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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

  علی امیرالمومنین والیت

 امینی عالمه

 آفریدده  مقدد   وجود آن پرتو در عالم که است بشری آن از آمده، کریم قرآن مختلف تعابیر در که ای مطلقه والیت

 آفریدده  زمدین  و هدا  وآسدمان  مکان، و کون در که ای ذره هر در. آید می شمار به موجودات، همه غایی علت و شده،

 و افدال  , هدا  انسان همه آفرینش علت که وجودی. شود می یافته کمال انسان آن اقد  وجود رحمت رشحات شده،

 . اند شده آفریده او وجود پرتو در زمین و ها آسمان و است امال 

و «آفریدیم نمی را افال  نبودی، تو اگر به را او خداوند که همو

 آفریده مالئک وقتی که مقدسی جودو همان. نمود مفتخر.« آفریدم تو برای را مخلوقات دیگر و خودم برای را تو 

 از پد   لحظدات  اولدین  در وقتدی  نید   آدم حضدرت . دیدند عجین متعال خداوند شناخت با را شناختش شدند

 .بود مقد  وجود آن نور، دید که چی ی اول نمود باز را چشمانش خلقت،

 است واجب همه بر او والیت و دوستی. است اهلل والیت او والیت و موجودات، جمیع نف  به اولی مقد  وجود این

 ابتددا  در کده  خداست شناخت او شناخت تنها نه. خداست بیعت و طاعت او بیعت و طاعت. خدا دوستی به مقرون و

 :شناخت را امام توان می نی  مرحله دو این طیّ از پ . شد شنا  نبی بتوان تا بود خداشنا  باید

 شناخت؛ نخواهم را پیامبرت نشناسانی، من به را خودت اگر که بشناسان، من به را خودت خدایا

 شناخت؛ نخواهم را حجتت نشناسانی، من به را رسولت اگر که بشناسان من به را رسولت خدایا

 .شوم می گمراه دینم در نشناسانی، من به را حجتت اگر که بشناسان من به را حجتت خدایا
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 جود، ،عظمت رحمت، صفات همة جمال، جالل، صفات ،کرم ،جود علم، ،اراده ،او قدرت و خدا اول باید اسا  این بر

 رسد ،  افضد   د اکرم پیامبر د  ما مطلق ولیّ که برویم معنا این در  سراغ به آن از پ  و شناخت، را جبروتش

 .است احدیت حضرت کمال و جمال هآین و اول خلق ها، انسان ترین کام 

 و بدود  بیهدوده  و عبد   عملمدان  محصدول  کندیم،  پیددا  معرفت خدا و امام و پیامبر به بشری طریق از ما بود بنا اگر

 . شود امور می ان و معیار که ندارد را آن قابلیت بشر. کردیم می پیدا واقع خالف اعتقاداتی

 ظلدوم،  نظیدر  عنداوینی  بدا  اش آفریده این از کریم قرآن در د او خالق د متعال خداوند که است موجودی همان انسان

 بده  موجودی چنین. ستا کرده یاد دعوا و مجادله اه  و لجوج، ری ، خون و سفا  مفسد، نادان، عنود، کنود، جهول،

 او سدکنات  و حرکات صفات، که ندارد را آن یارای و است اهلل والیت امام، والیت که کند در  تواند نمی خود خودی

 در او ملکدات  و نفسیات و است، اندازه چه به او عظمت و جاللت اراده، قدرت، علم، بفهمد تواند نمی او. کند در  را

 .است من لتی و حد چه

 بده   کدردن  کد   دهدن  و  گمراهدی  تبداهی،  ظلدم،  از آکنده شرایط همین اش نتیجه بگیرد، قرار مبنا بخواهد بشر اگر

 را خودمان ایم، شده قائ  اعتبار خودمان برای ما که است این خاطر به اش همه ها این. بینیم می که شود می امام

 و بداندد  قددر  همان باید هم امام دانم می هرچقدر من که ایم کرده حساب حد این تا خود روی و ایم، کرده فرض آدم

 را او بشود، ظاهر هم ما میان در امام اگر که است همین برای. باشد آدم قدر همان باید هم امام آدمم من که قدر هر

 . شناسیم نمی

 در  خدوب  را صدفاتش  شدناخت،  را... و قدرت کبریا، جالل، عظمت، دارای قادر خدای اول باید است عجیب خیلی

 نمدی  محددود  مکدانی  و زمان هیچ به که دارد اهلل ماسوی سوی به ای فرستاده او که رفت، سفیرش سراغ بعد و کرد،

