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

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

والیت از دو منظر عرفان و زعامت ()1
کلیدواژهها :والیت ،عرفان ،زعامت ،خالفت ،والیت خاصّه ،انسان کامل ،فناء فیاهلل ،اولیاء معصوم خدا،
خلیفةاهلل فِیالْاَرْض ،واسطهی فیض ،حجاب ،مقام بابیّت اعظم ،والیتِ

مظهر اسم «اهلل» ،روحالعالم،
مطلقهی کلّیهی الهیّه ،سرسپردن به ولیّ خدا ،حکومت اسالمی ،حقّ تصرّف ،مالک انسانها ،مأذون
مِنعِنداهلل ،افضل ،مفضول.
میخواهیم به مبحث والیت از دو منظر نگاه کنیم؛ از منظر عرفان و از منظر زعامت ،خالفت و حکومت
سیاسی.
والیت از منظر عرفانی
همانطور که میدانید« ،ولیّ» نام خدای متعال است .یکی از اسماء خدای متعال ،ولیّ است؛ برخالف
رسول و نبی که نام خداوند نیستند .خدا نامی تحتعنوان رسول و نبی ندارد؛ امّا نام ولیّ ،اسماهلل
است؛ نام خدای متعال است .از همینجا میشود فهمید که نبوّت و رسالت ،قابل ختم هستند؛ امّا
والیت قابل ختم نیست؛ چراکه حاکمیت اسماءاهلل بر هستی ،مستدام و مداوم است .لذا نبوّت میتواند
ختم شود و کسی خاتمالنّبیّین باشد؛ رسالت میتواند ختم شود و کسی خاتمالمرسلین باشد؛ امّا
والیت ختمشدنی نیست .استمرار جریان والیت در عالم وجود ،به استمرار اسم ولیّ حضرت حقّ است؛
و لذا هیچگاه عالم ،بدون ولیّ نخواهد بود .مظهر اسم ولیّ حضرت حقّ ،اولیاء معصوم خدای متعالند.
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یکی از معانی واژهی والیت ،قرب است .والیت ،وجه تقرّب عبد به حضرت حقّ و دریافت فیوضات ربّانی
است .نبوّت ،وجه رو به خلق و رساندن پیام الهی است؛ لذا والیت ،باطن نبوّت است .تا والیت و قربی
نباشد[ ،تا] دریافت فیوضات و معارفی از حضرت حقّ نباشد ،نبوّتی که رساندن آن فیوضات و معارف
است ،نمیتواند مطرح شود .لذا باطن نبوّت ،والیت است؛ و از همینجا میشود فهمید که والیت،
اشرف و افضل از نبوّت است .نبوّت ،اثر و پیامد والیت ولیّ خداست.
اءُ َب ْعضَ 1.این والیتی
ض ُه َْم َا ْولِي َ
یک والیت عام داریم که همهی مؤمنان دارند :ال ُْم ْؤِمنُونَ َو َال ُْم ْؤِمن َُ
ات َب ْع ُ
است که از آنِ همهی مؤمنان است؛ همهی کسانی که به وحدانیت خدا ،رسالت پیامبراکرم
معاد ایمان آوردند و امامت اهلبیت

و

و عدالت حضرت حقّ را پذیرفتند که به ایشان مؤمنین
را نپذیرفته باشد و در مورد عدالت حضرت حقّ

میگوییم ،دارای والیتند .کسی که امامت اهلبیت

اءُ َب ْعضَ؛ نفرمود
ض ُه َْم َا ْولِي َ
هم مردّد باشد ،مسلم هست؛ امّا مؤمن نیست .قرآن فرمود :ال ُْم ْؤِمنُونَ َب ْع ُ
الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءُ بَعْضٍ؛ لذا اهل والیت عامّه که عموم مردم هستند ،مؤمنان هستند .امّا یک
والیت خاصّه داریم که در اختیار همه نیست .والیت خاصّه ،میوهی فناءفیاهلل و بقاءبِاهلل است .والیتی
که در عرفان از آن سخن گفته شده ،والیت خاصّه است .سالک الیاهلل بعد از سلوکِ مراتب عبودیتِ
حضرت حقّ ،وقتی در حضرت حقّ فانی و باقیباهلل شد ،آن موقع حامل والیتاهلل میشود.
انسان کامل ،مظهر اسم «اهلل» است .همانگونه که میدانید ،خدای متعال اسماء متعدّدی دارد .اسماء
ح ْسنىَ 2.خدا
اءُ َاَلْ َُ
الر ْحمَنَ َايًّا َما َت ْدعُوا َف ل َهُ َا َْل ْسم َ
حسنای خدا یکی دو تا نیست :قُ َِل َا ْدعُوا َاللَهَ َا َِو َا ْدعُوا َ َّ
اسماء حسنایی دارد .امّهات اسماء حضرت حقّ ،نودونه اسم است .اسماء خدا محدود به این نودونه اسم
نیست .حال ،اینکه خودِ اسم یعنی چه ،اجازه بدهید وارد آن نشوم .چیزهایی که ما به زبان میآوریم
مثل اهلل و رحمان ،اسم نیست؛ اسمِ اسمِ اسم است .ذات بما هو ذات هیچ تعیُّنی ندارد .تعیّن ذات ،آن
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حقیقت و واقعیّتی است که آن ،اسماهلل است .مظاهر آن ،موجودات خارجی میشوند که اسمِ اسماهلل
هستند؛ و این مفاهیمی که ما در فهم و ذهنمان از اسماءاهلل درک میکنیم ،اسمِ اسمِ اسمِ خدای
متعال هستند .پس الفاظ و واژههایی که مینویسیم یا به زبان جاری میکنیم ،چه میشوند؟ اسمِ اسمِ
اسمِ اسمِ حضرت حقّ میشوند.
عرض میکردیم که انسان کامل ،مظهر اسم «اهلل» است .اسم «اهلل» ،اسمی است که جامع همهی
اسماء است .اسم «اهلل» ،امّاالسماء است و همهی اسماء از اسم اهلل متفرّع شدهاند و از اسم اهلل مدد
میگیرند .لذا همانطور که خود اسم اهلل مددرسان به همهی اسماءاهلل است ،انسان کامل هم که مظهر
اسم اهلل است ،مددرسان به همهی مظاهر اسماءاهلل است .مظاهر اسماءاهلل چه چیزهایی هستند؟
موجودات جهان خارج! همهی موجودات جهان خارج اسماءاهلل هستند؛ چرا؟ چون اسم اگر از سِمَة به
معنای عالمت ،فلش و نشانه مشتق شده باشد ،همهی موجودات ،نشانهای بهسوی خدا هستند .هر
موجودی میگوید من مخلوقم ،خالقی هست؛ من مصنوعم ،صانعی هست؛ من منظّمم ،ناظمی هست؛
من متحرّکم ،محرّکی هست و امثال اینها .لذا همهی موجودات عالم ،اسماءاهلل هستند .این موجودات
که مظاهر اسماء حضرت حقّ هستند ،با مراتب مختلفی که دارند ،از نازلترینشان که جمادات و
گیاهان و حیوانات هستند تا موجودات برتر که جنّ و مَلَک و انسان هستند ،همه از مظهر اسم اهلل که
انسان کامل است ،مدد میگیرند؛ کماالت خودشان را از مظهر اسم اهلل میگیرند .لذا حرکت استکمالی
همهی موجودات عالم ،به مدد انسان کامل که مظهر اسم اهلل است ،امکان تحقّق پیدا میکند.
برطبق نظریهای که در عرفان نظری مطرح است ،انسان و جهان دو نسخهی مطابق هم هستند .بهقول
شیخ شبستری ،جهان انسان شد و انسان جهانی .حال ،اگر با دیدهی ظاهر نگاه کنیم ،انسان ،جهانِ
کوچک است و جهان ،انسانِ بزرگ .امّا اگر به دید باطن و در حقیقت و معنا نگاه کنیم ،جهان ،انسانِ
کوچک است و انسان ،جهانِ بزرگ؛ چنانکه منسوب به امیرالمؤمنین
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است که فرمودند :ات ْزع َُمَانَّكََ

ال َْكبَ َُر 3:ای انسان! تو میپنداری جِرم کوچکی هستی؟ در تو جهانی
ِج ْرمَ َص َِغيرَ َوَ ََفِيكَ َانْط َوی َالْعال َُم َ َْ
بزرگتر از این جهان خارج ،مُنطَوی و نهفته است.
انسان کامل ،روحالعالم است؛ لذا همانطور که روح ،در پیکرهی انسان ،حیاتبخش اوست و انسان
بدون روح ،یک جسدِ بدون حرکت است که بعد از اندک زمانی ،متعفّن میشود و میپوسد و از بین
تَ
میرود ،عالَم نیز بدون انسان کامل ،جنازهای بیروح است؛ میپوسد و تباه میشود :ل ْولََاَلْ ُح َّج َةَُلساخ َِ
ْ َبِا ْهَلِها 4.و همانطور که روح ،مدیر و مدبّر بدن است ،انسان کامل که روحالعالم است ،مدیر و
ا َْل ْر َُ
مدبّر همهی امور عوالم مُلک و ملکوت و جبروت است .از مالئکهی مقرّبین و مهیَّمین گرفته ،تا
جمادات که در سیر اسفلسّافلین نازلترین موجود هستند ،همه تحت تدبیر و مدیریت روحالعالم یعنی
انسان کامل که مظهر اسم اهلل است ،قرار دارند .اوست که بر همهی موجودات عالم ،والیت و مدیریت
دارد؛ لذا انسان کامل ،در ارض عالم وجود ولیّاهلل است؛ نه در کرهی زمین .به مناسبت دیگری این را
اشاره کردهام که خلیفةاهلل فیاالرض ،بهمعنی خلیفهی خدا روی این کره از منظومهی شمسی نیست.
خلیفةاهلل است؛ منتها در ارض زندگی میکند؛ نه اینکه فقط در حیطهی ارض ،خالفت الهیّه داشته
باشد .ارض ،حیطه و قلمرو خالفت او نیست .ارض ،محلّ استقرار اوست .مثل اینکه میگویند فالنی،
رئیسِ فالن مملکت است؛ امّا محل زندگی و استقرارش در فالن شهر که پایتخت آن مملکت است،
میباشد .قلمرو فرمانروایی این شخص ،صرفاً آن شهری که پایتخت آن کشور است ،نیست؛ قلمرو
فرمانروایی او ،همهی آن کشور است؛ ولی در پایتخت مستقر است و زندگی میکند .انسان کامل که با

 .3میبدی ،دیوانامیرالمؤمنین ،ص 111؛ محمدتقی مجلسی ،روضةالمتقین ،ج  ،2ص 11؛ هاشمیخویی ،منهاجالبراعة ،ج  ،1ص  33و
راغباصفهانی ،مفردات ،ج  ،2ص .341
 .4مضمون روایات متعدّدی است که از اهل بیت

وارد شده است :منسوببه امامحسنعسکری

 ،التّفسیر ،ص 311؛ صدوق،

کمالالدین ،ج  ،1ص 214؛ طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج  ،2ص  311و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،23ص  3و  ،22ج  ،11ص
.213
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ظهور اسم ولیّ در وجودش ،بر همهی عالم خلقت و بر همهی ماسویاهلل ،به قائممقامی حضرت حقّ
والیت دارد ،محل استقرارش ارض است .امیدوارم که مقصود را رسانده باشم.
چون اهلل جامع همهی اسماء است ،انسان کامل هم که مظهر اسم اهلل است ،جامع همهی مظاهر
اسماءاهلل است؛ لذا افضل ،اشرف و اکمل از همهی موجودات عالم است .همهی موجودات عالم از او
مدد میگیرند و در برابر او تسلیمند .او بر همهی موجودات والیت دارد و همهی موجودات تحت والیت
ولیّاهلل اعظم هستند؛ لذا انسان کامل ،مسجودِ همهی موجودات عالم است .اینکه مالئک ذکر شدند ،به
این خاطر است که در بین موجودات جهان خلقت ،مالئکه در قلّهی موجودات و مخلوقات قرار
گرفتهاند؛ مالئکهی مقرّبین ،مهیّمین ،بُهمِالصافِّینَالحافِّین 5و امثال اینها که نامهایشان در ادعیه و
روایات آمده است .چون مالئکه بزرگترین موجودات هستند ،عنوان شد به مالئکه امر کردیم اُ ْس ُج ُدواَ
ِِلدمَ؛ 6یعنی تحت والیتِ مطلقهی آدم

قرار گیرید؛ بر آدم

سجده ببرید و تسلیم محض و

مطلق و بیچون و چرای او باشید .فسجدََالْمالِئَِ َةَُ ُكلُّ ُه َْمَا ْجمعُونَ 7:و همه تسلیم شدند .وقتی مالئکه که
افضل و اشرف هستند تسلیم باشند ،موجوداتی که مَفضول هستند ،موجوداتی که در مراتب پایینترند،
بهمراتب اولی تسلیم ،مُنقاد و تحت والیت هستند .لذا همهی موجودات عالم خلقت ،بر ولیّ خدا سجده
مالئکةاهلل نیستند؛ از جماد و گیاه و حیوان و انسان و جنّ و مَلَک ،همهی موجودات عالم

