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 امامت شهید دستغیب تابک

 5امامت، ص: 

 پیشگفتار

که امروز به عنوان »مقام رهبرى«، در  »امامت« مسأله

اى اسالمى و با جمهورى اسالمى ما مطرح است، ريشه

سابقه دارد که از بدو تبلیغ اسالم توسّط حضرت خاتم 

 شود.األنبیاء صلى اهلل علیه و آله شروع مى

چون اسالم، دين جامعى است که به تمام معنا آنچه 

موده، لذا مسأله مورد لزوم و نیاز اجتماع است، بیان فر

از بدو  -که از اهمّ مسائل اجتماعى است -رهبرى

 پیدايش اسالم مطرح گرديد.

 رهبرى پیغمبر و اجراى احكام

در زمان رسول خدا صلى اهلل علیه و آله خود پیغمبر 

فرمود را اجرا نیز مىاکرم، همزمان با ابالغ احكام، آن
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زمان،  و تشكیالت حكومتى به حسب آن روز ومطابق نیاز

 برقرار فرمود.

جهات مالى و دفاعى و اجراى احكام قضايى و غیره در 

زمان پیغمبر صلى اهلل علیه و آله ثبت تاريخ است و 

طور که به امور معنوى و آخرتى، تقوا و تهذيب همان

ورزيد، از حال نفس، معارف و فضايل اخالقى اهتمام مى

 مادّى و اجتماعى مسلمین نیز غافل نبود.

 6مت، ص: اما

شود آخرت اصلًا برنامه اسالمى طورى است که نمى

بدون دنیا مطرح گردد، طبق حديث نبوى مشهور که 

 فرمايد:مى

»کسى که صبح کند و به حلّ مشكالت مسلمین بى اعتنا 

 1باشد، مسلمان نیست«.

 امام؛ مظهر اسالم و اجتماع اسالمى

 
 (.163/ 2كاىف: من أصبح اليهتّم بامور املسلمني فليس مبسلم) اصول -(1)  1
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اسالمى است. »امام«، مظهر و سمبل اسالم و اجتماع 

باشد، طور که اسالم، داراى ابعاد گوناگون مىهمان

هاى اسالمى از کمال الزم نمودار آن هم بايد در زمینه

 برخوردار باشد.

در مقام خوف و رجا، توکّل و محبّت، بى نظیر باشد، از 

گونه نقصان و حیث علم و عمل، بى همتا باشد، هیچ

تا بتواند کمبودى در اين کماالت نداشته باشد 

هاى گوناگون برطرف کمبودهاى افراد را در زمینه

 سازد.

تواند ايمان اگر از حیث ايمان، ناقص باشد، چگونه مى

افراد را کامل کند، اگر ترس و امیدش به غیر خدا باشد، 

 سازد؟چطور مسلمانان را خدا ترس و به خدا امیدوار مى

ام اگر خودش به خدا تكیه نداشته و دوستى خدا تم

وجودش را نگرفته باشد، چگونه مسلمانان را اهل توکّل 

 سازد؟و محبّت الهى مى
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______________________________ 
من أصبح اليهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم  -(1)

 (.163/ 2کافى: )اصول

 7امامت، ص: 

 امام؛ مظهر صفات کمال

در عین حال، امام بايد از شجاعت، حلم، کرم، عفو و 

فتوّت بهره کافى داشته باشد به قسمى که به هیچ وجه 

تحت تأثیر عوامل خارجى، يا داخلى قرار نگیرد؛ ترس 

اش را از کف و واهمه او را نگیرد و در شدايد، بردبارى

که با آنان ندهد، به فقراى مسلمین کمك کند، نه اين

بخل ورزد و از لغزشهاى خود در محدوده شرع مقدّس 

صه، امام بايد سمبل و نمودار صفات در گذرد و خال

 کمالى باشد و از رذايل اخالقى به تمام معنا پاك باشد.

 امام؛ مظهر پاکى و طهارت

خداوند در آيه مشهور به »آيه تطهیر« شخصیّت امام را 

از نظر اسالمى معرّفى فرموده است؛ به اين ترتیب که 
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شايستگى بايد امام از هر پلیدى و نابايستى، پاك و به هر 

 فرمايد:جا که مىو زيبندگى، آراسته باشد، آن

خواهد تا پلیدى را از شما خاندان »هر آينه خداوند مى

 2ببرد و شما را پاك گرداند پاك کردنى«.

پلیدى، جهل، بخل، حرص، حسد و کینه، حبّ دنیا و 

را از شما )اهل بیت علیهم السالم( برده و به شهوات آن

 کرم، ايثار و فتوّتپاکى علم و 

______________________________ 
»... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ  -(1)

 .33احزاب:  وَيُطَهّرَکُمْ تَطْهِیرًا«

 8امامت، ص: 

 و مروّت، حبّ آخرت و خدا آراسته گرداند.

 وجوب عصمت در امام

 
2  (1)-\i َا يُرِيُد اللمُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلَبْيِت  .33احزاب:  E\َويَُطّهرَُكْم َتْطِهريًا«» ... ِإَّنم

http://www.i20.ir/


6    www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

اند، به حق شايستگى رهبرى که مشمول اين آيهکسانى

آلوده نیستند که اجتماع را اجتماع اسالمى را دارند، 

آلوده سازند بلكه با پاکى خود، آلودگیهاى افراد را نیز 

 سازند.برطرف مى

را شرط  »عصمت« جاست که مذهب جعفرى،اين

 داند.اساسى در امام مى

بديهى است »آيه تطهیر« حتماً در خارج مصداق دارد؛ 

که مخاطب به اين خطاب قرآنى يعنى هستند کسانى

 که:اند شده

خواهد پلیدى را از شما خاندان ببرد و شما »خداوند مى

 را پاك گرداند پاك گردانیدنى«.

 مقدّم بودن امام معصوم بر امام غیر معصوم

اگر بنا باشد کسى که پاك شده خدايى است، رهبر و 

پیشواى اجتماع باشد، يا کسى که يك نفر عادى بیش 

گويد ترديد مىنیست، هر عاقلى در مقام قضاوت بدون 
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بايد معصوم بر غیر معصوم مقدّم باشد، مخصوصاً در مقام 

اش حفظ مردم از گناه و »امامت« که وظیفه عمده

»امر به معروف و نهى از  واداشتن به خیرات است؛ يعنى

تواند ، پس چگونه مرتكب حرام و حتّى مكروه مىمنكر«

و از ارتكاب ديگران منع نمايد و کسى که واجبى از ا

 شود، به انجامفوت شده يا مى

 9امامت، ص: 

واجبات امر نمايد؟ اگر هم چنین باشد، از مرحله تظاهر 

 کند و از حقیقت، تهى است.و صورت سازى، تجاوز نمى

 تأثیر شگفت سخن امام على علیه السالم بر همام

در آخر خطبه همام در نهج البالغه که حضرت 

پرهیزگاران را براى  امیرالمؤمنین علیه السالم صفات

فرمايد و او فريادى جان »همام« مشروحاً بیان مى

 فرمايد:میرد، حضرت چنین مىکشد و مىخراش مى
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 3»أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها«

 که بهترين ترجمه آن گفته سعدى است:

 »سخن کز دل بر آيد، ال جرم بر دل نشیند«.

حقیقت اين الفاظ به نحو وقتى خود على علیه السالم به 

گونه در دل پاك همام اثر کامل متحقّق است، اين

 کند.گذارد که جان به جان آفرين تسلیم مىمى

 عجز مأمون در برابر برهان محكم مرد سارق

به داستان مأمون و آن دزد رند توجّه کنید: هنگامى که 

که  -اش ثابت شد و مأمون خواست حدّ شرعىدزدى

اش اجرا کند، با او از درباره -دست دزد استبريدن 

در ستیز و گفتگو برخاست و مأمون از پاسخش عاجز 

 ماند؛ چون حجّتى که دزد آورد، رسا بود:

______________________________ 
 .193نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(1)

 
 .193هنج البالغه صبحى صاحل/ خ  -(1)  3
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 10امامت، ص: 

 4تواند دست دزد را ببرد«.»دزد نمى

ام امامت را ندارد و اين مقام کسى که صالحیّت مق

تواند دزد مال را بزرگ را دزديده است، چگونه مى

حد بزند، خودش به مراتب مرتكب دزدى بزرگتر و 

بیشتر شده است؛ لذا شخصیّت واالى امام را بايد خدا 

ها آگاه و چیزى از علمش پنهان معرّفى کند که از سريره

را نیست، آن کسى که صالحیّت رهبرى اجتماع 

داراست و پاك شده خدايى است، و گرنه هرکس 

 شود اين مقام شامخ را اشغال کند.نمى

خداوند هم به زبان حبیبش در جاهاى متعدّد و موارد 

 زياد، وصىّ او را معرّفى فرمود.

معرّفى على علیه السالم به عنوان جانشین رسول خدا 

 صلى اهلل علیه و آله

 
 جا مراجعه شود.اصل روايت با شرح كاىف در كتاب شريف» گناهان كبريه« تأليف شهيد حمراب آية اللمه دستغيب در ضمن گناه دزدى آمده است، به آن -(1)  4
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فرمايد: »اى پیغمبر! آنچه از مىخداوند در آيه شريفه 

طرف پروردگارت بر تو فرو فرستاده شده است، برسان 

اى و خدا تو را و اگر انجام ندهى، رسالتش را نرسانده

 5دارد«.از شرّ مردمان، نگه مى

کند که در اين آيه شريفه دو نكته جلب توجّه مى

رساند معرّفى على علیه السالم در مرحله اجراى اين مى

 دستور، کار آسانى نبود بلكه

______________________________ 
اصل روايت با شرح کافى در کتاب شريف  -(1)

»گناهان کبیره« تألیف شهید محراب آية اللَّه دستغیب 

 جا مراجعه شود.در ضمن گناه دزدى آمده است، به آن

رَّبّكَ وَإِنْ لَّمْ »يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن  -(2)

مائده:  تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ...«

67. 

 11امامت، ص: 

 
5  (2)-\i ْتَ ْفَعْل َفَما بَ لمْغَت رَِسالََتُه َواللمُه يَ ْعِصُمَك ِمَن النماِس ...«» يأَي َُّها الرمُسوُل بَ ّلغ ْ  .67مائده:  E\ َمآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رمّبَك َوِإْن َّلم
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 به راستى مهم و مشكل بود.

 دو نكته مهم

 فرمايد:اين است که مى نكته اوّل

 اى«.»اگر انجام ندادى، رسالت خدا را نرسانده

زحمت کشیده و احكام الهى را رسانده بیست و سه سال 

گذراند، چه است، اينك ماههاى آخر عمرش را مى

مسأله مهمّى در میان است که اگر ابالغ نشود، مثل اين 

 اش هدر رفته؟ساله 23است که زحمات 

شود )جانشینى پیامبر( موضوعى است که از معلوم مى

ه نظر اهمّیّت بر تمام مطالب تاکنون فزونى دارد بلك

ارزش آن مطالب بسته به آن است. اگر واليت باشد، 

گیرد نماز و روزه، حج و زکات نیز حقیقتى به خود مى

و گرنه صورت محض و جسد بى روح است وروايات 

ارزشى عبادات بدون واليت رسیده، کثیرى که در بى

 تأيید و شاهد اين استفاده از آيه مبارکه است.
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است؛ يعنى  عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ...«»... وَاللَّهُ يَ نكته دوّم:

دارد؛ همان مردمى که خدا تو را از شرّ مردم نگه مى

هاى »بدر و احد و حنین« ماال دلهايشان از حقد و کینه

مال بود؛ آن مردمى که با على علیه السالم پدر کشتگى 

و برادر کشتگى داشتند؛ همانهايى که دلهايشان را 

توانستند فضايل على علیه نمىحسادت فرا گرفته بود و 

السالم را تحمّل کنند و قرب او را با پیغمبر و اهمّیّتى که 

 داد، دريابند.پیغمبر به او مى

 12امامت، ص: 

جاست که اگر پیغمبر صلى اهلل علیه و آله صريحاً اين

کرد وصى پس از من على علیه السالم است؛ ابالغ مى

او وعده حفظ داد و جانش در خطر بود، امّا خدا به 

ايد که چگونه توطئه قتل پیغمبر را حفظش کرد. شنیده

کردند و در گردنه عقبه، شترش را رم دادند تا از کوه 

پرت شده قطعه قطعه شود، امّا خدا نگذاشت و منافقین 

http://www.i20.ir/


13     www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

گر رسوا شدند به شرحى که در تواريخ مسطور توطئه

 است.

 بحثهاى ارزشمند پیرامون واليت

ب آية اللَّه سیّدعبدالحسین دستغیب که خود شهید محرا

از سالله پاك و دودمان طاهر اهل بیت و دلش را نور 

واليت ماالمال ساخته بود، با آن بیان شیرين و جذّاب، 

بحثهاى جالب واليت را با بیانهاى مختلف عنوان 

فرموده و افسوس که جز اين چند مجلس سخنرانى 

یز ديگرى در يادداشت شده از چندين سال قبل چ

دست نیست امّا همین چند مجلس نیز چقدر پر 

محتواست که مرورى بر آن و تحلیل مختصرى از 

 رسانم.مطالبش را به عرض شما مى

 وجوب تعیین جانشین براى پیامبران علیهم السالم

مطالب اين کتاب از تعريف »امامت« و »فرق آن با 

بت شود و در بحثهاى نخستین، ثانبوّت« شروع مى

طور کند که تعیین خلیفه بر پیغمبر واجب بوده همانمى
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اش به میقات که حضرت موسى در سفر چهل روزه

 پروردگار، برادرش »هارون« را

 13امامت، ص: 

به جانشینى خود برگزيد و حضرت خاتم األنبیاء صلى 

را به جاى خود در  على علیه السالم اهلل علیه و آله نیز

که براى جنگ رومیان به مدينه نصب کرد، هنگامى

 فرمود.تبوك عزيمت مى

از اين گذشته براى پاسخگويى به احكام شرع و 

پیشگیرى از توطئه منافقین داخلى و کفّار خارجى، 

 تعیین جانشین براى پیغمبر ضرورى است.

 تعیین جانشین پیامبر از سوى خداوند

به اين نكته که امام بايد کاملًا مانند پیغمبر آنگاه با تذکّر 

باشد تا بتواند به حق جانشین او گردد، عصمت از هر 

داند و احاطه خطا و لغزشى را برايش ضرورى مى
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اش را به احكام اسالم و معارف قرآن، الزم علمى

 شمارد.مى

هايى از نادانى بعضى از خلفا را از تواريخ سپس نمونه

ه و با اظهارات على علیه السالم مقايسه عامّه نقل نمود

 نمايد.مى

کند که »امام« را بايد خدا آنگاه چنین برداشت مى

تعیین کند که او معصوم را شناخته و پروريده است و 

علم موهبتى را به او عنايت فرموده است. و به دنباله اين 

مطلب از روايتى که در تعیین وصى پیغمبر همزمان با 

دعوت به اسالم در مجمع قريش عنوان شده ابالغ علنى 

کند و از آخرين احاديث پیغمبر و قضیّه اسفبار بحث مى

 نمايد.دوات وقلم ياد مى

 14امامت، ص: 

 برخى از فضايل على علیه السالم
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سپس شرح مبسوطى درباره علم على علیه السالم 

کند با دهد و افضلیّتش را از آدم ابوالبشر بیان مىمى

گندم بر على علیه السالم حالل بود امّا به نان جو  کهاين

 کرد.اکتفا مى

افضلیّتش از حضرت نوح علیه السالم به داشتن فرزندانى 

است و نفرين  حسن و حسین علیهما السالم چون

که نوح را فرزندى ناخلف بود نكردنش بر پیروانش با آن

 و از دست امّتش به خداوند شكايت و نفرين کرد.

یّتش از حضرت موسى علیه السالم در نترسیدنش از افضل

که در لیلة المبیت داند هنگامىاجراى فرمان حق مى

جاى پیغمبر خوابید و خود را در معرض شمشیرها قرار به

داد و سوره برائت که سراسر دشنام به کفّار و مشرکین 

 است، خودش تنها براى آنان خواند.

السالم از هنگام اش را بر حضرت عیسى علیه برترى

داند که فاطمه دختر اسد هاشمى را به والدتش مى

داخل کعبه خواندند و على علیه السالم در جوف خانه 
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که به حضرت مريم مادر مسیح علیه متولد شد در حالى

 السالم هنگام وضع حملش گفتند از مسجد بیرون شو.

 اثرات دوستى و دشمنى با على علیه السالم

از نشر فضیلت و ذکر فضايل على علیه در بحث ديگر، 

رود و اثرات دوستى و دشمنى او را بر السالم سخن مى

 بیتانگیز شاعر اهلشمارد. از داستان شیرين وعبرتمى

 وهنگام مرگش اسماعیل حمیرى

 15امامت، ص: 

کند و از سگ شدن و رسیدن به شفاعتش بحث مى

 که به على علیه السالم جسارت -خطیب دمشقى

گويد. از کشته شدن مرّة ابن قیس سخن مى -کردمى

کند و از تقسیم در حرم علوى با اشاره حضرت نقل مى

کننده بهشت و دوزخ بودن آن حضرت و توقّفش بر 

اش به شیعیان و سقايت آنان از حوض صراط و رسیدگى

 کند.کوثر، بحث مى
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 قیامتادامه داشتن امامت اهل بیت علیهم السالم تا روز 

در بخش ديگر اين کتاب، از معرّفى پیغمبر صلى اهلل علیه 

اند دهد که فرمود: »امامان همه از قريشو آله خبر مى

و تا قیامت، امامت آنان ادامه دارد« و صورت نورى 

 آنان را در شب معراج مالحظه فرمود.

از حديث ثقلین و جدا نبودن قرآن از عترت تا قیامت 

گويد و از دوستى اهل بیت به عنوان مزد مىسخن 

گردد، بحث اش عايد خود مؤمنین مىرسالت که نتیجه

 کند.مى

از حديث »طیر مشوى« که پیغمبر دعا کرد بهترين 

خلق، همخوراکش گردد و على علیه السالم با او 

نمايد و »آيه تطهیر« همخوراك گرديد را يادآورى مى

 شناساند.هاى الهى مىرا به عنوان معرّف برگزيده

 عصمت و عدل على علیه السالم
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على علیه السالم  شود وسپس بحث »عصمت« مطرح مى

به قسمى که احدى  شناساندرا نمودار عصمت مى

 تواند منكر معصوم بودنش گردد.نمى

 16امامت، ص: 

دهد و نمونه داد سخن مى در عدل على علیه السالم

شمارد که عقیل مى اش با برادرشعدلش را معامله

خاطر بستگى با او، او را بر ديگران ترجیح نداد و به به

خاطر عاريه گرفتن گردنبند از بیت المال دخترش به

 اعتراض کرد؛ زيرا آن حقّ عمومى بود.

از فرياد رسى کردنش از بیماران و تنگدستان و از 

احسانش به محرومان سخنها دارد که در ضمن داستانها 

کند تا هم حقايق اين مطالب را عنوان مى و احاديث،

را رسانده باشد و هم با شیرينى داستان و تنوّع در 

 مطالب، بر شوق خواننده بیفزايد.

 مطالبى چند از ديگر فضايل على علیه السالم
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در بخش بعدى اين کتاب از تصريحاتى که از رسول 

خدا درباره امامان دوازده گانه رسیده و همچنین از 

کند و افضلیّت امام را در هر ات ايشان بحث مىمعجز

شمارد، خاتم بخشى زمان، از همه افراد، ضرورى مى

على علیه السالم و آيه واليت را افتخارى بى نظیر براى 

 داند.على علیه السالم مى

کند و از آن منافقى که به »حديث غدير خم« اشاره مى

د و بر نتوانست واليت على علیه السالم را تحمل کن

 نمايد.خودش نفرين کرد و هالك گرديد، ياد مى

 مثلًاصراط مستقیم و:رسیدهتفسیرى کههمچنین ازوجوه

گوش فراگیر قرآن را على علیه السالم  »... أُذُنٌ وَاعِیَةٌ«

 نمايد.دانسته است، بحث مى

 17امامت، ص: 

 »أُوْلِى الْأَمْرِ«
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پیغمبر صلى اهلل را على و يازده فرزندش بر طبق نص 

کند هر سلطان ستمگرى، داند و ثابت مىعلیه و آله مى

 تواندنمى

 »أُوْلِى الْأَمْرِ«

 باشد.

و باألخره، از اين پرسش که چرا نام اهل بیت صريحاً در 

دهد که تعبیر قرآن ذکر نشده، به بهترين وجه پاسخ مى

نام، بهتر و از رسا و محترمانه و منحصر، از تصريح به

 ستبرد، محفوظتر است.د

لزوم اختصاص دادن دل به محبّت اهل بیت علیهم 

 السالم

شود که واليت اهل در بحث ديگر به اين نكته اشاره مى

بیت علیهم السالم اتّفاقى امّت است و هرکس مخالف 

ايشان باشد، نشانه منافق بودنش هست. آنگاه تأکید 

ى تهى کرد کند که بايد تمام دل را از محبّتهاى جزئمى
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و تنها به دوستى خدا و آنان که مربوط به خدايند 

اختصاص داد؛ زيرا اگر دوستى غیرخدايى در دل چیره 

باشد، هر چند خود شخص نفهمد ولى باألخره در موقع 

حسّاس، کار خودش را خواهد کرد و چه بسا شخص را 

 بى ايمان از دنیا ببرد.

جم قاتل براى شاهد اين مطلب داستان مفصّل ابن مل

سازد که با آن ارادت على علیه السالم را مطرح مى

نخستین و خدماتش در رکاب على علیه السالم چگونه 

 شهوت جنسى او را بدبخت دنیا و آخرت کرد؟!

 اهل بیت علیهم السالم کشتى نجات

بخش ديگر کتاب با عنوان کردن »معیّت با صادقین« 

 شروع

 18امامت، ص: 
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کند با امر خداست و ثابت مىشود که مورد مى

صادقین؛ يعنى اهل بیت بودن، به پیروى کردن ايشان 

 است.

رود که اهل بیت را همانند سپس از روايتى سخن مى

شمارد و هرکس با آنان سر و کارى کشتى نوح مى

نداشت، هالك شونده است و اهل بیت را ريسمان 

، کند که با چنگ زدن به ايشانمحكم الهى معرّفى مى

 شود.نجات میسّر مى

آنگاه از معجزه مشهور على علیه السالم به عنوان ردّ 

گويد و از داستان ابن فهد حلّى و الشمس سخن مى

فضیلتى که براى اين مدّاح على علیه السالم پیش آمد، 

 کند.ياد مى

 معجزات، خیرات و برکات قبور ائمّه علیهم السالم

يك از امامان علیهم آنگاه به مناسبت معجزه داشتن هر 

السالم سخن را به قبور شريف ايشان کشانیده و 

شان فهماند که معجزاتشان اختصاص به زمان زندگىمى
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نداشته بلكه از قبور شريفشان مرتّباً برکات و کراماتى 

 شود.شود که صد يك آنها ثبت نمىظاهر شده و مى

ز بقعه از نوشته ابن بطوطه درباره قبر على علیه السالم و ا

هارونیّه در نجف اشرف بر سر قبر حضرت و تعمیرات 

کند و به داستانى که فضیلت متعدّدى که شده ياد مى

زيارت قبر على علیه السالم را در بر دارد، با شیرينى بیان 

 نمايد.اشاره مى

 19امامت، ص: 

 برخى از سفارشات على علیه السالم هنگام احتضار

ريف، از وصاياى امیر درآخرين بخش از اين کتاب ش

که با انتشار گويد، هنگامىالمؤمنین علیه السالم سخن مى

جان موال، اهالى کوفه و حومه دسته خبر سوء قصد به

دسته به ديدارش شتافتند، موقعیّت را مغتنم دانسته از 

موعظه و اندرز و همچنین بیان حقايق، خوددارى 

 نفرمود.
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نید که از مرگ، نخست با بیان رسا اصحابش را آگاها

گريزى نیست و باألخره به سراغ همه خواهد آمد؛ يعنى 

چه بهتر که هرکس خودش را آماده مالقات اجل نمايد 

 تا وقتى که اجل رسید؛ با آغوش باز به استقبالش بشتابد.

کند و شرح آنگاه جمالت ديگر حضرت را عنوان مى

خدا شرك نورزيد وشرك ورزيدن را در دهد که بهمى

 کند.هوا پرستى تحقیق مى

 على علیه السالم نمودار اخالص و تقوا

شود و به دنباله مطلب، از »اخالص در عمل« بحث مى

على علیه السالم را نمودار اخالص و امام متّقین معرّفى 

نمايد و به اين مناسبت از داستان »عمرو بن عبدود« مى

کند که حضرت در حال خشم، او را نكشت تا ياد مى

 مبادا کشتن او براى جهات نفسانى باشد.

سپس سفارش على علیه السالم را در نگهدارى سنّت 

سازد و شرح پیغمبر صلى اهلل علیه و آله مطرح مى
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دهد که عمل به روش پیغمبر صلى اهلل علیه و آله مى

 براى سعادت دنیا و آخرت خودتان خوب و الزم است.

 20امامت، ص: 

 السالم پندى گران از على علیه

 کند:آنگاه موعظه آتشین على علیه السالم را بیان مى

»من ديروز با شما بودم، امروز برايتان عبرتم و فردا از 

 6میانتان خواهم رفت«.

يعنى شما هم، چنین وضعى درآتیه خواهیدداشت، 

کس وفا فريب وضع موجود را نخوريد، دنیا به هیچ

 اند.کند و براى احدى پايدار نخواهد منمى

کند و جمله سپس از وداع على علیه السالم صحبت مى

 نمايد:ديگر آقا را عنوان مى

 »وسترون ايّامى غداً وينكشف سريرتى لكم«.

 
 .149هنج البالغه صبحى صاحل/ خ  -(1)  6
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و از حالت احتضار اشخاص و ديدار على علیه السالم 

 گويد.سخن مى

از حضور على علیه السالم بر بالین هزاران محتضر 

زند که هزاران نقطه مثال مىهمچون نور آفتاب بر 

طور که با حمله شود با بدن مثالى همه جا باشد همانمى

ديدند على علیه به لشكر ويژه معاويه، هزاران نفر مى

که على علیه کند و حال آنالسالم به آنها حمله مى

السالم يكى بیش نبود، امّا با بدن مثالى، هزاران جا بود 

مبر صلى اهلل علیه و آله در طور که در زمان پیغو همان

يك شب، چهل جا میهمان بود و به روايت فرزندش 

 محمّد حنفیه بر سر جنازه خودش نیز حاضر بود.

