
 

 
 

 تبیین آموزه امامت در احادیث حسینی
 1دکتر محمد رنجبر حسینی
 2عصمت عدل پیوست

یافت:  15/9/97 تاریخ پذیرش:  2/6/97 تاریخ در

 چکیده
. از رود به شمار مییی اصیل شیعه امامیه ها آموزهجمله از  ،آموزه امامت

کییه ،ی اییین آمییوزهها همؤلفییتییرین  شییاخ  امامییت منصییبی از  اییین اسییت 
خاص ی یها ژگیدارای مقامات و وی نیستامام  و شخ  سوی خداوند

 .است
ی آن هیییا بیییه تبیییی ن ایییین آمیییوزه امامیییت و ویژگی امامیییان معصیییوم

و  در دوران پس از امامیت حریرت علیی . امام حسیناند پرداخته
کیه  ۀدر آن دور .بیه امامیت رسیید برادرش امام حسین  امییه بنیوییژه 

و ولیییب بییودن بییر مسییلمانان را داشییتند و همییه را بییر بیعییت بییا  ادعییای امیییر
بیییه تبیییی ن آمیییوزه امامیییت و  امیییام حسیییین ،خواندنییید میییییش فراخیییو

کم واقعی جامعه اسالمی پرداخت تا راه را بر فریی  ها ویژگی ی امام و حا
 فکری و عقیدتی مردم آن زمان ببندد.

کتابخانییه بییه  ،و اسیینادیای  نوشییتار پیی ش رو بییا روش توصیییفی و شیییوه 
پرداختیه اسیت تیا  تبی ن آمیوزه امامیت از من یر احادییا امیام حسیین

 صورت پذیرد. از زبان امام معصوم شناسی امام
 ،منصییوص بییودن امامییت ،آمییوزه امامییت ،امییام حسییین :کلیدووژگاا 
 شرایط امام.

                                                   
 (ranjbarhosseini@gmail.comعضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ) .1

کتتتتتتتتالم و عقایتتتتتتتتد دانشتتتتتتتتگاه قتتتتتتتترآن و حتتتتتتتتتدیث کارشتتتتتتتتن .2 گتتتتتتتترایش  اس ارشتتتتتتتتد رشتتتتتتتتته علتتتتتتتتوم حتتتتتتتتدیث 
(a.adlpyvast@gmail.com) 
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 مقدمه

گرامتتی استتالم نتتددمعتقاستتالمی مورختتان  از نخستتتین  نتتزاع برستتر جانشتتینی پیتتامبر 
که پس از آن حضرت، کالمی است  بته تعبیرشهرستتانی  .نزد امتت وی روا  یافتت مباحث 

بتاره در تترین اختتالف درمیتان امتت استالمی اختتالف در امامتت بتوده و بترر  ،نحل ملل ودر 
 ریزی صورت نگرفته استت خون شمشیرها برهنه نگشته و ،ای همچون امامت لهئهیچ مس

گستتردهالایتن اختتت  تیجتن .(1/24 :1414شهرستتانی،) ی مختلتتف ها پیتدایش اندیشته ،ف 
که مقتام  اهل؛ جامعه اسالمی به دو دسته تقسیم شد ،این میان در .وددر این زمینه ب سنت 
کتته تتتوده  منصتت  عتتادی و یتتک منزلتتت اجتمتتاعی وتنهتتا  نآنتتاامامتتت نتتزد  غیتتر الهتتی استتت 

 نظتر نویسندگان، زیر از )جمعیکنند  می این مقام را انتخاب ویژه اهل حل و عقد، هب مردم،
ه جانشتتتینی مستتتئلمواجهتتته شتتتیعه بتتتا  ،اندیشتتته در مقابتتتل ایتتتن .(65 :1381 مطلتتتق، یتتتزدی
کتته  قتترار دارد؛ارائتته نظریتته امامتتت بتته عنتتوان استتتمرار نبتتوت  پیتتامبر یعنتتی همتتان عللتتی 

از طتترف ختدا مبعتتوث شتتود.  ،امتام پتتس از پیتامبر وکنتد ختتدا رستولی را برانگیتتزد  ایجتاب متتی
به عنوان  تنهامامت نه به این ترتی  ا .داند می ی دینی اسالمها جرو آموزه امامت را ،شیعه

کالمی ،نظریه سیاسی  (.64: وهم) شود مطرح می و اعتقادی بلکه به عنوان دیدگاه 
ظتتتاهری  ه امامتتتت از ستتوی ائمتتهمستتئلن یتبیتت ،مکتتتانی توجتته بتتته شتترایط زمتتانی و بتتا

کته برخاستته از شترایط زمتانی ومکتانی در  ایشتان یها ینیتب تردید بی .متفاوت داشته است
 . تواند موضوعی برای پژوهش در این زمینه باشد می ،ودهمختلف بادوار 
 از گیتری بهتره بتا ،امویان حکومت زمان در بخصوص و پیامبر رحلت از پس دوران در
 استتالم بتتا بنیتتان از کتته نهادنتتد را حکتومتی بنتتای شتتام ستترزمین در مستتلمانان، سیاستتی جهتل

 از ستت س و علتتی امتتام از را ستتیسیا قتتدرت ،افکنتی تفرقتته و انگیتتزی فتنتته بتتا و بتتود ناستازگار
 ،یریتد آمتدن کتار روی بتا. زدند تکیه اسالمی جامعه خالفت مسند بر و ندربود حسن امام

. در شتتد ستتخت انحرافتتی گرفتتتار استتالم دیتتن و بربستتت رختتت جامعتته از استتالمی یهتتا ارزش
گفتتتاری و امتتام حستتین ،ایتتن دوران بتترای  ،یحکتتومتچنتتین عملتتی بتتا  بتته دلیتتل تقابتتل 

ه مستتئلگتتری در  روشتتن بتته، از آمتتوزه اصتتیل امامتتت انحتتراف عقیتتدتی مستتلماناناز ی رگیجلتتو
   .امامت پرداخت
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کتاوش در  حاضر پژوهش استت  در تبیتین آمتوزه امامتت امتام حستین احادیتثدر پی 
گفتتت نگتتاهی جدیتتد بتته احادیتتث حستتینی متتی کتته و مقولتته امامتتت را زبتتان امتتام  استتت تتتوان 

 .کند می معصوم معرفی

اهیمشهحمف.1

ژماملغویتعریف.1-2
 کارهتا در کته استت چیتزی هتر یا کسی هر از عبارت «امام»واژه  ،عرب شناسان لغت نظر از
 1.شود می اقتدا او به