میبرند .فقط
در برابر انسان کامل ،به امر حضرت حقّ ،تسلیم مطلق و ساجد هستند.
شأن انسان کامل در عالم و والیت او بر همهی موجودات جهان خلقت به قائممقامی و خالفت حضرت
حقّ را دیدیم؟ کاملترین مصداق انسان کامل در تاریخ آفرینش و هستی ،وجود مقدّس محمّدمصطفی

 .1ص ِّل َعلىَ َ ِع ِ
بادك َال ُْم ْنتجبِين َو َبش ِرك َال ُْم ْحت ِجبِين َو َمالِئَِتِك َال ُْمق َّربِين َو َبُ ْه ِمَ َالصافِّينَ َالْحافِّينَ ...بخشی از دعای هر روز ماه رجب:
مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص  323و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،دعای هر روز ماه رجب.
 .3سورهی بقره ،آیهی.34
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علیهمامجعنی است .سیّدالمرسلین و سیّدالوصیّین ،پیامبر خاتم
اهلل 
و علیّمرتضیصلوات 

و امیر مؤمنان

مظهر اعالی اسم اعظم حضرت حقّ هستند.
قلب ولیّ اعظم و معصوم خدا یک آینه است که یک روی بهسوی حقّ دارد [و یک روی بهسمت خلق].
آن رویهی این آینه که بهسوی حقّ است ،انوار ربّانی را از عالم باال دریافت میکند .احدی در عالم
خلقت ،جز ولیّ اعظم خدا ،طاقت دریافت این انوار و روی کردن به آنها را ندارد .هیچ موجود دیگری
این ظرفیت را ندارد .هیچ چشمی یارای دیدن نور ذات و انوار ذاتی که از ذات نشأت گرفته را ندارد .به
زبان تمثیل مثل نور خورشید است .هر چشمی به آن بنگرد ،کور و نابینا میشود .تنها ولیّ اعظم
خداست که این ظرفیّت را دارد که رو به آن حقیقت کند و آن انوار ربّانی را دریافت کند .این یک
رویهی آینهی قلب ولیّ اعظم خداست .رویهی دیگر این آینه بهسمت خلق است و این انوار دریافت
شده را به دل افراد مستعد ،بهتناسب استعداد و ظرفیتشان میتاباند .لذا [انسان کامل] بین خدا و خلق
حجاب است؛ بین خدا و خلق ،واسطهی فیض است.
منسوببه امام باقر

اللُ :خدا به وساطت ما اهلبیت عبادت شد وََبِناَعُ ِرفََ
است که فرمودند :بِناَعُبِدََ َ

اللُ .به وساطت ما خدا مورد عبادت قرار
اللُ :به وساطت ما خدا شناخته شد :بِنا َعَُِرفَ َ َ
اللُ َوَ َبِنا َ ُو َِّحدَ َ َ
َ
گرفت .اهلل بِما هو اهلل را عبادت نکرد ،مگر این چهارده نور پاک .همه ،شؤوناتی از اهلل را ،یعنی اسماء را
عبادت کردند؛ حتّی پیامبران اولوالعزم .لذا دیدهاید؛ در روایاتی که راجعبه اسماءاهلل است ،داریم که
مثالً فالن پیامبر این تعداد اسم خدا را میدانست؛ فالن پیغمبر آن تعداد .ولی این چهارده نور پاک که
اصلشان ،پیغمبر خاتم

که امیرالمؤمنین

است و نفس پیامبر

است و یازده فرزندشان

َواحدَ؛ 8اینها همهی اسماء را دربر دارند و حامل همهی آنها
که نور آنها را در خود دارند؛ که ُکلُّ ُهم َنُور َِ

ولَ
 .1صدوق ،عللالشرایع ،ص 212؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،33ص  312و دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،2ص  :411قال َر ُس ُ
ِ
اللَ

یَمن َنُور ِ
ِ ِ
ِ
َواحدَ و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،2ص  :221عنَالنبیَ َ
َ:خلقنی َاللَهَُتبارك َو َتعالىَ َو َا ْهل َب ْيت ْ

6

َ:اِ ََّنَ
َفی َحديثَ َ

هستند؛ مظهریّت کل اسماء را دارند؛ لذا ایشان مظهر اسم «اهلل» هستند بهمعنای مطلق کلمه و لذا
آنها اسم اهلل را عبادت کردند.
امام باقر

الل َتبارکَ َوَ َتعالىَ 9:و پیغمبراکرم
اب َ َِ
در ادامه فرمودند :وَ َ ُمح َّمدَ َ ِحج َُ

حجاب خدای

تبارک و تعالی است .حجاب واسطه و باب است .چیزی که ما از واژهی حجاب میفهمیم ،مانع راه
یافتن بودن است؛ امّا در اینجا حجاب ،واسطهی راه یافتن است .آنها حجاب نیستند؛ حاجبند؛ کسی
هستند که در را بهسوی حضرت حقّ باز میکنند .لذا باباهلل هستند؛ لذا پیغمبراکرم
امیرالمؤمنین

و

حجاب و واسطهی فیض و راه ارتباط با حقیقت توحید هستند .بهطور مطلق و قاطع

بدانید! احدی به توحید راه نمییابد ،مگر به وساطت والیت .در همهی تاریخ خلقت و در همهی
عرصههای عالم ،بهطور مطلق این اصل حاکم است .نمیشود در سیر و سلوک عرفانی به مقام توحید
نایل شد ،مگر با تمکین در برابر والیت و استمداد از مقام والیت ولیّ اعظم خدا .لذا اگر کسی والیت را
نپذیرفته است ،به مقام توحید نرسیده است و اگر کسی به مقام توحید رسیده است ،شک نکنید که
والیت را پذیرفته و تمکین کرده است؛ ولو تقیّه کرده و اظهار نکرده است .نمیشود به مقام توحید
رسید مگر به مدد و با دستگیری والیت .همانطور که گفتم ،انوار ربّانی ،مستقیم قابل دیدن نیست.
اگر به آفتاب چشم بدوزی ،کور میشوی؛ امّا اگر آینهای در میانه باشد و آفتاب در آینه بتابد ،به آینه
که بنگری ،آفتاب را میبینی .وجود ولیّ اعظم خدا ،انسان کامل بهمعنای اتمّ کلمه ،آن آینهای است
که خدا را در آن میشود دید .لذا در زیارت جامعهی کبیره آن تعابیر را یادتان هست :م َْن َقصد َهَُت و َّجهََ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َالحسين َو َالَِئِ َّمة َِمنَنُورَ
َالسر َِ
يه َليلة َِ
وحىَاِلَ َِ
اللَ َاَ َ
َياَمح َّم ُد َاَنِّیَخل ُ
قت َعلياًَو َفاطمة َو َالحسن َو ُ
اءَ:انت َسيِّ ُد َالنَبِياء َو َعل ٌّی َسيِّ ُد َالوصياء ُ

واح َد .همچنین در بحاراالنوار ،ج  ،21باب انَّهمَنُور ِ
ِ
َواحدَ مشتمل بر احادیثی با این مضمون است.
ُْ
 .2کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  141و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،23ص .112
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بِ َُ َْمَ 10:هرکس قصد کرد خدا را ببیند ،به اهلبیت

توجّه میکند .در دعای ندبه میخوانید :اَيْنََ

الل َالَّ ِذیَ َ ِم ْنهُ َي ْؤتىَ؛ َايْن َو ْجهُ ِ
اءُ.
َال ْولِي َ
َالل َالَّ ِذی ََاِل ْي ِه َي ت و َّجهُ َْ
اب َ َِ
ب َُ
ُ
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باباهلل است و اولیاءاهلل به او توجّه

میکنند؛ به این آینه مینگرند و در آینهی قلب ولیّ اعظم خدا ،خدا را میبینند .اینکه میگوییم
حجاب ،نه به معنی مایهی محرومیّت؛ اتّفاقاً واسطهی برخورداری است؛ باب است؛ راه و طریق است.
این آینه که وجود مقدّس پیغمبراکرم و

اهللعلیهماوآهلما
امیرالمؤمنینصلوات 

است ،واسطهی هر دو فیض

رحمانی و رحیمی حقّ برای خلق است .فیوضات این حقیقت در مرتبهی ظاهر ،بهشکل شریعت و در
مرتبهی باطن ،بهشکل والیت ظهور پیدا میکند؛ لذا از همین جا میشود فهمید که شریعت ،طریقت و
حقیقت جداشدنی نیستند .یک واقعیّت است که در مقام ظاهر ،بهشکل شریعت ،فرامین الهی و فرائض
و سنن الهیّه ظهور پیدا می کند و در باطن ،حقیقتِ والیت است.
افضل انبیاء هستند .این مورد تردید نیست .هیچ مسلمانی در این تردید ندارد که

پیغمبراکرم

اشرف ،اعظم و افضل انبیاء پیغمبراکرم
نَفْسِ رسولاهلل
خودِ پیغمبر

هستند .امیرالمؤمنین

هستند ،بیهیچ تفاوتی؛ یعنی در مراتب کمالیّه،

هستند؛ یعنی خودِ پیغمبر
هستند .حال که پیغمبر

افضل و اشرف از همهی انبیاء ،حتّی پیامبران

اولوالعزم هستند ،از همینجا میشود فهمید که امیرالمؤمنین
عین خود پیغمبر
پیغمبر

نیز بهصراحت آیهی مباهله،12

هم که نَفْسِ رسول خاتم

و

هستند ،از همهی پیامبران ،حتّی پیامبران اولوالعزم ،افضل هستند؛ چراکه

افضل از همهی انبیاء و مرسلین هستند .چون پیغمبر

افضل از همهی انبیاء و

 .11صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج  ،2ص 311؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  131و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،زیارت جامعهی
کبیره.
 .11سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،1ص 221؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  111و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،دعای ندبه.
َحاجكَفِ ِيه َِم َْنَب ْع ِدَماَجاءك َِمنَال ِْعل ِْمَف ُق ْلَتعال ْواَن ْدعَُابْناءناَوَابْناء ُك ْمَوَنِساءناَوَنِساء ُك ْمَوَانْ ُفسناَ
 .12سورهی آلعمران ،آیهی  :31فم ْن َّ
َاللَعلىَال ِ
وَانْ ُفس َُمََثُ َّمَن ْبت ِهلَف ن ْجعلَل ْعنت ِ
َْاذبِين.
ْ
ْ
ْ
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مرسلین هستند ،مرتبهی والیت و تقرّب آن حضرت به حضرت حقّ از همهی انبیاء باالتر است؛
مرتبهای که قرآن به آن اشاره کرده است :ثُ ََّم َدنا َف تدلىَ؛ َفَانَ َقابَ َق ْوس ْي َِن َا َْو َا ْدنىَ؛ 13که در دعای ندبه
ادامهاش را میخوانیمُ :دنُوَاًَوََاقْتِرابَاًَ ِمنََالْعلِ َِّیَ ْال ْعلىَ 14.مرتبهی قرب رسول خدا ،پیغمبر خاتم
همهی انبیاء باالتر است؛ لذا مقام معراج رسول خدا

 ،از

از معراج همهی انبیاء بلندتر است .هم

والیت و هم معراجش برتر از والیت و معراج همهی انبیاء ،حتّی انبیاء اولوالعزم است .امیرالمؤمنین
هم که نسخهی دوم خود پیغمبر خاتم

هستند! از اینجا میشود فهمید که همهی انبیاء ،حتّی

پیامبران اولوالعزم از باطن والیت پیامبر خاتم و علیّمرتضیصلواتاهللعلیهمااستمداد میجویند .همهی انبیاء
و مرسلین ،حتّی پیامبران اولوالعزم ،همهی موجودات عالم ،همهی مالئکهی مقرّبین ،هر نبیّی و هر
ولیّی از نور مقدّس محمّدی و نور مقدّس علوی مدد و بهره میگیرد؛ بر او سجده میبرد و تسلیم
مطلق است.
منسوب به پیغمبراکرم

ت َ ِع ْندََربِّیَيُط ِْع ُمَنِیَوََي ْس ِقيَنِی 15:من نزد پروردگار
است که فرمودند :اِنِّیَابِي َُ

خودم بیتوته میکنم؛ میهمان خدای خودم میشوم و خدای من ،مرا طعام میدهد و شراب مینوشاند؛
سقایت و اطعام میکند .این اطعام و سقایتی که خدا درمورد رسول ختمی

میکند ،با آنچه

علیهالسالم ،پیغمبر
آلهو 
علینبیناو 
راجعبه انبیاء دیگر کرد فرق میکند .اطعامی که خدا در مورد موسای کلیم 
اولوالعزم خدا کرد ،چه بود؟ منّ و سَلوایی بود که برای آنها فرستاد؛
عیسیبنمریم

16

غیر از این است؟ برای

السالم اطعامی که کرد چه بود؟ قرآن بیان کرده است؛ بعضی
علیه 
علینبیناوآلهو 
 ،روحاهلل 
وعلیامه َّ

