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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 واليت، رکن توحید 

 آیت اهلل مصباح یزدی

 واليت، شرط توحید

ایم. حدیثي که  به نام حدیث سلسلة الذّهب، نقل شده است، که همه ما شنيده  حدیثي از امام رضا

، پيغمبر از  راویانش طالئي است: امام رضا از پدرش، آن حضرت از اجدادشان، تا پيغمبر اکرم

شود؛ آن  تر نمي کند. سند حدیث دیگر از این محکم جبرئيل، و ایشان از خدای متعال نقل مي

 حدیث این است: 

حدیث دیگری مشابه این حدیث نيز نقل شده است که آن هم اسناد معتبری دارد، و آن حدیث این 

  به نظرم رسيد امروز در جمع طلبه است: 

آیا کلمه توحيد، حصن  .ها این بحث طلبگي را داشته باشيم که این دو روایت با هم چه نسبتي دارند

حصن اوست، یا اینکه خدا دو حصن دارد، یکي حصن توحيد و دیگری خداست یا والیت علي 

حصن والیت است، یا به گونه دیگری است؟ سؤال از چگونگي جمع بين این دو حدیث، یک سؤال 

 .است طلبگي

کنم.  رسد، از تتمه حدیث اول استنباط مي راهي را که برای جمع بين این دو حدیث به نظرم مي

 21که روی مرکب سوار بودند، بيان کردند.  این حدیث را در نيشابور در حاليحضرت رضا 

حدیثي  هزار نفر راوی، قلم و کاغذ برداشتند و این حدیث را ضبط کردند. شاید در تاریخ چنين نقلِ

هزار نفر ایستاده و  21نمونه نداشته باشد. برای اولين و آخرین بار بود که کسي حدیثي نقل کند و 

اند: وقتي حضرت این جمله را فرمودند، مرکب  اند و نوشته  آماده، این حدیث را بشنوند. نقل کرده

مردم منتظر بودند ببينند چرا حضرت «. صبر کن» :خواست حرکت کند، ولي حضرت اشاره فرمودند

 مرکب را متوقف کردند. آن زمان چون وسائلي مانند بلندگو نبود، باید چند نفر، تکه تکه خبر مي

کلمه توحيد  دادند تا بقيه بشنوند. حضرت فرمودند: این کلمه را اضافه کنيد: 
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یک شروطي دارد، و من یکي از آن شروط هستم؛ خود من که امام رضا هستم، که حصن خداست، 

واضح .شوید، که والیت من را بپذیرید یکي از شروط این حدیثم؛ یعني وقتي شما وارد حصن خدا مي

 خصوصيتي نداشته و مقصود، والیت همه ائمه اثني عشر است که والیت شخص امام رضا 

یعني به  است؛ پس آنجا که فرمودند: یت عليبوده است که اوّل آن، وال

ی معصومين ـ عليهم السالم؛ این حصن، این حصار و این دژ، وقتي مستحکم است   شرط والیت ائمه

که شامل والیت باشد؛ بدون والیت استحکامي ندارد. راه جمع طلبگي این دو حدیث، این بود که 

که چون حدیث اول، این ذیل را دارد و حدیث دوم هم مصداق این ذیل  کردیم. خالصه اینعرض 

 .شوند است، این دو به این وسيله جمع مي

 تبیین عقالني جايگاه واليت

این مطلب نياز به تبيين عقالني دارد. ممکن است انسان تعبداً این مطلب را بپذیرد؛ یعني برای دو 

ه جمعي پيدا کند و چون این مطلب مقتضای جمع بين دو روایت است، حدیثي که نقل شده، یک را

اند،  تعبّدی قبول کند؛ البته در صورتي این جمع معتبر است که واجد شروطي که در علم اصول گفته

توان یک تبيين عقلي از این مطلب ارائه داد؛ یعني  که عام و خاص باشند و ... . امّا مي باشد؛ مثل این

تعبّد، عقل هم بفهمد که، اوالً: چگونه کلمه توحيد حصن خداست و اگر کسي وارد این نظر از  صرف

چگونه شرط این حصن، والیت اميرالمؤمنين و  :کند، و ثانياً حصن شود از عذاب مصونيّت پيدا مي

 است و این دو با هم چه ارتباطي دارند. در جواب، تبييني که به نظر بنده مي ائمه معصومين 

