بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه چهل و چهارم 99/10/14
موضوع :اجتهاد وتقلید – واژه امیر و ارتباط آن با والیت سیاسی ائمة علیهم السالم
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین
الحمدهلل والصالة علی محمد رسول اهلل وعلی آله آل اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل واللعن
الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء اهلل.
پرسش:
لطفا در مورد مرحوم آیتاهلل «مصباح» کمی صحبت کنید.
پاسخ:
ً
واقعا:
مرحوم آیتاهلل «مصباح» در حوزه  ،جزء کسانی بود که
العالم بزمانه»
«
ِ
ً
مخصوصا نیروهایی که در حوزه فلسفه تربیت کردند ،و االن شاگردان و تربیت شدگان ایشان در
بود.
سراسر جهان فعالیت میکنند و پاسخگو هستند .خدمت بزرگی به جهان اسالم بود.
الحق واالنصاف جزء معدود کسانی بود که آگاه به زمان بود و نیاز زمان را تشخیص میداد.ایشان مطابق
با زمان حرکت میکردند.
اگر درایت رهبری نبود ،من بارها گفتم نه به عنوان یک شیعه ،نه به عنوان یک مسلمان ،نه به عنوان یک
انقالبی نه ،به عنوان یک «ایرانی» بلکه به عنوان کسی که به وطنش ،به ناموسش ،عالقه و اهتمام دارد ،
درایتهای این سید و تدبیر و مدیریت ایشان ،باعث شد که الحمد هلل االن «ایران» یکی از امنترین
کشورها در کره زمین باشد ،با این همه دشمن و تحریم و عداوت و کارشکنی .

ً
،ظاهرا مرد مسنی هم بود ،گفت سه چهار
در «شبکه والیت» برنامه داشتیم ،یک آقایی از «عراق» زنگ زد
ماه است که دختر و عروسم را «داعشی»ها برده اند ،و نمیدانم چه سرنوشتی پیدا کرده اند  ،دیگر
نتوانست از شدت گریه حرفش را ادامه دهد.
ً
واقعا این درایتها و فداکاریها نبود ،هم درایت ایشان و هم مدیریت مالک گونه «سردار سلیمانی
اگر
رضوان اهلل تعالی علیه» ،معلوم نبود االن «ایران» ما چه سرنوشتی داشت؟ کشور ما چه سرنوشتی داشت؟
همه اینها مقدمه برای داخل «ایران» بود.
ً
اخیرا کتابی در «عربستان سعودی» چاپ شده ،نظر این است که یکی از امنیتی های شان این کتاب را
نوشته است.
اینها میگویند اگر ما بخواهیم با شیعه و «ایران» مبارزه کنیم و حکومت «ایران» را از پا در بیاوریم ،رو در رو
با «ایران» نمی توانیم مبارزه کنیم ،چون ما نه توان نظامی مثل «ایران» داریم ،و نه از نظر علمی میتوانیم
با شیعه مقابله کنیم.
میگوید بهترین راه این است که ما اپوزیسیون و کسانی که در «ایران» روشنفکر هستند و دارند کار
میکنند و شیعه را از درون مورد نقد قرار میدهند را تقویت کنیم ،بهترین راه هم برای مبارزه با «ایران»
این است.
ُ
ُ
وآرائ ُهم» ،نوشته «خالد بن محمد بدیوی» است .ببینید
مناهج ُهم
اسم کتاب «اعالم التصحیح واالعتدال
اینها بعد از مدتها به چه نتیجه ای رسیدهاند.
آغاز بحث...
بحث ما در رابطه با حکومت سیاسی رسول اکرم ،و بالتبع حکومت سیاسی ائمه و حکومت سیاسی فقهاء
بود .افرادی که دنبال این هستند که «والیت فقیه» را به نوعی مورد نقد قرار دهند ،مستقیما جرأت
نمیکنند ادله «والیت فقیه» را مورد نقد قرار دهند؛ چون توانایی علمی هم در این زمینه ندارند.