 .13سورهی نجم ،آیات  1و.2
 .14سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،1ص 221؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  111و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،دعای ندبه.
 .11ابنابیجمهور ،عوالیاللئالی ،ج  ،2ص 233؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،3ص  211و صدرالدّینشیرازی ،شرحاصولکافی ،ج ،2
ص .211
ِ
واَمنَطيِّ ِ
باتَماَرزقْنا ُك ْمَوَماَظل ُموناَوَ
 .13اشاره است به سورهی بقره ،آیهی  :11وَظلَّلْناَعل ْي َُ ُمَالْغمامَوَانْ زلْناَعل ْي َُ ُمَالْم َّنََو َّ
َالسلْوىَََ ُكلُ ْ

لَ َِ ْنَكانُواَانْ ُفس ُه ْمَيظْلِ ُمونَ

9

از حواریون آمدند و به عیسی

گفتند :از خدا بخواه که مائدهای بر ما نازل کند .ربَّناَانْ ِزلََْ َعل ْيناَماِئِد ًةَ

ماء 17.و خدا مرغ بریانی برایشان فرستاد؛ طعامی فرستاد؛ خوردند .اطعام خدا راجعبه موسی و
َالس َِ
ِمن َّ
عیسی

اینگونه است؛ امّا اطعامی که خدا از رسول ختمی

کرد ،غیر از این است .آن اطعام،

تَ ِع ْندََربِّیَيُط ِْع ُمَنِیَوََي ْس ِقيَنِی ،آن پذیرایی که خدا
جز والیت چیز دیگری نیست .در این فرمایش که :ابِي َُ
کرده است ،همان والیتِ ختمیّه است؛ همان والیتِ مطلقهی کلّیهی الهیّه است؛

از رسول ختمی

با آن ،خدا پذیرایی کرد .لذا بعضی از عرفا ،وقتی که به اینجا میرسند میگویند :ذ ْرُه ْمَ َيَاْ ُكلُوا َوَ
ي تمتَّعُوا 18.بگذار سایر انبیاء بنشینند مرغ پخته بخورند؛ مَنّ و سَلوا بخورند! آنها را چه به مقام پیغمبر
که در محضر حضرت حقّ ،میهمان خوان والیتاهلل است؟! افضلیّت پیغمبراکرم

ختمی

اینجا میبینیم و همانطور که گفتم ،امیرالمؤمنین
خاتم

هستند و هیچچیز از پیغمبر

به صراحتِ آیهی مباهله ،نَفْسِ پیغمبر

کم ندارند .فقط امیرالمؤمنین

رسالت را ندارند؛ نبوّت و رسالت ندارند؛ امّا در مقامات باطنی ،ذرّهای از رسولاهلل
خودشان در مقام فروتنی نسبتبه پیغمبر
از غالمان پیغمبر

مأموریّتِ ابالغ
کم ندارند؛ ولو

يدَ ُمح َّمدَ 19:من بنده و غالمی
میفرمایند :اناَع ْبدََ ِم َْنَعبِ َِ

هستم .امّا آنچه قرآن شهادت میدهد ،این است که نَفْسِ پیغمبر

هستند؛ عین پیغمبر
امیرالمؤمنین

را

ت َ ِع ْندَ َربِّی َيُط ِْع ُمَنِی َوَ َي ْس ِقيَنِی برای
هستند؛ و لذا همهی مقامات ابِي َُ

هم هست.

 .11سورهی مائده ،آیهی .114
 .11سورهی حجر ،آیهی .3
 .12کلینی ،کافی ،ج  ،1ص 221؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،3ص  213و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،1ص .311
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لذا امام صادق

اللَُم َْنَدخل َهَُكانََ ُم ْؤِمنًاَوََم َْنَخرجََ ِم ْن َهَُكانََ
يهَبابَف تح َهَُ َ
اللَعَلَ َِ
واتَ َِ
فرمودند :اِ ََّنَعلِيَاًَصَلَ َُ

كافِ ًرا 21:علی

دری است که خدا گشوده است؛ او باباهلل است؛ نه بابالرّحمن ،نه بابالرّحیم ،نه

بابالکریم ،نه بابالجواد ،نه بابالحنّان ،نه بابالمنّان .علی

باباهلل است .م َْن َدخل َهُ َكانَ َ ُم ْؤِمنًا:

هرکس از این در وارد شد ،مؤمن است و هرکس از آن خارج شد ،کافر است .این روایت به مقام بابیّت
اعظم امیرالمؤمنین

اشاره میکند .فرق باب با جدار این است که دیوار ،خودش را به رُخ میکشد و

راه را سد میکند؛ امّا باب خود را کنار میکشد و راه را باز میکند .لذا کسی مقام بابیّت دارد که به فنا
رسیده باشد؛ خودش را کنار کشیده باشد .و کسی که فانی در حقّ شود ،باقیبِاهلل و مجرای ظهور
اسماء و صفات حضرت حقّ میشود؛ مجرای صدور فعل الهی میشود .فعل او فعلاهلل میشود؛ زبانش
لساناهلل؛ گوشش سمعاهلل؛ چشمش عیناهلل؛ دستش یداهلل؛ چهرهاش وجهاهلل و فعل او فعلاهلل میشود.
لذا ولیّ اعظم خدا به قائممقامی خدا در عالم ،کار خدایی میکند و فعلاهلل از او صادر میشود .مثل
مشتی از شن برداشتند و بهسمت سپاه انبوه

ماجرایی که در جنگ بدر پیشآمد؛ پیغمبراکرم

دشمن پرتاب کردند .این شنها به امر خدا در چشمهای آنها رفت و سپاه مشرکین شکست خورد.
قرآن به این شن پرتاب کردن اشاره میکند و به پیغمبراکرم

میفرماید :ما َرم ْيتَ َاِ َْذ َرم ْيتَ َولَ َِ ََّنَ

اللََرمیَ 21:ای پیامبرِ ما! تو نبودی که این شنها را پرتاب میکردی؛ خدا بود که پرتاب میکرد .ببینید!
فعلِ عبدی که به مقامِ فناءِ تام رسیده ،فعلاهلل است؛ لذا سنگ پراندن او ،سنگ پراندن خداست :ماَ
ت َوَل َِ ََّن َاللَ َرمیَ .لذا فعل امیرالمؤمنین
ت َاِ َْذ َرم ْي َ
رم ْي َ
رسولخاتم

 ،ولیّ اعظم حضرت حقّ ،عِدل

 ،فعلاهلل است؛ والیت او ،والیتاهلل است .اینها عین عباراتی است که در روایات داریم.

 .21کلینی ،کافی ،ج  ،2ص 311؛ دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،1ص  432و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،41ص ( .21در این منابع ،حدیث
از قول امام باقر

نقل شده است).
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پیغمبراکرم
علی

بنابه نقلی میفرمایندِ َ :ولي تَُهُ َ ِولي َةُ َالل:

 ،حکومت خداست؛ اقتدار علی

سلطنت خودِ خدای متعال است .علی

22

والیت علی

 ،والیت خداست؛ حکومت

 ،اقتدار خداست؛ سلطه و سلطنت علی

 ،سلطه و

مجرای ظهور والیت حضرت حقّ است.

این مقامِ قرب حضرت حقّ ،مقام حبّ مطلق به حضرت حقّ را هم در دلش دارد؛ لذا قرآن کریم در
سورهی هَلاَتی فرمود :و َيُط ِْع ُمونَ َالطَّعامَ َعلىَ َ ُحبِّ َِه 23:آنچه پایگاه و زیربنای اطعام طعام به یتیم و
الل؛ 24نه لِثَوابِ اهلل؛ نه لِنَجاةِ مِن عِقابِ اهلل؛
مسکین و اسیر بود ،حبّ حضرت حقّ بود .اِنَّماَنُط ِْع ُم َُ َْمَلِو ْج َِهَ َِ
علیهماوآهلما در اوج قلّهی حبّ

الل؛ عاشقانه است! لذا پیغمبر و امیرالمؤمنینصلوات 
اهلل
نه! اِنَّما َنُط ِْع ُم َُ َْم َلِو ْج َِه َ َِ
هستند؛ عین مقام محبّت و حقیقت حبّ الهی هستند .حقیقت حبّ ،آنها هستند .محبّ نیستند؛
حبّند؛ خودِ حبّ هستند؛ تحقّق حبّ ،تجسّم حبّ و تمامیّت حبّ به خدا هستند.
همانطور که میدانیم ،انسان آمیزهای از لطیفهی روحانی و جِرم جسمانی است؛ آمیزهای از صفات
خدایی و سجایای ملکوتی ،به اضافهی شهوات و غضب حیوانی است .این آمیزه ،بهشدّت در هم آمیخته
شده است .سیر و سلوک عرفانی برای تفکیک این دو است؛ برای نجات دادن آن لطیفهی ربّانی و
روحانی از آن آمیزهای که حیوانیّت و شیطنت و سبعیّت و بهیمیّت است .تمام سیر و سلوک و عرفان
همین است که آن حقیقت و نفخهی الهی را از اَسفلسافلینِ جسم و حیوانیّت و جسمانیّت نجات دهد.
به این آمیختگی در ادبیات عرفانی ،طلسم میگویند .طلسم در ادبیات عرفانی یعنی به دامِ جسم
افتادنِ روح و این آمیختگی .طلسم شکستن در ادبیات عرفانی که کار سلوک عارفان است ،یعنی روح
را از زندان تن نجات دادن .گفت:

 .22وليةَُعلِ ِّیَبْ ِنََابِیََطالِبََوليةَُاللََه :صدوق ،امالی ،ص 32؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  31و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص
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چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم

مرغ باغ ملکوتم نیَم از عالم خاک

در ادبیات عرفانی ،نجات دادن مرغ باغ ملکوت از قفس تن را طلسمشکنی میگویند و طلسم ،جز به
مدد والیت ،شکستنی نیست .جز والیت ولیّ خدا ،هیچچیز نمیتواند این طلسم را بشکند .لذا آنهایی
که در مسیر سیر و سلوک رفتهاند و بیوالیت زحمت ها کشیدهاند ،ریاضتها کشیدهاند ،چلّهنشینیها
و خلوتها داشتهاند ،ذکرها گفتهاند ،عبادتها کردهاند؛ همچنان در آن دام باقی ماندهاند و مثل کرم
ابریشمی که هرچه [تقالّ کند ]،تارهای بیشتری دور خودش تنیده است ،بیشتر به دام افتادهاند .لذا در
سیر و سلوک ،هیچ سالکی ،جز به مدد والیت ولیّ ،جز با سرسپردن و دست بیعت دادن به ولیّ خدا،
نمیتواند این طلسم را بشکند؛ و وقتی به مدد ولیّ حق ،این طلسم شکست ،آن لطیفهی ربّانی ،آن دَم
و نفخهی الهی نجات پیدا میکند .این استخراج لطیفهی نورانی به مدد والیت را اصطالحاً کیمیا
میگویند .اینکه میگویند عارفان در پی کیمیا بودند ،کیمیا یعنی این! نه اینکه بروند فلزّ آهن یا مس
را به فلزّ طال تبدیل کنند .نه! کیمیایی که عارف دنبالش است این است .این کاری است که والیت
میکند در شکستن این طلسم و رهاندن این روحِ به زندان افتاده ،از زندان عالم طبع و عالم طبیعت و
حیوانیت و جسمانیت .لذا امیرالمؤمنین

اگر علیّی است که درِ خیبر میشکند و فاتح خیبر است،

همین است .خیبر و قلعهی یهود ،همین نفس سالک است و جز به مدد یَد والیت علوی ،درِ قلعهی
خیبر نفس ،شکستنی و کندهشدنی نیست.
دیدید امیرالمؤمنین

در ماجرای جنگ خیبر چه کردند! بنابه نقل ،دری را که چهل مرد نیرومند

فقط باز و بسته میکردند ،امیرالمؤمنین

اوّل با دست والیت خودشان از جا کندند؛ سپس آن را

بهصورت افقی درآوردند و روی دستشان از آن ،بین دو لبهی خندقی که یهودیان کَنده بودند تا برای
ورود به قلعه راهی نباشد ،پُلی ساختند .بعد به تمام لشکریان اسالم فرمودند با اسب و همهی
سالحهایتان بیایید و عبور کنید و به قلعه که درش را کندم و دیگر درش باز است ،وارد شوید .بعد که
نگاه کردند ،دیدند پاهای علی

روی زمین هم نیست؛ علی

بین زمین و آسمان است و این در

را اینگونه به دست گرفته است و سپاه عبور میکند و وارد قلعه میشود .وقتی از امیرالمؤمنین
13