خواهم درباره آن فکر کنيد و اگر راه بهتری به نظرتان رسيد، بعداً  کنم و از شما مي مطرح ميرسد، 

 .به بنده هم اطالع دهيد

 قرب به خدا، هدف آفرينش

اصوالً هدف از آفرینش انسان این است که انسان با اختيار خودش خداشناس و خداپرست شود و به او 

ها، کم و بيش مقداری ابهام  ی این رود و همه ي به کار ميجا تعبيرات مختلف نزدیک شود. در این

پذیریم؛ شاید در  دارند؛ مثالً معنای به خدا نزدیک شدن چيست؟ حال این مفاهيم را علي االجمال مي

های دیگر یا توسط افراد دیگر، توضيح بهتری در مورد مقصود از قرب و نزدیک شدن به خدا و  فرصت

ی ما که متعبّد به قرآن کریم هستيم، خيلي روشن است که هدف از خلقت به امثال آن ارائه شود. برا

نص قرآن، عبادت خداست، و این مطلب به صورت حصر ـ حصر با نفي و اثبات ـ در قرآن بيان شده 

جنّ و إنس در کار هيچ هدفي از آفرینش  فرماید: است؛ قرآن مي
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نيست، جز عبادت خدا. اجماالً اشاره کردم که خصوصيّت عبادت این است که وسيله قرب به خداست. 

ای برای قرب به  هدف اصلي و نهایي، قرب به خداست و عبادت هدف متوسط است؛ یعني وسيله

ای شود  ه گونهخداست. آخرین هدف این است که انسان به مقامي برسد ـ مقام هم مبهم است ـ و ب

، همين جا آن مطلبي که 5شود:  یاد مي« پهلوی خدا»که از آن با تعبير 

فرماید:  کند، یادمان باشد؛ قرآن مي قرآن کریم از قول همسر فرعون نقل مي
اند را، چه  خدا الگوی کساني که ایمان آورده6

خواهيد از کسي سرمشق بگيرید، از همسر فرعون  مرد و چه زن، همسر فرعون قرار داد؛ یعني اگر مي

فرماید سرمشق گرفت، ميکه از کجای زندگي او باید  سرمشق بگيرید. امّا در مورد این

در مورد موقعيّت همسر فرعون خوب فکر کنيد. فرعون ادعای خدایي داشت و 

کردند. همسر فرعون کسي است که در این کاخ بزرگ شده است و در آن  اهل مصر او را پرستش مي

آورد و این دعا را از خدا  انواع و اقسام لذایذ فراهم است. او به خدا ایمان مي کند؛ برای او زندگي مي

کند. این دعای او، برای همه مؤمنين عالم حتّي مؤمنين امّت پيغمبر آخرالزّمان،  درخواست مي

شود. الگو شدن این خانم به خاطر معرفت و همّتي است که پيدا کرد و این درخواست را  سرمشق مي

گوید:  خواهد که این چنين همّت و معرفتي پيدا کنيم. همسر فرعون مي خدا از ما مي .کرداز خدا 

ای برایم پهلوی خودت در بهشت بسازی  خواهم و آن این است که خانه خدایا من از تو یک چيز مي

که نزدیک خودت باشم. این تعبير، تعبيری خيلي خودماني است. حال حقيقت این معاني چيست، 

ها نيازمند به تفسير است؛  ساختن خانه به چه معناست، نزدیک خدا بودن یعني چه، ... این درخواست

ام هم پهلوی  خواهم خانه خواهم پهلوی خودت باشم؛ مي خدایا مي»اما تعبير خودماني آن این است: 

ست که من تو را دارم و جز تو به این مطلب اشاره به این ا خودت باشد

گوید: از همسر فرعون یاد بگيرید که چه درخواستي  اندیشم؛ لذا خدا به مؤمنين مي هيچ چيز نمي

شود؛ خداوند روزی حيوانات را هم داده است؛ از  داشته باشيد. یک لقمه نان و آب هر جایي ميسر مي

خواهيد. این آن چيزی است که باید عمرتان را همسر فرعون یاد بگيرید که از خدا، قرب به خدا را ب

صرف آن کنيد. راه رسيدن به این مقام هم عبادت، بندگي و اطاعت خداست. هدف از آفرینش انسان 