سراغ تخریب ریشه می روند و والیت سیاسی ائمه را زیر سوال میبرند ،والیت سیاسی نبی مکرم و دیگر
انبیاء را زیر سوال میبرند ،میگویند همه اینها انتخابی بوده و انتصابی نبوده اند ،پیغمبر هم اگر حکومتی
تشکیل داد به این دلیل بود که مردم با او بیعت کردند و از او خواستند حکومت تشکیل بدهد وگرنه خدای
عالم هیچ آیه ای برای حکومت سیاسی رسول اکرم در قرآن نیاورده.
قبالً ما آیه شریفه:
َ
َ
س ِهمْ )
ن أ ْن ُف ِ
(ال َّن ِبي أوْ َلى ِبالْمُ ْؤ ِمن َ
ِين ِم ْ
پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
سوره احزاب ( :)33آیه 6
و واژههایی که در این زمینه بود را مطرح کردیم .اما امثال «عضد الدین ایجی» و «فخر رازی» درباره (مولی
اولی بکم» سخنانی گفته اند.
کم) که به معنای «
ٰ
« فألن أحدا من أئمة العربية لم يذكر أن مفعال يأتي بمعنى افعل»
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة؛ اسم المؤلف :أبو العباس أحمد بن محمد بن
علي ابن حجر الهيثمي الوفاة973 :هـ ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان 1417 -هـ 1997 -م،
الطبعة  :األولى ،تحقيق :عبد الرحمن بن عبد اهلل التركي  -كامل محمد الخراط ،ج ،1ص108
نمیدانیم این آقایان حرفی که میزنند ،قبل از آن مطالعه میکنند یا خیر؟ در کتاب «تفسیر فخر رازی» جلد
 ، 29تعبیرش این است که:
«قال الكلبي :يعني أولى بكم ،وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة ،واعلم أن هذا الذي قالوه مَ عْ ًنى
وليس بتفسير للفظ»...

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب؛ اسم المؤلف :فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي
الوفاة ،604 :دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1421 -هـ 2000 -م ،الطبعة :األولى ،ج،29
ص198
اولی» را
مولی» و «
مولی» نیست ،چون اگر تفسیر معنایش بود آن وقت می شد «
یعنی این تفسیر لفظ «
ٰ
ٰ
ٰ
در لغت به جای یکدیگر استعمال کرد...،
اولی» در شش  -هفت جای قرآن آمده و معنای واژه را در کلمه
قبال عرض کردیم که کالم مفسرین در کلمه «
ٰ
اولی» گرفتهاند.
مولی» به معنای «
«
ٰ
ٰ
و همچنین در اشعار جاهلی و  ...این مسئله کامالً واضح و روشن است .میگویند در ادبیات «عرب» این
مولی» را معنا
مسائل نبوده ،اینها حرفهای بیاساسی است ،قبالً از ائمه لغت آوردیم که وقتی کلمه «
ٰ
اولی» گرفتهاند.
میکنند این را همه به معنای «
ٰ
مثال یک لفظ ده معنا دارد ،آیا معنایش این است که می توان در لغت ،آنها را به جی دیگری استعمال کرد؟
مولی» به معنای ناصر هم هست،آیا میتوانند به جای یکدیگر استعمال کنند؟ یا به معنای «مُ عتِق» و
«
ٰ
«مُ َ
عتق»هم آمده ،میتوان به جای یکدیگر استعمال کرد؟ اگر استعمال شد ،از کجا معلوم که به معنای
«مُ عتِق» است یا به معنای «مُ َ
عتق» ؟
که در کتاب «المحیط فی اللغة» اثر «اسماعیل ابن َع ّباد» متوفای  385است ،در جلد ، 10ایشان میگوید:
َ
وتكون بمَ عْ نى األُوْ لى؛ َ
ْن َ
هي أوْ لى بكم .والمَ وْ َلى:
ي مَ وْ ال َ ُكم' أي
العم.