ت َبِ ُق َّوةََ
ت َبابَ َخ ْيب رَ َبِ ُق َّوةَ َجس َِديَّةَ َوَ َل َبِحركةَ َغذاِئِيَّةَ َو َلَ َِنِّی َاُيِّ ْد َُ
الل َما َق ل ْع َُ
پرسیدند ،بنابه نقل فرمودند :وَ َ َِ
مل ََُوتَِيَّةََوََن ْفسَبِنُوَِرَربِّهاَم ِ
ضيئَةَ 25:به خدا سوگند در خیبر را با قدرت جسمانی خود و با نیروی حرکتی
ُ
که از غذا تولید میشود ،نکندم .من مؤیّد به تأییدات الهی بودم و به قوّهی ملکوتی این در را کندم ،نه
به نیروی بازوی خودم؛ و با جان و نَفْسی که به نور پروردگار خودش روشن بود ،این کار از من صادر
شد .درِ قلعهی خیبرِ یهودِ نفس را ،جز با ید والیت علوی نمیشود کند؛ لذا سالکانی که سر به والیت
امیرالمؤمنین

نسپرده باشند ،راه به جایی ندارند؛ تا پایان عمر ،بیرون از قلعهی یهودِ نفس ،باید

عمرشان تلف شود .جز با سرسپردن و فشردن دست والیت امیرالمؤمنین

راهی برای موفّقیّت در

سیر و سلوک نیست .با این توضیحات ،میخواستم کمی نقش والیت را در عرفان ترسیم کنم.
سلطنت کلیّهی ذاتیهی الهیّه ،ظهورش در نوراالنوار محمّدی

است .خاطرتان هست؛ در بحث

مهدویّت در عرفان اشاره کردم که اهل عرفان به دو والیت قائلند :یکی والیت مطلقهی کلیّهی شمسیّه
و دیگری والیت جزئیّهی قمریّه .غیر ولیّ اعظم و ولیّ معصوم خدا هم به مراتب والیت میرسند؛ منتها
والیتشان ،والیتِ قمریّه است؛ یعنی مثل ماه که از خورشید استضائه میکند و نور میگیرد ،آنها از ولیّ
اعظم خدا نور میگیرند و در حدّ خودشان صاحب والیت میشوند .در سلسلهی والیت کلیّهی شمسیّه،
حقیقت نوراالنوارِ پیامبراکرم

است که ظهور سلطنتِ کلیّهی ذاتیهی الهیّه است .این [حقیقت]

در هر عصر و زمانی ،در یک ولیّ معصوم خدا ظهور میکند و در وجود مقدّس یکی از معصومین است.
فرجهالشریف است و حاال دوران
تعالی 
اهلل 
الفداءوعجل 
مقدمه 
در زمان ما ،در وجود مقدّس حضرت بقیّةاهللاالعظمارواحنالِرتاب 
غیبت آن بزرگوار است و حکم غیبت دارند .کمال ظهور آن سلطنت و والیت مطلقهی کلیّهی الهیّه،
آن والیت مطلقهی شمسیّه در هیکل بشریِ پیغمبر خاتم و علیّمرتضیصلواتاهللعلیهمااست؛ و آن حقیقت
است که امروز در وجود مقدّس حضرت مهدیارواحنافداهاست.

 .21ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص 232؛ فتالنیشابوری ،روضةالواعظین ،ج  ،1ص 121؛ بحرانی ،حلیةاالبرار ،ج  ،2ص  132و با
کمی تفاوت در :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص 23؛ صدوق ،امالی ،ص  114و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،2ص .141
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حاال در این ماجرا ،غدیر چیست؟ غدیر ،ظهورِ والیتِ مطلقهی الهیّه ،و برداشته شدن پرده از جمال
سلطنت غیبی الهی به امر حضرت حقّ است؛ و لذاست که غدیر ،اعظم و اشرف اعیاد است و کمال
ت َعَل ْي َُ َْم َنِ ْعمَتِی 26.در
ْت َل َُ َْم َ َِدين َُ َْم َوَ َاتْم ْم َُ
دین و تمامِ نعمت به غدیر است؛ چنانکه فرمود :اَلْي ْومَ َا ْكمل َُ
همهی تاریخ خلقت ،هر بهره و فیضی به هر ولیّی از اولیاء حقّ ،چه اولیاء معصوم حقّ و چه اولیاء غیر
معصوم حقّ رسیده است ،از دریای بیکران و جاودان غدیر رسیده است؛ لذا همهی اولیاء خدا ،مست
شراب خُمّ غدیر و پیالهنوشِ شراب غدیر هستند .همه از فیض غدیر ،به مراتب والیت نائل شدهاند.
تا اینجا در حدّ مختصری به گوشهای از مقام والیت در جنبهی عرفان و جایگاه غدیر در آن اشاره
کردم و به همین مقدار بسنده میکنم .اکنون به موضوع والیت در جنبهی ظاهری ،در جنبهی
حکومت میپردازم .خواهش می کنم این را هم با دقّت گوش کنید که بتوانیم تا حدودی مطلب را
بگوییم.
والیت از منظر زعامت
الزمهی حکومت و والیت ،وضع قوانین و مقرّرات و صدور احکام و دستورات است؛ اصوالً حکومت یعنی
این .حکومت برای جامعه ،قواعدی وضع میکند .به این قواعد که باید از آنها تبعیّت شود ،قانون یا
مقرّرات میگویند .حکومت ،افرادی را در سِمَتهایی منصوب میکند ،دستورات فردی برای افراد صادر
میکند که به این هم احکام و دستورات میگویند .پس الزمهی حکومت چیست؟ وضع قوانین و
مقرّرات و صدور احکام و دستورات .از سوی دیگر ،قوانین و مقرّرات و احکام و دستورات،
محدودکنندهی آزادی مردم هستند و نوعی تصرّف در حوزهی حقوق مردم به حساب میآیند .وقتی
شما به فردی میگویید تو حق نداری با اتومبیلت از این خیابان رد شوی و اگر وارد شوی جریمهات
میکنم؛ وقتی به جوان میگویید به این سال که رسیدی ،به زور هم که شده میفرستمت خدمت

 .23سورهی مائده ،آیهی .3

15

سربازی؛ به کاسب میگویید باید اینقدر از درآمدت را مالیات بدهی و امثال اینها؛ در واقع دارید
آزادیهای افراد را محدود میکنید .این میگوید من دلم نمیخواهد مالیات بدهم .چرا مرا مجبور
میکنید؟ آن یکی میگوید من دلم میخواهد با ماشینم از این طرف ،داخل این خیابان بروم .چرا مرا
محدود میکنید؟ پس وضع مقرّرات و صدور دستورات ،نوعی دخالت در حوزهی حقوق و آزادیهای
اشخاص است .چه کسی حق دارد چنین کاری بکند؟ چه کسی حق دارد آزادیهای مردم دیگر را
محدود کند؟ حقّ تصرّف در هر چیزی ،زاییدهی مالکیّت نسبتبه آن چیز است .من حق دارم و آزادم
در دفتر خودم ،هر چیزی دلم خواست بنویسم؛ امّا اجازه ندارم در دفتری که مال شماست چیزی
بنویسم .چیزی که به من اجازه داد در این دفتر بنویسم ،چه بود؟ مالکیّت من .چون این دفتر مال من
بود ،من حقّ نوشتن داخلش را داشتم؛ امّا آن دفتر مال من نیست و لذا حق ندارم چیزی داخلش
بنویسم .این خانه مال من است؛ لذا میتوانم واردش شوم .امّا آن خانه مال من نیست و لذا من حق
ندارم واردش شوم .پس چیزی که حقّ تصرّف میدهد ،مالکیّت است .حال ،چه کسی مالک مردم است
که به اعتبار مالکیّتش حق داشته باشد در حوزهی زندگی مردم دخالت کند و برای مردم تعیین
تکلیف کند؟ چه کسی مالک مردم است؟ کسی که وجود را به مردم داده است؛ یعنی خالق مردم.
کسی که خالق انسانهاست ،مالک انسانهاست؛ و چون مالک انسانهاست ،حقّ تصرّف در ملک خود
را دارد؛ میتواند به آنها امر و نهی کند .لذا خدا ولیّ است .والیت که حقّ تصرّف ،دستور دادن و حقّ
تعیینِ وظیفه کردن است ،منحصراً از آنِ خداست .اهلل ،ولیّ است.
والیت خدا چگونه ظهور پیدا میکند؟ در قالب احکام دین .خدا میگوید خمس بده ،زکات بده ،حج
بهجا بیاور ،جهاد کن ،دفاع کن ،نماز بخوان ،حجاب داشته باش ،شراب نخور .امر و نهیهایی که خدا
در دین کرده و قوانین و مقرّراتی که در آن وضع کرده ،ظهور والیت خداست .اجرا شدن برخی از
دستوراتی که خدا در قالب قوانین دینی داده ،مستلزم وجود یک حکومت بشری در جامعه است .خدا
دستور داده است که به جهاد بروید .جهاد را بدون اینکه حکومتی ،ارتش تشکیل دهد و آن را هدایت
و فرماندهی کند ،نمیشود انجام داد .خدا دستور داده است از مرزهای سرزمین اسالمی دفاع کنید.
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بدون تشکیل ارتش توسّط یک حکومت ،این دفاع صورت نمیگیرد .خدا دستور داده است خمس و
زکات بگیرید و در مصارف معیّنی مصرف کنید .سیستم مالیاتگیری ،دریافت مالیاتها و هزینه کردن
و تخصیص پولهایی که گرفته شده در مصارف معیّن ،جز با وجود یک حکومت امکانپذیر نیست .خدا
قوانین قضایی وضع کرده و مجازاتهایی را مشخّص کرده است .اجرا کردن این قوانین قضایی بدون
حکومت ممکن نیست .تا حکومتی نباشد ،قوّهی قضائیّهای نباشد ،نیروی انتظامییی نباشد که با جرم
مشهود مقابله کند و مجرم را دستگیر کند؛ تا دستگاه قضائییی نباشد ،آیین دادرسییی نباشد که
رسیدگی کند؛ تا قوانین جزائییی نباشد که مجازات را مشخص کند؛ و باالخره تا مجری حکمی نباشد
که حکم قاضی را اجرا کند ،این قوانین قضاییِ قرآن قابلاجرا نیست .در حوزهی سیاسی و بحث
تعامالت با سایر اقوام ،قوانینی در قرآن وضع شده است؛ اینکه حق ندارید والیت دیگران را بپذیرید ،در
تعامالتتان با چه کسانی حق دارید رابطهی مسالمتآمیز برقرار کنید و با چه کسانی حق ندارید و باید
رابطهتان مخاصمهآمیز باشد .این قوانینی که اسالم در روابط بینالملل آورده است ،بدون یک حکومت،
قابلاجرا نیست .و قِس علی هذا.
بنابراین ،ظهور والیت خدا ،این قوانین است .به اجرا درآمدن این قوانین ،بدون وجود یک حکومت
بشری در جامعه ،امکانپذیر نیست .حال ،این حکومت بشری که تشکیل شد ،خودش نمیخواهد
مقرّرات وضع کند؟ خودش نمیخواهد بگوید آقا شما وزیر! شما وکیل! شما قاضی! نمیخواهد انتصابات
انجام دهد؟ نمیخواهد دستور صادر کند؟ این هم که دوباره شد همان مشکل اوّل! این کار تصرّف در
محدودهی آزادیها و حقوق دیگران است و بشری که در رأس این حکومت قرار گرفته است ،اسمش
هرچه میخواهد باشد ،به چه اجازهای میخواهد این کار را بکند؟ او که دیگر خالق مردم نیست که
مالک مردم باشد و مجاز باشد در حیطهی مالکیّت خودش دخالت و تعیین تکلیف کند! برای این
حاکم چهکار کنیم؟
از اینجا میفهمیم که فقط کسی میتواند در رأس حکومت اسالمی قرار گیرد که مالکِ انسانها به او
اذن و اجازه بدهد؛ بگوید من به تو اجازه میدهم در محدودهی مِلک من وارد شوی و دخالت کنی؛
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مثل اینکه من به شما اجازه میدهم وارد خانهی من شوید؛ من به شما اجازه میدهم در دفتر من،
چیزی که میخواهید بنویسید .آنوقت دخالت شما مشروع و مجاز میشود .پس کسی میتواند در
رأس حکومت اسالمی قرار گیرد و حاکمیّتش مشروعیّت داشته باشد و مجاز و موجّه باشد ،که خدایی
که خالق و مالک و ولیّ مردم است ،به او اذن دهد؛ که من به تو اجازه میدهم به مخلوقات من که
مِلک من هستند ،دستور بدهی ،تعیین تکلیف کنی ،مقرّرات و چارچوبهایی برایشان وضع کنی.
لذا از اینجا میشود فهمید که اوّالً ،وجود یک حکومت اسالمی یک ضرورت مسلّم است؛ چون قوانین
اجتماعی قرآن بدون حکومت ،قابل پیاده شدن نیست .خدا هم قرآن را نفرستاده است که ما فقط
بنشینیم قرآن بخوانیم ،ختم قرآن کنیم و ثواب ببریم .این قوانین برای اجراشدن آمده است و اجرایش
هم مستلزم وجود حکومت است .پس اوّالً ،حکومت اسالمی یک امر ضروری است؛ و ثانیاً ،کسی
میتواند در رأس این حکومت امر و نهی کند که خدا به او اذن داده باشد؛ گفته باشد اجازه میدهم
نسبت به مخلوقاتم دستور بدهی ،قانون وضع کنی و مقرّرات تصویب کنی.
در نتیجه کسی که در رأس حکومت اسالمی قرار میگیرد ،باید از جانب خدا مأذون باشد .هیچکس
جز خدا نمیتواند اذن حاکمیّت بدهد .رأی مردم نمیتواند این کار را بکند؛ چون مردم خودشان والیت
ندارند که بخواهند با رأی خودشان به کسی والیت بدهند .گفت:
کِی تواند که شود هستیبخش

ذات نایافته از هستی بخش

مثل این است که این خانه مال شماست؛ بعد من به دیگری میگویم من به شما اجازه میدهم به
خانهی ایشان وارد شوید .من خودم چکارهام که بخواهم به ایشان اجازه بدهم؟ پس رأی مردم
نمیتواند مشروعیّت ایجاد کند .حکومتی که میخواهد مجرم را بگیرد ،محاکمه و اعدام کند ،به چه
مجوّزی میخواهد این کار را بکند؟ این محدودهی مالکیّت خداست و جز به اذن خدا ،کسی نمیتواند
این کار را بکند .از اینجا نتیجه میگیریم که حاکمی که میخواهد در جامعهی اسالمی حکومت کند،
باید مأذون مِنعِنداهلل باشد.