این است که با اختيار خود، انسان شود؛ همه عالَم هستي، بنده خدا است؛ مگر چيزی هم وجود دارد 

خواهد، این است که با اختيار خودش این  از انسان مي که مخلوق و بنده خدا نباشد؟ آن چه که خدا

راه بندگي را طي کند؛ یعني آنچه الزمه بنده بودن است، آنرا در عمل پياده کند. وقتي هدف این 

باشد، باید گفت: هدف از خلقت انسان، بندگي خداست. اگر بخواهيم این مطلب را در یک کلمه تمام 

یعني هيچ معبودی جز اهلل نيست؛ تنها باید او را  يم: ابعادش را بيان کنيم، باید بگوئ

 .پرستيد
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 رسیدن به هدف خلقت، يعني مصونیت از عذاب

کنيم.  ایم و دیگر مصونيّت پيدا مي اگر آنچه را که هدف خلقت ماست، انجام دادیم، به هدف رسيده

نقصي در کارست؟ با رسيدن به این  وقتي هدف، بندگي خداست، با رسيدن به این هدف، دیگر چه

گيرد. پس کلمه توحيد، توجّه به این نکته است که جز  هدف، انسان در یک حصن حصيني قرار مي

اهلل کسي قابل پرستش نيست؛ یعني فقط باید او را پرستش کرد. وقتي گفتيم: فقط باید او را پرستش 

؛ یعني باید مصداقکرد، یعني راه ما در عمل هم باید راه پرستش خدا باشد

کنند  شویم. در این صورت دیگر هيچ خطری در کار نيست. خطرها وقتي انسان را تهدید مي 

که در بين راه منحرف شود؛ امّا وقتي راه را درست طي کرد و به مقصد رسيد، دیگر خطری نيست. 

کند.  یک حصن و دژ مستحکمي است که هيچ خطری آن را تهدید نمي پس کلمه 

توانند خطری را متوجّه او کنند:  کسي که وارد این دژ شود، امنيت دارد و دیگر شياطين نمي

حال که گفتيم: کلمه توحيد، کلمه نجات، کلمه اخالص و  

کافي است؟  کلمه سعادت است، آیا معنای آن این است که همين که با زبان بگویيم: 

 ميشدند. همه منافقين هم  اگر کافي بود، بسياری از افراد باید وارد حصن خدا مي

گفتند. اگر صرف  واندند. افرادی مثل معاویه، صدام و ... هم این کلمه را ميخ گفتند و نماز هم مي

گفتن، کافي باشد، کار خيلي آسان است؛ در این صورت آفریدن چنين عالمي که با یک کلمه همه 

گونه نيست؛ بلکه هم محتوای این  شود، کاری عبث است. بدیهي است که این مشکالت آن حل مي

امّا چه اعتقادی  .ي آن منظور است. باید اعتقادی باشد که در عمل مجسم شودکلمه و هم لوازم عمل

 مقصود است؟

 توحید يعني توحید در خالقیت و ربوبیت تکويني و تشريعي

آید. شبيه تحليلي که در  اگر مفهوم توحيد را مورد دقت قرار دهيم، چند مفهوم از آن به دست مي

 کنيم، از آن جنس و فصل به دست مي نوع را تحليل مي دهيم. وقتي مفهوم تعریف نوع انجام مي

آید. جنس و فصل هم حملش بر نوع، حمل اولي ذاتي است؛ همانطور که از تحليل خود مفهوم نوع، 

شود، چند مفهوم از  تحليل مي شود، وقتي مفهوم توحيد و  دو یا سه مفهوم حاصل مي

نيست؛ چون الوهيّت و  شود که خالقي جز  مفهوم حاصل ميآید: اوالً: این  آن به دست مي

ها قائل به خالقيّت بودند؛  دانيم که خيلي پرستش فقط شأن کسي است که آفریدگار باشد؛ ثانياً: مي

پرستيدند،  ها را مي که بت ها در عين این حتّي بت پرستان مکّه هم خالقيّت اهلل را قبول داشتند. آن

ها را مي  ما برای اینکه تقرّب به اهلل پيدا کنيم، بت 7گفتند:  مي
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آید، ربوبيّت  پرستيم. اهلل و خالقيّت اهلل را قبول داشتند. مسأله دوّم که از تحليل توحيد به دست مي