 انددام  بدر  هدم  که کرد فرض سفیری همچون خدا برای باید. است کرده استخالف را خود از پیش انبیای تمام.  شود

 .نیاید حساب به خداوند برای عار و ننگ لکه هم و آید راست الهی حکومت
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 و جمداد،  و نبدات  متحدر ،  و جنبندده  هیچ.  دارد جریان موجودات تمام در که است مطلقه والیتی خداوند، والیت

 آل و محمدد  والیدت  بر مالئک تمام. نباشد عنایت این مشمول که نیست خداوند آفریدگان از ای ذره حتی و مخلوق

 .شود می رسالت گاه و نبوت نامش بعدی مرتبه در حکومت و والیت این. کنند می مباهات محمد

 باالتری منصب طالب ابی بن علی و خدا رسول میان تفاوت تنها. اند والیت عین همه امامت، و نبوت رسالت،

 :فرمودند می همیشه ایشان. اند داشته اکرم رسول که است

. بود نخواهد پیامبری من از بعد که آن ج  است، موسی به نسبت هارون[ جایگاه] نظیر من به نسبت علی،[ جایگاه]

 نفد   به اولی و اند بوده خدا مطلق ولیّ دو هر د علی و پیامبر د  ایشان .[بود موسی وزیر و خلیفه هارون]

 مدی  خضدو   اظهدار  ایشدان  برابدر  در خدا رسول باالتر مقام به نسبت طالب ابی بن علی حال این با. مخلوقات

 هدم  امدام  شود، می وحی ها آن به که نبی و رسول از غیر اند، گفته که داریم آن غیر و کافی در زیادی روایات. کردند

 در را مطلدب  ملدک . بیندد  نمدی  را ملک او و زند می حرف او با ملک که گویند می کسی به محدّث. است «مُحدَّث»

 االئمدة ّ  اُم صددیقه،  فاطمده  حضرت و  ما امام دوازده. کند می القا او قلب به را آن یا و کند، می بیان محدث گوش

 چنین ایشان ج  ک  هیچ و داشتند  را صفت این د  بنیها و بعلها و ابیها علی و علیها اهلل صلوات د  أبیها أم النجباء

 .ببینید توانید می زهرا حضرت زیارات در خصوص به را تعبیر این. است نداشته مقامی

 هدا  آن ائمدة  بده  قائلند شیعیان که اند کرده هو اند آمده روایات این به استناد با ما معاصر سنت اه  برادران از جمعی

 االسالم فجر در «امین احمد» و  در «عبوسی محمود سید, »الوصیّه در «جاراهللموسی ». شود می وحی

 آخدر . اسدت  ضدالل  و کفدر  مکتب, مکتب این که اند داده سخن داد مطالب این با اند آمده دیگر برخی و الصرا  در و

 .شود وحی او از پ  دیگری ک  به نباید بوده، آخرال مان پیامبر ما پیامبر وفتی

 در تشیع، دربارة زیادی انصاف از دور های حرف امروزه. ایم داده الغدیر پنجم جلد در مطالب این به مفصلی جواب ما

 دریا به باید اند، نوشته ما ائمه دربارة که را هایی کتاب این از درصد هشتاد حدود. گویند می و نویسند می مرزها خارج

 از را مطالدب  ایدن  مدا  کنندد  مدی  گمان. هاست آن نویسندگان جه  و سوادی بی از ناشی اعتراضات دست این. ریخت
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 صحیح در «عبا  بن عبداهلل» طریق از دیدند می رفتند، می خودشان اصلی منابع سراغ اگر ها آن گوییم می خودمان

 امدتش  از خدودش  از بعدد  پیامبری هر» فرمودند، که اند کرده روایت اکرم رسول از منابع، دیگر و مسلم و بخاری

 گوییم؛ می  ما و ماست منابع در که اند داده شرح طور همان دقیقاً را محدث و «است محدث که دارد ای خلیفه و امام

 ادامده  گداه  آن. بیندد  نمدی  را ملدک  او و کندد  مدی  القا قلبش به را مطلب یا زند می حرف او با ملک که شخصی یعنی

 هم ها آن پ . است «خطاب بن عمر» باشد، نفر یک( پیامبر)  من از پ  هم اسالم امت در باشد بنا اگر که دهد می

 قدرآن  ترازوی با دهد می نسبت ملک به محدث که هایی حرف باید بعد ولی است ارتباط در ملک با محدث که قائلند