18

پس قرار است خدا اذن بدهد؛ خداست که قرار است به کسی اجازه دهد که حاکم حکومت اسالمی
شود .خدا حکیم است یا نه؟ بله! آیا عقل ،فهم و حکمت اجازه میدهد در شرایطی که فرد واجد
صالحیّتتری وجود دارد ،به یک فرد بیصالحیّت یا کمصالحیّت ،این اذن را بدهیم؟ فرض کنیم شما
میخواهی ماشینت را دست یک تعمیرکار بدهی که تعمیر کند؛ میبینی یک تعمیرکار ماهر هست که
بهخوبی میتواند اتومبیل شما را عیبیابی و تعمیر کند؛ یکی دیگر هم هست که ادّعای تعمیرکاری
دارد؛ ولی چیزی بلد نیست .اگر شما فرد عاقلی باشی ،ممکن است به فردی که تعمیر اتومبیل بلد
نیست ،اذن بدهی که ماشین شما را دستکاری کند؟ محال است این کار را بکنی .باالتر؛ فرزند شما
بیمار شده و قرار است جرّاحی قلب روی او صورت گیرد .یک جرّاح مبرّز ماهر قلب ،با معلومات بسیار
باال و تجربیّات بسیار موفّق در گذشته داریم؛ یک نفر هم داریم که اصالً جرّاح نیست ،قصّاب است!
ممکن است شما بچّهات را برای جرّاحی قلب ،دست این قصّاب بدهی؟ عقل و حکمت به تو اجازه
میدهد؟ چطور ما چیزی را که برای خودمان نامعقول و غیرقابل تصوّر میدانیم و خندهمان میگیرد،
[به خدا نسبت میدهیم]؟ شما یک پارچهی گرانقیمت خریدهای؛ میخواهی بدهی کت و شلوار
برایت بدوزند .یک خیّاط بسیار ماهر داریم؛ یک پاالندوز هم داریم .عقل به شما اجازه میدهد که
پارچهی گرانقیمت را دست پاالندوز بدهی؟ لذاست که اگر خدای حکیم قرار است به کسی اذن
بدهد و بگوید من به تو اذن میدهم در صدر و رأس حکومت اسالمی قرار بگیری و به مخلوقات من
امر و نهی کنی ،تا فرد بافضیلتتر وجود دارد ،محال است به فرد بیفضیلت یا کمفضیلت اذن دهد؛
چون این کار ،خالف حکمت است .عقل یک بشر هم به او اجازه نمیدهد چنین کاری بکند؛ آنوقت ما
این را به خدا نسبت دهیم؟ پناه میبریم به خدا! بعضی از سنّیها در همین دام افتادهاند؛ حتّی بعضی
از باسوادها و مالّهایشان!
برای من خیلی تعجّبآور است .ابنابیالحدید معتزلی ،شارح نهجالبالغه ،دانشمند بسیار توانمندی
است و شرحی بر نهجالبالغه نوشته که واقعاً کتاب ارزشمندی است؛ منتها سنّی و معتزلیمذهب است.
او علی

را بهعنوان خلیفهی چهارم تلقّی میکند و نهجالبالغهی او را شرح میکند .او بارها در
19

همین کتاب ،در شرح خطبههای مختلف ،بر افضلیّت علیّبنابیطالب

نسبتبه ابابکر و عمر و عثمان

تصریح کرده است .آقا! پس تو چگونه سنّی ماندی؟! بروید نگاه کنید! ابنابیالحدید در شرح خطبهی
اوّل نهجالبالغه چیزی را به خدا نسبت میدهد که اگر ما در مورد بچّهی چهار پنج ساله بگوییم ،به او
بَرمیخورد .اگر به بچّهی چهار پنج ساله بگوییم تو مثالً یک بستنی خوشمزه را کنار گذاشتی و یک
چیز بدمزه را ترجیح دادی ،میگوید :مگر من دیوانهام که این کار را بکنم؟! امّا ابنابیالحدید ،دانشمند
بزرگ معتزلیمذهب که علی

را افضل از ابابکر و عمر و عثمان میداند ،در مقدّمهی کتابش

میگوید :قَدَّمَ الْمَفضُولَ عَلَی الْاَفْضَلِ 27:خدا ،فرد کمفضیلتتر را بر فرد پرفضیلتتر مقدّم داشت؛ یعنی
ابوبکر و عمر و عثمان کمفضیلتتر را بر علی

پرفضیلتتر مقدّم داشت .این چه نسبتی است که

شما به خدا میدهید؟ گفتم؛ به یک بچّهی چهار پنج ساله این نسبت را بدهی ،به او برمیخورد؛ تو
چگونه جرأت میکنی به خدا نسبت دهی؟
عقل میگوید تا زمانی که رسولاهلل

هست ،چون افضلِ همهی خلق است ،خدا به او اذن حکومت

میدهد .در اینجا شیعه و سنّی با هم اختالفی ندارند؛ امّا بعد از رحلت رسولاهلل

آیا این امر که

سقیفه کسی را انتخاب کرد ،به او اذن حاکمیّت میدهد؟ ماجرای سقیفه در مباحثی که مطرح
کردهایم ،هست؛ هم در سایت هست و هم در سیدیها .در آن مباحث ،پروندهی سقیفه را باز کردیم و
افتضاحی را که آنجا بود ،مقداری توضیح دادیم .حاال فرض کنید سقیفه ،از همهی مردم کلّ کشور
اسالمی تشکیل شده بود و همهی شهرها به سقیفه آمده بودند یا نمایندههایی انتخاب کرده بودند؛ که
چنین چیزی نبود .یا فرض کنید اقالًّ همهی مردم مدینه در سقیفه جمع شده بودند؛ که این هم نبود.
پنج شش نفر بیشتر در سقیفه جمع نشده بودند .فرض کنیم آنجا انتخابات آزاد هم برگزار شد؛
دیکتاتوری نبود که کاندیدای طرف مقابل را زمین بیندازند؛ با لگد به شکمش بکوبند و بگویند :اُقَْتُ لُواَ

 .27ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،1ص .3
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اللَُس ْعدَاً! 28فرض کنید این هم نبود و انتخابات آزاد بود .سؤال :مگر مردم میتوانند به کسی
س ْعدَاً!َق تلََ َ
اذن حاکمیّت بدهند؟ فرض کنید اصالً رأیگیری کردیم! بعد از رسولاهلل

یک رفراندم عمومی

برگزار کردیم؛ همهی مردم هم صددرصد به حاکمیت ابوبکر رأی دادند .مگر حاکمیّت ابوبکر ،با رأی
مردم مشروعیّت پیدا میکند؟ [حکومت] اذن خدا را میخواهد و خدا اگر بخواهد اذن بدهد- ،خدا
حکیم است -تا افضل وجود داشته باشد ،مگر ممکن است به مفضول ،اذن حکومت بدهد؟
تابهحال نُه گام آمدهایم .گام دهم این است :اهلسنّت و شیعیان ،احادیث فراوانی از رسول خدا
نقل کردهاند -آنقدر زیاد است که به مخیّلهتان هم خطور نمیکند -که علی
علی

اعلم امّت است 31.علی

اقضای امّت است 31.علی

است 33.علی اوّلُمَناَسْلَم است 34.علی اَفْضَلُالْمُؤمِنین است .علی

افضلِ امّت است.
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اشجَع امّت است 32.علی اوّلُمَنآمَن
امیرالمؤمنین 35است و الی آخر.

 .21طبری ،مسترشد ،ص 314؛ ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،1ص 114؛ حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص 311؛ احمدبنحنبل،
مسنداحمدبنحنبل( ،بیروت ،مؤسسةالرسالة) ،ج  ،1ص  413و ابنقتیبهیدینوری ،االمامةوالسیاسة( ،قاهره ،مؤسسةالحلبیّ) ،ج  ،1ص
.11
بعد از رحلت رسولاهلل

 ،هنگامی که گروهی از مهاجر و انصار برای تعیین تکلیف خالفت ،در سقیفهی بنیساعده جمع شده

بودند ،عمربنالخطّاب ،سعدبنعباده ی خزرجی را که کاندیدای خالفت از سوی انصار بود ،روی زمین انداخت و با لگد به شکم او
کوبید و گفت :بکشید سعد را! خدا مرگش دهد این سعد را!
ول ِ
َاللَ
 .22فقال َر ُس ُ

َ:ا ِخیَعلِیَ َافْض ُلَ َاَُّمتِی :حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،2ص  241و بحرانی ،عوالمالعلوم ،ج  ،11ص  113و

سلیمبنقیسالهاللی ،کتابسلیم ،ج  ،2ص .131
منابع اهلسنّت :قَ َْدََرَِوىََعَ َنَاَ َحمَدَََب َِنَحََْنبَلَاََنََّهَقالََلَ َمَيََروََ َِلحَدََ َِمنََ ََّ ِ ِ
ِ
ماَرَِوىَََلِعََلِیَ :ابنحجرعسقالنی ،تهذیبالتهذیب،
ُ
ْ ْ ْ
ْ ُْ
الصحابَ َةَ َمنََالَْفَضاَِئ َِلَ َُ
ُ

ن َاََبِی َطالبَ:
َرَِویَ ََفِی َفَضاَِئِ َِل َعََلِ َِّی َبْ َِ
ح َِ
يد َاَلْ َِ
سانِ َِ
ال َ
الصحابَ َِة ََبِ َْ
َمنَ َ ََّ
(بیروت ،دارالفکر) ،ج  ،1ص  221و لَ َْم َيََُْروَ ََفِی َفَضاَِئِ َِل َاَحَد َِ
سان َما َُ

ابنعبدالبر ،االستیعابفیمعرفةاالصحاب( ،بیروت ،دارالجبل) ،ج  ،3ص .1111

َسلْماًَ،وَا ْعل َمهمََ ِعلْماًَ،وَاحلمهم ِ
ِ
ياَفاطمةَُ،اِ َّنَعلِياًَا ْعظمَالْمسلِ ِمينَعلىَالْمسلِ ِمينَب ع ِدیَحقاًَ،وَاقْدمهم ِ
َحلْمَاً :طوسی،
 .31منابع شیعی:
ْ
ْ ُُ ْ
ُُ ْ
ُُ ْ
ُْ
ُ ُْ
محمّدبنالحسن ،امالی ،ص 311؛ قَولَُ َالنَََّبِ ِّیَ

مَحلمَاً :طبرسی ،احمدبنعلی،
هل َبَ َيتِیَاَعلَ َُم َُهَم َ َِعلمَاً َوَ َاَفضََلُ َُه َِ
ير َاَ َِ
ك َخَ َُ
َ:زوجََتُ َِ
فاطمَةَ َ
ََلِ َِ

احتجاج ،ج  ،2ص 113؛ ا ْعلمَ َاَُّمتِ ِ
یَم ْنَ َب ْع ِدیَعلِ ُّی َبْ ُن َابِیَطالِبَ :صدوق ،امالی ،ص 13؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،41ص  142و
ُ
حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص .234
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شمای اهلسنّتی که عالمان بزرگت ،این همه حدیث از رسولاهلل

نقل کردهاند که علی افضل

است ،چطور به خودت اجازه میدهی که باور داشته باشی درحالیکه افضل وجود دارد ،خدا بر
حاکمیّتِ مفضول و کم فضیلتتر مشروعیّت ببخشد؟!

