ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

مقدّمهی مبحث اهلبیت
کلیدواژهها :حدیث معرفت امیرالمؤمنین

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

(حدیث معرفت به نورانیّت)
به نورانیت ،سلمان فارسی ،ابوذر ،اقامهی والیت ،اقامهی

نماز ،مؤمن امتحان شده ،خاشعان ،نور واحد ،منذر ،هادی ،انتهای مسیر کمال ،عارف اهل بصیرت،
مقصّر ،ناصب.
روزهای ماه گرامی و عظیمالقدر رجب را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاریم .خوشا به حال
رجبیّون که از لحظات و دقایق روزها و شبهای این ماه الهی بهرهمند میشوند و نهایت استفاده را
میبرند! روزها را به روزه و یاد حقّ میگذرانند و شبها را به قیام و نماز و تالوت قرآن و ذکر خدای
متعال احیاء میدارند و آن را مرکبی برای وصال و لقاء الهی قرار میدهند.
امروز یازدهم ماه رجب است .بین دو عید بزرگ قرار گرفتهایم؛ عید میالد جواداالئمّه
امیرالمؤمنین و سیّدالوصیّین ،علیّبنابیطالب

و عید میالد

که در سیزدهم رجب سال بیستوسوم قبل از

هجرت واقع شد؛ میالد مولود عظیمی که تولّد او در بین همهی انبیاء ،اولیاء ،مرسلین و صُلَحای تاریخ
خلقت منحصربهفرد است .امیرالمؤمنین

در کعبه به دنیا آمدند؛ آن هم بهصورتی اعجازآمیز .وقتی

مادر آن بزرگوار به کعبه و خدای کعبه پناه برد ،کعبه شکافت و فاطمهبنتاسد
زنان بزرگ و حوریان پاک و مطهّر بهشتی ،برای تولّد امیرالمؤمنین
آمدند و امیرالمؤمنین

در کعبه به دنیا آمدند.
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وارد کعبه شد و

به کمک فاطمهبنتاسد

مقایسهای که معموالً بین میالد امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین

و عیسیبنمریم

را بهخوبی نشان میدهد .عیسیبنمریم

میشود ،واالیی شأن

پیامبر اولوالعزم الهی است؛ امّا هنگامی

که مادر او درد زایمان را احساس کرد ،از جانب حقّ فرمان صادر شد که معبد را ترک کن و برو در
کنار درخت نخل خشکیدهای در صحرا فرزندت را به دنیا بیاور .مریم
تولّد عیسیبنمریم

در معبد حضور دارد و برای

 ،پیامبری که در لطافتهای معنوی و الهی فوقالعاده است و در صورت ظاهر،

اصالً پدر خاکی ندارد و پدرش آسمانی است ،امر شد که مریم! معبد را ترک کن؛ امّا خداوند،
فاطمهبنتاسد

را به خانهی خود دعوت کرد؛ دیوار کعبه شکافت و فاطمهبنتاسد
و پیش از او ،آدم ابوالبشر

امیرالمؤمنین وارد کعبه شد .گویا ابراهیم خلیل

تجدید بنای کعبه مقدّمهچینی کردند تا محلّ تولّد مناسبی برای امیرالمؤمنین
طول تاریخ ،انسانهای موحّد ،اینهمه دور محلّ میالد امیرالمؤمنین

برای تولّد

 ،همگی با ساختن و
فراهم کنند؛ و در

طواف کردهاند! همانطور که

بارها اشاره کردهایم ،کعبه ،صورت تجسّمیافتهی حقیقت دل است در عالم خاک؛ و میالد
امیرالمؤمنین

در دل کعبه ،حقیقت واالیی دارد که میالد حقیقت والیت در دل اهل ایمان و اهل

توحید است.
میالد این امام بزرگوار را به محضر فرزند بزرگوار ایشان ،حضرت

بقیّةاهللاالعظمارواحنافداه

و همهی

ارادتمندان ،دلدادگان ،دلسپردگان ،پیروان و دوستداران این امام بزرگوار ،تهنیت عرض میکنم و
امیدوارم خدای متعال این نعمت بزرگ والیت را که نصیب ما کرده است ،تا قیامت در نسل ما مستدام
بدارد و حقیقت والیت را در جان ما آشکار کند؛ و بتوانیم این میالد را در جان خودمان هم جشن
بگیریم؛ همانطور که در عالم بیرون و در جنبهی آفاقی ،میالد این آیت اکبر الهی را که فرمودند :ما
لِلَّ ِه آيَةٌ اَ ْكبَ ُر ِمنی  1:برای خدا آیه و نشانهای بزرگتر از منِ علی وجود ندارد ،جشن میگیریم .امیدواریم
همانطور که خدای متعال در آفاق ما را با امیرالمؤمنین

آشنا ساخت و پیوند والیت آن حضرت را

قمی،تفسیرالقمی،ج،1ص903ومجلسی،بحاراالنوار،ج،33ص.140 
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به ما هدیه داد ،در انفس و در جان و دل خودمان هم به دیدار امیرالمؤمنین
نور امیرالمؤمنین

نائل شویم و میالد

را در کعبهی دل خودمان هم جشن بگیریم؛ چنانکه خدای متعال میفرماید:

سنُ ِري ِهم آياتِنا ِفی اْ ِ
آلفاق َو فِی اَنْ ُف ِس ِه ْم 2:من آیات خودم را در آفاق (جهان بیرون) و در انفس (جهان
َ ْ
درون) به آنها نشان میدهم .آمین!
در مناسبتهای مختلف خدمت عزیزان صحبت

خدا توفیق داده است در مورد امیرالمؤمنین

کردهام .مراجعهی دوستان به فایلهای صوتی صحبتهای گذشته میتواند بخش عمدهای از بحثهای
مربوط به امیرالمؤمنین

را دوباره به خاطرهها بیاورد .فکر کردم امسال در مورد حضرت چه بگویم؛

و این تناسب برنامهریزی شده ازجانب خدا ،در جریان بحثهای جلسه را به فال نیک گرفتم .ما از نظر
سلسله بحثهای کتاب مصباحالهدی به مبحث اهلبیت
مبحث شویم که میالد امیرالمؤمنین

رسیدهایم و روزی میخواهیم وارد این

را پیش رو داریم و در آستانهی تولّد این امام هُمام هستیم.

این بود که به ذهنم آمد حدیث معرفت امیرالمؤمنین

به نورانیّت را که همراه با ترجمهاش در

اِنتهای کتاب مصباحالهدی نقل کردهام مرور کنیم؛ چراکه در بحثهای مربوط به فصل اهلبیت
کتاب مصباحالهدی هم ،این حدیث کراراً مورد استناد قرار میگیرد و توجّه و بهخاطر داشتن آن بسیار
ارزشمند است .خوب به خاطر دارم؛ خیلی سال قبل ،شاید بیستوچند سال ،نزدیک به سی سال قبل،
وقتی عالقهمندی حاجآقا دوالبی به این حدیث شریف ،مکرّر در جلسات ابراز شد ،متن عربی این
حدیث در کتابهای حدیثی ازجمله بحاراالنوار مرحوم مجلسی وجود داشت؛ امّا ترجمهی فارسی برای
این حدیث نبود .خدا توفیق داد متن عربی را همراه با ترجمهای که از این حدیث کردم ،بهصورت یک
جزوهی کوچک تکثیر کردم و به دوستان جلسات ایشان دادم .ایشان خیلی خوشحال شدند و مدّتها
هر جلسه دستور میدادند یکی از دوستان جلسه ،حدیث معرفت به نورانیّت را بخواند؛ چه متن عربی و
چه متن فارسی شده ،یعنی ترجمهی آن را؛ مقیّد بودند و تا مدّتها هر جلسه این کار تکرار میشد ،در

.2سورهیفصّلت،آیهی.39
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تمام جلسات روزهای مختلف هفتهشان .و بعد به دوستان و عالقهمندانشان دستور دادند که این جزوه
را در سجّادهی نمازتان بگذارید و هر روز آن را یک دور بخوانید تا از راه باطن با حقیقت این حدیث
مرتبط شوید و انشاءاهلل نور امیرالمؤمنین

در جان شما بیشتر بدرخشد .با این مقدّمه ،به ذهن من

آمد که مناسبترین بحث برای مناسبت میالد امیرالمؤمنین

 ،یک دور خواندن این حدیث است؛

ولو معنا کردن آن ،سریع و به اجمال باشد؛ تا یک آمادگی معنوی و روحی برای مبحث اهلبیت
که بحث بسیار بزرگ و سنگینی است ،ایجاد شود .حدیث را که در صفحهی  474کتاب مصباحالهدی
است میخوانم.
حدیث معرفت امیرالمؤمنین

به نورانیّت:

3

سأ ََل اَبو َذ ٍّر ال ِْغفا ِری سلْما َن الْفا ِر ِس َّی ر ِ
ض َی اللهُ َع ْن ُهما :ابوذر غِفاری ،یار برجستهی رسول خدا
َ ُ
َ
َ
سلمان فارسی ،صحابی استثنایی پیامبراکرم

 ،که رضایت الهی نصیب هر دوی آنها باد ،سؤال

اْل ِ ِ
ِِ
کرد :يا اَبا َع ْب ِد الل ِه :یا اباعبداهلل! (خطاب به سلمان فارسی) ما م ْع ِرفَةُ ِْ
ين
َ
مام اَم ُير ال ُْم ْؤمن َ
معرفت امام امیرالمؤمنین

 ،از

بِالنورانِيَّ ِة:

به نورانیّت چیست؟

ب فَ ْام ِ
ك .اینجا سلمان رِندییی به خرج داد .نکتهی بسیار زیبایی
َ
ض بِنا َحتى نَ ْسأَلَهُ َع ْن ذلِ َ
قال يا ُج ْن َد ُ
است .خاطرتان هست؛ بارها در مصباح هم گفتهایم که شَبان خوب ،گَلِّه را سر همان چشمهای میبرد
که خودش از آن آب میخورد؛ آنجا به آن آب میدهد .گلّهاش را زیر همان درخت و سایهای میبرد
که خودش استراحت میکند؛ آنجا میخواباند و میگذارد استراحت کنند .شبان خوب ،چنین شبانی
است؛ لذا پیغمبر

و اهلبیت

دوستانشان را سر همان چشمهای میبرند که خودشان از آن

ِ 4
ِ
ب بِ َها ال ُْم َق َّربُو َن 5میبرند .سلمان
ب بِها ع ُ
باد الل ،سر چشمهی َع ْيناً يَ ْش َر ُ
نوشیدهاند؛ سر چشمهی َع ْيناً يَ ْش َر ُ
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و اهلبیت

فارسی هم که درسآموختهی شاگرد اوّل مکتب پیامبر

است ،همین کار را

میکند .سلمان میداند؛ میتواند پاسخ ابوذر را بگوید؛ بگوید معرفت امیرالمؤمنین

به نورانیّت

چیست؛ امّا نمیگوید .میگوید :بیا ای جُندَب! 4با همدیگر برویم این را از خودِ امیرالمؤمنین

سؤال

کنیم؛ یعنی برویم سر همان چشمهای که منِ سلمان آب این معرفت را از آن نوشیدم؛ تو هم همان
زالل معرفت را از همان چشمه بنوش .چرا ازطریق جویبار من بنوشی؟!
قال فَاَتَ ْيناهُ فَ لَ ْم نَ ِج ْدهُ :ابوذر گفت :خدمت امیرالمؤمنین
َ

رفتیم؛ امّا حضرت تشریف نداشتند و ایشان

جاء :گفت :ما منتظر ماندیم تا امیرالمؤمنین
را نیافتیمَ .
قال فَانْ تَظَ ْرناهُ َحتی َ

تشریف آوردند .این هم

نکتهی لطیفی است .اولیاء خدا خواستههای ما را بالفاصله نمیدهند .ما را در انتظار میگذارند تا اوّالً
این انتظار ،استعداد کافی در ما ایجاد کند؛ و ثانیاً قدر عطایی را که به ما میشود ،بیشتر بدانیم .اگر
بهمحض اینکه گوهرهای بزرگ معرفت را درخواست کردیم ،بالفاصله به ما بدهند ،ما آنها را کماهمیّت
تلقّی میکنیم؛ امّا اگر مدّتی پشت در بمانیم ،منتظر بمانیم ،و بعد به ما عطا شود؛ گواراییاش در کام
ما خیلی بیشتر ظاهر میشود؛ قدر آن را بیشتر میدانیم و دیگر بهسادگی آن را از دست نمیدهیم و
نمیبازیم[ .ابوذر گفت ]:منتظر شدیم تا حضرت تشریف آوردند.
قال صلَ ُ ِ ِ
جاء بِ ُكما :امیرالمؤمنین که صلوات و درود خدا بر ایشان باد ،فرمودند :چه چیزی
َ َ
وات الل َعلَْيه ما َ
سبب شده که شما دو نفر به اینجا بیایید؟
قاْل ِج ْئ َ ِ
ِِ
ك بِالنورانِيَّ ِة :عرض کردند :یا امیرالمؤمنین ،ما به محضر شما
ُك َع ْن َم ْع ِرفَتِ َ
ين نَ ْسأَل َ
ناك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
آمدیم تا در مورد شناخت و معرفت شما به نورانیّت سؤال کنیم.
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
قال صلَ ُ ِ ِ
َستُما بِ ُم َقص َريْ ِن :امیرالمؤمنین که درود خدا بر
َ َ
وات الل َعلَْيه َم ْر َحباً ب ُكما م ْن َوليَّ ْي ِن ُمتَعاه َديْ ِن لدينه ل ْ
ایشان باد فرمودند :مرحبا بر شما! آفرین بر شما دو دوستی که در دین خودتان باوفا و متعهّدید؛ مقصّر

.2جُندَباسمابوذرغفاریاست.ابوذرکُنیهیاوست.چونفرزندش«ذَر»بود،بهاوابوذرمیگفتند.
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نیستید و در مسیر دین کم نمیگذارید؛ و بهدنبال معرفت دینی در اوج قلّهی آن هستید .به شناخت
ظاهریِ منِ امیرالمؤمنین بسنده نکردهاید و آمدهاید که به قلّهی معرفت راه پیدا کنید .آفرین بر شما!
واجب َعلى ُكل م ْؤِم ٍن و م ْؤِمنَ ٍة یا اِ َّن ذلِ َ ِ
لَعم ِری اِ َّن ذلِ َ ِ
ب َعلى ُكل ُم ْؤِم ٍن َو ُم ْؤِمنَ ٍة .به هر دو شکل،
َْ
ُ َ ُ
ك واج ٌ
ك الْ ُ
روایت شده است .امیرالمؤمنین

فرمودند :قسم به جان منِ علی! که کسب معرفت منِ

امیرالمؤمنین به نورانیّت ،بر هر مرد و زن اهل ایمان واجب است .همانطور که میدانید ،مؤمن با
مُسلِم فرق دارد .مسلم کسی است که به وحدانیّت خدا و رسالت رسولاهلل

شهادت میدهد.

