
 ,نبوی معراجآیینه در  {علی سیمای امام

 *زهرا رضائيان

 اشاره

اسهت. بنها بهر نهص قهرمن کهریم و        ,معراج، از رویدادهای مهم زندگی پیامبر اسهالم 

عهالم   بر حقایق من حار، با ها بردبه مسمان را ,روایا، معتبر، خداوند رسول خدا

. اندذکر کردو ,معجزا، پیامبر اسالم ازاحاطه کامل یابد. منابع اسالمی، این رویداد را 

 جایگاوررسی زوایا، ب این یکی از و های مختلف بوث شدو استدربارو معراج، از زاویه

 باشد.می معنوی در این رخداد مهم {امام علی و فاایل

با بوجه  {، علیامیر مؤمنانهای ها و منزلتدر این نوشتار، به کندوکاو دربارو فایلت

 .مپردازیمی به حدیث معراج

 ، برترین آفریده الهي,رسول اعظم

در  کهه من حاهر،  ؛ چنهان ی اسهت یدارای ابعاد وسیع و واال ،,شخریت پیامبر اعظم

نایل شهد؛  « دنی و  قا  قوسین »ام به مقو در نهایت،  المنتْيةسدرُبه ،اشمعنوی جروع

                                                           
 .پژوهشگ ُ*
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: و و فرمهودو یاد نمهود  «عظیم»را با بعبیر  نبوی و منش اخالق نیز خداوند بزرد کهچنان

 1«.وَإِنَّكَُلَعَلىُخ ل قٍُعَظِيمٍ»
 بودو و عرارو خلقت، بربرین مفریدو الهی و ,رسول خدا وجود مقدسبه بیان دیگر، 

لک و ملکو، به برکت وجود با عظمت او مفریهدو شهدو و از   که بمام مُ است شخریتی
منهد  ، از هسهتی بههرو  شبرکت حارب راز سفرو پُ ،لکنس و جن و مَاِ نیز و سیاروذرو با 

در خانهه   و اگرچه جایگهاو بلنهدی دارد   {امام علی در این میان، گفتنی است، .اندشدو
ر ش  معهراج بارهها و بارهها در    ، دشدو، سه روز میهمان خانه خدا ودممخدا به دنیا می

میها، بسهیاری در شهأن و منهزلتش نهازل       و نیهز  ممهدو سخن به میان می ها از اومسمان
شخرهیت عظهیم و واالی    ی ایشهان بهر  بربهر  به معنهای  گاوهیچ هاهمه این ، اماگردیدو

 نیست. ,رسول خدا

در لوظا، مختلف معراج  {گر سیمای امام علیبرسیم که احادیث بسیاری از این رو،

بهر  ایشان بربری  نهاست و  {بنها در صدد بیان فاایل امام علی، است ,رسول خدا

 .,وجود مقدس پیامبر

 معراج در قرآن

سهورو   اوّلاز جمله میها،   2اشارو دارند؛ ,میا، بسیاری به معراج رسول گرامی اسالم

بِعَبردِ ُِلَيلًنُمِّنَُالْمَسرجِدُِالْحَه َامُِإِلَهىُالْمَسرهجِدُُُُِسُبرحَن َُالَّيِ ُأَسر َىُ»مبارکه اسراء که فرمودو: 

من ]خدایى[ که  ،؛ منزو استاألَقْصَىُالَّيِ ُبَنرَكْنَنُحَورلَهُُلِن  ِيهُُمِنُْآينتِنَنُإِنَّهُُهُوَُالسَّمِيعُُالبَصِي  

برکهت   اش را شبانگاهى از مسجد الورام به سو  مسجد االقرى که پیرامهون من را وبند
 «.ستا همان شنوا  بینا ،ها  خود به او بنمایانیم که اوسیر داد با از نشانه ،ایمدادو

از مسجد الورام به مسجد االقری یاد شدو  ,در این میه شریفه، سیر شبانه رسول خدا
است که یکی از معجزا، حار، بود و فاصهله بهین مکهه و مسهجد اقرهی را کهه در       

  3زدنی پیمود.برهمکیلومتر است، در چشم 2200حدود 

                                                           
 .4.ُقلم،ُآيه1ُ

؛29ُ؛ُرعد،ُآيه94ُ؛ُيونس،ُآيه75ُ؛ُانعنم،ُآيه286ُه284؛ُبق  ،ُآيه18ُه1؛ُنجم،ُآيه93ُو1ُ،60ُُ.ُر.ک:ُاس اء،ُآيه2ُ
ُ.19؛ُانشقنق،ُآيه45ُزخ ف،ُآيهُ