 عبارت به. فهمید را ملک با ن دن حرف یا زدن حرف توان می راحت آید، میان به ترازو این اگر البته. سنجید سنت و

 .است مصداق در اختالف تنها مذهبی؛ نه و است، اسالمی مفهوم یک محدّث، مفهوم دیگر

 چده  کجاسدت،  مسیرمان بفهمیم که بفرماید عنایت عقلی ما همة بهزهرا حضرت سوختة جگر حقّ به نی  و خدا

 راه کسدی  چده  سدر  پشدت  و بگیدریم  یاد باید را چی  چه. ب نیم حرف چطور و بگوییم چه برویم، کجا باید کنیم، می

 ولی گذرد می ما عمر از سال هفتاد و سال پنجاه. چیست باشیم داشته قرار آن در باید که مسیری اقتضائات و بیفتیم

 امامدت  از چید   هدیچ  گیدری  مدی  را هدا  آن از هرکددام  یقه وقتی ولی« علی یا هو» گوید می هی. سوادیم بی همچنان

 کنندد؛  رعایدت  بایدد  کده  دارند آدابی و رسوم و رسم سری یک فقط. داند نمی هیچ نداریم هم با که تعارف. داند نمی

 صدفات  او در کندی  نگاه او به طرف هر از. خداست کمال و جمال و صفات، و علم حام  و محدّث امام. ب  و همین

 و وضوح نهایت در کدورتی هر از عاری و صاف پا ، ای آینه همانند هم و است آن حام  هم. بینی می متجلی را خدا

 در کنیدد  مدرور  هدا  زیارت در اگر. خداست جالل و کمال نمای بدل و نما تمام آینة امام،. دهد می نشان را آن شفافیت

 :کده  اندد  کدرده  روایت پیامبر از زیاد سنت اه . خداست علم خازن امام یابید می

 .است آن درِ علی و ام  علم شهر من

 .است آن زبان علی و ام حکمت ترازوی من. است آن درِ علی و ام حکمت خانة من

 از. شدویم  مدی  متهم کنیم نق  را مطلبی ایشان از بخواهیم اگر و است مظلوم محمد بن جعفر هم هنوز متأسفانه

 مدن  از بداندد  چید ی  زمدین  و هدا  آسمان درباره خواهد می هرک : »فرمودند که کنیم می نق  طالب ابی بن علی

 کده  فرمودندد  جمعدی  در را مطلدب  این ایشان. «است آشناتر زمین های راه از آسمان های راه به علی واهلل کند سوال
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 علدی . نتوانسدتند  کددام  هیچ ولی بگیرند ایراد ایشان از بتوانند که بودند این مترصد هایشان پامنبری و مخاطبان

. است شده نازل کجا و کی ای آیه هر دانست می و داد می تمی  هم از را حضر سفر و روز، و شب در شده نازل آیات

 و اولین علوم. کرد خواهد حکم انجی  با انجی  اه  با و تورات با تورات، اه  با بگذارند منبری باالی اگر را علی واهلل،

 .است  علی ن د در همه آخرین

 و کندی  مدی  نگداه  خدودت  به تو وقت آن. اوست حکمت معدن و الهی علم مخ ن ایشان دانی؟ می شیعه را خودت تو

 عدرض  امدام  بده  هم کنی؛ می دعوا هم خوانی می هم. است عجیب خیلی! نه؟ یا داند می را این امام آیا پرسی می

 «حافظ علی بن احمد» معترض؟ هم و منکری هم و معترض، هم معترفی هم گیری؟ می اشکال هم کنی می عقیده

 سدورة  شدرح  فدی  الفتی زین نام به دارد کتابی وی. است بوده جلیلی و العاده فوق مرد که است عامه ب رگان از یکی

 و. 2طداوو   بدن  سید خانه کتاب در دیگری و هند در یکی دارد، وجود نسخه دو دوجلدی کتاب این از.  أتی ه 

 ابدراهیم،  حضدرت  ندوح،  حضدرت  آدم، حضدرت  علدم  در خواهد می هرک : »که کرده روایت کتاب آن از کتابش در

 بده  خواهدد  مدی  هدرک   بگویدد  خواهدد  می. «بنگرد طالب ابی بن علی به کند، نگاه عیسی حضرت و موسی حضرت

 همدة  و. انبیاسدت  علدوم  تمدام  مجسدمة  طالدب  ابدی  بدن  علی. کند نگاه  طالب ابی بن علی به بنگرد پیامبران