مؤمن کسی است که اهل والیت و محبّت است و به خدا و اولیاء خدا دل سپرده است؛ لذا مقصود از
هستند.

مؤمن و مؤمنه ،اهل والیت و پیروان امیرالمؤمنین

الل علَي ِه يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
ِِ
قال صلَ ُ ِ
ين :امیرالمؤمنین
ْ
ثُ َّم َ َ
َ ُ ُ
وات َ ْ َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ

که درود خدا بر

ایشان باد ،سپس فرمودند :ای سلمان و ای جُندَب! عرض کردند :لبّیک یا امیرالمؤمنین .این لبّیک
گفتن به ولیّ خدا ،یعنی همهی هستی خود را در دسترس قرار دادن و عرضه کردن؛ با همهی وجود
اعالم حضور و پذیرش کردن و سر سپردن.
قال
َ

ِ
ْمل اَح ٌد ِ
ِ
اْليما َن َحتى يَ ْع ِرفَنِی ُك ْنهَ َم ْع ِرفَتِی بِالنورانِيَّ ِة :امیرالمؤمنین
انَّهُ ْل يَ ْستَك ُ َ

فرمودند :احدی

ایمان را به حدّ کمال خود نمیرساند و به حدّ کامل مؤمن نمیشود ،مگر زمانی که مرا به کُنهِ معرفتم
به نورانیّت بشناسد و معرفت پیدا کند .بنابراین اگر کسی میخواهد به قلّهی ایمان راه پیدا کند،
راهش رسیدن به کنه معرفت امیرالمؤمنین

به نورانیّت است.

فَِاذا َعرفَنِی بِه ِذ ِه الْم ْع ِرفَ ِة فَ َق ِد امتَحن الل قَ لْبهُ لِ ِْل ِ
لم و صار عا ِرفاً مستَْب ِ
يمان و َرر َ ِ ِ
صراً :هنگامی
ْ ََ ُ َ
َ ََ
ُْ
ص ْد َرهُ ل ْل ْس ِ َ َ
َ
َ
که شخص با چنین معرفتی [نسبت] به من شناخت پیدا کرد ،خدای متعال قلب او را با ایمان امتحان
کرده است؛ یعنی ایمان او را مَحَک زده ،و ایمانش تأیید شده و سینهی او را برای اسالم گشاده کرده
است .چنین فردی با شناخت من به کُنه معرفتم به نورانیّت ،یک عارف روشنبین شده است.
ك :امّا کسی که کوتاهی کرد ،کوتاه آمد و این راه معرفت را تا انتها طی نکرد،
َو َم ْن قَ َّ
ص َر َع ْن َم ْع ِرفَ ِة ذلِ َ
فَ ُه َو ٌّ
تاب:چنین فردی اهل شکّ و تردید در دین و ایمان است .این فرد اهل ایمان نیست.
راك َو ُم ْر ٌ
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يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
ِِ
ين .این خطابها خیلی معنا دارد .گویا امیرالمؤمنین
ْ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
پلّهپلّه اینها را صدا میزنند و به یک افق بلندتر میآورند و این دو هم پذیرا میشوند و لبّیک
میگویند .حضرت فرمودند :ای سلمان و ای اباذر! عرض کردند :لبّیک یا امیرالمؤمنین؛ یعنی با همهی
وجود آمادهی پذیرشیم.
قال
َ

الل َع َّز و ج َّل و م ْع ِرفَةُ ِ
م ْع ِرفَتِی بِالنورانِيَّ ِة م ْع ِرفَةُ ِ
الل َع َّز َو َج َّل َم ْع ِرفَتِی بِالنورانِيَّ ِة :معرفت من به نورانیّت،
َ َ َ َ
َ
َ

همان معرفت خدای عزّوجلّ است؛ و معرفت خدای عزّوجلّ ،معرفت منِ امیرالمؤمنین به نورانیّت است.
میبینید حقیقت والیت و حقیقت توحید ،در چه نقطهای دیگر تعدّد ندارد؛ دو تا نیست؛ یکی است.
معرفت امیرالمؤمنین

به نورانیّت ،معرفتاهلل است و معرفتاهلل ،معرفت امیرالمؤمنین

نورانیّت است .جملهی زیبای اباعبداهللالحسین

به

در مورد معرفتاهلل 7در آن حدیثی که در مباحث

درسهایی از مکتب عاشورا خدمتتان عرض کردم نیز [همین مضمون را دارد ].ایشان فرمودند :خدای
متعال بندگان را نیافرید ،مگر برای معرفتاهلل .بعد حضرت توضید دادند :معرفتاهلل ،معرفت اهل هر
واجباالطاعه ومُفتَرِضالطّاعه قرار داده است؛

زمان است به امام خود؛ امامی که خدای متعال او را
یعنی حقیقت معرفتاهلل و حقیقت معرفتالولی ،در اوج قلّهی خود به یک نقطه ختم میشود.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
الصل َة َو
ص الَّ ِذی َ
يموا َّ
ين الْخال ُ
فاء َو يُق ُ
ين لَهُ الد َ
قال اللُ تَعالى « َو ما اُم ُروا اْل ليَ ْعبُ ُدوا اللَ ُم ْخلص َ
َو ُه َو الد ُ
ين ُحنَ َ
الزكا َة و ذلِ َ ِ
ين الْ َقي َم ِة» :2امیرالمؤمنین
يُ ْؤتُوا َّ َ
كد ُ

فرمودند :و این همان دین خالص و اسالم نابی است

که خدای تعالی در قرآن فرمود :امر نشدند مگر به اینکه خدا را با اخالص تمام بندگی کنند؛ دین
حنیف ،پاک و یکتاپرستانهای داشته باشند و نماز را به پا بدارند و زکات بدهند؛ و این دین استوار و
قیّم است .آن دین خالص و قیّم ،همان معرفت منِ امیرالمؤمنین به نورانیّت است.

وکراجکی،کنزالفوائد،ج،1ص.922

ق،عللالشّرایع،ج،1ص3؛مجلسی،بحاراالنوار،ج،3ص912

.7صدو
.2سورهیبیّنه،آیهی .3
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ول ما اُِم ُروا اِْل بِنُبُ َّوِة ُم َح َّم ٍد
يَ ُق ُ

الس ْم َحةُ .امیرالمؤمنین
ْحنِ ِيفيَّةُ ال ُْم َح َّم ِديَّةُ َّ
ين ال َ
َو ُه َو الد ُ

فرمودند:

ِ ِ ِ
ِِ
ين ،در واقع [مقصودش این است که] اینها امر
ين لَهُ الد َ
اینکه قرآن فرمودَ :و ما اُم ُروا اْل ليَ ْعبُ ُدوا اللَ ُم ْخلص َ
نشدند ،مگر به نبوّت پیامبراکرم

و آن ،همان دین خالص است؛ دین پیامبراکرم

آسان و سهلی است که رسولاهلل

آورده است.

است؛ دین

ِ
ِ
الصلةَ .آیه این بودَ :و ما اُِم ُروا اِْل
يموا َّ
يمو َن َّ
الصلةَ .خدای متعال در ادامهی آیه فرمودَ :و يُق ُ
َو قَ ْولُهُ يُق ُ
ِ
ِ
ِِ
الصلةَ .آن یکتاپرستی ،آیین رسولاهلل
يموا َّ
فاء َو يُق ُ
ين لَهُ الد َ
ليَ ْعبُ ُدوا اللَ ُم ْخلص َ
ين ُحنَ َ
نبوّت پیامبر

و پذیرفتن

ِ
ِ
قام
يمو َن َّ
قام َوْليَتی فَ َق ْد اَ َ
الصلةَ فَ َم ْن اَ َ
است .حال ،اقامهی صالة چیست؟ َو قَ ْولُهُ يُق ُ

الصلةَ :هرکس والیت مرا بر پا داشت ،نماز را بر پا داشته است.
َّ
ِ
ب اَو نَب ٌّی مرسل اَو َع ْب ٌد م ْؤِمن امتَحن الل قَ لْبهُ لِ ِْل ِ
ِ
يمان :و
ب ْل يَ ْحتَ ِملُهُ اِْل َملَ ٌ
ب ُم ْستَ ْ
قامةُ َوْليَتی َ
ُ ٌ ْ ََ ُ َ
ُْ َ ٌ ْ
ك ُم َق َّر ٌ ْ
َو ا َ
ص َع ٌ
ص ْع ٌ
بر پا داشتن والیت من ،بسیار دشوار و صَعب است؛ بهگونهای که جز مَلَک مقرّب یا پیامبر مرسل ،یا
بندهی مؤمنی که خدا قلب او را با ایمان امتحان کرده باشد ،دیگری قدرت اقامهی والیت مرا ندارد.
فَالْملَ ِ
َم يَ ْحتَ ِملْهُ :مَلَک و فرشته هنگامی که مُقَرَّب نباشد ،قدرت تحمّل بار والیت منِ
َ ُ
َم يَ ُك ْن ُم َق َّرباً ل ْ
ك اذا ل ْ
ِ ِ
َم يَ ْحتَ ِملْهُ :نبی هم هنگامی که رسول نباشد ،قدرت تحمّل بار
َم يَ ُك ْن ُم ْر َسلً ل ْ
علی را نداردَ .و النَّبی اذا ل ْ
ِ ِ
َم يَ ُك ْن
والیت مرا ندارد .همانطور که میدانید ،همهی اَنبیاء ،مُرسَل و رسول نبودندَ .و ال ُْم ْؤم ُن اذا ل ْ
َم يَ ْحتَ ِملْهُ :و مؤمن هم هنگامی که قلبش آزموده به ایمان نباشد ،تحمّل بار والیت منِ علی را
ُم ْمتَ َحناً ل ْ
ندارد؛ و نمیتواند حامل معرفت من به نورانیّت شود؛ نمیتواند والیت مرا اقامه کند.
قُل ُ ِ
ِِ
ين َم ِن ال ُْم ْؤِم ُن َو ما نِهايَتُهُ َو ما َحدهُ َحتى اَ ْع ِرفَهُ :سلمان عرض میکند یا امیرالمؤمنین!
ْت يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
مؤمنی که شما میگویید اگر قلبش به ایمان امتحان شده باشد ،میتواند والیت شما را اقامه کند،
کیست؟ نهایت درجه و کمال این مؤمن کجاست؟ حدّ و مرز ایمان چیست؟ بفرمایید تا من به آن
معرفت و شناخت پیدا کنم.
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قال
َ

يا اَبا َع ْب ِد ِ
الل :امیرالمؤمنین

ك يا اَخا ر ُس ِ
ول
ْت لَبَّ ْي َ
خطاب به سلمان فرمودند :یا اباعبداهلل! قُل ُ
َ

ِ
قال ال ُْم ْؤِم ُن ال ُْم ْمتَ َح ُن ُه َو الَّ ِذی ْل يُ َرد ِم ْن اَ ْم ِرنا اِل َْي ِه َر ْیءٌ اِْل
الل :عرض کردم :لبّیک ای برادر رسول خداَ .
ِ ِِ
ش َّ
ب :امیرالمؤمنین
َم يَ ُ
ُر ِر َ َ
َم يَ ْرتَ ْ
ك َو ل ْ
ص ْد ُرهُ ل َقبُوله َو ل ْ

فرمودند :مؤمنِ امتحان شده و امتحان داده،

کسی است که از امر ما هیچچیز به او ارجاع نمیشود ،مگر اینکه خدا سینهی او را برای قبول و پذیرا
شدن آن باز کرده است؛ و در آن زمینه تردید نمیکند و دچار شک نمیشود .هرچه هم که مقام
عظیمی از مقامات ما به او معرّفی شود ،او در مورد صداقت و وجود چنین مقامی برای ما دچار تردید
نمیشود و ظرفیّت پذیرش آن حقیقت را دارد.
قال ا ْعلَم يا اَبا َذ ٍّر :حضرت به اباذر رو کردند و فرمودند :بدان ای اباذر! اَنَا َع ْب ُد ِ
الل َع َّز َو َج َّل َو َخلِي َفتُهُ َعلى
َ ْ
ِع ِ
باد ِه :من عبد خدای عزّوجلّ هستم .اوج بلندای مقام مخلوق ،مرتبهی عبودیّت محض حضرت حقّ
است .باالتر از مرتبهی عبودیّت ،مرتبهی دیگری وجود ندارد؛ لذا شما در تشهّد نماز هم شهادت به
عبودیّت رسولاهلل
پیامبر

را مقدّم بر شهادت به رسالت ایشان قرار میدهید؛ یعنی عبد بودن

مهمتر از رسول بودن ایشان است .اَنَا َع ْب ُد ِ
الل َع َّز َو َج َّل :منِ امیرالمؤمنین عبدِ اهلل هستم؛