______________________________ 
 .149نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(1)

 21امامت، ص: 

 ره همان رو که رهروان رفتند
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ه السالم مطالب اين کتاب با آخرين جمالت على علی

ره همان  7»لِمِثْلِ هذَا فَلْیَعْمَلِ ا لْعمِلُونَ«؛ يابدخاتمه مى

 رو که رهروان رفتند.

طور که امامتان على علیه السالم زندگى کرد، شما همان

تان و طور زندگى کنید؛ البتّه به مقدار توانايىهم همان

تواند همچون على علیه السالم زندگى گرنه کى مى

 نمايد.

و باألخره با مطرح کردن آخرين جمالت على علیه 

يابد که شنونده هم السالم موعظه آخرين نیز خاتمه مى

سعى کند خودش را براى ديدار على علیه السالم و 

هاى مادّى را کم کند وصال محبوب آماده سازد. عالقه

هاى معنوى را در دلش زياد کند. به ايمان و و عالقه

زند و از اين چند روزه عمر زود گذر،  عمل صالح چنگ

 بهره کافى باقى ببرد.

 
 .61صافّات:  -(1)  7
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خدايش رحمت کند! در اين کتاب که خالصه هشت 

مجلس سخنرانى در ماه مبارك رمضان است، چقدر 

شود. مطلب نهفته و چه روحانیّتى از آن استفاده مى

سازد و به دوستى اهل بیت چقدر دلها را به خدا آشنا مى

چقدر فضايل اهل بیت را ضمن گرداند. مايل مى

کند و چقدر حقايق را در قالب داستان و معجزه بیان مى

 کند.اى ادا مىمثال با چه بیان شیرين و ساده

روانت شاد اى معلّم اخالق و مهذّب نفوس و مرشد 

مردم! اى شهید محراب آية اللَّه دستغیب که اکنون 

 مدّتى است از

______________________________ 
 .61صافّات:  -(1)

 22امامت، ص: 

اى، امّا با اين آثار شیوايت، هر روز بیشتر در میان ما رفته

 کنى.دل اجتماع جا باز مى
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خداوندا! روانش و روان همراهانش را شادتر فرما و بر 

 توفیقات ما بیفزا تا بتوانیم راه آنان را دنبال کنیم.

 اعتقاد به امامت مستمر

رام آن شهید بزرگوار بود، اشاره اينك به مطلبى که م

 »امامت« است که دنباله »واليت فقیه« نمايم و آن

باشد و خود آن بزرگوار از اين جمله نخستین، در مى

قانون اساسى جمهورى اسالمى، با خوشوقتى بسیار ياد 

کرد که مملكت ايران تحت لواى واليت اهل بیت مى

و »امامت مستمر« است و بر جمله »امامت مستمر« تكیه 

 فرمود.مى

شیعه همیشه قايل به امامت بوده و خواهد بود، بلى در 

 غیبتش آن کس را که خودشان معیّن بفرمايند.زمان 

 بخشى از شرايط رهبر و پیشواى مردم

بخشى از وظايف امام در بخشهاى همین کتاب معرّفى 

گرديده که »تعلیم« و »تزکیه« است. از دو شرط اساسى 
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براى رهبر در زمان غیبت امام »فقاهت« و »عدالت« نیز 

 گردد.اين معنا استنباط مى

بايد به علوم اسالمى محیط باشد تا نیازهاى فقاهتى رهبر 

اجتماع را برطرف سازد و با زهد و تقواى خودش مردم 

 را از ماديّات بر کند و به معنويّات مايل گرداند.

 23امامت، ص: 

 لزوم ثبات و استوارى محور اجتماع

 »وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا در بخشى از اين کتاب آيه:

شود: »همه شما به ريسمان الهى چنگ مطرح مى 8...«

زنید«. محور و مرکز اجتماع بايد ثابت باشد تا به برکت 

 ثبات آن، اجتماع نیز ثابت و پا برجا بماند.

اگر عمود خیمه به زمین بیفتد، از خیمه چیزى باقى 

ماند؛ چون محور و مرکزيّت خیمه به آن عمود و نمى

 
 .103آل عمران:  -(1)  8
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هاى خیمه بايد به آن متّصل رشتهچوب وسط است. همه 

 و تكیه داشته باشد.

به دنبال امر به اعتصام به ريسمان الهى، از ضدّ آن نهى 

؛ مبادا پراکنده شويد؛ از هر »... وَلَاتَفَرَّقُواْ ...« فرمايد:مى

 چه موجب تفرقه است بايد بپرهیزيد.

آنچه موجب پراکندگى است، نخست تضعیف مقام 

 دّد رهبرى است.رهبرى و سپس تع

طور که واضح است، انسجام اجتماع و در نتیجه همان

نیرومندى آن در همه ابعاد، وابسته به قدرت مقام 

فرماندهى و رهبرى است و هر وقت رهبر متعدّد شد به 

شود و نیروى اجتماعى، همان نسبت نیز قدرت پخش مى

 گردد.تضعیف مى

 آفات اجتماع پراکنده

ه بود، ضعیف و زير دست خواهد اجتماعى که پراکند

 بود، مورد
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______________________________ 
 .103آل عمران:  -(1)

 24امامت، ص: 

ها شود و در همه زمینهاستعمار و استثمار اجانب مى

 شود.وابسته مى

اش را در رژيم گذشته خودمان ديديم که تا چند نمونه

گردد، سال ديگر بايد به تدريج آثار سوء آن زدوده 

طورى به همه ما تلقین شده بود که نجات از دست 

استعمارگران، محال است و ما بايد براى ادامه حیات، 

 همیشه دستمان جلو ابرقدرتى دراز باشد.

مفاسد اخالقى به دنبال وابستگى به اجانب، ناگفتنى 

است وراستى چقدر ما بايد خدا را بر نعمت اين انقالب، 

 سپاسگزار باشیم.

 خمینى؛ ذخیره الهىامام 
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بايد برکات اين انقالب را در همه ابعاد يادآور شويم، 

تحوّالتى که در فكر و ايمان و عمل افراد پديد آمده، 

هدفهاى مادّى که به هدفهاى الهى تبديل شده، 

سازندگى و ابتكار، جاى ولنگارى و در يوزگى را گرفته 

است؛  و تحوّالت ديگر، به راستى به دنبال نعمت رهبرى

اى نمونه آن رهبرى که به راستى، شايسته و در هر زمینه

 است.

را براى  امام خمینى به فرموده مؤلّف شهید، خداوند،

 چنین روزگارى ذخیره فرموده بود.

خدا کند ما قدرشناس و نعمت بین باشیم و بر اين نعمت 

بزرگ مرتّباً خدا را سپاس گويیم و طول عمرو عافیتش 

 خداوند متعال بخواهیم.را همیشه از 

 25امامت، ص: 

 اى از امامتواليت فقیه؛ رشته
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جا که اين کتاب در بحث »امامت« است و از آن

باشد و از جهت اى از آن مى»واليت فقیه« هم رشته

ديگر، دانستن شرايط رهبرى از نظر اسالم نیز براى فرد 

فرد مسلمین ضرورى است، لذا مناسب است در اين 

اى هم به آن بشود تا آخرين بخش از پیشگفتار، اشاره

اين مطالب براى همیشه بماند و خوانندگان عزيز از آن 

 مند شوند.بهره

 برخى از ويژگیهاى رهبرى در مكتب تشیّع

آنچه مسلّم است مسأله رهبرى در مذهب شیعه از 

باشد که در هیچ ويژگیها و مختصّات اين مذهب حق مى

شود. از اين شرايط ويژه مشاهده نمىمذهب ديگر با 

روى مدارك قطعى از کتاب و سنّت، »امامت مستمر« 

را ثابت نموده و در زمان غیبت ولىّ امر، حسب روايات 

وارده، امور را به دست »ولىّ فقیه« به نیابت از امام اصل 

 داند.و اولى االمر حقیقى مى
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عالى  شكّى نیست که رهبر در هر زمان، بايد از سطح -1

فقاهت برخوردار باشد. چگونه جاهل به احكام الهى و 

را صادر کند و تواند دستور اجراى آنحدود قرآن، مى

 حافظ آن باشد؟

عالوه، بايد در جهات ديگر که بینش سیاسى است، بر 

اى که در عین کنار نباشد. چه بسا فقهاى وارسته

هت شايستگى کامل در مقام مرجعیّت، از حیث فتوا، از ج

 المللىادراکات سیاسى و وضع بین

 26امامت، ص: 

 و اداره امور داخلى، عاجز باشند.

که از عبارتهاى نهج البالغه  -از جمله شرايط رهبرى -2

، از غیر خدا نترسد آن است که از -شوداستفاده مى

خاطر ترسش، دولتهاى متجاوز و ستمگر نترسد، مبادا به

د بلكه بايد با تكیه به مملكت اسالم را به آنها بفروش

خداوند متعال، ملّت مسلمان را بر علیه ستمگران و 
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که پیروزى جز و با اعتقاد به اين 9زورگويان تجهیز کند

عزّت اسالم و اسالمیان را آشكار  10از طرف خدا نیست،

 11سازد.

شرط اساسى ديگر در ولىّ امر که از همه مهمتر  -3

اگر  مهذّب بودن و وارستگى از قیود مادّى است. است،

فقیه، هوا پرست بود؛ دين و دنیاى خودش را به باد فنا 

 سازد.دهد و اجتماعى را نیز گمراه مىمى

در رواياتى که در اين زمینه رسیده، تأکید فراوانى در 

جهت عدالت و تهذيب فقیه شده و گرنه او را مانند 

داوند در قرآن، عوام يهود شمارد که خعلماى يهود مى

را به سبب پیروى از علمايشان، مورد سرزنش و نكوهش 

دهد. تنها به ذکر جمالتى از يك روايت اکتفا قرار مى

 شود:مى

 
9  (1)-\i ْواْ ََلُم مما اس  .60انفال:  E\َتَطْعُتم ّمن قُ ومٍة ...«» َوأَِعدُّ

10  (2)-\i»... َوَما النمْصُر ِإالم ِمْن ِعنِد اللمِه ... «\E  :126آل عمران. 
ّلت مسلمان كار خودش را طور كه حبمد اللمه در ظرف اين مّدت طوالىن جنگ، مشاهده كردمي كه چگونه با رهربيهاى خردمندانه وىّل فقيه امام مخيىن، ايستادگى ممهان -(3)  11

 كرد و ابر قدرت امريكا چگونه ذليل شد.
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در کتاب احتجاج از تفسیر عسكرى علیه السالم روايت 

 مفصّلى نقل

______________________________ 
 .60انفال:  طَعْتُم مّن قُوَّةٍ ...«»وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَ -(1)

 .126آل عمران:  »... وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ...« -(2)

طور که بحمد اللَّه در ظرف اين مدّت همان -(3)

طوالنى جنگ، مشاهده کرديم که چگونه با رهبريهاى 

خردمندانه ولىّ فقیه امام خمینى، ايستادگى ملّت 

خودش را کرد و ابر قدرت امريكا چگونه  مسلمان کار

 ذلیل شد.

 27امامت، ص: 

کند که در قسمتهايى از آن شديداً به مسلمانانى که مى

پیرو علماى فاسق و داراى تعصّب شديد باطل هستند و 

فرمايد. آن اند، اعتراض مىبه متاع دنیا روى آورده

خاطر غرضهاى مادّى و شخصى، حق را فقهايى که به

خاطر وابستگى و رفاقت هرچند کنند و بهپايمال مى
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دهند و مقابلش را طرف، ذيحق نباشد، او را ترجیح مى

 کوبند.هر چند باطل نباشد، مى

در اواخر اين حديث شريف، خصوصیّات فقیه داراى 

 شمارد:صالحیت را چنین بر مى

»فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً 

لى هواه مطیعاً ألمر مواله فللعوام ان يقلدوه وذلك ع

 12اليكون إلّابعض فقهاء الشیعه ال جمیعهم«.

»پس هرکدام از فقهايى که خود دار و دين نگهدار و 

هاى مواليش مخالف هواى نفس خود و پیرو خواسته

باشد، مردم بايد از او پیروى نمايند و اين خصوصیّات 

 باشد نه در همه ايشان«.شیعه مىدر بعضى از فقهاى 

 شیراز: سیّدمحمّدهاشم دستغیب

 

 1361آذر ماه  9

 
 .264 -263/ 2االحتجاج:  -(1)  12
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______________________________ 
 .264 -263/ 2االحتجاج:  -(1)

 28امامت، ص: 

 

 تعريف امامت و تفاوت آن با نبوّت

 

اللَّه اإلمامة هى الرياسة العامّة اإللهیة خالفة عن رسول

علیه و آله فى الدنیا والدين بحیث يجب على صلى اهلل 

 کافة الخلق طاعته.

 -که چهارمین اصل از اصول عقايد است -»امامت«

عبارت است از رياستى که از طرف خدا بر خلق قرار 

داده شده است. امام کسى است که از طرف خدا، بر 

مردم حق رياست دارد در امر دين و دنیايشان و البتّه 

 نیابت از پیغمبر است نه مستقلّاً.اين رياست به 
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فرق پیغمبر و امام آن است که پیغمبر باالصل و امام 

بالنیابه است. امام، نايب پیغمبر است. پیغمبر از طرف 

خدا بر امر دين و دنیاى مردم رئیس است بدون واسطه، 

 واسطه پیغمبر، رياست دارد.امّا امام به

تعیین جانشین از دنیا  آيا پیامبر صلى اهلل علیه و آله بدون

 رفت؟

نخست بايد ببینیم آيا پیغمبر بدون تعیین جانشین از دنیا 

 رفت؟

 29امامت، ص: 

و اگر تعیین کرد، آيا اعتقاد به آن جانشین نیز واجب 

 است يا نه؟

آيد، چرا؟ اگر جانشین تعیین نكند، قبح عقلى الزم مى

؛ اگر رئیس قومى و بزرگى بخواهد از میان قومش برود

گويند بايد آن قوم را بى سرپرست نگذارد، چه عقال مى
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که سفر آخرت باشد و ديگر به میان قومش رسد به اين

 بر نگردد.

کند تا اگر رئیس دلسوزى باشد، حتماً کسى را معین مى

 در نبودنش کارهاى قوم معطّل نماند.

کدام رئیس دلسوزتر از خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل 

آله بود؟ او در نهايت رأفت و رحمت بر مسلمین علیه و 

که اين صفت بارز را خداوند در قرآن مجید بود؛ چنان

 13ستايد.برايش ذکر فرموده و او را به اين کمال مى

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به اين موضوع، نهايت 

داد، از بس به حال امّت دلسوز بود؛ حتّى اهتمام را مى

رفت، حتماً کسى را به جاى اى که مىروزهدر سفر چند 

 فرمود.خودش معیّن مى

در غزوه تبوك که خود پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

خواست از مدينه خارج که مىشرکت داشت، هنگامى

طالب علیه علىّ بن ابى شود و با لشكر حرکت نمايد،

 
13  (1)-\i ٌَلَقْد َجآءَُكْم َرُسوٌل ّمْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعلَْيِه َماَعِنتُّْم َحرِيٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رمِحيم «»\E  :128توبه. 
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جاى خود معیّن کرد که با زخم زبان را به السالم

ه گفتند پیامبر، عمداً على علیه السالم را از ک -منافقین

خودش دور ساخته، فضیلت بزرگ على علیه السالم را 

 در »حديث منزلت« بیان کرد و فرمود:

______________________________ 
»لَقَدْ جَآءَکُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُّمْ  -(1)

 .128توبه:  مُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ«حَرِيصٌ عَلَیْكُم بِالْ

 30امامت، ص: 

»تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسى هستى 

 14که پس از من ديگر پیغمبرى نیست«.جز آن

بايد در همین مدّت لشكرکشى که پیغمبر در مدينه نیست 

حتماً مدينه پايتخت اسالم از نماينده رسول خدا صلى 

خالى نباشد؛ چون حفظ حوزه مسلمین اهلل علیه و آله 

 الزم است.

 
 (.69/ 5؛ حباراألنوار: 39/ 1مىّن مبنزلة هارون من موسى إاّلأ نّه ال نىّب بعدى) الغدير: أنت  -(1)  14

http://www.i20.ir/


44     www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

از اين گذشته اگر کسى مسأله شرعى داشت، از کى 

 گاهى داشته باشد.بپرسد؟ بايد تكیه

اگر از ملّتهاى ديگر کسى آمد براى تحقیق و راهیابى، 

وقتى بپرسد کو محمّد صلى اهلل علیه و آله؟ بگويند به 

راهنمايى  مسافرت رفته، خوب از کى بپرسد وچگونه

 شود؟ حتماً بايد جانشینى داشته باشد.

که بايد همیشه رئیسى در میان مردم باشد تا از ديگر آن

توطئه دشمنان داخلى، عالوه بر دشمنان خارجى، 

 پیشگیرى نمايد.

که حضرت موسى علیه السالم چهل ايد هنگامىشنیده

برادرش هارون را  15روز به میقات پروردگارش رفت،

 انشین خودقرار داد.خلیفه وج

على  -که اشاره شد -پیغمبر اسالم نیز در غزوه تبوك

علیه السالم را جانشین خود قرار داد و او را به منزله 

 هارون برادر موسى

 
15  (2)-\iى َوَأْصِلْح َواَلتَ تمِبْع َسبِيَل ا ْلُمفِسِديَن«اِلِخيِه هُروَن اْخُلْفىِن ىِف قَ ْومِ  ثَلِثنَي لَْيَلًة َوأَْْتَْمنَها ِبَعْشٍر فَ َتمم ِميقُت رَبِّه أَْربَِعنَي لَْيَلًة َوقَاَل ُموَسى » َوَواَعْدنَا ُموَسى\E  :142اعراف. 
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______________________________ 
أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّاأ نّه ال نبىّ  -(1)

 (.69 /5؛ بحاراألنوار: 39/ 1بعدى )الغدير: 

ثَلثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقتُ  »وَوَاعَدْنَا مُوسَى -(2)

لِاخِیهِ هرُونَ اخْلُفْنِى فِى  رَبّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَقَالَ مُوسَى

 .142اعراف:  قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِیلَ ا لْمُفسِدِينَ«

 31امامت، ص: 

 نسبت به خودش خواند.

پس عقلًا واجب است که پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

براى پس از مرگش جانشینى تعیین نمايد؛ چون پیغمبر 

اسالم صلى اهلل علیه و آله حكمى را از احكام الهى فرو 

گذار نكرده است، آن هم چنین حكم مهمّى که عقلًا 

اد به آن ترکش قبیح است، پس حتماً بیان فرموده و اعتق

 نیز واجب است.

http://www.i20.ir/


46     www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

بايد هر مسلمانى عقیده داشته باشد که پیغمبر اسالم 

آيد بدون تعیین خلیفه از دنیا نرفته است و گرنه الزم مى

 که مهمترين مقاصد دينى را ترك کرده باشد.

 خداوند، تعیین کننده پیامبر و جانشین او

امام را مانند پیغمبر بايد خدا تعیین کند؛ چون اوست 

داند چه کسى صالحیّت امامت را داراست. ه مىک

نماينده پیغمبر، تالى تلو و نسخه ثانى اوست. معدن علم 

خدا و محلّ ظهور اسما و صفات خداست، بايد مثل 

 پیغمبر باشد، حتماً بايد مشابهت تام بینشان باشد.

اگر نانوا مسافرتى برايش پیش بیايد و بخواهد دکّانش 

کند؟ آيا به آقاى نجّارباشى باشد، چه مىدر نبودنش باز 

تواند گويد دکّان مرا بگردان؟ نجّار چگونه مىمى

 جانشین و نماينده نانوا شود و کارش را ادامه دهد؟

شود بى سوادى يا يك نفر معلّم اگر مسافرتى برود، مى

 جاىرا به
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 32امامت، ص: 

 ها بگذارد؟خودش بر سر کالس درس بچّه

بايد مطابق همان کس باشد؛ نماينده  نماينده هرکس

پیغمبر هم بايد از حیث علم و عمل مانند پیغمبر باشد؛ به 

بیند، مثل اين است که قسمى که هرکس امام را مى

طورى که از خود پیغمبر هر پیغمبر را ديده است همان

شود بايد بداند، از امام نیز هر حكمى حكمى سؤال مى

گرنه موجب اعتراض  شود، بايد بداند وسؤال مى

 طور که در تاريخ اسالم سابقه دارد.شود همانمى

 اعتراض به خلیفه دوّم پیرامون مهريّه

 اند: خلیفه ثانى عمر بن خطّاب روى منبر گفت:نوشته

»اى مسلمانان! اگر مهر زنها را زياد گرفتید، با تازيانه پس 

 دهم«.گیرم و در بیت المال قرار مىمى

گفت: »آيا برخالف حكم خدا سخن  زنى برخاست و

 گويى؟مى
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خداوند مهر را هر اندازه بكنند، حالل فرموده، چگونه 

فرمايد اگر به اندازه پوست کنى؟ قرآن مىتو حرام مى

گاوى پر از طال مهر زن کرديد و به او پرداختید، حق 

 16نداريد از او باز پس گیريد«.

ه است، از جمله مواردى که قرآن مجید گوارا شمرد

 فرمايد:مهر زن است، مى

»اگر چیزى از مهرشان را به شما بخشیدند، از روى میل 

 و رغبت

______________________________ 
 »... وَءَاتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیًا ...« -(1)

 .20نساء: 

 33امامت، ص: 

 17گوارا«.را خودشان، پس بخوريد آن

 
16  (1)-\i»... َوَءاتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنم ِقنطَارًا َفاَل تَْأُخُذواْ ِمْنُه َشًيا ... «\E  :20نساء. 
17  (1)-\i ٍْء ّمْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِنًيا ممرِيًا«» ... فَِإن ِطْْبَ َلُكْم َعن َشى\E  :4نساء. 
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خاطرم آمد که به اين مناسبت حديثى از بحاراألنوار به

 باشد.از چند جهت داراى نفع مى

 شفا يافتن مريض با ارشاد امام صادق علیه السالم

بخشید، کرد فايده نمىيك نفر مريض، آنچه مداوا مى

به حضرت صادق علیه السالم مراجعه کرد. حضرت 

 اش کرد و فرمود:راهنمايى

اى، چیزى از او بخواه تا به مهرى که به زنت داده »از

تو ببخشد، به همان پول، مقدارى عسل خريدارى کن 

و آب باران را با آن مخلوط کن و بخور، خدا به تو شفا 

 دهد«.مى

او هم رفت و همین کار را کرد و خداوند شفا عنايت 

فرمود. او از اين دستورى که امام علیه السالم به او داده 

ود، حیران شد و به خود حضرت مراجعه کرد که راز ب

 اين مطلب چیست؟
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که گفتم از مهريّه زنت بگیر، چون حضرت فرمود: »اين

خداوند فرموده است: اگر چیزى از روى رضايت خاطر 

»... فَكُلُوهُ هَنِیًا  از مهرشان بخشیدند، پس بخوريد گوارا:

 .«مَّرِيًا«

و خوراك مبارکى  18دادهدر عسل نیز خدا شفا قرار 

خصوص براى يك نوع است، برکات فراوانى دارد به

 دل درد که منشأش رطوبتهاى

______________________________ 
ءٍ مّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیًا »... فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْ -(1)

 .4نساء:  مَّرِيًا«

 .69نحل:  »... فِیهِ شِفَآءٌ لّلنَّاسِ ...« -(2)

 34امامت، ص: 

زايده است، عسل با حرارت شديدى که دارد، اين قسم 

نمايد؛ البتّه بايد بیمارى را درست رطوبات را دفع مى

 تشخیص داد.

 
18  (2)-\i»... ِفيِه ِشَفآءٌ لّلنماِس ... «\E  :69حنل. 
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که گفتم با آب به هر حال، حديث را تمام کنم: »امّا اين

را مبارك و باران بیامیز، براى اين است که خداوند آن

 19فرموده است«.با برکت توصیف 

معلوم است اگر از مالى که پاکیزه و گوارا باشد، 

خوراکى که در آن شفاست با آب مبارك آمیخته 

 دنبال خواهد داشت.گردد، شفا به

اش ثبت باشد و نماينده پیغمبر بايد علوم قرآن در سینه

مطلقش، مقیّدش،  20اى متشابه و مجمل نباشد،برايش آيه

زول و شأن آن و مصاديقش و عام و خاصّش، موارد ن

 مطالب مشكلش را خوب آگاه باشد.

 اعتراف ابوبكر به جهالت خويش

نويسند: از او در مورد »کالله« در در حاالت ابوبكر مى

 حكم ارث پرسیدند، گفت:

 
19  (1)-\i»... َمآِء َمآًء مُّربًَكا  .9ق:  E\» َونَ زمْلَنا ِمَن السم
20  (2)-\i أُوتُوْا اْلِعْلَم ...«ُصُدوِر المِذينَ » َبْل ُهَو َءايٌت بَ ّينٌت ىِف\E  :49عنكبوت. 
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رسد و »مرا علمى از خارج نیست، چیزى به نظرم مى

گويم، اگر درست در آمد، از خداست و اگر غلط مى

طرف شیطان است! اگر کج شدم، مرا راست شد، از 

 کنید، اگر غلط گفتم، مرا راهنمايى نمايید«.

______________________________ 
 .9ق:  »وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبرَکًا ...« -(1)

 أُوتُواْ الْعِلْمَ ...«صُدُورِ الَّذِينَ»بَلْ هُوَ ءَايتٌ بَیّنتٌ فِى -(2)

 .49عنكبوت: 

 35امامت، ص: 

گونه امامت از همه کس بر اگر امامت اين است، اين

 آيد.مى

 گفت:وار مىگاهى بیچاره

 21»اقیلونى فلست بخیرکم وعلىّ فیكم«.

 
 .504/ 30حباراألنوار:  -(1)  21
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»مرا رها کنید، من بهترين شما نیستم در حالى که على 

 علیه السالم در میانتان است«.

علم، اعلم از نماينده پیغمبر صلى اهلل علیه و آله بايد در 

همه خلق و مثل علم منوب عنه را دارا بوده و به قرآن 

 مجید، احاطه کامل داشته باشد.