 .7،ُص6ُش،ُج1377ُالحديث،ُتْ ا :ُبنيندُبعثت،ُچنپُسوم،ُاكب ،ُتفسي ُاحسنُ.ُق شي،ُسيدُعلي3
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بیان شدو است؛ سهیری کهه ههیچ     ,در میا، سورو مبارکه نجم نیز سیر مسمانی پیامبر

مطاله    ،را همراهی کند؛ حتی جبرئیل. خداوند در سورو نجهم  ,کس نتوانست پیامبر

ا،، مراد مربوط به معراج را با سوگند خویش به ستارگان مغاز کردو است که بنا بر روای

و نیهز دوازدو امهام    {، نشهان خالفهت امهام علهی    ,گرامی اسهالم  رسول«: النجم»از 

   1است. [معروم

 اهمیت والیت در معراج نبوی

اسهت.   [و ائمهه اطههار   {وردهای معراج، اعالم والیت امام علهی ابرین رهاز مهم

نیهز   {علهی  امامت در اندیشه اسالمی، از جایگاو واالیی برخوردار است و رهبری امام

بها   ،,در مجموعه حقایق الهی، از مرببتی عظیم برخوردار است. رسالت علنهی پیهامبر  

 در گذرگاو رسالت خود، بارها بدان بأکید کرد. ,ممیخت و پیامبروالیت علوی در می

ها به وجود مورد و فسهادها گسهترد   انورافانوراف از این مسیر بود که در باریو اسالم 

شگفت نیست که چنین موضوع  ،سامانی نیز نبود. پسهد، این همه نابشو اگر چنین نمی

، در من سیر و سفر ملکهوبی عنهوان شهود و خداونهد بها رسهول       مهمیعظیم و حقیقت 

وردی از ایهن  اچگونگی من را بهه عنهوان رهه    ,از من سخن بگوید و پیامبر اشگرامی

با عبارا، مختلهف ارائهه    {والیت امام علی ،برای امت خود باز گوید. در معراج ،سفر

خداونهد   «حجهت »و گاهی به عنوان  «امیرمؤمنان»گاهی از حار، به عنوان  ؛شدو است

 .یاد گردیدو است

را با بوجه به حدیث معهراج بهه شهر  ذیهل      {بوان فاایل امام علیبه طور کلی، می

 برشمرد:

 {به علی «امیر مؤمنان». اعطاي لقب 1

 گوید:عباس میدر روایتی ممدو که ابن

امیهر  »او را  ,که رسهول خهدا  نگفتیم با این« امیرالمؤمنین» {به خدا قسم! ما به علی

ممهد و بهه    {بهودیم کهه امهام علهی     ,نامید. روزی در مدینه کنهار پیهامبر  « المؤمنین

                                                           
ُروح1ُ ُتفسي  ُمحمود، ُسيد ُآلوسي، ُعليُعبد. ُتحقيق: ُچنپُاوّل،ُالمعنني، ُالكتبُالعليمة، ُدار ُبي وت: البنر ُعطيه،

ُ.276،ُص2ُق،ُج1411ُالتنزيل،ُمؤسسهُچنپُوُنش ،ُ؛ُحنكمُنيشنبور ،ُعبداهلل،ُشواهد211ُ،ُص27ُب،ُج1415ُ
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! در امیر مؤمناننیز در جوا  او فرمود: و سالم بر بو ای  ,سالم کرد. پیامبر ,پیامبر

 {بعج  کردم و گفتم: میا این لقبی که بهه علهی   ,کالم پیامبر این هنگام، من از این

که دسهتوری اسهت از طهرف خهدا؟     است، یا این {دادید، از روی موبت شما به علی

کهه من را بها   ام، مگر ایننگفته {فرمود: به خدا قسم! هیچ چیزی دربارو علی ,پیامبر

 ,ایهد؟ پیهامبر  چه دیهدو  {ام. پرسیدم: ای رسول خدا! در مورد علیچشم خود دیدو

کهه  فرمود: شبی که مرا به مسمان بردند، بر هیچ دری از درهای بهشت نرفتم، مگهر ایهن  

ُآدَمُُيخْلَهقَُُأَ ُْقَبرهلُُِعَلِيُبرن ُأَبِيُطَنلِبٍُأَمِيه  ُالْمُهؤْمِنِينَُمِهنُُُْ»روی من در نوشته شدو بود: 