عبد هیچکس و هیچچیز در عالم نیستم؛ عبد خدای عزّوجلّ هستم .و َخلِي َفتُهُ َعلى ِع ِ
باد ِه :و قائممقام و
َ
جانشین خدا در بین بندگان او هستم؛ در بین همهی بندگان خدا .همهی اهل آسمانها و زمین ،عبدِ
خدا هستند و من خلیفهی خدا بر عباداهلل هستم .همهی آنها زیر قلمرو حکم منِ امیرالمؤمنین قرار
دارند.
ضلِنا ما ِر ْئتُ ْم فَِانَّ ُك ْم ْل تَ ْب لُغُو َن ُك ْنهَ ما فِينا َو ْل نِهايَتَهُ :ما را ربّ قرار ندهید! ما را
ْل تَ ْج َعلُونا اَ ْرباباً َو قُولُوا فِی فَ ْ
مستقلّ در وجود و حیات و علم و قدرت نپندارید؛ که گمان کنید العیاذباهلل ما نیازی به خدا نداریم .ما
را ربّ قرار ندهید! خدایان قرار ندهید! و آنگاه آنچه میخواهید ،در فضیلت ما دادِ سخن بدهید؛ امّا
بدانید هرآینه شما به کُنه آنچه در ما وجود دارد و به اوج قلّهی کماالتی که در ما هست ،راه نخواهید
داشت .هرچه به گمان خودتان بلندپروازی کنید ،راه به قلّهی کماالت ما ندارید .همانطور که
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امیرالمؤمنین

الس ْي ُل :هر فیضی در عالم وجود جاری شده
در خطبهی شقشقیّه فرمودند :يَ ْن َح ِد ُر َعنی َّ

است ،از قلّهی منِ امیرالمؤمنین جاری شده و از دامنهی من به همهی مخلوقات رسیده است؛ چه
ِ
َی الطَّْي ُر9:و هیچ پرندهی تیزپروازی به قلّهی من راه
فیوضات معنوی و چه فیوضات مادّیَ .و ْل يَ ْرقى ال َّ
ندارد .نه اینکه کسی نمیتواند به جایی که من هستم برسد؛ نه! پرندهی تیزپرواز اندیشهی هیچ
حکیمی و پرندهی تیز پرواز دل هیچ عارفِ مکاشفی هم به قلّهی معرفت من راه ندارد و نمیتواند
بفهمد من کیستم .هرچه میخواهید در فضیلت من داد سخن بدهید؛ به اینکه بشناسید من چه کسی
هستم ،راهی ندارید.
ص ُفهُ و اَ ِ
فَِا َّن الل َع َّز و ج َّل قَ ْد اَ ْعطانا اَ ْكب ر و اَ ْعظَم ِمما ي ِ
ص ُف ُك ْم اَ ْو يَ ْخطُُر َعلی قَ ل ِ
ْب اَ َح ِد ُك ْم فَِاذا َع َرفْ تُ ُمونا ه َكذا
َ
َ َ َ
َ
ََ َ
َ
فَاَنْ تُ ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن :حضرت فرمودند :هرآینه خدای عزّوجلّ به ما بزرگتر و عظیمتر از آنچه کسی وصف
کند ،یا خود منِ امیرالمؤمنین در مورد خودم وصف کنم ،و بزرگتر از آنچه بتواند به قلب هریک از شما
خطور کند ،به ما عطا کرده است؛ در ظرفِ وصف نمیگنجد .حتّی منِ امیرالمؤمنین هم اگر بخواهم
توصیف کنم ،حقّ آن ادا نمیشود؛ چه رسد به شما .شاید بتوان این عبارت را با یک تغییر اِعراب ،به
ص ُفهُ و ِ
این شکل هم خواند :قَ ْد اَ ْعطانا اَ ْكب ر و اَ ْعظَم ِمما ي ِ
اص ُف ُك ْم اَ ْو يَ ْخطُُر َعلی قَ ل ِ
ْب اَ َح ِد ُك ْم .البتّه در کتب
َ
ََ َ
َ
حدیث بیشتر همان و اَ ِ
ص ُف ُك ْم نقل شده است؛ امّا به این شکل هم میتوان خواند .با حذف فتحهی واو،
َ
و وصل کردن آن به عبارت بعدیش میشود :خدای عزّوجلّ بزرگتر و عظیمتر از آنچه وصفکنندهی
شما توصیف میکند؛ یا به قلب هریک از شما خطور میکند[ ،به ما] عطا کرده است .فَِاذا َع َرفْ تُ ُمونا
ه َكذا فَاَنْ تُ ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن :پس آنگاه که شما ما را اینگونه شناختید ،مؤمنید؛ یعنی وقتی چنین مقام و
منزلتی برای ما باور داشتید ،آنوقت است که میتوان به شما گفت مؤمن؛ چون سؤال کرد َم ِن ال ُْم ْؤِم ُن.
ْت يا اَخا رس ِ ِ
ك :سلمان گفت :عرض کردم :ای برادر رسول
َ
قام َّ
قام َوْليَتَ َ
قال َسلْما ُن قُ ل ُ
الصلةَ اَ َ
ول الل َو َم ْن اَ َ
َُ
خدا! هرکس نماز را به پا دارد ،والیت تو را بر پا داشته است؟

شهرآشوب،مناقب،ج،2ص.204
ابن 
رضی،نهجالبالغه،خطبهی،9ص42؛مفید،ارشاد،ج،1ص227؛ 
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قال نَعم يا سلْما ُن تَص ِد ُ ِ
الص ِ
ك قَ ولُهُ تَعالى فِی ال ِ
ْك ِ
لة َو اِنَّها لَ َكبِ َيرةٌ اِْل َعلَى
الص ْب ِر َو َّ
استَ ِعينُوا بِ َّ
ْ
تاب ال َْع ِزي ِز « َو ْ
يق ذل َ ْ
َ َْ َ
ِِ
ين» :10فرمودند :آری سلمان ،و تصدیق این سخن که هرکس نماز را به پا دارد ،والیت مرا به پا
الْخارع َ
داشته است ،آیهی قرآن و سخن خدا در کتاب عزیزش است؛ آنجا که فرمود :به صبر که روزه است ،و
صالة که نماز است اِستعانت جویید و مدد بگیرید ،و آن جز بر خاشعان سنگین و بزرگ و دشوار است.
ول ِ
الل
الص ْب ُر َر ُس ُ
فَ َّ
رسولاهلل

 :حقیقت و باطن صبر که در این آیه فرمود به صبر (به روزه) استعانت جویید،

است.و َّ ِ
قال اللُ تَعالىَ « :و
قامةُ َوْليَتِی :و نماز ،بر پا داشتن والیت من است .فَ ِم ْنها َ
الصلةُ ا َ
َ

ِ
ِ
َم يَ ُق ْل َو اِنَّ ُهما لَ َكبِ َيرةٌ :به همین سبب است که خدای تعالی فرمود :و آن دشوار است؛ و
انَّها لَ َكب َيرةٌ» َو ل ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين :زیرا این
نفرمود آن دو دشوار و سنگین است جز بر خاشعان؛ ْلَ َّن ال َْوْليَةَ َكب َيرةٌ َح ْملُها اْل َعلَى الْخارع َ
والیت است که حمل آن جز بر خاشعان ،بسیار بزرگ و دشوار است .و ال ِ
ْخارعُو َن ُه ُم الش َيعةُ
َ
الْمستَْب ِ
ص ُرو َن :خاشعانی که اِقامهی والیت بر ایشان دشوار نیست ،همانا شیعیان روشنبین و بیدار و
ُْ
بینای اهلبیت

هستند.

ك ِْلَ َّن اَ ْهل اْْلَقا ِو ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِج و غَْي ِرِهم ِمن الن ِ
اصبِيَّ ِة يُِقرو َن لِ ُم َح َّم ٍد
َو ذلِ َ
يل م َن ال ُْم ْرجئَة َو الْ َق َد ِريَّة َو الْ َخوار ِ َ
ْ َ
َ

س
ل َْي َ

لف و هم م ْختلِ ُفو َن فِی وْليتِی م ْن ِكرو َن لِذلِ َ ِ
ِ
ِ َِّ ِ
يل :از همین روست که اهل
بَ ْي نَ ُه ْم خ ٌ َ ُ ْ ُ َ
َ َ ُ ُ
ك جاح ُدو َن بها اْل الْ َقل ُ
سخنان یاوه و باطل ،مثل مُرجِئِه ،قَدَریّه ،خوارج و دیگر ناصبیان ،اقرار به نبوّت پیغمبراکرم
و بینشان هیچ اختالفی بر سر این نیست که پیغمبراکرم

دارند

رسول خداست؛ امّا در والیت من

اختالف دارند و منکر والیت من هستند؛ و جز اندکی که شیعیان من هستند ،منکر والیت

منند.

قال «اِنَّها لَ َكبِيرةٌ اِْل َعلَى ال ِ
َّ ِ
ين» :و این شیعیان من ،یعنی همان
ْخار ِع َ
ص َف ُه ُم اللُ فِی كِتابِ ِه ال َْع ِزي ِز فَ َ
ين َو َ
َو ُه ُم الذ َ
َ
قلیل ،کسانی هستند که خدای متعال در کتاب عزیزش ،قرآن ،آنها را توصیف فرموده است؛ آنجا که
قال الل تَعالى فِی مو ِ
ض ٍع آ َخ َر فِی كِتابِ ِه
میفرماید :هرآینه آن جز بر خاشعان ،دشوار و سنگین استَ .و َ ُ
َْ
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ال َْع ِزي ِز فِی نُبُ َّوِة ُم َح َّم ٍد

قال َع َّز و ج َّل «و بِْئ ٍر معطَّلَ ٍة و قَص ٍر م ِش ٍ
يد» .11بعد حضرت یک
َو فِی َوْليَتِی فَ َ
َُ َ ْ َ
َ َ َ

شاهد دیگر از قرآن آوردند و فرمودند :خدای متعال در جای دیگری از کتاب عزیز خود ،در رابطه با
و والیت من فرمود :و بِْئ ٍر معطَّلَ ٍة و قَص ٍر م ِش ٍ
يد:چه شدند آن چاههایی که معطّل
َ َُ َ ْ َ

نبوّت پیامبراکرم

ص ُر ُم َح َّم ٌد َو الْبِْئ ُر ال ُْم َعطَّلَةُ َوْليَتِی َعطَّلُوها َو
گذارده شدند و چه شدند آن قصرهای برافراشته؟ فَالْ َق ْ
َج َح ُدوها :آن قصر برافراشته ،پیامبراکرم است ،و آن چاه متروکه و ترک شده ،والیت من است که آن را
تعطیل و انکار کردهاند.
و من لَم ي ِق َّر بِوْليتِی لَم ي ْن َف ْعهُ ِْ
اْلقْر ُار بِنُبُ َّوِة ُم َح َّم ٍد
َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ

 :و کسی که به والیت من اِقرار نمیکند ،اِقرار به

برای او سودی نمیبخشد .اِْل اَنَّ ُهما م ْقر ِ
ونان :جز این نیست که نبوّت
َُ

نبوّت پیغمبراکرم

ك اَ َّن النَّبِ َّی نَبِ ٌّی ُم ْر َس ٌل َو ُه َو
و والیت من ،قرین همدیگر هستند و از هم جدایی ندارندَ .و ذلِ َ

پیامبر

اِمام الْ َخل ِْق و َعل ٌّی ِمن ب ْع ِد ِه اِمام الْ َخل ِْق و و ِ
صی ُم َح َّم ٍد
ُ
ُ
َْ
َ َ
َ
مرسل و پیشوای خلق است؛ و بعد از او ،علی

 :به این خاطر است که پیغمبراکرم

 ،امام خلق و وصیّ پیامبر

قال لَهُ النَّبِی
استَ .كما َ

اَنْ َ ِ ِ ِ
هارو َن ِم ْن ُموسى اِْل اَنَّهُ ْل نَبِ َّی بَ ْع ِدی :همانگونه که پیامبراکرم
ت منی ب َم ْن ِزلَة ُ
امیرالمؤمنین

نبیّ

به

فرمودند :هرآینه تو نسبتبه من به منزلهی هارون نسبتبه موسی هستی؛ جز آنکه

بعد از من پیامبری نخواهد بود و نیست.
و اَ َّولُنا مح َّم ٌد و اَوسطُنا مح َّم ٌد و ِ
آخ ُرنا ُم َح َّم ٌد :نخستینِ ما محمّد است؛ میانه و وسط ما هم محمّد و آخرِ
َُ َ َْ َُ َ
َ
ما هم محمّد است .البتّه این یک معنای ظاهری دارد؛ یعنی اگر آن را در چهارده معصوم
بگیرید ،اوّلینشان که پیامبر
زمان

است؛ میانهی آنها که امام باقر

در نظر

است و آخرین آنها که امام

است ،نام هر سه ،محمّد است .یک معنای باطنی هم دارد و آن اینکه اوّلینشان ،وسطشان و
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آخرشان یک حقیقتند؛ تعدّد و اِنفِکاک نیست؛ یک حقیقتند در تجلّیات متعدّد .بنابراین ،نمیتوان یکی
را پذیرفت و دیگری را رد کرد .همه یکی هستندُ :کلنا نور ِ
واح ٌد.
ٌ

12

ِ 13
ِ
قال الل تَعالى «و ذلِ َ ِ
ك بِعو ِن ِ
ِ
الل َو
فَ َم ِن ْ
ْم َل َم ْع ِرفَتی فَ ُه َو َعلَى الدي ِن الْ َقي ِم َكما َ ُ
ين الْ َقي َمة» َو َساُبَي ُن ذل َ َ ْ
َ
استَك َ
كد ُ