 داورى على علیه السالم میان يهود، نصارا و مسلمانان

به اتّفاق مورّخین از شیعه و سنّى، اعلم پس از پیغمبر 

صلى اهلل علیه و آله على علیه السالم بود. حضرت روى 

»اگر مسند را براى من قرار دهند و يهود  منبر فرمود:

براى داورى نزد من آيند، هر آينه میان آنان بر طبق 

تورات داورى نمايم )تا قبول کنند که تورات را بهتر از 

دانم( و اهل انجیل به داورى بر طبق انجیل و آنان مى

اگر اهل قرآن بیايند، مطابق قرآن در میانشان داورى 

 22من از همه اعلم هستم(«. کنم )تا بدانند که

 
 .247/ 2كفاية املوحدين:   -(2)  22
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شكّى نیست که على علیه السالم اعلم از همه اصحاب و 

 خداوند سینه شريفش را مرکز علوم قرار داده بود.

 علم على علیه السالم فراتر از تصوّر

فرمايد: »سیل علم على علیه السالم در خطبه شقشقیّه مى

 از کوه سینه

______________________________ 
 .504/ 30بحاراألنوار:  -(1)

 .247/ 2کفاية الموحدين:  -(2)

 36امامت، ص: 

وقت پرنده وهم و خیال و على در جريان است و هیچ

 23عقل کسى، به حدّ علم على نخواهد رسید«.

 زد:مكرّراً روى منبر فرياد مى

 24»سلونى قبل أن تفقدونى«.

 
 (.46: 3اىّل الّطري) هنج البالغه فيض االسالم/ خ  ينحدر عىّن الّسيل وال يرقى -(1)  23
 .92توحيد صدوق:  -(2)  24
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 که مرا نیابید«.»از من بپرسید پیش از آن

 رعايت انصاف و قضاوتى شايسته از غزّالى

حجّة االسالم غزّالى از علماى مشهور و مورد اعتماد 

 گويد:ها در کتاب سرّ العالمین مىسنّى

 گويد:»اين دو جمله را مالحظه کنید، يكى مى

 اقیلونى ...

 دانم، با؛ مرا رها کنید، من نمى

 سلونى قبل أن تفقدونى

که مرا نیابید. اين دو جمله را از آن؛ بپرسید از من پیش 

شود نماينده پیغمبر و که مقايسه کنید، برايتان واضح مى

 وارث علومش کیست«.

جمله ديگرى نیز از آقا امیر المؤمنین علیه السالم رسیده 

 که مضمونش اين است که:
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»از من بپرسید، علم من به آسمانها )و ملكوت و عالم 

مین )ملك و عالم سفلى( اعلى( بیش از علم من به ز

است. من به راههاى آسمان، آگاهترم از راههاى 

 زمین«.

______________________________ 
الىّ الطّیر )نهج البالغه  ينحدر عنّى السّیل وال يرقى -(1)

 (.46: 3فیض االسالم/ خ 

 .92توحید صدوق:  -(2)

 37امامت، ص: 

 انتصابى بودن مقام امامت

ه حكم عقل بايد نايب پیغمبر مثل خود که بپس از آن

پیغمبر باشد، از جهات علم و عمل؛ عصمت و تقوا، از 

تواند به طرف ديگر کسى که در مقام نازل است، نمى

مقام عالى احاطه پیدا کند، کسى که مجتهد نیست 

تواند مجتهد را بشناسد مگر به تصديق يك نفر اعلم نمى

توانند امام را نمى يا هم رتبه او، لذا مردم هم مقام
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دريابند، پس وظیفه خدا و پیغمبر است که جانشین خود 

دانند و را براى مردم تعیین نمايند؛ چون آنها مى

شناسند، لذا فقط آنان بايد امام را براى مردم معرّفى مى

 نمايند، نه ديگران.

 آور اهل سنّت درباره امامتاعتقاد شگفت

امام به عهده مردم است؛  برادران سنّى قايلند که تعیین

گزينند؛ حتّى کنند و يك نفر را بر مىمردم اجتماع مى

اگر با زور و قوّه قهريّه باشد! هرکس با توپ و تانك جلو 

 25افتاد، امام است! هرکس که باشد!

______________________________ 
آرى، الزمه چنین اعتقادى، اين است که بايد  -(1)

امیه، بنى عبّاس، بنى مروان و در ظالمانه بنىحاکمیت 

قرن اخیر نیز حاکمیت زورگويانى امثال آتاتورك، 

صدام، حسنى مبارك و رژيم صهیونیستى را پذيرفت و 

 
ز حاكميت زورگوياىن امثال آتاتورك، صدام، حسىن مبارك اميه، بىن عّباس، بىن مروان و در قرن اخري نيآرى، الزمه چنني اعتقادى، اين است كه بايد حاكميت ظاملانه بىن   -(1)   25

سارت حضرت زينب عليها السالم و رژمي صهيونيسىت را پذيرفت و هيچ نگفت و بايد شاهد مظلوميت على عليه السالم و به آتش كشيدن درب خانه فاطمه زهرا عليها السالم و ا
! و نبايد هيچ قيام و غوغاىي بر عليه آنان جنام داد!! زيرا مهه آنان يا با زور و يا باف حيله و قلدرى بر مسند و شهادت فجيع امام حسني عليه السالم بود و لب فرو بست!

 اند و به حكم برادران اهل سّنت، حكومتشان، مشروع و صحيح است!!نشسته
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هیچ نگفت و بايد شاهد مظلومیت على علیه السالم و به 

آتش کشیدن درب خانه فاطمه زهرا علیها السالم و 

م و شهادت فجیع امام اسارت حضرت زينب علیها السال

حسین علیه السالم بود و لب فرو بست!! و نبايد هیچ قیام 

و غوغايى بر علیه آنان نجام داد!! زيرا همه آنان يا با زور 

اند و به حكم و يا باف حیله و قلدرى بر مسند نشسته

 برادران اهل سنّت، حكومتشان، مشروع و صحیح است!!

 38امامت، ص: 

خالفت و جانشینى از طرف خدا و  اگر چنین است، پس

رسول نشد بلكه يك نفر برگزيده مردم شده تا بر آنان 

رياست نمايد، به عین مانند رياست جمهورى که مردم 

نمايند، پس ديگر نبايد عنوان خلیفه انتخاب مى

 اللَّه را بر آن گذاشت.رسول

 نامه ابوبكر به پدر و پاسخ دندانشكن پدر به فرزند

اى اين چنین به از رسیدن به حكومت، نامهابوبكر پس 

 پدرش ابو قحافه نوشت:
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»از طرف ابوبكر خلیفه رسول خدا به پدرش ابو قحافه؛ 

امّا بعد چون من سنّم بیشتر بود، مردم با من بیعت کردند، 

 تو هم بیا و با من بیعت نما«.

ابو قحافه در پاسخش نوشت: »نامه متناقض تو به من 

اى خلیفه رسول اللَّه و بعد ات نوشتهرسید، اوّل نامه 

نويسى مردم مرا خلیفه کردند؛ يعنى تو خلیفه مردم مى

 هستى، نه خلیفه رسول خدا.

اى: چون سنّ تو از ديگران بیشتر بود، که نوشتهديگر آن

اند، اگر مالك و میزان سنّ است، من با تو بیعت کرده

 «.به خالفت که پدرت هستم از تو پیرترم و اولى

لذا ابو قحافه، از کسانى بود که با فرزندش ابوبكر بیعت 

 نكرد.

 39امامت، ص: 

 نقد نظر اهل سنّت پیرامون انتخاب خلیفه

http://www.i20.ir/


60     www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

جانشین پیغمبر را بايد خدا معیّن کند، امّا آنچه آقايان 

گويند که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله تعیین سنّى مى

گذاشت و اتّفاق و خلیفه را به دست اهل حلّ و عقد وا 

اجماع ايشان حجّت است، با موازينى که در دست 

 ماست، سازگار نیست و بر خالف نظام است.

شود پذيرفت که پیغمبر خدا جانشین براى آيا مى

خودش تعیین نكند و بفرمايد خودتان جمع شويد و 

رئیسى براى خودتان برگزينید و خود پیغمبر اسباب 

 جنجال درست کند.

همه اختالفات، فتنه و فسادها، قتل و سبها، از مسأله اين 

»امامت« شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. اگر کسى 

گونه فكر کند که تعیین امام به دست خلق است، اين

عدل خدا را منكر شده است و به خداوند تهمت زده 

 است.

بنابر اين، به حكم عقل بايد خداوند »امام« را معیّن 

گويند که پیامبر صلى نچه برادران عامّه مىبفرمايد نه آ
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اهلل علیه و آله انتخاب خلیفه را برعهده خود مردم 

 واگذار فرمود.

ائمّه معصومین علیهم السالم جانشینان حقیقى پیامبر صلى 

 اهلل علیه و آله

جا واضح شد که خدا و پیغمبر بايد امام را معیّن تا اين

 اند يا نه؟هکنند، حال ببینیم آيا معیّن کرد

دلیلهايى که رسیده بر تعیین اوصیا به حدّ تواتر است، نه 

 تنها از

 40امامت، ص: 

طريق شیعه بلكه بیشتر از طريق سنّى، دوازده نفر وصى 

 پیغمبر صلى اهلل علیه و آله معیّن شده که نخستین آنها

حجّة بن  و آخرين ايشان طالب علیه السالمعلىّ بن ابى

 است. علیه السالم الحسن العسكرى
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در کتابهاى روايى، بعضى از رواياتى که در تعیین وصى 

رسیده نقل کرده است. براى نمونه مضمون يكى از آنها 

 نمايم:را نقل مى

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: »دين اسالم تا 

قیام قیامت بر قرار است و دوازده نفر در اين مدّت بر 

اللَّه صلى اهلل علیه و آله! يا رسولشما خلفايند، گفتند: 

آن دوازده نفر کیستند؟ فرمود: نخستین ايشان برادرم و 

 آخرينشان فرزندم.

 تر بفرمايید.عرض کردند: صريح

 طالب علیه السالمعلىّ بن ابى فرمود: اوّل آنان برادرم

 است«. مهدى موعود علیه السالم و آخرين آنان

اتر هم باالتر است و مضمون اين سنخ روايات از حدّ تو

آنها اين است که دوازده نفرخلیفه از قريش و ازنسل 

 حضرت زهرا علیها السالم هستند.
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به کتاب غاية المرام و ساير کتب از آن جمله مجلّدات 

الغدير مراجعه کنید، اخبار و احاديثى که رسیده از اوّل 

بعثت تا هنگام رحلت خاتم األنبیاء چقدر راجع به 

 26یايش مخصوصاً على علیه السالم فرموده است.اوص

 براى نمونه از اوّل و آخرش عرض کنم.

______________________________ 
 .786/ 1تفسیر ابوالفتوح رازى:  -(1)

 41امامت، ص: 

آغاز دعوت پیامبر صلى اهلل علیه و آله با دعوت چهل 

 نفر از سران قريش

ابتداى بعثت در مكّه معظّمه پیامبر صلى اهلل علیه و آله در 

به امر ربّ العالمین از چهل نفر از سران قريش دعوت 

فرمود و يك ذراع گوسفند طبخ کرد و با يك صاع نان 

حال که دست گوسفند بههمه را سیر فرمود، در حالى

 خود برقرار بود.

 
 .786/ 1تفسري ابوالفتوح رازى:  -(1)  26
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 ناگاه ابولهب گفت: عجب سحرى کرد؟

ساکت شد و چیزى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله دلتنگ و 

 نفرمود. آن چهل نفر هم پراکنده شدند.

سپس به على علیه السالم فرمود: »من اينها را دعوت 

کردم که به سوى خدا بخوانم ولى نگذاشتند و 

بزرگترين نعمت خدا را انكار کردند؛ دوباره آنان را 

 دعوت کن«.

براى دوّمین بار همان ماجرا تكرار شد و پیغمبر صلى اهلل 

 ه و آله نیز ساکت گرديد.علی

براى سوّمین بار ابو لهب ساکت ماند، آنگاه پیغمبر 

 سخنان خودش را آغاز کرد.

حاصل روايات متعدّدى که در اين ماجرا از طريق شیعه 

 و سنّى رسیده است، فرمود:

»من از شما هستم و از طرف پروردگارم مأمورم که 

ن ممردمان را به توحیدبخوانم وخداى تعالى به
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چون نصرت داده است، شما را که دعوت کردموعده

ازبستگان من هستید، نخستین کس ازشماکه دعوت مرا 

بپذيرد و يار من در رساندن اين دعوت باشد، وصىّ من 

 است«.

 42امامت، ص: 

همه ساکت ماندند و هیچ کس صحبت نكرد، تنها از 

وجود مقدّس اسداللَّه الغالب علىّ بن  گوشه مجلس،

بلند شد و عرض کرد: »من  الب علیه السالمطابى

 حاضرم«.

على علیه السالم از همه سنّش کمتر و نوجوانى است. 

کمتر از پانزده سال دارد. پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

 فرمود: »يا على! بنشین«.

مرتبه دوّم سؤالش را تكرار فرمود و کسى جز على علیه 

 السالم پاسخ نداد.
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سوّم که تنها على علیه السالم براى سوّمین بار در مرتبه 

 برخاست، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فرمود:

 27»انت اخى ووصیّى ووارثى ووزيرى«.

 »تويى برادر و جانشین و وارث و وزير من«.

 ها ودر بعضى نسخه

 »قاضى دينى«

نیز رسیده است؛ يعنى ادا کننده بدهى من، يا از عهده 

م دهنده کار دين من يا قضاوت کننده در آينده و انجا

 در دين من نیز خوانده شده است.

میهمانان برخاستند و رفتند و در راه با هم سخنان پیامبر 

گفتند: »از اين به کردند و به ابوطالب مىرا مسخره مى

 بعد پسرت بر تو حاکم شده است«.

 
 .95/ 4رسائل املرتضى:  -(1)  27

http://www.i20.ir/


67     www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

انتصاب على علیه السالم به جانشینى پیامبر صلى اهلل علیه 

 آله در غديرخم و

از آخرين سفارشات پیامبر صلى اهلل علیه و آله نیز بگويم. 

 در »غدير خم« دو ماه

______________________________ 
 .95/ 4رسائل المرتضى:  -(1)

 43امامت، ص: 

پیش از رحلتش، على علیه السالم را روى دست بلند کرد 

 شود، فرمود:مىايد، تنها به يادآورى اکتفا و همه شنیده

نیستم؟  »اى مردم! آيا من به جان و مال شما اولى

 صاحب واليت بر جان و مال شما نیستم؟«.

 گفتند: بلى.

 فرمود:
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»من کنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله وعاد 

 28من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله«.

»هرکس من موالى او هستم )اولى به تصرّف در جان و 

ال او( پس )از من( على علیه السالم موالى اوست )هر م

واليتى که محمّد صلى اهلل علیه و آله بر افراد دارد، 

خداوند همان را براى على علیه السالم نیز قرار داده 

است( خداوندا! دوست بدار هرکس على علیه السالم را 

دوست بدارد و دشمن دار هرکس با على دشمنى کند 

س على علیه السالم را يارى نمايد و ذلیل و يارى نما هرک

 کن هرکس على علیه السالم را رها نمايد«.

بینى پیامبر صلى اهلل علیه و آله از مخالفت برخى پیش

 با جريان غديرخمصحابه

پیامبر صلى اهلل علیه و آله از سفر بازگشت و در مدينه 

رفت. در بستر مرگ بیمار شد، حالش رو به سختى مى

 
 . حديث غدير به طرق متعّدد و متواتر رسيده و حديثى به اين صّحت و استحكام سند، ندارمي.43/ 1الغدير:  -(1)  28
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اش است. يكى دو روز پیش از وفاتش در خانه افتاده

 اصحاب جمع هستند، فرمود:

______________________________ 
. حديث غدير به طرق متعدّد و متواتر 43/ 1الغدير:  -(1)

 رسیده و حديثى به اين صحّت و استحكام سند، نداريم.

 44امامت، ص: 

 

بنويسید آنچه را که »دوات و قلمى بیاوريد تا بگويم و 

 29سبب شود پس از من گمراه نشويد«.

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله خواست آنچه را در 

غدير خم فرموده بود، روى کاغذ بیاورد تا عذرى براى 

کسى باقى نماند؛ چون ممكن است اشخاصى مانند انس 

ايم و )جريان غدير( يادمان رفته بدبخت بگويند پیر شده

 30است!

 
 .535/ 30حباراألنوار:  -(1)  29
نيست!« و فرموده پيغمرب را ام و چيزى يادم » انس« از مشهورين صحابه است. او هنگام گواهى طلبيدن امرياملؤمنني عليه السالم در قضّيه غدير گفت:» من پري شده-(2)  30

 ست.گواهى نداد، لذا حضرت على عليه السالم او را نفرين كرد و اين مجله اشاره به مهني مطلب است كه در كتب روايات و تواريخ، ثبت و ضبط ا
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پیغمبر صلى اهلل علیه و آله براى ثبت، فرمود: »قلم و 

 دوات بیاوريد تا امال کنم، تا بگويم و شما بنويسید«.

 در بعضى روايات »

 ال کتب

سواد بودن ؛ تا بنويسم« دارد و اين منافاتى با امّى و بى

پیغمبر ندارد که هرگز پیامبر براى نوشتن قلم به دست 

به »بنويسم« هم فرموده نگرفت؛ چون بر فرض تعبیر 

که خاطر اينباشد، مراد امال و امضاى پیغمبر است؛ به

 نزاعى پس از پیغمبر نباشد.

جسارت و بى ادبى عمر بن خطّاب به پیامبر اکرم صلى 

 اهلل علیه و آله

ترين و معتبرترين که از محترم -در کتاب صحیح بخارى

مطلب ثبت در هفت جاى آن اين  -کتابهاى عامّه است

 است که عمر گفت:
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______________________________ 
 .535/ 30بحاراألنوار:  -(1)

»انس« از مشهورين صحابه است. او هنگام گواهى  -(2)

طلبیدن امیرالمؤمنین علیه السالم در قضیّه غدير گفت: 

ام و چیزى يادم نیست!« و فرموده پیغمبر »من پیر شده

على علیه السالم او را نفرين را گواهى نداد، لذا حضرت 

کرد و اين جمله اشاره به همین مطلب است که در 

 کتب روايات و تواريخ، ثبت و ضبط است.

 45امامت، ص: 

ما را بس کتابت محمّدنیست وقرآن»ما رااحتیاجى به

 31است!!«.

که آن هم از معتبرترين و  -در صحیح مسلم نیز

 -ترين مدارك عامّه استمحترم

 32الرجل لیهجر«»ان 

 
 .138 -137/ 5صحيح خبارى:  -(1)  31
 ه صلى اهلل عليه و آله يَ ْهُجُر.اللم رسولعبارت چنني است: فقالوا: انّ  1259/ 3در صحيح مسلم:  -(2)  32
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دارد. عمر، با اين جمله به حضرت خاتم األنبیاء صلى اهلل 

علیه و آله توهین کرد و گفت: »اين مرد )پیامبراکرم( 

 گويد!!«.هذيان مى

شجاعت کم نظیر ابن ابى الحديد در انتقاد از عمر بن 

 خطّاب

اگر در اين کلمه کسى فرو رود، برايش خیلى مطالب 

 شود.کشف مى

بى الحديد معتزلى، از طرف خلیفه عمر عذر ابن ا

 گويد:آورد و مىمى

توانسته »چون عمر، خشن و تند بود، جلو زبانش را نمى

 گويد«.بگیرد و خودش متوجّه نبوده چه مى

سال زحمت رسالت، حاال  23راستى که پس از 

 خواهد سفارشى کند که به نفع امّتش هست.مى
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شما رو کند و بگويد اگر مسلمانى در بستر مرگ به 

خواهم وصیّتى کنم، اگر به او اعتنا نكنید، چقدر مى

 جاى سرزنش هست، دل

______________________________ 
 .138 -137/ 5صحیح بخارى:  -(1)

عبارت چنین است:  1259/ 3در صحیح مسلم:  -(2)

 اللَّه صلى اهلل علیه و آله يَهْجُرُ.رسولفقالوا: انّ

 46امامت، ص: 

سوزد، مريض، قابل ترحّم است؛ آن هم بیمارى که مى

در آستانه مرگ قرار گرفته است صرف نظر از جهات 

 ديگر.

گونه سخن بى پروا، آخر چرا توهین کنند؟! آيا اين

شناسى و قدردانى از شخصیّت محمّدى صلى اهلل حق

 علیه و آله است؟!

 47امامت، ص: 
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کامل براى پیامبر صلى على علیه السالم جانشینى جامع و 

 اهلل علیه و آله

 

کالم در لزوم جانشینى براى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

بود که حتماً بايد رسول خدا صلى اهلل علیه و آله براى 

بعد از رحلتش کسى را که مناسبت و شايستگى دارد و 

تالى تلو و مثل خودش هست، معیّن کند تا بتواند دينش 

وحانیّت و معنويّت اسالم را حفظ کند، را اداره کند، ر

نمايد، پس را نیزادارهبه عالوه جهات صورى اجتماعى

ازلحاظ »علم« بايدکمى وکسرى نداشته باشد وهمچنین 

محمّد صلى اهلل علیه ثانىدرجمیع شؤون وکماالت نسخه

 و آله باشد.

خبرى را سر جاى پیغمبر صلى اهلل اگر انسان جاهل و بى

شمارد، از او آله بنشانند، عقل اين کار را قبیح مىعلیه و 
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هر چه بپرسند، نداند و به ديگران حواله دهد، پس 

 خلیفه بودنت کدام است.

برادران سنّى ما در مدارك متعدّد نقل کرده و بیش از 

اند که خلیفه هفتاد مرتبه در جاهاى گوناگون شمرده

 ثانى گفت:

 33»لوال علىّ لهلك عمر«.

______________________________ 
. مرحوم علّامه امینى در الغدير، بیش 97/ 3الغدير:  -(1)

صد مورد از موارد جهل عمر را از مدارك عامّه از يك

 نقل فرموده است.

 48امامت، ص: 

 »اگر على نبود، هر آينه عمر هالك شده بود«.

 
 صد مورد از موارد جهل عمر را از مدارك عاّمه نقل فرموده است.. مرحوم عاّلمه اميىن در الغدير، بيش از يك97/ 3الغدير:  -(1)  33
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آمد و آگاهى عمر، اين جمله را در مواردى که پیش مى

فرمود، بر زبان لى علیه السالم او را يارى مىنداشت و ع

 آورد.مى

خلیفه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله بايد جورى احاطه 

اى و حكمى از مسائل و علمى داشته باشد که مسأله

 که پاسخش را آماده داشته باشد.احكام نباشد، مگر اين

حاضر جوابى على علیه السالم وپاسخ جالب انتقاد عمر به

 اوبهحضرت 

اند: روزى خلیفه ثانى عمر بن خطّاب به نوشته

 امیرالمؤمنین علیه السالم اعتراض کرد و گفت:

که هر »همه چیز شما خوب و پسنديده است جز آن

پرسند، بدون درنگ پاسخ وقت چیزى از شما مى

 داديد«.دهید، خوب بود با تأمّل جواب مىمى

برابرش گرفت و حضرت يك انگشت مبارکش را در 

 فرمود:
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 »اين چندتاست؟«.

 گفت: »يكى«.

دو تا انگشت را جلوش گرفت، فرمود: »اين 

 چندتاست؟«.

 گفت: »دو تا«.

حضرت فرمود: »چرا درنگ نكردى و فورى جواب 

 دادى؟«.

 خواهد«.عرض کرد: »اين امرى است واضح، تأمّل نمى

 49امامت، ص: 

چنین )واضح حضرت فرمود: »همه امور براى من هم، 

 و روشن( است )و نیازى به تأمّل نیست(«.

 اى از گستره و احاطه علمى على علیه السالمنمونه
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رفت. به يك على علیه السالم همراه ابوذر در صحرا مى

وادى رسیدند که پر از مورچه بود. هر طرف نگاه 

 خورد.کردند، صفهاى مورچگان به چشم مىمى

وندى که شماره اين ابوذر گفت: »منزّه است خدا

 داند«.مورچگان را مى

 طور بگوحضرت فرمود: »اين

 سبحان اللَّه بارئها؛

منزّه است خداوندى که اينها را آفريده است، امّا شماره 

 دانم«.آنها را من مى

آرى على علیه السالم تعداد همه مورچگان کره خاك 

که قرآن مجید داند مثل ساير چیزها. همان طورىرا مى

 34ايم.رموده، همه چیز را در امام آشكار احصا کردهف

 
34  (1)-\i ِْبنٍي«» ... وَُكلم َشى  .12يس:  E\ٍء َأْحَصْينُه ىِف ِإَماٍم مُّ
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فرمايد او الرحمن، پس از آفرينش انسان، مىودر سوره

بیان هرچیزى در قلب امام به تعلیم  35را بیان ياد داديم.

 36خداوند وجود دارد.

______________________________ 
 .12يس:  ءٍ أَحْصَیْنهُ فِى إِمَامٍ مُّبِینٍ«»... وَکُلَّ شَىْ -(1)

 .4 -3الرحمن:  »خَلَقَ ا لْإِنسنَ* عَلَّمَهُ ا لْبَیَانَ« -(2)

در ضمن تفسیر سوره الرحمن، اثر شهید آية اللَّه  -(3)

دستغیب که تحت عنوان »بهشت جاودان« به چاپ 

ى الهى بحث رسیده مشروحاً درباره اين آيات و نعمتها

 شده است.

 50امامت، ص: 

آرى، کسى على علیه السالم را نشناخت جز خدا و 

طور که در ضمن حديث نبوى است و رسول همان

 
35  (2)-\i َنسن  .4 -3الرمحن:  E\* َعلمَمُه ا ْلبََياَن«» َخَلَق ا ْْلِ
 ى اَلى حبث شده است.در ضمن تفسري سوره الرمحن، اثر شهيد آية اللمه دستغيب كه حتت عنوان» هبشت جاودان« به چاپ رسيده مشروحاً درباره اين آيات و نعمتها -(3)  36
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بالشك فضايلش از همه اصحاب بیشتر بلكه قابل مقايسه 

 نیست.