آفریده است، اداره عالم، اختيار انسان و ... به دست اوست؛ که خدا، عالم را  اهلل است؛ یعني غير از این

کند؛ صاحب اختيار عالم اوست.  کند؛ چيزی بي اراده او تحقق پيدا نمي کسي بر اراده او حکومت نمي

 ها مي ها قائل به آن بودند، قرار دارد؛ آن ای که برخي از یهودی این فکر در مقابل افکار انحرافي

ای به نام  ا آفریده و آنرا رها کرده است و دیگر مدیریت عالم با خدا نيست. فرقهگفتند: خدا، عالم ر

گفتند: خدا اختيار عالم را به انسان تفویض کرده است.  ها مي مفوّضه هم همين اعتقاد را داشتند؛ آن

را  پس مرحله دوم این است که ما قائل به توحيد در ربوبيّت شویم. ربوبيّت تکویني، یعني خدا عالم

و سایر امور تربيتي و  کند؛  تکویناً اداره مي

مدیریتي عالم با خداست. هر عاملي در عالم به اذن اهلل است. جناب إبليس هم تا این مرحله از توحيد 

را داشت. او هم قائل به خالقيّت خدا و هم قائل به ربوبيّت خدا بود. إبليس گفت: 

؛ پس ربوبيّت 22پس خالقيت خدا را قبول داشت، و گفت:  

تکویني خدا را هم قبول داشت؛ اعتراف کرد به اینکه تو ربّ من هستي و از او مهلت خواست و مهلت 

ت عالم به ؛ پس قبول داشت که مدیریّ«تو به من مهلت بده»دانست؛ گفت:  دادن را هم کار او مي

دست خداست؛ تا اینجا جناب ابليس موحّد بود؛ توحيد در خالقيّت و توحيد در ربوبيّت را داشت. پس 

گوید، باید  جا بود که قبول نداشت که هر چه خدا مي اشکال کار ابليس کجا بود؟ اشکال او در این

گویي: بر کسي که  ا تو ميکنم که بفهمم و عقلم برسد! امّ دستوراتي را قبول مي»اطاعت کرد. گفت: 

؛ من زیر بار این دستور 21تر است، سجده کن:  از من پست

که برای یک چنين  من کسي نيستم روم نمي

اشکال إبليس در ربوبيّت « کنم! موجودی سجده کنم؛ تو مي گویي: سجده کن؛ ولي من سجده نمي

دهد باید  تشریعي بود؛ ربوبيت تشریعي یعني چون خدا صاحب اختيار عالم است، هر دستوری مي

حق قانونگذاری  کند، معتبر است. هيچ کس دیگری استقالالً اطاعت کرد و هر قانوني که او وضع مي

، در ادامه  21گفت ندارد. حضرت مسيح ـ علي نبيّنا و آله و عليه الساّلم ـ هم که مي

؛ حضرت 25خدا هم فرمود:  فرمود:  مي

احکامي هم که پيغمبر اکرم و ائمه اطهار ـ عليهم السّالم ـ به صورت  .عيسي از خود استقالل نداشت

دهند، از آن جهت که به إذن اهلل است، اطاعت آن بر ما واجب است؛ ایشان  تشریعي به ما دستور مي

گوید کند، خدا ميدهند. اگر کسي بي اذن خدا قانوني جعل  بي اذن خدا کاری انجام نمي
 گذارید، این دستورات را مي آیا خدا إذن داده است که این قانون ها را مي26

ی این  ها را پذیرفتيم، موحّدیم؛ معنای توحيد، همه بندید؟لذا اگر همه این دهيد، یا به خدا افترا مي

 :ت؛ خدا یکي است، یعنيمفاهيم اس
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 ـ یگانه خالق است؛

 27ـ یگانه رب تکویني و رب العالمين است؛ 

 ـ یگانه رب تشریعي است؛ یعني اختيار قانونگذاری با اوست؛

 واليت از شئون ربوبیت تشريعي است

گرفته است که مبيّن قوانين و  ی خدا بر این تعلّق اگر این مفاهيم را قبول داریم، باید بدانيم که اراده

باشد. اگر در بعضي از و بعد اميرالمؤمنينمجری قوانين در عالم اسالم، اول پيغمبر اکرم