ُ
«والمَ وْ لى :اب ُ
َ
كقوْ لِه َع َّز ذِ ْك ُرهِ ' :ه َ
ُ
واهلل َتعالى مَ وْ الَه :أي وَ ل ُِّيه»
ِي،
الوَ ل ُّ
المحيط في اللغة؛ اسم المؤلف :الصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن
أحمد بن إدريس الطالقاني الوفاة385 :هـ ،دار النشر :عالم الكتب  -بيروت  /لبنان 1414 -هـ-
1994م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :الشيخ محمد حسن آل ياسين ،ج ،10ص380

اینها کتاب لغت است ،کتاب تفسیر و کالمی نیست که بخواهند یک لفظ را معنا کنند و بعد بگویند این
تفسیر لفظ نیست بلکه تفسیر به معنا است.
یا مثالً «ابن االنباری» متوفای  328یعنی نزدیک  300سال قبل از «فخر رازی» ،کتابی به نام «الزاهر في
معاني كلمات الناس» دارد ،میگوید:
«وقول الرجل للرجل :يا موالي قال أبو بكر :معناه يا وَ لِيي .والمولى ينقسم على ثمانية أقسام :يكون
َ
المعتق .ويكون المولى :الولي .قال اهلل عز وجل َ ( :
ذلك بأنَّ اهلل مولى
المولى :المعتِق .ويكون المولى:
ْ
تزوجت
الكافرين ال مولى لهم) معناه :ال ولي لهم .ومن ذلك قول النبي ( :أيما امرأة
الذين آمنوا وأنَّ
َ
َ
بغير ْ
لی األُوْ لى؛ َق َ
ُ
ال اهلل ع ّز وجل
فنكاحها باطل ) ،معناه  :بغير إذن وليها« ...
إذ ِن موالها
ُ
ویكون المَ وْ ٰ
ِ
َ
هي أوْ لى بكم»
ی مَ وْ الکم مَ عناه
َ
اهلل النار ِه َ
الزاهر في معاني كلمات الناس؛ اسم المؤلف :أبو بكر محمد بن القاسم األنباري الوفاة ،328 :دار
النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت  1412 -هـ  ،1992-الطبعة :األولى ،تحقيق :د .حاتم صالح الضامن،
ج ،1ص124
در اینجا «فخر رازی» میخواهد چه کار کند؟
نکته دیگر هم استعمال کلمه «امیر» است .در مناظره با آقای «عابدینی» هم من اشاره کردم ،ولی ایشان
تمام همّ و غمش این بود که بگوید امیر المؤمنین (سالم اهلل علیه) امامتشان فقط معنوی است ؛ یعنی
مبین احکام استو کاری به سیاست ندارد ،اگر مردم انتخاباتی صورت دادند و علی را به عنوان خلیفه و امیر
معین کردند آنگاه بله ،امیر المؤمنین و خلیفة المسلمین ،حاکم المسلمین ،امام المسلمین میشود.
اگر مردم انتخاب نکردند ،به هیچ وجه نمیتواند ادعا کند که من میخواهم حکومت تشکیل بدهم.
در آنجا هم ما آن روایتهایی که داریم مانند :
ص َّلى َّ
ول َّ
«أَمَّ َرنِي َر ُس ُ
الل ُه َع َل ْي ِه وَ آل ِِه»
الل ِه َ

پیغمبر مرا امیر کرد!
آوردیم که ان شاء اهلل مفصل بحث خواهیم کرد.