  اند داشته هرچه پیامبران

. اند کرده نق  زیاد را آن هم تسنن اه  و کرده نق  شیعه را روایت این. است ملکات و فضائ  آن تمام حام  علی

 اسدتفاده  روایت این از: گوید می و دانسته صحیح را آن و رسانده «ابوبکر» به را روایت این سند سلسله «ابوالحمران»

 .بود شریک انبیا با صفات در طالب ابی بن علی شود می

. فهمندد  مدی  را مسدائ   این ها این یعنی کند؛ می نق  ای شیعه یا سنی هیچ از نق  به نه و خودش، از را مطلب این او

 حقیقیده  صدفت  بده  را او قدرآن  در خداوندد  کده  پیغمبدری  هدر : گوید می حدی  این توضیح و تفسیر در «یهشطح»

 هرکددام : گوید می او. است ستوده صفت همان به را او پیامبر و داراست را صفات آن همة علی کرده، ذکر مخصوصی

 ابدی  بدن  علی علم درباره بح  به بعد. اند داشته ممی ه صفت هشت عیسی و موسی,  ابراهیم,  نوح,  آدم حضرات از

 .گوید می آنجا در. رسد می طالب
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 نیازمندند طالب ابی بن علی علم به خدا رسول از بعد ها انسان تمام که دارند نظر اتفاق این بر همه مسلمانان

 .باشد نیاز بی علم این به که نیست ک  هیچ و

 خلیفه نیازهای آن از بعد. است بوده زیاد خیلی علی علم به اول خلیفه نیازهای کند می بیان مطلب این از پ  او

. «شدد  می هال  عمر نبود، علی اگر ؛« عبارت به ن دیک مضمون با را روایاتی و شمرد برمی را دوم

 داشت نیاز علی علم به خیلی او گوید می رسد می که عثمان به نوبت. ندارد وجود شیعی درمنابع که کند می نق 

 . «شد می هال  عثمان نبود، علی اگر» گفت می بارها و

 مندابع  در را عبدارت  ایدن  بتواندد  شیعه علمای از نفر یک کنم نمی گمان و نداریم را مطلب این خودمان  منابع در ما

 و بدودم  عثمدان  خددمت  در روزی :گویدد  مدی  راوی از نق  به آن از پ  و کرده نق  را سند سلسله او. بیابد خودمان

 دربداره  هدا  مسلمان امیرالمومنین یا: پرسید و کرد عثمان به رو و شد وارد مردی. بودند گرفته را او دور همه صحابه،

 هر با مسلمانی هر است، معلوم که داد جواب عثمان گویند؟ می چه نه، یا اند معذب خودشان قبور در مشرکان که این

 مدرد  آن داد، را جواب این عثمان وقتی. است عذاب دچار قبرش در مشر  شخص که داند می دینی معلومات مقدار

 آیا. کن لم  را آن است، مشر  یک جمجمة این گفت و انداخت عثمان جلوی و آورد در ای جمجمه عبایش زیر از

 . بدهد جواب چه بود مانده متحیر و مات عثمان کنید؟ می صحبتی چنین شما چطور کنی؟ می احسا  حرارتی

. نبود جواب از خبری ولی باشند داشته سؤال این برای جوابی اطرافیانش از یکی شاید کرد می دست آن و دست این

 است الزم که آمده پیش ماجرایی گفت و رفت طالب ابی بن علی من ل به و شد بلند صحابه از یکی میان این در

. کدرد  تکدرار  مجدداً را سؤالش شخص آن رسیدند که جمع میان به حضرت. بیاورید تشریف آن به دادن جواب برای

 را ها آن حضرت آورد را ها سنگ که صحابی. بیاور چخماق سنگ برو: گفتند فرموده، اشاره صحابه از یکی به حضرت

 می احسا  حرارتی آیا پرسیدند، و گذاشتند مرد آن دست در را ها سنگ آن از بعد. شد درست آتشی تا زدند هم به

 جدا  ایدن  بده  کده  مداجرا ... و سوزاند نمی را خودش ولی سوزاند می را آن غیر و آهن که است آتشی جور چه آن کنی؟

 .شد می هال  عثمان نبود علی اگر: گفت می عثمان رسید، می

. شدند می بهائم ج ء همه بشریت نبود علی علم اگر. شد می هال  بشریت نبود علی اگر عثمان، و عمر فقط نه