ی متعتتددی و تاحتتدی شتتبیه بتته یکتتدیگر از امامتتت ارائتته هتتا متکلمتتان استتالمی تعریف
یاستتت عتتام در امتتور مستتلمانان قائتتل شتتده انتتد داده ؛ 28 :1403جرجتتانی) دان و بتترای امتتام ر

 نماییم: می به یک تعریف از شیخ مفید بسنده جا ایندر . (174 :1406 بحرانی،
  )مفییید، ؛الناای عاا  ةا  باا الاانا   و الاان   اماا ر یف ةالع ماا رئ ساا  لاا  الاا   هاا  االماا  
1413: 53) 
 از نیابتت صتورت بته دنیتا و دین امور در عمومی رهبری دارای که است کسی امام،

 .استپیامبر 

 از استتت کتته عبتتارت استتت شتتده تعریتتف امامتتت مقتتام بتته توجتته بتتا امتتام عبتتارت، ایتتن در
 .اسالم پیامبر از نیابت عنوان به ،آنان دنیوی و دینی امور در مسلمانان عمومی رهبری
 شتود می استتنباط چنتین امامتت امر به نسبت اسالمی مذاه  دیدگاه به کّلی نگاهی با
 دار عهتده را مستلمانان امتور ریاستت آن صتاح  که دانند می امیمق را امامت آنها غال  که

عتد بته نگترش این در که داشت توجه باید .است کیتد امامتت منصت  سیاستی ب   بیشتتری تأ
 و منصتت  یتتک امامتتت ،شتتیعه مکتتت  نظتتر امتتا در ؛(2/280 :1368 )مطهتتری، استتت شتتده

 و افظحتتت امتتتام بلکتتته ،نیستتتت مرجعیتتتت و حکومتتتت بتتته منحصتتتر کتتته استتتت الهتتتی موهبتتتت
 ست.ها انسان دنیوی و اخروی رستگاری و سعادت راهنمای

                                                   
 منظتور، )ابتن «قتوم به اثتم من کل االمام». (48 :1418 فارس، ابن) «االمور فی قدم و به اقتدی من کل المام،ا». 1

1414 :1/157). 
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گز  شامام مقامالهیوفراتراز.2
 شتود. متی کته بتا نتّص الهتی محقتق منص  الهتی استت امامت همانند نبوت یک مقام و

راه  ترین را اساستتیرا از ستتوی خداونتتد توستتط رستتولش  برگریتتده شتتدن امتتامن شتتیعه امتکلمتت
 .(181 :1406 ؛ بحرانی،337 :1405 مقداد، )فاضل دانند تعین امام می

گونتتتته  از پیتتتامبراکرم ،در روایتتتتتی امتتتام حستتتین  منصتتتوص بتتتتودن امامتتتت را ایتتتن 
 فرماید: می بیان

ّه  َغ َم  اا  غ  و  َدَخلاا ع َعااس َلساا  ه ا اا َفَكِّره ااَ  مع لاا ع  ،هع ّه  :َفقع ماا  أ اراَ   !ياا  َلساا َ  ا
اا ا َفَكِّره رَ  :قاا َ   ؟مع ااَ أ ََ  اَممااَقَ َقاان ا اا  أ  إنرَ  !ياا  نع ّه  :َفقاا َ   ،الااور رع اَمعااس  !ياا  َلساا َ  ا أ الَعااسه

الَ  ََ ق  ع َلَك  َك السرَ ئع ق ه َ اَك َواساَفَ لَ  ا ر َماَك  : ع اَك َقان َقَيا َ  اع ع رَ ساَ   ،إارَ ِه االه َف جَعا
ره نا ه ا أ    أ نَن َعاسه ِة عه

ل ه النرع ع رَ ل ه وآث َل عه ََ وم  اَث العه كَ  ا   اَم َع ع اَمرَ   له أ ال ا ا
ِه ر َفا

الَ تأ   نه ه وه
فع ََ ع  نه ه   َعتأ َ ع

فع ََ ع َ  الَ   ه  ،إالر وفهي  ع له غ  ع ِة مه  ع رَ
لَ  النرع أ ََل اقَطع عه

ِه ر َف
كاا ا ا َن َنااَك ََنااَقَ ان ااَك آَدَ   اا  َ  

ان اا نه الرَ اا  ه اَم ه ر ِّر
اا  رع َك اا  ََل اقَطع اا  مه ااَك  كه ه رَ ِّر

اا  رع  ؛مه
 (345 / 36 :1403مجلسی،)

بتتود.  وارد شتتدم و ایشتتان در فکتتر و غتتم رستتول ختتدابتتر فرمتتود:  امتتام حستتین
گفتت: ای رستول ختدا سب  را پرسیدم. فرمود:  !فرزندم! جبرئیل بر من فرود آمد و 

ات را به پایان بردی و روزگارت  فرماید: پیامبری می رساند و می اعلی سالمت علّی 
اث علم الهی و آثار دانش پیتامبری را بته علتی بتن اسم اعظم و میر .به پایان رسید

کته بنتدگی متن بتا او دانستته شتود و  ؛طال  بس ار ابی زیرا من زمین را جز با عالمی 
رسانی از جهان غی  را از نسل تتو  والیت من با او شناخته شود نگذارم و من پیام

که میان تو و آدم بود ام، چنان نبریده ند نیز قطتع نکتردم. که آن را از نسل پیامبرانی 
کستتی ایتتن مهتتم را بتتر عهتتده !پرستتیدم: ای رستتول ختتدا گیتترد   متتی بعتتد از شتتما چتته 

 حستتن ،و پتس از علتتی _طالتت ، بتترادر و جانشتین متتن  فرمتود: پتتدرت علتی بتتن ابتی
 دار آن خواهید بود. عهده _دوازده امام  س س تو و نه نفر از نسل تو جمعا  

امامت را جانشتینی پیتامبر  پیامبر سخنبا تمسک به  این روایت امام حسین در
کته دارای ویژگی معرفی داشتتن مقتام  ،یی همچتون منصتوب شتدن از جانت  ختداهتا نموده 

کننده حدود الهی است تبلغ دین و مردم و والیت الهی بر  .برپا 
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یتته در حتت  در جمتتع حجتتا   امتتام حستتین کتته در ستتال بعتتد از متتر  معاو در ستتخنانی 
در رابطتته بتتا الهتتی بتتودن وغیتتر  شتتیوا بتته مستتائل اساستتی بلیتتغ وضتتمن ستتخنانی  ،بیتتان فرمتتود

 :اشاره فرمود انتخابی بودن مقام امامت
...  َّ كع ع ا نع الَ اةه وقا َ   ،اَ عَل  َن انرَ َلس َ  اّ َاَصَ  ع َ  َ  َغن  ه خع ر   ،ااشع  :َفنا د  َلا ع نه ل ه
«  َ نع ال  ئه غه الشر هه ه