اعتراف جالب فخررازى در فضیلت على علیه السالم بر 

 ساير انبیا علیهم السالم

فخررازى عالم سنّى متعصّب، در تفسیر کبیرش، در امام 

مطالب مهمّى يادآور شده که قبلًا هم  37ذيل آيه مباهله

 ام.اشاره کرده

 نويسد:وى مى

شیعیان على علیه  »وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ« »طبق اين آيه:

طالب از همه توانند ثابت کنند که علىّ بن ابىالسالم مى

انبیا حتّى انبیاى اولوا العزم نیز افضل است؛ زيرا خداوند 

در اين آيه از على علیه السالم تعبیر به نفس محمّد صلى 

طور که محمّد صلى اهلل علیه و آله فرموده است همان

 
37   (1)-\iَك فِيِه ِمن بَ ْعِد َماَجآَءَك ِمَن ا آل   E\ْبَتِهْل فَ َنْجَعل لمْعَنَت اللمِه َعَلى ا ْلكِذِبنَي«ْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوْا نَْدُع أَبْ َنآَءنَاَوأَبْ َنآءَُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآءَُكْم َوأَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكْم ُُثم ن َ   » َفَمْن َحآجم

 .61عمران: 
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انبیاست، على علیه السالم  اهلل علیه و آله اشرف از همه

 38«.هم که نفس اوست، بايد از همه انبیا افضل باشد

فضیلت على علیه السالم بر ساير انبیا از زبان على علیه 

 السالم

بود، حضرت دربسترمرگ افتادهکهوقتى

چند پرسش از او دارد که پاسخ و يادآورى نباتهبناصبغ

 جا بسیار مناسب است.آنها در اين

______________________________ 
»فَمَنْ حَآجَّكَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ا لْعِلْمِ فَقُلْ  -(1)

تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَاوَأَبْنَآءَکُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَکُمْ وَأَنفُسَنَا 

آل  لْكذِبِینَ«وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ا 

 .61عمران: 

 .81/ 8تفسیر فخر رازى:  -(2)

 51امامت، ص: 

 
 .81/ 8تفسري فخر رازى:  -(2)  38
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 فضیلت على علیه السالم بر حضرت آدم علیه السالم

 ايد يا آدم ابوالبشر؟«.عرض کرد: »شما افضل

حضرت فرمود: »هر چند زشت است انسان خودش را 

گويم. آدم در تعريف بكند، امّا براى اظهار حق مى

بود، همه نعمتها را خداوند بر او حالل فرمود بهشت که 

جز يك درخت و باألخره به آن درخت نزديك شد، امّا 

خداوند خیلى چیزها را بر من حالل فرمود و من 

 نخوردم«.

نان گندم بر على علیه السالم حالل بود، امّا با نان جو به 

 برد.سر مى

فرمود: »چقدر زد و مىحلواى شیرين را انگشت مى

 خورد«.شرنگى، امّا على از تو نمىخو

توانست بپوشد، امّا خواست مىهر لباسى را که مى

 فرمود:
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اش شرمنده قدر به لباسم وصله زدم تا از وصله زننده»آن

 شدم«.

 فضیلت على علیه السالم بر حضرت نوح علیه السالم

 ايد يا نوح؟«.اصبغ پرسید: »شما افضل

ت قومش آنان را نفرين حضرت فرمود: »نوح در اثر اذيّ

کرد و همه را هالك نمود امّا من هر چه اذيّتم کردند 

 نفرين نكردم«.

سال برکنار بود و لب به نفرين نگشود و در ايّام  25آرى 

حكومتش روزى او را آرام و راحت نگذاشتند مع 

 الوصف نفرين نفرمود.

که نوح را پسرى کافر بود و شفاعت پدرش او »ديگر آن

 را سودى

 52امامت، ص: 
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امّا خداوند دو پسر به من داد که آقاى  39نبخشید؛

 40جوانان بهشت هستند«.

 فضیلت على علیه السالم بر حضرت موسى علیه السالم

 باز پرسید: »شما افضل هستید يا موسى بن عمران؟«.

که خداوند موسى بن عمران حضرت فرمود: »هنگامى

سراغ فرعون فرستاد را به رسالت مبعوث فرمود و به 

خداوند به او وعده  41ترسم مرا بكشند،عرض کرد مى

فرمود که نترس و برادرش هارون را به کمكش فرستاد، 

امّا من در لیلة المبیت )شب هجرت پیغمبر از مكّه به 

جاى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله خوابیدم در مدينه( به

بدون  که اطراف خانه را مشرکین گرفته بودند،حالى

که بترسم. و همچنین به دستور پیغمبر صلى اهلل علیه اين

و آله سوره برائت را بر مشرکین مكّه خواندم و 

 نترسیدم«.

 
39  (1)-\i يُنوُح إِنمُه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنمُه َعَمٌل َغرْيُ صِلٍح ...«» قَاَل\E  :46هود. 
 (.121/ 3احلسن واحلسني سّيدى شباب اهل اجلنة) الغدير:  -(2)  40
41  (3)-\i»قَاَل َرّب ِإىّن قَ َتْلُت ِمْنُهْم نَ ْفًسا فََأَخاُف َأن يَ ْقتُُلوِن «\E  :33قصص. 
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فضیلت على علیه السالم بر حضرت عیسى بن مريم علیه 

 السالم

ايد يا عیسى بن مريم علیه عرض کرد: »شما افضل

 السالم؟«.

المقدس  حضرت فرمود: مريم مادر مسیح در بیت

سرگرم عبادت بود )حضرت زکريّا براى حضرت مريم 

اى درست کرده بود که راهى به خارج نداشت و غرفه

 رفت، در اينبا نردبان به سراغش مى

______________________________ 
»قَالَ ينُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صلِحٍ  -(1)

 .46هود:  ...«

الحسن والحسین سیّدى شباب اهل الجنة )الغدير:  -(2)

3 /121.) 

 »قَالَ رَبّ إِنّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ« -(3)

 .33قصص: 
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 53امامت، ص: 

کرد تا وقتى که به حضرت مسیح حجره عبادت مى

 آبستن شد وهنگام زايیدنش گرديد( ندا بلند شد:

 42العبادة البیت الوالدة.هذا بیت 

 جا پرستشگاه است نه زايشگاه.اين

حضرت مريم از مسجد بیرون آمد و نزد درخت نخل 

جا زايید، امّا اى در آن نزديكى رفت و همانخشكیده

مادرم وقتى در مسجد الحرام آثار وضع حمل را در 

 خود مشاهده کرد، پرده کعبه راگرفت وعرض کرد:

من است، ولودى که درشكممحق اين»خدايا! به

 زايیدن را برمن آسان کن«.

ناگاه ديوار کعبه شكافته و فاطمه وارد شد و ديوار بهم 

آمد تا سه شبانه روز. مردم ذکرشان در کوچه و بازار 

 اين مطلب بود.

 
 .369السالم:  االمام على عليه -(1)  42
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که صدا پس از سه شبانه روز، فاطمه بیرون آمد در حالى

 زد:مى

مهمان خدا بودم »کیست مثل من که سه روز در کعبه 

 خوردم«.و از طعام بهشتى مى

اى از بندگان محمّد صلى اهلل علیه على علیه السالم بنده

 و آله

ايد يا محمّد صلى اهلل علیه اصبغ سؤال کرد: »شما افضل

 و آله؟«.

 حضرت فرمود:

 »انا عبد من عبید محمّد صلى اهلل علیه و آله؛

علیه و آله اى از بندگان محمّد صلى اهلل من بنده

 هستم«.

______________________________ 
 .369االمام على علیه السالم:  -(1)
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 54امامت، ص: 

اند براى حقانیّت محمّد بعضى از محقّقین خارجى نوشته

صلى اهلل علیه و آله همین بس که تابعى مثل على علیه 

 السالم دارد.

اصبغ بن حديثى بسیار جالب از على علیه السالم براى 

 نباته

اصبغ عرض کرد: »آيا ممكن است از دو لب مبارکت 

 حديثى بشنوم«.

حضرت فرمود: »روزى پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

 فرمود: به منبر برو و سه مطلب بگو:

لعن اللَّه من عق والديه، لعن اللَّه من ابق عن مواله، لعن 

 43اللَّه من ظلم أجیره.

والدين شود! لعنت خدا لعنت خدا بر هرکس که عاق 

اى که از موالى خود گريز پا و نافرمان شود بر هر برده

 
 ) با اندكى اختالف(.45/ 40حباراألنوار:  -(1)  43
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و لعنت خدا بر هرکس که به کارگرش ستم کند )مثلًا 

 مزدش را ندهد يا کم دهد(«.

حضرت فرمود: »من رفتم و اين سه جمله را گفتم، وقتى 

 برگشتم يك نفر پرسید شرح اين سه جمله چیست؟«.

 فرمود: از پیغمبر پرسیدم،

 »يا على! انا وانت ابوا هذه االمّة«.

»من و تو پدر اين امّت هستیم، لعنت خدا بر هرکس که 

 عاق ما شود!«.

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 45/ 40بحاراألنوار:  -(1)

 55امامت، ص: 

 »انا وانت مولیا هذه االمّه«.

هستیم، لعنت خدا بر »من و تو دو موالى اين امّت 

 هرکس که از اطاعت ما بیرون شود!«
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 44»انا وانت اجیرا هذه االمّة«.

»من و تو کارگر اين امّت هستیم، لعنت خدا بر 

 که به ما ستم کنند!«.کسانى

گفت، چگونه مورد آرى، در همین حالى که سخن مى

کند که اثر ستم واقع شده بود. خود اصبغ نقل مى

ط شمشیر بر فرق آقا زده بودند، بر زردى زهر که توسّ

زردى دستمالى که سر مبارکش را به آن بسته بودند، 

 غالب بود.

 45»انت اوّل مظلوم واوّل من غصب حقّه«.

 صلى اللَّه علیك يا امیرالمؤمنین.

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 45/ 40بحاراألنوار:  -(1)

 .394/ 14الشیعه: وسائل  -(2)

 
 ) با اندكى اختالف(.45/ 40حباراألنوار:  -(1)  44
 .394/ 14وسائل الشيعه:  -(2)  45
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 56امامت، ص: 

 

 مشروعیّت خالفت على علیه السالم

 

»... أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّايَهِدّى إِلَّا 

 46فَمَا لَكُمْ کَیْفَ تَحْكُمُونَ«. أَن يُهْدَى

طالب علیه در باب اثبات خالفت بال فصل علىّ بن ابى

زده فرزندانش، راههاى متعدّدى است که از السالم و يا

 است. »عصمت« آن جمله

طور که گذشت امام هم مانند پیغمبر بايد معصوم همان

باشد و بايد از گناه، خطا و لغزش، عمداً و سهواً محفوظ 

باشد. به اتّفاق جمیع مسلمین، کسى که نه عمداً و نه سهواً 

طالب علیه علىّ بن ابى و غفلتاً، خطايى از او سر نزد،

 بود. السالم

 
 .35يونس:  -(1)  46
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 اعتراف ابوبكر به کج بودن خويش

اند که روى در حاالت ابى بكر، علماى عامّه نیز نوشته

 گفت:منبر مى

______________________________ 
 .35يونس:  -(1)

 57امامت، ص: 

کند و از من »من شیطانى دارم که گاهى مرا کج مى

زند، هرگاه من منحرف شدم مرا راست مىخطا سر 

 کنید!«.

گفت: »مرا رها کنید، من شد، مىوقتى هم که عاجز مى

که على علیه السالم در میانتان بهترين شما نیستم در حالى

 47است«.

بعضى از علماى عامّه اين صحبت ابى بكر را توجیه کرده 

 کرده است!!«.گويند: »خلیفه تواضع مىو مى

 
 .504/ 30حباراألنوار:  -(1)  47
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 اند که پس از مرگ ابو بكر گفت:قول عمر نقل کردهاز 

خیر گذشت و خدا اى بود که به»بیعت با ابوبكر مفسده

 شرّش را نگهداشت«.

 على علیه السالم؛ دروازه علم

راه ديگر براى اثبات خالفت على علیه السالم »علم« 

 اوست.

قبلًا هم گفتیم که وصىّ پیغمبر صلى اهلل علیه و آله بايد 

همه علوم دين احاطه کامل داشته باشد بلكه بايد از به 

 جاى پیغمبر بنشیند.همه داناتر هم باشد تا بتواند به

روايت مشهورى که مورد اتّفاق شیعه و سنّى است، همه 

 ايد که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:شنیده

»من شهر علم هستم و على علیه السالم درب آن است، 

واهد به شهر وارد شود، بايد از درب خپس هرکس مى

 48آن وارد گردد«.

 
 (.198/ 28؛ حباراألنوار: 127/ 3؛ مستدرك حاكم: 79/ 6باهباف) الغدير: انا مدينة العلم وعلّى باهبا فمن أراد احلكمة فليأهتا من  -(2)  48

http://www.i20.ir/


94     www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

______________________________ 
 .504/ 30بحاراألنوار:  -(1)

انا مدينة العلم وعلىّ بابها فمن أراد الحكمة فلیأتها  -(2)

؛ 127/ 3؛ مستدرك حاکم: 79/ 6من بابهاف )الغدير: 

 (.198/ 28بحاراألنوار: 

 58امامت، ص: 

 على علیه السالم فرمود:درباره 

 أقضاکم على علیه السالم»

 ؛ على علیه السالم آگاهترين شما به علم قضاوت است«.

را وسیله تذکّرى براى شما قرار و آيه شريفه: »تا آن

درباره  49را دريابد و بفهمد«،دهیم و گوشهاى شنوا آن

 على علیه السالم است.

کتابهاى حقّ الیقین، خواهد، به هرکس شرح بیشتر مى

کفاية الموحدين و غیره مراجعه نمايد و به راستى که 

 
49  (1)-\i»لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكرًَة َوَتعَِيَهآ أُُذٌن َواِعَيٌة «\E  :12حاقّه. 
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مسأله »امامت« در میان مسائل اعتقادى، از وضوح 

 خاصّى برخوردار است.

 قبح تقديم مفضول بر فاضل

گويد: جلوتر انداختن کسى که کمى دارد، بر عقل مى

کسى که از او فزونى دارد، قبیح است؛ مثلًا کسى که 

جاهل است او را بر عالم جلو اندازند و عالم را عقب 

بزنند بلكه حكم عقل آن است که هرکس فضیلتش بیشتر 

 است، بايد مقدّم باشد.

افضلیّت على علیه السالم نزد محقّقین قابل ترديد نیست. 

که از بزرگترين  -بهتر است از قول اخطب خوارزمى

األنبیاء بگويم که از قول خاتم  -محدّثین عامّه است

کند که پیغمبر صلى محمّد صلى اهلل علیه و آله نقل مى

 اهلل علیه و آله فرمود:

»اگر درياها مرکّب شوند و درختها قلم و آسمان و زمین 

 لوح وجن
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______________________________ 
 .12حاقّه:  »لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً وَتَعِیَهَآ أُذُنٌ وَاعِیَةٌ« -(1)

 59امامت، ص: 

و انس و ملك، نويسنده شوند، فضايل على علیه السالم را 

 50نتوانند احصا و شماره نمايند«.

خدا صلى اهلل علیه و آله در سخنى جاودانه از رسول

 فضیلت على علیه السالم

حضرت فرمود: »يا على علیه السالم! ياد کردن تو، 

ت تو عبادت و نظر به تو نیز عبادت است. هرکس فضیل

را ثبت کند، مادامى که اين نقش برقرار است، مالئكه 

جستند و نمايند )لذا علما تبرّك مىبرايش استغفار مى

نوشتند( پشت کتابها فضیلتى از على علیه السالم را مى

هرکس بیان کند فضیلتى از فضايل تو را، خداوند 

آمرزد و هرکس به فضايل گناهانى که با زبانش کرده مى

 
 .197/ 38حباراألنوار:  -(1)  50
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یه السالم گوش بدهد، کفّاره گناهانى است که با على عل

 51گوشش کرده است«.

حضرت فرمود: »اگر تمام خلق بر دوستى على علیه 

شدند )و با دوستى على علیه السالم از السالم جمع مى

 52آفريد«.رفتند( خداوند دوزخ را نمىدنیا مى

 آرى جهنّم براى دشمنان على علیه السالم است.

تكلیف دوستان على علیه السالم که با  پرسید: پسمى

 شود؟اند چه مىگناه از دنیا رفته

 پاسخش آن است که:

______________________________ 
 .197/ 38بحاراألنوار:  -(1)

 .197 -196همان:  -(2)

 .249 -248/ 39همان:  -(3)

 
 .197 -196مهان:  -(2)  51
 .249 -248/ 39مهان:  -(3)  52
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 60امامت، ص: 

میرند و خود دوستان على علیه السالم با توبه مى اوّلًا:

حبّ على علیه السالم موجب با توبه رفتن از اين عالم 

 است.

جا رفتند، در برزخ اگر بر فرض آلوده از اين و ثانیاً:

 شوند.پاك مى

را به يادتان  »سیّداسماعیل حمیرى« بد نیست قضیّه

 بیاورم.

توسّط موال على علیه نجات يافتن سیّداسماعیل حمیرى 

 السالم

»سیّداسماعیل حمیرى« مدّاحى که تا پاى جان در بیان 

فضايل على علیه السالم ايستاده بود و تا توانست داد 

اند جامى هم سخن داد، گناهى هم داشته و بعضى نوشته

خاطر بیمارى، يا عادت بدى که کشیده، حاال يا بهسر مى

حسب ظاهر درست ش بهداشته است، امّا بقیّه کارهاي
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اى از مخالفین او اطراف بوده است. هنگام مرگش عدّه

بسترش بودند. حمیرى مردى خوش سیما بود، هنگام 

مرگش ناگهان صورتش سخت سیاه شد، سیاهى و 

ظاهرش نیز سرايت کرد به طورى که ظلمات باطن به

دشمنان شروع به شماتت کردند و دوستان، اشك 

 ريختند.حسرت مى

اتى به اين حال گذشت، التفاتى به سمت نجف لحظ

کرد و عرض کرد: »يا على علیه السالم در اين سختى 

 گذارى؟«.آيا مرا تنها مى

ناگهان در حضور همه، نقطه سفیدى در صورتش نمايان 

قدر پهن گرديد که تمام صورتش نورانى مثل شد وآن

 ماه شب چهارده شد.

شاندند و دو سطر شعر آنگاه گفت: »مرا بنشانید«. او را ن

 گفت که

 61امامت، ص: 
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 مضمونش اين است که:

»دروغ گفتند آنهايى که پنداشتند على علیه السالم 

دهد. مرا از اين زحمتى دوستش را از سختیها نجات نمى

که در آن بودم رهانید و خداوند مرا از گناهانم عفو 

 53فرمود«.

رو سیاه از آرى، على علیه السالم بى وفا نیست، دوستش 

گناهانش است، امّا دوستى على علیه السالم به فريادش 

کند، اين است که رسد و روى سیاهش را سفید مىمى

 فرمايد:پیغمبر صلى اهلل علیه و آله مى

»اگر تمام خلق بر دوستى على علیه السالم جمع 

 آفريد«.شدند، خداوند دوزخ را نمىمى

 علیه السالمعواقب دوستى و دشمنى با على 

ايد که: »دوستى على علیه السالم روايت مشهور را شنیده

زند و اى است که با آن هیچ گناهى ضرر نمىحسنه

 
 .193 -192/ 6حباراألنوار:  -(1)  53
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اى دشمنى با على علیه السالم گناهى است که هیچ حسنه

 54باشد«.با آن سودمند نمى

البتّه وجوه متعدّدى در معناى اين حديث شريف است 

تات نقل کرده است، هرکه که محقّق قمى درجامع الش

 55خواست مراجعه کند.

دوستى على علیه السالم نعمتى است که در هر دلى 

 باشد، گناه با آن

______________________________ 
 .193 -192/ 6بحاراألنوار:  -(1)

طالب حسنة ال تضرّ معها سیّئة حبّ علىّ بن أبى -(2)

 (.248/ 39نوار: وبغضه سیّئة ال تنفع معها حسنة )بحاراأل

 )رحلى(. 749/ 2جامع الشتات:  -(3)

 62امامت، ص: 

 
 (.248/ 39طالب حسنة ال تضّر معها سيّئة وبغضه سّيئة ال تنفع معها حسنة) حباراألنوار: حّب علّى بن أب  -(2)  54
 ) رحلى(.749/ 2جامع الشتات:  -(3)  55
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زند و دشمنى با على علیه السالم بال و دوستى، ضرر نمى

مصیبتى است که هر چه هم حسنه از صاحبش سر بزند، 

 خورد.کارش نمىبه

دوستى على علیه السالم موجب پاکى از گناهان 

باشد، در برزخ مقدارى شود؛ اگر گناهانش هم زياد مى

ماند، تا گناهانش چقدر باشد، از محبوب محجوب مى

اگر بر فرض به قیامت کشید و به جهنّم رفت، باألخره 

 آورد.گیرد و بیرونش مىدست على علیه السالم او را مى

 نجات يافتن دوستان على علیه السالم از جهنّم

يعنى همیشه در فرمايد: »خلود در جهنّم؛ محقّق قمى مى

آتش ماندن براى غیر دوستان على علیه السالم است و 

شايد معناى حديث هم همین باشد که با دوستى على 

علیه السالم هیچ گناهى او را همیشه در جهنّم نگه 

دارد، ضررى که موجب خلود در آتش باشد، ندارد نمى

 56هر چند بعد از سیصد هزار سال عذاب باشد«.

 
 ) رحلى(.749/ 2جامع الشتات:  -(1)  56
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 ه السالم از زبان هارون الرشیدفضیلت على علی

 -استکه تألیف يكى ازبزرگان عامّه -درکتاب مناقب

 که:نقل کرده

 -»روزى هارون الرشید قريب هفتاد نفر از علماى عامّه

را جمع کرد. هارون  -که هرکدام شايستگى فتوا داشتند

رو به شافعى کرد و پرسید: چقدر حديث در فضايل على 

 دارى؟علیه السالم از حفظ 

______________________________ 
 )رحلى(. 749/ 2جامع الشتات:  -(1)

 63امامت، ص: 

 گفت: بسیار است.

 هارون گفت: چقدر است؟

 ترسم.گفت: مى

 هارون پرسید: از کى؟
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 گفت: از خودت.

 هارون گفت: بگو و نترس.

 گفت: چهارصد، پانصد.

ظ از ديگرى پرسید، گفت: از هزار حديث بیشتر از حف

 دارم.

رو کرد به ابو يوسف، او گفت: فوق شمارش است، 

پانزده هزار حديث مسند وپانزده هزارحديث مرسل 

 درفضايل على علیه السالم از حفظ دارم.

رو کرد به واقدى، او هم گفت: به اندازه ابو يوسف از 

 حفظ دارم.

هارون گفت: آنچه گفتى، شنیدنیهاى شماست، امّا من 

 ام.خودم ديدهفضیلتى به چشم 

 همه مشتاق شنیدن شدند.
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هارون گفت: يوسف بن حجاج والى دمشق برايم نوشت 

که خطیبى، دشمن على علیه السالم است و مرتّباً در 

گويد و هر چه هايش به على علیه السالم بد مىخطابه

 هم نصیحت کردم بلكه تهديد نمودم در او اثر نداشت.

را به بغداد بفرست. هارون گفت: به او نوشتم که او 

 وقتى بر من

 64امامت، ص: 

وارد شد، او را نصیحت کردم: چرا با على علیه السالم 

 دشمن هستى؟

 که پدران و اجداد ما را کشته است.گفت: براى اين

گفتم: اينها را به امر خدا و پیغمبر صلى اهلل علیه و آله 

 کشته است.

دشمن  خطیب گفت: باألخره من با على علیه السالم

 هستم.

 من هم گفتم او را زدند و در محبس انداختند.
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شب خوابیده بودم، ديدم آسمان مشبّك شد، خاتم 

االنبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله از آسمان به زير آمد، 

طالب علیه السالم و سپس زهرا پشت سرش علىّ بن ابى

و حسن و حسین علیهم السالم و جبرئیل را نیز ديدم که 

مد، همه رو به قصر من آمدند، جامهايى از آب فرود آ

گوارا به دست جبرئیل بود، پیغمبر يكى يكى شیعیان 

على علیه السالم را که در اطراف قصر من بودند، صدا 

زد. از پنج هزار نفر که اطراف قصر من بودند، تنها مى

چهل نفر را رسول خدا صلى اهلل علیه و آله اسم برد و 

ختم که همه از دوستان على علیه شنامن آنها را مى

السالم بودند و پیغمبر صلى اهلل علیه و آله آنان را سیراب 

 فرمود.

در اين بین على علیه السالم به پیغمبر صلى اهلل علیه و 

آله گفت: از اين خطیب دمشقى بپرسید من با او چه 

 ام؟.کرده
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خطیب را آوردند، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله به او 

 کنى؟: آيا حیا نمىفرمود

 خدايا او را مسخ کن.

ناگهان خطیب به شكل سگى شد. من از وحشت بیدار 

 شدم.

 مسرور خادم را صدا زدم و گفتم: خطیب را بیاور.

خواستم خطیب را موعظه کنم و از خوابى که من مى

 ديده بودم مطّلع گردانم.

 65امامت، ص: 

ى خادم رفت و برگشت گفت: خطیب نیست و تنها سگ

 در محبس است.

 گفتم: خودش هست او را بیاور.

براى عبرت و انتباه ديگران تنها گوشش به حال نخستین 

 باقى بود و ديگر اعضايش به شكل سگ شده بود.
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وقتى او را آوردند، گفتم: سخط خدا را ديدى؟ تو را با 

ام على علیه السالم چكار؟ امروز شما علما را جمع کرده

 ت على علیه السالم را ببینید.که پیش چشمتان فضیل

دستور داد رفتند و خطیب مسخ شده را آوردند در 

کشیدند، که بند به گردنش انداخته او را مىحالى

 خطیب بدبخت سر به زير افكنده بود.

شافعى گفت: اين خطیب مورد قهر خداست و مسخ 

ماند، زودتر او را ببريد که بالى شده بیش از سه روز نمى

 نیز مبتال نكند.او ما را 

خطیب بدبخت را به محبس بازگرداندند، طولى نكشید 

اى که آمد، واسطه صاعقهکه صداى مهیبى برخاست و به

ساختمان محبس بر سر آن بدبخت خراب و جسدش را 

 57سوزانید«.

 آرى،

 
 به نقل از ثاقب املناقب. 375 -373/ 2كفاية املوحدين:   -(1)  57
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 السالم على نعمة اللَّه على األبرار ونقمته على الفجار.

السالم براى خوبان نعمت طور که على علیه بلى همان

است براى بدان نیز نقمت است. دست لطف خداست 

 طور که دستفرمايد، همانکه کمك مى

______________________________ 
به نقل از ثاقب  375 -373/ 2کفاية الموحدين:  -(1)

 المناقب.

 66امامت، ص: 

زند؛ قهر خداست که مشت محكمى به مستحقّین قهر مى

مبارکى که با اشاره يك انگشت، »مرّة بن  همان دست

 قیس« را به جهنّم واصل کرد.

