سیمای امام علی} در آیینه معراج نبوی,
زهرا رضائيان

*

اشاره
معراج ،از رویدادهای مهم زندگی پیامبر اسهالم ,اسهت .بنها بهر نهص قهرمن کهریم و
روایا ،معتبر ،خداوند رسول خدا ,را به مسمانها برد با من حار ،بر حقایق عهالم
احاطه کامل یابد .منابع اسالمی ،این رویداد را از معجزا ،پیامبر اسالم ,ذکر کردواند.
دربارو معراج ،از زاویههای مختلف بوث شدو است و یکی از این زوایا ،بررسی جایگاو
و فاایل امام علی} در این رخداد مهم معنوی میباشد.
در این نوشتار ،به کندوکاو دربارو فایلتها و منزلتهای امیر مؤمنان ،علی} با بوجه
به حدیث معراج میپردازیم.
رسول اعظم ،,برترین آفریده الهي
شخریت پیامبر اعظم ،,دارای ابعاد وسیع و واالیی اسهت؛ چنهانکهه من حاهر ،در
عروج معنویاش ،بهُسدرةالمنتْي و در نهایت ،به مقام «قا

*ُپژوهشگ .

قوسین و دنی» نایل شهد؛
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چنانکه خداوند بزرد نیز اخالق و منش نبوی را با بعبیر «عظیم» یاد نمهودو و فرمهودو:
«وَإِنَّكَُلَعَلىُخلقٍُعَظِيمٍ».

1

به بیان دیگر ،وجود مقدس رسول خدا ،,بربرین مفریدو الهی و عرارو خلقت بودو و
شخریتی است که بمام مُلک و ملکو ،به برکت وجود با عظمت او مفریهدو شهدو و از
ذرو با سیارو و نیز اِنس و جن و مَلک ،از سفرو پُر برکت حاربش ،از هسهتی بههرومنهد
شدواند .گفتنی است ،در این میان ،امام علی} اگرچه جایگهاو بلنهدی دارد و در خانهه
خدا به دنیا میممدو ،سه روز میهمان خانه خدا شدو ،در ش

معهراج بارهها و بارهها در

مسمانها از او سخن به میان میممهدو و نیهز میها ،بسهیاری در شهأن و منهزلتش نهازل
گردیدو ،اما همه اینها هیچگاو به معنهای بربهری ایشهان بهر شخرهیت عظهیم و واالی
رسول خدا ,نیست.
از این رو ،احادیث بسیاری که برسیمگر سیمای امام علی} در لوظا ،مختلف معراج
رسول خدا ,است ،بنها در صدد بیان فاایل امام علی} است و نه بربری ایشان بهر
وجود مقدس پیامبر.,
معراج در قرآن
میا ،بسیاری به معراج رسول گرامی اسالم ,اشارو دارند؛ 2از جمله میها ،اوّل سهورو
مبارکه اسراء که فرمودو« :سُبرحَن َُالَّيِ ُأَسر َىُبِعَبردِ ُِلَيلًنُمِّنَُالْمَسرجِدُِالْحَه َامُِإِلَهىُالْمَسرهجِدُِ
األَقْصَىُالَّيِ ُبَنرَكْنَنُحَورلَهُُلِن ِيهُُمِنُْآينتِنَنُإِنَّهُُهُوَُالسَّمِيعُُالبَصِي ؛ منزو است ،من [خدایى] که
بندواش را شبانگاهى از مسجد الورام به سو مسجد االقرى که پیرامهون من را برکهت
دادوایم ،سیر داد با از نشانهها خود به او بنمایانیم که او ،همان شنوا بینا است».
در این میه شریفه ،سیر شبانه رسول خدا ,از مسجد الورام به مسجد االقری یاد شدو
است که یکی از معجزا ،حار ،بود و فاصهله بهین مکهه و مسهجد اقرهی را کهه در
حدود  2200کیلومتر است ،در چشمبرهمزدنی پیمود.