در رابطه با اینکه عمر ،خودش را امیر المؤمنین میدانست:
الَ :ق َ
وأما القصة التي ذكرت فِ ي تسمية ُعمَ ر نفسه أمير المؤمنين ،فذكر ال ُّزب َْيرَ ،ق َ
ان
ال ُعمَ ر لما وليَ :ك َ
الل ُه َع َل ْي ِه وَ َس َّلمَ  ،فكيف يقال لي خليفة خليفة َر ُسول َّ
ص َّلى َّ
َأبُو ب َْكر يقال َل ُه خليفة َر ُسول َّ
الل ِه،
الل ِه َ
يطول َ
الَ :ف َق َ
ه َذا! َق َ
ال َل ُه الْمُ غِ ي َرة بْن ُشعْ َبة:
أنت أميرنا ،ونحن المؤمنون .فأنت أمير المؤمنين .قال :فذاك إذن» .
عمر گفت چرا وقتی که ابوبکر خالفت را در دست داشت به او «خلیفة رسول اهلل» میگفتند ولی به
من خلیفه خلیفه رسول اهلل می گویید...
االستيعاب في معرفة األصحاب؛ اسم المؤلف :يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر الوفاة،463 :
دار النشر :دار الجيل  -بيروت  ،1412 -الطبعة :األولى ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،ج ،3ص1150
از امام صادق (سالم اهلل علیه) روایت داریم که آیا ما میتوانیم حضرت ولیعصر را امیرالمؤمنین خطاب
بکنیم؟
َ
اسم َسمَّ ى َّ
ََ
ِين َقا َ
ل َال َذ َ
ِين (علیه
اك ْ
ن الْ َقائ ِِم ي َ
الل ُه ِب ِه أ ِمي َر الْمُ ْؤ ِمن َ
ُس َّلمُ َع َل ْي ِه ِب ِإمْ َرةِ الْمُ ْؤ ِمن َ
« َسأل ُه َر ُجل َع ِ
السالم)»
کلمه امیر المؤمنین فقط مربوط به حضرت علی (علیه السالم) بوده و خدای عالم او را به این واژه
نامیده است.
َ
سمَّ ى ِب ِه بَعْ َد ُه ِإ َّال َكافِ ر»
ُسمَّ ِب ِه أ َحد َق ْب َل ُه  -وَ َال َي َت َ
«لَمْ ي َ
قبل از او کسی ملقب به این عنوان نشد و بعد از این هم ملقب نشود اال کافر.

چون این اسم ویژه و مختص به امیر المؤمنین (سالم اهلل علیه) هست.
ت ُجعِ ْل ُ
« ُق ْل ُ
ت ِف َد َ
ُس َّلمُ َع َل ْي ِه»
اك َك ْي َف ي َ
بعد راوی میگوید اگر کسی بخواهد به حضرت ولیعصر سالم بدهد چه بگوید؟
َ
ك يَا َب ِق َّي َة َّ
« َقا َ
الس َالمُ َع َل ْي َ
الل ِه ُثمَّ َق َرأ»
ون َّ
ل ي َُقولُ َ
ِيت َّ
ِين وَ مَ ا أَ َنا َع َل ُ
الل ِه َ
(بَق ُ
يكمْ ِب َحفِيظ)
خير لَ ُكمْ ِإ ْ
ن ُك ْن ُتمْ مُ ْؤ ِمن َ
آنچه خداوند براي شما باقي گذارده (از سرمايههاي حالل) ،برايتان بهتر است اگر ايمان داشته
باشيد! و من ،پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ايمان) نيستم!
سوره هود ( :)11آیه 86
الكافي (ط  -اإلسالمية)؛ نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفار ى
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،1ص ،412بَاب َنادِ ر ،ح2
روایتی را مرحوم «شیخ طوسی» در «امالی» می آورد که رسول اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) میفرمایند:
وقتی من به معراج رفتم:
َ
َ َ
َ
« ُك ْن ُ
ل :يَا مُ َحمَّ ُد ،أَ ْق ِر ْ
ي َربي ما أَوْ حىُ ،ثمَّ َقا َ
ْن أ ِبي
ِي ب َ
ئ َعل َّ
اب َقوْ َس ْي ِن أوْ أ ْدنىَ ،فأوْ َحى ِإلَ َّ
ت ِم ْ
ن َربي َك َق ِ
َ
الس َالمَ »
ِين َّ
َطالِب أ ِمي َر الْمُ ْؤ ِمن َ
یا محمد ،علی بن ابیطالب را «امیر المؤمنین» بخوان!
