
 

 1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

   

 (1نظر عرفان و زعامت )دو موالیت از 

 اهلل، اولیاء معصوم خدا، انسان کامل، فناء فیوالیت خاصّه، خالفت،  ها: والیت، عرفان، زعامت، کلیدواژه

والیتِ ، یّت اعظمبابمقام  ی فیض، حجاب، واسطه الْاَرْض، اهلل فِیخلیفة العالم، روح، «اهلل»مظهر اسم 

مأذون ها،  مالک انسانقّ تصرّف، ، حاسالمی حکومتسرسپردن به ولیّ خدا، ی الهیّه،  ی کلّیه مطلقه

 .افضل، مفضولعِنداهلل،  مِن

حکومت خالفت و  ،و از منظر زعامت خواهیم به مبحث والیت از دو منظر نگاه کنیم؛ از منظر عرفان می

  سیاسی.

 والیت از منظر عرفانی

برخالف  ؛است تعال، ولیّیکی از اسماء خدای م نام خدای متعال است. «ولیّ» ،دانید میطور که  همان

 اهلل رسول و نبی ندارد؛ امّا نام ولیّ، اسمعنوان  تحت ینام که نام خداوند نیستند. خدا رسول و نبی

ند؛ امّا هست ختم شود فهمید که نبوّت و رسالت، قابل ا میج تعال است. از همیننام خدای ماست؛ 

تواند  لذا نبوّت می و مداوم است. ر هستی، مستداماهلل ب که حاکمیت اسماء چرا ؛تم نیستخ قابل والیت

امّا  ؛المرسلین باشد کسی خاتم تواند ختم شود و رسالت می ؛النّبیّین باشد ختم شود و کسی خاتم

حضرت حقّ است؛  عالم وجود، به استمرار اسم ولیّ رشدنی نیست. استمرار جریان والیت د والیت ختم

  ند.عالمت ، اولیاء معصوم خدایاسم ولیّ حضرت حقّ مظهر .و لذا هیچگاه عالم، بدون ولیّ نخواهد بود
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وجه تقرّب عبد به حضرت حقّ و دریافت فیوضات ربّانی  ،قرب است. والیت ،یتی وال یکی از معانی واژه

باطن نبوّت است. تا والیت و قربی  ،لذا والیت ؛الهی است به خلق و رساندن پیام وجه رو ،است. نبوّت

نباشد، نبوّتی که رساندن آن فیوضات و معارف  ات و معارفی از حضرت حقّدریافت فیوض ]تا[ نباشد،

 ،شود فهمید که والیت جا می و از همین ؛والیت است ،تلذا باطن نبوّ .تواند مطرح شود است، نمی

 اثر و پیامد والیت ولیّ خداست.  ،اشرف و افضل از نبوّت است. نبوّت

ََاْلُمْؤِمُنونَ  :دارندی مؤمنان  یک والیت عام داریم که همه این والیتی  1.ب  ْعضَ َاءَُا ْولِيَب  ْعُضُهمََْاتَُاْلُمْؤِمنو 

و  مکرا رسالت پیامبر ،به وحدانیت خدای کسانی که  همه ست؛ا نؤمنام ی همهاز آنِ است که 

شان مؤمنین ای که به را پذیرفتندو عدالت حضرت حقّ  بیت معاد ایمان آوردند و امامت اهل

را نپذیرفته باشد و در مورد عدالت حضرت حقّ  بیت کسی که امامت اهل .دارای والیتند ،گوییم می

نفرمود  ؛ب  ْعضَ َاءَُا ْوِليَب  ْعُضُهمََْاْلُمْؤِمُنونَ قرآن فرمود:  .ست؛ امّا مؤمن نیستههم مردّد باشد، مسلم 

امّا یک  لذا اهل والیت عامّه که عموم مردم هستند، مؤمنان هستند. ؛بَعْضٍ اَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ الْمُسْلِمُونَ

هلل است. والیتی بِا اهلل و بقاء فی ی فناء میوه ،والیت خاصّه داریم که در اختیار همه نیست. والیت خاصّه

 اهلل بعد از سلوکِ مراتب عبودیتِ الیسالک  .ده، والیت خاصّه استکه در عرفان از آن سخن گفته ش

 شود.  اهلل می الیتوموقع حامل  اهلل شد، آنب باقیحضرت حقّ، وقتی در حضرت حقّ فانی و 

 اسماء .دی داردمتعال اسماء متعدّ خدای ،دانید میگونه که  هماناست.  «اهلل» مظهر اسم ،انسان کامل

خدا  2.ىَ ْسنحَُْلَاَاءَُْسمْلَ اَف  ل هََُت ْدُعواَامَا يًّاَنَ الرَّْحمَ َاْدُعواَا وََِهَ الل َ َاْدُعواَُقلَِ حسنای خدا یکی دو تا نیست:

دونه اسم خدا محدود به این نو اءنودونه اسم است. اسم ،حقّ امّهات اسماء حضرت  .یی دارد حسنا اسماء

آوریم  نشوم. چیزهایی که ما به زبان می آن دهید واردباجازه  اسم یعنی چه، خودِحال، اینکه نیست. 

آن نی ندارد. تعیّن ذات، هیچ تعیُّ ذات هو بما ذاتسمِ اسم است. ااسمِ  نیست؛مثل اهلل و رحمان، اسم 
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اهلل  شوند که اسمِ اسم موجودات خارجی می ،اهلل است. مظاهر آن اسمآن، حقیقت و واقعیّتی است که 

خدای  کنیم، اسمِ اسمِ اسمِ اهلل درک می و این مفاهیمی که ما در فهم و ذهنمان از اسماء ؛هستند

د؟ اسمِ اسمِ نشو کنیم، چه می نویسیم یا به زبان جاری می هایی که می الفاظ و واژه پس عال هستند.تم

 د. نشو اسمِ اسمِ حضرت حقّ می

ی  اسمی است که جامع همه ،«اهلل» است. اسم «اهلل» مظهر اسم ،انسان کاملکردیم که  عرض می

اهلل مدد  اند و از اسم ع شدهاهلل متفرّ اسماء از اسمی  االسماء است و همه ، امّ«اهلل» اسماء است. اسم

انسان کامل هم که مظهر  ،اهلل است ی اسماء اهلل مددرسان به همه طور که خود اسم همانگیرند. لذا  می

اهلل چه چیزهایی هستند؟  اهلل است. مظاهر اسماء مظاهر اسماءی  همهاهلل است، مددرسان به  اسم

به  سِمَةگر از چرا؟ چون اسم ا اهلل هستند؛ ودات جهان خارج اسماءی موج همه !موجودات جهان خارج

سوی خدا هستند. هر  ای به نشانه ،ی موجودات نشانه مشتق شده باشد، همه معنای عالمت، فلش و

 هست؛ من منظّمم، ناظمی هست؛من مصنوعم، صانعی  هست؛خالقی  م،گوید من مخلوق موجودی می

موجودات این  اهلل هستند. اسماء ،ی موجودات عالم لذا همه امثال اینها. وهست رّکم، محرّکی من متح

که جمادات و   شانترین از نازلبا مراتب مختلفی که دارند، ، ندهست که مظاهر اسماء حضرت حقّ

اهلل که  از مظهر اسم  همه و مَلَک و انسان هستند، گیاهان و حیوانات هستند تا موجودات برتر که جنّ

لذا حرکت استکمالی  .گیرند اهلل می کماالت خودشان را از مظهر اسم گیرند؛ امل است، مدد میانسان ک

 کند.  اهلل است، امکان تحقّق پیدا می دد انسان کامل که مظهر اسمبه م ،ی موجودات عالم همه

قول  به. هستندی مطابق هم  انسان و جهان دو نسخه ،که در عرفان نظری مطرح است ای نظریه طبقبر

نِ نگاه کنیم، انسان، جهاظاهر  ی هبا دیداگر حال،  جهان انسان شد و انسان جهانی.شیخ شبستری، 

امّا اگر به دید باطن و در حقیقت و معنا نگاه کنیم، جهان، انسانِ  کوچک است و جهان، انسانِ بزرگ.

َا نَّكَ َا ت  ْزع مَُمودند: است که فر که منسوب به امیرالمؤمنین چنان ؛رگکوچک است و انسان، جهانِ بز
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رم کوچکی هستی؟ در تو جهانی پنداری جِ ای انسان! تو می 3:رَُب َ كَْاْلَ َال مَُاْلعَیاْنط وَ َيكَ فََِوَ َيرَ ص غََِِجْرمَ 

 بزرگتر از این جهان خارج، مُنطَوی و نهفته است.

انسان و  ستاوبخش  حیاتی انسان،  که روح، در پیکره طور همانلذا  العالم است؛ انسان کامل، روح

پوسد و از بین  شود و می تعفّن میکه بعد از اندک زمانی، م بدون حرکت است بدون روح، یک جسدِ

َل ساخ تََُِحجَّةَُالََْل ْول َ :شود پوسد و تباه می می ؛روح است ی بیا جنازه ،بدون انسان کاملنیز عالَم  ،رود می

َُْْلَ ا العالم است، مدیر و  مدبّر بدن است، انسان کامل که روحمدیر و طور که روح،  و همان 4.هابِا ْهلََِْر

تا  ،گرفته ی مقرّبین و مهیَّمین ی امور عوالم مُلک و ملکوت و جبروت است. از مالئکه مدبّر همه

 یعنی العالم ترین موجود هستند، همه تحت تدبیر و مدیریت روح افلین نازلسّ جمادات که در سیر اسفل

والیت و مدیریت  ،ی موجودات عالم بر همهاوست که  .قرار دارند، اهلل است انسان کامل که مظهر اسم

به مناسبت دیگری این را  ی زمین.  کرهدر نه  ؛اهلل است ولیّدر ارض عالم وجود  ،لذا انسان کامل ؛دارد

 .ی شمسی نیست روی این کره از منظومه خدا ی  معنی خلیفه به ،رضالا فی اهللةیفخل ام که هاشاره کرد

الهیّه داشته خالفت  ،ی ارض در حیطهفقط کند؛ نه اینکه  در ارض زندگی می است؛ منتها اهلل خلیفة

گویند فالنی،  مثل اینکه می .قرار اوستتباشد. ارض، حیطه و قلمرو خالفت او نیست. ارض، محلّ اس

، پایتخت آن مملکت است در فالن شهر که تقرارشفالن مملکت است؛ امّا محل زندگی و اس رئیسِ

قلمرو  ؛نیستشخص، صرفاً آن شهری که پایتخت آن کشور است،  ینقلمرو فرمانروایی ا باشد. می

با انسان کامل که کند.  زندگی میمستقر است و ی آن کشور است؛ ولی در پایتخت  فرمانروایی او، همه

                                            

و  33، ص 1البراعة، ج  خویی، منهاج هاشمی ؛11، ص 2المتقین، ج  محمدتقی مجلسی، روضة ؛111ص  ،میرالمؤمنینا دیوان میبدی، . 3

 .341، ص 2اصفهانی، مفردات، ج  راغب

صدوق،  ؛311ص التّفسیر، ، عسکری حسن امامبه  منسوبوارد شده است:  متعدّدی است که از اهل بیت. مضمون روایات 4

، ص 11، ج 22و  3، ص 23االنوار، ج  و مجلسی، بحار 311، ص 2احتجاج، ج علی،  احمدبنطبرسی،  ؛214، ص 1الدین، ج  کمال

213. 
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مقامی حضرت حقّ  به قائم ،اهلل ی ماسوی بر همهو ی عالم خلقت  بر همهظهور اسم ولیّ در وجودش، 

 یدوارم که مقصود را رسانده باشم.ارض است. ام ش، محل استقراروالیت دارد

ی مظاهر  جامع همه ،اهلل است مظهر اسمکه ی اسماء است، انسان کامل هم  چون اهلل جامع همه

ی موجودات عالم از او  همه ی موجودات عالم است. ز همهاکمل ا اشرف و ،لذا افضل ؛ استهللا اسماء

ی موجودات تحت والیت  ی موجودات والیت دارد و همه او بر همه .گیرند و در برابر او تسلیمند مدد می

ی موجودات عالم است. اینکه مالئک ذکر شدند، به  مسجودِ همه ،لذا انسان کامل اعظم هستند؛ اهلل ولیّ

ی موجودات و مخلوقات قرار  بین موجودات جهان خلقت، مالئکه در قلّه این خاطر است که در

هایشان در ادعیه و  نام و امثال اینها که 5ینالحافِّ ینَالصافِّ مِهبُمقرّبین، مهیّمین،  ی مالئکه اند؛ گرفته

َُاْسُجُدوا عنوان شد به مالئکه امر کردیم ،بزرگترین موجودات هستندمالئکه چون  .روایات آمده است

 و تسلیم محض و ببرید سجده بر آدم ؛قرار گیرید ی آدم یعنی تحت والیتِ مطلقه 6؛ِِلد مَ 

ةَُاْلم الَف س ج دَ  .رای او باشیدچو  چون مطلق و بی  َ همه تسلیم شدند. وقتی مالئکه که و  7:ا ْجم ُعونَ َُكلُُّهمََِِْئ

ترند،  موجوداتی که در مراتب پایین هستند،، موجوداتی که مَفضول تسلیم باشند افضل و اشرف هستند

سجده  خدا ی موجودات عالم خلقت، بر ولیّ لذا همه تسلیم، مُنقاد و تحت والیت هستند.مراتب اولی  به

ی موجودات عالم  همه ،و مَلَک از جماد و گیاه و حیوان و انسان و جنّ ؛اهلل نیستندمالئکةبرند. فقط  می

 تسلیم مطلق و ساجد هستند.  ،حقّ در برابر انسان کامل، به امر حضرت

قامی و خالفت حضرت م ی موجودات جهان خلقت به قائم شأن انسان کامل در عالم و والیت او بر همه

صطفی م ی، وجود مقدّس محمّددر تاریخ آفرینش و هست ترین مصداق انسان کامل کامل حقّ را دیدیم؟ 

                                            

َع لىَ . 1 َبُ ْهمََِص لِّ َو  َاْلُمق رَّبِين  ِتك   َ َم الِِئ َو  َاْلُمْحت ِجِبين  َب ش ِرك  َو  ِبين  َاْلُمْنت ج   :بخشی از دعای هر روز ماه رجب ...َاْلحافِّينَ ََالص افِّينَ ََِعباِدك 

 الجنان، دعای هر روز ماه رجب. قمی، مفاتیح و محدّث 323، ص 21االنوار، ج  مجلسی، بحار

 .34ی آیهی بقره،  . سوره3
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 مؤمنان امیر و خاتم ن، پیامبری. سیّدالمرسلین و سیّدالوصیّاستامجعنیعلیهماهللصلوات مرتضی و علیّ

 حقّ هستند.  مظهر اعالی اسم اعظم حضرت 

 [.سمت خلق و یک روی به] سوی حقّ دارد به ییک روکه  اعظم و معصوم خدا یک آینه است قلب ولیّ

احدی در عالم  کند. انوار ربّانی را از عالم باال دریافت می ،است سوی حقّ ی این آینه که به آن رویه

هیچ موجود دیگری  را ندارد. کردن به آنها یافت این انوار و رویطاقت در ،اعظم خدا خلقت، جز ولیّ

به  .گرفته را ندارد هیچ چشمی یارای دیدن نور ذات و انوار ذاتی که از ذات نشأت این ظرفیت را ندارد.