3

ُ.1قلمُ،آيهُ.4
ُ.2ر.کُ:اس اءُ،آيهُُ 60ُ،1وُ93؛ُنجمُ،آيهُ1ه18؛ُبق ُ،آيهُ284ه286؛ُانعنمُ،آيهُ75؛ُيونسُ،آيهُ94؛ُرعدُ،آيهُ29؛ُ
زخ فُ،آيهُ45؛ُانشقنقُ،آيهُُ .19
ُ.3ق شيُ،سيدُعلياكب ُ،تفسي ُاحسنُالحديثُ،تْ ا ُ:بنيندُبعثتُ،چنپُسوم1377ُ،شُ،جُُ،6صُ.7

سيماي امام علي} در آيينه معراج نبوي119  ,

در میا ،سورو مبارکه نجم نیز سیر مسمانی پیامبر ,بیان شدو است؛ سهیری کهه ههیچ
کس نتوانست پیامبر ,را همراهی کند؛ حتی جبرئیل .خداوند در سورو نجهم ،مطاله
مربوط به معراج را با سوگند خویش به ستارگان مغاز کردو است که بنا بر روایا ،،مراد
از «النجم» :رسول گرامی اسهالم ،,نشهان خالفهت امهام علهی} و نیهز دوازدو امهام
معروم] است.

1

اهمیت والیت در معراج نبوی
از مهمبرین رهاوردهای معراج ،اعالم والیت امام علهی} و ائمهه اطههار] اسهت.
امامت در اندیشه اسالمی ،از جایگاو واالیی برخوردار است و رهبری امام علهی} نیهز
در مجموعه حقایق الهی ،از مرببتی عظیم برخوردار است .رسالت علنهی پیهامبر ،,بها
والیت علوی در میممیخت و پیامبر ,در گذرگاو رسالت خود ،بارها بدان بأکید کرد.
انوراف از این مسیر بود که در باریو اسالم انورافها به وجود مورد و فسهادها گسهترد
و اگر چنین نمیشد ،این همه نابهسامانی نیز نبود .پس ،شگفت نیست که چنین موضوع
عظیم و حقیقت مهمی ،در من سیر و سفر ملکهوبی عنهوان شهود و خداونهد بها رسهول
گرامیاش از من سخن بگوید و پیامبر ,چگونگی من را بهه عنهوان رههاوردی از ایهن
سفر ،برای امت خود باز گوید .در معراج ،والیت امام علی} با عبارا ،مختلهف ارائهه
شدو است؛ گاهی از حار ،به عنوان «امیرمؤمنان» و گاهی به عنوان «حجهت» خداونهد
یاد گردیدو است.
به طور کلی ،میبوان فاایل امام علی} را با بوجه به حدیث معهراج بهه شهر ذیهل
برشمرد:
 .1اعطاي لقب «امیر مؤمنان» به علی}
در روایتی ممدو که ابنعباس میگوید:
به خدا قسم! ما به علی} «امیرالمؤمنین» نگفتیم با اینکه رسهول خهدا ,او را «امیهر
المؤمنین» نامید .روزی در مدینه کنهار پیهامبر ,بهودیم کهه امهام علهی} ممهد و بهه
ُ .1آلوسيُ ،سيد ُمحمودُ ،تفسي ُروح ُالمعننيُ ،تحقيقُ :علي ُعبدالبنر ُعطيهُ ،بي وتُ :دار ُالكتب ُالعليمةُ ،چنپ ُاوّلُ،
1415بُ،جُُ،27صُ211؛ُحنكمُنيشنبور ُ،عبداهللُ،شواهدُالتنزيلُ،مؤسسهُچنپُوُنش 1411ُ،قُ،جُُ،2صُُ .276
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پیامبر ,سالم کرد .پیامبر ,نیز در جوا

او فرمود :و سالم بر بو ای امیر مؤمنان! در

این هنگام ،من از این کالم پیامبر ,بعج

کردم و گفتم :میا این لقبی که بهه علهی}

دادید ،از روی موبت شما به علی} است ،یا اینکه دسهتوری اسهت از طهرف خهدا؟
پیامبر ,فرمود :به خدا قسم! هیچ چیزی دربارو علی} نگفتهام ،مگر اینکهه من را بها
چشم خود دیدوام .پرسیدم :ای رسول خدا! در مورد علی} چه دیهدوایهد؟ پیهامبر,
فرمود :شبی که مرا به مسمان بردند ،بر هیچ دری از درهای بهشت نرفتم ،مگهر ایهنکهه
روی من در نوشته شدو بود« :عَلِيُبرنُأَبِيُطَنلِبٍُأَمِيه ُالْمُهؤْمِنِينَُمِهنُُْقَبرهلُُِأَ ُْيخْلَهقَُُآدَمُُ
بِسَبرعِينَُأَلْفَُعَنم؛ علی بن ابیطال } ،امیر مؤمنان است؛ هفتاد هزار سال قبل از اینکهه
حار ،مدم} خلق شود».

