعدش
که می بیند برساند
روایات داللت صریح دارد که ائمه ای بعد ایشان هستند نام انها و اول و اخر انها
را و اینکه از فرزندان چه کسی را هستند را
عالمه حلی برای اثبات امامت ان دوازده تن به سه وجه استدالل کرده است
 .1روایات متواتر و متعدد که بر امامت تک تک انها تصریح دارد و مخالفین هم
روایات زیادی از انها را ذکر کرده اند که گاهی اجماال و گاهی تفصیال بیان
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کرده است مانند روایتی که از پیامبر نقل می کنند که فرمود انی حسین
امام است و فرزند امام است و برادر امام و  9امام از فرزندان او هستند
 .2امام باید معصوم باشد و غیر از او معصوم نیست و خالی بودن زمان از
معصوم محال است همان طور که بیان شد
همه ائمه تمام کماالت نفسانی و جسمانی را دارند پس مستحق ریاست
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هستند چون افضل هستند و با وجود افضل تقدیم مفضول ( کم فضیلت ) بر
افضل ( با فضیلت ) قبیح است این برهانی لمی و از علت پی به معلول می
بریم
امامت در احادیث اهل بیت
رسول خدا تاکید زیادی بر فرمانده بودن و امام بودن انها دارند
که در اینجا  9روایت از شیعه و  7روایت از اهل سنت ذکر می کنیم
اما شیعه :
رسول خدا فرمود  :مانند اینکه احدی را با ال محمد مقایسه نکنید.....انها
اساس دین هستند و مردم به انها ملحق می شوند
امام باقر فرمود  :ما برگزیده خداییم ما.....ما حجت خداییم  ....ما امین
خداییم
اما اهل سنت  :روایاتی از پیامبر اکرم وارد شده که داللت دارد بر امامت علی
و فرزندانش بعضی روایات اجماال داللت دارد و بعضی تفصیال
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سنن ترمذی و مسند احمد  :من ترک میکنم بین شما چیزی که اگر به ان تمسک
کنید و ان را بگیرید گمراه نمی شوید یکی از دیگری بزرگتر است کتاب خدا
.....و عترت من
حدیث سفینه  :پیامبر فرمود مثل اهل بیت من مثل کششتی نوح هستند کسی که
در ان سوار شد نجات یافت و انکه تخلف کرد غرق شد
جوینی از رسول خدا نقل کرده  :من سید و اقای پیامبران و علی بن ابی طالب
سید و اقای اوصیا ( و ائمه ) است دوازده وصی بعد از من هستند که اولشان
علی بن ابی طالب و اخرشان مهدی است
امامت اهل بیت در روایات امام علی ( که به  8روایت اشاره شده است )
مانند
ابن ابی الحدید معتزلی در ضمن روایتی گوید نزدیک است که این روایت
تصریح به مذهب امامیه باشد
درس 8
افضلیت امام علی بر صحابه
در این باب فقط به روایات نقلی و ایات اشاره نمیشود
این افضلیت را در ضمن چند امر مطرح میکنیم
 .1مظاهری از شخصیت امام علی :
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 .1مظهر شخصیت او در مجال علمی (به  13روایت اشاره می شود)  :او
عالمترین صحابه است رسول خدا فرمود من شهر علم و علی درب اوست ،
امام علی فرمود پیامبر برای من هزار درب علم گشود که هر درب هزار
درب داشت ،
امام علی فرمود  :علمی که او حامل ان است احدی طاقت ان را ندارد
امام علی فرمود  :از چیزی سوال نمیکنید مگر انکه به شما پاسخ می دهم
پیامبر فرمود  :داناترین امت پس از من علی بن ابی طالب است
 .2از جهت ایمان مومن ترین از صحابه است ( 6روایت ذکر میشود )  :پس
از پیامبر کسی بندگی خدا را نشناخت به جز من
آیات  18سجده و احزاب  6نیز در شان علی و علم او نازل شده است
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