کهه  یر مؤمنان است؛ هفتاد هزار سال قبل از این، ام{طال بن ابی ؛ علیبِسَبرعِينَُأَلْفَُعَنم

 1«خلق شود. {حار، مدم

 توسط خداوند  {. انتخاب جانشینی علی2

 از پدران خویش نقل کردو، ممدو است: {در روایتی که امام باقر

، در المنتْيسدرةجا بهه  ها بردو شدم و از منفرمود: چون ش  معراج به مسمان ,پیامبر

ار گرفتم. حار، حق از من سؤال کرد: ای مومد! من خلقم را پیشگاو حار، حق قر

ها چه کسهی بیشهتر مطیهع بوسهت؟ عهر  کهردم:       مورد مزمایش قرار دادم، در میان من

 .{علی پروردگارا!

ای بها  ای مومد! میا برای خود، جانشینی اختیار کهردو  ،ندا رسید: بو را بردیق کردیم

داننهد، ممهوزش دههد؟ گفهتم:     ر منهه از کتا  نمهی ا، را ادا کردو و بندگانم را دوظیفه

برایم اختیهار کنیهد، همهان     ههخداوندا! برایم اختیار کنید و جانشینم را معلوم کنید که من

 است که خود اختیار کردو باشم. خداوند فرمود:

پس من را وصی و جانشهین خهود قهرار دو کهه او را از      .همانا علی را برای بو برگزیدم»

است که احهدی را قبهل از او و    «امیر مؤمنان»ام و او به حق دانش و صبر خود چشانیدو

نشانه ههدایت اسهت و پیشهوای     ،ای مومد! علی ست.نیچنین مقامی شایسته  ،بعد از او

را  بقواپیشهگان که  و همان است ،ست نور دوستان منا هر کس که مرا اطاعت کند و او

                                                           
،37ُق،ُج1403ُ.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنرُاألنوار،ُتصحيح:ُجمعيُازُمصححن ،ُبي وت:ُدارُاحينءُالت اثُالع بي،1ُ

ُ.339صُ
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مرا دوسهت داشهته اسهت و     ،ام. هر کس او را دوست بدارد، در حقیقتبه من ملزم کردو

با من دشهمنی دارد. اگهر علهی نبهود،      ،داشته باشد، در حقیقت یهر کس که با او دشمن

   1«.شدنددوستان من و دوستان پیامبران من شناخته نمی

از مخرین  ,رسول خداجریان بازگشت به طور رسمی در  {اگرچه امامت امام علی

م اعالم شد، اما امامت حار، در ش  معهراج بهه طهرق    سفر حج و در منطقه غدیر خُ

 مختلفی بیان شد و خداوند این مقام واال را به رسولش نشان داد.

سهورو   67 میهه  نهزول  ر اسهاس از مکه، ب ,م پس از بازگشت پیامبرخُ در جریان غدیر

، حار، مأمور شد با والیت و امامت امهام  ,رسول خدابر مائدو بوسط فرشته وحی 

بهرای ابهالغ من    ,فرمهانی کهه پیهامبر   را به طور رسمی به همگان اعالم کند.  {علی

در  ,پیهامبر  هرگهاو  ه بر فر  موال ه   چنان خطیر و عظیم بود کهمن ،مور شدو بودأم

را انجهام   اشرسهالت الههی   ،کهرد داد و من را ابالغ نمیرساندن من برسی به خود راو می

ایهن   .شهد رسهالت وی بکمیهل مهی    بهود کهه   موریتأبا انجام این م بنها بلکه بود؛ ندادو

کهه بها دیگهر     استیکی از اصول مهم اسالمی  ،موریتأمورد م داد کهموضوع نشان می

مههم  ،,پس از یگانگی خدا و رسهالت پیهامبر   رد واصول و فروع اسالمی پیوستگی دا

 .شودمیشمردو  مسألهبرین 

بارهها و بارهها    ,که پس از ش  معراج، پیهامبر  {والیت و امامت امام علی ،بنابراین