1

 .2انتخاب جانشینی علی} توسط خداوند
در روایتی که امام باقر} از پدران خویش نقل کردو ،ممدو است:
پیامبر ,فرمود :چون ش

معراج به مسمانها بردو شدم و از منجا بهه سدرةالمنتْي ،در

پیشگاو حار ،حق قرار گرفتم .حار ،حق از من سؤال کرد :ای مومد! من خلقم را
مورد مزمایش قرار دادم ،در میان منها چه کسهی بیشهتر مطیهع بوسهت؟ عهر

کهردم:

پروردگارا! علی}.
ندا رسید :بو را بردیق کردیم ،ای مومد! میا برای خود ،جانشینی اختیار کهردوای بها
وظیفه ا ،را ادا کردو و بندگانم را در منهه از کتا

نمهی داننهد ،ممهوزش دههد؟ گفهتم:

خداوندا! برایم اختیار کنید و جانشینم را معلوم کنید که منهه برایم اختیهار کنیهد ،همهان
است که خود اختیار کردو باشم .خداوند فرمود:
«همانا علی را برای بو برگزیدم .پس من را وصی و جانشهین خهود قهرار دو کهه او را از
دانش و صبر خود چشانیدوام و او به حق «امیر مؤمنان» است که احهدی را قبهل از او و
بعد از او ،شایسته چنین مقامی نیست .ای مومد! علی ،نشانه ههدایت اسهت و پیشهوای
هر کس که مرا اطاعت کند و او است نور دوستان من ،و همان است که بقواپیشهگان را
ُ. 1مجلسيُ،محمدبنق ُ،بحنرُاألنوارُ،تصحيحُ:جمعيُازُمصححن ُ،بي وتُ:دارُاحينءُالت اثُالع بي1403ُ،قُ،جُُ،37
صُُ .339

سيماي امام علي} در آيينه معراج نبوي121  ,

به من ملزم کردوام .هر کس او را دوست بدارد ،در حقیقت ،مرا دوسهت داشهته اسهت و
هر کس که با او دشمنی داشته باشد ،در حقیقت ،با من دشهمنی دارد .اگهر علهی نبهود،
دوستان من و دوستان پیامبران من شناخته نمیشدند».

1

اگرچه امامت امام علی} به طور رسمی در جریان بازگشت رسول خدا ,از مخرین
سفر حج و در منطقه غدیر خُم اعالم شد ،اما امامت حار ،در ش

معهراج بهه طهرق

مختلفی بیان شد و خداوند این مقام واال را به رسولش نشان داد.
در جریان غدیر خُم پس از بازگشت پیامبر ,از مکه ،بر اسهاس نهزول میهه  67سهورو
مائدو بوسط فرشته وحی بر رسول خدا ،,حار ،مأمور شد با والیت و امامت امهام
علی} را به طور رسمی به همگان اعالم کند .فرمهانی کهه پیهامبر ,بهرای ابهالغ من
مأمور شدو بود ،منچنان خطیر و عظیم بود که ه بر فر

موال ه هرگهاو پیهامبر ,در

رساندن من برسی به خود راو میداد و من را ابالغ نمیکهرد ،رسهالت الههیاش را انجهام
ندادو بود؛ بلکه بنها با انجام این مأموریت بهود کهه رسهالت وی بکمیهل مهیشهد .ایهن
موضوع نشان میداد که مورد مأموریت ،یکی از اصول مهم اسالمی است کهه بها دیگهر
اصول و فروع اسالمی پیوستگی دارد و پس از یگانگی خدا و رسهالت پیهامبر ،,مههم
برین مسأله شمردو میشود.
بنابراین ،والیت و امامت امام علی} که پس از ش
بر من بأکید فرمودو و من را در میان اصوا