َ لر  (33/181 :1403 مجلسی، ؛788 :1405 قیس، بن )سلیم ؟«له ع
[را او ]علتی ،امبر ختدایه پکد یدان می ایآ ،دهم می شما را به خدا سوگند :فرمود

  یتتحاضتتر بتته غا» :ِت او نتتدا داد و فرمتتودیتتر ختتم، بتتر پتتا داشتتت و بتته والیروز غتتد
  «برساند

 و نیز فرمود:
ّه  :قا َ   طَ اة  َخ  اَ عَل ا َن انرَ َلساا َ  ا اا ه خع ا  ع » :َطََبا قا َ  یفأ آخه اا  النر َ كاا ع  :اّيرع ََ أ َ 

إ ر
َقَلَقه   َن تأ  ؛ف ِّع ع الثرَ

َِ ّه واه ف َب ا لر ا ،كه ه   َل  َ يه ِّ ا ِبه  (و)هم ؛«َفَفَمسرَ
 !اى مردم» :اش فرمود ن سخنرانییدر آخر ،امبر خدایه پکد یدان می ایآ :فرمود

گترانیان شما، دو چیمن در م پتس  .خانتدانم تتاب ختدا وک :ستن  بته جتا نهتادم ز 
گمراه نشویچن  بزن ها بدان  .«دید تا هرگز 

 کند: می گونه نقل حدیثی این ازامام حسین امالیکتاب در  شیخ طوسی همچنین
ِرَ َوجهع ع  هع وَج َس  امس ؤع ّه َ َقنرَ َ ع اَممَقع َع ه ا  الور

ِع ئ  ََ ََ أ َجن ّع ال إلاَ  إالر  :ق َ   ،اخَ  اَاا  ا
ن دي َف ع ع  ؛اَا  ص  ،نو أ عه له َ ّع مع َش  َدةه ان ال إلَ  إاَل ا   نه

نِّع َ  أ مه ا ع  َولَ عَل  َم  َلقه ِبه  اارَ
ص أ   حه

َِ َ  َعا ا أ  ،َقن َدَخ ص أ امه  حه
َِ ّه  َ ا  :قا ل ا .وَم  َدَخ وما  إخاال ع  ،ناَ  َلسا  ه ا

؟ ق َ   ّه ّه ََلس ِل ه  :الشرَ  َدةه  ِه َن كه ه  ،  َعةع ا  اه
الَ ةع  (589 :1403 طوسی،)؛ َوه

ه کتت _ن، از خداونتد یل روح األمتیتاز جبرئ امبر ختدایتاز پ ر مؤمنتانیتپتدرم ام
متتنم  :د[یتتفرما متتی هکتتن خبتتر داد ]یچنتت _ وه استتتکو ذاتتتش باشتت کش پتتایهتتا نام

از  یتکد و هریمترا بررستت !بنتدگان متن .ستیی جز من نیه خداکی یتایک خداوند
گواهی خالصانه بهکشما  ه به کد بداند یبا ،ندکدار یام د گانگیی ی ویاتیک ه مرا با 

 .متن استتیا ،از عتذاب متن ،دیتس بته قلعته متن درآکتقلعه من درآمده است و هر 
گتتواهی خالصتتانه بتتراى ختتدایتتاى فرزنتتد پ :گفتنتتد  :فرمتتود  عنتتی چتتهی ،امبر ختتدا! 

 .امبریت خاندان پیرفتن[ والیامبرش و ]پذیاطاعت از خدا و پ
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گرفتتت امتتام حستتین متتی بتتا توجتته بتته ایتتن احادیتتث  امامتتت را یتتک مقتتام و تتتوان نتیجتته 
کتته همچتون مقتتام نبتوت انتصتاب امتتام از جانت  خداونتتد فرمایتد  متی منصت  الهتی معرفتتی

گرینشی باشد است و که این مقام   شتورا ،عقتد پتس انتختاب اهتل حتل و .هرگز امکان ندارد 
کننده تواند  نمی یا تعیین خلیفه قبلی    د.نخصی باشمقام امامت در شتعیین 

 عدمش اخ امامعاملگمراهی.3

کته عتدم  معرفتت نستبت بته امتام معصتوم در ضرورت شتناخت و اهمیت و حتدی استت 
کتتاب ایتن شتناخت موجت  متتر  جاهلیتت بترای انستان می ون یتتع شتتود. شتیخ صتدو  در 

 :آورده است در باب ضرورت معرفت امام ازامام حسین روایتی را أخبار الرضا
ر نِسن ده ع   ا   :احلسَق ن  عسأ رع نا ع ا أ   له أ َث أ ا أ َعاسه

ّه  :قا َ   َحنرَ َما   :قا َ  َلسا  ع ا
اا  ََ َلاا ع إماا  غ مه ااةل  ماا َ  وَلاا  له رَ لااني ماا َ  م َفااةل ج هه ااةه  ،وع له رَ أ احلي هه  یفه

َِ اا اا  َع ه  اه
ؤَخاا ع َ ع

سال ه    (2/58 :1378 ،صدوق)؛ َواإله
 م علتی بتن ابتی طالت پتدر ،نیاز امتام حست ،به ستندش ون أخبار الرضایع
ولی امامی از فرزنتدان متن  ،ردیس بمکهر  :فرمود امبر خدایه پکرد کم نقل یبرا

ت و استالْم عمتل یتچته در جاهل به مر  جاهلی مرده است و بتدان ،نداشته باشد
 .شود می مؤاخذه ،رده استک

که معرفت امام بته عنتوان یتک تکلیتف دینتی بتر هتر  وجه استدالل به حدیث، این است 
کتتته نشتتتناختن او، اصتتتل ایمتتتان و استتتالم را خدشتتته دار  مستتتلمانی واجتتت  استتتت؛ تتتتا آن جتتتا 

کته زمتان، هتیچ می که چنتین حکتم قطعتی، مستتلزم آن استت  گتاه، فاقتد  سازد. روشن است 
کته امامتت،  امام نباشد. از این حدیث، نکته دیگری نیز استفاده می شتود و آن، ایتن استت 

، یک مقام عادی و در حد رهب که عهدهصرفا  دار برقراری نظتم و امنیتت  ری سیاسی نیست 
کتته  بلکتته مقتتام امامتتت، بتتا ایمتتان و دیتتن متتردم ارتبتتاط دارد، تتتا آند؛ جامعتته بشتتری باشتت جتتا 