بهتر آن است که داستانش را که بیان معجزه على علیه 

السالم و قبر مطهّر اوست نقل کنم تا تنوّع در مطالب نیز 

 باشد.
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گستاخى مرّة بن قیس و دو پاره شدن او توسّط على علیه 

 السالم

که مرحوم حاجى نورى نوشته طورى داستان »مرّه« به

 است مجملش آن است که:

»اين شخص از اعیان و اشراف عرب و صاحب قبیله 

صد هزار نفر لشكر مسلّح داشته است. بزرگى بود که يك

از خصوصیّات اين ملعون اين بود که دشمن سرسخت 

 على علیه السالم بوده است.

علیه خبر شد که از اطراف، مردم به زيارت قبر على 

کنند. روند و به قبّه و بارگاهش احترام مىالسالم مى

گذارم قبر على سخت خشمناك شد و گفت: چطور مى

روم و گنبد و بارگاهش را طور بماند مىعلیه السالم اين

 نمايم!کنم و قبرش را محو مىخراب مى

با همان لشكر کذايى رو به نجف آورد، کسى هم جرأت 

کند، ساکنین نجف نیز سخت  کند از او جلوگیرىنمى

 ترسیدند.
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اين ملعون با چكمه وارد حرم شد! نزديك صندوق مطهّر 

آمد و خواست دستور دهد قبر را خراب کنند که ناگاه 

جا که در صندوق مطهّر شكافش ظاهر است، از همین

اى، او را به دو نیم انگشت مبارك آشكار شد و با اشاره

 که يكىاش کرد بدون اينحقیقى

 67امامت، ص: 

 از ديگرى کمى بیشتر باشد.

شاهى که به ضربت دو 

 انگشت
 

چون مرّه قیس کافرى 

 کشت

 

شعراى عرب و عجم پس از اين واقعه، اشعار جالبى 

 راجع به اين معجزه سرودند«.

اند: »جسد مرّة بن قیس مثل قطعه سنگى شده بود. گفته

نجف انداختند و او را بیرون آوردند و درب دروازه 

رسید، بول جا مىجا بود، هر حیوانى که به آنمدّتى آن
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ها کرد. تا باألخره از بستگانش، يا ناصبىو کثافت مى

 58آمدند و اين دو تكه جسد را برداشتند و دفن کردند«.

طور که براى آرى، ائمّه معصومین علیهم السالم همان

 اند.نقمتاند، براى بدان نیز نیكان نعمت

سوگند دروغ به قمر بنى هاشم علیه السالم و فرجام 

 نكبتبار آن

همین  -که کمال وثوق به ايشان است -يكى از اخیار

امسال کربال مشرف شده بود. چند قضیّه عجیب نقل کرد 

 از آن جمله گفت:

»روزى در حرم مطهّر حضرت اباالفضل علیه السالم 

کس در ود، لذا هیچنشسته بودم. هوا در نهايت گرمى ب

 ديدم دو نفر يكى پیر 59حرم نبود.

______________________________ 
 .59 -58/ 2دارالسّالم:  -(1)

 
 .59 -58/ 2دارالّسالم:  -(1)  58
 نيم قرن قبل است و در آن هنگام، هنوز وسايل هتويه و كولر در حرمهاى مطّهر نبوده است.البّته خوانندگان عزيز متوّجه هستند كه زمان نقل اين قضّيه ال اقل -(2)  59
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البتّه خوانندگان عزيز متوجّه هستند که زمان نقل  -(2)

نیم قرن قبل است و در آن هنگام، هنوز اين قضیّه ال اقل

 ست.وسايل تهويه و کولر در حرمهاى مطهّر نبوده ا

 68امامت، ص: 

و ديگرى جوان وارد شدند. پیرمرد، جوان را گرفت و 

 ام.گفت: به اين آقا قسم بخور که من نبرده

من نزديك شدم جريان را پرسیدم. پیرمرد گفت: اين 

دهد و منكر صد تومان مرا برداشته و نمىجوان يك

شده است، بايد به حضرت عبّاس قسم بخورد که نبرده 

 است.

اى گفتم: مبادا قسم بخورى، اگر راستى برده به جوان

 به او بده.

ام و قسم جوان به من اعتراض کرد و گفت: من نبرده

 خورم.هم مى
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ام. گفت: به حق اين قمر بنى هاشم که من پول را نبرده

که چیزى به ناگهان صداى مهیبى بلند شد، مثل اين

 صورت جوان خورد و او را به زمین انداخت.

فرار کرد و خادمها جمع شدند کشان کشان او را پیرمرد 

 بیرون بردند«.

 اى از قهر خداست.آرى، قهر ابوالفضل نمونه

ختم کنم عرايضم را به حديث شريفى از فضايل على 

 علیه السالم.

 کلید بهشت و دوزخ در دستان على علیه السالم

اند که رسول خدا اخطب خوارزمى و ثعلبى ذکر کرده

 یه و آله فرمود:صلى اهلل عل

صد پلّه است، »فرداى قیامت منبر وسیله که داراى يك

کنند. بر پلّه اوّل، من و بر پلّه دوّم براى من نصب مى

تر، دو نفر گیرد. در پلّه پايینعلى علیه السالم قرار مى

 گیرند؛ اوّلى گويد: اى اهالى محشر! منمقرار مى
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 69امامت، ص: 

کلید دار بهشت هستم، خداوند رضوان؛ خازن بهشت که 

به من امر فرموده است که کلید بهشت را تقديم محمّد 

 صلى اهلل علیه و آله کنم.

دوّمى گويد: منم مالك؛ سرپرست دوزخ، به من امر شده 

 کلید دوزخ را تقديم محمّد صلى اهلل علیه و آله کنم.

گیرم و همه را تقديم علىّ بن آنگاه من کلیدها را مى

نمايم، اين است معناى قول لب علیه السالم مىطاابى

 فرمايد:خداى تعالى که مى

 يعنى 60»أَلْقِیَا فِى جَهَنَّمَ کُلَّ کَفَّارٍ عَنِیدٍ«؛

 القیا يا محمّد وعلى فى جهنّم

؛ بیندازيد شما دو، اى محمّد! و اى على! هر کافر 

 61سرکشى را در دوزخ«.

 
 .24ق:  -(1)  60
 .223/ 4تفسري الربهان:  -(2)  61
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 بهشت و جهنّمعلى علیه السالم قسمت کننده 

 آرى، على علیه السالم

 »قسیم الجنة والنار«

است؛ يعنى قسمت کننده بهشت و دوزخ است. اوّل 

شود از صورتش ايستد، هرکس رد مىصراط مى

پیداست دوست على است يا دشمن، اگر دوست است، 

فرمايد تا آتش او تواند رد شود، اگر دشمن است مىمى

 را بگیرد.

يفه: »نگهداريد ايشان را که بازپرسى در تفسیر آيه شر

چنین رسیده که از واليت علىّ بن  62شوندگانند«،

 شوند.طالب سؤال کرده مىابى

______________________________ 
 .24ق:  -(1)

 .223/ 4تفسیر البرهان:  -(2)

 
62  (3)-\i ُم ممُسولُوَن«» َوِقُفوُهْم إِن مه\E  :24صافّات. 
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 .24صافّات:  »وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونَ« -(3)

 70امامت، ص: 

 السالم و سقايت کوثر از طرف خداوندعلى علیه 

خداوند جسم نیست، منزّه است از آنچه سزاوارش 

 نیست.

شود بندگان را از آب کوثر سیراب که بنا مىهنگامى

على علیه السالم عبد خالص  »... وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ...«، کنند:

خداوند از طرف او از حوض کوثر، بندگان را سیراب 

 63فرمايد.مى

دست واليت علوى سپرده پروردگار عالم اين مهمّ را به

که هفتاد سال ماه مبارك رمضان را است. آى کسانى

خیر روى روزه گرفتید، از حرام روى گردانیديد و به

 دست على علیه السالم است.آورديد، تالفى به

 
63  (1)-\i»َوَسَقاُهْم رَب ُُّهْم َشرَابًا َطُهورًا ... «\E  :21دهر. 
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کس از شیعیان على علیه السالم از دنیا فرمود: »هیچ

کامش حوض کوثر بهکه از رود مگر آننمى

 چشانند«.مى

 64»رياً روياً هنیئاً سائغا ال ظمأ بعده«.

»آب گوارايى که پس از آشامیدنش ديگر هرگز تشنگى 

 نیست«.

______________________________ 
 .21دهر:  »... وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا« -(1)

 .110/ 102بحاراألنوار:  -(2)

 71امامت، ص: 

 

قرشى بودن جانشینان دوازدهگانه پیامبر صلى اهلل علیه 

 و آله

 
 

 .110/ 102حباراألنوار:  -(2)  64
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ازجمله راههاى اثبات »امامت«، نقل به تواتر از رسول 

 خدا صلى اهلل علیه و آله است.

طور متواتر، يعنى نه يك خبر و ده خبر بلكه صدها به

حديث از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله رسیده که 

نفرند و همه از قريش هستند و در اوصیاى من دوازده 

بسیارى از اين روايات، به اسامى ايشان نیز تصريح 

فرموده است نسبت به امام حسین علیه السالم پیامبراکرم 

 فرمود:

 »هذا اإلمام وأخ اإلمام وابن اإلمام وابو االئمّه«.

طورى که طبرى در تاريخ خود نقل فرموده: »رسول به

ه به حسین علیه السالم اشاره کرد خدا صلى اهلل علیه و آل

و فرمود: اين امام، برادر امام، پسر امام و پدر امامان 

 است«.

پدر نُه امام است که نهمین آنان قائم است. آرى نهمین 

 حق و عدل است.فرزند حسین علیه السالم قیام کننده به
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سخنى از پیامبر صلى اهلل علیه و آله پیرامون نگهبانان 

 دين

ديث ديگرى از قول پیغمبر نقل شده است که در احا

 فرمود:

 72امامت، ص: 

»دين من برقرار است تا قیام قیامت و نگهبان آن دوازده 

 اند«.جانشین من هستند که همه آنان از قريش

 در حديث شريف ديگر فرمود:

»در لیلة المعراج اوصیاى مرا نشانم دادند؛ نخستین 

السالم بود وسپس حسن صورت نورى برادرم على علیه 

و حسین تا مهدى علیهم السالم و وصى دوازدهمین 

 درخشید«.خودم را ديدم که مانند ستاره درخشان، مى

 متّصل شدن امامت امام زمان علیه السالم به قیامت

مضمون بسیارى ديگر از روايات وارده از قول پبغمبر 

 صلى اهلل علیه و آله چنین است که:
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 زدهمین من، متّصل به قیامت است«.»امامت وصىّ دوا

محمّد صلى اهلل علیه و آله ختم شد واو پیغمبرى به

األنبیاء است ووصايت، به مهدى علیه السالم که او خاتم

خاتم األوصیاء است و از القاب شريفش همین است: 

 »خاتم األوصیاء«.

توصیه وسفارش اکید پیامبر صلى اهلل علیه و آله مبنى 

 رآن وعترتبرپیروى از ق

از جمله اخبار متواتر میان شیعه و سنّى »حديث ثقلین« 

است که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در اواخر 

 عمرش در جمع مهاجر و انصار فرمود:

روم و دو چیز سنگین و گرانبها از »من از میان شما مى

گذارم؛ کتاب خدا و عترتم. خود در میان شما باقى مى

 م جدااين دو هرگز از ه

 73امامت، ص: 
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 65شوند تا بر من بر سر حوض کوثر در آيند«.نمى

در روايات چنین ذکر شده که از آن حضرت پرسیدند: 

 »عترت شما کیست؟«.

حضرت به على علیه السالم اشاره کرد و دست مبارك 

 را بر سر حسن و حسین علیهما السالم قرار داد و فرمود:

متمسّك شويد، هرگز که به قرآن وعترت من »مادامى

 66شويد«.گمراه نمى

 دوستى با خاندان اهل بیت علیهم السالم مزد رسالت

چنین رسیده که  67در شأن نزول »آيه مودت«

 ثروتمندان از مسلمانان جمع شدند و با هم گفتند:

»پیغمبر صلى اهلل علیه و آله برگردن ما خیلى حق دارد 

ديدنش زياد و حاال هم پیر شده و از اطراف هم به

 
 (.278/ 10إىّن تارك فيكم الثقلني كتاب اللمه وعرتتى أهل بيىت اهّنما لن يفرتقا حىّت يردا على احلوض) الغدير:  -(1)  65
 (.176/ 1ْتسكتم هبما لن تضّلوا أبداً) الغدير: إن  -(2)  66
َأَسُلُكْم َعلَْيِه َأْجرًا ِإالم ا ْلَمَودمَة ىِف ا ْلُقْرَب -(3)  67  .23...« شورى:  » ... ُقل الم
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کنیم و آيند، خرجش زياد شده، پول جمع مىمى

 برايش ملكى بخريم تا از آن ملك استفاده نمايد«.

آيه قرآن نازل شد که بگو: »من از شما بر تبلیغ رسالت، 

 خواهم جز دوستى بستگانم«.مزدى نمى

اگر تمام عالم دنیا را به او ببخشند، کجا مزد يك هزارم 

خواهید مزدى بدهید، مى شود. اگرزحماتش مى

 دوستى او و اهل بیتش است.

______________________________ 
إنّى تارك فیكم الثقلین کتاب اللَّه وعترتى أهل  -(1)

/ 10بیتى انّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض )الغدير: 

278.) 

 (.176/ 1إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً )الغدير:  -(2)

 »... قُل لَّاأَسَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى -(3)

 .23...« شورى: 

 74امامت، ص: 
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 بیت علیهم السالمنفع و بهره فراوان در دوستى با اهل

 در آيه ديگر بیان فرموده:

»آنچه از شما پاداش خواستم براى خودتان است و 

 68خداوند است«.گرنه پاداش من برعهده 

که گفتم بستگانم را دوست بداريد و به آنان محبّت اين

بورزيد براى خودتان خوب است. اگرعلى علیه السالم 

رادوست داشتى، در سرازيرى قبر، نورش به فريادت 

رسد، دوست هم نداشتى، خودت را محروم مى

 اى.کرده

 لغزد و نور علىهايى که از صراط، پايشان مىچه بیچاره

واسطه دوستى اهل رسد، بهدادشان مىعلیه السالم به

 دارد.بیت، جاذبه لطف ايشان او را نگه مى

خبر مشهورى که در بحار از شیعه و سنّى نقل کرده است 

 که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:

 
68  (1)-\i»... ُقْل َما َسأَْلُتُكم ّمْن َأْجٍر فَ ُهَو َلُكْم ِإْن َأْجرَِى ِإالم َعَلى اللمِه «\E  :47سبأ. 
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»اى على علیه السالم! دوستى تو ايمان ودشمنى تو نفاق 

 69و کفر است«.

که دوستى على علیه السالم است، ايمان هم در هر دلى 

جاست و هر جا که بغض على علیه السالم است، در آن

 از ايمان خبرى نیست.

راکه دوستى على آن

 نیست کافر است
 

گوزاهد زمانه وگو 

 باشراهشیخ

 

 خرند.از خارجى هزار، به يك جو نمى

______________________________ 
»قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى  -(1)

 .47سبأ:  اللَّهِ ...«

يا على! حبّك ايمان و بغضك نفاق وکفر  -(2)

 (.42/ 39)بحاراألنوار: 

 
 (.42/ 39يا على! حّبك اميان و بغضك نفاق وكفر) حباراألنوار:  -(2)  69
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 75امامت، ص: 

رسول ترين بنده نزد خدا و على علیه السالم محبوب

 صلى اهلل علیه و آله

خبرى که نزد علماى شیعه و سنّى مسلّم است به يادتان 

 بیاورم.

 انس بن مالك خادم پیغمبر صلى اهلل علیه و آله گفت:

»در خدمت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله بودم، مرغ 

خواست میل کند، بريانى آماده شده بود و پیغمبر مى

 دست به دعا برداشت و گفت:

ترين بندگان نزد خودت را بفرست تا اوندا! دوستخد

 با من همخوراك گردد.

اى نشد که صداى در بلند شد، رفتم انس گويد: فاصله

 طالب علیه السالم است.ديدم علىّ ابن ابى

خود انس گويد: من مايل نبودم چنین شود؛ يعنى على 

ترين خاليق نزد خداوند با عنوان دوستعلیه السالم به
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ر صلى اهلل علیه و آله همخوراك گردد، لذا پیغمب

 پرسیدم: چه فرمايشى داريد؟

خواهم خدمت پیغمبر صلى على علیه السالم فرمود: مى

 اهلل علیه و آله برسم.

گفتم: پیغمبر صلى اهلل علیه و آله فعلًاسرگرم است، 

 بیاوريد!ديگرى تشريفوقت

 علیه و على علیه السالم رفت، مرتبه دوّم پیغمبر صلى اهلل

ترين بندگانت را بفرست تا با آله گفت: خدايا! دوست

 من همخوراك گردد.

طولى نكشید که مجدّداً صداى در بلند شد و مانند دفعه 

 قبل، انس مانع ورود حضرت شد!

مرتبه سوّم باز پیغمبر صلى اهلل علیه و آله دعا کرد و 

صداى دربلندتر شد به قسمى که خود رسول خدا صلى 

 علیه و آله شنید و ديگر انس جرأت نداشتاهلل 

 76امامت، ص: 
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 مانند دفعات قبل رفتار کند و على علیه السالم وارد شد.

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله پرسید: يا على علیه 

 السالم! چطور شد دير آمدى؟

 ام.عرض کرد: اين بار سوّم است که آمده

ود: چرا مانع رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به انس فرم

 ورود على علیه السالم شدى؟

انس راستش را گفت که: من خوش داشتم اين فضیلت 

براى بستگان خودم باشد و يكى از آنها با شما 

 70همخوراك گردد«.

اخبار وارده درفضیلت ائمّه هدى علیهم السالم در 

کتابهاى علّامه مجلسى، چه کتابهاى فارسى و عربى پر 

وصايت على و يازده فرزندانش کتاب است و براى 

فارسى »کفاية الموحدين« بسیار جالب و به عربى هم از 

 باشد.طريق عامّه کتاب »غاية المرام« مى

 
 .2/ ح 350/ 38حباراألنوار:  -(1)  70

http://www.i20.ir/


129    www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

 آيه تطهیر فضیلتى ديگر در وصف اهل بیت علیهم السالم

 -که مكرّر مورد بحث قرار گرفته است -در »آيه تطهیر«

 فرمايد:مى

خواهد پلیدى را از شما خاندان مى»هر آينه خداوند 

 71ببرد و شما را پاك گرداند پاك کردنى«.

اند که رسول خدا صلى در سبب نزول آيه ذکر کرده

اهلل علیه و آله ردايى بر روى خود کشیده بود و حسن 

و حسین و على و زهرا علیهم السالم اذن گرفتند و با 

اين آيه پیغمبر در زير عبا گرد آمدند، آنگاه جبرئیل 

 شريفه را آورد.

______________________________ 
 .2/ ح 350/ 38بحاراألنوار:  -(1)

»... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ  -(2)

 .33احزاب:  وَيُطَهّرَکُمْ تَطْهِیرًا«

 
71  (2)-\i»َا يُرِيُد اللمُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َويَُطّهرَُكْم َتْطِهريًا  .33احزاب:  E\» ... ِإَّنم
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 77امامت، ص: 

راستى فضیلتهاى اين چند فضیلت براى نمونه بود که 

بى شمار على علیه السالم و اوالد طاهرينش از شماره 

فزون است و به تواتر به ما رسیده است، لذا براى اثبات 

امامت از نصّ خود پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و 

توان نظیرى که براى ايشان است، مىفضیلتهاى بى

 برگزيده خاص بودن ايشان را اثبات کرد.

 صمت ائمّه علیهم السالممسلّم بودن ع

در بحثهاى قبل گفتیم که امام هم مانند پیغمبر بايد 

گانه شیعه از معصوم باشد و عصمت امامان دوازده

تواند خطا، گناه يا سهو و مسلّمیّات است و کسى نمى

 اشتباهى را از ايشان نشان دهد.

پرستیدند، حتّى مشهورين از صحابه پیغمبر، سالها بت مى

ى علیه السالم نخستین مرد مسلمان ده ساله و بنا بر امّا عل

بعضى تواريخ، دوازده ساله بود که به پیغمبر ايمان 

 آورد.
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رسول خدا صلى اهلل علیه و آله روز دوشنبه مبعوث به 

اش على علیه السالم با او بیعت شنبهرسالت شد و روز سه

 کرد.

بر همه  -که اساس دين و عصمت است -در »ايمان«

اى ق بود و در عمل نیز چنین بود. از عدلش نمونهساب

 عرض کنم.

 اى از عدالت على علیه السالمنمونه

 )امّ کلثوم و گرفتن گردنبند از بیت المال(

ايّام عید بود، زنها در اين ايّام زيور آالت خودشان را 

 پوشند.مى

 78امامت، ص: 

نزد امّ کلثوم دختر على امیرالمؤمنین علیه السالم است. 

 خازن بیت المال فرستاد و گفت:

»اگر در بیت المال از طال آالت و زيورها چیزى نزد تو 

هست مثلًا گردنبند و دست بندى هست به عنوان عاريه 

http://www.i20.ir/


132    www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

و امانت براى من بفرست که ايّام عید بپوشم و بعد پس 

 بدهم«.

دختر سلطان و خلیفه مسلمین است، لذا خازن فوراً 

 گردنبندى برايش فرستاد.اطاعت کرد و 

امیرالمؤمنین علیه السالم در خانه وارد شد. گردنبندى 

را بر سینه امّ کلثوم ديد، پرسید: »اين را از کجا 

 آوردى؟«

 عرض کرد: »مال بیت المال است«.

حضرت اعتراض فرمود و خازن بیت المال را نیز تهديد 

ه کرد و آشكارا فرمود: »اگرنه به عنوان امانت و عاري

 کردم«.گرفته بود، دستش را قطع مى

 اين است نمونه عدالت على علیه السالم.

اى ديگر از عدالت على علیه السالم )مقابله با زياده نمونه

 خواهى عقیل(
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نمونه ديگرش رفتار حضرت با برادرش عقیل است. 

طالب به خاطر برادر على علیه السالم عقیل بن ابى

ند، از حضرت دعوت کرد که حقوقش را آقا زياد کاين

و خوراك مختصرى تهیّه نمود و وضع خانه و معیشت 

 تنگ خودش را به نظر حضرت رسانید و گفت:

گیرم کم است و »اين حقوقى که از بیت المال مى

 تكافوى

 79امامت، ص: 

 دهد«.مخارجم را نمى

شود از خودت زياد دارى که حضرت فرمود: »معلوم مى

 کنى«.مىمیهمانى 

در همان مجلس، حضرت آهنى را در آتش گذاشت تا 

 تفتیده شد. آنگاه نزديكش آورد.

عقیل، وحشت زده خودش را عقب کشید و گفت: 

 کنى؟«.»برادر چه مى
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فرمود: »اين آتشى است که مخلوقى آن را روشن کرده 

و من هم به بدن تو نزديك کردم. تو از اين آهن تفتیده 

ونه من از آتش جهنّم ناله نكنم؟ شوى، چگناراحت مى

زنى، آيا برادرت على علیه السالم تو از آتش دنیا داد مى

به آتش دوزخ بسوزد؟ هیچ فرقى میان تو و ديگران 

 نیست«.

باألخره عقیل تاب نیاورد و عاقبت به شام رفت و از 

 پرداخت، استفاده کرد.پولهاى هنگفت معاويه که مى

م از عدلش پیداست. على آرى، عصمت على علیه السال

است که طالب ملك و رياست نیست، طال و خاك نزد 

شود فضايل على علیه السالم او يكسان است بلى مگر مى

 را شماره کرد؟!

کتاب فضل تو را آب 

 بحر کافى نیست
 

که تَر کنى سر انگشت 

 و صفحه بشمارى
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بشريّت؛ اى از اخالص وتواضع فرمانرواى بزرگ نمونه

 على علیه السالم

روزى آقا امیرالمؤمنین به زنى رسید که مشك آب را به 

 دوش

 80امامت، ص: 

 کرد، فرمود:گرفته و به زحمت حمل مى

 ات کنم؟«.دهى يارى»اجازه مى

 زن گفت: »احسان است«.

حضرت مشك را برداشت و با او برد. در اثناى راه 

 احوالش را پرسید.

»شوهرم در جنگ در رکاب على علیه السالم زن گفت: 

کشته شد و چند بچّه يتیم دارم و على علیه السالم هم از 

 حال ما غافل است«.
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اش رسانید و رفت و مقدارى حضرت مشك را در خانه

 آرد و خرما برايش آورد و فرمود:

ها را »يا من آرد را خمیر و تنور را آتش کنم و تو بچّه

کنم، تو اين ها مواظبت مىاز بچّهنگهدارى کن، يا من 

 کارها را انجام بده«.

توانم مواظبت کنم، ها بهتر مىزن گفت: »من از بچّه

 شما نان بپزيد«.

حضرت برخاست و تنور را آتش کرد، شعله آتش که از 

دهانه تنور خارج شد، صورتش را نزديك آورد و به 

 خودش خطاب کرد:

ادا از حال يتیمها »يا على! بچش حرارت آتش را تا مب

 غافل شوى و با زمانى«.

زن همسايه وارد شد. حضرت را در مطبخ ديد و 

 شناخت. رفت به آن زن گفت:

 81امامت، ص: 
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 72»واى بر تو! اين على امیر المؤمنین است«.

احسان على علیه السالم به مريض و پاداش آن از سوى 

 خداوند

م بیمار و ايد که وقتى فاطمه زهرا علیها السالشنیده

بسترى شد، امیرالمؤمنین علیه السالم پرسید: »چه میل 

 دارى؟«.

زهرا علیها السالم چیزى نگفت. اصرار فرمود چرا چیزى 

 گويى؟نمى

وقت از گفت: »پدرم به من سفارش فرموده هیچ

شوهرت چیزى نخواه، شايد نتواند برآورده کند و 

 شرمنده شود«.

زهرا علیها السالم گفت:  على علیه السالم او را قسم داد،

 دهى به انار مايل هستم«.»حاال که قسم مى

 
 .52/ 41: حباراألنوار -(1)  72
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على علیه السالم هم به دنبال انار رفت، اتّفاقاً فصل 

 فراوانى انار هم نبود، با زحمت دو دانه انار تهیّه کرد.

اى مريضى افتاده بود. حضرت بر هنگام بازگشت، گوشه

 دارى؟بالینش آمد. حالش را پرسید: چه میل 

 گفت: انار.