تَ ْوفِ ِيق ِه :بنابراین هرکس معرفت مرا به حدّ کمال برساند و در حدّ کمال طلب کند ،بر دینِ قیّم و استوار
قرار دارد؛ همانگونه که خدای متعال فرمود :ذلِ َ ِ
ين الْ َقي َم ِة :آن است دین قیّمه و استوار و بهزودی
كدُ
من این مطلب را به عون و یاری خدا و با توفیق الهی برای شما تبیین میکنم.
يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
وات ِ
ِِ
ك .دوباره حضرت ،آنها را صدا زدند؛ یعنی
الل َعلَْي َ
صلَ ُ
ْ
ين َ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
دارند آنها را پلّه به پلّه باال میبرند؛ آنها را به افق دیگری فرا میخوانند و آنها هم لبّیک میگویند.
ت اَنَا و مح َّم ٌد نُوراً ِ
واحداً ِمن نُوِر ِ
الل َع َّز َو َج َّل :امیرالمؤمنین
َ
قال ُك ْن ُ َ ُ َ
ْ

فرمودند :من و پیامبراکرم نور

ش َّق فَ َ ِ
صِ
ف ُك ْن ُم َح َّمداً َو
ور اَ ْن يُ َ
بار َك َو تَعالى ذلِ َ
قال للن ْ
ك الن َ
واحدی از نور خدای عزّوجلّ بودیم .فَاََم َر اللُ تَ َ
َ ِ
صِ
ف ُك ْن َعلياً :پس خدای تبارک و تعالی به آن نور ،امر فرمود که از وسط شکافته و دو نیم شود.
قال للن ْ
بعد خداوند به یکی از این نیمهها فرمود :محمّد باش و به دیگری فرمود :علی باش .پس ما یک
ول ِ
الل
قال َر ُس ُ
گوهریم؛ یک نوریم که مُنشَقّ شدیم و دو تجلّی از ما ظاهر شده است .فَ ِم ْنها َ
ِمنی َو اَنَا ِم ْن َع ِل ٍّی َو ْل يُ َؤدی َعنی اِْل َعلِ ٌّی :از همین رهگذر بود که پیامبراکرم

َعل ٌّی

فرمودند :علی از من

است و من از علی؛ و از جانب من جز علی ،کسی مأموریت را ادا نمیکند .چه زمانی
[پیامبراکرم
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ِ
] این را فرمودند؟ َو قَ ْد َو َّجهَ اَبا بَ ْك ٍر بِبَر َ ِ َّ
يل
اء َة الى َمكةَ فَ نَ َز َل َج ْب َرئ ُ

قال
قال يا ُم َح َّم ُد َ
فَ َ

ول ِ
الل:

صدوق،عللالشرایع،ص212؛مجلسی،بحاراالنوار،ج،92ص 902

قال َر ُس ُ
ودیلمی،ارشادالقلوب،ج،2ص:413( َ

َخلَ َقنِی الله تَبار َك و تَعالى و اَ ْهل ب يتِی ِمن نُوٍر ِ
 :233(ع ِن النبی
واح ٍد) وحرّعاملی،اثباتالهداة،ج،2ص 
َ َ َْ ْ
َ ُ َ َ

ٍ
حديث :اِ َّن اللَ اَ ْوحى
فِی

ِ
ياء و علِی سي ُد ْاْلَو ِ ِ
ِ
اِلَي ِه لَي لَةَ ِْ ِ
فاطمةَ و الْحسن و الْحسين و ْاْلَئِ َّمةَ ِمن نُوٍر ِ
ِ
واح ٍد).
صياء يا ُم َح َّم ُد انی َخلَ ْق ُ
اْل ْسراء :اَنْ َ
ْ ْ
ْ
ْ
ت َسي ُد ْاْلَنْبِ َ َ ٌّ َ
ت َعلياً َو َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
همچنیندربحاراالنوار،ج،23باباَنَّهم نُور ِ
واح ٌد مشتملبراحادیثیبااینمضموناست.
ُْ ٌ
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لَبَّ يك َ ِ
ك :پیغمبر
ت اَ ْو َر ُج ٌل َع ْن َ
َْ
قال ا َّن اللَ يَأْ ُم ُر َك اَ ْن تُ َؤديَها اَنْ َ

این جمله را در حالی فرمودند که ابابکر

همراه با سورهی برائت (توبه) رو به مکّه گذارده بود که جبرئیل
پیامبر

نازل شد و عرض کرد :ای پیامبر!

فرمودند :لبّیک .جبرئیل عرض کرد :خدای متعال به تویِ پیامبر امر میکند که ابالغ

سورهی برائت به مشرکان مکّه را یا خودت انجام دهی ،یا مردی که از تو و از جانب تو باشد .فَ َو َّج َهنِی
فِی استِر ِ
داد اَبِی بَ ْك ٍر فَ َر َد ْدتُهُ :پس پیامبر
ْْ

مرا بهسوی ابوبکر فرستاد ،تا او را برگردانم .من رفتم و

ول ِ
الل أَنَ َز َل فِ َّی الْ ُق ْرآ ُن؟ اینجا نکتهی خیلی
قال يا َر ُس َ
ابوبکر را از میانهی راه برگرداندم .فَ َو َج َد فِی نَ ْف ِس ِه َو َ
ظریفی است .میفرماید :وقتی من ابوبکر را برگرداندم و گفتم پیامبر

فرمودهاند برگرد ،تو

نمیتوانی ابالغکنندهی سورهی برائت به مردم مکّه باشی ،ابوبکر در درون خودش یک نگرانییی پیدا
کرد؛ عرض کرد :یا رسولاهلل! راجعبه من آیهای نازل شد که نفاق باطن مرا ظاهر و مرا رسوا کرده
قال ْل َو ل ِك ْن ْل يُ َؤدی اِْل اَنَا اَ ْو َعلِ ٌّي :پیامبراکرم
باشد؟ َ

فرمودند :نه ،آیهای در مورد تو نازل نشد؛

امّا این مأموریّت ،یعنی ابالغ سورهی توبه به مردم مکّه را جز من یا علی ،کس دیگری نمیتواند انجام
دهد.
ول ِ
ك يا اَخا ر ُس ِ
الل :امیرالمؤمنین
ب قاْل لَبَّ ْي َ
يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
َ
امیرالمؤمنین

فرمودند :ای سلمان و ای جندب!

با هر بار از این صدا زدنها ،افق به افق این دو را باال میبرند .عرض کردند :لبّیک ای

برادر رسول خدا!
قال
َ

ِ
ول ِ
ص ِحي َف ٍة يُ َؤديها َع ْن ر ُس ِ
الل
َم ْن ْل يَ ْ
صلُ ُح ل َح ْم ِل َ
َ

ف ي ْ ِِ
مام ِة؟ فرمودند :کسی که
صلُ ُح ل ْل َ
َك ْي َ َ

صالحیّت ندارد که نامهای را ابالغ کند ،چگونه برای امامت و پیشوایی مردم ،بعد از پیامبر
صالحیّت دارد؟
ول ِ
الل
ب فَاَنَا َو َر ُس ُ
يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
خدا
رسولاهلل

ُكنا نُوراً ِ
واحداً :ای سلمان و ای جندب! من و رسول
ت اَنَا و ِ
صطَفى و ِ
صيَّهُ ال ُْم ْرتَضى:
ص ْر ُ
ُم َح َّم ٌد ال ُْم ْ
َ
َ

ول ِ
الل
صار َر ُس َ
یک نور واحد بودیمَ .

صار
پیامبر ستوده شدهی برگزیده شد ،و من وصیّ پسندیده و مورد رضایت او شدمَ .و َ

ِ
اط َق و ِ
ت :پیامبر ناطق و گویا شد ،و من صامت و ساکت شدمَ .و اِنَّهُ ْل بُ َّد فِی ُكل
ص ْر ُ
ت اَنَا الص ِام َ
ُم َح َّم ٌد الن َ
14

ناط ٌق و ِ
عص ٍر ِمن ْاْلَ ْعصا ِر اَ ْن ي ُكو َن فِ ِيه ِ
ت :و هرآینه چاره و گریزی نیست از اینکه در هر عصری از
صام ٌ
َ
َ
َ ْ َ
اعصار ،ناطق و گویایی وجود داشته باشد و ساکت و خاموشی؛ یک ولیّ ناطق و یک ولیّ صامت.
ِ
يا سلْما ُن صار مح َّم ٌد الْم ْن ِذر و ِ
ی :پیامبراکرم مُنذِر و هشداردهنده و انذارکننده شد ،و من
ص ْر ُ
َ َُ
َ
ُ ََ
ت اَنَا الْهاد َ
ِ
ت م ْن ِذر و لِ ُكل قَ وٍم ٍ
هاد» :14و این است سخن خدای
هادی و راهنما شدمَ .و ذلِ َ
ْ
ك قَ ْولُهُ َع َّز َو َج َّل «انَّما اَنْ َ ُ ٌ َ
عزّوجلّ که فرمود :ای پیامبر ،هرآینه تو انذارکننده ،هشداردهنده و اخطارکنندهای؛ امّا برای هر قومی
هدایتگر و راهنمایی وجود دارد .پیامبر
الْم ْن ِذر و اَنَا ال ِ
ْهادی :پس رسول خدا
ُ َُ

ول ِ
الل
منذر است و من هادی ،راهنما و راهبرم .فَ َر ُس ُ
منذر است و من هادی و راهنما.

ِ
داد َو ُكل َری ٍء ِع ْن َدهُ بِ ِم ْقدا ٍر؛ عالِ ُم الْغَْي ِ
ب َو َّ
هاد ِة
الش َ
حام َو ما تَ ْز ُ
«اللُ يَ ْعلَ ُم ما تَ ْح ِم ُل ُكل اُنْثى َو ما تَغ ُ
يض ْاْلَ ْر ُ
ْ
عال؛ سواء ِم ْن ُكم من اَس َّر الْ َقو َل و من ج َهر بِ ِه و من ُهو مستَ ْخ ٍ
الْ َكبِير الْمتَ ِ
بات
ب بِالنَّها ِر؛ لَهُ ُم َعق ٌ
ف بِاللَّْي ِل َو سا ِر ٌ
َ ٌ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َْ َ ُ ْ
ُ ُ
ِمن ب ْي ِن ي َديْ ِه و ِمن َخل ِْف ِه ي ْح َفظُونَهُ ِمن اَ ْم ِر ِ
الل» :15بعد امیرالمؤمنین
ْ
َ
ْ َ َ َ ْ

این آیات شریفه را تالوت

فرمودند :خدا میداند هر زنی ،چه فرزندی را حامل است .خدا به آنچه از ارحام کاسته میشود ،یا بر
آنها افزوده میشود ،آگاه است؛ و هر چیزی در نزد خدا ،مقدار و اندازهی تعریف شدهای دارد .خدا عالِم
غیب و عالِم شهادت است؛ عالِم باطن و مخفی و عالِمِ ظاهر و آشکار است .خدا کبیر و بزرگ و متعال و
بلند است[ .برای خدا] یکسان است که کسی از شما سخن خود را سرّی و مخفی بگوید؛ یا با جهر و
بلند ادا کند .خدا همهی آنها را یکسان میفهمد و مطّلع است .خدا بر کسی که مخفیانه حرف میزند
و بر کسی که آشکارا و عَلَنی حرف میزند ،آگاه است؛ همینطور چه فرد در تاریکی شب باشد یا در
روشنایی روز ،خدای متعال به وجود او آگاه است .همه برای خدا یکسان است .خدا بر همه آگاه است و
خدای متعال برای هر چیزی از پیش و پسِ او نگهبانی را مأمور کرده و گمارده است که به امر خدا از
آن چیز ،نگهبانی میکند و او را حفظ مینماید.

.14سورهیرعد،آیهی .7
.13سورهیرعد،آیات.11-2
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ب
َ
قال فَ َ
ض َر َ

بِيَ ِد ِه َعلى اُ ْخرى :بعد امیرالمؤمنین

دست روی دست خودشان زدند؛ با یک دست بر

ِ
قال صار مح َّم ٌد ِ
صاحب الْجم ِع و ِ
ب النَّ ْش ِر :پیامبراکرم
ص ْر ُ
دست دیگر خودشان زدندَ .و َ َ ُ َ
َ َْ َ
ت اَنَا صاح َ
صاحب جمع شدند؛ آن روزی که همهی بندگان و خالیق جمع میشوند و من صاحب نَشر شدم؛ آن
ِ
روزی که همهی آفریدگان نَشر پیدا میکنند .و صار مح َّم ٌد ِ
صاحب الْجن َِّة و ِ
ب النا ِر:
ص ْر ُ
َ َ َُ
َ َ َ
ت اَنَا صاح َ
پیامبراکرم

مالک بهشت شدند و بهشت تحت اختیار ایشان قرار داده شد و من صاحب دوزخ

ول لَها ُخ ِذی هذا َو َذ ِری هذا :فردای قیامت من به دوزخ
شدم و اختیار دوزخ به دست من سپرده شد .اَقُ ُ
میگویم این را بگیر و آن را رها کن.
ت اَنَا ِ
ِ
صاحب الْهد ِ
الر ْج َف ِة و ِ
َّة :پیامبراکرم
ص ْر ُ
َ َ
ب َّ َ
صاح َ

صار ُم َح َّم ٌد
َو َ

صاحب رَجفه شدند؛ و

من صاحب هَدّه شدم .هر دوی اینها بهمعنای صدای تکاندهنده است .رَجفه به معنی زلزله و صدایی
است که از زلزله برمیخیزد و هَدّه صدایی است که از فرو ریختن دیوار برمیخیزد و هر دوی اینها به
صیحههای آسمانی یا صداهای در آستانهی بر پا شدن قیامت ،اشاره دارد.
ِ
و اَنَا ِ
ِ
ِ
صاح ُ َّ
ْم ما ِف ِيه :منِ علی صاحب [لوح] محفوظم و خدای
َ
ب الل ْو ِ ال َْم ْح ُفوظ اَل َْه َمنی اللُ َع َّز َو َج َّل عل َ
متعال دانایی و آگاهی بر هرچه در لوح محفوظ است را به منِ علی الهام فرموده است.
17
16
ِ
ْح ِك ِ
صار
نَ َع ْم يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
صار ُم َح َّم ٌد «يس؛ َو الْ ُق ْرآن ال َ
صار ُم َح َّم ٌد «ن َو الْ َقلَ ِم» َو َ
يم» َو َ
ب َو َ

ت اَنَا ِ
ك الْ ُقرآ َن لِت ْشقى» 18و صار مح َّم ٌد ِ
صاحب الْم ْع ِجز ِ
َّْلْلت و ِ
صاحب الد ِ
ات َو
ص ْر ُ
ُم َح َّم ٌد «طه؛ ما اَنْ َزلْنا َعلَْي َ ْ َ
َ َ َُ
َ ُ
َ
َ
ا ْآل ِ
يات :آری ای سلمان و ای ابوذر! پیامبر
پیامبر

ِ
ْح ِك ِ
يم شد .پیامبر
يس؛ َو الْ ُق ْرآن ال َ

ك الْ ُق ْرآ َن لِتَ ْشقى شد و پیامبر
طه؛ ما اَنْ َزلْنا َعلَْي َ

صاحب معجزات و آیات الهی شدم.