جتا  ستازد. از ایتن نشناختن او، زندگی انسان را به زندگی جاهلیت پیش از اسالم مبتدل متی
کتته جایگتتاه امامتتت در جهتتان متتی روشتتن ان جایگتتاه نبتتوت استتت. بینتتی استتالمی، همتت شتتود 
کتته نشتتناختن پیتتامبر و عتتدم اطاعتتت از او، ایمتتان و استتالم انستتان را مختتدوش  همتتان گونتته 
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از امتتام نیتتز چنتتین استتت. در ایتتن صتتورت، شتترایط و نکتتردن ستتازد، نشتتناختن و اطاعتتت  متتی
صفات امام نیتز بایتد در مرتبته شترایط و صتفات پیتامبر باشتد و ایتن همتان دیتدگاه شتیعه در 

 .(58 :1386گل ایگانی، )ربانی مامت استمسئله ا
 معرفتتت بتدون گفتتت تتوان می کته برخورداراستتت بتاالیی ارزش و اهمیتتت از چنتان امامتت

 و پایته ائمته معرفتت و شناستی امام حقیقتت در. نیستت میسور متعال خدای شناخت ،امام
 نقتلچنتین  الشتهدا ستید زبتان از ،انکارناپتذیر حقیقتت ایتن. استت خداشناستی استاس

 :است دهش
َسَقع  َخَوَج [ الص دق] اّ عنن ا أ  ع  ر   ن ع  احلع أ ا  :َفقا َ   اصاا نه ه  َعاس َعسه َ ا  ع  اّيرع  إنرَ  !النر
 َّ ِرَ  ا هع  َج َع ك ن َد  َخَلَق  م  ره ف هع  إالر  العه َ ع ه را ،له ِه ف هع  َف ََ را ،َعَ نوهع  َع ِه ن َد ه ه  اسَف َن ا َعَ نوهع  َف عه  نه
ن َدةه  َع  ِغ  َل ع  ق َ  فَ  .سه اهع  َم  عه ا  أ ه  اّ َلسا  ه  َ ا نَ   :َلجع

َ
اَ ا  اااَ   نه مر َفاةع  ََفا  ،واع  ؟ه اّ َمع ه

َفةع  :ق َ   ِه  َمع ه ه  اه
ِر  ي إم َمهع ع  َزم ن   كع

 ؛328 /1 :1410کراجکیی،) ؛  َعفع ع  َعَلهيه  َ ايه ع  الرَ
 (312 / 5 :1403مجلسی،

 و شتتد وارد شیتتاران بتتر روزی حستین امتتام حضتترت: فرمایتد متتی صتتاد  امتام
 را او هکت آن بتراى جتز ،دهیافرین را بندگانش ،وهکِبْش  بررِ   خداوند !مردم اى» :فرمود

 عبادت با ،ردندک عبادتش چون و نندک عبادتش ،شناختند را او چون و بشناسند
 مادرم و پدر !خدا امبریپ فرزند اى :گفت مردى .«شوند ازین بی ،او جز عبادت از ،او

 امامی به نسبت عصر هر مردم شناخت :فرمود  چه عنیی دا،خ معرفت !تو فداى
 .است واج  آنان، بر اطاعتش هک

مفهوضالطاعةبو نامام.4
 متادی رهبتر و امتام شده دانسته واج  ،شرایط و هر زمان هر در امام از پیروی ،روایات در

 مجلستی، ؛325/ 1 :1363 شتی،ک) رود بته شتمار متی زنتدگی  ونئش تمام در جامعه معنوی و
1403: 44 /61). 

 فرماید:  می کیدأگونه ت به این ویژگی امام این امام حسین
 اا 
لرَ كع اا ع اكداَب  َب َانه رَ

َّ َ ناا َلَ  وَ عاا   ادرَ ََ إَل اا ه  ،إنرَ ا َ  اَمماا اا  اسااَفاََِّ  اَمَدبع َفاا رَ َفَلمرَ
كع   َع  َفقاا َ : اا  وهع َو َماا  َ َ اا ع ُع اا  ع َف سع َرَ كع ع ال اا ع َفاا اَاع ا  َمااء َناَ اا  ، إنرَ َلساا َ  (۷ :احلشاا ) ن 
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َب َعله ر  اّ َن ع ِبه  ادرَ
تأ ادرَ
لَك اكدابه الرَ كه ََ  ،نه َ  اَمما  ا  َفا رَ

لرع كع َفَلمرَ  اسَفاََِّ  اكدابع 
رغ َم الهع  :َفق َ   ،إَل  ه  أ ن ع َم الهع َفَعسه

كع  (2/428 :تا بی کوفی،)؛ َم  
امبرش آموخت و چتون آنهتا را یهمه آداب را به پ _ی و تعال کتبار _خداوند  :فرمود

د و آنچه یریبگ ،تان آوردهیامبر برایآنچه را پ» :ار را به او وا نهاد و فرمودک ،ردکاستوار 
گمان پ .«دینکرا از آن بازداشته، رها   ،ه آموخته بودکامبر خدا همان آدابی را یبی 

ت( را بته او وا نهتاد و یتار )والکت، آنها را استتوار ستاخت اد داد و چون علیی به علی
 .پس علی، موالى اوست ،میمن موالى او سکهر  :فرمود

 :مدعا وجود دارد این روایت دو در
ست س  .ست ارد متی آمتوزد و امتر را بته او خداوند همته آداب را بته پیتامبرش متی که اینیکی 

کته خ به قرآن استناد می امام حسین امبر برایتتان آورده اونتد امتر فرمتوده هرچته را پیتدکنتد 
 .غیر آن را رهاکنید بگیرید و
 و ست ارد والیت را به اومی دهد و می نیز آداب را به علی پیامبر اشاره دارد که ایندیگر 

شتود  متی آنچه از این بیتان برداشتت .«من موالی اویم علی موالی اوست سهرک» :فرماید می
که والیت علی اآیه  مصدا  این است  ات  آ ء  تا م  ک  م  ه  ا ن  وه  م  ذ  خ  ول  ف  س  واْ ک  الّر  ه  تانت  ْنته  ف   ْم ع 

کته  شایستگی پیامبر ،پس طبق این روایت .است کتردهختدا از جانت  هتایی  یافتت   در
وجتتود فتترد  زیتترا شایستتته نیستتت بتتا ؛اینهتتا در راستتتای یکدیگرنتتد بخشتتد و متتی را بتته علتتی

که رسول خدا امتر بته والیتت او کننتد؛شتخص دیگتمتردم  ،کترده برتری  کته  ری را انتختاب  چرا
بایتتد از  تنهتتاو کتته متتردم توانتتایی شتناخت آن را ندارنتتد استت وجتتود امتتام  امامتت واقعیتتتی در