بودنهد،   نمهودو دو و من را در میان اصوا  خود به طرق مختلف بازگو فرموبر من بأکید 

م جنبه رسمی به خود گرفت با حجت بر همگان بمام شهود و دیگهر   در جریان غدیر خُ

 .نیاورد ایکسی عذر و بهانه

 {. تأكید بر فضیلت و امامت علی3

دانست که خداوند متعال بها  شناخت، میرا می {امام علی فرشتگان،اگر بشر به اندازو 

 تی بهر سهر بنهدگان خهویش نههادو     به عنوان وصی رسولش، چه منی {انتخا  امام علی

بوانسهتند از  مهی  ،کهه دروازو علهم نبهوی بهود     {؛ زیرا منان به واسطه امهام علهی  است

 نجا، پیدا کنند. و جهالت گمراهی

                                                           
،ُمصحح:ُاسمنعيلُانصنر ُزنجنني،ُقم:ُ{اليقينُبنختصنصُموالننُعليُبنُموسي،ُالدينُعليرضيابنُطنووس،ُُ.1

ُ.160ق،ُص1413ُدارُالكتنب،ُ
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 فرمود: ,در روایتی ممدو است که پیامبر اکرم

را دیدم که مشغول نمهاز خوانهدن    {در ش  معراج چون به مسمان هفتم رسیدم، علی

گرفتهه؟   پیشهی اسهت کهه از مها     {بود. بعج  کردم و به جبرئیل گفتم: میا این علهی 

 او کیست؟ جبرئیل گفت: ،یست. گفتم: پسن {او علی ،جبرئیل گفت: نه

وبِيينَُلَمَّنُسَمِعُواُفَضَهنئِلَُعَلِهيُعُوَُخَنصَّهتَهُُوَُسَهمِعَترُُُُُوَُالْمَلَنئِكَةَُالْكَ ُُّالْمَلَنئِكَةَُالْمُقَ َّبِينَُإِ َّ»

يُبَعردِ ُاشْتَنقَترُإِلَىُعَلِيُفَخَلَقَُاللَّهُُقَورلَكَُفِيهُِأَنْتَُمِنِّيُبِمَنْزِلَةُِهَنرُو َُمِنُْمُوسَىُإِلَّنُأَنَّهُُلَنُنَبِ

عَزَُّوَُجَلَُّلََْنُمَلَكنًُعَلَىُصُورَةُِعَلِيُفَإِذَاُاشْتَنقَترُإِلَىُعَلِيُجَنءَترُإِلَىُذَلِكَُالْمَلَهكُِفَكَأَنََّْهنُُُ

ی هاو ویهگی درگاو الهی فاایل ؛ چون فرشتگان مقر  و مالئکه کروبی ازرَأَترُعَلِينقَدرُ

بیان شد )بو نسبت به من به منزلهه   از زبان بو را که حدیث منزلت نیز و {علیواالی 

شهنیدند، مشهتاق او و    که بعد از مهن رسهولی نیسهت(،   هارون به موسی هستی؛ مگر من

هها خلهق   برای من {ملکی را به صور، علی نیز بلندمرببهمقامش شدند. پس خداوند 

گویها کهه    ؛کننهد شوند، این ملک را زیار، مهی می {ها هر وقت مشتاق علیکرد و من

   1«.اندرا بماشا کردو {علی

بهود،   ,رسهول خهدا  رسهالت   کننهدو کامهل که  {خالفت و جانشینی امام علی مسأله

 ,چنان اهمیت داشت که خداوند در ش  معراج بارهها و بارهها من را بهرای پیهامبر    من

 :که است چنین نقل شدوعباس از ابن ،مطر  کرد. در روایتی

و از  سدرةالمنتْيجا بهه  فرمود: چون به مسمان هفتم عروج کردم و از من ,رسول خدا

 های نور رفتم، پروردگار عالم مرا چنین ندا داد:به حجا  سدرةالمنتْي

بهرای مهن خاهوع کهن و مهرا       ،پس .ماای مومد! بو بندو من هستی و من پروردگار بو