اعظم  شود. تنها ولیّ زبان تمثیل مثل نور خورشید است. هر چشمی به آن بنگرد، کور و نابینا می

این یک  خداست که این ظرفیّت را دارد که رو به آن حقیقت کند و آن انوار ربّانی را دریافت کند.

سمت خلق است و این انوار دریافت  هآینه باین ی دیگر  رویه ی قلب ولیّ اعظم خداست. ی آینه رویه

بین خدا و خلق ]انسان کامل[ تاباند. لذا  تناسب استعداد و ظرفیتشان می به ،شده را به دل افراد مستعد

 .ی فیض است ، واسطهبین خدا و خلق ؛حجاب است

َُعِرفَ َبِناَوَ بیت عبادت شد  خدا به وساطت ما اهل :اللََُُعِبدَ َبِنااست که فرمودند:  باقر به امام منسوب

د عبادت قرار مورخدا به وساطت ما  .اللََُفَ ُعرََِبِنا :شناخته شدخدا به وساطت ما  :اللََُدَ ُوحََِّبِناَوَ َاللَُ

اسماء را یعنی  را،از اهلل  شؤوناتی ،هلل را عبادت نکرد، مگر این چهارده نور پاک. همههو ا گرفت. اهلل بِما

که  داریم ،ستااهلل  به اسماء راجعکه روایاتی  در ؛یدا هلذا دید. العزم پیامبران اولو؛ حتّی عبادت کردند

ولی این چهارده نور پاک که  .تعداد آنپیغمبر  فالن ؛دانست فالن پیامبر این تعداد اسم خدا را می مثالً

 شاناست و یازده فرزند که امیرالمؤمنین است و نفس پیامبر خاتم پیغمبر ،اصلشان

 آنهای  دارند و حامل همه ی اسماء را دربر همه اینها 8؛دَ نُور َواحََُِکلُُّهمکه  ؛که نور آنها را در خود دارند

                                            

َر ُسوُلَ :411، ص 2القلوب، ج  و دیلمی، ارشاد 312، ص 33مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛212الشرایع، ص  صدوق، علل. 1 قال 

َالل َ اللَِ ل ق ِنی  َت عالىَ :َخ  َو  َواِحدَ َُهَت بار ك  َب  ْيِتیَِمْنَنُور  َا ْهل  َنََّ:َاَِحديثَ َیفََیَ عنَالنب : 221، ص 2ج  الهداة، عاملی، اثباتحرّ و و 
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لذا معنای مطلق کلمه و  بههستند  «اهلل»اسم  مظهر ایشانهستند؛ مظهریّت کل اسماء را دارند؛ لذا 

  اهلل را عبادت کردند. اسمآنها 

حجاب خدای  پیغمبراکرمو  9:ىَ ت عالَوَ َت بار کَ َاللََِابَُِحجَُمح مَّدَ َوَ فرمودند: در ادامه  باقر امام

 فهمیم، مانع راه حجاب میی  واژه ازاست. چیزی که ما  بعالی است. حجاب واسطه و باتبارک و ت

کسی  ؛ندحاجب آنها حجاب نیستند؛افتن است. ی ی راه است؛ امّا در اینجا حجاب، واسطهبودن یافتن 

و  اهلل هستند؛ لذا پیغمبراکرم لذا باب .کنند سوی حضرت حقّ باز می بهدر را هستند که 

طور مطلق و قاطع  ی فیض و راه ارتباط با حقیقت توحید هستند. به حجاب و واسطه امیرالمؤمنین

ی  همهی تاریخ خلقت و در  وساطت والیت. در همه یابد، مگر به احدی به توحید راه نمی بدانید!

سلوک عرفانی به مقام توحید  و شود در سیر حاکم است. نمی این اصلطور مطلق  به ،های عالم عرصه

اعظم خدا. لذا اگر کسی والیت را  نایل شد، مگر با تمکین در برابر والیت و استمداد از مقام والیت ولیّ

یده است، شک نکنید که نپذیرفته است، به مقام توحید نرسیده است و اگر کسی به مقام توحید رس

به مقام توحید  شود کرده و اظهار نکرده است. نمی والیت را پذیرفته و تمکین کرده است؛ ولو تقیّه

دیدن نیست.  انوار ربّانی، مستقیم قابلطور که گفتم،  همانمدد و با دستگیری والیت. رسید مگر به 

به آینه  ،میانه باشد و آفتاب در آینه بتابددر ای  ؛ امّا اگر آینهشوی کور می به آفتاب چشم بدوزی،اگر 

ای است  آینهآن معنای اتمّ کلمه،  اعظم خدا، انسان کامل به بینی. وجود ولیّ بنگری، آفتاب را میکه 

هََُم نَْ :آن تعابیر را یادتان هستی کبیره  لذا در زیارت جامعه .شود دید می آنکه خدا را در  َت  و جَّهَ َق ص د 

                                                                                                                              

يُِّدَال نبَِسراءَِل يل ة َالََِيهَِلَ وحىَاَِا ََاللَ  َس  يُِّدَال وِصياِءَياَُمح مَُّدَِانِّ:َا نت  َس  َع ِلیٌّ َالَ ياِءَو  َو  َالُحس ين  َو  َالح س ن  َفاِطم ة َو  ل قُتَع لي ًاَو  ِِئمَّة َِمنَنُور َیَخ 
 مشتمل بر احادیثی با این مضمون است. ا ن َُّهْمَنُور َواِحدَ ، باب 21همچنین در بحاراالنوار، ج . واِحدَ 

 .112، ص 23االنوار، ج  و مجلسی، بحار 141، ص 1کلینی، کافی، ج  .2
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َُمَْ ََْينَ ا َ :خوانید ندبه می کند. در دعای  توجّه می بیت هرکس قصد کرد خدا را ببیند، به اهل10َ:ِب

َيُ ْؤتََالَِّذیََاللَََِابَُب َالَِّذیىَ ِمْنُه َالِل َو ْجُه َا ْين  َاْلَ ِاََ؛ َي  ت  و جَُّه اهلل به او توجّه  اهلل است و اولیاء باب 11.اءَُْولِيل ْيِه

گوییم  بینند. اینکه می اعظم خدا، خدا را میولیّ ی قلب  نگرند و در آینه آینه میاین به  کنند؛ می

 راه و طریق است.  است؛ باب ؛ی برخورداری است ی محرومیّت؛ اتّفاقاً واسطه معنی مایه حجاب، نه به

فیض هر دو ی  است، واسطه علیهماوآهلمااهللصلوات این آینه که وجود مقدّس پیغمبراکرم و امیرالمؤمنین

شکل شریعت و در  بهی ظاهر،  رحمانی و رحیمی حقّ برای خلق است. فیوضات این حقیقت در مرتبه

طریقت و  شود فهمید که شریعت، جا می لذا از همین کند؛ پیدا میظهور شکل والیت  به ،ی باطن مرتبه

لهی و فرائض فرامین ا ،شکل شریعت حقیقت جداشدنی نیستند. یک واقعیّت است که در مقام ظاهر، به

 . استوالیت  حقیقتِظهور پیدا می کند و در باطن، الهیّه  و سنن

مورد تردید نیست. هیچ مسلمانی در این تردید ندارد که  این .ندستء هانبیا افضل پیغمبراکرم

، 12ی مباهله صراحت آیه بهنیز  امیرالمؤمنین .هستند اکرم پیغمبر ءانبیاو افضل اعظم  ،اشرف

 ، ؛ یعنی در مراتب کمالیّههیچ تفاوتی ، بیهستند خودِ پیغمبرهستند؛ یعنی  اهلل سِ رسولنَفْ

ی انبیاء، حتّی پیامبران  همهافضل و اشرف از  پیغمبرحال که  هستند. پیغمبر خودِ

 و خاتم سِ رسولنَفْهم که  شود فهمید که امیرالمؤمنین جا می ینهماز  ،العزم هستند اولو

چراکه  ؛افضل هستند ،العزم لوی پیامبران، حتّی پیامبران او هستند، از همه عین خود پیغمبر

ی انبیاء و  افضل از همه پیغمبرچون  .انبیاء و مرسلین هستندی  همهافضل از  پیغمبر

                                            

 ی الجنان، زیارت جامعه قمی، مفاتیح و محدّث 131، ص 22االنوار، ج  مجلسی، بحار ؛311، ص 2الفقیه، ج  یحضره ال صدوق، من .11

 . کبیره

 الجنان، دعای ندبه. قمی، مفاتیح ثو محدّ 111، ص 22االنوار، ج  مجلسی، بحار ؛221، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال بن سیّد .11

َِفيِهَِمنَْ :31ی  عمران، آیه ی آل . سوره12 ناََف م ْنَحاجَّك  َا نْ ُفس  َِنساء ُكْمَو  َِنساء ناَو  َا ْبناء ُكْمَو  َاْلِعْلِمَف  ُقْلَت عال ْواَن ْدُعَا ْبناء ناَو  َِمن  ب  ْعِدَماَجاء ك 

َُمَْ َا نْ ُفس  َالِلَع ل ىَاْلَاِذبِينََو   .ثُمََّن  ْبت ِهْلَف  ن ْجع ْلَل ْعن ت 
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؛ ی انبیاء باالتر است حقّ از همه به حضرتآن حضرت ی والیت و تقرّب  مرتبهمرسلین هستند، 

ل ىَ َد ناَثُمََّ :ه استآن اشاره کردای که قرآن به  مرتبه ندبه در دعای  که 13؛ا ْدنىَ َا وََْق  ْوس ْينََِقابَ َف َانَ َ؛ف  ت د 

، از ی قرب رسول خدا، پیغمبر خاتم مرتبه 14.اْل ْعلىَ َاْلع ِلیََِِّمنَ َاْقِتراباًََوَ َُدنُ و اًَخوانیم:  اش را می ادامه

ی انبیاء بلندتر است. هم  از معراج همه خدالذا مقام معراج رسول  ی انبیاء باالتر است؛ همه

 امیرالمؤمنین .العزم است انبیاء، حتّی انبیاء اولوی  والیت و هم معراجش برتر از والیت و معراج همه

، حتّی ی انبیاء شود فهمید که همه نجا میاز ای هستند! خاتم ی دوم خود پیغمبر نسخهکه هم 

 ی انبیاء جویند. همه استمداد میاعلیهماهللصلوات مرتضی خاتم و علیّ پیامبر العزم از باطن والیت پیامبران اولو

ی و هر ی مقرّبین، هر نبیّ ی مالئکه ی موجودات عالم، همه العزم، همهاولوحتّی پیامبران  و مرسلین،

و تسلیم  دبر بر او سجده می ؛گیرد دی و نور مقدّس علوی مدد و بهره میی از نور مقدّس محمّولیّ

  است. مطلق

من نزد پروردگار  15:ینَِي ْسِقيَوَ َیيُْطِعُمنََِر بِّیَِعْندَ َتَُِانِّیَا بِيفرمودند:  که است به پیغمبراکرم منسوب

 نوشاند؛ شراب می و دهد شوم و خدای من، مرا طعام می میهمان خدای خودم می کنم؛ خودم بیتوته می

کند، با آنچه  می ختمی سقایتی که خدا درمورد رسولکند. این اطعام و  سقایت و اطعام می

پیغمبر  ،المالس علیهوآلهونانبی علی کلیم . اطعامی که خدا در مورد موسایکند دیگر کرد فرق می ءبه انبیا راجع

؛ایی بود که برای آنها فرستادوو سَل العزم خدا کرد، چه بود؟ منّ  اولو
غیر از این است؟ برای  16

اطعامی که کرد چه بود؟ قرآن بیان کرده است؛ بعضی السَّالمام هوعلیعلیهونبی ناوآلهعلی اهلل روح، مریم بن عیسی

