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 بنام خداوند همه ِمهر ِمهر َورز

 

 بر تمام امت و امام پس از ایشان صّلی الّله علیه و آلهدرس دوم: امیرالمومنین علیه السالم، خلیفه پیامبر 

 

َل َهَبَط ِالَىَّ ِمراراً ثَالثاً یِانَّ َجْبرئ :امبر، صّلی الّله علیه و آله، فرمودندیپ ریغد یخطابه ن بیان شد که در بخش دومیش از ایپ

الُم، اَْن اَُقوَم فى هَذا الَْمْشَهِد َفاُْعِلَم ُكلَّ اَبْ ی الِم َرّبى، َو ُهو السَّ َو  ىیطالٍِب اَخى َو َوِص َض َو اَْسَوَد َانَّ َعِلىَّ اْبَن أَبىیاُْمُرنى َعِن السَّ

تى( َو اْْلِماُم ِمْن َبْعدى َفتى )َعلىیَخل جبرئیل سه بار بر من نازل شد و از طرف خداوند به من امر کرد تا به هركس،  یعنی. أُمَّ

 .ن من و امام بعد از من استیو جانش یطالب علیه السالم برادر من، وصسفید و سیاه، اعالم بکنم که علی ابن ابی

 .میاح دادهیتر توضشیكه در خطبه آمده است پ  یتیو وصا یبرادر  یدرباره

 ی وصایت و خالفت امیرالمومنین علیه السالمدامنه

ت یَفتیَو َخل م به عبارتیپرداز یحاال م ت ی. اضافهیَعلى اُمَّ كند. یان میوصایت و خالفت را ب یوسعت و دامنه یَعلى اُمَّ

ز؟ اگر مطلق گفته باشم یچد در چهیمن است از من خواهند پرس یوصا حسن ید یگویم که ز كه مثاًل وقتی من میچنان

نها را وصیت یجا کردن اموالش و ثُلثش. ااش، جابهدر تقسیم ارثیه یعنید وصی من است همه خواهند گفت یا ز یحسن 

 .نه استگو دهد. وصیت اینهایش را میکند و بدهیهایش را جمع میکند؛ طلبکرده است و حسن به آنها عمل می

 یوصایت ایشان تنها منحصر به خانواده است. یا وقت یگویم ایشان وصی من در خانواده است یعنی دامنهاما وقتی می

م ایشان وصی و یاست. اگرمطلقاً بگو ت گسترده ین وصیا یدامنه ی غدیرخطبهگویم ایشان وصی من است درکار می

توانم آن را محدود ها، در كل کشور. اما مینهیزم یاش آن است كه در همهیمعن ی غدیرخطابه جانشین من است در کار

 .ر مشهد و شیراز، یا در اصفهان، یا در تبریزد بگذارم كه فقط در تهران، یا دیبکنم. ق

وصایت و وسعت خالفت در این  یكردِن دامنهنیها همه محدودند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای معتیاین وص

ت :اندعبارت فرموده  .یَعلى اُمَّ

ت ین اضافهیا است.  و َخلیَفتی یَوِصیّ  جاخواهند که اینمتعلَّق میجار و مجرور  .و َخلیَفتی یَوِصیّ  گردد بهیبرم یَعلى اُمَّ

 ییعنی وصایت و خالفت او نسبت به من بر امت من است. حاال امت پیغمبر اسالم صلی الله علیه و آله كجاست و تا ك

امت موسی علیه السالم محدود است. امت عیسی علیه السالم محدود است. امت نوح علیه السالم و امت   هست؟
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ٍد َحالٌل اََبداً ِالَى  :هیم علیه السالم محدودند. اما امت پیغمبر اسالم صلی الله علیه و آله تا قیام قیامت هستابرا َحالُل ُمَحمَّ

تِ  کوچک، یان عبارِت دوكلمهیپس هم .اَمةیْوِم الْقِ یاَمِة َو َحَراُمُه َحَراٌم اََبداً ِالَى یْوِم الْقِ ی صلی الله  امبر یجا كه پ، آنیَعَلى اُمَّ

تِ  یَفتِ یَو َخلِ  ییَو َوِص  یطَالٍِب اَخِ یاْبَن اَبِ  یاَنَّ َعلِ  ندیفرمایعلیه و آله م ت و وسعت خالفتی را مشخص یحدود وصا یَعَلى اُمَّ

امبر صلی الله علیه و آله است یامت وصی پیوقت چون علی علیه السالم تا روز قشود تا قیام قیامت. آنکند که میمی