 .طریق خدا به مردم معرفی شود
 فرماید: چنین می این حسیندیگری امام  یدر حدیث

ن َن  ّه ال ا له اُبع ا ّه صاس اّ عل ا  و آلا  امَ  ،ََنا ع حه ةع َلسا  ه ا ََ كا نا َن وعه اا ه  ،قَو ِع َن كه واها
ن َن  ّه  ،الطرَ ره فا به ا كه  َ أ ّه صاس اّ عل ا  و آلا  ثا  ه  ا

اَ   ه َجَعَلنا  َلسا  ع
َقَلَقه اللرَ واَحنع الثرَ

ن   ،َ ناا َلَ  وَ عاا َ   ه َ أ
ِر اا كع ِع  اا ي ف اا ه َ كصاا 

اا   ،الرَ اا  َنااَقه َ َنياا ه وال مه ِع مه اا ال َ َ  اا ه الن  ه
َعا رَ ع َع  ،َخلكه ه  ِه َواملع ا ع  ،َل نا  یفأ َ كسا  ه يلع نا  َ ََ ئع نطه َقا ع  ،ال  ع اعع َحق ئه نه

نرَ  .َناِ َافرَ ِه   ع اا  َفا
َ
َفَ

وَاةل  ّه ََلس ِل ه َمقر ط َعةه ا ك َا  نه  إر 
وَضةغ ّع عاُ و جاِ: ،  َعَفن  َمكر َّ  قا َ  ا ا ا  ا  ه عع

َ
أ

ن  َ  ِه    َف
نِّع م  ه مه
َ ِ  ام  و 
ع
سع َ  َوأ َرَ  ه عع ا  ال

َ
سع  ه َوأ َرَ ّه َوال َ  ا وهع إه

درع َع ُتع  یفه َ   ن  َف : )اسا ن َنَزع 
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طع َا ع  :وقاا َ   (59 ااَفننه اا ه َ  َ س 
َماا ع الرَ ع   َلَعله ااع  اا ه مه م 

َ ِ  ام  و 
ع
ِإَ  أ اا  ه َو سع َرَ َ  ال وهع إه

و  َوَلاا   َلدرع
ااا  اَل رَ َ  ع اع َ َلَّ  ََ ِّع    ّه َعَلااا   ِع ا ااا اَل َفي  ع   َوَلااا   اااع  ااا الل مه اَل َقله َطَ  إه ااا  

ع الشرَ اااُتع  ؛(83: )اسااا ن ع 
  (205 / 44 :1403مجلسی، ؛349 :1413مفید،)

ی یکاو و  کپا بیت اهلامبر خدا و یان پیکم و خاندان و نزدییره خدایما حزب چ
گرانیاز دو چ تاب خداى متعال و پس از آن قرار کنار کدر  ،اامبر خدیه پکی یبها ز 
به آن راه ندارد و  ،شیاز پس و پ ،ز در آن هست و باطلیچ ان هریه بکتابی کداد؛ 

قش را یه حقتاکتبل ؛میمتان لش درنمتییشتود و در تتأو متی بتر متا اعتمتاد ،ر آنیدر تفس
را با اطاعت یز ؛ه اطاعت از ما واج  استکد ینکاز ما اطاعت  .مینک می دنبال

امبر و یتا و پاز ختد» :خداوند عز و جل فرمتوده استت .امبرش همراه استیخدا و پ
گتر در چیتنکاطاعت  ،ارداران خودیاخت آن را بته ختدا و  ،دیتردکزى اختتالف یتد و ا
گتر بتته پ» :و فرمتتود« دیتتامبر بازگردانیتپ  ،گرداندنتتد ارداران ختتود بتتازمییتامبر و اختیتتو ا

گر فضل و رحمت خدا بر شما نبود قت آن پی مییبه حق ،دیترد بی همه  ،بردند و ا
 .«دیردک می روىیان پطیاز ش ،یکجز اند ،شما

هاویژگی.5 امامحسی احا  ثیامام ر

عاملبهدینخوژ.1-5
کته بایتتد دارای اوصتاف جانشتتین ختدا و رستتولش در ،امتام ممتتتاز نستبت بتته  یزمتین استتت 

کامل دیگران و از همه انسان الگتوی عملتی دیگتران  زیترا او مقتتدا و ؛تر باشد های عصر خود 
کوفهای  نامهدر  امام حسین .است  فرماید:  می گونه توصیف   امام را این ،به اهل 

م  ع إالرَ  ف به ... َفَلَع ري َم  اإله  نه لِّه
ِع سطه  ، الع مه  نه لقه

ه  ،َواكخه ع ائه ع نه حَلقر َع  ،َوالنر َواحلا نه
ّه  َاكَساا ع َعااس  اخطیی  خییوارزم، ؛534/ 2 :1965 اثیییر، ابیین ؛353/ 5 :1387 )طبییری، ؛را ه ا

 (284 ،1 :تا بی
گیه عامتتل بتته قتترآن و پتتکتتن یتتمگتتر ا ،ستتتیشتتوا )امتتام( نیستتی پک ... رنتتده ]راه[ یش 

گردن نهنده به حق و وقف   .ننده خود در راه خدا باشدکعدالت و 

کته از  باشتد. هم حستن فتاعلی یعنی امام باید هم دارای حسن فعلی و کستی استت  امتام 
گتتام بتتردارد و یتتک از  برهتتانی باشتتد و خنانش مستتتدل وستت ستتو بایتتد در صتتراط مستتتقیم الهتتی 
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 جتتوادی) ی شخصتتی در دل باشتتدهتتا غرضعتتاری از  ستتوی دیگتتر دارای انگیتتزه صتتحیح و
 .(139 :1381 آملی،

هراونهپلیویطهارتو.2-5 پاکیزایژز
گناهتتان و  ،بیتتان شتتده بتترای امتتام توستتط سیدالشتتهداهتتای  دیگتتر ویژگی از عصتتمت از 

صتفت باشتد تتا متورد  او دارای ایتنبایتد هماننتد  رچراکته جانشتین پیتامب ؛است پلیدی
کامل قرار وثو  و  فرماید: می باره ایشان در این .گیرد اعتماد 

ن   مرَ َ ّع عُ و جِ َعس َانه ره ه مع َ  ا   َ  ااَز
ِع َن  ه الطرَ  َلِة الرَ ّع  :َفق َ   إار  اه ينع ا ره َ   ع

ّنرَ إه
 َِ ه 
َ
ََ أ ج   ع ال هر

َ  َعنِّع هه ا له ع   َل    َ ط  ه 
كع ََ َط هر َ    ه َو  ع

 الخیوارزمی، ؛17 /5 :1411)الکیوفی  ؛ال 
 (269/ 1 تا: بی
 امبرش محّمتتدیتته ختداى عتتز و جتتل ]در بتتاره متا[ بتتر پکتتم یطهتتارت بیتتت اهلمتا 
، دور دارد و بیتت اهله آلتودگی را از شتما کترده کتخداونتد، اراده » :ردکن نازل یچن

 .«دزگی بدارکیمال پاکشما را در 

که خود این آیته  می یه تطهیر اسنتادآمعنای طهارت امام به  بارهدر امام حسین نماید 
طهتتارت  طهتتارت در عرصتته رفتتتار و ،ایتتن آیته زیتترا طهتتارت در ؛دلیتل بتتر عصتتمت ائمتته استت

گونتته وابستتتگی بتته غیتتر ختتدا و کتته ایتتن یعنتتی پتتاکیزگی قلتت  از هتتر  چیتتزی جتتز  قلبتتی استتت 
 عصمت نیست.