حساب گفته نشده است؛ اگر برای کسي ثابت شد  بي 21روایات گفته شده که 

، این عمل، «نه قبول ندارم!»، و در عين حال گفت: «کنيدباید از علي اطاعت »که خدا فرموده است: 

عين عمل إبليس است. ممکن است برای شخصي ثابت نشده باشد، یا نفهميده باشد، یا نتوانسته باشد 

توانسته بفهمد، معذور  ای که نفهميده و نمي بفهمد؛ این چنين شخصي مستضعف است و به اندازه

، 21شنيد: ه خودش از پيغمبراست. امّا کسي که فهميد، و کسي ک

اگر انکار کرد، قلباً کافر است، اگرچه در ظاهر مسلمان باشد؛ یعني چيزی را که نص فرمایش خداست، 

 ي ميقبول ندارد. وقتي فهميد خدا او را تعيين کرده است و در عين حال انکار کرد، در اصطالح فقه

گویيم: منافق است؛ ولي معنای منافق این است که باطناً کافر است و در ظاهر، مسلمان است؛ ظاهراً 

اش حالل است. منافقين قلباً امر خدا را قبول ندارند و در  پاک است؛ ازدواج با او جائز است؛ ذبيحه

جوان بود و هنوز  جا گفته است؛ نباید علي جانشين پيامبر باشد؛ علي خدا بي»گویند:  دل مي

پس برای اینکه توحيد تمام شود، باید توحيد در خالقيّت، در ربوبيّت .«!صالحيت این کار را نداشت

که إبليس خالقيّت و ربوبيّت تکویني  تکویني و در ربوبيّت تشریعي همه جمع شده باشد. چرا با این

؟ این نسبت بخاطر این است که 12فرماید:  خدا را قبول داشت، باز خداوند مي

ال اهلل »إبليس ربوبيّت تشریعي را قبول نداشت. ما اگر توحيد را قبول داشته باشيم، و بخواهيم کلمه 

را درست بگویيم، باید خدا را به وحدانيّت در خالقيّت، در ربوبيّت تکویني و در ربوبيّت « اال اهلل

و کند که دستورات پيغمبر اکرم  ؛ ربوبيّت تشریعي خدا اقتضاء ميتشریعي قبول داشته باشيم

اگر 12 را بپذیریم؛ چون او گفته است:  ائمه اطهار 

 ربوبيّت تشریعي خدا را نپذیرفتهایم؛ یعني  دستورات ایشان را قبول نکنيم، حکم خدا را قبول نکرده

 هم مي شامل والیت علي ایم و در این صورت، در توحيد مشکل داریم. پس کلمه 

 ، یک شرط خارجي نيست، به این معنا که یک«انا من شروطها»یعني  شود. فرمایش امام رضا 
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یند: یک چيز دیگر هم باید به آن ضميمه کرد؛ حصن خداست و بعد بگوبار بگویند: 

بلکه آن شرط باید از درون خود همين کلمه درآید. پذیرفتن والیت علي و بعد پذیرفتن والیت امام 

از لوازم خود توحيد است؛ چون خدا گفته است. اگر آنها را قبول نکنيم، از   رضا و سایر ائمه اطهار 

یعني توحيد ما از این جهت که خدا نسبت به بندگانش ربوبيّت  جهت توحيد در ربوبيّت نقص داریم؛

 .کند، باید بپذیریم و اطاعت کنيم، نقص دارد تشریعي دارد و هر قانوني او جعل مي

 اي از توحید، يعني انکار توحید انکار مرتبه

 ميابليس از برخي کافران خيلي مقامش باالتر است؛ زیرا کافراني که »ممکن است کسي بگوید: 

گویند: خدایي نيست، نه توحيد در خالقيّت را قبول دارند، نه توحيد در ربوبيّت تکویني را و نه توحيد 

در ربوبيّت تشریعي را ؛ امّا ابليس دو مرتبه از توحيد را قبول داشت؛ پس دو ثلث توحيد را داشت؛ پس 

هاست؟ رئيس جهنّميان  س آنروند و او رئي چرا رجيم شد و همه بدکاران به تبع إبليس به جهنّم مي

 «.باید آن کفّاری باشند که اصالً خدا را قبول ندارند

اند. توحيد یعني هر سه مرحله، و موحّد  مسأله این است که این سه مرتبه، سه وجه یک حقيقت