معراج ،پیهامبر ,بارهها و بارهها

خود به طرق مختلف بازگو نمهودو بودنهد،

در جریان غدیر خُم جنبه رسمی به خود گرفت با حجت بر همگان بمام شهود و دیگهر
کسی عذر و بهانهای نیاورد.
 .3تأكید بر فضیلت و امامت علی}
اگر بشر به اندازو فرشتگان ،امام علی} را میشناخت ،می دانست که خداوند متعال بها
انتخا

امام علی} به عنوان وصی رسولش ،چه منیتی بهر سهر بنهدگان خهویش نههادو

است؛ زیرا منان به واسطه امهام علهی} کهه دروازو علهم نبهوی بهود ،مهیبوانسهتند از
گمراهی و جهالت نجا ،پیدا کنند.
ُ .1ابنُطنووسُ،رضيالدينُعلي ُبنُموسيُ ،اليقينُبنختصنصُموالننُعلي}ُ،مصححُ:اسمنعيلُانصنر ُزنجننيُ،قمُ:
دارُالكتنب1413ُ،قُ،صُُ .160
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در روایتی ممدو است که پیامبر اکرم ,فرمود:
در ش

معراج چون به مسمان هفتم رسیدم ،علی} را دیدم که مشغول نمهاز خوانهدن

بود .بعج

کردم و به جبرئیل گفتم :میا این علهی} اسهت کهه از مها پیشهی گرفتهه؟

جبرئیل گفت :نه ،او علی} نیست .گفتم :پس ،او کیست؟ جبرئیل گفت:
«إِ َُّالْمَلَنئِكَةَُالْمُقَ َّبِينَُوَُالْمَلَنئِكَةَُالْكَ ُّوبِيينَُلَمَّنُسَمِعُواُفَضَهنئِلَُعَلِهيُعُوَُخَنصَّهتَهُُوَُسَهمِعَترُ
قَورلَكَُفِيهُِأَنْتَُمِنِّيُبِمَنْزِلَةُِهَنرُو َُمِنُْمُوسَىُإِلَّنُأَنَّهُُلَنُنَبِيُبَعردِ ُاشْتَنقَترُإِلَىُعَلِيُفَخَلَقَُاللَّهُُ
عَزَُّوَُجَلَُّلََْنُمَلَكنًُعَلَىُصُورَةُِعَلِيُفَإِذَاُاشْتَنقَترُإِلَىُعَلِيُجَنءَترُإِلَىُذَلِكَُالْمَلَهكُِفَكَأَنََّْهنُ
قَدرُرَأَترُعَلِين؛ چون فرشتگان مقر

و مالئکه کروبی از درگاو الهی فاایل و ویهگیهای

واالی علی} و نیز حدیث منزلت را که از زبان بو بیان شد (بو نسبت به من به منزلهه
هارون به موسی هستی؛ مگر منکه بعد از مهن رسهولی نیسهت) ،شهنیدند ،مشهتاق او و
مقامش شدند .پس خداوند بلندمرببه نیز ملکی را به صور ،علی} برای منهها خلهق
کرد و منها هر وقت مشتاق علی} میشوند ،این ملک را زیار ،مهیکننهد؛ گویها کهه
علی} را بماشا کردواند».

1

مسأله خالفت و جانشینی امام علی} که کامهلکننهدو رسهالت رسهول خهدا ,بهود،
من چنان اهمیت داشت که خداوند در ش

معراج بارهها و بارهها من را بهرای پیهامبر,

مطر کرد .در روایتی ،از ابنعباس چنین نقل شدو است که:
رسول خدا ,فرمود :چون به مسمان هفتم عروج کردم و از منجا بهه سدرةالمنتْي و از
سدرةالمنتْي به حجا های نور رفتم ،پروردگار عالم مرا چنین ندا داد:
ای مومد! بو بندو من هستی و من پروردگار بوام .پس ،بهرای مهن خاهوع کهن و مهرا
عباد ،کن و بر من بوکل کن که همانا من به بو راضی شدم که بندو ،دوست ،فرسهتادو
و نبی من هستی و به برادر ،علی} که جانشین بو است[ ،راضی شدم]؛ [ای مومد!]
او حجت من بر بندگانم و پیشوای خلقهم اسهت .بهه وسهیله او اسهت کهه دوسهتانم از
دشمنانم شناخته میشوند و به او است که حز