 :نویسد می عالمه طباطبایی
که  می گونه معنا این الم جنس است و« ْذِه   ی  لِ »الم در  نابود  از بین بردن و»شود 

کتته اعتقتتاد حتتق وهتتا تئهی هتتا و کتتردن تمتتام انتتواع پلیتتدی عمتتل حتتق را از  ی رذیلتته 
کتته عبتتارت استتت از  و« گیتترد متتی انستتان کتتردن، عصتتمت الهتتی استتت  ایتتن نتتابود 

کتته انستتان را از چتته در اعمتتال  عقایتتد و هتتر بتتاطلی چتته در صتتورتی علمتتی در نفتتس 
 (467 /16 :1374 )عالمه طباطبایی، .کند می حفظ

زمین.3-5 در برپایینماز
کتتته امتتتامهتتتا دیگتتتر ویژگی پرپتتتایی شتتتعائراهلل در زمتتتین از  واجتتتد آن استتتت. امتتتام یی استتتت 
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 فرماید: می نیحس
نرَ  :یفأ َق ِل ه َ ع   ِّرَ ن مرَ  ه َ  إه

َ  الرَ َل َة هع   یفه ام  َق مع ا  الصرَ
َ
َِ  (41: حج) ل  ه أ هه ف نا  اها ه ه

 (338 :1409 استرآبادی، ؛47 /4 تا: بی شهرآشوب، ابن)؛ الَ   ه 
گتتر در زمتتکتتآنتتان » :دربتتاره ستتخن ختتداى متعتتال  نمتتاز برپتتا ،مین قدرتشتتان بتتدهیه ا

 .ت استیب درباره ما اهل ،ه[ین ]آیا :فرماید می «دارند می

 گوید: می آیهر این یتفسدر عالمه 
گر هک است نیا شانیا صفات از ییک  هتر اریتاخت در و ننتدک دایتپ نیکتم نیزم در ا

 زنتدگی یانحتا و انتواع همته انیتم در .شتوند داده تتییحر بخواهنتد هک زندگی قسم
 آن در هک آورند می وجود به صالح اى جامعه و نندک می اریاخت را صالح زندگی یک

 انجتام رکتمن از نهتی و معتروف به امر شود، می داده اتکز و داشته پا به نماز جامعه
گتتر و .ردیتتگ متتی  متتالی، جهتتات همتته انیتتم از و نمتتاز عبتتادى، جهتتات همتته انیتتم از ا
 عمتتده( عبتتادات) ختتود بتتاب در دو نیتتا هکتت استتت جهتتت نیبتتد بتترد، نتتام را اتکتتز

 (546 /14  :1374)طباطبایی  .هستند

صاحبعلملوّنی.4-5
 شتتهدا نیتزی پیتامبر را هتا امتام بایتد ویژگی رو از ایتن .رستالت استت امامت ادامته نبتوت و

مهتتتم و  یهتتتا ویژگی ، از جملتتتهعلتتتم بتتته دیتتتن و اخبتتتار و امتتتور غیبتتتی توستتتط خداونتتتدباشتتتد. 
 ،علتتتم پیتتتامبر ،علتتتوم امتتتام در روایتتتات روح القتتتدس أ. منشتتترود بتتته شتتتمار متتتی برجستتتته امتتتام

 .(398 /1 :1407 نی،یلک) شده است قرآن و... دانسته ،ی متعدد و عمود نورها صحیفه
او حتافظ  زیترا ؛امام باید به جمیع احکام شریعت عتالم باشتدمعتقدند متکلمان امامیه 

کامل و ،وحفظ شریعت شریعت است گاهی   :جامع از آن ممکن نخواهد بود بدون آ
يااا ةو ث ا ااا  العلااا  اااا  اكااا ب ا  العلااا  باا  یف ام مكااا  مااا  العلااا   النين ااا  ةو النا  َ

ق ا    اا  اليساكط ع اال ك لش ع    و الس  س   و االداب و دفع احَلص   و غ   رلا  ال
 (430 :1405 ،طوسی) ؛ب ل  مع عنم 

گتاهی از آنهتا  که به آ دومین صفت از صفات الزم برای امام، علم به اموری است 
گاهی ی دینتتی و دنیتتوی؛ ماننتد علتتم بتته هتا در امامتت ختتویش نیتاز دارنتتد؛ اعتتم از آ
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 ؛غیتر آنی سیاسی، آداب متدیریت، مبتارزه بتا دشتمنان و ها عی، روشاحکام شر
گاهی کند.ها زیرا بدون داشتن چنین آ  یی نخواهد توانست به امر امامت قیام 

نیستت  روا ،از نظتر عقتالی بشتر ؛ زیترااستدالل به سیره عقالی بشتر استت ،استدالل دیگر
که به امتور مربتوط بته وزارت وسرپرستی امور مملکت بر افرادی را به وزارت و ،زمامدار  گریند 

کافی ندارند  منص  خود  .(165-1،163 :1407مرتضی  )سیدعلم 
 اشاره شده است: پیامبر بیت اهلبر عالم بودن  در روایات امام حسین

ر   أ  نَ  َعسه
َسَقَ ِغ احلع َ َلجع أ َنالَن  یف َلقه َكر ينع  ر َ   ع ةه وهع عَلنه رَ

  ،الثرَ
َِ َعَل ا ه َفَسالرَ ، َفَنَخ َ  َعَل ا ه

َسَقع  الده ااَ   :َفق َ  َل ع احلع ِه الِّ َفاةه  :ق َ   ؟مه  ايره النه ا  اها ّه يا  اخا   :قا َ   .مه اما  َوا
ِه الِّ َفةه  َِ  ،اه ئ ا ََ ََ َجن َك اَث يفع َِّ َك نه مَلنيَنةه َمَ ا لَ ح ه َعاس  َل  َلق فع وِلا ه نه ل