.12سورهییس،آیات1و.2
.17سورهیقلم،آیهی.1
.12سورهیطه،آیات1و.2
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ن َو الْ َقلَ ِم شد.

صاحب داللتها شد و منِ علی،

ِ
و صار مح َّم ٌد خاتَم النَّبِيين و ِ
ين :پیامبر
ص ْر ُ
َ َ َُ
َ َ
ت اَنَا خاتَ َم ال َْوصي َ
َ

آخرینِ پیامآوران الهی شد ،و من

آخرینِ اوصیای بالفصل انبیای الهی شدم.
19
ِ
ِ
يم؛ الَّ ِذی ُه ْم فِ ِيه ُم ْختَلِ ُفو َن» :20منِ علی ،صراط مستقیمم .منِ
َو اَنَا «الصرا ُ
يم »  َو اَنَا «النَّبَأُ ال َْعظ ُ
ط ال ُْم ْستَق ُ

ف اِْل ِفی
علی آن خبر عظیمی هستم که خالیق در مورد آن دچار اختالف میشوندَ .و ْل اَ َح ٌد ا ْختَ لَ َ
َوْليَتِی :احدی در اسالم دچار اختالف نشد ،مگر در مورد والیت منِ علی؛ پس نبأ عظیمی که در آن
اختالف میکنند ،منم.
ِ
ِ
الد ْعوِة و ِ
الس ْي ِ
ف :پیامبر
ب َّ
ص ْر ُ
ب َّ َ َ
َو َ
ت اَنَا صاح َ
صار ُم َح َّم ٌد صاح َ

صاحب دعوت شد؛ رسالت دعوت و

تبلیغ دین را بر دوش گرفت و من صاحب سیف و شمشیر شدم و رسالت مبارزه در راه دین را عهدهدار
شدم.
ِ
و صار مح َّم ٌد نَبِياً مرسلً و ِ
ب اَ ْم ِر النَّبِی
ص ْر ُ
َ َ َُ
ُْ َ َ
ت اَنَا صاح َ

 :پیامبر

 ،نبیِّ رسول شد و من صاحب

امر نبی شدم؛ اولیاالمر نبی شدم.
قال الل َع َّز و ج َّل« :ي ل ِْقی الرو ِمن اَم ِرِه َعلى من يشاء ِمن ِع ِ
باد ِه» :21خدای عزّوجلّ در قرآن میفرماید :خدا
َ ْ ْ
َْ َ ُ ْ
ُ
َ ُ َ َ
از فرمان و امر خودش ،روح را بر هریک از بندگان که مشیّتش تعلّق بگیرد ،میفرستد .خدای متعال
روح را بهسوی او مأمور میکند و گسیل میدارد .و ُهو رو ِ
الل ْل ي ْع ِط ِيه و ْل ي ل ِْقی ه َذا الرو اِْل َعلى ملَ ٍ
ك
َ
َ ُ
ُ
َ
َ َ ُ ُ
ب اَو نَبِ ٍّی مرس ٍل اَو و ِ
ص ٍّی ُم ْنتَ َج ٍ
ب :و این همان روح الهی است که خدا او را نمیدهد و نمیفرستد،
ُم َق َّر ٍ ْ
ُْ َ ْ َ
مگر بر مَلَک مقرّب ،یا پیامبر مرسل ،یا وصیّ برگزیده .فَ َم ْن اَ ْعطاهُ اللُ ه َذا الرو َ فَ َق ْد اَبانَهُ ِم َن الن ِ
اس َو
فَ َّو ِ ِ
ِ ِ
ب َو ِم َن ال َْمغْ ِر ِ
سار ِم َن ال َْم ْش ِر ِق اِلَى ال َْمغْ ِر ِ
ب اِلَى
َ
ض ال َْيه الْ ُق ْد َرَة َو اَ ْحيَا ال َْم ْوتى َو َعل َم بما كا َن َو ما يَ ُكو ُن َو َ

یفاتحه،آیهی.2

.13سوره
.20سورهینبأ،آیات2و.9
.21سورهیغافر،آیهی .13
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ِ
الس ِ
َحظَ ِة َع ْي ٍن َو َعلِم ما فِی الضَّمائِ ِر َو الْ ُقلُ ِ
ماوات َو ا ْْلَ ْر ِ
ض :پس کسی که
وب َو َعلِ َم ما فِی َّ
ال َْم ْش ِر ِق فی ل ْ
َ
خدای متعال این روح را به او عطا کند ،او را از بین مردم مشخّص کرده و قدرت را به او تفویض کرده
است .و آن شخص مرده زنده میکند؛ همهی آنچه در گذشته بوده تا ازل ،و آنچه در آینده خواهد بود
تا ابد را میداند و آگاه است؛ و از مشرق عالم بهسوی مغرب ،و از مغرب عالم بهسوی مشرق در یک
چشم به هم زدن سفر میکند؛ و به آنچه در ضمائر و باطن و قلوب و دلهای اشخاص است ،آگاه
است؛ و از آنچه در آسمانها و زمین است ،خبر دارد .منظور از آسمان ،نه فقط آسمان مادّی و اجرام
سماوی است ،بلکه از آسمانها ،آسمان ملکوت و جبروت و الهوت و آسمانهای باال ،از همه خبر دارد.
قال اللُ َع َّز َو َج َّل«:قَ ْد اَنْ َز َل اللُ اِل َْي ُك ْم ِذ ْكراً َر ُسوْلً يَ ْت لُوا َعلَْي ُك ْم
صار ُم َح َّم ٌد الذ ْك َر الَّ ِذی َ
يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
ب َو َ
ِ
آيات ِ
الل» :22ای سلمان و ای ابوذر! پیامبر ذکری شد که خدای عزّوجلّ در قرآن در مورد ایشان فرمود:
هرآینه خدا ذکری را بهسوی شما نازل کرد که آن ذکر ،رسولی است که آیات خدا را بر شما تالوت
میکند.
ِ
ِ
يت ِعلْم الْمنايا و الْبليا و فَصل ال ِ
ْخ ِ
طاب :هرآینه به منِ علی علم مَنایا ،علم بالیا و فصلالخطاب
انی اُ ْعط ُ َ َ َ َ َ ْ َ
داده شده است .علم منایا علم مرگها و نابودی نژادها ،امّتها ،اقوام و امثال اینها میتواند باشد؛ چون
یک معنایمَنیّة مرگ است؛ و بالیا ،حوادث و رخدادهای عظیم و مصائبی است که در عالم رخ خواهد
داد؛ و فَصل ال ِ
ْخ ِ
طاب :و سخنی که سخنِ فصل است .یکی از اسامی قرآن کریم هم فصلالخطاب است؛
َ َْ
ود ْع ُ ِ
ِ ِ ِ ِ
یعنی علم قرآن به من داده شده است .و استُ ِ
ِ
يام ِة :علم قرآن و
َ ْ
ْم الْ ُق ْرآن َو ما ُه َو كائ ٌن الى يَ ْوم الْق َ
ت عل َ
علم به آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد ،نزد منِ علی به ودیعه سپرده شده است.
َو ُم َح َّم ٌد

ِ
اس و ِ
ت اَنَا ح َّجةَ ِ
الل َع َّز َو َج َّل :پیامبراکرم
ص ْر ُ
اَ َ
قام ال ُ
ُ
ْح َّجةَ ُح َّجةً للن ِ َ

حجّتی برای

ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ين ْل
مردم بر پا داشت و من حجّت خدای عزّوجل شدمَ .ج َع َل اللُ لی ما ل ْ
ين َو ا ْآلخ ِر َ
َم يَ ْج َع ْل ْلَ َحد م َن ا ْْلَ َّول َ

.22سورهیطالق،آیات10و .11
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لِنَبِ ٍّی مرس ٍل و ْل لِملَ ٍ
ك ُم َق َّر ٍ
ب :هرآینه خدای عزّوجلّ برای من چیزی را قرار داد که برای احدی از اوّلین و
ُْ َ َ َ
آخرین قرار نداد؛ نه به هیچ پیامبر مُرسَلی داد ،نه به هیچ مَلَک مقرّبی؛ به منِ علی داد.
يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
ِِ
ين :ای سلمان و ای ابوذر! حضرت دوباره اینها را یک افق و
ْ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
یک پلّه باال میبرند .عرض کردند :لبّیک یا امیرالمؤمنین.
قال
َ

الس ِفينَ ِة بِاَ ْم ِر َربی :امیرالمؤمنین
ْت نُوحاً فِی َّ
اَنَا الَّ ِذی َح َمل ُ

پردهها را باال میزنند و افقها را

یکی بعد از دیگری نشان میدهند .امیرالمؤمنین فرمودند :من آن کسی هستم که به امر پروردگارم،
نوح را در کشتی حمل کردم؛ من نوح را نجات دادم.
ِ
ت يونُس ِمن بطْ ِن الْح ِ
وت بِِا ْذ ِن َربی :منِ علی بودم که به اذن پروردگارم ،یونس
ُ
َو اَنَا الَّذی اَ ْخ َر ْج ُ ُ َ ْ َ

را از

شکم آن ماهیِ دریایی که او را بلعیده بود بیرون آوردم.
َّ ِ
وسى بْ ِن ِع ْمرا َن الْبَ ْح َر بِاَ ْم ِر َربی :منِ علی بودم که به امر پروردگارم،
جاوْز ُ
ت بِ ُم َ
َو اَنَا الذی َ
موسیبنعمران

را به سالمت از رود نیل عبور دادم.

و اَنَا الَّ ِذی اَ ْخرج ُ ِ ِ
يم ِم َن النا ِر بِِا ْذ ِن َربی :و منِ علی بودم که به اذن پروردگارم ،ابراهیم خلیل
َْ
َ
ت ابْراه َ

را

از آتش فروزان نمرودی به سالمت بیرون آوردم.
جارها بِِا ْذ ِن َربی :و منِ علی بودم که به اذن
هارها َو فَ َّج ْر ُ
ت عُيُونَها َو غَ َر ْس ُ
َو اَنَا الَّ ِذی اَ ْج َريْ ُ
ت اَ ْر َ
ت اَنْ َ
پروردگارم ،نهرها را جاری کردم ،چشمهها را گشودم و درختها را نشاندم .هرچه در عالم شده است،
من کردهام.
ذاب يَ ْوِم الظلَّ ِة :و من عذاب یومالظلّههستم؛ عذاب روزی که روز تاریک است؛ روز سایه و تاریکی
َو اَنَا َع ُ
است؛ روز قیامت است.
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ
س َو فَ ِه َمهُ قَ ْوٌم :من آن منادییی هستم که
َو اَنَا ال ُْمنادی «م ْن َمكان قَ ِريب» قَ ْد َسم َعهُ الثَّ َقلن الْجن َو اْْلنْ ُ

قرآن میفرماید فردای قیامت ،از محلّ نزدیکی ندا میدهد و ثَقَالن که جنّ و انس هستند ،آن ندا را
میشنوند؛ و گروهی صدای مرا میفهمند .من آن منادی قیامتم.
ٍ
ِ
ِِ
ِ
ين بِلُغاتِ ِه ْم :منِ علی هستم که آن حرف و آن پیام الهی را،
انی َْلَ ْس َم ُع [ َْلُ ْسم ُع ] ُك َّل قَ ْوم ال َ
ين َو ال ُْمنافق َ
ْجبا ِر َ
به همهی اقوام جبّار و ستمگر و منافق و دورو ،با زبان و لغات خودشان میشنوانم.
و اَنَا الْ َخ ِ
ض ُر عالِ ُم ُموسى :آن خضری که به موسی
َ
داوو َد :منِ علی بودم که به سلیمانبنداوود
ُ

درس آموخت ،منِ علی بودمَ .و اَنَا ُم َعل ُم ُسلَْيما َن بْ ِن
 ،پیامبر بزرگ خدا ،درس آموختمَ .و اَنَا ذُو الْ َق ْرنَ ْي ِن:

ذوالقرنین که خدا در سورهی کهف از او نام برده است ،منِ علی هستم .و اَنَا قُ ْدرةُ ِ
الل َع َّز َو َج َّل :و منِ
َ
َ
علی ،قدرت خدای عزّوجلّ هستم.
ب :ای سلمان و ای اباذر! اَنَا ُم َح َّم ٌد َو ُم َح َّم ٌد اَنَا :من محمّدم و محمّد ،من استَ .و اَنَا
يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
ِم ْن ُم َح َّم ٍد َو ُم َح َّم ٌد ِمنی :من از محمّدم و محمّد از من است.
خ ْل ي ْب ِغ ِ
ِ ِ
يان» :24خدای تعالی در سورهی الرّحمن قرآن
َ
قال اللُ تَعالى « َم َر َج الْبَ ْح َريْ ِن يَلْتَقيان؛ بَ ْي نَ ُهما بَ ْرَز ٌ َ
فرمود :آن دو رود ،آن دو دریا به هم پیوستند و بین آنها حائلی است که هیچیک بر دیگری تعدّی
نمیکند .این دو دریا ،والیت و نبوّت هستند.
يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
ِِ
ين :باز یک افق و پلّهی باالتر! حضرت میخواهند اینها را کجا
ْ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
ببرند؟ به کدام افق اینها را راهبر میشوند؟ فرمودند :ای سلمان و ای اباذر! عرض کردند :لبّیک یا
امیرالمؤمنین .این لبّیکی که میگویند ،یعنی ما آمدیم .دیدهاید؛ خدا در حجّ دعوت میکند و حاجیها

ناد الْم ِ
ِ
ناد ِمن م ٍ
یق،آیهی :41و ْ ِ
كان قَ ِر ٍ
يب.
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لبّیک میگویند و میروند .اینها هم همینگونه به امیرالمؤمنین

لبّیک میگویند و میروند؛ و حجّ

باطنی را در مقامات والیت طی میکنند.
ِ
َ ِ
ت و غائِبنا ل ِ
َن يُ ْقتَ لُوا :امیرالمؤمنین
ب َو ا َّن قَ ْتلنا ل ْ
َم يَغ ْ
َم يَ ُم ْ َ َ ْ
قال ا َّن َميتَنا ل ْ

فرمودند مردهی ما نمرده

است؛ ما مرگ نداریم .غایبِ ما غیبت نمیکند؛ ما غایب نداریم؛ ما غیبت نداریم؛ ما غایب نیستیمَ .و اِ َّن
َن يُ ْقتَ لُوا :کشتههای ما کشته نشدهاند .فکر نکنید ما از بین میرویم .ما زندهی همیشه جاویدیم.
قَ ْتلنا ل ْ
وات ِ
ك :ای سلمان و ای اباذر! عرض کردند :لبّیک ای علی که
الل َعلَْي َ
صلَ ُ
ب قاْل لَبَّ ْي َ
ك َ
يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
درود خدا بر تو باد!
قال
َ

اَنَا اَِم ُير ُكل ُم ْؤِم ٍن َو ُم ْؤِمنَ ٍة ِم َّم ْن َمضى َو ِم َّم ْن بَِق َی :فرمودند منِ علی ،امیر همهی مردان و زنان

مؤمن هستم؛ از مؤمنانی که در گذشتهی تاریخ بودهاند و از مؤمنانی که باقی هستند و در آینده
خواهند بود .امیر همهی مؤمنان تاریخ خلقت ،منِ علی هستم؛ لذا لقب امیرالمؤمنین را به احدی جز
علیّبنابیطالب

نمیتوان داد؛ حتّی به خود رسولاهلل

لقب خاصّ علیّبنابیطالب

هم نمیتوان امیرالمؤمنین گفت .این

است.

ت بُِرو ِ ال َْعظَ َم ِة :و منِ علی با روح عظمت تأیید شدم.
َو اُي ْد ُ
و اِنَّما اَنَا َعب ٌد ِمن َعبِ ِ
يد ِ
الل :امّا یادت نرود! من منحصراً بندهای از بندگان خدا هستم؛ چیزی جز این
ْ ْ
َ
نیستم.
سمونا اَ ْرباباً :نکند ما را خدا نام بنهید؛ ما را ربّ بدانید؛ ما را در منزل خدایی بنشانید! نه ،ما عبد
ْل تُ َ
خداییم .همهی این عظمتها ،میوهی عبودیّت و بندگی ماست .نکند ما را در برابر خدا مستقل تصوّر
کنید! نکند ما را شریک خدا قرار دهید و سهمی برای خدا ،سهمی هم برای ما قائل شوید! همهی این
کماالت میوهی عبودیّت محض ماست؛ که در حقّ فانی شدهایم و حقّ در ما تجلّی کرده است .لذا در
ض ِلنا ما ِر ْئتُ ْم فَِانَّ ُك ْم
سمونا اَ ْرباباً َو قُولُوا فِی فَ ْ
عالم ،کار خدایی میکنیم .اینهمه ،میوهی بندگی استْ .ل تُ َ
ِ
لَن تَ ب لُغُوا ِمن فَ ْ ِ
شار الْعُ ْش ِر :ما را خدا ننامید! و آنگاه آنچه میخواهید ،در
ْ ْ
ْ
ضلنا ُك ْنهَ ما َج َعلَهُ اللُ لَنا َو ْل م ْع َ
21

فضیلت ما دادِ سخن بدهید و به گمان خودتان بلندپروازی کنید؛ که هرگز به کُنهِ آن فضیلتی که خدا
برای ما قرار داده است ،راه پیدا نمیکنید و دست نمییابید؛ نه به آن ،به یکدهمِ دهیکِ آن هم
نمیتوانید راه پیدا کنید؛ نمیفهمید ما چه هستیم.
آيات ِ
الل َو َدْلئِلُهُ :زیرا ما آیات خداییم؛ ما دالیل و راهنماها و راهبران مسیر پروردگاریمَ .و ُح َج ُج
ِْلَنا ُ
ِ
الل َو ُخلَفا ُؤهُ :و ما حجّتهای خداییم؛ و ما قائممقامها و جانشینان خدا در عالم خلقتیمَ .و اَُمنا ُؤهُ َو
اَئِ َّمتُهُ :و ما امانتداران خداییم .همهی خلقت ،امانت خدا در نزد ماست .و ما امناءاهلل هستیم .و ما
امامان الهی و پیشوایان الهی هستیم.
الل و لِسا ُن ِ
ِ
ِ
الل :ما وجه و روی خداییم .ما چشم و دیدهی خداییم .ما زبان گویای
َو َو ْجهُ الل َو َع ْي ُن َ
خداییم؛ یعنی اگر خدا بخواهد به کسی رو کند ،با ما به او رو میکند .اگر خدا بخواهد به کسی نگاه
کند ،با ما به او نگاه میکند .اگر خدا بخواهد با کسی سخن بگوید ،توسّط ما با او سخن میگوید .اینها
فانی فِیاهلل هستند؛ ولذا وجهاهلل ،عِیناهلل و لِساناهلل هستند.
بِنا ي عذب الل ِع َ ِ ِ
يب :اگر خدای متعال بخواهد هریک از بندگانش را عذاب کند ،بهسبب ما و
َُ ُ ُ
بادهُ َو بنا يُث ُ
بهوسیلهی ما عذاب میکند .همهکارهی عالم ماییم؛ همهکارهی جهان خلقت ماییم؛ چه در دنیا ،چه در
آخرت .به هرکس بخواهد ثواب و پاداش دهد ،آن ثواب و پاداش را با ما به او میدهد.
ِ
ِِ
اصطَفانا :و خدای متعال از بین همهی مخلوقاتش ،حتّی انبیاء ،مُرسلین
تارنا َو ْ
َّرنا َو ا ْخ َ
َو م ْن بَ ْي ِن َخلْقه طَه َ
َّرنا :یعنی وجود ما از همهی شَوائِب و در همهی مراتبش پاک
و مالئکهی مقرّبین ،ما را تطهیر کرد .طَه َ
است .فکر نکنید تطهیر اهلبیت

فقط تطهیر از گناه است؛ که معصیت نمیکنند و معصوم هستند.

این طهارت ،در تمام مراتب هستی طی میشود و در وجود اهلبیت

تحقّق پیدا میکند .گَرد عالم

کثرت بر دامن آنها ننشسته است .آنها از همهی تعیّنات ،از همهی حدود و محدودیّتها مطهّرندَ .و
اصطَفانا :و خدا ما را
تارنا :و خدا از بین خلقش ما را برگزید؛ از همه ،حتّی از انبیاء و مُرسلینَ .و ْ
ا ْخ َ
انتخاب کرد.
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قال قائِل لِم و َكي َ ِ
يم لَ َك َف َر َو اَ ْر َر َك ِْلَنَّهُ «ْل يُ ْسأَ ُل َعما يَ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن» :25و اگر گویندهای
َو ل َْو َ ٌ َ َ ْ
ف َو ف َ
بگوید چرا؟ چگونه؟ در چه زمینهای؟ چرا خدا چنین کاری با شما کرد؟ چرا چنین چیزهایی به شما
داد ،هرآینه آن فرد ،کافر و مشرک شده است؛ چراکه همانگونه که در قرآن آمده استْ ،ل يُ ْسأَ ُل َعما
يَ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن :خداوند در مورد کاری که میکند ،مورد سؤال واقع نمیشود؛ الزم نیست توضید
بدهد .مخلوقاتند که باید در مورد کارهایشان پاسخگو باشند .دلیلی ندارد خدا در برابر مخلوقاتش
پاسخگو باشد .آنچه حکمت و مشیّت او اقتضا کند ،عمل میکند .بنابراین هرکس در برابر مشیّت خدا
بگوید چرا ،کافر و مشرک شده است.
يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
وات ِ
ِِ
ك :ای سلمان و ای اباذر! عرض کردند:
الل َعلَْي َ
صلَ ُ
ْ
ين َ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
لبّیک یا امیرالمؤمنین! درود خدا بر تو باد!
قال
َ

ت فَ ُه َو ُم ْؤِم ٌن
ت َو فَ َّ
ت َو نَ َّوْر ُ
س ْر ُ
ت َو اَ ْو َ
ت َو بَ ْرَه ْن ُ
ض ْح ُ
ت َو َر َر ْح ُ
ص َّد َق بِما بَيَّ ْن ُ
آم َن بِما قُل ُ
ْت َو َ
َم ْن َ

ِ ِ
ف مستَْب ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْل ْس ِ
ص ٌر قَ ِد انْ تَهى َو بَلَ َغ َو َك َم َل :فرمود:
ُم ْمتَ َح ٌن ْامتَ َح َن اللُ قَ لْبَهُ ل ِْليمان َو َر َر َ َ
لم َو ُه َو عا ِر ٌ ُ ْ
هرکس به آنچه در مقامات خودم گفتم ،ایمان آورد و آن چیزی را که تبیین کردم ،تفسیر کردم ،شرح
و توضید دادم و روشن و مبرهن کردم ،تصدیق کرد ،هرکس این کار را کرد ،فَ ُه َو ُم ْؤِم ٌن ُم ْمتَ َح ٌن :اوست
مؤمن امتحان دادهای که خدای متعال قلب او را با ایمان امتحان کرده و محک زده است و سینهاش را
برای اسالم گشاده کرده است؛ که ظرفیت پذیرش حقیقت اسالم را داشته باشد .اوست عارف
روشنبینی که به انتهای مسیر کمال راه پیدا کرده و به مقصد رسیده و انسان کامل شده است.
ِ
َو َم ْن َر َّ
ب :امّا هرکس در مورد مقاماتی که من
ك َو َعنَ َد َو َج َح َد َو َوقَ َ
ف َو تَ َحيَّ َر َو ْار َ
تاب فَ ُه َو ُم َقص ٌر َو ناص ٌ
در مورد خودمان گفتم ،تردید کند ،عِناد به خرج دهد ،انکار کند ،توقّف کند و متحیّر بماند ،فردی
است که کوتاه آمده و ناصب و ناصبی و دشمن ماست.
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يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب قاْل لَبَّ ي َ ِ
وات ِ
ِِ
ك :فرمودند :ای سلمان و ای جندب! عرض
الل َعلَْي َ
صلَ ُ
ْ
ين َ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
کردند :لبّیک ای امیرمؤمنان .درود خدا بر تو باد!
قال
َ

يت بِِا ْذ ِن َربی :فرمودند :کسی که مردهها را زنده میکند ،کسی که زندهها را
اَنَا اُ ْحيِی َو اُِم ُ

میمیراند ،منِ علی هستم .من هستم که به اذن پروردگارم ،افراد را زنده میکنم و حیات میدهم؛ منم
که افراد را میمیرانم .منِ علی مُحیی و مُمیت هستم.
و اَنَا اُنَبئ ُكم بِما تَأ ُكلُو َن و ما تَد ِ
َّخ ُرو َن فِی بُيُوتِ ُك ْم بِِا ْذ ِن َربی 22:من هستم که به شما خبر میدهم که چه
ُ ْ
َ
َ
میخورید؛ خبر میدهم که در خانههای خودتان چه چیزهایی را پنهان میکنید .من به اذن پروردگارم
بر آنها آگاهم و خبر میدهم.
ضمائِ ِر قُلُوبِ ُك ْم :منِ علی بر مخفیهای دلهای شما آگاهم.
َو اَنَا عالِ ٌم بِ َ
و ْاْلَئِ َّمةُ ِمن اَو ِ
ْلدی
ْ ْ
َ

ِ
ادوا :و ائمّهی بعد از من ،از فرزندان منِ علی
يَ ْعلَ ُمو َن َو يَ ْف َعلُو َن هذا اذا اَ َحبوا َو اَر ُ