جا كه در فرهنگ شیعه امامِت امام از طرف کند. البته از آنالسالم، را علی علیه السالم اعالم میائمه، علیهم یبقیه

خداوند است تعیین شخص علی علیه السالم یا حتا پیغمبر صلی الله علیه و آله معنا ندارد. تنها اعالِن امامت است كه از 

 .شودیشان انجام میجانب ا

اند و به این مسأله اشاره کرده غدیر یخطابه جایِ كه پیغمبر صلی الله علیه و آله در جای  خاطر استنیبه هم

 . ؛ یعنی تعیین امام امری است از طرف خداوندِانَّه ِاماٌم ِمَن الّله :اندفرموده

 استسالم  ،پرودگار

اَلِم َرب   یاُْمُرنِ ی :فرمایند جبرئیل سه بار بر من نازل شدکه حضرت صلی الله علیه و آله میاین اَلمیَعِن السَّ ، اشاره ، َو ُهَو السَّ

مردم که  یكنند به این مسأله که اعالن والیت و انتخاب جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله به فرمان خدا است. همهیم

دهند که کنند از طرف خودشان است اما پیامبر صلی الله علیه و آله مکرراً تذکر میشان جانشین مشخص میبرای خود

اَلِم َرب   یاُْمُرنِ ی :باره تعیین جانشین از جانب خدا استدراین اَلمیَعِن السَّ  .ندیگو یاز طرف خودشان نم یعنی؛، َو ُهَو السَّ

توسط خداوند است باید  یشدهنین شده است. وقتی کسی معییتوسط خدا تعپس وصی پیامبر صلی الله علیه و آله 

 .داشته باشد ییهایگژ یخصوصیات و و 

ن بکند یاش اشتباهاتی بكند اما خداوند كه کسی را معن انتخابیكند در ایبسا یک انسان كه انسان دیگری را انتخاب مچه

جا و آن همانا اثبات عصمت شود اینیباز م یاچهیها خواهد بود. در باهن قطعاً فاقد آن اشکاالت و اشتیین انتخاب و تعیا

 .السالماطهار، علیهم یامیرالمؤمنین و ائمه یکبری است برا

اَلِم َرب   یاُْمُرنِ ی عبارت اَلمیَعِن السَّ توانیم به عصمت حضرت جا ما میکند و از همینعصمت را باز می یدریچه ، َو ُهَو السَّ

 . امیرالمؤمنین علیه السالم پی ببریم

 خلیفه

َخلََف یعنی در  یست. در زبان عربیش چید و معنایآیفه ازكجا میخل یكه كلمهنیفه؛ ایخل یواژه یدرباره یو اما بحث

 .جای او قرار گرفت
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معنای كلمه تای تاکید، مبالغه یا وحدت است. خلیفة به  یدر انتها« ة»دراصل خلیف است و َخلیفة صفت مشّبهه است؛ 

جانشین است و برخالف ظاهرش مونث نیست؛ مثل شریف و شریفة که هردو صفت مشّبهه هستند و تای وحدت یا مبالغه 

فة. خلیفه یعنی جانشین. به ید خلشو یشود و میف اضافه میا به خلیفة شده است و یف اضافه شده و شر یاست كه به شر 

دارد و پای دیگرش را یک پایش را برمی یگویند؛ چون اختالف یعنی قبوِل َخَلف داشتن. شخصرفتن هم اختالف میراه

دارد و یک پا را گذارد. یعنی یک پا را برمیدارد و پای دوم را جای آن میاول را برمی یگذارد جای آن، دوباره همان پایم

شوند. در زیارت جامعه آمده نشین هم مییكه پاها جانیشود اختالف؛ قبوِل جانشینِی پاها، اارد و این میگذمی

اَلُم َعلَ  است َسالَِة َو ُمْخَتَلَف الَْمالِئَكةیبَ ا اَْهَل یُكْم یالسَّ ِة َو َمْوِضَع الر  ُبوَّ  .ِت النُّ

که پیامبر آمد مالئکه. اینو یعنی محل رفت ُمخَتَلَف الَمالِئَکة .ف استخل یشهیاسم زمان و مکان یا اسم مفعول از ر  ُمخَتَلف

تِ  انداکرم صلی الله علیه و آله فرموده آمدشان نزد امام و شان رحمت است ؛ رفتیوآمد امت اعنی رفتی َرْحَمة یاْخِتاَلُف اُمَّ

اند ر كردهیاند. اینها اختالف را مخالفت تعببودن معنا کردهاند و اختالف را متفاوتآمده یعلیه السالم رحمت است. برخ