حاال على علیه السالم چه کند؟ اين مريض هم بنده 

دهم و خداست؛ با خود گفت يك دانه انار را به او مى

 يك دانه هم براى زهرا علیها السالم.

يك دانه را به مريض داد خورد و باز اظهار میل کرد. 

على چه کند؟ نخواست بر خالف میل او رفتار کند، با 

 را هم به خود گفت: اين

______________________________ 
 .52/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 82امامت، ص: 

 دهم، خداى زهرا هم کريم است.او مى
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با دست خالى به خانه بازگشت. از شكاف در نگاه کرد 

ببیند زهرا در چه حال است، خواب است يا بیدار. ديد 

ارد زهرا نشسته و طَبَق انارى هم جلو اوست. حضرت و

 شد.

ايد. يك نفر زهرا گفت: »اين است انارى که فرستاده

درب در آمد و گفت: على علیه السالم اين را فرستاده 

 73است«.

سخنى دردآلود از فقیرى خرابه نشین در وصف على 

 علیه السالم

که امام حسن و حسین علیهما السالم از دفن پدر هنگامى

اى بلند بود. الهاى رسیدند. صداى نبرگشتند، به خرابه

 امام حسن علیه السالم از او احوال پرسید.

جا هستم. يك نفر هر روز گفت: »مدّتى است که اين

کرد پرسید وبه من احسان مىآمد و احوالم را مىمى

 
 .47 -46/ 18احقاق احلق:  -(1)  73
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ولى نامش را به من نگفت، امروز سه روز است که نیامده 

 است«.

اش را پرسید، گفت: حضرت مجتبى علیه السالم نشانه

خواند، در و ديوار، سنگها و کلوخها با او وقتى ذکر مى»

 خواندند«.ذکر مى

امام حسن علیه السالم گريست و گفت: »او پدر ما على 

 گرديم«.علیه السالم بود که اينك از دفنش باز مى

______________________________ 
 .47 -46/ 18احقاق الحق:  -(1)

 83امامت، ص: 

 

 امامان معصوم علیهم السالممعجزات 
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»إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِیمُونَ 

 74الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ«.

گفتیم طريق اثبات امامت امامان دوازده گانه علىّ بن 

السالم از سه راه طالب تا حجّة بن الحسن علیهم ابى

 است:

 نخست، نصّ و تصريح به مطلب است در قرآن يا سنّت

طور متواتر که از قول رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به

 از شیعه و سنّى روايت شده باشد.

طور که گفته شد، مكرّر از قول پیغمبر صلى اهلل همان

 اند که فرمود:علیه و آله نقل کرده

 75ر و همگى از قريش هستند«.»خلفاى من دوازده نف

 و اسامى آنان را نیز ذکر فرموده است.

کسى که  راه دوّم براى اثبات امامت، اعجاز است.

کند، بر طبق ادّعايش بايد معجزه ادّعاى امامت مى
 

 .55مائده:  -(1)  74
 .235 -234/ 36حباراألنوار:  -(2)  75
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طور که پیغمبر بايد معجزه داشته باشد داشته باشد، همان

 تا ادّعاى او ثابت شود.

______________________________ 
 .55مائده:  -(1)

 .235 -234/ 36بحاراألنوار:  -(2)

 84امامت، ص: 

شكّى نیست که على و فرزندانش، ادّعاى امامت کردند 

و از آنها معجزات بسیار زيادى نیز آشكار گرديد به قسمى 

اند؛ که علماى عامّه کتابهاى مستقلّى در اين زمینه نوشته

جوزى، ابن صبّاغ نظیر محمّد بن طلحه شافعى، ابن 

 مالكى و غیر ايشان.

که امام بايد بر مأموم  طريق سوّم نیز افضلیّت است

شود از زير دستش کمى داشته فضیلت داشته باشد. نمى

 باشد لذا ائمّه بايد افضل خاليق باشند.
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اين خالصه سه طريق براى اثبات امامان است، هر چند 

 براى شرح و بسط کافى، مجال نیست ولى:

دريا را اگر نتوان  آب

 کشید
 

هم به قدر تشنگى بايد 

 چشید

 

*** 

 

کتاب فضل تو را آب 

 بحر کافى نیست
 

که تَر کنى سر انگشت 

 و صفحه بشمارى

 

دهد از نصوص رسیده لذا به مقدارى که وقت اجازه مى

از قرآن مجید و سنّت پیغمبر از طريق عامّه مطالبى را 

 کنم.عرض مى

 بخشى على علیه السالم در حال رکوعخاتم 

 فرمايد:است که مى »آيه واليت« از آن جمله
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»هر آينه تنها ولى و سرپرست شما خداوند است و 

که اش و کسانى که ايمان آوردند؛ همان کسانىفرستاده

 نماز برپا داشته و در حال

 85امامت، ص: 

 

 76دهند«.رکوع، زکات مى

سنّى، اين آيه در شأن على علیه السالم به اتّفاق شیعه و 

است. در وقتى که حضرت سرگرم نماز خواندن است، 

کند، ولى آيد و اظهار فقر مىفقیرى به مسجد در مى

 دهد.کسى به او چیزى نمى

على علیه السالم سرگرم نماز است، در حال رکوع 

انگشت مبارکش را رو به سائل گرفت و اشاره کرد که 

 آورد. انگشتر را در

 
76  (1)-\i َُا َولِيُُّكُم اللمُه َوَرُسولُُه َوالمِذيَن ءَاَمُنوْا المِذيَن يُِقيُموَن الصمَلوَة َويُ ْؤتُوَن الزمَكوَة َوه  .55مائده:  E\ْم رَاِكُعوَن«» ِإَّنم
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خداوند اين آيه را در شأنش فرستاد و مفسّرين عامّه نیز 

اند که اين آيه از خصايص على علیه السالم نقل کرده

 است.

 تر از صراحت در اسمتعلیق حكم بر وصف بلیغ

تعلیق حكم بر وصف به اصطالح، ابلغ است از تصريح و 

طور اشاره شرح آن به زبان ساده اين است که اگر به

ولى کامل درباره موضوعى سخن بگويند، رساتر است 

که جاى اينکه نامش را به صراحت ببرند. بهاز اين

اسمش را بگويند، خصوصیّاتى که دارد کاملًا معرّفى 

 نمايند.مى

در اين آيه شريفه خداوند صفات على علیه السالم را 

شمارد تا منحصر در شخص او يكى پس از ديگرى بر مى

اين طرز صحبت کردن خیلى رساتر است تا  گردد ومى

فرمود: ولى و سرپرست شما خدا و رسولش و على مى

 علیه السالم است.
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______________________________ 
»إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ  -(1)

مائده:  هُمْ رَاکِعُونَ«يُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَ

55. 

 86امامت، ص: 

 آيه تبلیغ در شأن على علیه السالم

از جمله آيات وارده در شأن على علیه السالم آيه تبلیغ 

 است:

است ازطرف تو فرو فرستاده شدهبهپیغمبر! آنچه»اى

پروردگارت برسان، پس اگر نرساندى، رسالتش را 

آسیب مردمان نگه اى و خداوند تو را از نرسانده

 77دارد«.مى

اند که اين آيه در بسیارى از مفسّرين عامّه تصريح کرده

»غديرخم« نازل گرديد و مضمونش اين است که: اى 

پیغمبر گرامى! واليت على علیه السالم را به خلق برسان، 

 
77  (1)-\i َ تَ ْفَعْل َفَما بَ لمْغَت رَِسالََتُه َواللمُه ي ْ  .67مائده:  E\ْعِصُمَك ِمَن النماِس ...«» يأَي َُّها الرمُسوُل بَ ّلْغ َمآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رمّبَك َوِإْن َّلم
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اى و اگر نرساندى، مثل اين است که هیچ کارى نكرده

 اى.رسالت حق را نرسانده

سأله واليت على علیه السالم مهمّ است که چقدر م

 فرمايد.گونه در نرساندنش تهديد مىاين

خشم حارث بن نعمان از واليت و جانشینى على علیه 

 السالم و فرجام سیاه او

آيات نخستین سوره معارج به تفسیر بسیارى از علماى 

سنّى خصوصاً ثعلبى، در »غدير خم« نازل گرديده 

 :ومضمونش اين است که

کافران اى را خواست وبراىواقع شونده»سائلى عذاب

 78جلوگیرى از آن نیست«.

______________________________ 
»يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبّكَ وَإِنْ لَّمْ  -(1)

 
78  (2)-\i»َسَأَل َسآِئُل ِبَعَذاٍب َواِقٍع* لّْلكِفرِيَن لَْيَس َلهُ َداِفٌع «\E  :2 -1معارج. 
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مائده:  ...«تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

67. 

 »سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ* لّلْكفِرِينَ لَیْسَ لَهُ دَافِعٌ« -(2)

 .2 -1معارج: 

 87امامت، ص: 

که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در غدير پس از آن

عنوان ولىّ مسلمین خم على علیه السالم را رسماً به

رسول خدا معرّفى فرمود، »حارث بن نعمان« خدمت 

 صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد:

»گفتى ايمان بیاوريد، قبول کرديم، گفتى نماز بخوانید، 

پذيرفتیم، گفتى روزه بگیريد، گرفیتم، جهاد کنید، انجام 

داديم، حج برويد، رفتیم، اين کار آخرى چه بود که 

على علیه السالم را بر ما مسلّط گردانیدى؟ آيا از طرف 

 ، يا از طرف خداوند؟!«.خودت بود
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رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: »پناه بر خدا! که 

من از خودم اين کار را کرده باشم بلكه دستور الهى 

 است«.

 اين بدبخت، سر به آسمان بلند کرد و گفت:

»خداوندا! اگر اين مطلب، حق و درست است و از 

فرو فرست، باشد، پس سنگى از آسمان بر ما جانب تو مى

)خدايا! اگر اين  79يا عذاب دردناکى را براى ما بیاور!

جريان از طرف تو است، عذابى بفرست و مرا هالك 

 را ندارم!(«.گردان که من طاقت ديدن آن

واى از حسد و کینه! چگونه دشمنى على علیه السالم در 

دلش جا کرده که حاضر است از رنج ديدن خالفت 

 د.على علیه السالم بمیر

دعاى مستجابى بود، فوراً سنگى از آسمان آمد و بر 

سرش خورد و از پايینش خارج شد و به جهنّم واصل 

 گرديد.

 
79  (1)-\i ََمآِء أَوِاْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم«» ... اللمُهمم ِإْن َكاَن هَذا ُهَو احلَْقم ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجارًَة ّمن  .32انفال:  E\السم
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______________________________ 
»... اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ  -(1)

 .32انفال:  بِعَذَابٍ أَلِیمٍ« السَّمَآءِ أَوِائْتِنَاعَلَیْنَا حِجَارَةً مّنَ

 88امامت، ص: 

 اين آيات شريف نازل گرديد که:

»درخواست عذاب کرد سائلى به عذاب واقع شونده، 

 براى کافران، پیشگیرى از آن نیست ...«.

 صراط مستقیم، يا راه على علیه السالم

از جمله آياتى که در شأن على علیه السالم است، 

 مستقیم« است.»صراط 

اند که صراط اى از مفسّرين عامّه تصريح کردهعدّه

طالب علیه مستقیم در قرآن مجید، صراط علىّ بن ابى

 السالم است.
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 -در سوره حمد، فراء »اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ« در آيه:

 -که يكى از قرّاى قرآن و مفسرين بزرگ عامّه است

 نويسد؛ يعنى:مى

 اش«.طالب علیه السالم و ذريّهبن ابى »صراط علىّ

 در آيه شريفه سوره حجر:

 »قَالَ هذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِیمٌ«.

 »گفت: اين راه على، مستقیم است«.

که شیطان به آدم سجده نكرد و رانده درگاه پس از آن

الهى شد، گفت: خدايا! چون بشر باعث رانده شدنم 

صت را گمراه خواهم شده؛ همه آنها جز بندگان خال

 80نمود.

فرمايد: »اين راه على، مستقیم خداوند در پاسخش مى

 است«.

 
80  (1)-\i اأْلَْرِض َوأَلُْغوِيَ نمُهْم َأمْجَِعنَي* ِإالم ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي* قَاَل هَذا ِصرَاٌط َعَلىم ُمْسَتِقيٌم«» قَاَل َرّب مبَآ أَْغَويْ َتىِن أَلُزَيّ َننم ََلُْم ىِف\E  :41 -39حجر. 
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______________________________ 
»قَالَ رَبّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيّنَنَّ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ  -(1)

* قَالَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ

 .41 -39حجر:  هذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِیمٌ«

 89امامت، ص: 

امّا در  صراط، على علیه السالم است، قرائتى رسیده که

اند قرآنهايى که متداول است، بر الم و ياء فتحه گذاشته

شود، اين راه بر من و »عَلَىَّ«؛ يعنى بر من خوانده مى

 مستقیم است.

چون دستور ائمّه علیهم السالم است که به قرائتهاى 

متداول خوانده شود لذا اين قرائت هم درست است و 

 براى اطّالعتان عرض کردم.

دور است و گمراه کردن در شیطان از آن بهراهى که 

 طالب علیه السالم است.آن نیست؛ راه علىّ بن ابى

 على علیه السالم مطیع قرآن و وحى آسمانى
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 81»... وَتَعِیَهَآ أُذُنٌ وَاعِیَةٌ«.

گوش فراگیر قرآن و وحى آسمانى، على علیه السالم 

 است.

پروردگارش بود و »و آيا کسى که بر روشنايى از طرف 

از دنبالش گواهى از خودش هست ]وپیش از آن، کتاب 

دهد، پیشوا ورحمت بود )گواهى برآن مىکهموسى

 82همچون کسى است که چنین نباشد؟([«.

طالب علیه السالم علىّ بن ابى »گواه« در آيه شريفه،

 است.

 اولى االمر در آيه شريفه همان ائمّه علیهم السالم هستند

شريفه: »اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید  در آيه

 رسول

______________________________ 
 .12حاقّه:  -(1)

 
 .12حاّقه:  -(1)  81
82  (2)-\iبَ يَّنٍة ّمن رمبِّه َويَ ْتُلوُه َشاِهٌد ّمْنهُ ...« » أََفَمن َكاَن َعَلى\E  :17هود. 
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 بَیّنَةٍ مّن رَّبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ...« »أَفَمَن کَانَ عَلَى -(2)

 .17هود: 

 90امامت، ص: 

؛ يعنى صاحبان حكم را 83و صاحبان امر از خودتان را«

 کنید که در امر و نهى اذن دارند.اطاعت 

»اولى االمر« چه کسانى هستند که اطاعتشان در رديف 

 اطاعت خدا و رسول صلى اهلل علیه و آله است؟!

حديث زياد است فقط حديثى را که شیخ ابوالفتوح 

 کنم:رازى دعوى تواترش را کرده است نقل مى

حموينى از علماى سنّى روايت کرده که پس از نزول 

 ن آيه شريفه، جابر برخاست و عرض کرد:اي

اللَّه صلى اهلل علیه و آله! خداى را شناختیم و »يا رسول

چه کسانى هستند که  اولى االمر رسول را نیز شناختیم،

 اطاعتشان را خداوند واجب فرموده است؟«.

 
83  (1)-\i»... َأِطيُعواْ اللمَه وَأِطيُعواْ الرمُسوَل َوأُْوىِل اأْلَْمِر ِمنُكْم ... «\E  :59نساء. 
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پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و آله فرمود: »ايشان جانشینان 

ام علىّ نخستین آنها برادرم و وصىپس از من هستند؛ 

طالب علیه السالم است، سپس حسن و سپس بن ابى

حسین و پس از او علىّ بن الحسین تا حجّة ابن الحسن 

 84علیهم السالم«.

نامها و پیغمبر صلى اهلل علیه و آله دوازده نفر را به

 خصوصیّاتشان تصريح فرمود.

پیغمبر معرفى فرموده است نه بنابر اين، »اولى االمر« را 

 که هرکس به زور مسلّط شد اولى االمر شود.اين

______________________________ 
»... أَطِیعُواْ اللَّهَ وأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ  -(1)

 .59نساء:  ...«

 .786/ 1تفسیر ابوالفتوح رازى:  -(2)

 91امامت، ص: 

 
 .786/ 1تفسري ابوالفتوح رازى:  -(2)  84
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گفت شراب خوردن مانعى ندارد، آيا  اگر پادشاهى

اطاعتش واجب است؟ هر سلطان يا رئیسى چه حكمهاى 

دهند کنند و چه مالهايى را که به تارج مىناحقّى که مى

ريزند. آيا اين احكام و چه خونهاى مظلومى که مى

برخالف حكم خدا را بايد اطاعت کرد؟ و آيا خداوند 

ب فرموده؟ اجراى دستورات چنین اشخاصى را واج

که تناقض است. آيا شخص اطاعت حكم خدا را اين

بكند و دست از پا خطا نكند، يا اطاعت حاکم را که بر 

 دهد؟خالف حكم خداوند دستور مى

که برخالف عقل است که از چنین ستمگرانى اين

اطاعت کنند، پس »اولى االمر« بايد کسانى باشند که 

همان اوصیاى دوازده حكمشان حكم خدا باشد و ايشان 

اى هستند که پیغمبر صلى اهلل علیه و آله معرّفى گانه

 فرمود.

شرح اين آيات را سیّدمرتضى در کتاب شافى ذکر 

فرموده وکتابهاى »کفاية الموحّدين« وهمچنین در 
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»حقّ الیقین« وساير تألیفات مرحوم مجلسى نیز ذکر 

 فرموده است.

 از امام على علیه السالم »أَنفُسَنَا« تعبیرى لطیف در قرآن

را در قرآن  »آل محمّد صلى اهلل علیه و آله« خداوند نام

ترين اوصاف برده ترين اسامى و شريفمجید به عظیم

 است به طورى که بر کسى مخفى نماند.

 گاهى چون آيه مباهله از على علیه السالم تعبیر به

خود محمّد فرمايد، على علیه السالم؛ يعنى مى »أَنفُسَنَا«

 صلى اهلل علیه و آله، آرى:

 92امامت، ص: 

 »روان پاك ختم المرسلینم«.

تر نیست که على علیه تعبیرى از اين رساتر و محترمانه

السالم جان محمّد صلى اهلل علیه و آله و روح و روان 

محمّد صلى اهلل علیه و آله است، اين تعبیر، از تصريح 

 نام، رساتر است.به
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ا« تعبیرى لطیف در قرآن از امام حسن و حسین »أَبْنَاءنَ

 علیهما السالم

را صريحاً در  امام حسن و حسین علیهما السالم اگر اسم

را تأويل ببرند و مثلًا برد، ممكن بود آنقرآن مجید مى

)به ضم حاء( بخوانند  حُسْن حسن وصفى بگیرند، يا

فتح الم  )به عَلَىَ طور که »على« را در سوره حجر،همان

و تشديد ياء( خواندند، لذا با تعبیرى که نسبت به امام 

نام حسن و حسین علیهما السالم فرمود، بهتر از تصريح به

فرمود؛ يعنى  »أَبْنَاءنَا« ايشان است. در همین آيه مباهله

 حسن و حسین پسران رسول خدايند.

فرمود،  «»هَلْ أَتَى يا تجلیلى که از ايشان در سوره

که وفاى به نذر کردند و در سه شب واسطه اينبه

متوالى، نان خودشان را به مسكین، يتیم و اسیر دادند و 

با آب افطار نمودند و خداوند از اين کارشان تجلیل 

 85اى در اين سوره شريف کرد.فوق العاده

 
 شرح مطالب اين سوره در كتاب شريف» زندگاىن حضرت زهرا عليها السالم« از بيانات مؤّلف شهيد، مشروحاً آمده است. -(1)  85
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______________________________ 
وره در کتاب شريف »زندگانى شرح مطالب اين س -(1)

حضرت زهرا علیها السالم« از بیانات مؤلّف شهید، 

 مشروحاً آمده است.

 93امامت، ص: 

 

دوستى با اهل بیت علیهم السالم از مهمترين واجبات 

 الهى

 

وَمَن  »... قُل لَّاأَسَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى

 86يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا ...«.

دوستى اهل بیت علیهم السالم از مهمترين واجبات الهى 

است که از ضروريّات دين مقدّس اسالم و صريح قرآن 

 
 .23شورى:  -(1)  86
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هاى اسالمى جز نواصب مجید و مورد اتّفاق جمیع فرقه

 باشد.مى

در  اخبار متواترى نیز در اين مورد رسیده و مخصوصاً

 ضمن تفسیر آيه مودّت از بزرگان عامّه نقل شده است.

زمخشرى در تفسیر کشّاف و فخر رازى در تفسیر کبیر و 

در ساير کتابها چون تفسیر روح البیان و تفسیر ثعلبى و 

اند که از پیغمبر صلى اهلل علیه و آله غیره نقل کرده

 چه کسانى هستند؟ »ذوى القربى« سؤال کردند

 87، فاطمه، حسن و حسین علیهم السالم«.فرمود: »على

______________________________ 
 .23شورى:  -(1)

/ 27؛ تفسیر فخررازى: 220 -219/ 4تفسیر کشاف:  -(2)

166. 

 94امامت، ص: 

 
 .166/ 27؛ تفسري فخررازى: 220 -219/ 4تفسري كشاف:  -(2)  87
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نويسد: »مورد اتّفاق همه اصحاب است که فخررازى مى

معرّفى فرموده؛ يعنى همان  ذوى القربى پیغمبر ايشان را

که دوستیشان مزد رسالت است. ايشانند اولیاى کسانى

خدا و معدنهاى علم و محل هبوط مالئكه، خداوند آنان 

 شان را واجب فرمود«.را برگزيد و دوستى

دوستى با على علیه السالم نشانه ايمان و دشمنى با او کفر 

 است

ايمان و بغضه کفر« در بحاراألنوار »باب فى انّ حبّ على 

روايات مفصّلى حدود پنجاه برگ ذکر کرده، با اسنادى 

که از طريق عامّه رسیده از رسول خدا صلى اهلل علیه و 

 آله که فرمود:

اش کفر »دوستى على علیه السالم ايمان و دشمنى

 88است«.

 
 (.263/ 39يا على! حّبك اميان وبغضك كفر) حباراألنوار:  -(1)  88
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دارد تو را جز مؤمن و »يا على علیه السالم! دوست نمى

 89ز کافر يا منافق«.دارد تو را جدشمن نمى

 اين قسم روايات را بیشتر از طريق عامّه نقل نموده است.

 لزوم ذکر آل محمّد در صلوات تشهّد

را در صلوات  »آل محمّد« هاى اسالمى ذکربیشتر فرقه

دانند. مخصوصاً فتواى شافعى بر اين تشهد، الزم مى

است که اگر کسى عمداً صلوات بر »آل« را در تشهّد 

 نماز ترك کند نمازش باطل است.

 اند.ها قايل به استحباب آن شدهمالكى

______________________________ 
/ 39)بحاراألنوار: يا على! حبّك ايمان وبغضك کفر  -(1)

263.) 

 .251/ 39بحاراألنوار:  -(2)

 95امامت، ص: 

 
 .251/ 39حباراألنوار:  -(2)  89
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غرض آن است که »آل محمّد« با محمّدند و میان ايشان 

با پیغمبر جدايى نیست؛ حتّى نهى شده که در صلوات 

 »على« فاصله بیفتد:

 اللّهم صلّ على محمّد و على آل محمّد، بلكه بگويند:

 محمّد«.»اللّهم صلّ على محمّد و آل 

 مهر دگران را يله کن

بلى منظور دوستى محمّد و آل بود که بايد در دل جاى 

 بگیرد.

که قبلًا  -آثار عظیم محبّت اهل بیت علیهم السالم

وقتى است که دوستى در دل  -مشروحاً عرض شد

جايگزين شود؛ جورى شود که کم نشود و از بین نرود 

 گور ببريم.بهتا بشود إن شاء اللَّه همراه خود 

اگر در دل، حبّ ملك و زن و طال و رياست؛ جاه و 

شهرت و ديگر محبتهاى جزئى باشد، ديگر کجا جايى 
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ماند؟ اين دل خراب براى دوستى على علیه السالم مى

 شده، ديگر کجا جاى میهمان عزيز است؟

 لزوم محبّت على علیه السالم به زبان و دل

موجب قلّت سهام  مطلبى مسلّم است که کثرت شرکا

شود؛ است؛ يعنى وقتى شريكها زياد شدند، سهمها کم مى

مثلًا اگر اتاق ده مترى را بین دو نفر قسمت کنند، سهم 

شود، امّا اگر میان صد نفر قسمت هر کدام پنج متر مى

شود که کنند، مقدارى بسیار جزئى نصیب هر يك مى

 قابل ذکر و اعتنا نیست.

 96امامت، ص: 

راب به چند جهت مايل است، چقدر محبّتهاى دلهاى خ

را فرا گرفته؟ چقدرش براى دوستى آل جزئى آن

شود که ماند؟ گاه مىمحمّد صلى اهلل علیه و آله مى

دوستى ايشان بر سر زبان و در دل دوستى چیزهاى 

 ديگر است.
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کسى که دوستى على علیه السالم را بر »زبان« دارد، 

ى که به »دل« دارد، دو ثلث ايمان را داراست و کس

ثلث ايمان را داراست و کسى که به »زبان و دل« 

مضمون روايت شريفه  داراست، تمام ايمان را داراست.

 چنین است.

 انگیز ابن ملجم؛ قاتل على علیه السالمداستان شگفت

حكايت »ابن ملجم مرادى« باعث عبرت است. محبّت 

 شود.ح مىخوبى واضزبانى و قلبى از اين داستان به

حكايتش مفصّل است وعلّامه مجلسى دربحاراألنوار 

مشروحش را بیان فرموده است. بنده همان قسمت را که 

 کنم:شاهد عرضم هست، عنوان مى

که حكومت ظاهرى به على علیه السالم رسید، پس از آن

اى به »حبیب« عامل يمن نوشتند و در آن حضرت نامه

نموده و در خاتمه از او رعیّت امر به عدل و انصاف به

خواستند که ده نفر از افراد مورد وثوق را براى 

 منظورى که داشتند بفرستد.
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نامه حضرت که به عامل يمن رسید، از میان افراد 

شايسته، صد نفر را انتخاب و از میان آنان نیز ده نفر را 

 برگزيد. از میان اين ده نفر ابن

 97امامت، ص: 

حسب ظاهر، منتخب انتخاب بهملجم مرادى است. 

 هاست.شده

وقتى هم که خدمت حضرت رسیدند، سخنگوى آنها 

بود در فصاحت و بالغت، همچنین در شجاعت نمونه 

 است.