 ابدی  بدن  علدی  کده  آمدده  متعددی روایات در. باشد شاگردش از داناتر و تر عالم باید هست ای مربی و معلم جا هر در
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. 3است بوده ع رائی  و جبرائی  حتی و جهنم و بهشت د رحمتِ و غالظ، و شداد از اعم د مالئکه تمام معلم طالب

 و موسی و ابراهیم، و نوح و اولیا، امرا، صدیقین، مخلصین، انبیا، همة کوچک، و ب رگ وزیر، و شریف اهلل، آیت و شاه

 ایدن . شود می مشخص جهنم و بهشت در هرک  جایگاه بعد و حاضرشوند علی عدل محضر در باید همه عیسی،

 کده  است قدر همین فقط علی به شما احتیاج اید کرده خیال. مذهبی نه و است، اسالمی مطالب جمله از موضو 

 اند کرده نق ( سنت اه ) عامه محدثان و حفاظ، علما، از زیادی جمعیت شود؟ گرم بازارت تا کنی دعا و حرم بروی

 ایدن  قددر  آن.....  و حسداب  و حشدر  دفدن،  مدرگ،  هنگام: دارد فایده صدجا یا و هشت در زهرا حضرت محبت که

 باید. ندارد فایده که رفتن بهشت طوری همین. بکنید توانید نمی را تصورش که است طوی  و عریض محشر، دستگاه

 امیدر  معرفدت  بدرای  متعدال  خداوندد  محشدر،  صدحرای  آن در. بگدذاری  قددم  بهشدت  بده  بعدد  و بشناسی را علی

 رسول. اند گذاشته جا آن در ب رگی بسیار منبر. است انداخته راه به ب رگ مدرسة یک بشریت همة برای ،المومنین

 بده  را جهدنم  و بهشت کلیدهای شده، حاضر ایشان محضر در خضو  نهایت با جبرئی  و روند می منبر باالی اکرم

 جانشدینم  و بدرادر  وزیدر،  پسدرعمو،  که، آورند برمی بانگ هم اکرم رسول هنگام آن در. کند می تقدیم حضرت آن

 علدی  دسدت  بده  را کلیددها  پیدامبر . روندد  مدی  منبر باالی به ایشان از تر پایین پله یک تا علی کجاست؟

 تو مطیع غالظ، و شداد مالئکة و رحمت مالئکة و جهنم و بهشت. باشد تو دست به باید ها این فرمایند می و دهند می

 ابدی  بدن  علی برابر در ها این گوید، می سنت اه  روایات. بروند جهنم یا بهشت به باید افراد تو، نظر مطابق و هستند

 تدک  تدک  طالدب  ابی بن علی آن از بعد. توایم فرمان به گوش علی، یا لبیک: گویند  می و اند کشیده صف  طالب

 ...داریم احتیاج طالب ابی بن علی به چقدر ببینید شما حاال. کنند می روانه بهشت یا آتش سمت به را بشر افراد

________________________________________ 

 :ها نوشت پی

   زمان امام غیبت در دعا الجنان مفاتیح قمی، محدث. 1

 واقعداً  کده  پیغمبری زادة. کناد رحمتش خدا. کنند دعا را او باید شیعیان همه و دارد شیعه گردن به حق خیلی  طاوو  بن سید. 2

 داشدته  محبدت  خددا  رسدول  خانددان  به نسبت العاده فوق که فهمد می بخواند را او کتاب ک  هر. است والیت در مجتهد و پهلوان

 .است
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 وجدود  اخدتالف  و تعدارض  همده  ایدن  شما قرآن در اگر گفت و آمد شخصی که بودم المومنین امیر خدمت در کند می نق  راوی. 3

 حضدرت . هاسدت  حرف این از بیش تعدادش است، خارج مثال از گفت. ب ن مثال فرمودند حضرت. پذیرفتم می را شما دین حتماً نداشت

 ملدک  به را آن دیگر جای در و( موتها حین األنف  یتوفی اهلل) میراند می را شما خدا که آمده جایی در در گفت. ب ن مثال فرمودند، باز

 .  دهد می نسبت «طیبین مالئکه» به را آن هم سومی جای در و( بکم وک ّ الذّی الموت ملک یتوفّاکم ق ) دهد می نسبت الموت

 سایت تخصصی منبرها منبع:

 ها و ارتباطات حوزوی دفتر مطالعات، پژوهش

 مرک  رسیدگی به امور مساجد                                                                                               

 