هم این حقایق را میدانند و وقتی که دوست داشته باشند و اراده کنند ،همین کارها را میکنند.
واح ٌد اَ َّولُنا مح َّم ٌد و ِ
ِْلَنا ُكلَّنا ِ
آخ ُرنا ُم َح َّم ٌد َو اَ ْو َسطُنا ُم َح َّم ٌد َو ُكلنا ُم َح َّم ٌد :زیرا همهی ما ائمّه ،یک حقیقتیم.
َُ َ
اوّلِ ما محمّد است؛ آخرِ ما محمّد است؛ میانهی ما محمّد است؛ کلّ ما ،محمّدیم.
فَل تَ َف َّرقُوا بَ ْي نَنا :پس بین ما اهلبیت جدایی نیندازید؛ که بگویید یک نفر این کمال را دارد و دیگری
ندارد.
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 :و رس ً ِ ِ ِ ِ
يل اَنی قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َرب ُك ْم َ ...و
َ َُ
وْل الى بَنی ا ْسرائ َ

اُنَبئُ ُك ْم بِما تَأْ ُكلُو َن َو ما تَد َِّخ ُرو َن فِی بُيُوتِ ُك ْم اِ َّن فِی ذلِ َك َآليَةً لَ ُك ْم اِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤِمنِ َين.
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ِ ِ
راء اللُ :ما وقتی تصمیمی بگیریم ،خواستهای داشته باشیم ،ارادهای بکنیم ،خدا آن را
َو نَ ْح ُن اذا ر ْئنا َ
ِ ِ
راء اللُ :وقتی ما بخواهیم ،خدا میخواهدَ .و اِذا َك ِرْهنا َك ِرَه اللُ :وقتی ما نسبت
اراده میکند .نَ ْح ُن اذا ر ْئنا َ
به چیزی کراهت داشته باشیم ،خدا هم آن چیز را نمیپسندد و کراهت دارد.
ِ
ضلَنا و ُخص ِ
وصيَّتَنا َو ما اَ ْعطانَا اللُ َربنا ِْلَ َّن َم ْن اَنْ َك َر َر ْيئاً ِمما اَ ْعطانَا اللُ فَ َق ْد اَنْ َك َر
الْ َويْ ُل ُكل ال َْويْ ِل ل َم ْن اَنْ َك َر فَ ْ َ ُ
قُ ْدرَة ِ
الل َع َّز َو َج َّل َو َم ِشيَّتَهُ فِينا :فرمودند :وای و همهی وای بر کسی باد که فضل و ویژگیهای ما و آنچه
َ
اهلل ،پروردگارِ ما به ما عطا کرده را انکار کند! چراکه اگر کسی چیزی از آنچه را که خدا به ما عنایت
فرموده انکار کند ،این فرد ،فَ َق ْد اَنْ َكر قُ ْدرَة ِ
الل َع َّز َو َج َّل َو َم ِشيَّتَهُ فِينا :قدرت و مشیّت خدای عزّوجلّ را
َ َ
در مورد ما انکار کرده است.
يا سلْما ُن و يا ج ْن َدب! ای سلمان و ای اباذر! قاْل لَبَّ ي َ ِ
وات ِ
ِِ
ك :عرض کردند:
الل َعلَْي َ
صلَ ُ
ْ
ين َ
َ ُ ُ
َ
ك يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
لبّیک ای امیرمؤمنان که درود خدا بر تو باد!
قال
َ

لََق ْد اَ ْعطانَا اللُ َربنا ما ُه َو اَ َجل َو اَ ْعظَ ُم َو اَ ْعلى َو اَ ْكبَ ُر ِم ْن هذا ُكل ِه :فرمودند :هرآینه خدا ،اهلل،

پروردگار ما ،به ما چیزی عطا کرده که باالتر ،پرشکوهتر ،عظیمتر ،بلندتر و بزرگتر از همهی چیزهایی
است که تا اآلن گفتم.
ِ
ِِ
ين ما الَّ ِذی اَ ْعطا ُك ْم ما ُه َو اَ ْعظَ ُم َو اَ َجل ِم ْن هذا ُكل ِه :سلمان و ابوذر میگویند عرض کردیم
قُلْنا يا اَم َير ال ُْم ْؤمن َ
یا امیرالمؤمنین! آن چیزی که خدا به شما عطا کرده است و از همهی اینهایی که تا اآلن گفتید،
بزرگتر و پرشکوهتر است؛ چیست؟
قال قَ ْد اَ ْعطانا ربنا َع َّز و ج َّل ِعلْمنا لِ ِْل ْس ِم ْاْلَ ْعظَ ِم الَّ ِذی لَو ِر ْئنا َخرقَ ِ
ار َو
َ
ت َّ
الس ُ
ماوات َو ا ْْلَ ْر ُ
ض َو ال َ
َ َ
ْ
ْجنَّةُ َو الن ُ
َ
َ
َ
نَعرج بِ ِه اِلَى َّ ِ
ماء و نَ ْهبِ ُ ِ
ش فَ نَ ْجلِس َعلَْي ِه ب ْين ي َد ِی ِ
ب َو نَ ْش ُر ُق َو نَ ْنتَ ِهی بِ ِه اِلَى الْ َع ْر ِ
الل َع َّز َو
ط بِه ا ْْلَ ْر َ
ض َو نَ ْغ ُر ُ
َ ََ
ُْ ُ
الس َ
ُ
الشمس و الْ َقمر و النجوم و ال ِ
بال َو َّ
الش َج ُر َو الدَّواب َو
ْج ُ
َج َّل َو يُ ِطيعُنا ُكل َر ْی ٍء َحتَّى َّ
الس ُ
ماوات َو ْاْلَ ْر ُ
ض َو َّ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ
ِ
ار :امیرالمؤمنین
حار َو ال َ
ْجنَّةُ َو الن ُ
الْب ُ

فرمودند :پروردگار ما ،اهلل ،خدای عزّوجلّ ،به ما آگاهی بر اسم

اعظمی را عطا کرده است که اگر مشیّت ما تعلّق بگیرد و بخواهیم ،با آن اسم اعظم ،آسمانها و زمین
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و بهشت و جنّت را میشکافیم؛ با آن اسم اعظم به آسمان میرویم و به زمین فرود میآییم؛ با آن اسم
اعظم به غرب و شرق عالم میرویم؛ با آن اسم اعظم به انتهای عرش میرویم و در پیشگاه خدا ،در
پیشِ روی خدای عزّوجلّ مینشینیم .با آن اسم اعظم همهی اشیاء عالم ،حتّی آسمانها ،زمین،
خورشید ،ماه ،ستارگان ،کوهها ،درختان ،حیوانات ،دریاها ،بهشت و دوزخ ،همه از ما فرمان میبرند و
مطیع ما هستند.
ك ُكلَّهُ بِ ِْ
صنا بِ ِه :و خدای متعال همهی این قدرتها را با آن اسم
اْل ْس ِم ا ْْلَ ْعظَ ِم الَّ ِذی َعلَّ َمنا َو َخ َّ
اَ ْعطانَا اللُ ذلِ َ
ِ
ب َو نَ ْم ِشی فِی
اعظمی که به ما آموخت و مختصّ ما قرار داد ،به ما عنایت کردَ .و َم َع هذا ُكله نَأْ ُك ُل َو نَ ْش َر ُ
َّ ِ
واق و نَ ْعمل ه ِذ ِه ا ْْلَ ْرياء بِاَ ْم ِر ربنا و نَ ْحن ِع ُ ِ
ِ
ين ْل يَ ْسبِ ُقونَهُ بِالْ َق ْو ِل َو ُه ْم بِاَ ْم ِرِه يَ ْع َملُو َن:
باد الل ال ُْمك َْرُمو َن الذ َ
َ َ ُ
َ
ا ْْلَ ْس َ َ ُ
امّا با وجود همهی این عظمت و قدرتی که تو دیدی ،با وجود همهی اینها ،ما هم مثل شما غذا
میخوریم ،آب مینوشیم و در بازارها قدم میزنیم .همهی این عظمتهایی که از ما صادر میشود و
کارهای عظیمی که میکنیم ،به امر پروردگارمان انجام میدهیم .ما بندگان مورد اکرام پروردگاریم .ما
ِ
باد ِ
الل ال ُْمك َْرُمو َن :ما عبد خدا هستیم که خدا ما را گرامی داشته و اِکرام کرده
عبد خدا هستیمَ .و نَ ْح ُن ع ُ
ِ
باد ِ
الل ال ُْمك َْرُمو َن فرمودْ :ل يَ ْسبِ ُقونَهُ بِالْ َق ْو ِل َو ُه ْم بِاَ ْم ِرِه يَ ْع َملُو َن:
است؛ همانگونه که در قرآن راجعبه ع ُ
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کسانی هستند که در سخن ،بر خدا پیشی نمیگیرند؛ یعنی پیرو خدا هستند؛ در برابر خدا حرف،
سلیقه ،نظریه و مشیّتی از خود ندارند؛ هیچچیز از خودشان ندارند؛ َو ُه ْم بِاَ ْم ِرِه يَ ْع َملُو َن :و به امر
پروردگار رفتار و عمل میکنند.
و جعلَنا مع ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ين َو فَ َّ
ين :و خدای متعال ما را معصوم و مطهّر قرار
َ ََ َْ ُ
ضلَنا َعلى َكثي ٍر م ْن عباده ال ُْم ْؤمن َ
ين ُمطَ َّه ِر َ
صوم َ
داده است و ما را بر بسیاری از بندگان ،یعنی گروه بسیاری از بندگان مؤمنش ،فضیلت و برتری داده
است.

یانبیاء،آیهی.27
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ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ی ل َْو ْل اَ ْن َهدانَا اللُ» :22و ما اهلبیت میگوییم:
فَ نَ ْح ُن نَ ُق ُ
ول «ال َ
ْح ْم ُد لل الذی َهدانا لهذا َو ما ُكنا لنَ ْهتَد َ
حمد خدایی را که ما را به این کماالت و حقایق راهنمایی کرد و رساند؛ و اگر نبود خدا و هدایت خدا،
ما به این مقامات و کماالت راه پیدا نمیکردیم.
ت َكلِ َمةُ ال َْع ِ
ين» :23و کلمهی عذاب هم بر کافران مسلّم و قطعی شد؛ اَ ْعنِی
ذاب َعلَى الْكافِ ِر َ
« َو َح َّق ْ
ِ
ِِ
ض ِل و ا ِْْلح ِ
سان :و مقصود من از کافرانی که در این آیه آمده است،
ين بِ ُكل ما اَ ْعطانَا اللُ م َن الْ َف ْ َ ْ
الْجاحد َ
کسانی هستند که آنچه را خدا از فضل و احسان به ما اهلبیت عطا کرده است ،انکار میکنند.
ب :ای سلمان و ای اباذر! فَ هذا َم ْع ِرفَتِی بِالنورانِيَّ ِة :معرفت من به نورانیّت این است؛ چون
يا َسلْما ُن َو يا ُج ْن َد ُ
[سلمان و اباذر] آمده بودند بپرسند معرفت به نورانیّت چیست.
ك بِها ر ِ
ارداً :پس رشدیافته به همین متمسّک باش! این را از دست نده و محکم به آن بچسب!
فَ تَ َم َّ
سْ
فَِانَّهُ ْل ي ْب لُ ُغ اَح ٌد ِمن ِر َيعتِنا ح َّد ِ
اْل ْستِْبصا ِر َحتى يَ ْع ِرفَنِی بِالنورانِيَّ ِة :چراکه هرآینه احدی از شیعیان ما به مرز
َ
َ ْ
َ
و قلّهی بینایی و بصیرت نمیرسد ،مگر زمانی که من را به نورانیّت بشناسد.
فَِاذا عرفَنِی بِها كا َن مستب ِ ِ ِ
ض ِل َو اطَّلَ َع َعلی ِس ٍّر ِم ْن
خاض بَ ْحراً ِم َن ال ِْعل ِْم َو ْارتَقى َد َر َجةً ِم َن الْ َف ْ
صراً بالغاً كاملً قَ ْد َ
ُ ْ َْ
ََ
الل و مكْنُ ِ
ِ ِ
ون َخزائِنِ ِه :پس هنگامی که من را اینگونه به نورانیّت بشناسد ،او مُستَبصِر و بَصیر و اهل
سر َ َ
بصیرت و بینش و شهود است؛ او رسیدهی به مقصد و منزل کمال است؛ او انسان کامل است؛ او کسی
است که در دریایی از علم ،غوطهور شده است؛ او کسی است که به درجهای از فضل و کمال ،باال رفته
و ارتقا پیدا کرده است؛ او کسی است که بر سرّی از اسرار الهی مطّلع و واقف شده است و بر خزائن
مکنون و مخفی خدا دست پیدا کرده است .این است معرفت منِ امیرالمؤمنین به نورانیّت.

آیهی.49
سورهیاعراف، 
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عبارات حدیث شریف معرفت امیرالمؤمنین
کردیم .به برکت امیرالمؤمنین

به نورانیّت را سریع خواندیم و شکستهبسته هم ترجمه

این حدیث مدخل بسیار خوبی برای بحث اهلبیت

شد؛ که

قصد داریم وارد آن شویم .همانطور که در کتاب شراب طهور یا کتاب رهتوشهی دیدار اشاره کردهام،
خیلی اشتباه است که شباهت ظاهری اولیاء خدا با خودمان را ،زمینهای قرار دهیم که خودمان و آنها
را یکی بپنداریم 31.گفت:

گر چه ماند در نوشتن شیر و شیر

کار نیکان را قیاس از خود مَگیر

هم شیر سماور را با «شین» و «ی» و «ر» مینویسند؛ هم شیر سلطان جنگل را .شباهت لفظ این دو
سبب نشود که ما اینها را یکی تصوّر کنیم .گمان نکنیم اولیاء خدا مثل من و شما هستند .خدا میداند
آنها چه عظمتی دارند که ما راه به حدس زدنِ عظمت آنها هم نداریم! و همهی معرفت ما در این نقطه
میتواند به اوج برسد که اعتراف کنیم نمیتوانیم آنها را بشناسیم .مگر پیغمبراکرم
امیرالمؤمنین

به

نفرمودند :یا علی! نشناخت تو را مگر من و خدا؛ و نشناخت خدا را مگر من و تو؛ و

نشناخت مرا مگر خدا و تو؟ 32آنجا راه بسته است .شباهت ظاهری ،ما را به اشتباه نیندازد.