َ
دا َق ْب َل ُه ،وَ َال أُ َسمي ب َه َذا أَ َح ً
ت ب َه َذا أَ َح ً
دا بَعْ َد ُه»
ِ
«فمَ ا َسمَّ ْي ُ ِ
کسی را قبال و بعدا به این نام،ملقب نساخته ام.
األمالي (للطوسي)؛ نویسنده :طوسى ،محمد بن الحسن ،ناشر :دار الثقافة  ،مصحح :ندارد ،ص295

اصطالح امیر المؤمنین ،واضح و صریح است که در آن دیگر بحث بیان احکام نیست ،وقتی کسی
امیرمؤمنین شد،دیگر صرفا امام معنوی مردم نیست ،فقط قرآن و احکام برای مردم بیان نمی کند ،بلکه
بحث «امیر»« ،امارت»« ،فرمانروایی» و «حکومت» است.
روایت دیگری از «ابن مردویه» متوفای  410است .از علمای بزرگ اهلسنت که کتابی دارد به نام «علی ابن
ابیطالب وما نزل من القرآن فی علی» ،کتاب خوب و جالبی است ،میگوید:
علي ( عليه السالم ) على رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله ) وعنده عائشة»
«دخل
ّ
امیر المؤمنین وارد بر پیغمبر شد و «عایشه» هم نزد پیغمبر بود!
«فجلس بين رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وبين عائشة»
امیر المؤمنین آمد بین پیغمبر و «عایشه» نشست.
«فقالت عائشة»
«عایشه» اعتراض کرد با این ادبیات:
«ما كان لك مجلس غير فخذي»
غیر از ران من جای دیگر پیدا نکردی بنشینی؟
«فضرب رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وآله ) على ظهرها فقال»
پیغمبر به پشت «عایشه» زد و گفت:
«" مَ ْه ! ال تؤذيني في أخيّ .
ّ
المحجلين يوم القيامة
فإنه أمير المؤمنين ،وس ّيد المسلمين ،وقائد الغ ّر
يقعد على الصراط»
من را نسبت به علی اذیت نکن ،اذیت علی ،اذیت من است ،او امیر المؤمنین ،سید مسلمین ،قائد
غر محجلین است و روز قیامت بر روی صراط مینشیند.

«يُدخل أولياءه الج ّنة ،ويُدخل أعداءه ال ّنار "»
مناقب علی بن أبی طالب؛ أحمد بن موسی ابن مردویه األصفهانی ،تحقیق :عبد الرزاق محمد
حسین حرز الدین ،چاپ :الثانیة ،سال چاپ 1382 - 1424 :ش ،ناشر :دار الحدیث ،ص62
این خیلی واضح و روشن است.
روایتی را «تفسیر عیاشی» دارد ،که عبارت تندی دارد« .عیاشی» متوفای  320است در جلد اول،روایتی از
امام صادق (سالم اهلل علیه) آورده:
«دخل رجل على أبي عبد اهلل فقال السالم عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه»
فقال :مه هذا اسم ال يصلح اال ألمير المؤمنين عليه السالم»
حضرت ایستادند و گفتند بس کن! این لقبی است که فقط بر علی بن ابیطالب (سالم اهلل علیه)
اطالق می شود.
«اهلل سماه به ولم يسم به أحد غيره فرضى به اال كان منكوحا وان لم يكن به ابتلى به»
خدا او را امیر المومنین نامید و الغیر و آن کسانی که راضی شوند که امیرالمؤمنین خطاب شوند
منکوحند  ،و اگر قبالً به این بال مبتال نبوده باشند مبتال خواهند شد!