شهیطان از حهز

مهن بشهخیص دادو

میشود و به وسیله او است که دین من پایدار و حدودم حفظ و احکامم بنفیذ میگردد.
ُ.1حليُ،حسنُبنُيوسفُ،كشفُاليقينُفيُفضنئلُامي المؤمنين}ُ،مصححُ:حسينُدرگنهيُ،تْ ا ُ:انتشنراتُوزارتُ
ارشند1411ُ،قُ،صُُ .459

سيماي امام علي} در آيينه معراج نبوي123  ,

[ای مومد!] به جهت بو و علی و ائمه از فرزندان او است که رحمت خود را به بندگان
میرسانم و به دلیل وجود قائمأ است که زمین را عمر میدهم». ...

1

در روایت دیگری از رسول خدا ,ممدو است:
شبی که به معراج رفتم ،به مسمان هفتم رسیدم و منجا رفرف را ممادو کردند که با من از
حجا

نور گذشتم و به درگاو الهی راو یافتم و خداوند سفارشهایی به من نمود .پهس

چون خواستم برگردم ،یک منادی از ورای حجا ها نداد داد« :نِعرمَُالْأَبُُأَبُوکَُإِبره َاهِيمُُُوَُ
نِعرمَُالْأَخُأَخوکَُعَلِيُفَنسرتَورصُِبِه؛ خهو

پهدری اسهت پهدر بهو ،ابهراهیم} و خهو

برادری است برادر بو علی} .پس ،او را وصی خود قرار دو».

2

 .4رابطه بعثت انبیا با واليت علی}
اهمیت ،حساسیت و واالیی جایگاو والیت امام علهی} بها منجها اسهت کهه در چنهد
مرحله ،در ش

معراج مطر میشود .این بکرار ،بیانگر اسهتواری و حقانیهت من اسهت

که بنها به همین مرحله ختم نشد؛ بلکه این امر خطیر ،پس از پیامبر ,باید از پشهتوانه
دیگری نیز برخوردار میشد .از این رو ،منادیان بوحید و فریادگران حق ،یعنی پیهامبران
الهی که مزادی انسان و کرامت او را وجهه همهت خهود قهرار دادو بودنهد نیهز در شه
معراج ،بر وصایت و والیت امام علی} اعتراف کردند؛ چرا که کمهال ادیهان الههی ،در
میین مومدی است و ابمام و اکمال میین مومدی هم در والیت علوی خالصه میشود.
سفیان ثوری از امام صادق} چنین روایت میکند:
«پیامبر اکرم ,فرمود :چون خداوند بلندمرببه مرا به سوی مسمانها بهرد و از مسهمانی
به مسمان دیگر می رفتم و به مالئکه مقر

الهی رسیدم و از جایگاهی عبهور کهردم کهه

جبرئیل نیز بدان جا نرسیدو بود ،خداوند وحی کرد به من ،منهه قرار بود وحی کند .پس
حامالن عرش الهی به من گفتند :ای مومد! برای چه مبعوث شدی؟ گفهتم :بهه والیهت
خودم و والیت برادرم علی بن ابیطال }».

3

ُ.1شيخُصدوقُ،محمدُبنُعليُ،امنليُ،تْ ا ُ:انتشنراتُكتنبچي1376ُ،شُ،صُ.632
ُ.2همن ُ،صُُ .325
ُ.3طب

ُآمليُ،محمدُبنُج ي ُ،نوادرُالمعجزاتُفيُمننقبُائمةُالْد ]ُ،مصححُ:بنسمُاحمدُاسد ُ،قمُ:انتشنراتُ

دليلُمن1427ُ،قُ،صُ.173
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ابونعیم حافظ نیز در بفسیر میه «وَاسرأَلُْمَنُْأَررسَلْنَنُمِنُقَبرلِكَُمِنُرْسُلِنَن؛ 1و از رسوالن مها
که پیش از بو گسیل داشتیم ،جویا شو» موردو است:
«ش

معراج ،خداوند متعال بمام پیامبران را جمع کرد و به پیهامبر اکهرم ,فرمهود :ای

مومد! از اینان سؤال کن برای چه چیزی شما به پیامبری مبعوث شدید؟ بمهام پیهامبران
گفتند« :بُعِثْنَنُعَلَىُشََْندَةُِأَ ُْلَنُإِلَهَُإِلَّنُاللَّهُُوَُالْإِقْ َارُِبِنبُوَّتِكَُوَُالْوَلَنيهةُِلِعَلِهيُبرهنُِأَبِهيُطَنلِهبُ؛
مبعوث شدو ایم که شهاد ،دهیم هیچ خدایی جز اهلل نیست و اینکه اقرار کنیم بر نبو،
بو و والیت علی بن ابیطال }».