                                            

 .2و 1ی نجم، آیات  . سوره13

 .دعای ندبه ،الجنان مفاتیح ،قمی ثو محدّ 111ص  ،22ج  ،االنوار بحار ،مجلسی ؛221ص  ،1ج  ،االعمال اقبال ،طاووس بن سیّد. 14

، 2کافی، ج  اصول ، شرحشیرازی صدرالدّینو  211، ص 3االنوار، ج  مجلسی، بحار؛ 233، ص 2، ج اللئالی عوالی جمهور، ابی ابن. 11

 .211ص 

َُُمَاْلم نََّ: 11ی  ی بقره، آیه اشاره است به سوره .13 َا نْ ز ْلناَع ل ْي ُمَاْلغ مام َو  َُ َظ لَّْلناَع ل ْي َالسَّْلوىَ ََو  ََََو  َماَظ ل ُموناَو  ُكُلواَِمْنَط يِّباِتَماَر ز ْقناُكْمَو 
َكانُواَا نْ ُفس ُهْمَي ْظِلُمون َلَ   َِْن
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ًةَََر بَّناَا ْنِزلَْ .ای بر ما نازل کند مائده که گفتند: از خدا بخواه از حواریون آمدند و به عیسی ع ل ْيناَماِِئد 

َالسَّماءَِ به موسی و  اطعام خدا راجعطعامی فرستاد؛ خوردند.  ؛برایشان فرستادو خدا مرغ بریانی  17.ِمن 

 ،کرد، غیر از این است. آن اطعام ختمی رسولگونه است؛ امّا اطعامی که خدا از  این عیسی

آن پذیرایی که خدا  ،ینَِي ْسِقيَوَ َیيُْطِعُمنََِر بِّیَِعْندَ َتَُا بِي :در این فرمایش که .جز والیت چیز دیگری نیست

ی الهیّه است؛  ی کلّیه همان والیتِ مطلقه ؛کرده است، همان والیتِ ختمیّه است ختمی از رسول

َي اَََْذ ْرُهمَْ گویند: رسند می وقتی که به اینجا می ،بعضی از عرفالذا خدا پذیرایی کرد.  ،آنبا  َو  ُكُلوا

ت َُّعوا مقام پیغمبر   آنها را چه به !بخورندمَنّ و سَلوا  ؛پخته بخورندند مرغ بگذار سایر انبیاء بنشین 18.ي  ت م 

را  پیغمبراکرم  تافضلیّ ؟!اهلل است ، میهمان خوان والیتکه در محضر حضرت حقّ ختمی

سِ پیغمبر نَفْ ،ی مباهله صراحتِ آیه به امیرالمؤمنین ،گفتمطور که  همانبینیم و  اینجا می

تِ ابالغ مأموریّ فقط امیرالمؤمنین .کم ندارند پیغمبرچیز از  هستند و هیچ خاتم

و ل کم ندارند؛ و اهلل ای از رسول رسالت را ندارند؛ نبوّت و رسالت ندارند؛ امّا در مقامات باطنی، ذرّه

من بنده و غالمی  19:ُمح مَّدَ َع ِبيدََِِمنََْع ْبدَ َا ن افرمایند:  می به پیغمبر خودشان در مقام فروتنی نسبت

 سِ پیغمبردهد، این است که نَفْ قرآن شهادت می  امّا آنچه هستم. از غالمان پیغمبر

برای  ینَِي ْسِقيَوَ َیيُْطِعُمنََِر بِّیَِعْندَ َتَُا بِي ی مقامات هستند؛ و لذا همه هستند؛ عین پیغمبر

 هم هست.  امیرالمؤمنین

                                            

 .114ی  ی مائده، آیه . سوره11

 .3ی  ی حجر، آیه . سوره11

 .311، ص 1الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّو  213، ص 3مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛221، ص 1ج کلینی، کافی،  .12
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َف  ت ح هََُيهَِلَ عَ َاللََِواتَُلَ صَ َع ِلياًََِانََّفرمودند:  صادقلذا امام  ل هََُم نََْاللََُباب  َكانَ َِمْنهََُخ ر جَ َم نََْوَ َُمْؤِمًناَكانَ َد خ 

الرّحیم، نه  الرّحمن، نه باب نه باب ؛اهلل است باباو  ؛دری است که خدا گشوده است علی 21:كاِفًرا

ل هََُم نَْ .اهلل است باب علی .المنّان الحنّان، نه باب الجواد، نه باب الکریم، نه باب باب  :ُمْؤِمًناَكانَ َد خ 

کس از آن خارج شد، کافر است. این روایت به مقام بابیّت  کس از این در وارد شد، مؤمن است و هر هر

شد و ک کند. فرق باب با جدار این است که دیوار، خودش را به رُخ می اشاره می اعظم امیرالمؤمنین

فنا  لذا کسی مقام بابیّت دارد که به  .کند کشد و راه را باز می میباب خود را کنار امّا  ؛کند راه را سد می

 مجرای ظهوربِاهلل و  و کسی که فانی در حقّ شود، باقی .خودش را کنار کشیده باشد ؛رسیده باشد

زبانش  ؛شود اهلل می فعل او فعل .شود الهی می مجرای صدور فعل ؛شود اسماء و صفات حضرت حقّ می

 .شود می اهلل و فعل او فعل اهلل اش وجه چهره ؛دستش یداهلل ؛اهلل چشمش عین ؛اهلل سمعگوشش  ؛هللا لسان

شود. مثل  اهلل از او صادر می کند و فعل مقامی خدا در عالم، کار خدایی می به قائم اعظم خدا لذا ولیّ

سمت سپاه انبوه  مشتی از شن برداشتند و به پیغمبراکرم ؛آمد پیشماجرایی که در جنگ بدر 

های آنها رفت و سپاه مشرکین شکست خورد.  ها به امر خدا در چشم این شن دشمن پرتاب کردند.

ََِنََّو لَ َر م ْيتَ َِاذََْر م ْيتَ َامفرماید:  می کند و به پیغمبراکرم کردن اشاره می قرآن به این شن پرتاب

 !کرد. ببینید خدا بود که پرتاب می ؛کردی ها را پرتاب می ما! تو نبودی که این شن پیامبرِ ای 21:ر میَ َاللَ 

َام :پراندن خداست پراندن او، سنگ اهلل است؛ لذا سنگ عبدی که به مقامِ فناءِ تام رسیده، فعل فعلِ

حقّ، عِدل  ، ولیّ اعظم حضرتلذا فعل امیرالمؤمنین .ر میَ َاللَ ََِنََّو لَ َر م ْيتَ َِاذََْر م ْيتَ 

اینها عین عباراتی است که در روایات داریم.  .اهلل است والیت او، والیت ؛اهلل است ، فعلخاتم رسول

                                            

)در این منابع، حدیث  .21، ص 41، ج ، بحاراالنوارمجلسی و 432، ص 1القلوب، ج  دیلمی، ارشاد؛ 311، ص 2کلینی، کافی، ج  .21

 نقل شده است.( از قول امام باقر

 .11ی  ی انفال، آیه . سوره21
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حکومت  ؛، والیت خداستوالیت علی 22:اللَِولي ةََُِولي  ُتهََُفرمایند: به نقلی می بنا پیغمبراکرم

، سلطه و علی سلطه و سلطنت ؛، اقتدار خداستاقتدار علی ؛، حکومت خداستعلی

  .حقّ استمجرای ظهور والیت حضرت  متعال است. علی خدای سلطنت خودِ

ریم در لذا قرآن ک حقّ را هم در دلش دارد؛ام حبّ مطلق به حضرت مق ،حضرت حقّ قرب این مقامِ

َُيْطِعُمونَ اَتی فرمود:  ی هَل سوره طعام به یتیم و  پایگاه و زیربنای اطعام  آنچه 23:ُحبِّهََِىَ ع لَامَ الطَّعَو 

َُمََْاِانَّم .مسکین و اسیر بود، حبّ حضرت حقّ بود  ؛مِن عِقابِ اهلل ةِجالِنَنه  ؛لِثَوابِ اهللنه  24؛اللََِِلو ْجهََِنُْطِعُم

َُمََِْانَّما !نه حبّ ی  در اوج قلّهماآهلعلیهماواهللصلوات عاشقانه است! لذا پیغمبر و امیرالمؤمنین ؛اللََِِلو ْجهََِنُْطِعُم

؛ محبّ نیستند .عین مقام محبّت و حقیقت حبّ الهی هستند. حقیقت حبّ، آنها هستند ؛هستند

 حبّ و تمامیّت حبّ به خدا هستند. تحقّق حبّ، تجسّم  هستند؛ خودِ حبّ حبّند؛

ای از صفات  آمیزه ی روحانی و جِرم جسمانی است؛ طیفهای از ل آمیزهانسان  ،دانیم میطور که  همان

هم آمیخته  شدّت در به ،شهوات و غضب حیوانی است. این آمیزه ی اضافه و سجایای ملکوتی، بهخدایی 

ی ربّانی و  لطیفهآن دو است؛ برای نجات دادن   سلوک عرفانی برای تفکیک این و شده است. سیر

سلوک و عرفان  و است. تمام سیرو بهیمیّت  عیّتحیوانیّت و شیطنت و سبای که  آمیزهآن روحانی از 

نجات دهد.  جسمانیّتو حیوانیّت جسم و سافلینِ  سفلاَی الهی را از  همین است که آن حقیقت و نفخه

جسم  انی یعنی به دامِگویند. طلسم در ادبیات عرف طلسم می ،به این آمیختگی در ادبیات عرفانی

یعنی روح  است، وک عارفاندر ادبیات عرفانی که کار سلشکستن   طلسمافتادنِ روح و این آمیختگی. 

 گفت: .ندرا از زندان تن نجات دا

                                            

َْبنَِ .22 ، ص 3، ج الهداة عاملی، اثباتحرّو  31، ص 31مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛32صدوق، امالی، ص  :َهو لي ُةَالل َ ََطاِلبَ ََا ِبیََو لي ُةَع ِلیِّ

14. 

 .1ی  ی انسان، آیه سوره. 23

 .2ی  ی انسان، آیه سوره .24
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 اند از بدنم چند روزی قفسی ساخته  مرغ باغ ملکوتم نیَم از عالم خاک

 گویند و طلسم، جز به شکنی می دادن مرغ باغ ملکوت از قفس تن را طلسم نجات  ،در ادبیات عرفانی

تواند این طلسم را بشکند. لذا آنهایی  نمی چیز یچه ،خدا جز والیت ولیّ .شکستنی نیست ،مدد والیت

ها  نشینی اند، چلّه ها کشیده اند، ریاضت ها کشیده والیت زحمت اند و بی سلوک رفته و که در مسیر سیر

اند و مثل کرم  همچنان در آن دام باقی مانده اند؛ ها کرده اند، عبادت اند، ذکرها گفته ها داشته و خلوت

اند. لذا در  دام افتاده ، بیشتر بهه استتارهای بیشتری دور خودش تنیدهرچه ]تقالّ کند،[ ابریشمی که 

 ،خدا دادن به ولیّ سرسپردن و دست بیعت امدد والیت ولیّ، جز ب جز به ،هیچ سالکی ،سلوک و سیر

 ی ربّانی، آن دَم این طلسم شکست، آن لطیفه ،حق وقتی به مدد ولیّ و ؛تواند این طلسم را بشکند نمی

مدد والیت را اصطالحاً کیمیا  ی نورانی به استخراج لطیفهاین کند.  الهی نجات پیدا می ی و نفخه

آهن یا مس  نه اینکه بروند فلزّ !گویند عارفان در پی کیمیا بودند، کیمیا یعنی این گویند. اینکه می می

کاری است که والیت این  .این است است کیمیایی که عارف دنبالشنه! طال تبدیل کنند.  را به فلزّ

از زندان عالم طبع و عالم طبیعت و  ،افتاده به زندان این روحِرهاندن  در شکستن این طلسم وکند  می

شکند و فاتح خیبر است،  ی است که درِ خیبر میاگر علیّ . لذا امیرالمؤمنینحیوانیت و جسمانیت

ی  د والیت علوی، درِ قلعهمدد یَ ی یهود، همین نفس سالک است و جز به ر و قلعههمین است. خیب

 شدنی نیست.  خیبر نفس، شکستنی و کنده

چهل مرد نیرومند دری را که  ،نقل بنابه !نددر ماجرای جنگ خیبر چه کرد دیدید امیرالمؤمنین

آن را  سپس ؛خودشان از جا کندندبا دست والیت اوّل  امیرالمؤمنین ،کردند باز و بسته میفقط 

تا برای ی خندقی که یهودیان کَنده بودند  بین دو لبهروی دستشان از آن، درآوردند و صورت افقی  به

ی  ریان اسالم فرمودند با اسب و همهکبعد به تمام لشپُلی ساختند.  ،نباشد یورود به قلعه راه

بعد که  .، وارد شویدو دیگر درش باز است را کندم قلعه که درشبه هایتان بیایید و عبور کنید و  سالح

بین زمین و آسمان است و این در  علی ؛روی زمین هم نیست نگاه کردند، دیدند پاهای علی

 شود. وقتی از امیرالمؤمنین کند و وارد قلعه می و سپاه عبور می ستا گونه به دست گرفته را این
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ْيب  رَ َابَ بَق  ل ْعتََُامَاللََِوَ به نقل فرمودند:  بنا ،پرسیدند ةَ َخ  َلَ َغ ذاِئِيَّةَ َِبح ر ك ةَ َلَوَ َيَّةَ ج س دََِِبُقوَّ ةَ َاُيِّْدتَََُِنِّیو  َِبُقوَّ