عبارتش خیلی تند است .بعد حضرت آیه قرآن را میخواند:
ن ُدون ِِه إ َّال إ َن ً
يد ُعونَ إ َّال َش َ
يط ً
انا مَ ِر ً
ن ْ
ن ْ
يدا)
اثا وَ ِإ ْ
(إ ْ
يد ُعونَ ِم ْ
ِ
ِ ِ
ِ
آنچه غير از خدا میخوانند ،فقط بتهايی است (بيروح) ،که هيچ اثر ی ندارد؛ و (يا) شيطان سرکش
و ويرانگر است.
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این تعابیر ،تعابیر خیلی تندی است .بعد میگوید:

«فماذا يدعى به قائمكم؟ السالم عليك يا بقية اهلل ،السالم عليك يا بن رسول اهلل»
پس حضرت مهدی را چگونه باید صدا کنیم؟
كتاب :تفسير العياشي؛ نويسنده :محمد بن مسعود العياشي (وفات ،)320 :تحقيق :الحاج السيد
هاشم الرسولي المحالتي ،ناشر :المكتبة العلمية اإلسالمية – طهران ،ج ،1ص276
در بحثهای بعدی به حول و قوه الهی بیان خواهم کرد واژه «ام َّرنی» یا «ام َّر ُه» .
اگر ما نداشتیم اال همین دسته از روایات را ،برای ما کافی است« .ابن عباس» میگوید:
ُ
ل َّ
الل ِه (صلی اهلل علیه واله وسلم) وَ ُ
« َس ِمعْ ُ
هوَ َع َلى الْ ِم ْن َب ِر ي َُقو ُ
ت َر ُسو َ
ن
ن أ َناس ِم ْ
ل وَ َق ْد ب ََل َغ ُه َع ْ
َ
ِين»
ُق َريْش ِإ ْن َكا ُر َت ْ
س ِم َيت ِِه ل َِعلِي أ ِمي َر الْمُ ْؤ ِمن َ
پیغمبر از بعضی از «قریش» شنید که اینها میگویند نه کلمه امیر المؤمنین برای علی درست
نیست انکار میکنند!
َ
َ
اش َر ال َّناس إنَّ َّ
خل َِف َع َل ْي ُكمْ َع ِل ّي ًا أَ ِم ً
ل ب ََع َثنِي إلَ ْي ُكمْ َر ُس ً
ن أَ ْس َت ْ
« َف َقا َ
الل َه َع َّز وَ َج َّ
يرا»
وال وَ أمَ َرنِي أ ْ
ل مَ َع ِ
ِ
ِ ِ
و دستور داده که در میان شما ،علی را جانشین خود و امیر بر شما قرار دهم.
اینجا کلمه «امیر» نشان میدهد که بحث «امارت»« ،حکومت» و «سیاست» است.
َ
َ
ن ُك ْن ُ
ت َن ِب َّي ُه َف ِإنَّ َع ِل ّي ًا أ ِمي ُر ُه»
«أ َال َفمَ ْ
هر کس من را به عنوان پیغمبر قبول دارد بداند علی هم امیر او است.
« َتأْ ِمير أَمَّ َر ُه َّ
الل ُه َع َّز وَ َج َّ
ل َع َل ْي ُكمْ »
این امارت و جانشینی چیزی است کهَ « :أمَّ َر ُه َّ
الل ُه» ،خدا او را انتخاب کرده است.
َ ََ ُ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ن ُأعْ لِمَ ُكمْ َذل َ
سمَ ُعوا َل ُه وَ ُت ِط ُ
ون »
ن أمْ ر َت ْن َت ُه َ
يعوا ِإ َذا أمَ َر ُكمْ َتأ َت ِم ُر َ
ِك لِ َت ْ
«وَ أمَ َرنِي أ ْ
ون وَ ِإذا نهاكمْ ع ْ

که وقتی به شما دستور داد،یا نهی کرد ،از دستورات و نواهی او اطاعت کنید.