2

 .5نام علی} در سه جايگاه مقدس
در روایتی از امام صادق} نیز ممدو است:
رسول خدا ,به علی} فرمود :ای علی! من نام بو را در سه جا با نام خویش همهراو
دیدم .پس ،با نگریستن به من دلم مرام گرفت :در سفر معراجم به مسمان ،وقتهی کهه بهه
بیت المقدس رسیدم ،دیدم که روی صخرو من نوشته شدو« :لَنُإِلَهَُإِلَّنُاللَّهُُمُحَمَّدُرَسُولُاللَّهُِ
أَيدرتهُُبِوَزِي ِ ُِوَُنَصَ ْتهُُبِوَزِي ِ ؛ معبودی به جز اهلل نیست .مومد ،فرستادو خدا اسهت .او را
با جانشینش بأیید و یاری کردیم ».به جبرئیل گفتم :جانشین من کیست؟ گفت :علی بن
ابیطال }.
چون به سدرةالمنتهی رسیدم ،روی من نوشته شدو بود« :إِنِّيُأَنَنُاللَّهُُالُإِلهَُإِلَّنُأَنَهنُوَحرهدِ ُ
مُحَمَّدُصَفْوَتِيُمِنُْخَلْقِيُأَيَّدرتهُُبِوَزِي ِ ُِوَُنَصَ ْتهُُبِوَزِي ِ ؛ من ،اهلل هستم .معبودی به حق جهز
من نیست که یکتا و بیهمتایم .مومد ،بهتهرین برگزیهدو مهن از خلقهم اسهت .او را بها
جانشینش یاری و بأیید کردم ».به جبرئیل گفتم :جانشین من چهه کسهی اسهت؟ گفهت:
علی بن ابیطال }.
چون از سدرةالمنتْي باالبر رفتم ،به عرش الهی رسیدم و دیدم که روی من نوشهته شهدو
است« :أَنَنُاللَّهُُالُإِلهَُإِلَّنُأَنَنُوَحردِ ُمُحَمَّدُحَبِيبِيُأَيَّدرتهُُبِهوَزِي ِ ُُِوَُنَصَه ْتهُُبِهوَزِي ِ ُ؛ مهن ،اهلل

ُ.1زخ فُ،آيهُ.45
ُ.2ابنُطنووسُ،رضيالدينُعلي ُبنُموسيُ ،الط ائفُفيُمع فةُمياهبُالطوائفُ،مصححُ:عليُعنشورُ،قمُ:انتشنراتُ
خينم1400ُ،قُ،جُُ،1صُُ .101

سيماي امام علي} در آيينه معراج نبوي125  ,

هستم .معبودی به حق جز من نیست که یکتا و بیهمتایم .مومد ،دوست من اسهت .او
را با جانشینش بأیید و یاری کردم».

1

 .6محبت به علی} مانع آفرينش آتش
در حدیثی از رسول خدا ,ممدو است :شبی که به مسمانها بردو شدم ،در هر مسهمانی
فرشتگان را مالقا ،کردم که مرا بشار ،دادند؛ با اینکه جبرئیل را در موفلی از مالئکه
مالقا ،کردم و او گفت« :لَوُِاجرتَمَعَترُعَلَىُحُبُِّعَلِيُبرنُِأَبِيطَنلِبٍُأَهرلُالدْنْينُمَنُخَلَقَُاللَّههُُُ
النَّنر؛ ای مومد! اگر امت بو بر دوستی علی} اجتماع میکردند ،خداوند مبش را نمهی
مفرید».