ََُ َبُِنورََِوَ َةَ وتِيَّم ل  و با نیروی حرکتی  د در خیبر را با قدرت جسمانی خودبه خدا سوگن 25:ةَ ُمِضيئَ َار بِّهَن  ْفس 

نه  ،ی ملکوتی این در را کندم مؤیّد به تأییدات الهی بودم و به قوّه شود، نکندم. من که از غذا تولید می

کار از من صادر  سی که به نور پروردگار خودش روشن بود، اینو با جان و نَفْ ؛دمبه نیروی بازوی خو

لذا سالکانی که سر به والیت  ؛شود کند نفس را، جز با ید والیت علوی نمی یهودِ ی خیبرِ قلعه شد. درِ

ی یهودِ نفس، باید  قلعهاز نسپرده باشند، راه به جایی ندارند؛ تا پایان عمر، بیرون  رالمؤمنینامی

راهی برای موفّقیّت در  ؤمنینپردن و فشردن دست والیت امیرالمسعمرشان تلف شود. جز با سر

 خواستم کمی نقش والیت را در عرفان ترسیم کنم.  میبا این توضیحات، سلوک نیست.  وسیر 

بحث در  ؛خاطرتان هستاست.  ی الهیّه، ظهورش در نوراالنوار محمّدی ی ذاتیه سلطنت کلیّه

ی شمسیّه  ی کلیّه والیت مطلقه ییک :دو والیت قائلندبه اهل عرفان ت در عرفان اشاره کردم که مهدویّ

 رسند؛ منتها می معصوم خدا هم به مراتب والیت اعظم و ولیّ غیر ولیّ .ی قمریّه والیت جزئیّه و دیگری

 آنها از ولیّ گیرد، کند و نور می خورشید استضائه می والیتشان، والیتِ قمریّه است؛ یعنی مثل ماه که از

ی شمسیّه،  ی والیت کلیّه شوند. در سلسله گیرند و در حدّ خودشان صاحب والیت می اعظم خدا نور می

]حقیقت[ ی الهیّه است. این  ی ذاتیه یّهظهور سلطنتِ کلاست که  اکرمپیامبر حقیقت نوراالنوارِ

کند و در وجود مقدّس یکی از معصومین است.  خدا ظهور می معصوم در هر عصر و زمانی، در یک ولیّ

است و حاال دوران ریفالش فرجهتعالیاهللعج لوالفداءمقدمهارواحناِلرتاب االعظم اهللبقیّةدر وجود مقدّس حضرت  ،در زمان ما

ی الهیّه،  ی کلیّه بزرگوار است و حکم غیبت دارند. کمال ظهور آن سلطنت و والیت مطلقه غیبت آن

است؛ و آن حقیقت علیهمااهللصلوات مرتضی پیغمبر خاتم و علیّ بشریِ هیکلدر  شمسیّه  ی آن والیت مطلقه

 است. ارواحنافداه است که امروز در وجود مقدّس حضرت مهدی

                                            

و با  132، ص 2االبرار، ج  بحرانی، حلیة ؛121، ص 1الواعظین، ج  نیشابوری، روضة فتال ؛232، ص 2، ج آشوب، مناقب شهر ابن .21

 .141، ص 2البحار، ج  قمی، سفینة و محدّث 114صدوق، امالی، ص  ؛23، ص 21مجلسی، بحاراالنوار، ج در: کمی تفاوت 
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شدن پرده از جمال  برداشتهو  ،ی الهیّه مطلقه والیتِ غدیر چیست؟ غدیر، ظهورِدر این ماجرا، حاال 

و لذاست که غدیر، اعظم و اشرف اعیاد است و کمال  ؛است سلطنت غیبی الهی به امر حضرت حقّ

ْومَ اَ فرمود: که  چنان نعمت به غدیر است؛ دین و تمامِ َُمََْا ْكم ْلتََُْلي   َُمَْدََِل  َُمَْعَ َا ْتم ْمتََُوَ َين  تََِل ْي در  26.ینِْعم 

غیر اولیاء چه  حقّ و حقّ، چه اولیاء معصوم به هر ولیّی از اولیاء ی تاریخ خلقت، هر بهره و فیضی مهه

خدا، مست  ی اولیاء لذا همه ؛غدیر رسیده است ه است، از دریای بیکران و جاودانحقّ رسیدعصوم م

 اند.  همه از فیض غدیر، به مراتب والیت نائل شده .نوشِ شراب غدیر هستند غدیر و پیاله مّشراب خُ

اشاره  ی عرفان و جایگاه غدیر در آن نبهای از مقام والیت در ج به گوشهمختصری  در حدّتا اینجا 

ی  ی ظاهری، در جنبه والیت در جنبهموضوع به اکنون کنم.  بسنده میه همین مقدار بکردم و 

بتوانیم تا حدودی مطلب را  کها هم با دقّت گوش کنید خواهش می کنم این ر .پردازم می حکومت

 بگوییم. 

 والیت از منظر زعامت

حکومت یعنی  الًوی حکومت و والیت، وضع قوانین و مقرّرات و صدور احکام و دستورات است؛ اص الزمه

ن یا تبعیّت شود، قانو هاقواعد که باید از آناین به  .کند این. حکومت برای جامعه، قواعدی وضع می

کند، دستورات فردی برای افراد صادر  وب میصهایی من گویند. حکومت، افرادی را در سِمَت مقرّرات می

 ی حکومت چیست؟ وضع قوانین و گویند. پس الزمه کند که به این هم احکام و دستورات می می

قوانین و مقرّرات و احکام و دستورات،  از سوی دیگر،. مقرّرات و صدور احکام و دستورات

. وقتی آیند به حساب میی حقوق مردم  ی آزادی مردم هستند و نوعی تصرّف در حوزه محدودکننده

ات  اگر وارد شوی جریمهو وی اری با اتومبیلت از این خیابان رد شتو حق ند دگویی شما به فردی می

خدمت  فرستمت میشده که به زور هم  ،رسیدیکه به این سال  دگویی به جوان میوقتی  ؛کنم می

                                            

 .3ی  ی مائده، آیه . سوره23
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در واقع دارید  ؛امثال اینهاقدر از درآمدت را مالیات بدهی و  باید این دگویی به کاسب می ؛سربازی

چرا مرا مجبور  .خواهد مالیات بدهم گوید من دلم نمی می یند. ایکن د را محدود میافراهای  آزادی

چرا مرا  .طرف، داخل این خیابان بروم واهد با ماشینم از اینخ من دلم میگوید  آن یکی میکنید؟  می

های  آزادیحقوق و ی  کنید؟ پس وضع مقرّرات و صدور دستورات، نوعی دخالت در حوزه محدود می

های مردم دیگر را  آزادیچه کسی حق دارد اشخاص است. چه کسی حق دارد چنین کاری بکند؟ 

به آن چیز است. من حق دارم و آزادم  نسبت ی مالکیّت زاییدهمحدود کند؟ حقّ تصرّف در هر چیزی، 

شماست چیزی  امّا اجازه ندارم در دفتری که مال ؛در دفتر خودم، هر چیزی دلم خواست بنویسم

من  مالچون این دفتر  .چه بود؟ مالکیّت من ،چیزی که به من اجازه داد در این دفتر بنویسم بنویسم. 

حق ندارم چیزی داخلش لذا و من نیست  مالآن دفتر امّا  را داشتم؛ لشمن حقّ نوشتن داخ ،بود

من حق و لذا من نیست  مالامّا آن خانه  توانم واردش شوم. میلذا  ؛من است مالاین خانه  بنویسم.

چه کسی مالک مردم است حال، دهد، مالکیّت است.  ف میندارم واردش شوم. پس چیزی که حقّ تصرّ

برای مردم تعیین  مردم دخالت کند وی زندگی  تش حق داشته باشد در حوزهکه به اعتبار مالکیّ

. ردم داده است؛ یعنی خالق مردمچه کسی مالک مردم است؟ کسی که وجود را به م ؟تکلیف کند

 هاست، حقّ تصرّف در ملک خود و چون مالک انسان ؛هاست هاست، مالک انسان کسی که خالق انسان

حقّ تصرّف، دستور دادن و حقّ که نهی کند. لذا خدا ولیّ است. والیت  و آنها امرتواند به  می ؛را دارد

 خداست. اهلل، ولیّ است.  از آنِمنحصراً  تعیینِ وظیفه کردن است،

حج  ،زکات بده ،خمس بده گوید کند؟ در قالب احکام دین. خدا می والیت خدا چگونه ظهور پیدا می

 خداهایی که  هیامر و ن .شراب نخور ،حجاب داشته باش ،ماز بخوانن ،دفاع کن ،جهاد کن ،جا بیاور به

اجرا شدن برخی از ظهور والیت خداست. وضع کرده،  آندر دین کرده و قوانین و مقرّراتی که در 

خدا دستوراتی که خدا در قالب قوانین دینی داده، مستلزم وجود یک حکومت بشری در جامعه است. 

را هدایت  آنارتش تشکیل دهد و  ،بدون اینکه حکومتیرا جهاد  .د برویدجهابه  دستور داده است که

از مرزهای سرزمین اسالمی دفاع کنید.  است . خدا دستور دادهانجام داد شود و فرماندهی کند، نمی
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خمس و است گیرد. خدا دستور داده  بدون تشکیل ارتش توسّط یک حکومت، این دفاع صورت نمی

کردن  ها و هزینه گیری، دریافت مالیات ف معیّنی مصرف کنید. سیستم مالیاتزکات بگیرید و در مصار

جز با وجود یک حکومت امکانپذیر نیست. خدا در مصارف معیّن،  گرفته شدههایی که  و تخصیص پول

کردن این قوانین قضایی بدون  اجرا .هایی را مشخّص کرده است قوانین قضایی وضع کرده و مجازات

یی نباشد که با جرم  ی نباشد، نیروی انتظامیا هی قضائیّ هنیست. تا حکومتی نباشد، قوّحکومت ممکن 

یی نباشد که  یی نباشد، آیین دادرسی دستگاه قضائی تا ؛مجرم را دستگیر کندو مشهود مقابله کند 

شد مجری حکمی نباتا نباشد که مجازات را مشخص کند؛ و باالخره  یی قوانین جزائیتا رسیدگی کند؛ 

ی سیاسی و بحث  اجرا نیست. در حوزه قابل قرآن یِاین قوانین قضای ،که حکم قاضی را اجرا کند

در  ،که حق ندارید والیت دیگران را بپذیریداین ؛تعامالت با سایر اقوام، قوانینی در قرآن وضع شده است

کسانی حق ندارید و باید  آمیز برقرار کنید و با چه ی مسالمت تعامالتتان با چه کسانی حق دارید رابطه

 ،بدون یک حکومت، آورده استالملل  در روابط بیناسالم که  یاین قوانین آمیز باشد. تان مخاصمه رابطه

 و قِس علی هذا. اجرا نیست. قابل

. به اجرا درآمدن این قوانین، بدون وجود یک حکومت استظهور والیت خدا، این قوانین بنابراین، 

خواهد  حکومت بشری که تشکیل شد، خودش نمیاین حال، امکانپذیر نیست.  ،بشری در جامعه

ابات صخواهد انت نمی !شما قاضی ! شما وکیل!خواهد بگوید آقا شما وزیر مقرّرات وضع کند؟ خودش نمی

تصرّف در کار این  !مشکل اوّلهمان دوباره شد که خواهد دستور صادر کند؟ این هم  انجام دهد؟ نمی

مت قرار گرفته است، اسمش حکواین ها و حقوق دیگران است و بشری که در رأس  زادیی آ محدوده

دیگر خالق مردم نیست که که او  ؟خواهد این کار را بکند ای می خواهد باشد، به چه اجازه ه میهرچ

برای این  لیف کند!ی مالکیّت خودش دخالت و تعیین تک در حیطه باشدمالک مردم باشد و مجاز 

 کار کنیم؟  حاکم چه

ها به او  انسان تواند در رأس حکومت اسالمی قرار گیرد که مالکِ فقط کسی میکه فهمیم  از اینجا می

 لک من وارد شوی و دخالت کنی؛ی مِ دهم در محدوده بگوید من به تو اجازه می ؛اذن و اجازه بدهد
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 ،در دفتر من دهم من به شما اجازه می من شوید؛ی  دهم وارد خانه مثل اینکه من به شما اجازه می

در  تواند پس کسی می شود. وقت دخالت شما مشروع و مجاز می آن .خواهید بنویسید چیزی که می

که خدایی  ،مجاز و موجّه باشد و حاکمیّتش مشروعیّت داشته باشدو  اسالمی قرار گیرد رأس حکومت

دهم به مخلوقات من که  من به تو اجازه می هک ؛و ولیّ مردم است، به او اذن دهد که خالق و مالک

  .هایی برایشان وضع کنی مقرّرات و چارچوب ،تعیین تکلیف کنی ،دهیبمِلک من هستند، دستور 

قوانین چون  است؛مسلّم یک ضرورت اسالمی حکومت یک شود فهمید که اوّالً، وجود  می لذا از اینجا

قرآن را نفرستاده است که ما فقط هم شدن نیست. خدا  اجتماعی قرآن بدون حکومت، قابل پیاده

بنشینیم قرآن بخوانیم، ختم قرآن کنیم و ثواب ببریم. این قوانین برای اجراشدن آمده است و اجرایش 