َ
َ
«أ َال َف َال يَأْ َت ِم َر نَّ أ َحد ِم ْن ُكمْ َع َلى َعلِي (علیه السالم) فِي َح َياتِي وَ َال بَعْ َد وَ َفاتِي»
با یکدیگر علیه علی اجتماع نکنید ،نه در حیات من نه بعد از وفات من!
َ
َ
« َفإنَّ َّ
ُسم أَ َح ً
الل َه َت َبا َر َ
ن َق ْبل ِِه ِب َه َذا ِاال ْس ِم وَ َق ْد
ِين وَ لَمْ ي َ
ك وَ َت َعالَى أمَّ َر ُه َع َل ْي ُكمْ وَ َسمَّ ا ُه أ ِمي َر الْمُ ْؤ ِمن َ
دا ِم ْ
ِ
أَب َْل ْغ ُت ُكمْ ما أُ ْر ِس ْل ُ
ت ِب ِه ِإلَ ْي ُكمْ فِ ي َعلِي»
بعد حضرت فرمود:
ل وَ َال ُحجَّ َة لَ ُه ِع ْن َد َّ
طاع َّ
يه َف َق ْد أَ َ
صى ا َّلل َه َع َّز وَ َج َّ
ن أَ َط َ
الل ِه َع َّز
يه َف َق ْد َع َ
ن َع َ
صانِي ِف ِ
اعنِي ِف ِ
الل َه وَ مَ ْ
« َفمَ ْ
ص َّ
ل َّ
الل َه وَ َر ُس َ
ول ُه وَ َي َت َع َّد ُح ُد َ
ي مَ ا َقا َ
الل ُه َع َّز وَ َج َّ
وَ َج َّ
ود ُه
ل وَ َكانَ مَ ِ
ن يَعْ ِ
اب ِه -وَ مَ ْ
صي ُر ُه ِإلَ َّ
ل فِي ِك َت ِ
نارا خال ً
ي ُْدخِ ْل ُه ً
ِدا فِيها».
األمالي (للصدوق)؛ ابن بابويه ،محمد بن على ،محقق /مصحح :ندارد .ناشر :كتابچى ،ص408
روایات مختلفی وجود دارد ،حداقل در همین بخش سی  -چهل روایت از نبی مکرم در کتب شیعه و کتب
عامة داریم ،به این سادگی نمیشود از کنار اینها رد شد.
حاال «وصی» و «خلیفه» یا «ولی» را به نوعی توجیه کنند ،کلمات «امیر» و «تأمیر»« ،یأتمرون»« ،ام َّر ُه
علیکم»« ،ام َّرنی علیکم»« ،امَّ ْرت ُه علیکم»« ،امیر المؤمنین» که از واژههای صریح در مسئله حکومت سیاسی
ائمه (علیهم السالم) است را چه می کنند؟
واژه «ام َّر ُه علیکم» یا مثال:
َ
ْن أ ِبي َطالِب»
«ي َ
يب َ
ُسل ُط َع َل ْي َنا َع ِل َّ
علی را بر ما میخواهد مسلط بکند!

مناقب آل أبي طالب عليهم السالم( البن شهرآشوب)؛ نويسنده :ابن شهر آشوب مازندرانى ،محمد
بن على (وفات مؤلف 588 :ق) ،محقق  /مصحح :ندارد ،ناشر :عالمه ،قم  1379ق ،ج ،3ص4
اگر بنا بود علی فقط مبین احکام باشد و مسائل طهارت و نجاست و...را برای مردم بگوید ،دیگر «یسلط
علینا» معنا نداشت.
امیدواریم ان شاء اهلل عزیزان ما موفق و مؤید باشند ،خدا به شما جزای خیر دهد .التماس دعا داریم
خداحافظ همه بزرگواران تا دیدار بعدی.
«والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته»