2

قسمت نخست این حدیث ،در چند کتا

روایی شیعه موجود است و سهند من نیهز بهه

صور« ،مرفوع» و دارای «ارسال» است؛ ولی در مورد قسمت دوم من کهه گفتهه اسهت:
«اگر اجتماع امت بر این موبت میبود» ،مشهور اهل حدیث بر نقل ایهن روایهت ابفهاق
دارند و در کت

معتبر خود ،من را نقل نمودواند .بخهش اوّل روایهت نیهز بها بوجهه بهه

مؤیدا ،روایی دیگری که در مسأله معهراج در مهورد من وجهود دارد ،ثابهت مهیشهود.
بنابراین ،این روایت با بوجه به مامون و داللتش ،مورد قبول است.
اندیشه ،گفتار ،اخالق و رفتار امام} بهگونها است که خطمشى زندگى مسهلمانان را
بر اساس الگو اسالمى برسیم می کند؛ یعنى امام بر حیا ،فکر  ،اخالقهى و فهرد و
اجتماعى مسلمانان بأثیر مىگذارد و مسئولیت او ،فقط در برقرار امنیت و دفاع از کیان
اسالم و مسلمانان و اجرا احکام اسهالمى خالصهه نمهىشهود .او ،کارشهناس مسهائل
معرفتى و بایدها و نبایدها دینى است و ر

او ،معیار حق و باطل میباشهد .از دیگهر

سو ،وقتی مدمی کسی را دوست داشته باشد ،میکوشد با خود را به او شبیه کنهد و از او
الگو بگیرد .حال ،اگر امهت اسهالمی موبهت امهام علهی} را در قله

خهود داشهتند،

بهگونهای که در همه کارها از من حار ،پیروی مهیکردنهد ،طبیعهی اسهت کهه بهه راو
راست هدایت می شدند ،بندو واقعی خدا میشدند و گناهی انجام نمیدادند با به جههت
من ،گرفتار مبش عذا

الهی شوند.

ُ. 1شيخُصدوقُ،محمدُبنُعليُ،الخصنلُ،مصححُ:علي اكب ُغفنر ُ،قمُ:جنمعهُمدرسينُحوز ُعلميهُقم1362ُ،شُ،
جُُ،1صُُ .207
ُ.2مجلسيُ،بحنرُاألنوارُ،پيشينُ،جُُ،39صُُ .267
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 .7علی} ،واسطه فیض الهی
امام صادق} در حدیثی فرمودو است :پیامبر ,فرمود:
چون ش

معراج مرا به مسمانها بردند و از من جا منتهی به حجا

نور شدم ،پروردگار

بلندمرببهام با من چنین صوبت کرد« :ينُمُحَمَّدُُبَلِّغُْعَلِيُبرنَُأَبِيطَنلِبٍُمِنِّيُالسَّلَنمَُوَُأَعرلِمرهُُ
أَنَّهُُحُجَّتِيُبَعردَکَُعَلَىُخَلْقِيُبِهُِأَسرقِيُعِبَندِ ُالْغَيثَُوَُبِهُِأَدرفَعُُعَنُْْمُُالسْوءَُوَُبِهُِأَحرتَجُْعَلَهيِْمرُ
يور مَُيلْقَورنِيُفَإِين ُُفَلْيطِيعُواُوَُلِأَمر ِ ُِفَلْيأْتَمِ واُوَُعَنُْنَْريهُِفَلْينْتَُْهواُأَجرعَلُْهمرُعِنْهدِ ُُفِهيُمَقْعَهدُِ
صِدرقٍُ (وَُأبِيحُُلَُْمرُجَنَّتِيُوَُإِ ُْلَمر)ُيفْعَلواُأَسركَنْتُْمرُنَنرِ ُمَعَُالْأَشْقِينءُِمِنُْأَعردَائِيُثمَُّلَنُأبَنلِي؛
ای مومد! سالم مرا به علی بن ابیطال } برسهان و او را مگهاهی دو کهه بعهد از بهو،
حجت من بر خلقم خواهد بود .به واسطه علی} است که باران را بهر بنهدگانم نهازل
میکنم و بال را از خلقم دور میکنم و روز قیامت بندگانم را با من میسنجم .پهس ،او را
اطاعت کنید و از امر و نهیاش پیروی نمایید با نزد من در جایگاو صدق قهرار گیریهد و
بهشتم را مبا شما گردانم و جایگاو شما را با اشقیا از دشمنانم قرار ندهم».

ُ.1همن ُ،جُُ،38صُُ .139
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