کسی  ،و ثانیاً ؛پس اوّالً، حکومت اسالمی یک امر ضروری استمستلزم وجود حکومت است. هم 

دهم  اجازه میگفته باشد  ؛ی کند که خدا به او اذن داده باشدنه و حکومت امراین در رأس تواند  می

  .به مخلوقاتم دستور بدهی، قانون وضع کنی و مقرّرات تصویب کنی نسبت 

کس  مأذون باشد. هیچخدا جانب  ازگیرد، باید  که در رأس حکومت اسالمی قرار می  نتیجه کسی در

چون مردم خودشان والیت  ؛تواند این کار را بکند یرأی مردم نم .تواند اذن حاکمیّت بدهد جز خدا نمی

 گفت: .ندارند که بخواهند با رأی خودشان به کسی والیت بدهند

   بخش ی تواند که شود هستیکِ  ذات نایافته از هستی بخش

 بهدهم  گویم من به شما اجازه می بعد من به دیگری می ؛شماست مالکه این خانه است مثل این 

دهم؟ پس رأی مردم بام که بخواهم به ایشان اجازه  کارهوارد شوید. من خودم چی ایشان  نهخا

محاکمه و اعدام کند، به چه  ،خواهد مجرم را بگیرد تواند مشروعیّت ایجاد کند. حکومتی که می نمی

تواند  کسی نمی ،ی مالکیّت خداست و جز به اذن خدا خواهد این کار را بکند؟ این محدوده مجوّزی می

اسالمی حکومت کند، ی  خواهد در جامعه حاکمی که میکه  گیریم کار را بکند. از اینجا نتیجه می این

 اهلل باشد. عِند باید مأذون مِن
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سالمی ا دهد که حاکم حکومتبه کسی اجازه  ست که قرار استخدا ؛دهدباذن خدا پس قرار است 

دهد در شرایطی که فرد واجد  میآیا عقل، فهم و حکمت اجازه بله! شود. خدا حکیم است یا نه؟ 

شما  فرض کنیم صالحیّت، این اذن را بدهیم؟ صالحیّت یا کم تری وجود دارد، به یک فرد بی صالحیّت

 هست که ربینی یک تعمیرکار ماه می ؛تعمیر کندکه خواهی ماشینت را دست یک تعمیرکار بدهی  می

و تعمیر کند؛ یکی دیگر هم هست که ادّعای تعمیرکاری  یابی عیباتومبیل شما را تواند  خوبی می به

ممکن است به فردی که تعمیر اتومبیل بلد اگر شما فرد عاقلی باشی،  .بلد نیست چیزیولی  ؛دارد

. باالتر؛ فرزند شما کار را بکنی کاری کند؟ محال است این ماشین شما را دستکه نیست، اذن بدهی 

ز ماهر قلب، با معلومات بسیار او صورت گیرد. یک جرّاح مبرّ ب رویقرار است جرّاحی قل وبیمار شده 

ق در گذشته داریم؛ یک نفر هم داریم که اصالً جرّاح نیست، قصّاب است! باال و تجربیّات بسیار موفّ

دهی؟ عقل و حکمت به تو اجازه بدست این قصّاب  ،ات را برای جرّاحی قلب ممکن است شما بچّه

گیرد،  مان می دانیم و خنده نامعقول و غیرقابل تصوّر میزی را که برای خودمان چی ما دهد؟ چطور می

شلوار  و کت بدهی خواهی می ای؛ قیمت خریده ی گران شما یک پارچه ؟[دهیم به خدا نسبت می]

دهد که  ز هم داریم. عقل به شما اجازه میدو بدوزند. یک خیّاط بسیار ماهر داریم؛ یک پاالن تبرای

حکیم قرار است به کسی اذن خدای دوز بدهی؟ لذاست که اگر  دست پاالن قیمت را گرانی  پارچه

گیری و به مخلوقات من باسالمی قرار  دهم در صدر و رأس حکومت من به تو اذن می و بگوید بدهد

 ؛فضیلت اذن دهد فضیلت یا کم تر وجود دارد، محال است به فرد بی تا فرد بافضیلتنهی کنی،  و امر

وقت ما  آن ؛کندبکاری  دهد چنین کار، خالف حکمت است. عقل یک بشر هم به او اجازه نمی چون این

حتّی بعضی  ؛اند ها در همین دام افتاده بعضی از سنّی !بریم به خدا این را به خدا نسبت دهیم؟ پناه می

  !از باسوادها و مالّهایشان

دانشمند بسیار توانمندی  ،البالغه نهج  عتزلی، شارحم الحدید ابی ابن .است آور تعجّبخیلی برای من 

 .مذهب است سنّی و معتزلی امنته ؛البالغه نوشته که واقعاً کتاب ارزشمندی است و شرحی بر نهج است

بارها در او  .دکن میی او را شرح  البالغه کند و نهج ی میی چهارم تلقّ عنوان خلیفه را به علیاو 
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به ابابکر و عمر و عثمان  نسبت ابیطالب بن ت علیّبر افضلیّ ،های مختلف در شرح خطبه همین کتاب،

ی  الحدید در شرح خطبه ابی ابن !بروید نگاه کنید !تو چگونه سنّی ماندی؟پس  !آقا .تصریح کرده است

 ساله بگوییم، به اوچهار پنج ی  که اگر ما در مورد بچّه دهد لبالغه چیزی را به خدا نسبت میا اوّل نهج

 یک بستنی خوشمزه را کنار گذاشتی و یک ساله بگوییم تو مثالًچهار پنج ی  به بچّهاگر خورد.  بَرمی

الحدید، دانشمند  ابی امّا ابن !؟کار را بکنماین که ام  گوید: مگر من دیوانه زه را ترجیح دادی، میچیز بدم

ی کتابش  در مقدّمه ،نددا را افضل از ابابکر و عمر و عثمان می مذهب که علی بزرگ معتزلی

یعنی  تر مقدّم داشت؛ تر را بر فرد پرفضیلت فضیلت خدا، فرد کم 27:الْاَفْضَلِ عَلَی مَفضُولَالْ قَدَّمَگوید:  می

تر مقدّم داشت. این چه نسبتی است که  پرفضیلت بر علی تر را فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان کم

تو  ؛خورد ساله این نسبت را بدهی، به او برمیچهار پنج ی  به یک بچّه ؛دهید؟ گفتم شما به خدا می

 کنی به خدا نسبت دهی؟ چگونه جرأت می

خلق است، خدا به او اذن حکومت ی  ست، چون افضلِ همهه اهلل ه رسولزمانی ک گوید تا عقل می

این امر که آیا  اهلل در اینجا شیعه و سنّی با هم اختالفی ندارند؛ امّا بعد از رحلت رسول .دهد می

ماجرای سقیفه در مباحثی که مطرح  دهد؟ سقیفه کسی را انتخاب کرد، به او اذن حاکمیّت می

یم و را باز کردی سقیفه  پروندهدیها. در آن مباحث،  ایم، هست؛ هم در سایت هست و هم در سی کرده

مردم کلّ کشور  ی یم. حاال فرض کنید سقیفه، از همهتوضیح داد یمقدار ،جا بودکه آن را افتضاحی

هایی انتخاب کرده بودند؛ که  ی شهرها به سقیفه آمده بودند یا نماینده اسالمی تشکیل شده بود و همه

ی مردم مدینه در سقیفه جمع شده بودند؛ که این هم نبود.  اقالًّ همهیا فرض کنید چنین چیزی نبود. 

 ؛برگزار شدهم انتخابات آزاد نفر بیشتر در سقیفه جمع نشده بودند. فرض کنیم آنجا  شش پنج

َتُ ُلوااُق َْبا لگد به شکمش بکوبند و بگویند:  ؛دندیکتاتوری نبود که کاندیدای طرف مقابل را زمین بینداز

                                            

 .3 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، بیا بنا. 27
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توانند به کسی  . سؤال: مگر مردم میبودفرض کنید این هم نبود و انتخابات آزاد  28!س ْعداًََاللََُق  ت لَ !َس ْعداًَ

یک رفراندم عمومی  اهلل بعد از رسول !گیری کردیم کنید اصالً رأیدهند؟ فرض باذن حاکمیّت 

  ، با رأیمگر حاکمیّت ابوبکر .ی مردم هم صددرصد به حاکمیت ابوبکر رأی دادند همه برگزار کردیم؛

 خدا- ،دهدباگر بخواهد اذن  خواهد و خدا میرا اذن خدا ]حکومت[ کند؟  مردم مشروعیّت پیدا می

 مگر ممکن است به مفضول، اذن حکومت بدهد؟  ،ل وجود داشته باشدتا افض -حکیم است

 خدا سنّت و شیعیان، احادیث فراوانی از رسول اهل :این است گام دهم .ایم آمدهنُه گام حال  به تا

 29افضلِ امّت است. که علی -کند هم خطور نمی تان قدر زیاد است که به مخیّله آن-اند  نقل کرده

آمَن  مَن اوّلُعلی  32.اشجَع امّت است علی 31.امّت است اقضای علی 31.استاعلم امّت  علی

 . آخراست و الی  35امیرالمؤمنین علی .الْمُؤمِنین است فْضَلُاَ علی 34.استاَسْلَم  مَن اوّلُعلی  33.است

                                            

حنبل،  بن ؛ احمد311، ص 3الهداة، ج  ؛ حرّعاملی، اثبات114 ، ص1 ج ه،البالغ نهج ، شرحالحدید ابی ابن؛ 314مسترشد، ص طبری،  .21

، ص 1مؤسسةالحلبیّ(، ج قاهره، والسیاسة، ) دینوری، االمامة ی قتیبه و ابن 413، ص 1حنبل، )بیروت، مؤسسةالرسالة(، ج  احمدبن مسند

11. 

ساعده جمع شده  ی بنی ، هنگامی که گروهی از مهاجر و انصار برای تعیین تکلیف خالفت، در سقیفهاهلل رحلت رسولبعد از 

ی خزرجی را که کاندیدای خالفت از سوی انصار بود، روی زمین انداخت و با لگد به شکم او  عباده الخطّاب، سعدبن بودند، عمربن

 هد این سعد را!کوبید و گفت: بکشید سعد را! خدا مرگش د

َر ُسوُلَاللَِ. 22 و  113، ص 11العلوم، ج  و بحرانی، عوالم 241، ص 2الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّ :اُمَِّتیََا ْفض لَََُ:َا ِخیَع ِلیَ ف قال 

 .131، ص 2سلیم، ج  ، کتابالهاللی قیس بن سلیم

التهذیب،  عسقالنی، تهذیب حجر ابن :یَ لَِعَ ِلََىَ وَِماَرََُلَِضاِئَِفَ الََْنَ مََِةَِحابَ الصَََّنَ مََِدَ حَ ِلَ َوَ رَْي ََُمَْل ََقالَ َهَُنََّاَ لَب َنَْحَ َنَِْبََدَ مَ حَْا ََنَْعَ َىَ وَِرََُدَْقَ  سنّت: منابع اهل

َمَِحَ ا ََلَِضاِئَِفَ َیفََِوَ رَْي ََُمَْلَ و  221، ص 1الفکر(، ج  )بیروت، دار َرََُسانَِحَِالََْيدَِسانَِاْلَ ِبََةَِحابَ الصَََّنَ د   :طالبَ َیِبَا ََْبنََِیَِّلَِعَ َلَِضاِئَِفَ َیفََِیَ وَِما

 .1111، ص 3الجبل(، ج  ، )بیروت، داراالصحاب معرفة فی البر، االستیعاب عبد ابن

َا ْعل مَُمنابع شیعی: . 31 ُمُهْمَِسْلماً،َو  َا ْقد  َب  ْعِدیَح ق اً،َو  َع ل ىَاْلُمْسِلِمين  َع ِلي ًاَا ْعظ ُمَاْلُمْسِلِمين  ُة،َِانَّ َََُهمَْياَفاِطم  طوسی،  :ا ْحل ُمُهْمَِحْلماًَِعْلماً،َو 

َزَ ةَ مَ فاطَِِلََیَِّبَِالنََّولَُقَ  ؛311امالی، ص الحسن،  محمّدبن علی،  احمدبنطبرسی،  :لماًَمَحَِهَُلَُفضَ ا ََوَ َلماًَعَََِمهَُمَُعلَ یَاَ يتَِب ََهلَِا ََيرَُخَ َكَِتَُوجَ :

َا ِبیَطاِلبَ ََاُمَِّتیَِمنَََْا ْعل مَُ ؛113، ص 2احتجاج، ج  َْبُن و  142، ص 41االنوار، ج  مجلسی، بحار ؛13صدوق، امالی، ص  :ب  ْعِدیَع ِلیُّ

 .234، ص 3الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّ
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اند که علی افضل  نقل کرده اهلل همه حدیث از رسول سنّتی که عالمان بزرگت، این شمای اهل

که افضل وجود دارد، خدا بر  درحالی دهی که باور داشته باشی است، چطور به خودت اجازه می

  !تر مشروعیّت ببخشد؟ حاکمیّتِ مفضول و کم فضیلت

                                                                                                                              

َْبُنَا ِبیَطاِلبَ ََاُمَِّتیَِمنَََْا ْعل مَُسنّت:  منابع اهل و  311، ص 1ج  العلمیه(، الکتب )بیروت، دار بمأثورالخطاب، : دیلمی، الفردوسب  ْعِدیَع ِلیُّ

َا شَْ؛ 113، ص 1، ج نا( جا، بی ، )بیاالحادیث سیوطی، جامع َالن اِسَق  لَْف  ع ِلیٌّ ُع َوَ ج  َالن اِسَِعلَْا عََْبًا َا حَْل ُم َو  َالن اِسَِحلَْمًا مغازلی،  ابن: ...ماًَل ُم

 .121، ص 1ج  )صنعا، داراآلثار(، ابیطالب، بن علیّ االمام مناقب

َالنَِّبیَُّ. 31  .111، ص 41االنوار، ج  و مجلسی، بحار 33، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ابن :ع ِلیَ ََا ْقضاُكمَْ:ََقال 

، 321ص  ،2ج  العربی(، الکتاب )بیروت، دار کشّاف،زمخشری، تفسیرو  212، ص 1البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن: سنّت منابع اهل

 هود. ی سوره 41ی  ذیل آیه

َا ْشج عَُ منابع شیعی:. 32 َق  ْلباًَََف  ع ِلیٌّ الیقین، ص  و حلّی، کشف 22، ص 31االنوار، ج  مجلسی، بحار ؛432صدوق، امالی، ص  :الن اِس

313. 