منابع اهلسنّت :ا ْعلمَ َاَُّمتِ ِ
یَم ْنَ َب ْع ِدیَعلِ ُّی َبْ ُن َابِیَطالِبَ :دیلمی ،الفردوسبمأثورالخطاب( ،بیروت ،دارالکتبالعلمیه) ،ج  ،1ص  311و
ُ

اس ِ
اس ِ
َعَْلماً َو َا َْحل ُم َالن ِ
اس َق َْلباً َوَ َا َْعل ُم َالن ِ
سیوطی ،جامعاالحادیث( ،بیجا ،بینا) ،ج  ،1ص 113؛ ف علِ ٌّی َا َْشج ُع َالن ِ
َحَْلمَاً :...ابنمغازلی،
مناقباالمامعلیّبنابیطالب( ،صنعا ،داراآلثار) ،ج  ،1ص .121
 .31قالَالنَّبِ ُّیَ

ََ:اقْضا ُك ْمََعلِیَ :ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص  33و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،41ص .111

منابع اهلسنّت :ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،1ص  212و زمخشری ،تفسیرکشّاف( ،بیروت ،دارالکتابالعربی) ،ج  ،2ص ،321
ذیل آیهی  41سورهی هود.
 .32منابع شیعی :ف ع ِل ٌّی َا ْشج ُعَ َالن ِ
اس َق لْبَاً :صدوق ،امالی ،ص 432؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  22و حلّی ،کشفالیقین ،ص
.313
اس ِ
اس ِ
َعَْلماًَوَا َْحل ُمَالن ِ
اسَق َْلباًَوَا َْعل ُمَالن ِ
منابع اهلسنّت :ف ع ِل ٌّیَا َْشج ُعَالن ِ
َحَْلمَاً :ابنمغازلی ،مناقباالمامعلیّبنابیطالب( ،صنعا ،داراآلثار)،
ج  ،1ص .121
 .33منابع شیعی :قال َرسول َاللهَ

َ :علِ ٌّی َا َّولََُ َم ْنَ َآمنَ َبِیَ :طوسی ،امالی ،ص 141؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  424و

حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص .134
منابع اهلسنّت :علِ ٌّیَا َّو ُلَم َْنَآمنَبِی :ابنعساکر ،تاریخدمشق( ،بیروت ،دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیع) ،ج  ،42ص .41
 .34عَلِ ٌَّی َاَ َّو ُل َم ْن َاَ ْسلمَ :طوسی ،امالی ،ص 214؛ ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص 1؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  212و
هاشمیخویی ،منهاجالبراعه ،ج  ،1ص .211
ت َعاِئِشةَُ:
منابع اهلسنّت :طبرانی ،معجمالکبیر (قاهره ،مکتبةابنتیمیة) ،ج  ،22ص  :413ح ََّدثناَ...ع ْن َجابِرَ،ع ْن َاَبِی َالطُّف ْي ِلَ،قالَ:قال ْ

ْتَ:ياَ ِ
َالل َصَلَّىَاللُ َعلْي ِه َوسلَّمَ َفَِی َب يَتِیَ،فات ْته ِ
تَ:اِ َّن َرسول ِ
ول ِ
فاطمةَُ،ا ْخبِ ِر َينِی َماَقال َل ِ
َالل َصلَّىَاللُ َعلْي ِه َو َسلَّمََ
ا ْشتَىَر ُس ُ
ك؟...فقال ْ
َفاطمةَُ...ف َُقل ُ
ُ
ْ
ُ
كَا َّو ُلَالْمسلِ ِمينَاِسالماًَوَا ْعلمهم ِ
َسارَنِیَفقال«َ:اماَت رض ْينَا َّنَزوج ِ
َعلْماً؟»َوَابنعساکر ،تاریخدمشق( ،بیروت،
تَثُ َّم َّ
قالَ...:قال ْ
تَ:فج ِز ْع ُ
ْ
ْ
ُُ ْ
ْ
ُْ
دارالفکر) ،ج  ،42ص  :33قالََ َابْ َُنَعَبَاسََ:عََلِ ٌَّیَاَ ََّولََُ َْم َْنَاَ َْسلَمَ.

اعیَاِلي ِهَوَال ِ
َاللَع َّزَوَج َّلَوَالد ِ
َواع ِ
صيِّیَو ِ
 .31ثُ َّمَقالَم ِ
تاب ِ
اسَهَذاَعلِ ٌّیَا ِخیَوَو ِ
یَعل ِْمیَوَخلِيفتِیَعلىََاَُّمتِیَوَعلىََت ْف ِسي ِرَكِ ِ
عاشرَالن ِ
ْعام ُلَ
ْ
بِما َي رضاه َو َالْمحا ِرب َِل ْعداِئِِه َو َالْموالِی َعلىَ َطاعتِ ِه َو َالن ِ
اهی َعن َم ْع ِ
صيتِ ِه َخلِيفةُ َر ُس ِ
الل َو َا ِم ُير َال ُْم ْؤِمنِينَ :...طبرسی ،احمدبنعلی،
ولَ َ َِ
ْ ُ
ُ ُ
ْ
ُ
احتجاج ،ج  ،1ص 31؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  212و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص .112
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لذا با ده گامی که قدمبهقدم و خیلی منظّم شما را جلو آوردم ،عقل بهروشنی بر خالفت و زعامتِ
امیرالمؤمنین علیّبنابیطالب

حکم میکند .آنقدر فضائل امیرالمؤمنین

بعد از رسولاهلل

زیاد است که قابلتصوّر نیست! آنقدر تصریحات پیامبر
قابلتصوّر نیست! پیغمبراکرم

بر این فضیلتها گسترده است که

الرياََْاقْالمََوََالْب ْحرََ ِمدادََوََال ِ
ْج ََّنَ ُحسابََوََ
بنابر نقل فرمودند :ل َْوَا ََّنَ َِّ

ِْ
طالِبَ 36:اگر چوبهای همهی باغهای عالم را به قلم تبدیل
النْسَ َ ُكتابَ َما َا ْحص ْوا َفضاِئِل َعََلِ َِّیََِبْ َِن َاََبِی َ َ
کنند ،همهی آبهای دریاهای عالم را به مرکّب تبدیل کنند ،همهی جنهای عالم را به حسابگران و
شمارندگان و همهی انسانهای تاریخ آفرینش را به نگارندگان و نویسندگان؛ نمیتوانند فضائل
علیّبنابیطالب

را احصا کنند .گفت:

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
افضلیّت امیرالمؤمنین

که تَر کنم سرِ انگشت و صفحه بشمارم

در احادیثی که شیعه و سنّی از پیامبراکرم

نقل کردهاند ،آنقدر

گسترده است و به آن تصریح شده که تصوّرش دور از ذهن است .شاید تا وقتی که بهعنوان یک محقّق
وارد میدان نشویم و کتابهای متعدّد را ورق نزنیم ،باورمان نیاید .و تازه خدا میداند چقدر از
نوشته شد ،توسّط حکومتهای سنّی ،نابود شد؛

کتابهای عظیمی که در فضائل امیرالمؤمنین

کتابهای عظیم با مجلّدات فراوان ،توسط نویسندگان سنّی و شیعه! آن دانشمند گفت :من چه بگویم
در عظمت مردی که دشمنان از سرِ دشمنی ،فضائل او را انکار و کتمان کردند و دوستان ازسر ترس و
تقیّه ،فضائل او را به زبان نیاوردند؛ امّا امروز ،فضائل او همهی عالم را پُر کرده است 37.با این وصف ،در
افضلیّت علی

بر ابوبکر و عمر و عثمان تردیدی هست؟! فضائل امیرالمؤمنین

در روایات ،آنقدر

گسترده است که انسان هرطور بخواهد واردش شود ،در این دریای عظیم گُم میشود؛ غرق میشود! و

 .33اربلی ،کشفالغمه ،ج  ،1ص 112؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  121و حلّی ،نهجالحق ،ص .231
نهَُماَمَلََالخافَِقَي َِن :دیلمی ،غرراالخبار،
داوًَةَ،وََمَعََذٰلِكََقَدَشاعََ َِم َ
 .31ماَاََقُولََُفََِیََر َُجلََاَسَ ََّرَاَ َولِيا َُؤَهَُمَناقَِبَ َهَُتَ َِقي َةًَ،وَََكَتَمَهاَاَعدا َُؤَهَُحَنَقَاًَوََعَ َ
ص  1و عاملینباطی ،الصراطالمستقیم ،ج ،3ص .211
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است که به امیرالمؤمنین

تازه بسیاری از فضیلتها گفته نشده است .منسوببه پیغمبر

فرمودند :ل َو َل َانََْ َت ُقول َفِيک َطاِئِفة َِم َن َاَُّمتِیَ َماَقال ِ
يك َالْي َْومَ َمقا َلًَلَ
ت َالنَّصاریَ َفِیَ َالْم ِسيحََِابْنََِ َمَْريمَ َل ُقلْتََُ ََفِ َ
ْ
ْ
شف َْوا َبِ ِه 38:یا علی! اگر نبود
است َْ
ضوِئِکَ] َف َْ
ح َِ
ت َُم ُّر َبِملَ َاِلَ َاخ ُذوا َالتُّراب َِم َْن َت َْ
ت َقدمَْيكَ َو َ ِم َْن َف ْ
ضلََِ َط ُهوِرك َ[ ُو ُ
که نگرانم و میترسم همان اتّفاقی که در امّت مسیح افتاد ،که مسیح را پسر خدا یا خدا خواندند ،در
رابطه با تو در امّت من بیفتد ،من امروز در فضائل تو چیزی میگفتم که بر هیچ گروهی عبور
نمیکردی ،مگر اینکه خاک زیر پای تو را بهتبرّک برمیداشتند و اضافهی آب وضوی تو را بهعنوان
شفا برمیگرفتند .این حدیث نشان میدهد که بسیاری از فضیلتها را پیغمبر
و با وجود این ،اینهمه حدیث در فضائل امیرالمؤمنین

به زبان نیاوردهاند

هست.

حاال میخواهیم کمی وارد روایات و احادیث بشویم .پیغمبراکرم

اسَمتیََ ُس ِّمیََ
فرمودند :ل َْوَي ْعل َُمَالن َُ

ضل َهُ[فضاِئِل َهُ] :اگر مردم میدانستند علی
علِ ٌَّیَا ِميرَاَلْ ُم ْؤِمَنِينََماَانْک ُرواَف ْ

چه موقع ،امیرالمؤمنین نامیده

وح َوَ َالْجس َِد :علی
الر َِ
شد ،فضائل او را انکار نمیکردند .بعد فرمودند ُس ِّمیَ َبِذَلِکَ َوَ َآد َُم َب ْينَ َ ُّ
امیرالمؤمنین نامیده شد ،وقتی که آدم
قبل از خلقت آدم
علی

،

بین جسم و روح بود و هنوز روح در او دمیده نشده بود؛

ت َبِربِّ ُک َْم َقالُواَبلیَ :آن زمانیکه خدا پیمانِ عالم ذرّ را گرفت،
س َُ
َحينَ َقالَ َال َْ
 .و َِ

 ،امیرالمؤمنین نامیده شدَ .فقالَ َاللَُتعالیَ َانا َربُّ ُک َْم َوَ َ َُمح َّمدَ َنبِيُّ ُک َْم َوَ َعَلِ ٌَّی َا َِمي ُرُک َْم 39:آن روز خدا

فرمود :من پروردگار شما هستم ،پیامبر اسالم

نبیّ شماست و علی

امیر شماست.

 .31مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص 212؛ کراجکی ،کنزالفوائد ،ج  ،2ص  112و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،1ص .234
منابع اهل سنّت :هیثمی ،نورالدین ،مجمعالزوائد( ،بیروت ،دارالفکر) ،ج  ،2ص  111و طبرانی ،معجمالکبیر( ،قاهره ،مکتبةابنتیمیة) ،ج
 ،1ص .321
اسََمتیََ ُس ِّمیََعلِ ٌّیَ
 .32حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص ( 314با اندکی تفاوت) و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،33ص  :111ل ْوَي ْعل ُمََالن ُ

وحَوَالْجس ِدَقالَاللَ-عزََّوَج ََّلَ-وَاِ ْذَاخذَربُّك َِم ْنَبنِیَآدم َِم ْنَظُ ُهوِرِه ْمَ
َالر ِ
َس ِّمیَا ِميرَال ُْم ْؤِمنِينَوَآد ُمَب ْين ُّ
ا ِميرَال ُْم ْؤِمنِينَماَانَْ ُرواَف ْ
ضلهُ ُ
ِ
ِ
َمح َّمدَنبِيُّ َُ ْمَوَعلِ ٌّیَا ِم ُيرُك ْم.
ذُ ِّريَّت ُه ْمَوَا ْشهد ُه ْمَعلىََانْ ُف ِس ِه ْمَأَل ْس ُ
تَبِربِّ َُ ْمََقالتَالْمالِئَةَُبلىَفقالَاللَُتعالىَاناَربُّ َُ ْمَو ُ
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بنابه احادیثی که از پیغمبراکرم

روایت شده است ،شهادت به والیت امیرالمؤمنین

در کنار

در عرش مکتوب بود؛ 41بر دو بال جبرئیل نوشته

وحدانیّت خدا و رسالت ختمی پیغمبر خاتم

شده بود 41.اینهایی که عرض میکنم عین احادیث نبوی است .والیت امیرالمؤمنین

بر در بهشت

حک شده بود 42.ماجرا ،ماجرای زمانِ تاریخی نیست؛ مربوط به آغاز آفرینش است؛ مربوط به زمانی
است که خبری از مخلوقات این عالمِ خاک نبود .آنجا والیت امیرالمؤمنین
طلیعهی بحث اهلبیت