 گفتگوى على علیه السالم با ابن ملجم مرادى

از جمله سخنانش در نخستین شرفیابى خدمت حضرت 

 اين بود:

کنى و ما خدمتگزارى »ما افتخار داريم شما فرمانى به ما 

نمايیم شمشیرهاى ما براى از بین بردن دشمنان شما 

 آماده است«.
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 حضرت او را نزديك طلبید و فرمود: »اسمت چیست؟«.

 گفت: »عبدالرحمن«.

 فرمود: »اسم پدرت چیست؟«.

 گفت: »ملجم«.

 اش پرسید.از قبیله

 گفت: »مراد«.

 آنگاه سه مرتبه پرسید:

 »انت المرادى«.

 رى«.گفت: »آ

 را خواند. »إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ« حضرت آيه:

 حضرت فرمود: »دايه ات يهوديّه بود؟«.

 داد، يهوديّه بود«.گفت: »آرى، کسى که به من شیر مى
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ات کردى، دايهکه گريه مىحضرت فرمود: »هنگامى

 گفت: اىمى

 98امامت، ص: 

 صالح؟!«.بدتر از پى کننده ناقه 

 گفت: »آرى«.

 حضرت ساکت شد و دستور داد از آنان پذيرايى نمايند.

اش کرد ابن ملجم بیمار شد، حضرت خودش پرستارى

 روم«.تا خوب شد و گفت: »من از خدمت شما نمى

 »إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ«. حضرت فرمود:

 پرسید: »چرا آيه استرجاع خوانديد؟«.

 فرمود: »قاتل من تو هستى«.

کرد دوست ابن ملجم خیلى تعجّب کرد. او خیال مى

على علیه السالم است، امّا خبر نداشت که دوست 
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که امتحان پیش بیايد، معلوم شهوات است، هنگامى

 دارد يا دنیا را.شود، آيا دين را دوست مىمى

در محبّت هر که وى 

 دعوى کند
 

صد هزاران امتحان 

 ندبروى زن

 

گذرد که اسباب امتحان پیش نیايد تا معلوم روزى نمى

 شود عالقه به چیست؟

ابن ملجم بر سر خودش زد و گفت: »اآلن مرا بكش که 

 چنین مطلبى پیش نیايد«.

اى، چگونه قصاص حضرت فرمود: »فعلًا تو کارى نكرده

 قبل از جنايت کنم؟«.

السالم بود و جنگ صفین پیش آمد، در رکاب على علیه 

در جنگ نهروان نیز با على علیه السالم بود، هنوز گندش 

 در نیامده بود.

 99امامت، ص: 
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خبر پیروزى على علیه السالم به مردم کوفه توسّط ابن 

 ملجم

دهید من از پیش بروم و مژده عرض کرد: »اجازه مى

 آيید«.مقدم شما را بدهم که پیروز مندانه مى

 ضى دارى؟«.حضرت فرمود: »چه غر

 عرض کرد: »

 ابتغاء مرضات اللَّه

خواهم خدا از من راضى شود که مردم را خشنود ، مى

 آيد«.کنم على علیه السالم پیروز مى

دست گرفته به کوفه اش داد. پرچمى بهحضرت اجازه

 وارد شد، صداى

 البشاره« -»البشاره

 را بلند کرد که على فتح کرده است.

 ملجم با ديدن قطامهدگرگون شدن ابن 
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نزديكیهاى قصر »قطامه« رسید، زنى زيبا با ثروتى زياد و 

 شهرتى فراوان در کمینش بود.

ابن ملجم دوست على علیه السالم نبود، دوست شهوتش 

 شود.جا مسأله روشن مىبود. اين

از در قصر قطامه گذشت. برادر و پدر قطامه در اين 

اند و کشته شده دست لشكر على علیه السالمجنگ به

 دشمنى سختى با آقا دارد.

وقتى قطامه شنید که ابن ملجم خبر فتح آورده است، 

گفت: »او را بطلبید تا از پدر و برادرم از او احوال 

 بپرسم«.

ابن ملجم را آوردند، پذيرايى کردند، احترام نمودند، 

خود قطامه آمد با همان نظر اوّل، بیچاره و بدبخت ابن 

 املجم دلش ر

 100امامت، ص: 

 به او داد، ايمانش را باخت.
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قطامه از پدر و برادرش پرسید که: »آيا آنها را 

 شناختى؟«.مى

 اند«.گفت: »آرى، کشته شده

قطامه به گريه افتاد و ابن ملجم نیز از اين گفته پشیمان 

 شد.

قطامه برخاست، رفت آرايش شديدترى کرد و برگشت 

 رم شد.و با ابن ملجم به معاشقه سرگ

 مهريّه سنگین و دهشتناك قطامه

جا امتحان سخت و سرنوشت ساز شروع آرى، اين

شود تا معلوم شود در دل، محبّت کى جا دارد، على مى

 علیه السالم يا شهوت؟!

نه هرکس کو مسلمان 

شد توان گفتش که 

 سلمان شد

 
کز اوّل بايدش سلمان 

 شد وانگه مسلمان شد
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شدن دل از دوستى ديگران الزم آرى، نخست خالى 

است تا بتواند به دوستى آل محمّد صلى اهلل علیه و آله 

مزيّن گردد. تا کار به جايى رسید که ابن ملجم بى 

 اختیار شد و خواست به او دست درازى کند.

خواهى، مهر من سنگین قطامه گفت: »اگر مرا مى

 است«.

 گفت: »هر چه باشد، قبول دارم«.

»زياد است، مقدارى وجه نقد، مشك، عنبر قطامه گفت: 

 و ...«.

 گفت: »ديگر چه؟«.

 گفت: »سنگین است« و برخاست و رفت.

 101امامت، ص: 

باز هم خودش را آراست و به وضعیّت ديگرى برگشت 

 و عبدالرحمن را عاجز کرد، پرسید: »ديگر چیست؟«.
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 آن وقت گفت: »کشتن على!«.

لیه السالم باشد به اى، خون على عآرى، مهر زن فاحشه

 راستى که اف بر اين دنیا، چقدر پست است.

عبدالرحمن يكّه خورد و گفت: »مشكل است باشد تا 

 فكرش را بكنم«.

به يمن رفتن ابن ملجم جهت اخذ ارث و میراث پدر و 

 عمو

صبح قاصدى از يمن آمده به او خبر داد که پدر و 

اموالشان را اند و وارث آنها تو هستى. عمويت مرده

 اند تا بیايى.نگهداشته

گیرد و به پاى قطامه خوشحال شد که مالها را مى

 ريزد، لذا نزد حضرت آمد و گفت:مى

خواهم بروم، اند و مى»پدر و عمويم در يمن مرده

سفارشى براى من به عامل يمن بنويسید تا در جمع 

 آورى میراث کمكم کند«.

http://www.i20.ir/


175    www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

 حضرت هم سفارشش را نوشت. آرى:

وستان را کجا کنى د

 محروم
 

تو که با دشمنان نظر 

 دارى

 

عبدالرحمن سفارشنامه حضرت را برداشت و رو به يمن 

 رفت.

در اثنا راه در بیابان اوايل شب است، ديد شعله آتش و 

دودى برخاست، فريادهايى هم بلند شد که قاتل 

 اسداللَّه آمد.

 102امامت، ص: 

کرد اين صدا از اجنّه باشد، بلى او لرزيد و ترسید، حس 

اى که با على علیه السالم دوستى از مؤمنین جن، طايفه

داشتند، سنگبارانش کردند به قسمى که نتوانست در 

 جا فرار کرد.جا بماند و استراحت نمايد، از آنآن
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به هر جور بود، خودش را به يمن رسانید، نامه را به 

و بر ديده نهاد و در عامل يمن داد، او نامه را بوسید 

 اسرع وقت کارش را تمام کرد.

که با قطامه به عیش اموال را برداشت و خوشوقت از اين

 پردازد، حرکت کرد.و نوش مى

در اثناى راه، دزدان جلوش را گرفتند و جز مرکب و 

اى لباسش همه اموالش را بردند. خودش را به قافله

 رسانید و آنها از او پذيرايى کردند.

جا بود که دو نفر ديگر نیز اهل قافله مأنوس شد و اين با

در اين قافله با او همفكر در آمدند و تصمیم خود را بر 

کشتن سه نفرى که سبب اختالفات میان مسلمین هستند، 

گرفتند. آن دو نفر مأمور کشتن معاويه و عمر و عاص و 

 ابن ملجم مأمور کشتن على علیه السالم شد.

اى هم زد، شراب امّ المفاسد با آمد، پیالهبه خانه قطامه 

آواز نوازندگان، آن بدبخت را از خود کاملًا بى خود 
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کرد. براى قطامه به التماس افتاد، امّا آن نانجیب گفت: 

 شود«.»تا کار على را يكسره نكنى، نمى

روم و او را عبدالرحمن گفت: »همین حاال مى

 کشم«.مى

 103امامت، ص: 

م شده و آتش شهوت سراپاى او را بدبخت سرش گر

 خیالش کشتن على علیه السالم آسان است.فراگرفته، به

شود«. شمشیرش را گرفت و طور نمىقطامه گفت: »اين

را صیقل زدند تا فوراً اثر کند و هزار درهم داد، آن

کاملًا برنده باشد. به آن هم اکتفا نكرد، هزار درهم داد 

رض اگر شمشیر کارگر نشد، تا زهر آلودش کنند که بر ف

 سم اثر خودش را بكند.

همكارى اشعث بن قیس با ابن ملجم در قتل على علیه 

 السالم
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که در قتل على علیه السالم با ابن ملجم از جمله کسانى

همكارى کردند، »اشعث بن قیس« بود. اين همان 

نامردى است که دخترش »جعده« در قتل امام حسن 

يه و پسرش محمّد نیز با ابن زياد در علیه السالم به معاو

 قتل حسین علیه السالم کمك کرد.

سخن به درازا کشید و راستى داستان عبدالرحمن بن 

ملجم براى مدعیان دوستى على علیه السالم عبرت است. 

بايد وزنى روى خودمان بگذاريم مبادا دوستى چیزهاى 

 ديگر بیشتر از دوستى على علیه السالم باشد.

ا! خودت ما رادردوستى على علیه السالم خداوند

 وثابت قدم بدار.خالص

 104امامت، ص: 

 

 وجوب پرهیزگارى و همراه بودن با صادقین
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 90»يأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَکُونُواْ مَعَ الصدِقِینَ«.

از جمله راههاى اثبات امامت ائمّه علیهم السالم در آيات 

قرآن و اخبار پیغمبر است که امر به تبعیّت ايشان شده 

است. براى نمونه به يك آيه از قرآن و يك روايت از 

 کنیم:سنّت اشاره مى

که ايمان آورديد! از فرمايد: »اى کسانىقرآن مجید مى

 مخالفت با خداوند بترسید و با راستگويان باشید«.

با  قِینَ«؛»کُونُواْ مَعَ الصدِ بديهى است که معناى

که راستگويان باشید، معیت جسمانى نیست، يعنى نه اين

تان را رها کنید و شبانه روز با »صادقین« خانه و زندگى

باشید، يقیناً منظور اين نیست، پس مراد معیّت معنوى 

است؛ يعنى در عمل، مستمرّاً در حرکات و سكنات، در 

بر طبق افعال و اقوالتان ببینید روش »صادقین« چیست؟ 

 وضع آنها عمل کنید.

 
 .119توبه:  -(1)  90
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______________________________ 
 .119توبه:  -(1)

 105امامت، ص: 

به تعبیر ديگر، حقیقت معیّت معنوى، تبعیّت است. چیزى 

که مهمّ است شناختن صادقین در اين آيه است که به 

شود و مراد از »صادقین« چه چه افرادى اطالق مى

 کسانى هستند.

 صادق نسبى؟صادق مطلق يا 

در اين آيه، »صادق مطلق« مراد است، نه صادق نسبى. 

که ممكن است کسى با مردم صادق شرح مطلب آن

باشد، ولى با خدا صادق نباشد، اين شخص صادق است 

 نسبت به مردم نه خدا، يا ممكن است برعكس باشد.

امّا کسى که در جمیع حاالتش در شبانه روز اهل صدق 

خدا و چه با خلق؛ چه در خلوت و چه در باشد، چه با 

جلوت، خیلى مهمّ است و اين، منحصر در معصوم است 
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که به هیچ وجه از صراط حق، منحرف نشود، با خدا و 

 خلق، راست بگويد.

»صادق مطلق« کسى است که اصلًا هواى نفس نداشته 

باشد و ايشان دودمان طاهر آل محمّدند. تاريخ را 

اى براى امام على، يا امام حسن، ونهمطالعه کنید، آيا نم

 يا امام حسین علیهم السالم سراغ داريد؟

پیغمبر صلى اهلل علیه و آله: »صدّيق ]اکبر[ اين به فرموده

 91امّت، على علیه السالم است«.

امام فخررازى در تفسیر کبیرش اين حديث را از قول 

 پیغمبر صلى اهلل علیه و آله نقل کرده است که فرمود:

______________________________ 
 .505غاية المرام:  -(1)

 106امامت، ص: 

 
 .505غاية املرام:  -(1)  91
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»صدّيقون سه نفرند، دو نفر از امّتهاى پیشین و يكى هم 

 92طالب علیه السالم است«.از امّت من و او علىّ بن ابى

 اهل بیت علیهم السالم کشتى نجات

از سنّت نیز روايتى درباره تبعیّت از اهل بیت علیهم 

 لسالم نقل کنم.ا

حديثى که بین شیعه و سنّى مسلّم است که رسول خدا 

 صلى اهلل علیه و آله فرمود:

»مثل اهل بیت من مانند کشتى نوح است، هرکس در 

آن سوار شد، رستگار گرديد و هرکس از آن کناره 

 93گرفت، غرق گرديد )يا هالك شد(«.

 نجات بشر، در پیروى از خدا و عترت است

 همچنین به اتّفاق فريقین فرمود:

 
 .182خصال:  -(1)  92
 (.105/ 23؛ حباراألنوار: 301/ 2ح من ركبها جنى ومن ختّلف عنها غرق) أو هلك() الغدير: مثل اهل بيىت كسفينة نو  -(2)  93
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»اى مردم! من در میان شما دو چیز گرانبها از خود 

گذارم کتاب خدا و عترتم، مادامى که به اين بجاى مى

 94گرديد«.ايد، هرگز گمراه نمىدو چسبیده

حتّى در بعضى از مدارك در دنباله روايت چنین رسیده 

ت ابهام را که پیامبر صلى اهلل علیه و آله هر دو انگش

 نزديك هم گذاشت و فرمود:

______________________________ 
 .182خصال:  -(1)

مثل اهل بیتى کسفینة نوح من رکبها نجى ومن  -(2)

؛ بحاراألنوار: 301/ 2تخلّف عنها غرق )أو هلك( )الغدير: 

23 /105.) 

 .176/ 1الغدير:  -(3)

 107امامت، ص: 

 ؛95»کهاتین

 
 .176/ 1الغدير:  -(3)  94
 .15/ ح 110/ 23حباراألنوار:  -(1)  95
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دو«؛ يعنى کتاب خدا و عترت من به يك مانند اين 

اند، نه مانند دو انگشت ابهام و سبّابه که انگشت اندازه

 سبّابه از انگشت ابهام، کمى زيادتر دارد.

قرآن و عترت محمّد صلى اهلل علیه و آله تفاوتى ندارند، 

 ايشانند معنا و حقیقت قرآن و بیان کننده و شارح آن.

 م مصاديق صادقینائمّه معصومین علیهم السال

از پیغمبر صلى اهلل علیه و آله در اين آيه شريفه پرسیدند 

 که:

 چه کسانى هستند؟«. صادقین»

فرمود: »على، حسن، حسین تا مهدى علیهم السالم، اين 

 دوازده نفر صادقین هستند«.

که خداوند تبعیّت آنان را واجب يعنى همان کسانى

ن باشید و از پیروى فرموده، به اين بیان که با صادقی

 کردن ايشان، به بودن با آنها تعبیر فرموده است.
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فرمان خداوند مبنى بر تمسّك بر حبل الگو و پرهیز از 

 تفرقه

بیت علیهم السالم ازجمله آياتى که در تبعیّت از اهل

 رسیده، اين آيه است:

»به ريسمان محكم الهى چنگ بزنید و پراکنده 

 96نشويد«.

 اللَّه؛حبل 

اى که خدا در میان مردمان قرار داده تا به يعنى وسیله

 او

______________________________ 
 .15/ ح 110/ 23بحاراألنوار:  -(1)

آل  »وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَاتَفَرَّقُواْ ...« -(2)

 .103عمران: 

 108امامت، ص: 

 
96  (2)-\i»... يًعا َواَلتَ َفرمقُوْا  .103آل عمران:  E\» َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل اللمِه مجَِ
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على علیه السالم و  متمسّك شوند و نجات يابند که آنان

 باشند.مى يازده فرزندانش

 خوانید:در زيارتش مى

 »السالم على حبل اللَّه المتین«.

 الهى!«.»سالم بر تو اى ريسمان محكم 

 آوردن معجزه راهى براى اثبات امامت

؛ مانند آوردن معجزه است از راههاى اثبات امامت،

طورى که اگر کسى ادّعاى پیغمبرى نبوّت؛ يعنى همان

خواستند تا گواه بر صحّت کرد، از او معجزه مىمى

طور هم مدّعى امامت بايد معجزه ادّعايش باشد، همین

 داشته باشد.

که حضرات امیرالمؤمنین على علیه السالم نیست شكّى

 ويازده فرزندانش همگى ادّعاى امامت داشتند.

بر روى منبر على علیه السالم چقدر از دست مردم که او 

کند. را از حق مسلّم خودش کنار گذاشته بودند، ناله مى
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کند و بالجمله على اش چقدر گله مىدر خطبه شقشقیّه

کند و همچنین امامت مىعلیه السالم ادّعاى منصب 

فرزندانش تا حجّة بن الحسن علیه السالم آن وقت بر 

ها آوردند که در کتابها طبق اين ادّعا معجزه بلكه معجزه

ثبت و ضبط است؛ حتّى بسیارى از علماى عامّه چون 

محمّد بن طلحه شافعى و ابن صبّاغ مالكى، کتابهاى 

 د.انمعجزه آل محمّد را تألیف و تدوين کرده

اخیراً نیز مرحوم حاج شیخ عبّاس قمى کتاب »منتهى 

 اآلمال« را

 109امامت، ص: 

طور خالصه نوشته است که مشتمل بر شرح زندگانى به

و معجزات چهارده معصوم و مطالب راجع به ايشان 

 است.

 بازگشت خورشید به فرمان على علیه السالم در صفّین
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رزندانش را نتوان معجزات على علیه السالم و امامان از ف

شود اشاره احصا کرد و شمرد، تنها به بعضى از آنها مى

 کرد.

طورى که پیغمبر خدا با انگشت مبارك به کره ماه همان

، وصىّ بالفصل و برادرش على 97اشاره کرد و دو نیم شد

علیه السالم نیز با انگشت مبارکش اشاره کرد و آفتاب 

 غروب کرده را در صفّین برگردانید.

قدرى مهمّ است که مرحوم سیّد موضوع ردّ الشمس به

میرحامد، يك کتاب در اثبات آن و اشعارى که شعرا در 

 اند، نوشته است.هر قرن در اين باره سروده

اصل قضیّه از اين قرار است که در جنگ صفّین، روزى 

 اى از لشكريان آمدند و عرض کردند:عدّه

نتوانستیم نماز عصرمان را بخوانیم و »يا امیرالمؤمنین! ما 

 اکنون غروب شده است«.

 
نام كتاب» حقايقى از را تفسري و شرح فرموده و بهقمر عنوان فرموده است و شهيد آية اللمه دستغيب آنالقمر« از ضروريّات قرآن جميد است كه در سورهموضوع» شّق  -(1)  97

 قرآن« منتشر گرديده است كه البّته بسيار شريين و خواندىن است.
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 حضرت اشاره فرمود و آفتاب را برگردانید.

______________________________ 
موضوع »شقّ القمر« از ضروريّات قرآن مجید  -(1)

قمر عنوان فرموده است و شهید آية است که در سوره

نام کتاب و به را تفسیر و شرح فرمودهاللَّه دستغیب آن

»حقايقى از قرآن« منتشر گرديده است که البتّه بسیار 

 شیرين و خواندنى است.

 110امامت، ص: 

مرحوم امینى نیز در مجلّدات الغدير، مشروحاً اين 

 معجزه را با اسنادى از طرق عامّه نقل فرموده است.

 بازگشت خورشید به تمنّاى مدّاح على علیه السالم

 -فرمايد: »يكى از اجلّه علماامه حلّى نقل مىآية اللَّه علّ

در مجلس  -دانندکه بعضى او را احمد بن فهد حلّى مى

با شكوهى گرم مدح على علیه السالم شده بود، مجلس 

 قدرى طوالنى شد که آفتاب غروب کرد.به
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در آن حال شیفته حبّ على علیه السالم خطاب به آفتاب 

 کرد و گفت:

اختیار او مواليم در صفّین بهاى آفتابى که براى 

برگشتى، آيا سزاوار است به اين زودى غروب کنى؟ 

برگرد تا مدح من تمام شود، تا اين تمنّا را کرد، آفتاب 

 برگشت«.

 در بحاراألنوار عین همین حكايت موجود است.

قول تحقیق آن است که معجزات آل محمّد صلى اهلل 

در کتابها نوشته شده  علیه و آله را نتوان شمرد، امّا آنچه

مثلًا در کتاب مدينة المعاجز، معجزات امام على علیه 

 350و معجزات امام حسین علیه السالم را  550السالم را 

ذکر کرده است؛ اينها معجزاتى است که در حال 

 حیاتشان ضبط گرديده و به ديگران رسیده است.

گذرد که در اطراف و امّا پس از رحلتشان سالى نمى

اى از ايشان مشاهده ناف و گوشه و کنار، معجزهاک

 نگردد.
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 111امامت، ص: 

 تربت پاك ائمّه علیهم السالم منشأ برخى از معجزات

باشد؛ يك رشته معجزه ايشان از محلّ قبور شريفشان مى

قبورى که مرکز رحمت الهى و انوار حق و محلّ هبوط 

 و صعود مالئكه است.

گیرند. و حوايجى مى روندچه بسیار اشخاصى که مى

چه مريضهاى سختى که شفا و چه کورهايى که چشم 

رسد. چه گردند و به گوش ما هم نمىدار بر مى

دعاهايى که بر سر قبر حسین علیه السالم مستجاب 

رسند و شود و چه حاجتمندانى که به مرادشان مىمى

رسند و ما شان مىچه مأيوسهايى که به خواسته

 دانیم.نمى

اف ابن بطوطه به شفا يافتن مردم با توسّل به قبر اعتر

 على علیه السالم
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»ابن بطوطه« از مورّخین سنّى که حدود ششصد سال 

اى قبل مسافرتى طوالنى به اطراف نمود و سفر نامه

نوشت. در هر شهرى چیز جالبى که به نظرش آمده 

 نويسد:يادداشت نموده است. مى

بر على علیه السالم سه »وقتى نجف اشرف رفتم، بر سر ق

نفر را ديدم؛ يكى نابینا وديگرى زمینگیر وسوّمى بیمار 

ام. ديگرى گفت: از بود. يكى گفت: از خراسان آمده

 اصفهان. و سوّمى نیز از اهالى بابل بود.

 ايد؟جا آمدهپرسیدم: شما براى چه به اين

ماه رجب از على  27ايم تا شب مبعث گفتند: ما آمده

السالم شفا بگیريم؛ چون آن شب شبى است که على علیه 

فرمايد. ماامسال دير علیه السالم نظر و لطف خاصّى مى

 رجب برسد«. 27ايم تا شب رسیديم. اينك مانده

 112امامت، ص: 
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ابن بطوطه گويد: »مشهور بود که اشخاص متعدّدى با 

توسّل به قبر موال امیر المؤمنین علیه السالم شفا 

 98اند«.يافته

 تربت حسین علیه السالم کیمیاى حقیقى

کند. يك تربت حسین علیه السالم که راستى معجزه مى

ذرّه خاکش چگونه کیمیا اثر است. اگر دست گناهكار 

به آن نرسد، براى هر مرضى که به آن استشفا شود، فوراً 

بخشد، اگر ناپاکان آن را مس نكرده باشند که شفا مى

 يا از بین ببرند. اثرش را کم

مضمون روايت شريفه از حضرت صادق علیه السالم 

است که: يكى از تالفیهاى خداوند نسبت به حسین علیه 

السالم در برابر شهادتش اين است که شفا را در تربتش 

 قرار داده است.

شوند تا چه رسد مند مىحیوانات نیز از قبور ايشان بهره

 .به انسان، يا شیعیان ارادتمند

 
 .120رحلة ابن بطوطه:  -(1)  98
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ايد و من راجع به قبر على علیه السالم کم و بیش شنیده

 کنم.مختصراً عرض مى

 مخفى ماندن تربت پاك على علیه السالم

على علیه السالم را مخفیانه دفن کردند و قبرش را از 

غیر اهل بیت پنهان نگه داشتند؛ زيرا خوارج و نواصب، 

 رساندند کهجا مىهتّاکى را بدان

______________________________ 
 .120رحلة ابن بطوطه:  -(1)

 113امامت، ص: 

اش را بیرون بیاورند و اهانت کنند. ممكن بود جنازه

مخصوصاً در آتیه که حكومت اموى و عبّاسى در صدد 

 آمدند.اين خیانت بر مى

نجف اشرف در ابتدا، نیزار بود و بعد خشك گرديد و 

 »نجف« بدين مناسبت»نى جف« نى خشكیده گرديد و 

 نامیده شد.
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قبرستان کوفه نزديك نجف بود و قسمتى که قبر على 

 علیه السالم بود، مرتفع و محفوظ بود.

امام حسن و حسین علیهما السالم هر از چندى به زيارت 

آمدند و همچنین ساير فرزندان آقا قبر پدرشان مى

 حضرات: امام سجاد، باقر و صادق علیهم السالم.

م بعضى از خواصّ اصحاب را با قبر على علیه کم ک

 السالم آشنا ساختند از قبیل »محمّد بن مسلم«.

 آشكار شدن قبر على علیه السالم در عصر هارون الرشید

وقتى هارون الرشید به کوفه آمد، گفت: »مايلم به شكار 

 بروم«.

سگها و بازهاى شكارى را حرکت دادند. گلّه آهو پیدا 

يین و بازها از باال حمله کردند تا آهوان شد. سگها از پا

 را بگیرند.