َا شَْ سنّت: منابع اهل ُعَالن اِسَق  لَْف  ع ِلیٌّ َا عَْج  َا حَْل ُمَالن اِسَِعلَْبًاَو  ، ، )صنعا، داراآلثار(ابیطالب بن علیّ االمام مغازلی، مناقب ابن: ماًَل ُمَالن اِسَِحلَْمًاَو 

 .121، ص 1ج 

َالل همنابع شیعی: . 33 َرسول َا وَّلََُقال َع ِلیٌّ و  424، ص 22االنوار، ج  مجلسی، بحار؛ 141طوسی، امالی، ص  :َِبیََآم نَ ََم نَََْ:

 .134، ص 3الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّ

َِبیَع ِلیٌَّا وَُّلَم نَْ سنّت: منابع اهل  .41، ص 42، ج والتوزیع( والنشر ، )بیروت، دارالفکرللطباعةدمشق عساکر، تاریخ ابن :آم ن 

َا ََیٌَّع لَِ. 34 َم ْن و  212، ص 31االنوار، ج  بحار مجلسی،؛ 1، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ؛ ابن214طوسی، امالی، ص  :ْسل مَ اَ وَُّل

 .211، ص 1البراعه، ج  خویی، منهاج هاشمی

دََّ :413، ص 22تیمیة(، ج  ابن الکبیر )قاهره، مکتبة معجمسنّت: طبرانی،  منابع اهل :َقال ْتَعاِِئش ُة:ََیث نا...َع ْنَجاِبر ،َع ْنَا بَِح  الطُّف ْيِل،َقال 

َالِلَ َ ىَر ُسوُل َو س لَّمَ ص لَّاْشت  َع ل ْيِه ُة...َف  قَُیب  ْيتََِیفََِىَالُل َفاِطم  َ،َف ا ت  ْتُه ُة،َا ْخِبرِينَِْلُت:َيا َالِلََیفاِطم  َر ُسول  َل ِك؟...ف قال ْت:َِانَّ َقال  َس لَّمَ ما َو  َع ل ْيِه َص لَّىَالُل
:...َق :ََیال ْت:َف ج زِْعُتَثُمََّسارَّنَِقال  َا ْعل ُمُهْمَِعْلمًا؟»ف قال  و  َِاْسالماًَ َا نََّز ْوج ِكَا وَُّلَاْلُمْسِلِمين  ، )بیروت، دمشق تاریخ عساکر، ابنوََ«ا ماَت  ْرض ْين 

 .مَ لَ سَْا ََنَْمََْلَُوََّا ََیٌَّلَِعَ َ:اسَ بَ عَ َنَُابََْقالَ : 33، ص 42، ج دارالفکر(

َالن اِسَهَ . 31 َم عاِشر  ِليف ِتیَع لىَ ثُمََّقال  َخ  َواِعیَِعْلِمیَو  َو ِصيِّیَو  َع لىَ َذاَع ِلیٌَّا ِخیَو  َاْلعاِمُلََاُمَِّتیَو  َالد اِعیَِال ْيِهَو  َج لََّو  َو  َِكتاِبَالِلَع زَّ ت  ْفِسيِر

َع لىَ  َاْلُمواِلی َو  َِل ْعداِئِِه َاْلُمحاِرُب َو  َي  ْرضاُه َر ُسولََِِبما ِليف ُة َخ  َم ْعِصي ِتِه َع ْن َالن اِهی َو  َاْلُمْؤِمِنينَ ََاللَََِطاع ِتِه َا ِميُر علی،  طبرسی، احمدبن :...َو 

  .112، ص 3الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّو  212، ص 31االنوار، ج  بحار مجلسی،؛ 31، ص 1، ج احتجاج
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بر خالفت و زعامتِ روشنی  به عقلقدم و خیلی منظّم شما را جلو آوردم،  به با ده گامی که قدم لذا

 قدر فضائل امیرالمؤمنین کند. آن حکم می اهلل بعد از رسول ابیطالب بن نین علیّامیرالمؤم

ها گسترده است که  بر این فضیلت قدر تصریحات پیامبر نآ تصوّر نیست! زیاد است که قابل

َْ الرََِّا نَََّل وَْ فرمودند:بر نقل  بنا پیغمبراکرم تصوّر نیست! قابل َوَ َُحس ابَ َاْلِجنَََّوَ َِمدادَ َاْلب ْحرَ َوَ َا ْقالمَ َيا

َعَ َا ْحص ْواَامََُكت ابَ ََاْلِْنسَ  های عالم را به قلم تبدیل  ی باغ های همه اگر چوب 36:بَ طالََِیِبَا َََنَِْبََََِیَِّلَِف ضاِِئل 

ابگران و های عالم را به حس ی جن ا به مرکّب تبدیل کنند، همههای دریاهای عالم ر ی آب کنند، همه

توانند فضائل  نمی ؛های تاریخ آفرینش را به نگارندگان و نویسندگان ی انسان همهو شمارندگان 

 گفت: .را احصا کنند ابیطالب بنّ علیّ

 ر کنم سرِ انگشت و صفحه بشمارمکه تَ  کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست

قدر  اند، آن نقل کرده در احادیثی که شیعه و سنّی از پیامبراکرم افضلیّت امیرالمؤمنین

ک محقّق عنوان ی شاید تا وقتی که به .گسترده است و به آن تصریح شده که تصوّرش دور از ذهن است

داند چقدر از  باورمان نیاید. و تازه خدا می ،های متعدّد را ورق نزنیم وارد میدان نشویم و کتاب

 ؛های سنّی، نابود شد ط حکومتنوشته شد، توسّ های عظیمی که در فضائل امیرالمؤمنین کتاب

آن دانشمند گفت: من چه بگویم  وان، توسط نویسندگان سنّی و شیعه!های عظیم با مجلّدات فرا کتاب

سر ترس و  شمنی، فضائل او را انکار و کتمان کردند و دوستان ازد در عظمت مردی که دشمنان از سرِ

در با این وصف،  37عالم را پُر کرده است.ی  فضائل او همه تقیّه، فضائل او را به زبان نیاوردند؛ امّا امروز،

قدر  در روایات، آن فضائل امیرالمؤمنین !؟تردیدی هست بر ابوبکر و عمر و عثمان افضلیّت علی

و  !شود غرق می شود؛ گُم میدر این دریای عظیم واردش شود، بخواهد طور  هرانسان گسترده است که 

                                            

 .231، ص الحق نهج، حلّیو  121، ص 31االنوار، ج  بحار مجلسی،؛ 112، ص 1الغمه، ج  اربلی، کشف. 33

َ ماَمَ َنهَُمََِدَشاعَ قَ َلِكَٰ  ذَعَ مَ َ،َوَ ةًَداوَ عَ َوَ َقاًَنَ حَ َهَُعداؤَُهاَاَ مَ تَ كَ ََ،َوَ ي ةًَقَِت ََهَُبَ ناقَِمَ َهَُياؤَُولَِا ََرََّسَ ا ََلَ جَُرَ ََیفََِولَُقَُماَاَ  .31 االخبار،  دیلمی، غرر :ينَِقَ الخافََِل 

 .211، ص 3المستقیم، ج نباطی، الصراط و عاملی 1ص 



 

 24 

 است که به امیرالمؤمنین به پیغمبر . منسوبه استفته نشدها گ از فضیلتتازه بسیاری 

ََََْا نَلَل وَْفرمودند:  َِفيک  َلَالًَم قَمَ اْلي  وََََْ يكفََََُِل ُقْلتَي مَ م رَََََِْاْبنَََََِاْلم ِسيحََِفیََالنَّصاریَ ماَقال ِتَََاُمَِّتیَطاِئِف ة َِمنَْت  ُقول 

َِبم ل َ ت مَُ ُذواَِال ََرُّ َِمنََْا خ  م يََْتَِت حََْالتُّراب  َََ َكق د  ََََِف ْضلَِمنَْو  علی! اگر نبود  یا 38ِبِه:َاف وَْت شَْف اسََْ[ُوُضوِِئکَ ]ط ُهوِرك 

در  ،خدا یا خدا خواندند ترسم همان اتّفاقی که در امّت مسیح افتاد، که مسیح را پسر که نگرانم و می

که بر هیچ گروهی عبور  گفتم در فضائل تو چیزی می من امروز ،با تو در امّت من بیفتد  رابطه

عنوان  ی آب وضوی تو را به داشتند و اضافه تبرّک برمی ای تو را بهکردی، مگر اینکه خاک زیر پ نمی

اند  به زبان نیاورده ها را پیغمبر ضیلتبسیاری از فکه  دهد گرفتند. این حدیث نشان می شفا برمی

 ست. ه همه حدیث در فضائل امیرالمؤمنین اینبا وجود این، و 

َُسمِّیَ َم تیَ َالن اسََُي  ْعل مََُل وَْرمودند: ف پیغمبراکرم خواهیم کمی وارد روایات و احادیث بشویم. حاال می

ََع ِلیٌَّ موقع، امیرالمؤمنین نامیده  چه دانستند علی اگر مردم می :[ف ضاِئِل هَُ]ف ْضل هََُا ْنک ُرواَماَينَ ُمْؤِمنَِالَْا ِمير 

، علی :اْلج س دََِوَ َالرُّوحََِب  ْينَ َآد مََُوَ َِلکَ ِبذَ َُسمِّیَ  ندبعد فرمود کردند. شد، فضائل او را انکار نمی

دمیده نشده بود؛  اوبین جسم و روح بود و هنوز روح در  امیرالمؤمنین نامیده شد، وقتی که آدم

َحَِ .قبل از خلقت آدم َب لیَ َِبر بُِّکمََْتَُا ل سََْقالَ َينَ و  را گرفت،  پیمانِ عالم ذرّکه خدا  زمانیآن  :قاُلوا

آن روز خدا  39:رُُکمَْيا مََِیٌَّع لََِوَ َن ِبيُُّکمََْح مَّدَ مََُوَ َر بُُّکمََْا ن اَالُلَت عالیَ َف قالَ َ.، امیرالمؤمنین نامیده شدعلی

 امیر شماست.  نبیّ شماست و علی اسالم من پروردگار شما هستم، پیامبر :فرمود

                                            

 .234، ص 1شهرآشوب، مناقب، ج  و ابن 112، ص 2الفوائد، ج  کراجکی، کنز ؛212 ، ص31  . مجلسی، بحاراالنوار، ج31

تیمیة(، ج  ابن الکبیر، )قاهره، مکتبة و طبرانی، معجم 111، ص 2ج  الزوائد، )بیروت، دارالفکر(، منابع اهل سنّت: هیثمی، نورالدین، مجمع

 .321، ص 1

ع ِلیٌَََُّسمِّیَ ََیَ م تََالن اسَََُل ْوَي  ْعل مَُ: 111، ص 33االنوار، ج  )با اندکی تفاوت( و مجلسی، بحار 314، ص 3الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّ .32

َاللَ َاْلج س ِدَقال  َآد ُمَب  ْين َالرُّوِحَو  َو  َاْلُمْؤِمِنين  َا ِمير  ُرواَف ْضل ُهَُسمِّی   َ َماَا ْن َاْلُمْؤِمِنين  َج لََّ-ا ِمير  َو  َِمْنَب ِنیَآد م َِمْنَظُُهورِِهْمََ-ع زَّ َر بُّك  َِاْذَا خ ذ  و 

ُهْمَع لىَ  َا ْشه د  َُمَََُْذرِّي َّت  ُهْمَو  َع ِلیٌَّا ِميرُُكْم.ََا نْ ُفِسِهْمَأ َل ْسُتَِبر بِّ َُْمَو  َُمح مَّد َن ِبيُّ ْمَو  َُ َا ن اَر بُّ َاللَُت عالى  َف قال  ُةَب لى   َ  قال ِتَاْلم الِِئ
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در کنار  به والیت امیرالمؤمنین شهادت روایت شده است، پیغمبراکرمبه احادیثی که از  بنا

بر دو بال جبرئیل نوشته  41؛در عرش مکتوب بود خاتم خدا و رسالت ختمی پیغمبروحدانیّت 

بر در بهشت  والیت امیرالمؤمنین عین احادیث نبوی است.کنم  عرض می یی کهاینها 41.شده بود

زمانی مربوط به آغاز آفرینش است؛ مربوط به  ؛زمانِ تاریخی نیستماجرا، ماجرای  42حک شده بود.