تا شناسد شاه را در هر لباس

دیدهای خواهم که باشد شَهشِناس

آنها لباس ما را پوشیدند و بین ما آمدند ،تا ما بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و از آنها هدایت
بیاموزیم؛ واالّ آنها را چه به این عالم پَست خاکی؟! آنها اصالً اهل آمدن به سِفلی نبودند :لََق ْد َخلَ ْقنَا
33
ِِ
ِ
ِ
ين 34:سپس آنها را
س ِن تَ ْق ِو ٍيم :انسان را در باالترین قوامها آفریدیم .ثُ َّم َر َد ْدناهُ اَ ْس َف َل سافل َ
ا ْْلنْسا َن فی اَ ْح َ

ب،رهتوشهدیدار،صص.92-91
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مجلسی،محمد
نت و ْل يعرفنی اْل الل و انت و ْل يعرفك اْل الل و اَنَا:
.92يا علی ْل يعرف الل تعالى اْل اَنَا و اَ َ
ص.279
ك غَْي ر ِ
ِ
الل َو غَْي ِری:مجلسی،بحاراالنوار،ج،93ص24و
َ
قال النَّبِی :يا َعلِی ما َع َر َ
ف اللَ َح َّق َم ْع ِرفَتِ ِه غَْي ِری َو غَْي ُر َك َو ما َع َرفَ َ
ك َح َّق َم ْع ِرفَت َ ُ
شهرآشوب،مناقب،ج،9ص.27
ابن 

.99سورهیتین،آیهی.4
.94سورهیتین،آیهی .3
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به اَسفلسافِلین پایین آوردیم .اَِّْل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا الصالِ ِ
حات.
َ َ َ

35

آمنُوا َو َع ِملُوا
آن کسانی که َ

الصالِ ِ
حات هستند ،اصالً به سِفلی نیامدند .آنها را مثل خودمان نپنداریم .تمام جهل بشر در همین است
که صورت ظاهری را مالک قضاوت قرار میدهد؛ واالّ مقامات اهلبیت
پیغمبر خاتم

اس بِنا اَ َح ُد.
هم قابل مقایسه نیست .فرمودندْ :ل يُق ُ

حتّی با انبیاء و مرسلین ،جز

92

شویم ،همان مرور را برایتان

من مروری روی روایات کردهام و انشاءاهلل وقتی وارد بحث اهلبیت

میگویم؛ چون اگر بخواهیم وارد بحث روایات شویم ،شاید الزم باشد سالهای سال روایت بخوانم .به
لطف خدا اقیانوس روایاتی که در بحث مقامات اهلبیت
آستانهی بحث اهلبیت

وجود دارد ،خیلی عظیم است .من در

صولکافی
کتابالحجّة ا 
کتاب مصباحالهدی از شما خواهش میکنم الاقل 

را بخوانید .بحاراالنوار خیلی مفصّلتر است؛ امّا متأسّفانه به فارسی ترجمه نشده است؛ امّا اصولکافی به
فارسی ترجمه شده است .همانطور که قرآن نور است ،سخن اهلبیت
ور 37.روایت خواندن را در برنامهی خود قرار دهیم .سخنان اهلبیت
نُ ٌ

لم ُك ْم
هم نور استَ .ك ُ

را بخوانیم ،اینها نور است که

وارد قلب ما میشود .متأسّفانه ما کمی که فلسفه ،کالم و عرفان میخوانیم ،دون شأنمان میشود که
کتابهای روایی بخوانیم و دلمان میخواهد کتابهای سنگین فلسفی و عرفانی بخوانیم؛ در حالی که
اشتباه بسیار بزرگی است .از من بشنوید! کسی که هر روز مؤدّب پیش اهلبیت
منبر امیرالمؤمنین

زانو بزند و پای

بنشیند و نهجالبالغه بخواند ،به بلندترین قلّههای عرفان و معرفت راه پیدا

خواهد کرد .اگر بگویند امیرالمؤمنین

شبها ،در مسجد محلّهی شما منبر میروند ،نمیروید؟

برویم بنشینیم .چرا نمینشینیم؟ چرا از این کانون پر فیض نور الهی بهره نمیبریم یا کم بهره
کتابالحجّهی اصول کافی را که مختصرتر است بخوانید .در
میبریم؟ من خواهشم این است که الاقل 

.93سورهیتین،آیهی.2
.92صدوق،عللالشّرایع،ج،1ص177ومجلسی،بحاراالنوار،ج،22ص.402
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بحاراالنوار ،روایات بحث والیت و امامت ،شاید چندین هزار صفحه باشد؛ امّا در کتابالحجه حدود صد
صفحه است .به لطف خدا ترجمهی فارسی هم شده است .بنشینید و روایات را یک دور بخوانید .ما
شیعههایی که میگوییم اهل والیت هستیم ،باید اطّالعاتمان یکمقدار باال برود .وای بر ما! من گاهی
اوقات دیدهام که استاد معارف اسالمی ما ،در ابتدائیّات مقامات والیت میلنگد .میخواهی کمی
راجعبه مقامات اهلبیت
دشمنان اهلبیت

حرف بزنی ،میگوید :نه آقا! غلوّ شد .غلوّ نکن! میخواهی مقداری شقاوت

را بگویی ،میگوید :آقا نه! به این شکل هم دیگر نبوده است .بیانصافی به خرج

نده! پناه میبریم به خدا! استاد معارف کشور اهلبیت! یکی دو تا هم نیست .علّتش هم دور افتادن از
روایات است .کسر شأنمان شده که برویم روایت بخوانیم .عزیزان ،زیاد روایت بخوانید .اصالً برنامه
بگذارید برای روایت خواندن .یک دور بنشینید روایات اصول کافی را بخوانید .روایات توحید صدوق را
بخوانید .درست است که ما به عمق این حرفها راه پیدا نمیکنیم؛ امّا الاقل همان سطد حرفها را
بشنویم و آشنا شویم .بههرحال مقامات اهلبیت
پیغمبر خاتم

مقاماتی است که حتّی نمیتوان انبیاء را ،جز

 ،با آنها مقایسه کرد؛ و مشکل ،همین ظاهربینی است .دیدند که امیرالمؤمنین

دو تا چشم دارد؛ دو تا دست دارد؛ دو تا پا دارد؛ ما هم که داریم؛ پس ما چه چیزمان کمتر از اوست؟
رفتند و جلوی ایشان قد عَلَم کردند و او را مثل خود پنداشتند .نمیدانند که امیرالمؤمنین

لباس

آنها را پوشیده است ،تا بیاید و دست آنها را بگیرد و هدایت کند .مگر قرآن در بحث ایرادی که
مخالفان انبیاء میگرفتند که چرا خدا مَلَک نفرستاد ،نفرمود اگر ما مَلَک هم میفرستادیم ،لباس
بشری بر او میپوشاندیم؟ 38کمی تأمّل کنیم که این آیه چه میگوید! پس بشریّت یک لباس ،بر تن
اولیاء خداست .لباس ،ما را به اشتباه نیندازد؛ مثل سلطانی که لباس فقرا را میپوشید و شبها در شهر
میگشت که ببیند چه خبر است ،او را با فقرا اشتباه میگرفتند .این سلطان ،سلطان عالم هستی است
که لباس پوشیده و آمده بین شما نشسته است .همانطور که میدانید ،داستان خلقت انسان با همین

ِ
سون.
.92سورهیانعام،آیهی:3 َو ل َْو َج َعلْناهُ َملَكاً ل َ
َج َعلْناهُ َر ُجلً َو لَلَبَ ْسنا َعلَْي ِه ْم ما يَ ْلب ُ
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جرم و اشتباه عظیم شروع شد؛ انکار والیت! میدانید؛ شیطان نه مُنکر وحدانیّت خدا بود و نه مُنکر
هدایتگری خدا؛ شیطان منکر والیت بود و بس .اینکه در سجده بر آدم از امر خدا تمرّد کرد ،برای
همین بود .نور والیت را در باطن آدم
ِطي ٍن:

39

ندید؛ جسم آدم را دید .گفتَ :خلَ ْقتَنِی ِم ْن نا ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن

خدایا مرا از آتش و آدم را از خاک آفریدی .آتش میل به بلندی دارد؛ زبانه میکشد و باال

میرود .خاک میل به پستی دارد ،فرو میریزد و پایین میآید .من شریفتر از او هستم .دستوری که تو
میدهی و میگویی سجده کن ،خالف منطق و حکمت است .ببین تو را به خدا! از حرفهای خدا ایراد
عقلی میگیرد .نگاه پوزیتیویستی ،حسگرا و نگاهی که فقط ظاهر را میبیند ،اینگونه است .میگوید:
اَنَا َخ ْي ٌر ِم ْنهُ 40:من از آدم بهترم .معقول نیست که موجود بهتر به موجود پستتر سجده بیاورد .شیطان
از آغاز خلقت ،در برابر والیت قد علم کرد و با همین نگاه ظاهربین خود ،آدم

را منحصر در بدن او

دید و گفت :اَنَا َخ ْي ٌر ِم ْنهُ .در طول تاریخ بشر ،همین مشکل تکرار شده است .انبیاء را دیدند؛ َو قالُوا ما
عام و يم ِشی فِی ْاْلَ ْس ِ
الر ُس ِ
واق 41:گفتند :این چگونه پیغمبری است؟ او هم مثل ما غذا
لِه َذا َّ
ول يَأْ ُك ُل الطَّ َ َ َ ْ
میخورد و در بازارها راه میرود .این که نشد پیغمبر! یعنی ظاهر را میدیدند؛ باطن پیغمبر را درک
نمیکردند .مشکل اینجا بود .لذا گمان نبریم که پیغمبر

و امیرالمؤمنین و همسر و یازده
یاذباهلل یا
الع 

فرزندشان

مثل ما هستند؛ منتها کمی باسوادتر و  ...و معلوم نیست حضرت امیر

امام صادق

خیلی از اطّالعاتی را که ما اآلن با پیشرفت تکنولوژی و علم ،بعد از چندین قرن به آنها

رسیدهایم ،بلد بوده باشند؛ چون آن موقع که این اختراعات نشده بود؛ پس حتماً اینها را نمیدانستند.
پناه به خدا از فهم کوتاه و درک محدود بشر!

آیهی.72
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بههرحال ،سیزدهم ماه رجب ،میالد مولود کعبه ،امیرالمؤمنین

 ،سیّدالوصیّین و خاتماالوصیاء،

است .این میالد را خدمت پیغمبراکرم

همسر

علیّبنابیطالب

بزرگوارشان و خدمت یازده فرزند بزرگوارشان
دلدادگان و دلسپردگان آستان امیرالمؤمنین

خصوصاً حضرت

و فاطمهیزهرا
عظمارواحنافداه
اهللاال 
بقیّة 

و همهی

تهنیت عرض میکنم .این میالد ،بیستوسه سال قبل

از هجرت ،در سیزدهم ماه رجب رخ داد.
در هفتهای که در پیش داریم ،چند مناسبت دیگر هم هست که فقط اشارهای میکنم .در پانزدهم ماه
سه حادثه در تاریخ اسالم ثبت شده است .اوّلین حادثه از

رجب ،دو روز بعد از میالد امیرالمؤمنین

منظر تاریخی ،در سال دوم هجرت است؛ تغییر قبله ،از قدس به کعبه .تغییر قبله ،در روز پانزدهم ماه
مدینةالنّبی رخ داد .اینکه تغییر قبله چه

به

رجب ،در دومین سال پس از هجرت پیامبراکرم

زمینههایی دارد ،برگشتن قبله از بیتالمقدس بهسمت کعبه ،چه نکتههای عمیقِ عرفانییی دارد ،چه
اسرار عرفانییی در آن نهفته است ،انشاءاهلل اگر عمری بود و سالهای بعد در این مناسبت خدمتتان
بودم و توفیقی داشتم ،شاید به این نکات و اسرار هم اشاراتی بکنم.
مناسبت دوم از نظر تاریخی ،در روز پانزدهم رجب در سال شصتودوم هجرت ،رحلت
زینبکبری

 ،دخت بزرگوار امیرالمؤمنین

و خواهر بزرگ حسنین

کربالی حسینی است .شهادت و رحلت این بانوی بزرگوار را هم به محضر حضرت

 ،و پیامآور بزرگ
اهللاالعظمارواحنافداه
بقیّة 

و شیعیان آن بزرگوار تسلیت عرض میکنم.
و سومین مناسبت ،در سال صدوچهلوهشتم هجرت ،یکی از دو تاریخ شهادت امام جعفر صادق
ششمین امام ما شیعیان اهلبیت

،

است .تاریخ دیگر این حادثه ،بیستوپنجم شوّال است که

معموالً در بین ما ،مشهورتر است .شهادت آن بزرگوار را هم خدمت امام زمان

و همهی دوستداران

آن امام بزرگ تسلیت میگویم .در هفتهای که پیش رو داریم ،آنهایی که اهل اعتکاف هستند ،خوشا
به حالشان که موفّق به مراسم اعتکاف میشوند! در سیدییی که اخیراً راجعبه مناسبتهای ماه رجب
تکثیر شده است ،در مورد اعتکاف اشاراتی شده که شاید توجّه به آنها خوب باشد .برای عزیزانی که به
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اعتکاف موفّق میشوند ،آرزوی توفیق میکنم و امیدوارم همه را دعا کنند و در رأس دعاها هم ،ظهور
حضرت حجّتارواحنافداه را که مشکلگشای همهی مشکالت ظاهر و باطن عالم است ،قرار دهند.

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َ َُج ْم
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