جا بود و آهوها فرار کرده، دويدند روى تلّى که آن

 سگها و بازها برگشتند.
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هارون در شگفت شد. مدّتى گذشت. آهوها از تل 

پايین آمدند و رفتند. هارون دومرتبه دستور داد سگها و 

 بازها را بفرستند. آهوها باز

 114امامت، ص: 

 روى تل آمدند، سگها و بازها برگشتند.

هارون بیشتر در شگفت شد. فهمید مطلبى فوق العاده 

 است.

دستور داد اطراف را بگردند کسى که اهل اطّالع است 

 پیدا کنند و راز اين مطلب را بپرسند.

پیرمردى را در آن حدود ساکن ديدند. از او پرسیدند: 

 است؟«.جا چه مطلبى نهفته »اين

گفت تا باألخره گفت: »با پدرم ترسید و نمىابتدا مى

جا آمدم، پدرم گفت: حضرت صادق علیه السالم اين

 جا قبر على علیه السالم است«.فرمود اين
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اى بنا کنند و هارون احترام کرد و دستور داد بقعه

نخستین کسى بود که بارگاه على علیه السالم را ساخت 

ايّام ديگران اقدام کردند. به ويژه  و پس از او به مرور

زمان سلطنت ديالمه، عضدالدوله ديلمى، سعى وافرى 

در تعمیر سلطنت آن نمود و در زمان نادر، طال کارى 

 نیز گرديد.

اى از قبر على علیه السالم نیز جا مناسب است معجزهاين

 بگويم و به عرايضم خاتمه دهم.

اسق توسّط على نجات يافتن دختر جوان از شرّ جوان ف

 علیه السالم

نمايد که بنده در بحاراألنوار روايت مفصّلى نقل مى

 رسانم.اش را به عرض شما مىخالصه

اى داشتم که کمتر »زيد نساج« گويد: »پیرمرد همسايه

خواست غسل اى بود مىديدم. روز جمعهاو را مى

 جمعه کند، لخت شده
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 115امامت، ص: 

به اندازه يك وجب که جايش بود، در پشتش زخمى 

 چرك کرده بود.

ديدم، نزديكش رفتم و از او احوال اين زخم را 

 پرسیدم.

گفت امّا با اصرار زياد من، ناچار شد بگويد. ابتدا نمى

 داستانش را چنین شروع کرد.

در جوانى با چند نفر از جوانان به انواع فسق و فجور 

انه يكى از رفقا سرگرم بوديم و جلسه شبانه به نوبت در خ

 بوديم، نوبت من شد، امّا چیزى در بساط من نبود.

شمشیرم را برداشتم و از کوفه بیرون آمدم تا شايد کسى 

رد شود و دستبردى به او بزنم ولى خبرى نشد. در اين 

بین هوا ابرى و تاريكتر شد، ناگهان برقى جستن کرد و 

به  من در روشنايى برق، دو نفر زن را مشاهده کردم.
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سرعت خودم را به آنان رساندم و نهیب دادم: زود هر 

 شويد.چه داريد بدهید و گرنه کشته مى

اين دو زن بیچاره نیز جواهراتى که همراه داشتند به 

 من دادند.

برق ديگرى جستن کرد متوجّه شدم يكى جوان و بسیار 

 زيباست و ديگرى پیر است.

ن زن آتش شهوت در من فوران کرد و خواستم با آ

 جوان در آمیزم.

پیره زن دامنم را گرفت و گفت: دست از اين دختر 

اش هستم، پسر عمويش از بردار، او يتیم است و من خاله

باشد، اش مىاو خواستگارى کرده و فردا، شب عروسى

امروز از من خواست او را بر سر قبر امیرالمؤمنین علیه 

هر، موفّق السالم ببرم تا شايد پس از رفتن به خانه شو

خاطر على نشود و شوهرش به او اجازه ندهد، بیا و به

 علیه السالم دست از او بردار.
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 116امامت، ص: 

سويش دراز کردم که ناگهان من اعتنا نكردم و دست به

دختر با حالت بیچارگى گفت: يا على علیه السالم! به 

 فريادم برس.

هیب صدايى از پشت سرم شنیدم، سوارى بود که به من ن

 داد:

 برخیز.

من با کمال غرور گفتم: تو خودت از دست من نجات 

 خواهى شفاعت اين زن را بكنى؟کنى، مىپیدا نمى

تا اين جسارت را کردم، با سر شمشیر به پشت من اشاره 

 که زد( من افتادم و از حال رفتم.کرد )نه اين

اين دو زن به آن سوار گفتند: لطف کردى و ما را از 

اين ظالم نجات دادى، خواهش داريم ما را به قبر دست 

 على علیه السالم برسانى و همراهى کنى.
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آن سوار با بیانى مهربان به آنها گفت: زيارت شما 

طالب علیه السالم پذيرفته است، من خودم علىّ بن ابى

 هستم.

من هم به خودم جرأت دادم و به آن حضرت متوسّل 

 دم مرا ببخش.شدم و گفتم: آقا! من توبه کر

 پذيرد.حضرت فرمود: اگر قصد توبه دارى خدا مى

دهد. آن عرض کردم: اين زخم خیلى مرا آزار مى

حضرت مشتى خاك برداشت و بر پشت من زد، زخم 

بینى اثر آن زخم است که که مىمن بهبود يافت، اين

 99خوب شده است«.

______________________________ 
 .337 -334 /42بحاراألنوار:  -(1)

 117امامت، ص: 

 

 
 .337 -433/ 42حباراألنوار:  -(1)  99
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برخى از وصايا و سفارشات على علیه السالم در واپسین 

 لحظات زندگى

 

اش، وصیّتهاى متعدّد حضرت در آخرين روز از زندگى

دارد؛ چه نسبت به اوالدهايش و چه نسبت به اصحابش. 

امروز تنها به بعضى از وصايايش نسبت به اصحابش را 

 نمايم.مىاشاره 

مطابق آنچه در کتاب شريف اصول کافى رسیده است، 

واسطه ضربت ابن ملجم، حضرت در بستر که بهپس از آن

افتاد و خبر سوء قصد به جان حضرت به اطراف منتشر 

گرديد، دسته دسته از اهالى کوفه و حومه به ديدار على 

آمدند، نخست امیدوار بودند آن حضرت علیه السالم مى

در برد، امّا با اظهارات طبیب، مسلّم شد که ديگر هجان ب

کار على علیه السالم تمام است، لذا از آن حضرت 

خواستند بر ايشان وصیّتى بفرمايد، موعظه و اندرزى مى

 کند.
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 -که در شرف مرگ بود -حضرت نیز با آن حال نزار

مع الوصف از موعظه خوددارى نفرمود وجمالت جالبى 

 فرمايد:مى جملهدارد؛ از آن

 118امامت، ص: 

کنند، ولى عاقبت به آن »همه از مرگ فرار مى

 100رسند«.مى

کند نمیرد، ولى فايده ندارد و عاقبت هرکس سعى مى

بینید تا يك بیمارى پیش اين زندگى، مرگ است. مى

دويم، امّا آخر آيد، چطور دنبال طبیب و دارو مىمى

ن را در همین جنگ و گريز، گرگ اجل گلويما

 فشارد.مى

 سفارش على علیه السالم، به پرهیز از شرك

 »وامّا وصیتى الیكم فاللَّه ال تشرکوا به شیئاً«

 
 (.299/ 1كّل امرء الق يف فراره ما منه يفّر) اصول كاىف:   -(1)  100
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.101 

»امّا نخستین سفارش من به شما اين است که به خدا 

 شرك نورزيد، تنها خدا را بپرستید«.

حیات از خدا، موت هم از خدا، رزق از خدا و همه چیز 

 از خدا.

خدا کارى ساخته نیست، پس چرا براى خدا از غیر 

 شرك بورزيد؟

خضوع و خشوع تنها براى خدا باشد، غیر خدا را 

نپرستید. هواى نفس را کنار بگذاريد و براى میل 

 خودتان کار نكنید. مثل خود على علیه السالم باشید.

 از على آموز اخالص عمل

ى که اايد وقتى عمرو بن عبدود را با ضربهمكرّر شنیده

على علیه السالم بر پايش زد، او را انداخت و روى 

 اش نشست تا سر آن شجاعسینه

 
 ) با اندكى اختالف(.206/ 42حباراألنوار:  -(2)  101

http://www.i20.ir/


205    www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

______________________________ 
/ 1کلّ امرء الق في فراره ما منه يفرّ )اصول کافى:  -(1)

299.) 

 )با اندکى اختالف(. 206/ 42بحاراألنوار:  -(2)

 119امامت، ص: 

نامدار را جدا سازد. او آب دهان بر روزگار و پهلوان 

صورت مبارکش انداخت! على علیه السالم برخاست و 

مقدارى راه رفت آن وقت بازگشت و سر او را جدا 

 کرد.

 که علّت اين کار را از او پرسیدند، فرمود:پس از آن

»او مرا به خشم آورد، ترسیدم اگر در آن وقت سرش را 

 «.جدا سازم، براى هواى نفسم باشد

آرى، على علیه السالم مرد اخالص است، تا اين حد 

مواظب است که شرك نورزد، میل خودش را در 

 عبادت دخالت ندهد.
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اگر کسى کارى بكند تا مردم ببینند، يا بشنوند و به او 

 بارك اللَّه بگويند، اين شرك است، ريا و سمعه است.

صلى سفارش على علیه السالم به بر پا داشتن سنّت پیامبر 

 اهلل علیه و آله

 .102»ومحمّداً فال تضیّعوا سنّته«

»سفارش ديگرم اين است که اى مسلمانان! سنّت و 

روش نیك پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را ضايع نگذاريد 

)واجبات و مستحبّاتى که معیّن فرموده، بجا آوريد و 

محرّمات و مكروهاتى که بیان کرده، ترك کنید. اين 

کننده و تأمین کننده سعادت و راحتى  احكام، تنظیم

 دنیا و آخرت شماست(«.

خواهید در همین دنیا خوش باشید، ديندار اگر مى

 باشید. اگر

 
 .207/ 42حباراألنوار:  -(1)  102
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______________________________ 
 .207/ 42بحاراألنوار:  -(1)

 120امامت، ص: 

 

کسى رعايت احكام خدا را بكند، راستى عیشش تأمین 

که با تجربه براى هرکس شود. اين مطلبى است مى

 گردد.ثابت مى

 سخنانى جاويد و ماندگار از على علیه السالم

 103»أنا باألمس صاحبكم والیوم عبرة لكم وغداً مفارقكم«.

آنگاه فرمود: »من ديروز با شما بودم )يعنى مثل شما به 

کردم( و خواندم، سخنرانى مىآمدم، نماز مىمسجد مى

ام. اى تم )بسترى شدهامروز اسباب عبرت شما هس

بدنهاى سالم! فرق سر على علیه السالم را نگاه بكنید و 

عبرت بگیريد. دست على علیه السالم از اثر زهر ديگر 

 
 .299/ 1اصول كاىف:  -(1)  103
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تواند تكان بخورد؛ همان دستى که در قلعه خیبر نمى

 -کردنداش مىکه چهل پهلوان به زحمت باز و بسته -را

ان دستى که از جا کند و تا چهل قدم پرتاب کرد؛ هم

مرحب خیبرى و عمرو بن عبدود را کشت؛ همان دستى 

که درب قلعه را روى دست گرفت و لشكريان از روى 

آن گذشتند حاال براى شما عبرت است( فردا نیز از میان 

سپارند، اين ام را به خاك مىشما خواهم رفت )و جنازه

 پیچند(«.دستها و پاها را در کفن مى

اين دستها مال کسى را نبريد و به  اى دستهاى سالم! با

 کسى ستم روا نداريد.

 اوج پرهیز و اجتناب از ستم از ديدگاه على علیه السالم

خودش روى منبر فرمود: »اگر سلطنت هفت اقلیم را به 

که پوست جوى را از دهان من بدهند، در برابر اين

 مورى به

______________________________ 
 .299/ 1اصول کافى:  -(1)
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 121امامت، ص: 

 104ستم بگیرم، نخواهم پذيرفت«.

شما هم اى دوستان على علیه السالم! بارکش باشید، نه 

که اعضا و بارگذار. روى خلق، نیكى کنید پیش از آن

 جوارحتان از بین برود.

 سخنان پندآموز على علیه السالم

آنگاه فرمود: »چند روزى با شما رفیق بودم، اينك 

ماند، رود و بدنم بدون جان مىروحم به عالم اعلى مى

بايد اين بدن بدون روح براى شما موعظه باشد. من که 

مردم بايد مردنم براى شما پند باشد؛ يعنى شما هم 

طورخواهید شد وچنین روزى درپیش خواهید همین

حال چه هست و فردا چه  داشت، اين بدن چه بود و

 105خواهد شد؟!«.

 
 .224هنج البالغه صبحى صاحل/ خ  -(1)  104
 .149مهان: خ  -(2)  105

http://www.i20.ir/


210    www.i20.ir 

 امامت شهید دستغیب  تابک

کنم سپس وداع کرد و فرمود: »با شما خدا حافظى مى

 106وداع کسى که منتظر مالقات است«.

يعنى به همین زودى يكديگر را خواهیم ديد، سر از قبر 

است؛ روز برخورد و  107»... يَوْمَ التَّلَاقِ« که در آوريم

بینید و على نیز شما را بلكه ديدار است. شما على را مى

از ساعت مرگ و در عالم برزخ که روح به بدن لطیف 

 108مثالى تعلّق گرفته است.

 109»وسترون أيّامى غداً وينكشف سريرتى لكم«.

______________________________ 
 .224نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(1)

 .149همان: خ  -(2)

 .149همان: خ  -(3)

 .15غافر:  -(4)

 
 .149مهان: خ  -(3)  106
 .15غافر:  -(4)  107
 كتاب» معاد« اثر آيةاللمه شهيد دستغيب مراجعه شود.براى شرح مطلب به -(5)  108
 ) با كمى اختالف(.299/ 1اصول كاىف:  -(6)  109
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کتاب »معاد« اثر آيةاللَّه شهید براى شرح مطلب به -(5)

 دستغیب مراجعه شود.

 )با کمى اختالف(. 299/ 1اصول کافى:  -(6)

 122امامت، ص: 

»فرداست که روزگار تابناك على را خواهید ديد و 

 يافت«.مقام جالب و باطنى او را خواهید 

به همین زودى است که حقیقت و مقام على را دريابید. 

کرديد، صورت و جسم على جا به ظاهر نگاه مىدر اين

ديديد، امّا در آخرت، باطن و حقیقتش را مشاهده را مى

 که جاى على در اين دنیا خالى شد.کنید، پس از آنمى

 اند که:بعضى از شرّاح اين جمله را اين طور معنا کرده

به زودى على را خواهید ديد؛ يعنى ساعت مرگ و 

شاهد اين معنا روايات وارده است که على علیه السالم 

شود و هرکس چه مؤمن بر بالین هر محتضرى حاضر مى

بیند؛ مثل و چه کافر، هنگام مرگ، على علیه السالم را مى
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صدها و هزارها آينه که وقتى در برابر آفتاب قرار 

گیرد، قت، نور آفتاب همه را فرا مىبگیرند، در يك و

هزاران نفر هم که در يك لحظه بمیرند، على علیه السالم 

 بینند.بر بالین همه حاضر است و همه او را مى

اى که گفتى فمن 

 يمت يرنى
 

جان فداى کالم 

 دلجويت

کاش روزى هزار 

 مرتبه من
 

مردمى تا بديدمى 

 رويت

 

کند و السالم در همه جا نورافشانى مىنور على علیه 

طور گرداند همانچشم دلهاى اهل ايمان را روشن مى

 110سازد.که چشم دل کفّار و منافقین را کورتر مى

______________________________ 
 .82اسراء:  »... وَلَايَزيدُ الظلِمِینَ إِلَّا خَسَاراً« -(1)

 123امامت، ص: 

 
110  (1)-\i»ًَواَليَزيُد الظِلِمنَي ِإالم َخَسارا ... «\E  :82اسراء. 
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اش آشكار گرديد که به حال زندگىهايى هم در نمونه

 نمايم.بعضى از آنها اشاره مى

شجاعت على علیه السالم در يورش به سپاه معاويه به 

 تنهايى

لشكرى ويژه  -معاويه علیه الهاويه -در جنگ صفّین،

فراهم ساخت؛ دوازده هزار نفر تمام غرق آهن و فوالد 

تا تیر بودند به قسمى که جز چشمانشان چیزى پیدا نبود 

و شمشیر و نیزه به آنها کارگر نشود. تا اين لشكر پیدا 

شدند، لشكريان على علیه السالم ترسیدند و روحیّه 

 خودشان را باختند.

على علیه السالم نخست براى لشكر خودش صحبت کرد 

و آنان را نصیحت فرمود، سپس خودش يكّه و تنها به آن 

ید؛ گروهى لشكر کذايى حمله کردو آنها را درهم پیچ

 کشته و زخمى و بقیّه نیز فرار کردند.

بعضى از گريختگان به خیمه معاويه رسیدند، به آنها 

 گونه افتضاح بار آورديد؟اعتراض کرد که چه شد اين
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کرديم على علیه السالم گفتند: »از هر طرف که نگاه مى

شود، گاهى با تیر و ور مىديديم که به ما حملهرا مى

 ر و نیزه«.گاهى با شمشی

گذارد و آرى، با بدن مثالى به دنبال اين لشكر انبوه مى

 کند.آنها را تار و مار مى

 مهمان شدن على علیه السالم به يك شب در چهل منزل

ايد که چهل نفر به تدريج در روايت شريف را شنیده

 مسجد وارد

 124امامت، ص: 

گفت: »ديشب شدند و صحبت کردند و هرکدام مى

 علیه السالم در خانه ما میهمان بود«.على 

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: »ديشب على 

علیه السالم میهمان ما بود«. جبرئیل نازل شد وعرض 

اللَّه! ديشب على علیه السالم میهمان خدا کرد: »يا رسول

 بود«.
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اين ظهورها از بدن مثالى است؛ يعنى قوّه علوى و روح 

آن به قدرتى که خدا به او داده کلّى الهى در يك 

تواند با بدن مثالى در چهل مجلس حاضر شود است، مى

و اين غیر از بدن عالم ملك است. هنگام مرگ هر 

 شود.محتضرى نیز با بدن مثالى بر بالینش حاضر مى

 پیكر پاك على علیه السالم بر دوش جبرئیل و میكائیل

لیه السالم در بحاراألنوار روايت نموده که: »على ع

اش جلو جنازه سفارش فرموده بود هنگام تشییع جنازه

رارها کنند و حسن و حسین فقط دو قسمت عقب تابوت 

را دفن نمايند، رابردارند و هرجا جنازه پايین آمد، آن

 بردند.جلو جنازه را جبرئیل و مكائیل گرفته و مى

محمّد حنفیه گويد: در اثناى راه نبود درختى مگر 

کرد و اثناى به جنازه على علیه السالم تعظیم مى کهاين

راه، ناگهان نقاب رويى مشك بوى پیدا شد، نخست به 

حسن سالم کرد و گفت: تويى حسن، تويى پسر بزرگ 

 على علیه السالم؟
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 گفت: آرى.

آنگاه رو به حسین کرد و گفت: تويى حسین، تويى پسر 

 صاحب جنازه و پدر امامان؟

 125امامت، ص: 

 بلى. گفت:

 آنگاه فرمود: جنازه را به من بدهید و برگرديد.

گفتند: پدرمان به ما سفارش فرموده که جنازه راجز به 

 کس نكنیم.جبرئیل و خضر تسلیم هیچ

ناگهان نقاب را از چهره عقب زد، ديدند على علیه السالم 

است. آرى، آن آقايى که بر سر بالین هر محتضرى 

خودش نیز حاضر شده شود، بر سر جنازه حاضر مى

 است.

که در بحث معاد مشروحاً ذکر  -به همان بدن مثالى

تواند ظهور داشته باشد. در آن واحد همه جا مى -شد

ممكن است در هزاران نقطه حضور يابد و بر بالین همه 
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جا على محتضرها و در مأل اعلى و در ملكوت علیا همه

و جسمانیّات علیه السالم باشد. چه مانعى دارد، مگر جسم 

 است که مزاحمتى در کار باشد.

بلى، چیزى که مهمّ است اين است که ما بايد خودمان 

را براى قدوم مبارکش آماده سازيم و دلها را از 

 هاى غیر خدايى پاك کنیم.عالقه

 لزوم آمادگى کامل براى مالقات با على علیه السالم

لباس  اگر سلطان ظاهرى بخواهد به ديدارتان بیايد، با

و بدن کثیف و سر و وضع نامرتّب، خودتان خجالت 

 کشید.مى

به  طالب علیه السالمعلىّ بن ابى سلطان عالم وجود

آيد، او نظرش به دل شماست، مبادا ديدارتان مى

 را فرا گرفتهکثافات عاليق مادّى، آن

 126امامت، ص: 
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على باشد و از على علیه السالم شرمنده شويد، بايد لقاى 

علیه السالم را اهمّیّت دهید؛ همّت را بلند داريد و در 

صدد اصالح خود بر آيید تا نزد على علیه السالم خجل 

نشويد، قبل از مرگ آماده حضور على علیه السالم 

اى جز عالقه خدايى در شويد، کارى کنید که هیچ علقه

 دلهايتان نباشد.

نشینان بعد وصیّت على علیه السالم پیرامون امامت و جا

 از خود

قسمتى از وصیّت به فرزندانش را نیز بگويم که مربوط به 

شود و آن تعیین امام پس از بحث »امامت« نیز مى

 باشد.خودش مى

فرمايد: »پدرم در شب آخر عمرش محمّد حنفیه مى

همه ما را طلبید و فرمود: بر شماست که از برادرتان 

شماست. آنگاه رو به حسن اطاعت کنید و او امام بر 

حسن کرد و فرمود: تو هم بايد هنگام مردنت، حسین را 
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وصى خودت کنى. سپس رو به حسین کرد و فرمود: تو 

 هم هنگام مرگ اين کودك را وصى خود قرار ده«.

حضرت سجاد علیه السالم پايین بستر جدّش على علیه 

السالم نشسته بود و سنّ مبارکش دو سال و به قولى چهار 

 ال بود.س

 آخرين سفارشهاى امیرالمؤمنین علیه السالم

از آخرين سخنان حضرت، اين آيه شريفه را تالوت 

 فرمود:

»فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 

 111شَرًّا يَرَهُ«.

______________________________ 
 .8 -7زلزله:  -(1)

 127امامت، ص: 

 
 .8 -7زلزله:  -(1)  111
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»هرکس هموزن ذرّه و سر سوزنى نیكى کند، فرداى 

شود و هرکس بیند و پاداش داده مىرا مىقیامت آن

 را خواهد ديد«.اى بدى کند نیز آنهموزن ذرّه

خیال کردى فحش دادى وجزء هوا شد وگذشت، 

ر ذات تو باقى است و در نامه چنین است، ظلمتش دنه

را زشت ملكوتى آنعملت نیز ثبت و ضبط است، صورت

 شوى.بینى وشرمنده مىمىفرداى قیامت

 آنگاه آيه ديگر را خواند:

 112»لِمِثْلِ هذَا فَلْیَعْمَلِ ا لْعمِلُونَ«.

خواهند اهل که مىيعنى اين روش است براى کسانى

ردد، راه على خواهد علوى گعمل باشند. هرکس مى

علیه السالم را دنبال کند. ره همان رو که رهروان 

 رفتند.

 على علیه السالم و دعوت امّ کلثوم به آرامش

 
 .61صافّات:  -(1)  112
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طور که حضرت در بستر افتاده و در شرف مرگ همین

کند. او را بود، متوجّه گرديد امّ کلثوم سخت گريه مى

 صدا زد و فرمود:

جايى که پدرت »دخترم بر پدرت باکى نیست؛ اگر 

شدى، اينك پیغمبر ديدى، شاد مىخواهد برود مىمى

صلى اهلل علیه و آله آمده، عمويم حمزه سیّدالشهداء 

 آمده، برادرم جعفر طیّار آمده است«.

 سپس به ارواح پیغمبران سالم کرد و فرمود:

______________________________ 
 .61صافّات:  -(1)

 128امامت، ص: 

 لیكم يا رسل ربّى ورحمة اللَّه وبرکاته«.»السّالم ع

 و باألخره فرمود:

 »السّالم علیك يا عزرائیل«
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معلوم شد کار على علیه السالم خالص است و از اين 

 يابد.سراى بال و مصیبت، نجات مى

 129امامت، ص: 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 

 قرآن کريم. -1

 »الف«

 

يعقوب/ دارالكتب محمّدبنکلینى/  /اصول کافى -2

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1388تهران/  -اإلسالمیّه

طالب/ طبرسى/ احمد بن علىّ بن ابى /اإلحتجاج -3

 ه. ق. 1386نجف/  -چاپ النعمان
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رحمانى/ احمد الهمدانى/  /اإلمام على علیه السالم -4

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1417تهران/  -چاپ افست/ فتاحى

 »ب«

 

 -مجلسى/ محمّدباقر/ مؤسّسة الوفاء /ربحاراألنوا -5

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1403بیروت/ 

 130امامت، ص: 

 

 »ت«

 

تهران/  -العلمیّهفخررازى/ دارالكتب /التفسیرالكبیر -6

 دوّم.چاپ

رازى/ انتشارات کتابخانه آية اللَّه  /تفسیر ابوالفتوح -7

 ه. ق. 1404قم/  -مرعشى نجفى
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محمّد بن علىّ بن الحسین/ مكتبة صدوق/  /توحید -8

 ه. ق. 1398تهران/  -الصدوق

 »ر«

 

 -شريف مرتضى/ دارالقرآن الكريم /رسائل المرتضى -9

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1410قم/ 

 »ص«

 

 -اسماعیل بن ابراهیم/ دارالفكر /صحیح البخارى -10

 بیروت/ چاپ اوّل.

الحجّاج/ دار نیشابورى/ مسلم بن  /صحیح مسلم -11

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1375احیاء التراث العربى/ 

 »غ«
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 -علّامه امینى/ احمد/ دارالكتاب العربى /الغدير -12

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1387بیروت/ 

 131امامت، ص: 

 

 »ن«

 

 صبحى صالح. /نهج البالغه -13

 فیض اإلسالم. /نهج البالغه -14

 »و«

 

ى/ محمّد بن الحسن/ شیخ حرّ عامل /وسائل الشیعه -15

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/  -مؤسّسة آل البیت
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