یعني کسي که هر سه را قبول دارد. اگر یکي را قبول نکرد، یعني اصالً توحيد را قبول ندارد. اگر کسي 

، این مؤمن است یا کافر؟ کسي «من همه اسالم را قبول دارم و فقط نماز را قبول ندارم»بگوید: 

اش کم شد، دیگر فایده ندارد. اگر کسي  مسلمان است که این مجموعه را پذیرفته باشد. اگر یک ذرّه

یا یک یک کيلو برنج صدری بپزد و روغن خالص کرمانشاهي هم روی آن بریزد، ولي یک فضله موش، 

شود؟ این همه برنج خوب و گوشت خوب، چون یک گرم سمّ  گرم زهر کشنده در آن بيافتد، چه مي

شود. اگر این مجموعه سالم بود، کارساز است. نباید گفت:  اش فاسد مي در آن ریخته شده همه

سيار گونه باشد؟ چه ب چرا باید این« ها بهتر است! چون إبليس خالقيّت را قبول داشت، از خيلي»

ها  افرادی وجود دارند که اصالً منکر اصل خدا، نبوت و ... هستند و هيچ کدام را قبول ندارند؛ چرا این

سطح یا بهتر از ابليس باشند؟ جواب این است که إبليس رکني را منکر شد که  باید با إبليس هم

سد شد. در این صورت ریزد. با این انکار این مجموعه از بين رفت و فا اساس اعتقاد را به هم مي

 هرقدر انکار شدیدتر باشد، مرتبه کفر باالتر است. إبليس به قدری عناد دارد که رو در روی خدا مي

به هرحال .رود با چنين عنادی، مرتبه کفر باالتر مي؛  11گوید:  ایستد و مي

اصالً والیت در درون توحيد است؛ زیرا توحيد، به توحيد در  توان گفت: عرض بنده این بود که مي

شود، و والیت از شئون ربوبيّت تشریعي است؛  خالقيّت، ربوبيّت تکویني و ربوبيّت تشریعي منحل مي
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گوید: حاکم را من باید تعيين کنم و قانون را من باید جعل کنم و اگر دیگری دخالت  یعني خدا مي

 .کند، شرک است

 فقیه جامع الشرائط، حصن إلهي است اليتامروز و

 هم مندرج در توحيد مي جا ما توانستيم بياني داشته باشيم که با آن والیت ائمه معصومين  تا این

 .خواهم پا را یک قدم باالتر بگذارم شود. حال مي

در جواب این سؤال که وقتي ایدکه حضرت صادق حدیث مقبوله عمر بن حنظله را همه شنيده

ما به شما در امور حکومتي دسترسي نداریم چه کار کنيم؟ اگر اختالفي در مورد ارثي یا مسأله 

دیگری، پيش آمد به طوری که به قضاوت قاضي نياز شد و به شما دسترسي نداشتيم چه کار کنيم؟ 

فرمودند: به فقهاء جامع الشرائط مراجعه کنيد و بعد فرموند: 
12 

فرمایند: ردّ کردن حکم فقيه جامع الشرایط، حکم  که مي این سخن حضرت به چه معناست؟ این

گوید: دو خدا وجود  کند، نمي شرک را دارد یعني چه؟ کسي که حکم فقيه جامع الشرائط را ردّ مي

مام معصوم گوید: حکم این فقيه را قبول ندارم. این فقيه هم نه خدا، نه پيغمبر و نه ا دارد؛ بلکه مي

 است؛ بلکه یک فقيه است؛ چرا باید انکار حکم او باعث شرک شود؟

اگر بيان قبل در ذهن مبارکتان باشد و یک مقدار آنرا بيشتر تحليل کنيد، خواهيد دید که این مطلب 

واجب است، و او فرمود: من فالني  آید؛ چراکه وقتي اطاعت امام معصوم  هم از آن به دست مي

حاکم یا نائب خودم قرار دادم و باید از او اطاعت کنيد، اطاعت او چه حکمي دارد؟ وقتي  را وکيل یا

گویند: او را عامل قرار دادم و  کنند و مي شخصي مثل مالک اشتر را تعيين مي اميرالمؤمنين 