من به بو راضی شدم که بندو، دوست، فرسهتادو  عباد، کن و بر من بوکل کن که همانا 

]راضی شدم[؛ ]ای مومد![  ،ستا که جانشین بو {و نبی من هستی و به برادر، علی

سهت کهه دوسهتانم از    ا او حجت من بر بندگانم و پیشوای خلقهم اسهت. بهه وسهیله او    

ست که حز  شهیطان از حهز  مهن بشهخیص دادو     ا شوند و به اودشمنانم شناخته می

 گردد.ست که دین من پایدار و حدودم حفظ و احکامم بنفیذ میا ود و به وسیله اوشمی
                                                           

،ُمصحح:ُحسينُدرگنهي،ُتْ ا :ُانتشنراتُوزارتُ{اليقينُفيُفضنئلُامي المؤمنينبنُيوسف،ُكشفُ.ُحلي،ُحسن1ُ

ُ.459ق،ُص1411ُارشند،ُ



 

 

 

 
   123  ,در آيينه معراج نبوي {سيماي امام علي

 

ست که رحمت خود را به بندگان ا بو و علی و ائمه از فرزندان او جهت]ای مومد![ به 

 1«.... دهماست که زمین را عمر می أقائم دلیل وجودرسانم و به می

 ممدو است: ,رسول خدادر روایت دیگری از 

جا رفرف را ممادو کردند که با من از شبی که به معراج رفتم، به مسمان هفتم رسیدم و من

مود. پهس  نهایی به من حجا  نور گذشتم و به درگاو الهی راو یافتم و خداوند سفارش

وَُُإِبره َاهِيمُُُأَبُوکَُالْأَبُُنِعرمَ»ها نداد داد: چون خواستم برگردم، یک منادی از ورای حجا 

و خهو    {؛ خهو  پهدری اسهت پهدر بهو، ابهراهیم      هنِعرمَُالْأَخ ُأَخ وکَُعَلِيُفَنسرتَورصُِبِ

  2«.را وصی خود قرار دو او ،پس .{برادری است برادر بو علی

 {. رابطه بعثت انبیا با واليت علی4

سهت کهه در چنهد    ا جها بها من  {اهمیت، حساسیت و واالیی جایگاو والیت امام علهی 

بیانگر اسهتواری و حقانیهت من اسهت     ،شود. این بکرارراج مطر  میمرحله، در ش  مع

باید از پشهتوانه   ,پس از پیامبر ،که بنها به همین مرحله ختم نشد؛ بلکه این امر خطیر

پیهامبران   ، یعنیمنادیان بوحید و فریادگران حق ،شد. از این رومی دیگری نیز برخوردار

نیهز در شه     هه همهت خهود قهرار دادو بودنهد    الهی که مزادی انسان و کرامت او را وج

در  ،اعتراف کردند؛ چرا که کمهال ادیهان الههی    {معراج، بر وصایت و والیت امام علی

 .شودخالصه می در والیت علوی هم میین مومدی است و ابمام و اکمال میین مومدی

 کند:چنین روایت می {سفیان ثوری از امام صادق

ها بهرد و از مسهمانی   مرا به سوی مسمان بلندمرببهفرمود: چون خداوند  ,پیامبر اکرم»

رفتم و به مالئکه مقر  الهی رسیدم و از جایگاهی عبهور کهردم کهه    به مسمان دیگر می

منهه قرار بود وحی کند. پس  ،جا نرسیدو بود، خداوند وحی کرد به منجبرئیل نیز بدان

! برای چه مبعوث شدی؟ گفهتم: بهه والیهت    عرش الهی به من گفتند: ای مومد حامالن

 3«.{طال بن ابی خودم و والیت برادرم علی

                                                           
 .632ش،ُص1376ُمحمدُبنُعلي،ُامنلي،ُتْ ا :ُانتشنراتُكتنبچي،ُ.ُشيخُصدوق،1ُ

ُ.325.ُهمن ،ُص2ُ

،ُمصحح:ُبنسمُاحمدُاسد ،ُقم:ُانتشنراتُ[الْد ُ.ُطب  ُآملي،ُمحمدُبنُج ي ،ُنوادرُالمعجزاتُفيُمننقبُائمة3
 .173ق،ُص1427ُدليلُمن،ُ
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و از رسوالن مها   1؛وَاسرأَلُْمَنُْأَررسَلْنَنُمِنُقَبرلِكَُمِنُرْسُلِنَن»ابونعیم حافظ نیز در بفسیر میه 

 موردو است:« جویا شو ،که پیش از بو گسیل داشتیم

فرمهود: ای   ,یامبران را جمع کرد و به پیهامبر اکهرم  خداوند متعال بمام پ ،ش  معراج»