اا  واع ا  داره مه
ي ِه الِّ َفةه  ،َجنر سَفَق  ،ي  اخ  اه ا اََفع ننه لَ  مه  عه لن  ؛ النر  ه العه ! ه ا م  ال ؟َفَعله  ا وَج ه
 (398 /1 :1407 کلینی، ؛12/ 2 :1404 صفار،)؛ َ ِّ نع 

بکته آهنت  کترا  نیمتردى امتام حست عل  بتر او در آمتد و  .دیته دیتربال داشتت، در ث 
 ام. امتام وفهکاهل  :گفت  ی هستییجاک :دیاز او پرس نیامام حس .کردسالم 
گر تو را در مدکاى مرد  ،به خدا سوگند !هان :دفرمو جتاى پتاى  ،دمید می نهیوفی! ا
اى  .دادم متی گاه نرول او بر جّدمان را بته تتو نشتانیمان و جا را در خانه لیجبرئ
!  میآنهتا بداننتد و متا نتدان ،گتاه نزد ما باشتد و آن ،ا آبشخور علِم مردمیآ !وفیکمرد 

 .نشدنی است ،نیا

 کند: می  نقل یهمدان دیجع از الدرجات صائربصاح   همچنین
اا  وكا َن  رَ َساَق  َمااَع  َخااَوَج  مه َنالَن، احلع َِّاار لاا ع : قاا َ   نه َساَقه  قع لاع لاا ع  :له عه ااناَ   جع يره  فه

َ
ااَ ن   نه  َ أ

اا َن  َع اانع  ياا  :قاا َ   ؟ََت ع اا ع  جع ِّاا ه  ََنِّع اع َد  آ ه  نه را ،داوع ِه َ َلقر ااا  َعاا  َع  ناا  َفاا ن  اا ه  َ أ َ ع  نه  ر
نع ه 
 (1/452 :1404 صفار،) ؛القع

ع   از نقل به الدرجات بصائر ْمدانی دیج   نیحست امتام بتا هکت بود سانیک از هک_  ه 
 مکح ،زیچ چه به !شوم تیفدا :گفتم نیحس امام به _ شد راهی ربالک سوى به
ع   اى :فرمود  دینک می  چتون پتس .مینتک می مکح داوود خاندان مکح   به! دیج 
 .دهد می ادی ما به سقدال روح ،میماند در زىیچ در

که روح القدس باشد اشاره شده است به مهم ،فو روایت  در  .ترین منبع علم امام 
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بود ژهلحّق.5-5
 کته کنتد متی معرفتی حتق نشتانه آنهتارا بیتت پیتامبر اهتل ضمن معرفتی امام حسین

 :ساخته است جاری آنها و زبان دل در را حق خداوند
ِع َن  ه ا ... سا َلةه َعله َ  اار  اه ه َر نع ال ّع عاُ و  ،لَِّ اَماةه وَمعانه ا  َ  اوَدَعا ع ا

ه الرَ واعاال ع احَلاقر
َنَفن  ل َنن  وااَطَق نه ه السه

ّه عُ و جِ ،جِ قع رنه ا ِه  (312 / 44 :1403 )مجلسی،؛ َفَنَطَق  نه
ستانی ک ؛ى برافراشتته حتقها م و نشتانهیرامت و معدن رستالتک بیِت  اهله ما، ک ...
ا یتگو ،عتت نهتاد و زبانمتان را بته آنیحتق را در دلمتان بته ود ،عتز و جتله خداونتد ک
 پس به اذن خداى عز و جل به سخن درآمد. .ردک

گویتان راستتین  را محتور حتق و حتق بیت پیامبر اهل امام حسین ،دیگر یدر روایت
 فرماید: می معرفی

ّه   َن اا ه َلساا  ه ا
ِع اا  اهاا اا ،َواحَلااقرع ف ناا  ،إار ه َ نطه اا حَلقر ن َنه ااَنفع  ؛17/ 5 :1411 الکییوفی،)؛ قع السه

 (268/ 1 :تا بی الخوارزمي،
گویاست ،ما خاندان پیامبر خدا هستیم. حق  .در میان ماست و زبان ما به حق، 

 نویسد: می استاد جوادی آملی در تبیین حق بودن امام
حق  اعمال را با اوصاف و عقاید و حق است و شجره طوبی و میزان اعمال و امام،

کتته حتتق استتت. ستتنجد یمتت میتتزان ستتنجش عقایتتد  ،یعنتتی عقیتتده امتتام معصتتوم 
را  توان میزان حق بتودن آنهتا می ،اعمال همچنین درباره اوصاف و دیگران است و

 ؛المیزان میزانک»فرمود:  ینمؤمنرو رسول خدا درباره امیر ال داشت. از این باور
 خلتق، ،متردم را بتا عقیتده اقتوال عقاید اخال  افعال و یعنی «میزان تو میزان است

که مطابق  هر .سنجند می اوالد علی فعل و قول علی و عقیده، خلق، فعل و قولی 
 آملی، )جوادی .وگرنه باطل است ،اقوال آنها بود، حق است افعال و خلق و عقیده و

1381: 49) 

گیهینتیجه
بتتته شتتتمار مقتتتامی الهتتتی و منصتتتوص  ،امامتتتت امتتتام حستتتینهتتتای  بتتتر استتتاس فرمایش

متتتتردم در تعیتتتتین و  رو از ایتتتتن استتتتت. . امامتتتتت در ادامتتتته سلستتتتله نبتتتتوت و رستتتتالترود یمتتتت
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امتتام زمتتان ختتویش را  مشتتروعیت امتتام نقشتتی ندارنتتد. بتتر متتردم هتتر عصتتر و زمتتان الزم استتت
گمراهی کنندبر مدار او حرکت  کهبشناسند   محفوظ بمانند. ی فکری و عقیدتیها تا از 

یتتتافتیم از احادیتتتث ستتتید الشتتتهدا _  دار ایتتتن مقتتتام خطیتتتر استتتت کتتته عهتتتده_ متتتام ا در
گناهتتتتان و  ،علتتتتم لتتتتدّنی ،یی همچتتتتون حتتتتافظ شتتتتریعتهتتتتا ویژگی طهتتتتارت و عصتتتتمت از 
کننده نماز ،ها پلیدی  .است اهل و مالک حق و... ،اقامه 
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م ابع
، بیتروت، الکامل فی التتاریخم(، 1965ابن االثیر، عزالدین ابوالحسن علی ابن ابی الکرم ) _

 بیروت. دارصادر_ دار
، تصتتتتحیح: هاشتتتتم رستتتتولی، المناقتتتت تتتتتا(،  ابتتتتن شتتتتهر آشتتتتوب، محمتتتتد بتتتتن علتتتتی )بی _