تِ  .صحیح نیست یر ین تعبیكه چونحال آن آمِد امِت من بر من و بر جانشینانم رحمت است و یعنی رفت َرْحَمة یاْخِتاَلُف اُمَّ

كنند. پس یشنوند، علم كسب مگیرند از ما، حرف مید رنگ میکننوآمد میكه امت ما با ما رفتیامتم. چون هنگام یبرا

توجه داشته  یدر زبان عرب یلغو  یهاگذارد. باید به كثرت دقائق وظرافتمی یگر یکه پایش را جای پای دخلیفه یعنی کسی

ها هستند. بانترین ز گویند عربی و فرانسه کاملكه میهای دیگر هم باشد؛ ُچنانها در لغتباشیم. شاید این دقت

تِ  یَفتیَخلدیگر. وَ ها از یک؛ اشتقاق لغتیکنند در زبان عرباشتقاقات غوغا می یعنی درست مثل همانی که من  یَعَلى اُمَّ

ی بعدی قرار دارد. ام بودم امیرالمؤمنین علیه السالم هم هست. پایش را گذاشته جای پای من منتها در مرتبهبرای امت

ی ی عقلی است و دیگری مرتبهرتبه و مرتبه یكیامیرالمؤمنین علیه السالم بعد از من است دو وجه دارد:  یكه مرتبهنیا

كه اگرچه نیاً ایعلیه السالم است و ثان یام كه علعنی اوالً علی علیه السالم در رتبه بعد از من است ولی همان منیزمانی. 

ن من است اما یام و او حاال جانشكرده  یاول او را به جانشینی خود معرفانم و از همیزمان هست من و علی علیه السالم هم

و خلیفه است، اما  یاش بعد از من است. بنابراین امیرالمؤمنین علیه السالم امام است، وصحکم جانشینی یبروز و جلوه

د از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله ن حكم بعیلحاظ زمان بعد از من است. کاربرد ااش بهوصایت و خالفت یبروز و كارآمد 

اند و الّله صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السالم را دركنار خودشان ایستاندهلحظه که رسول خواهد بود وااّل همان

غمبر علیه السالم وصی و خلیفه است. از لحاظ رتبه و شخصیت امیرالمؤمنین علیه السالم بعد پی یکنند هم علصحبت می
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ن علیه السالم بعد از یرالمؤمنیصلی الله علیه و آله است و از نظر زمان یکی هستند، منتها بروزو ظهورخالفت و امامت ام

 .امبر صلی الله علیه و آله استیپ

که امام حسن هستند ولی مادامن بزرگواران هردو امام ید ایفرمایم  ِاَماَماِن، َقاَما اَْو َقَعَدا نُ یالُْحَس  الَْحَسُن وَ  مثاًل در روایت

علیه السالم كاركرد و بروز نداشت و بعد شهادت امام حسن علیه السالم  امام حسین علیه السالم در حیات بودند امامِت 

 .شد یعلیه السالم بارز و كاربرد  امام حسین بود كه امامت

د یک نفر باشد. یز من رهبر است. چون رهبر همیشه فقط با؛ و او بعد ایااْلَِماُم ِمْن َبْعدِ  است. وَ  یبسیار ظریف یاین نکته

ن مسأله مسّلم و یشكل هرم و مخروط باشد. امراتِب مدیریت اجتماع، جامعه و سیستم باید همیشه بهتشکیالت و سلسله

 .د در رأس امور باشدیفطری است که همیشه فقط یک نفر با

ن در قرآن از قول رسول خدا صلی الله علیه یچونالزم را دارند و هم یهایژگیی و که امیرالمؤمنین علیه السالم همهلذا با این

باید یشان است اما چون رهبر در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله میو آله آمده است که علی علیه السالم نفس ا

خالفت و  یضاً همان بروز و جلوهیشخص ایشان، بروزامامت امیرالمؤمنین علیه السالم که ا یعنیبود، فقط یک نفر می

 .شان است باید پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشدوصایت و رهبری

بعد َوصّیی و َخلیَفتی َعلی  یعنی .یَو ااْلَِماُم ِمْن َبْعدِ  :علیه السالم امام بعد از من است یاند علبرای همین است كه فرموده

تی ن معنا در امامت جلوه ی، چون بروز و ظهور ایاند ِمن َبعد اند و بعد از امام است كه فرمودهاوردهین ید ین قیچون اُمَّ

 .كندیم

 حدیث منزلت

 .یَبْعدِ  یَمَحلُّ َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِاالَّ اَنَُّه اَل نَبِ  یَمَحلُُّه ِمنّ  یالَّذِ  عبارت یو اما درباره