مومد! از اینان سؤال کن برای چه چیزی شما به پیامبری مبعوث شدید؟ بمهام پیهامبران   

؛ نلِهُبطَبرهنُِأَبِهيُُشََْندَةُِأَ ُْلَنُإِلَهَُإِلَّنُاللَّهُُوَُالْإِقْ َارُِبِن بُوَّتِكَُوَُالْوَلَنيهةُِلِعَلِهيُُُبُعِثْنَنُعَلَى»گفتند: 

که اقرار کنیم بر نبو، ایم که شهاد، دهیم هیچ خدایی جز اهلل نیست و اینمبعوث شدو

 2«.{طال بن ابی بو و والیت علی

 در سه جايگاه مقدس {. نام علی5

 نیز ممدو است: {در روایتی از امام صادق

 همهراو من نام بو را در سه جا با نام خویش  علی! ایفرمود:  {به علی ,رسول خدا

وقتهی کهه بهه     ،در سفر معراجم به مسمان با نگریستن به من دلم مرام گرفت: ،پس .دیدم

لَنُإِلَهَُإِلَّنُاللَّهُُمُحَمَّد ُرَسُول ُاللَّهُِ»المقدس رسیدم، دیدم که روی صخرو من نوشته شدو: بیت

او را  .سهت ا فرستادو خدا ،مومد .ست؛ معبودی به جز اهلل نیوَُنَصَ ْت هُُبِوَزِي ِ ُبِوَزِي ِ ُِأَيدرت هُ

بن  به جبرئیل گفتم: جانشین من کیست؟ گفت: علی« .بأیید و یاری کردیم شبا جانشین

 .{طال ابی

أَنَنُاللَّهُُالُإِلهَُإِلَّنُأَنَهنُوَحرهدِ ُُُُإِنِّي»رسیدم، روی من نوشته شدو بود:  المنتهیةسدر چون به

معبودی به حق جهز   .اهلل هستم ،؛ منوَُنَصَ ْت هُُبِوَزِي ِ ُبِوَزِي ِ ُِدرت هُيَّمُحَمَّد ُصَفْوَتِيُمِنُْخَلْقِيُأَ

او را بها   .بهتهرین برگزیهدو مهن از خلقهم اسهت      ،مومد. همتایممن نیست که یکتا و بی

به جبرئیل گفتم: جانشین من چهه کسهی اسهت؟ گفهت:     « .جانشینش یاری و بأیید کردم

 .{طال بن ابی علی

باالبر رفتم، به عرش الهی رسیدم و دیدم که روی من نوشهته شهدو    سدرةالمنتْيچون از 

اهلل  ،؛ مهن وَُنَصَه ْت هُُبِهوَزِي ِ ُُُبِهوَزِي ِ ُُِدرت هُأَنَنُاللَّهُُالُإِلهَُإِلَّنُأَنَنُوَحردِ ُمُحَمَّد ُحَبِيبِيُأَيَّ»است: 

                                                           
 .45ُ،ُآيهزخ ف.1ُ

ُابنُطنووس،2ُ ُانتشنراتُُبنُموسي،ُالدينُعليرضي. ُقم: الط ائفُفيُمع فةُمياهبُالطوائف،ُمصحح:ُعليُعنشور،
ُ.101،ُص1ُق،ُج1400ُخينم،ُ



 

 

 

 
   125  ,در آيينه معراج نبوي {سيماي امام علي

 

او  .دوست من اسهت  ،مومد .همتایممعبودی به حق جز من نیست که یکتا و بی .هستم

 1«.را با جانشینش بأیید و یاری کردم

 آتش آفرينشمانع  {. محبت به علی6

ها بردو شدم، در هر مسهمانی  ممدو است: شبی که به مسمان ,رسول خدادر حدیثی از 
که جبرئیل را در موفلی از مالئکه با این ؛را مالقا، کردم که مرا بشار، دادند فرشتگان

ُاللَّههُُُطَنلِبٍُأَهرل ُالدْنْينُمَنُخَلَقَلَوُِاجرتَمَعَترُعَلَىُحُبُِّعَلِيُبرنُِأَبِي»مالقا، کردم و او گفت: 

کردند، خداوند مبش را نمهی اجتماع می {اگر امت بو بر دوستی علی؛ ای مومد! النَّنر

 2«.دمفری
بهه  نیهز  سهند من  است و  موجود شیعه  روایی اکتچند در  حدیث، قسمت نخست این