 نا. محمدحسن آشتیانی، قم، بی

 ، بیروت، دارالفکر.معجم المقاییس فی اللغة (، 1418فارس، احمد ) ابن _
 ، بیروت، دارصادر.لسان العرب (، 1414منظور، محمد بن مکرم ) ابن _
، تحقیتق: محمتد. للختوارزمی مقتتل الحستینا(، تت اخط  خوارزم، موفق بن احمد )بی _

 سماوی، قم، انتشارات، انوارالمهدی.
، تحقیتتق: تأویتتل اایتتات الظتتاهرض فتتی فضتتائل العتتترض الطتتاهرض (، 1409استتترآبادی، علتتی ) _

 حسین استادولی، قم، مؤسسة النشراالسالمی.
احمتد حستینی،  ، تحقیتق: ستیدقواعد المرام فی علتم الکتالم (، 1406میثم ) بحرانی، ابن _

 قم، مکتبة آیة اهلل المرعشی.
 ، بیروت، دارالفکر.التعریفات (، 1403جرجانی، میرسیدشریف ) _
پژوهی )بررستتی  امامتتتش(، 1381جمعتتی از نویستتندگان، زیتتر نظتتر محمتتود یتتزدی مطلتتق ) _

 ، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی.های امامیه معتزله اشاعره( دیدگاه
، قتم، مرکتز نشتر شتکوفایی عقتل در پرتتو نهضتت حستینیش(، 1381بداهلل )جوادی آملی، ع _

 اسرا.
، تحقیتتتق: ستتتیدعبداللطیف، قتتتم، کفایتتتة األثتتتر (، 1401ختتتزاز قمتتتی، علتتتی بتتتن محمتتتد ) _

 انتشارات بیدار.
، قتاهره، منشتورات شتریف االخبتار الطتوالم(، 1960حنیفته احمتد بتن داوود ) دینوری، ابی _

 رضی.
گل ایگتتتانی، علتتتی ) _ ، قتتتم، مؤسستتته بوستتتتان امامتتتت در بیتتتنش استتتالمیش(، 1386ربتتتانی 

 کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه.
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لیم بن قیس (، 1405سلیم ابن قیس ) _  ، قم، انتشارات هادی.کتاب س 
 ، تهران، مؤسسة الصاد .الشافی فی االمامة (، 1407سید مرتضی، علی بن الحسین ) _
 ، قم المقدسة، مکتبة المرعشی.طالبیینارشاد ال (، 1405سیوری، فاضل مقداد ) _
 ، قم، مکتبة المرعشی.اقرب الموارد (، 1430شرتوتی لبنانی، سعیدالخوری ) _
، الملتل والنحتلم(، 1996بکر احمد ) الفتح محمد بن عبدالکریم بن ابی شهرستانی، ابی _

گیالنی، بیروت، دار الصع .  تحقیق: سید محمد 
 ، بیروت، دارالمشر .جد فی اللغة و االعالمالمنم(، 1973شهرستانی، عبدالکریم ) _
، تحقیتق: مهتدی الجتوردی، عیتون أخبتار الرضتا (، 1378صدو ، محمد بتن علتی ) _

 تهران، نشر جهان.
، تحقیتتتق و  بصتتتائر التتتدرجات فتتتی فضتتتائل آل محّمتتتد (، 1404صتتتفار، محمتتتد بتتتن حستتتن ) _

کوچه  النجفی.مکتبة آیة اهلل المرعشی   باغی، قم، تصحیح: محسن بن عباسعلی 
، تحقیق: محمد بن ابوالفضتل تاریخ الطبری (، 1387طبری، ابوجعفر محمد بن جریر ) _

 ابراهیم، بیروت، دارالتراث.
 ، قم، دارالثقافه.األمالی للطوسی (، 1414طوسی، محمد بن الحسن ) _
 ، بیروت، دار االضواء.تلخیص المحصل (، 1405طوسی، نصیرالدین ) _
، تحقیتتتتق: ارشتتتتاد الطتتتتالبیین (، 1405د بتتتتن عبتتتتداهلل )فاضتتتتل مقتتتتداد، ابوعبتتتتداهلل مقتتتتدا _

کتابخانه آیت  اهلل مرعشی. سیدمهدی رجایی، قم، انتشارات 
، بیتتروت، االستنصتتار فتتی التتنص علتتی ائمتتة االطهتتار (، 1405کراجکتتی، محمتتد بتتن علتتی ) _

 داراالضواء.
، ، تحقیتتتتتتق: عبتتتتتتداهلل نعمتتتتتتت، قتتتتتتمکنتتتتتتز الفوائتتتتتتد (، 1410) ___________________________ _

 دارالذخائر.
، ترجمتته: توفیتتق نتتور الهتتدی، پژوهشتتی در پرستتمان امامتتتش(، 1382کستتار، جتتواد علتتی ) _

 جا، انتشارات دارفراقد. بی
)متتع تعلیقتتات رجتال الکشتتی _ اختیتار معرفتتة الرجتال ش(، 1363کشتی، محمتتد بتن عمتتر، ) _

 . ، مؤسسة آل البیت میرداماد األسترآبادی(، تصحیح: رجایی، قم
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، تحقیتق و تصتحیح: علتی اکبتر الکافی (، 1407) بن یعقوب بن اسحا  کلینی، محمد  _
 غفارى و محمد آخوندی، تهران، دار الکت  اإلسالمیة. 

، تحقیتتق: علتتی شتتیری، بیتتروت، الفتتتوح (، 1411کتتوفی، ابتتن اعتتثم ابتتی محمتتد احمتتد ) _
 داراالضوا.

، ی طالت ین علتی بتن ابتمتؤمنمناقت  االمتام امیرال (، 1403کوفی، محمد بن سلیمان ) _
 تحقیق: محمدباقر محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافه.

، بیتتروت، داراحیتتاء التتتراث بحتتار األنتتوار (، 1403مجلستتی، محمتتدباقر بتتن محمتتدتقی ) _
 العربی. 

 ، استانبول، المکتبة االسالمیة.المعجم الوسیطتا(،  مصطفی، ابراهیم و دیگران )بی _
 نتشارات صدرا.، قم، امجموعه آثارش(، 1368مطهری، مرتضی ) _
، تحقیتق و تصتحیح: حستین األمتالیالتف(،  - 1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان ) _

کنگره شیخ مفید. استاد ولی و علی اکبر غفاری، قم  ، 
، قتتتتتتم، المجمتتتتتتع النکتتتتتتت االعتقادیتتتتتتهب(،  - 1413) __________________________________ _

 بیت. العالمی الهل
، قتم، دفتتر انتشتارات ترجمته تفستیرالمیزانش(، 1374موسوی همدانی، سید محمتدباقر ) _

 اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 