مسجّل و مسلّم بود .در

کتاب مصباحالهدی ،احادیث مربوط به این موضوع را برایتان خواندم .این

حدیث را خواندم که پیامبراکرم

و امیر مؤمنان

از یک نور بودند و چهارده هزار سال پیش از

خلقت آدم ،تسبیح و تقدیس خدا را میگفتند و این نور ،در تاریخ خلقت حرکت کرد تا در صُلب
عبدالمطّلب آمد و آنجا از هم جدا شدند؛ یکی در وجود عبداهلل و یکی در وجود ابوطالب رفت 43.اینها
احادیثی است که خود سنّیها هم نقل کردهاند 44.آن کلماتی که بر آدم

القاء شد و با آن کلمات،

ول ِ
َاللَعلِ ٌَّیَاَ ِم ُيرَال ُْم ْؤِمنِينَ:طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج
َ .41اِ َّنَاللَع َّزَوَج َّلَلَماَخلقَالْع ْرشَكتبَعلىََقواِئِ ِم ِهَلَاِلَهََاََِّلَ َ
اللُُ َ،مح َّمدَر ُس ُ
 ،1ص (111با اندکی تفاوت) ،مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص .1

ِ
ِ ِ ِ
ول ِ
َاللَعلِ ٌّیَا ِم ُيرَال ُْم ْؤِمنِينَ :طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج  ،1ص 111
َمح َّمدَر ُس ُ
 .41لماَخلقَاللَُج ْب رِئيلََكتبَعلىََجناح ْيهَلَالَهَا َّلَاللُ ُ
و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص .1
ِ
ِ
يلَ
 .42فقالَلیَج ْب رِئ ُ
اللَعلِ ٌّیَولِ ُّیَاللَ :ابنشاذان ،فضائل ،ص  112و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .144
َِ

ابَف قرأ ُ ِ
ىَالبْ َو ِ
وابَالْجن َِّةَف علىََا َّو ِلَباب َِم ْنهاَمَْتُوبَلَاِلَهَ َاَِّلَاللََُ ُمح َّمدَر ُسولَََُ
َْياَمح َّم ُد َماَعل ْ
ْتَذَلكَاماَابْ ُ
َاقْرأ ُ

 .43مسعودی ،اثباتالوصیة ،ص 133؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  21و دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،2ص  211و ابنبطریق،
عمدةعیونصحاحاالخبارفیمناقباماماالبرار ،ص .212
 .44ابنعساکر ،تاریخدمشق( ،دمشق ،دارالفکروالنشروالتوزیع) ،ج  ،42ص 31؛ ذهبی ،میزاناالعتدال ،ج  ،1ص 111؛
ابنحجرعسقالنی ،لسانالمیزان( ،بیروت ،مکتبالمطبوعاتاالسالمیة) ،ج  ،3ص  11و قندوزی ،ینابیع المودة( ،تهران ،داراالسوة) ،ج
ت َحبِيبِی ََر َسولَ َ ِ
اللَ
 ،2ص  :311عَ َْن َسََْلمانَ َقالََ:سَ َِم َْع َُ
ُ

ور َوَ َيَُقَ َِّد َُس َهَُ
ح َاللَ َذَلِكَ َالَنُّ َُ
الل َ َُم َِطيعاً ََيُسََبِّ َُ
ی َ َِ
ت َاَنَاَوَ َعََلِ ٌَّی ََنُوراًَبَ ْينَ َيَدَ َِ
َيَ َُقولََُُ :كَْن َُ

ب َعَ ْب َِدَ
صَْل َِ
ْناَفِی َ َُ
واحدَ َحََتَّىَافْتََرق َ
َفِی َشَ َْیءَ َ َِ
صَْلَبِ َِهَ،فَلَ ْم َيََز ْل َ
اللَُآدَمَ َركَبَ َذَلِكَ َالَنُّورَ ََفِی َ َُ
قَ ْبلَ َاَ ْن ََيُ ْخلَقَ َآدَ َُم ََبِاََْربَعَةَ َعَشَرَ َاَلْفَ َعامََ،فَلَمَاَخَلَقَ َ َ
ج ْزءََاَنَاَوََ َُج ْزءََعََلِ ٌّی.
بَ،فَ َُ
ْم َطََّلِ َِ
ال َُ
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پذیرفته شد ،که ف ت لقَىََآد َُمَ ِم َْنَ َّربَِِّهَكلِماتَ؛ 45یکی از آن کلمات ،وجود مقدّس و نورانی

توبهی آدم
امیرالمؤمنین
پذیرفته شد.

است .آدم

خدا را به این پنج نورِ مقدّسِ خمسهی طیّبه قسم داد و توبهی او

46

میخواهم بگویم اینها را بگذاریم کنار آن سه تای دیگر که آنها میگویند مقدّم بر امیرالمؤمنین
یکبار با سینهای پر از درد ،بنابر آنچه نقل شده

هستند؟! به خدا پناه میبریم! خود امیرالمؤمنین

َّه َُر َانَْزلَنِی َثُ ََّم َانْ زلَنِی َثُ ََّم َانْ زلَنِی َحتی َيُقالََُ:عَلِ ٌَّی َوَ َ َُمعا َِويَةَ 47:روزگار مرا تنزّل داد؛ خفیفم کرد؛
فرمودند :الد ْ
خوارم کرد؛ تا اینکه حاال اسم مرا کنار اسم معاویه میبرند و من ،در حکومت ،رقیبِ معاویه شدهام.
انسان شرمش میآید که امیرالمؤمنین

را با آن سه نفر مقایسه کند؛ ولی چون بحث از این است

که آن افضل که خدا اذن به خالفت و والیت او بعد از رسولاهلل

میدهد ،چه کسی است؛

ناگزیریم بگوییم و باید مقایسه کنیم.
در تاریخ آفرینش ،کیست که در تولّدش برای امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین

دومی باشد؟ از آغاز خلقت تا قیامت،

در اینکه محلّ تولّدش کعبه است ،دومی ندارد .هم موسای عمران

وقتی خواست

به دنیا بیاید ،بنابر آنچه نقل شده ،مادرش را از عبادتگاه بیرون کردند و هم عیسیبنمریم
خواست به دنیا بیاید ،به مادر او امر کردند از عبادتگاه بیرون برود 48.امّا مادر امیرالمؤمنین
دعوت کردند و دیوار کعبه شکافته شد .فاطمهبنتاسد
کردند و علی

به دنیا آمد .علی

وقتی
را

وارد شد و بانوان بهشتی آمدند ،کمک

سه روز در خانه ،میهمان خدا بودند و بعد از سه روز ،دیوار

 .41سورهی بقره ،آیهی .31
 .43سیّدبنطاووس ،الیقینباختصاصموالناعلیّ

 ،ص 111؛ جزائری ،نورالمبین ،ص  43و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،11ص :111

ِ
ِ
ْحس ْي ِنَلماَغف ْرتَلِیَف غفرَاللََُلهََُبِهَذا.
قالَياَر ِّ
َِّمح َّمدَوَعلیَوَفاطمةَوَالْحس ِنَوَال ُ
بَا ْسأَلُكَبِحق ُ

 .41مقدساردبیلی ،حدیقةالشیعه ،ج  ،1ص 211و ابنابیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،21ص ( 323با اندکی تفاوت).
تَبَِِهَمَانَاًَق ِ
صيًّا :سورهی مریم ،آیهی .22
َ۞ .41فحمل ْت َهَُفانْ تبذ َْ

26

بیرون آمد.

دوباره از همان جا شکافته شد و فاطمهبنتاسد
.

49

در این فضیلت احدی شریک

51

امیرالمؤمنین

نیست؛ حتّی انبیاء و مرسلین

امیرالمؤمنین

لل َطَْرفةَ َع ْينََ 51:یک چشم به هم زدن ،به خدا
از بدو تولّد موحّد بودند .ما َا َْشرکَ َبِا َِ

شرک نورزید .خود سنّیها وقتی میخواهند آن سه خلیفه را نام ببرند ،میگویند :رَضِیَ اهللُ عَنْهُ؛ امّا
علی

را که میخواهند نام ببرند ،میگویند :کَرَّمَ اهللُ وَجْهَهُ :خدا صورت علی

را گرامی داشت و

نگذاشت صورتش در برابر بتها به سجده بیفتد 52.اوّلین ایمانآوردهی به پیامبر
علی

بود .علی

از مردان

از اصحاب کِساء بود؛ از اصحاب آیهی تطهیر بود که از جانب خدای متعال بر

عصمت آنها صحه گذاشته شد؛ 53آن هم عصمت مطلقهی کلیّه ،فراتر از عصمت انبیاء اولوالعزم دیگر.

 .42حاکمنیشابوری ،مستدرکعلیالصحیحین( ،بیروت ،دارالکتبالعلمیه) ،ج  ،3ص 111؛ صدوق ،امالی ،ص 132؛ مجلسی،
بحاراالنوار ،ج  ،31ص  1و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص .441
 .11حاکمنیشابوری ،مستدرکعلیالصحیحین( ،بیروت ،دارالکتبالعلمیه) ،ج  ،3ص 111؛ مفید ،ارشاد ،ج  ،1ص 1؛ مجلسی،
بحاراالنوار ،ج  ،31ص  11و حلّی ،نهجالحقّ ،ص .233
وَعنَرسولالل
َ
 .11زمخشری ،تفسیرکشّاف( ،بیروت ،دارالکتابالعربی) ،ج ،4ص  ،11ذیل آیهی  21سورهی یس:
ِ
ِ ِ
ِ
َم ْؤِمن ِ
َآلَفِ ْرع ْونَ؛َ َ
بَيسَو ُ ُ
ثَالثَ َةَُل ْمَي َْ ُف ُرواَباللَط ْرفةَع ْينََ:عل َُّیَبْ ُنَابیَطالبَوَصاح ُ

َ:سبَاقَالممَ
َُ

صدوق ،خصال ،ج  ،2ص 112؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  432و علوی ،مناقب ،ص  :211لمََاُ ْش ِركَََْبِ ِ
اللََط ْرفةَع ْينَ؛ َ
ْ
مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،34ص  211و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص  :3قالَالنََّبِ ُّیَ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َم ْؤِمن ِ
َالصدِّي ُقونَوَعلِ ٌّیَاَفْضلُ ُه ْمَ.
َآلَفِ ْرع ْونََف ُه ُم ِّ
بَياسينَو ُ ُ
عل َُّیَبْ ُنَابیَطالبَوَصاح ُ

َ:اِ َّنَ ُسبَاقََ ْاْلُم ِمََثالثةَل ْمَي َْ ُف ُرواَط ْرفةَع ْينََ
َ َ

ْسنتِ ِهمَقالُواَكََّرمَاللَوجههَي عنونَبِذَلِكَعَن ِ
اَذ ْكرهَُعلىََاَل ِ
َفِیََ ُكتُبِ ِهمَاَوَاَجرو ِ
نام:ابنشهرآشوب،
ص َِ
َعباد ِة َْ
ْعامةََاِذاَذك ُرواَعلِياً َ
 .12وَوج ْدناَال َّ
ُ ْ ُ ُْ
َال ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
مناقب ،ج  ،2ص 111؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  33و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج  ،1ص .413
 .13مسلمنیشابوری ،صحیحمسلم( ،بیروت ،داراحیاءالتراثالعربی) ،ج  ،4ص 1113؛ سیوطی ،درالمنثور( ،بیروت ،دارالفکر) ،ج  ،3ص

 ،314ذیل آیهی  33سورهی احزاب؛ طوسی ،محمّدبنالحسن ،امالی ،ص 331؛ کلینی ،کافی ،ج  ،1ص  211و مجلسی ،بحاراالنوار،
ج  ،31ص .211
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علی

بود که در لَیْلَةُالْمَبیت در بستر پیامبر

بتوانند هجرت کنند 54.شریک علی
همانی بود که زمانی که علی
پیامبر

به سالمت بماند و

خوابید تا جان پیامبر

در این فضیلت کیست؟ کسی که میگویند خلیفهی اوّل است،

شجاعانه زیر تیغ چهل دالور از چهل قبیلهای که آمده بودند خون

را بریزند ،در بستر خوابید و دم برنیاورد .در همان شب ،ببینید قرآن ماجرای ث َانِیََاثْ ن ْي َِنَاِ َْذَ

ُهماَفِیَالْغا َِر 55را چگونه بیان کرده است .او چگونه خودش را باخته و ترسیده بود! و پیامبر

او را

دلداری میدادند که نکند سروصدا کند ،جزع و فزع کند و مشرکان که بیرون غار هستند خبردار
ف َاِ َّن َالل َمعنا.
شوند .فرمودند :لتخ َْ