مسجّل و مسلّم بود. در  آنجا والیت امیرالمؤمنین .عالمِ خاک نبوداین است که خبری از مخلوقات 

این . خواندمرا برایتان مربوط به این موضوع ، احادیث الهدی مصباحکتاب  بیت ی بحث اهل طلیعه

پیش از  چهارده هزار سالاز یک نور بودند و  مؤمنان و امیر پیامبراکرمکه را خواندم حدیث 

تا در صُلب  این نور، در تاریخ خلقت حرکت کردگفتند و  خلقت آدم، تسبیح و تقدیس خدا را می

اینها  43عبدالمطّلب آمد و آنجا از هم جدا شدند؛ یکی در وجود عبداهلل و یکی در وجود ابوطالب رفت.

القاء شد و با آن کلمات،  بر آدمکه کلماتی آن  44اند. ها هم نقل کرده که خود سنّی احادیثی است

                                            

َج لََّلَ ِاَ .41 َو  َع لنََّالل َع زَّ َك ت ب  َاْلع ْرش  علی، احتجاج، ج  طبرسی، احمدبن:ِميُرَاْلُمْؤِمِنينَ ا ََُمح مَّد َر ُسوُلَالِلَع ِلیٌَّ،َاللََُِالَََّهَ لَِالَ ق واِِئِمِهََىَ م اَخ ل ق 

 .1، ص 21، مجلسی، بحاراالنوار، ج )با اندکی تفاوت(111 ، ص1

ر ِئِيلَ . 41 ب ْ َع لىَ َََل م اَخ ل ق َاللَُج  ْيِهَلَِالَ َك ت ب  ناح  َاللَُُمح مَّد َر ُسوُلَالِلَع ِلیٌَّج   111، ص 1علی، احتجاج، ج  طبرسی، احمدبن :َا ِميُرَاْلُمْؤِمِنينه َِالَّ

 .1، ص 21االنوار، ج  و مجلسی، بحار

ر ِئِيلَُ. 42 ب ْ َِلیَج  نَِّةَف  ع لىَ اِبَف  ق ر ْأُتَذَ ماَع ل ىَاْل ْبَواقْ ر ْأَياَُمح مَُّدََف قال  َا م اَا ْبواُبَاْلج  َلَِالَ َِلك  ُتوب  َْ َِمْنهاَم  َاللَََُهَ ا وَِّلَباب  َر ُسولَََُِالَّ ََُمح مَّد 

َاللََاللَِ  .144، ص 1االنوار، ج  مجلسی، بحارو  112شاذان، فضائل، ص  ابن :َع ِلیٌَّو ِلیُّ

بطریق،  و ابن 211، ص 2القلوب، ج  و دیلمی، ارشاد 21، ص 31االنوار، ج  مجلسی، بحار؛ 133الوصیة، ص  اثباتدی، مسعو .43

 .212االبرار، ص  امام مناقب فی االخبار صحاح عیون عمدة

؛ 111، ص 1االعتدال، ج  ذهبی، میزان ؛31، ص 42دمشق، دارالفکروالنشروالتوزیع(، ج )، دمشق عساکر، تاریخ ابن .44

داراالسوة(، ج تهران، )، ینابیع المودة و قندوزی، 11، ص 3(، ج االسالمیة المطبوعات مکتببیروت، )، المیزان عسقالنی، لسان حجر ابن

ِبيِبیَتَُعَْمَِ:َسَ قالَ َمانَ لَْسَ َنَْعَ : 311، ص 2 َب َ ُنََیٌَّلَِعَ َاَوَ ن َا ََتَُنَْكَُ:ولَُقَُي َ َاللََِولَ سَُرَ َح  َهَُسَُدَِّقَ ي ََُوَ َورَُالنَُِّلكَ ذَ َاللَ َحَُبِّسَ يعًاَيَُطَِمََُاللََِیَِدَ ي ََْينَ ورًا

َْبدَِعَ َبَِلَْصََُیْقناَفَِرَ ىَافْ ت َ تَّحَ َدَ واحََِءَ یَْشَ َیْلَفَِزَ ْمَي َ لَ ،َف َ هَِبَِلَْصََُیفََِورَ النَُِّلكَ ذَ َبَ كَ ر ََمَ آدَ َاللََُقَ لَ اَخَ مَ لَ ،َف َ عامَ َْلفَ ا ََرَ شَ عَ َةَ عَ ب  َرَْا َِبََمَُآدَ َقَ ْخلَ ْنَيَُا ََْبلَ ق َ 
 یٌّ.لَِعَ َْزءَ جََُاَوَ ن َا ََْزءَ جَُ،َفَ بَِلَِطَّاْلمَُ
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یکی از آن کلمات، وجود مقدّس و نورانی  45؛ك ِلماتَ َرَّبِّهََِِمنََْآد مََُىَ ف  ت  ل قَ که  ،پذیرفته شد ی آدم توبه

ی او  داد و توبهه قسم ی طیّب این پنج نورِ مقدّسِ خمسه خدا را به آدم .است امیرالمؤمنین

  46پذیرفته شد.

 بر امیرالمؤمنین گویند مقدّم  که آنها می سه تای دیگرآن کنار بگذاریم بگویم اینها را خواهم  می

بر آنچه نقل شده  بنا ،ی پر از دردا بار با سینه یک بریم! خود امیرالمؤمنین به خدا پناه می ؟!هستند

ْهرَُفرمودند:   ؛خفیفم کرد ؛روزگار مرا تنزّل داد 47:ةَ يَ عاوَِمََُوَ َیٌَّع لَِ:َيُقالََُح ت یَیا نْ ز ل نََِثُمَََّیا نْ ز ل نََِثُمَََّیز ل نَِا ن ََْالدَّ

م. ا هبرند و من، در حکومت، رقیبِ معاویه شد حاال اسم مرا کنار اسم معاویه می تا اینکه ؛خوارم کرد

این است از را با آن سه نفر مقایسه کند؛ ولی چون بحث  آید که امیرالمؤمنین انسان شرمش می

چه کسی است؛  ،دهد می اهلل افضل که خدا اذن به خالفت و والیت او بعد از رسولآن که 

 ناگزیریم بگوییم و باید مقایسه کنیم.

دومی باشد؟ از آغاز خلقت تا قیامت،  برای امیرالمؤمنیندر تولّدش که در تاریخ آفرینش، کیست 

وقتی خواست  مرانع . هم موسای، دومی نداردینکه محلّ تولّدش کعبه استدر ا امیرالمؤمنین

وقتی  مریم بن مادرش را از عبادتگاه بیرون کردند و هم عیسیبر آنچه نقل شده،  بنابه دنیا بیاید، 

را  امّا مادر امیرالمؤمنین 48.دنیا بیاید، به مادر او امر کردند از عبادتگاه بیرون برود خواست به

وارد شد و بانوان بهشتی آمدند، کمک  اسد بنت دعوت کردند و دیوار کعبه شکافته شد. فاطمه

سه روز در خانه، میهمان خدا بودند و بعد از سه روز، دیوار  علی .به دنیا آمد کردند و علی

                                            

 .31ی  ی بقره، آیه . سوره41

 :111، ص 11النوار، ج ا مجلسی، بحارو  43المبین، ص  جزائری، نور ؛111، ص علیّ موالنا باختصاص ، الیقینطاووس بن سیّد. 43

َا ْسأَ  َياَر بِّ َاللَُقال  َِلیَف  غ ف ر  ْيِنَل م اَغ ف ْرت  َاْلُحس  َاْلح س ِنَو  َفاِطم ة َو  َو  َع ِلی  َِبح قَُِّمح مَّد َو   .ذاِبهَ ََل هَََُُلك 

 )با اندکی تفاوت(. 323، ص 21البالغه، ج  الحدید، شرح نهج ابی و ابن 211، ص1الشیعه، ج  حدیقةاردبیلی،  . مقدس41

ل ْتهََُ۞ .41  .22ی  ی مریم، آیه : سورهق ِصيًّاَم َاناًََِبهََِف انْ ت ب ذ تََْف ح م 
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در این فضیلت احدی شریک  49بیرون آمد. اسد بنت جا شکافته شد و فاطمه از هماندوباره 

 51.و مرسلین ءنیست؛ حتّی انبیا امیرالمؤمنین

زدن، به خدا  هم یک چشم به51َ:ع ْينَ َف ةَ ط رََْللَِبِاَر کَ ا شََْما .از بدو تولّد موحّد بودند امیرالمؤمنین

؛ امّا اهللُ عَنْهُیَ گویند: رَضِ سه خلیفه را نام ببرند، میآن خواهند  ها وقتی می  شرک نورزید. خود سنّی

را گرامی داشت و  خدا صورت علی :هُهَگویند: کَرَّمَ اهللُ وَجْ خواهند نام ببرند، می را که می علی

از مردان  ی به پیامبر آورده اوّلین ایمان 52ها به سجده بیفتد. نگذاشت صورتش در برابر بت

بر عال متجانب خدای  ود که ازبی تطهیر  از اصحاب آیه ؛از اصحاب کِساء بود بود. علی علی

 العزم دیگر.  اولو کلیّه، فراتر از عصمت انبیاءی  آن هم عصمت مطلقه 53؛صحه گذاشته شدعصمت آنها 

                                            

مجلسی،  ؛132امالی، ص صدوق، ؛ 111، ص 3العلمیه(، ج  الکتب )بیروت، دارالصحیحین،  علی نیشابوری، مستدرک حاکم .42

 .441، ص 3الهداة، ج  عاملی، اثباتحرّو  1، ص 31االنوار، ج  بحار

مجلسی،  ؛1، ص 1مفید، ارشاد، ج ؛ 111، ص 3العلمیه(، ج  الکتب ، )بیروت، دارالصحیحین علی نیشابوری، مستدرک حاکم .11

 .233الحقّ، ص  و حلّی، نهج 11، ص 31االنوار، ج  بحار

اقَالممَبَ :َسَُاللَوَعنَرسول ی یس: سوره 21ی  ، ذیل آیه11،ص 4ج  العربی(، الکتاب )بیروت، دار تفسیرکشّاف،زمخشری،  .11

ُفُرواَةَُالثَ ثَ  َْ َصاِحُبَيسَع ِلیَُّ:ََط ْرف ة َع ْينَ باللََل ْمَي  َو  َُمْؤِمُنَآِلَِفْرع ْونَ َْبُنَا ِبیَطاِلب  َ؛َو 
َ؛ط ْرف ة َع ْينَ ََبِاللَََُِاْشِركَََْل مَْ :211و علوی، مناقب، ص  432، ص 31 االنوار، ج بحارمجلسی، ؛ 112، ص 2صدوق، خصال، ج 

َالنَّبَِق: 3، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر و ابن 211، ص 34ج  مجلسی، بحاراالنوار، ُفُرواَط ْرف ة َع ْينَ ث الََاْْلُم مَََِاقَ ُسبَ نََّ:َاََِیَُّال  َْ ََث ة َل ْمَي 

َصاِحُبَيْبُنََع ِلیَُّ َو  َُمْؤِمُنَآِلَِفْرع ْونَ ا ِبیَطاِلب  َو  َع ِلیٌَّاَ َاِسين  يُقون َو   َْفض ُلُهْم.ف  ُهُمَالصِّدِّ

ْدناَاْلعامَّة َ .12 َو ج  َك رَّا ََىَ ْجر ْواَِذْكر ُهَع لاَ ْوَاَ ُكُتِبِهْمَََیذاَذ ك ُرواَع ِلي ًاَفَِاَِو  َْلِسن ِتِهْمَقاُلوا ُهَي  ْعُنون  َِبذَ م َالُلَو ْجه  آشوب،  شهر ابن:ْصنامَِْنَِعباد ِةَاْلَ عَ ِلك 

 .413، ص 1البحار، ج  قمی، سفینة محدّثو  33، ص 31االنوار، ج  مجلسی، بحار؛ 111، ص 2مناقب، ج 

، ص 3 الفکر(، ج المنثور، )بیروت، دار ؛ سیوطی، در1113، ص 4العربی(، ج  التراث احیاء ، )بیروت، دارمسلم صحیحنیشابوری،  مسلم .13

االنوار،  و مجلسی، بحار 211، ص 1کلینی، کافی، ج  ؛331امالی، ص الحسن،  محمّدبنطوسی، ؛ احزاب ی سوره 33ی  ذیل آیه، 314

 .211، ص 31ج 



 

 28 

به سالمت بماند و  تا جان پیامبر خوابید الْمَبیت در بستر پیامبر لَیْلَةُبود که در  علی

ی اوّل است،  گویند خلیفه کسی که می  ست؟کیدر این فضیلت  شریک علی 54بتوانند هجرت کنند.