ل یامبرآخرالزمان كه موعود اناجیهای دیرین شنیده بودند پشان از سالیکردند. ااطراف مدینه یهودیان زیادی زندگی می

کند و پادشاه خواهد شد و ق( است در یثرب )نام قبلی مدینه( ظهور میید( و اسفار )تورات؛ عهد عتیها؛ عهد جدلی)انج

ها قبل اطراف مدینه زمین و باغ لحاظ اقتصادی زرنگ هستند، از سالها بهجا كه یهودیدنیا را خواهد گرفت. پس، از آن

 .ابند و ایمان بیاورندیجا ملک داشته باشند و حضور بخریده بودند تا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله ظهور کرد آن

ای از اعراب هم دارای ها داستان موسی و هارون را شنیده بودند. عدهو اجتماعی با یهودی یخاطر اختالط بازرگانبهها عرب

شناختند. حتی مشرکین هم آشنا بودند عنوان پیغمبر خدا میدین حنیف ابراهیمی بودند و حضرت موسی علیه السالم را به

 .با موسی و هارون علیهم السالم
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شان تعامل داشتند شهرت موسی و هارون خیلی زیاد بود. لذا پیغمبر صلی الله یکه با ام یهود و در بین کسانیدر فرهنگ قو

ست و شناختند که هارون کیمردم خوب می َمَحلُّ َهاُروَن ِمْن ُموَسى یَمَحلُُّه ِمن   یالَّذِ  فرمودند کهعلیه و آله وقتی می

دانستند که جناب هارون علیه السالم وزیر حضرت موسی علیه السالم بوده و یشدند. آنها میست و متوجه مموسی کی

دانستند که هردوی آنها نبوت دارند و پیغمبر یشان را و میشناختند اداده است. ضمناً میشان را انجام مییکارهای ا

 .هستند

؛ بعد از حضرت موسی علیه السالم نبوت ادامه یَبْعدِ  ینَبِ ِاالَّ اَنَُّه اَل  اندلذا پیغمبر صلی الله علیه و آله بالفاصله فرموده

 .ای نخواهد بودغمبر و نبییداشت، اما بعد از من دیگر هیچ پ

 :خالصه درس دوم

تِ  یَفتِ یَو َخلِ  ییَو َوص یطالٍِب أَخ یْبَن أَب یدر أَنَّ َعلِ  -1 ر مؤمنان یام یبراامبر یكه پ  ی؛ صفت سوم یَو اْْلَِماُم ِمْن َبْعدِ  یَعَلی اُمَّ

 ین نبیكه اعتبار دنیشان است. باتوجه به اان امتیه السالم در میعل یو خالفت حضرت عل ینیشمارند همانا جانشیبرم

 .امت استیز تا قین ینین جانشیامت ادامه دارد و اعتبار ایز تا قیامت است، امت نیخاتم تا ق

اَلِم َرب   یأُْمُرنِ یعبارت  -2 اَلم یَعِن السَّ انتخاب  یارهایخداست و با توجه به مع ین امام از سو ییشود تعیادآور می؛  َو ُهَو السَّ

 .د معصوم باشدین امام بایم ایر یگیجه میخداوند و عدم ورود اشتباه در افعال خداوند نت یامام از سو 

امبرصلی الله ینسبت را با امت دارد كه پرمؤمنان همان یم امیابییدرم« فهیخل» یق شدن در معنا و عمق واژهیبا دق -3

دارند.  یتقدم رتب مكّرمصلی الله علیه و آله و سلم یف كه نبین تفاوت ظر یاند منتها با اعلیه و آله و سلم با امت داشته

امبر یپپس از  یاند؛ منتها جلوه و بروز امامتشان به دورهامبرهم امام بودهیرمؤمنان علیه السالم درزمان پیجه امیدرنت

 .استین هم جار یامامان پس ین قاعده برایگردد. ایبرم

امبر، امام و ین جهت در دوران پیاست. به هم یفطر  یخواهد امر یرهبر م« كی»الت ین كه هرتشكی؛ ا یَو اْْلَِماُم ِمْن َبْعدِ  -4

 یتنها برا یِمْن َبْعدِ  عبارت كهنیندارد. دقت در ا یبروز خارج ه السالمیعل یامبرند و خالفت حضرت علیرهبر تنها پ

 .كندین امر ما را متوجه به بند قبل هم میامده همیت نیخالفت ووصا یامامت آمده و برا

 