56

این ترسو را که خلیفهی اوّل شده با امیرالمؤمنین

شجاعت مقایسه کنید! چه کسی در افضلیّت علی

تردید دارد؟ پیغمبر

علی

با آن

را در جنگ

ِ ِ ِ
هارونَ َ ِم ْنَ َ ُموسیَ َاِلَ َاَنََّهَُل َنَبِ ََّی َب ْع َِدیَ:
تبوک نبردند؛ امّا به ایشان فرمودند :ما َت ْر َ
ضیَ َا ْنَ َت َُونَ َمنِّیَ َبم ْن ِزلةَ َ ُ

57

نمیپسندی که تو در رابطه با من ،مثل هارون نسبتبه موسی باشی؛ با این تفاوت که بعد از من ،دیگر
پیامبری نیست و نبوّت به وجود من ختم شد؟ چه کسی را دارند که در کنار علی

بیاورند و

مقایسه کنند و بگویند او افضل است؛ لذا خدا به او برای حکومت اذن داد؟ جز علیّبنابیطالب
کیست که وقتی فرمان خدا صادر شد که همهی درهایی که به مسجدالنّبی باز میشود باید مسدود
البْوابََاِلََباب َهُ 58.چه کسی در فضیلت همتای علی
شود ،فقط درِ خانهی او استثناء شد؟ س ََّد ْ َ

است؟

 .14طوسی ،محمّدبنالحسن ،امالی ،ص 433؛ ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،1ص  113و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،12ص .31
 .11سورهی توبه ،آیهی .41
 .13قطبالدینراوندی ،الخرائجوالجرائح ،ج  ،1ص 141؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،12ص  14و فیضکاشانی ،تفسیرصافی ،ج ،2
ص .344
 .11مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،2ص 223؛ حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص  23و حلی ،نهجالحق ،ص .213
 .11طحاوی ،شرح مشکلاآلثار( ،بیروت ،مؤسسةالرسالة) ،ج  ،2ص 113؛ طبری ،مسترشد ،ص 412؛ طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج،
ج  ،1ص 121؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،32ص  31و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،دعای ندبه.
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آن اجتماعِ عظیمِ صدوبیستهزار نفری بنابر آنچه نقل شده را

کیست که در غدیرخم رسولاکرم

ت َم ْولهَُ ،فهذا َعلِ ٌَّىَ
روزها زیر آفتاب داغ ،متوقّف نگاه داشتند تا والیت او را اعالم کنند و پیام م َْن َ ُك ْن َُ
لهُ 59را ابالغ کنند؟ نخستین مرد که با پیامبر
م ْو َ

نماز گزارد ،جز علی

چه کسی است؟ 61چه

کسی اعلمِ از همه است؟ کیست که فاروق و جداکنندهی حقّ از باطل باشد؟ 61کیست که علمش از
همه فزونتر است؟ کیست که حلمش از همه بیشتر است؟ کیست که به امر خدا ،پیامبر
قبل از غدیر خم ،امیرالمؤمنین

او را

نامیدند؟ قبل از اینکه برای اعمال حجّ از مکّه به عرفات و مِنا و

مَشعر بیایند ،اعمالشان تمام شود و بخواهند از مکه حرکت کنند و بهسمت مدینه بروند؛ قبل از اینکه
در بین راه ،ماجرای غدیر خم صورت بگیرد ،پیغمبر

در مکّه مسلمانان را جمع کردند و فرمودند:

جبرائیل آمده و از جانب خدا دستور آورده است که همهی شما بروید و به علی

با لقب

امیرالمؤمنین سالم بدهید؛ بگویید :السَّالمُ عَلَیْکَ یا اَمیرالمُؤْمِنین 62.چه کسی برای علی

دومی

است که بخواهد قابلمقایسه با او باشد؟ و کیست که پیامبر

محبّت او را نشانهی محبّت به

 .12صدوق ،معانیاالخبار ،ج  ،1ص 31؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،1ص  413و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص .333
 .31احمدبنحنبل ،مسنداحمد( ،بیروت ،مؤسسةالرسالة) ،ج  ،2ص 313؛ طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج  ،1ص 123؛ اربلی،
کشفالغمّة ،ج  ،1ص  11و حسکانی ،شواهدالتنزیل ،ج  ،1ص  :111ع ِنَابْ ِنََعباسََر ِ
ت َِلحد َِمنَ
ضیَاللَُع ْنهَُقالَ:لِعلِیََا ْرب ُعََ ِخصالََل ْيس ْ
ول ِ
َهوَا َّو ُلَعربِیَوَعج ِمیَصلَّىَمعَر ُس ِ
َاللَ
النَ َِ
اسَغ ْي ُرهُ ُ
سلهَُوَا ْدخلهَُق ْب رَهَُ
ُهوَالَّ ِذیَغ َّ

.

ِ
ِ
ِ
َهوَالَّ ِذیَصَب رَمعهَُي ْومَال ِْم ْهر ِ
اسََ...وَ
َهوَالَّذیَكانَلوا ُؤهَُمعهَُفیَ ُك ِّلَز ْحفََو ُ
َو ُ

 .31ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص 3؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص 231؛ حلّی ،نهجالحق ،ص  113و کراجکی ،کنزالفوائد ،ج
 ،1ص  :234انَّهَُاخذَالنَّبِ ُّیَ

ارو ُقََهَ ِذهََِ ْالَُّم ِةَيُف ِّر ُقَ
َبِي ِدَعلِیَفقالَالَاِ َّنَهَذاَا َّو ُلَم ْنَيُصافِ ُحَنِیَي ْومَال ِْقيام ِةَوَهَ
ِّيق ْ
ِّ
ذاَالصد ُ
َال ْكب ُرَوَهَذاَف ُ

ِ
وبَالظالِ ِمينَ.
وبَال ُْم ْسلِ ِمينَوَال ُ
س ُ
س ُ
ْمالَي ْع ُ
ب ْينَالْحقَِّوَالْباط ِلَوَهَذاَي ْع ُ

ول ِ
الًَ
الًَف ر ُج َ
َاللَر ُج َ
 .32صدوق ،امالی ،ص 311؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص  111و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،3ص  :31امرَر ُس ُ

ِ
صحابِ ِهَحتىََسلَّ ُمواَعل ْي ِهََبِِا ْمرِةَال ُْم ْؤِمنِينَ.
م ْنَا ْ
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خودشان ،نشانهی ایمان و نشانهی حاللزاده بودن معرّفی کردند؟ 63همتای علی

کیست؟ انشاءاهلل

جلسات آینده توفیقی باشد روایتهایش را بگوییم و توضیح دهیم.
پیغمبراکرم

ِ
ِ
السماءَ :وقتی خدای
اجتمعَ َعل ََّی َ ْالنَْبِ َ
ياءُ َفِی َ َّ
فرمودند :لما َاُ ْس ِریَ َبِی ََفی َل ْي ل َة َال ِْم ْعراج َفَ ْ

اللَُتَعالیَ َاِلَ ََّیَ
متعال شبانه مرا به سفر معراج برد ،همهی انبیاء در آسمان ،دور من جمع شدند .فَا َْوحَی َ َ
سل ُْهم َيا َ ُمح َّم َُد َبِماذا َبُِعثْتُ َْم :وقتی همهی پیغمبرها در آسمان ،در معراج دور منِ رسولاهلل جمع شدند،
خدای متعال به من وحی کرد که از این پیامبران سؤال کن که شما بر چه اساسی به رسالت مبعوث
َالولي ِةَ ََلِعلِ ِّی ََبْ َِن َاَبِی َطالِبَ:
الَقْرا َِر َبِنُبُ َّوتِكََ ،و َ
اللَُو َْحد َهَُ ،و َعلى َ َِْ
شدید؟ فقالُوا َبُِعَثْنا َعلىَ َشهاد َِة َا َْن َل َاِلَهَ َاِلَ َ َ
همهی صدوبیستوچهار هزار پیغمبر غیر از رسولاهلل
خدا ،اقرار به نبوّت تو و والیت علیّبنابیطالب
عبادت خدا باشد؟ ِذ َْک َُرَعلِیََ ِعبادةَ 65.مثل علی

64

پاسخ دادند :ما بر شهادت به وحدانیت

مبعوث شدیم .مثل علی

کیست که یادش،

کیست که نگاه کردن به سیمای او ،عبادت باشد؟

ِ
ضواَح َّ ِ
ِ
ِ
تَ
 .33قال َابُوَايُّوب ْ
اسألُواَاَُّمهُ َِم ْن َايْن َجاء ْ
ت َبِ ِه َفِانِّیَس ِم ْع ُ
ب َعلی َعلىَ َا ْولد ُك ْم َفم ْنَ َاحبَّهََُف ُهو َم ْن َُ ْمَ َو َم ْن َل ْم َيُحبَّهُ َف ْ
یَ َا ْع ِر ُ ُ
َالنْصا ِر ُ
رسول ِ
َاللَ
ُ

ول َلِعلِ ِّی َبْ ِن َابِیَطالِبَ
َي ُق ُ

ِ ِ
َهی ِ
ضك َاِل َمنافِق َاو َولَ ُد َ ِزنْ ية َاو َحمل ْته َاُُّمه َو ِ
َطامثَ :صدوق،
َم ْؤِمن َو َلَيُ ْب ِغ ُ
ُ ُ
ْ
ْ
ُ
َلَيُحبُّك َال ُ

عللالشرائع ،ج  ،1ص  141و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،32ص .311
ضكََ ِمنََالعر ِ
بََاِلَد ِعیَ :صدوق ،عللالشرائع ،ج  ،1ص  143و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص .231
لَيُ ْب ِغ ُ
وَقولَعلیَ

َ:لَيُ ِحبُّنِیََكافِ ًرَوَلَول ُدَ ِزنًا :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،34ص  333و ابنابیالحدید ،شرحنهجالبالغه ،ج  ،4ص .111

َالِئِ َّمة َِمنَول ِ
ْدكَف لْي ْحم ِدَاللَعلىََ ِط ِ
تَ ِولدتُهَُوَلَ
ب ْ
َياَعلِ ُّیَم ْنَاحبَّنِیَوَاحبَّكَوَاح َّ
يبَم ْولِ ِد ِهَفِانَّهَُلَيُ ِحبُّناَاِلَم ْنَطاب ْ
ْ ُ

ول ِ
َاللَ
قالَر ُس ُ
تََ ِولدتَُهُ :صدوق ،امالی ،ص 411؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص  143و حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،2ص .33
ضناَاِلَم ْنََخبُث ْ
يُ ْب ِغ ُ
 .64قندوزی ،ینابیعالمودة ،ط اسالمبول ،ص  231و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،33ص  :111قال َالنَّبِ ُّیَ

َلماَجمع َاللَُب ْينِیَو َب ْينَ

ياءَلي لة ِْ ِ
ِ
َالقْرا ِرَبِنُبُ َّوتِكَوَعلىَالْولي ِةَلِعلِ ِّیَبْ ِنَ
َياَمح َّم ُدَعلىَماَبُِعثْتُ ْمََقالُواَبُِعثْناَعلىََشهاد ِةَا ْنََلَاِلهََاَِّلَاللََُو َِْ
ْالنْبِ ْ
َال ْسراءَقالَاللَُتعالىَسل ُْه ْم ُ
ابِیَطالِب.
 .31ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،3ص 212؛ حرّعاملی ،اثباتالهداة ،ج  ،2ص  211و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،33ص .311
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النَّظ َُر َاِلىَ َو ْج َِه َعلِیَ َ ِعبادةَ 66.کیست که پیامبر

اب َ ِعل ِْمیَ َوَ َ ُمب يِّنَ َ ِلَُّمتِیَ َماَ
در حقّ او فرمودند :علِ ٌَّی َب َُ

ِ
ض َه َنِفاقَ َو َالَنَّظ َر َاِلي َِه َراْفةً َو َمودةً ِ
اُر ِسل َُ ِ
َعبادةَ 67:علی ،درِ علمِ منِ رسول
ْت َبَِِه َم َْن َب ْع ِدی؛ َ ُحبُّ َهُ َايمانَ َوَ َبُغْ ُ ُ
ُ ْ
ْ
است .اوست که محتوای رسالت مرا بعد از من برای امّتم تبیین میکند .دوستی و عشق به
امیرالمؤمنین ،ایمان است .ایمان چیزی جز محبّت به علی نیست؛ و بغض و کینهی امیرالمؤمنین نفاق
است .و نگاه دوختنِ سرشار از محبّت و عشق به سیمای علی ،عبادت پروردگار است.
جز علی

کیست که پیغمبر

بَ ِسرََوََ ِ
در حقّش فرمودند :لِ ُک َِّلَنبِیََ ِ
بَ ِسَِّریَعلِ َُّیَبْ َُنَابِیََ
صاح َُ
صاح َُ

طالِبَ 68:هر پیامبری ،صاحب سرّی داشت و صاحب سرّ من ،علیّبنابیطالب

است؟

َ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

 .33صدوق ،امالی ،ص 332؛ طبری ،مسترشد ،ص  224و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص .324
 .31مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،21ص  113و ج  ،41ص  13و کراجکی ،کنزالفوائد ،ج  ،2ص .31
 .31سیّدبنطاووس ،طرفمناالنباءوالمناقب ،ص 434؛ ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،2ص  222و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،31ص
.311
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