؟ شود؛ چرا اطاعت او بر شما الزم است، چه کار باید کرد؟ در این صورت اطاعت مالک اشتر واجب مي

چون اطاعت امام معصوم است. چرا اطاعت امام معصوم واجب است؟ چون اطاعت خداست؛ این حکم، 

مصداق ربوبيّت تشریعي الهي است. خدا گفته است: امام معصوم باید حاکم باشد، و وقتي امام فرمود: 

ت تشریعي ، اطاعت از او، از مصادیق اطاعت از ربوبيّ«تر حاکم شما ولي فقيه است در مرتبه نازل»

شود. در این صورت این سخن که انکار حکم او در حدّ شرک به خداست  الهي مي

چرا إبليس با ردّ یک قانون إلهي و سجده نکردن به آدم، مشرک شد؟ .کند معنا پيدا مي 

انکار ربوبيّت تشریعي خدا مشرک  إبليس به واسطه انکار تشریع إلهي مشرک شد. همانطور که او با

شود. البته این شرک، شرک باطني است. این شرک، شرکي  شد، ردّ امام معصوم هم موجب شرک مي
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نيست که موجب استحقاق زدنِ گردن آن شخص شود؛ بلکه این شرک در مقابل ایمان است و غير از 

احکام ظاهری آن محفوظ است؛ شرکي است که در مقابل اسالم است. این کفر و شرک باطني است و 

اش حالل است و ازدواج با آن هم هيچ اشکالي ندارد؛ همان طور که منافقين  یعني طاهر است، ذبيحه

گونه بودند. شرک ظاهری در مقابل اسالم، و شرک باطني در مقابل ایمان است.  در صدر اسالم این

شما به محمد بن مسلم مراجعه کنيد، هر چه » :گویم من ميیعني وقتي  

اید و  ، اگر اطاعت نکردید و حرف من را ردّ کردید، یعني حرف خدا را ردّ کرده«او گفت، اطاعت کنيد

ای که خليفه اموی یا خليفه عباسي تعيين کرده است، اطاعت  این شرک تشریعي است. اگر از قاضي

اید. از این جهت وقتي توحيد را  اید؛ پس مشرک شده خدا قرار دادهکردید، حکم او را شریک حکم 

رسيم که توحيد، والیت اميرالمؤمنين، والیت امام  جا مي تحليل کنيم و مراتبش را بسنجيم، به این

شود و در مرتبه بعد والیت فقيه را هم در بر  رضا و والیت سایر ائمه ـ عليهم السالم ـ را هم شامل مي

نابراین اگر کسي بگوید: امروز والیت فقيه حصن الهي است و من دخله أمن من عذاب اهلل، گيرد. ب مي

والیت »حصن اهلل است، به همان دليل که  حرف گزافي نزده است. به همان دليل که 

به از شروط توحيد است، « والیت امام رضا»حصن اهلل است و به همان دليل که « طالب علي بن ابي

در این ایّامي .است، جزء حصن الهي است همان دليل هم والیت ولي فقيهي که مرضيّ امام زمان 

که ایّام والیت است، به جاست که درباره این معارف إلهي بيشتر بياندیشم تا هم بهتر بفهميم و هم 

 .بهتر تبيين کنيم و هم بهتر عمل کنيم

 :پي نوشت

 و والدت حضرت معصومه  والدت امام رضا  -2

 .212، ص 11بحار االنوار، ج  -1

 .226، ص: 1 عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج -2

 .56الذاریات /  -1

 .55القمر /  -5

 .22التحریم /  -6

 .2الزمر /  -7
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 .27آل عمران /  -1

 .256همان /  -1

 .21االعراف /  -22

 .21همان /  -22

 .21همان /  -21

 .22الحجر /  -22

 .11آل عمران /  -21

 .222المائده /  -25

 .51یونس /  -26

 .221، ص 17بحار االنوار، ج -27

 .622، ص 1من الیحضره الفقيه، ج  -21

 .و سایر منابع 215، ص 12بحار االنوار، ج  -21

 .21البقره /  -12

 .51 النساء /  -12

 .11ص /  -11

 .112، ص 1بحار االنوار، ج  -12

 

 منبع : سايت تخصصي منبرها

 ها و ارتباطات حوزوی دفتر مطالعات، پژوهش

    مرکز رسيدگي به امور مساجد                                                                               