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

ل روایهت نیهز بها بوجهه بهه      اند. بخهش اوّ من را نقل نمودو ،دارند و در کت  معتبر خود
 .شهود معهراج در مهورد من وجهود دارد، ثابهت مهی      مسألهمؤیدا، روایی دیگری که در 

 است.قبول  ، مورداین روایت با بوجه به مامون و داللتش ،بنابراین

مشى زندگى مسهلمانان را  که خطاست ا  گونهبه {اندیشه، گفتار، اخالق و رفتار امام
یعنى امام بر حیا، فکر ، اخالقهى و فهرد  و    کند؛میبرسیم  بر اساس الگو  اسالمى

فقط در برقرار  امنیت و دفاع از کیان  ،گذارد و مسئولیت اواجتماعى مسلمانان بأثیر مى
کارشهناس مسهائل    ،شهود. او ن و اجرا  احکام اسهالمى خالصهه نمهى   انااسالم و مسلم

. از دیگهر  باشهد میمعیار حق و باطل  ،و ر   او است معرفتى و بایدها و نبایدها  دینى
کوشد با خود را به او شبیه کنهد و از او  وقتی مدمی کسی را دوست داشته باشد، می ،سو

را در قله  خهود داشهتند،     {اگر امهت اسهالمی موبهت امهام علهی      ،. حالبگیرد الگو
کردنهد، طبیعهی اسهت کهه بهه راو      ای که در همه کارها از من حار، پیروی مهی گونهبه

 جههت به  بادادند شدند و گناهی انجام نمیشدند، بندو واقعی خدا میراست هدایت می
 مبش عذا  الهی شوند. گرفتارمن، 

                                                           
ش،1362ُاكب ُغفنر ،ُقم:ُجنمعهُمدرسينُحوز ُعلميهُقم،ُ.ُشيخُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُالخصنل،ُمصحح:ُعلي1
ُ.207،ُص1ُجُ
ُ.267،ُص39ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ
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 واسطه فیض الهی ،{علی. 7

 فرمود: ,در حدیثی فرمودو است: پیامبر {امام صادق

 جا منتهی به حجا  نور شدم، پروردگارها بردند و از منچون ش  معراج مرا به مسمان

مِنِّيُالسَّلَنمَُوَُأَعرلِمرهُُُطَنلِبٍأَبِيُبرنَُعَلِيُينُمُحَمَّدُُبَلِّغْ»با من چنین صوبت کرد:   امبلندمرببه

لَهيِْمرُُأَنَّهُُحُجَّتِيُبَعردَکَُعَلَىُخَلْقِيُبِهُِأَسرقِيُعِبَندِ ُالْغَيثَُوَُبِهُِأَدرفَعُُعَنُْْمُُالسْوءَُوَُبِهُِأَحرتَجُْعَ

فِهيُمَقْعَهدُُُُِمَُيلْقَورنِيُفَإِين ُُفَلْيطِيعُواُوَُلِأَمر ِ ُِفَلْيأْتَمِ  واُوَُعَنُْنَْريهُِفَلْينْتَُْهواُأَجرعَل ُْهمرُعِنْهدِ ُُُيور

 ؛نُأ بَنلِي)وَُأ بِيحُُلَُْمرُجَنَّتِيُوَُإِ ُْلَمر(ُيفْعَل واُأَسركَنْت ُْمرُنَنرِ ُمَعَُالْأَشْقِينءُِمِنُْأَعردَائِيُث مَُّلَُصِدرقٍ

برسهان و او را مگهاهی دو کهه بعهد از بهو،       {طال بن ابی ای مومد! سالم مرا به علی

است که باران را بهر بنهدگانم نهازل     {حجت من بر خلقم خواهد بود. به واسطه علی

او را  ،پهس  .سنجمکنم و روز قیامت بندگانم را با من میکنم و بال را از خلقم دور میمی

ید با نزد من در جایگاو صدق قهرار گیریهد و   نمایاش پیروی و از امر و نهیاطاعت کنید 

 1«.بهشتم را مبا  شما گردانم و جایگاو شما را با اشقیا از دشمنانم قرار ندهم

  

                                                           
ُ.139،ُص38ُ.ُهمن ،ُج1ُ