ای که آمده بودند خون  دالور از چهل قبیلهشجاعانه زیر تیغ چهل  لیهمانی بود که زمانی که ع

َِاذََْاثْ ن  ْينََِیَ انَِثببینید قرآن ماجرای  ،در همان شب .را بریزند، در بستر خوابید و دم برنیاورد پیامبر

او را  پیامبرو  !و ترسیده بود او چگونه خودش را باخته .است کرده چگونه بیانرا  55ارَِاْلغَِفیَاُهم

مشرکان که بیرون غار هستند خبردار و دادند که نکند سروصدا کند، جزع و فزع کند  دلداری می

َم ع ناَلت خ فَْشوند. فرمودند:  َالل  با آن ی اوّل شده با امیرالمؤمنین این ترسو را که خلیفه 56.ِانَّ

را در جنگ  علی یغمبرپ تردید دارد؟ ت علیچه کسی در افضلیّ !مقایسه کنید شجاعت

َُونَ ََا نَََْ َت  ْرضیَ َامنبردند؛ امّا به ایشان فرمودند:  تبوک ْنزِل ةَََِِمنِّیَت   57َ:یب  ْعدََِِبیََّن ََلَهَُا نََِّال َََُموسیَ ََِمنََْهاُرونَ ََِبم 

دیگر  ،با این تفاوت که بعد از من ؛به موسی باشی نسبت با من، مثل هارون  پسندی که تو در رابطه ینم

بیاورند و  کنار علیکه در چه کسی را دارند  ؟نیست و نبوّت به وجود من ختم شدپیامبری 

 ابیطالب بن رای حکومت اذن داد؟ جز علیّلذا خدا به او ب ؛مقایسه کنند و بگویند او افضل است

باید مسدود  شود ی درهایی که به مسجدالنّبی باز می همه فرمان خدا صادر شد که  ست که وقتیکی

  است؟ ی علیتاچه کسی در فضیلت هم 58.باب هََُِال ََْبوابَ اْلَ س دََّ ؟ی او استثناء شد فقط درِ خانه ،شود

                                            

 .31، ص 12االنوار، ج  و مجلسی، بحار 113، ص 1آشوب، مناقب، ج  شهر ابن ؛433امالی، ص الحسن،  محمّدبنطوسی،  .14

 .41ی  آیهی توبه،  سوره. 11

، 2صافی، ج  کاشانی، تفسیر و فیض 14، ص 12االنوار، ج  مجلسی، بحار؛ 141، ص 1، ج  الجرائح و راوندی، الخرائج الدین قطب. 13

 .344ص 

 .213الحق، ص  و حلی، نهج 23، ص 3، ج الهداة ثباتاعاملی، حرّ ؛223  ، ص2  االنوار، ج . مجلسی، بحار11

احتجاج، علی،  احمدبنطبرسی،  ؛412، مسترشد، ص طبری؛ 113، ص 2اآلثار، )بیروت، مؤسسةالرسالة(، ج  طحاوی، شرح مشکل .11

 .الجنان، دعای ندبه قمی، مفاتیح و محدّث 31، ص 32االنوار، ج  مجلسی، بحار ؛121، ص 1ج 
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را  بر آنچه نقل شده بنا فریهزار ن آن اجتماعِ عظیمِ صدوبیست اکرم رسولدر غدیرخم که کیست 

َع ِلىٌََّف هذاَم ْولُه،َُكْنتََُم نَْپیام  و دنتا والیت او را اعالم کن ندروزها زیر آفتاب داغ، متوقّف نگاه داشت

چه  61چه کسی است؟ نماز گزارد، جز علی نخستین مرد که با پیامبر ؟را ابالغ کنند 59م ْولهَُ

کیست که علمش از  61ی حقّ از باطل باشد؟ کسی اعلمِ از همه است؟ کیست که فاروق و جداکننده

او را  تر است؟ کیست که حلمش از همه بیشتر است؟ کیست که به امر خدا، پیامبر همه فزون

مِنا و به عرفات و از مکّه نامیدند؟ قبل از اینکه برای اعمال حجّ  امیرالمؤمنین ،قبل از غدیر خم

قبل از اینکه  ؛سمت مدینه بروند و به اعمالشان تمام شود و بخواهند از مکه حرکت کنند مَشعر بیایند،

جمع کردند و فرمودند: مسلمانان را در مکّه  پیغمبر ،ماجرای غدیر خم صورت بگیرد ،در بین راه

با لقب  علیی شما بروید و به  دستور آورده است که همهجانب خدا از آمده و جبرائیل 

دومی  چه کسی برای علی 62کَ یا اَمیرالمُؤْمِنین.بگویید: السَّالمُ عَلَیْ ؛امیرالمؤمنین سالم بدهید

ی محبّت به  بّت او را نشانهمح باشد؟ و کیست که پیامبربا او مقایسه  است که بخواهد قابل

                                            

 .333، ص 21االنوار، ج  و مجلسی، بحار 413، ص 1 االعمال، ج طاووس، اقبال بن سیّد؛ 31، ص 1االخبار، ج  صدوق، معانی .12

اربلی،  ؛123، ص 1احتجاج، ج علی،  احمدبنطبرسی،  ؛313، ص 2الرسالة(، ج  احمد، )بیروت، مؤسسة حنبل، مسند بن احمد .31

َالُلَع ْنُهَََع ب اسَ ََع ِنَاْبنَِ :111، ص 1التنزیل، ج  و حسکانی، شواهد 11، ص 1، ج ةالغمّ کشف :َِلع ِلیَ ر ِضی  َََِخصالَ ََا ْرب عَََُقال  َِمن  ل ْيس ْتَِل ح د 

َص لَّىَم ع َر ُسوِلَاللَََِاسَِالنَ  َع ج ِمی  َو  َا وَُّلَع ر ِبی  ُرُهَُهو  َِلواُؤُهَم ع ُهَِفیَُكلَِّز ْحفَ َغ ي ْ َالَِّذیَكان  َُهو  َالَِّذیَصَ ََو  َُهو  َم ع ُهَي  ْوم َاْلِمْهراِسَ...َو  َب  ر  و 
َ ر هَُُهو  ل ُهَق  ب ْ َا ْدخ   .َالَِّذیَغ سَّل ُهَو 

ائد، ج فوال و کراجکی، کنز 113الحق، ص  ؛ حلّی، نهج231، ص 31االنوار، ج  ؛ مجلسی، بحار3، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر . ابن31

َالنَِّبیَُّ :234، ص 1 َا لَِانََّهَ َا نَُّهَا خ ذ  َف قال  َهَ ذاَا وَُّلَم ْنَُيصاِفُحنَِبِي ِدَع ِلی  َهَ یَي  ْوم َاْلِقيام ِةَو  يُقَاْل ْكب  ُرَو  اْلُمَِّةَيُ ف رُِّقَََِذهَِهَ ََذاَف اُروقَُذاَالصِّدِّ

َهَ  َاْلباِطِلَو  َاْلح قَِّو  َاْلماُلَي  ْعُسوُبَالظ اِلِمينَ ب  ْين  َو   .ذاَي  ْعُسوُبَاْلُمْسِلِمين 
َر ُسوُلَالِلَر ُجالًَ :31، ص 3الهداة، ج  اثباتعاملی، حرّو  111، ص 31االنوار، ج مجلسی، بحار ؛311. صدوق، امالی، ص 32 َف  ر ُجالًََا م ر 

ت ىَ   .بِِاْمر ِةَاْلُمْؤِمِنينَ ََس لَُّمواَع ل ْيهَََِِمْنَا ْصحاِبِهَح 
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اهلل  شاء ان کیست؟متای علیه 63؟بودن معرّفی کردند ی حاللزاده  ی ایمان و نشانه نشانه ،انخودش

 هایش را بگوییم و توضیح دهیم.  جلسات آینده توفیقی باشد روایت

ََُاْسِریَ َل م ا :فرمودند پیغمبراکرم ل ةََِیفَِِبی  وقتی خدایَ:السَّماءَِفیَياءَُاْل ْنبََِع ل یَََّاْجت م عَ فَ َاْلِمْعراجَل ي ْ

َیََِّالَ َََ عالیت ََاللََُیحَ ا وَْفَ  .در آسمان، دور من جمع شدند ءانبیای  عال شبانه مرا به سفر معراج برد، همهمت

اهلل جمع شدند،  دور منِ رسول در معراجآسمان،  ی پیغمبرها در وقتی همه :بُِعْثُتمََِْبماذاَُمح مَّدََُياَس ْلُهم

پیامبران سؤال کن که شما بر چه اساسی به رسالت مبعوث  اینعال به من وحی کرد که از تخدای م

هَُو حََْاللََُِال َََهَ ِالَ َلَا نََْش هاد ةََِع لىَ َنابُِعثََْف قاُلوا شدید؟ َع ل ىَ،د  َالوَ َ،بُِنبُ وَِّتكَ َرارَِقَْاْلََِو  َِلَََلي ةَِو   64:طاِلبَ ََیا بَََِنَِْبََع ِلیِّ

ما بر شهادت به وحدانیت  پاسخ دادند: اهلل رسولپیغمبر غیر از چهار هزار  و صدوبیستی  همه

کیست که یادش،  مبعوث شدیم. مثل علی ابیطالب بن خدا، اقرار به نبوّت تو و والیت علیّ

 کردن به سیمای او، عبادت باشد؟  کیست که نگاه  مثل علی 65.ِعباد ةَ َع ِلیَ َرَُِذکَْعبادت خدا باشد؟ 

                                            

َاْل ْنصاِریَُ. 33 َا بُوَا يُّوب  َع لىَ ََقال  َع ِلی  بَّهَََُا ْولدُِكْمَف م نََْاْعِرُضواَُحبَّ َُمَََْا ح  َِمْن َجاء ْتَِبِهَف ِانِّیَس ِمْعُتَََف  ُهو  َِمْنَا ْين  َم ْنَل ْمَُيِحبَُّهَف اْسأ ُلواَاُمَُّه و 

َاللَِ َْبِنَا ِبیَطاِلبَ َر ُسول  َا ْوَو لَ َي  ُقوُلَِلع ِلیِّ َُمناِفق  َِال  َلَيُ ْبِغُضك  َو  َُمْؤِمن  َِال  َطاِمثَ لَُيِحبُّك  َِهی  َو  َاُمُُّه ل ْتُه َا ْوَح م  صدوق،  :ُدَزِنْ ي ة 

 . 311، ص 32مجلسی، بحاراالنوار، ج و  141، ص 1الشرائع، ج  علل

َد ِعیَ ََالع ر بَََِِمنَ ََلَيُ ْبِغُضكَ   . 231، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ابنو  143، ص 1الشرائع، ج  صدوق، علل :ِال 

َلَو ل ُدَزِنًاَََ:َلَُيِحبُِّنیوَقولَعلیَ   . 111، ص 4البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی و ابن 333، ص 34مجلسی، بحاراالنوار، ج  :كاِفًرَو 

َر ُسوُلَاللَِ ِدَالل َع لىَ َقال  َف  ْلي ْحم  َاْل ِِئمَّة َِمْنَُوْلِدك  َا ح بَّ َو  َا ح بَّك  بَِّنیَو  َم ْنَا ح  َلََياَع ِلیُّ َم ْنَطاب ْتَِولد تُُهَو  ِطيِبَم ْوِلِدِهَف ِانَُّهَلَُيِحبُّناَِال 
َم نَْ ُبث تَََْيُ ْبِغُضناَِال   .33، ص 2الهداة، ج  اثباتعاملی، حرّو  143، ص 21مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛411صدوق، امالی، ص  :ِولد تُهَََُخ 

َالنَِّبیَُّ: 111، ص 33االنوار، ج  مجلسی، بحارو  231المودة، ط اسالمبول، ص  . قندوزی، ینابیع64 ََقال  َب  ْين  َالُلَب  ْيِنیَو  ل م اَج م ع 

َماَبُِعْثُتمَْ ْلُهْمَياَُمح مَُّدَع لى  َس  َالُلَت عالى  ْسراِءَقال  ل ة َاْلِ َاللَََُلَِال هَ ََش هاد ِةَا نَََْقاُلواَبُِعْثناَع لىَ ََاْل ْنِبياِءَل ي ْ َاْلَََِِالَّ َْبِنَو  َع ل ىَاْلو لي ِةَِلع ِلیِّ َو  ْقراِرَبُِنبُ وَِّتك 
.  ا ِبیَطاِلب 

 .311، ص 33و مجلسی، بحاراالنوار، ج  211، ص 2، ج الهداة ثباتاعاملی، حرّ ؛212، ص 3آشوب، مناقب، ج  شهر ابن .31
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َامََِلُمَِّتیَُمب  يِّنَ َوَ ََِعْلِمیَابَُبَع ِلیٌَّدر حقّ او فرمودند:  کیست که پیامبر 66.ِعباد ةَ َع ِلیَ َو ْجهََِِالىَ َا لنَّظ رَُ

َالنََّنِفاقَ َبُ ْغُضهََُوَ َانَ ِايمَُحبُّهََُ؛ب  ْعِدیَِمنََِْبهََِاُْرِسْلتَُ َِعباد ةَ َِال ْيهََِظ رَُو  َم و د ًة َو  رسول  علی، درِ علمِ منِ 67:ر ْاف ًة

کند. دوستی و عشق به  برای امّتم تبیین میبعد از من اوست که محتوای رسالت مرا  است.

ی امیرالمؤمنین نفاق  و بغض و کینه ایمان چیزی جز محبّت به علی نیست؛ایمان است.  ،امیرالمؤمنین

 عبادت پروردگار است. ،به سیمای علیسرشار از محبّت و عشق  دوختنِاست. و نگاه 

ََا ِبیََْبنَََُع ِلیََُّیِسرَِّصاِحبََُوَ َِسرَ َصاِحبََُن ِبیَ َِلُکلَِّدر حقّش فرمودند:  کیست که پیغمبر جز علی

 ؟است ابیطالب بن هر پیامبری، صاحب سرّی داشت و صاحب سرّ من، علیّ 68:طاِلبَ 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

 .324، ص 21االنوار، ج  مجلسی، بحارو  224، ص مسترشدطبری، ؛ 332صدوق، امالی، ص . 33

 .31، ص 2الفوائد، ج  کراجکی، کنزو  13، ص 41و ج  113، ص 21االنوار، ج  مجلسی، بحار .31

، ص 31االنوار، ج  و مجلسی، بحار 222، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ابن؛ 434، ص  المناقب و االنباء من طاووس، طرف بن سیّد. 31

311. 


