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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
به نستعین أنه خیرا ناصر و معین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل  

 فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من االن الی قیام یوم الدین الهی و انطقنی بالهدی والهمنی التقوا قو علی 
 . خدمتك جوارحی و اشدد علی العزیمة جوانحی و هب لی الجد فی خشیتك، و الدوام فی االتصال بخدمتك

 الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة امیرالمومنین واالئمة المعصومین

یعنی مجموعه مباحثی راجع به   آن هم بخش وصایت عامه،   ،در مصادر شیعی در باب وصایت  فعال بحث ما، بررسی روایات اهل بیت

به   های امیرالمؤمنینپیامبر ما و ویژگی  ویژگی های اوصیایپیامبر ما،    ود به وصایت خاصه و وصایت اوصیایوصایت اوصیا و بعد ور

 . اگر رسیدیم شاءاهلل ان ؛که آن فاز دوم بحث استمی باشد  عنوان وصی اول رسول خدا

  . بحث مشاکل اوصیاست  .ظایف انبیاء نسبت به اوصیاء استبحث و  .، بحث ویژگی های وصایت استبحث هایی که امروز خواهیم داشت

   . دسته بندی شده برایتان عرض می کنم و بحث آثار انکار وصایت اوصیاست که یکی پس از دیگری این ها را سلسله وار

 : ویژگی های وصایت در اوصیا

 وصایت در آل پیامبران: ( 1

  ، ل و خاندان پیامبران بودهآ: این منطق قرآنی دارد، هر پیغمبری وصی داشته است و وصایت اوصیا در  137صفحه    33جلد    ،بحاردرس:  آ

اله کسری و قیصر، جانشینی    مثل  ؟گویند این چه فکری است که شیعه داردد و میاشکال دارن  برخی از سنی ها  .ی استاین سنت 

 ؛ می گوییم شورا بگذارید  ما  اما   ،ستاز نسل پیغمبر و اوالد و ذریه پیغمبر ا  جانشین پیغمبر  را شما وراثتی کردید و می گویید   پیغمبر

و حاکمیت او، والیت و جانشینی او را بردید در محدوده    اما شما چه کردید؟ حکومت پیغمبر  .هر کسی که قابلیت دارد را انتخاب کنید

 ! ی کردید حکومت وراثت !ن حکومت کسری و قیصر کردیدپس هما  .جانشینانش

 گوییم:  در جواب ما می

 . بوده و هر وصی از ذریه او «لکل نبی وصی» ؛طور بوده سنت همه انبیاء همین اوال

   . همین دوازده معصوم  ،اال برای ذریه پیغمبر ،هایی برای اوصیا ذکر می کنیم که این شرایط ال ینطبق استما شرایط و ویژگی ثانیا

این دوازده ویژگی الینطبق اال برای ذریه   . دوازده ویژگی ذکر کردیم  .اعلمیت، برتری  نص، عصمت، اعجاز،   . تان ذکر کردیمشرایطش را برای

 وانگهی منطق قرآن را نگاه کنید:  .است پیغمبر

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم  
َقْد آَتْیَنا آَل ِإْبَراِهیَم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة  ْضِلِه فَ ُه ِمْن فَ اَس َعَلی َما آَتاُهُم الَلَّ ْم َیْحُسُدوَن الَنَّ

َ
 َوآَتْیَناُهْم ُمْلًکا َعِظیًماأ

د بگوید خدایا چرا قوم و خویش بازی کردی؟ چرا به آل ابراهیم ملک عظیم  ی خب یکی بیا  .او  آل  .ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم

 این چیست؟  !هرکسی قابلیت داشت  ،سلطه دادی؟ می گذاشتی مردم شورا می گذاشتند دادی؟ سلطنت و

   .همان اهلیت که در جلسه گذشته عرض کردم . دارندبرای این مقام پتانسیل بسیار باالیی  ءاما حقیقت این است که ذریه انبیا

ُكَلَها ُكَلَّ ِحیٍن 
ُ
َماِء ُتْؤِتي أ ْرُعَها ِفي الَسَّ ْصُلَها َثاِبٌت َوفَ

َ
َبٍة أ َبًة َكَشَجَرٍة َطِیَّ َها« »و َمَثًًل َكِلَمًة َطِیَّ ِن َرِبَّ  ِبِإذْ

پس   .طیبه، شجره پیامبران استاین شجره    .های با طراوت می دهد  گاین شجره طیبه است که شاخ و برگ های خوب و محکم و بر

 .در مسیر او و خلفایش ایجاد شوداز این شجره ادامه دهندگان راه پیامبران باید 
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َماِء َو َمَثُل َكِلمَ  ْرُعَها ِفي الَسَّ
َ
ْصُلَها َثاِبٌت َوف

َ
َبٍة أ َبًة َكَشَجَرٍة َطِیَّ ُه َمَثًًل َكِلَمًة َطِیَّ ْت ِمْن  ٍة َخِبیَثٍة َكَش »َضَرَب الَلَّ َجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتَثَّ

ْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر«
َ
ْوِق اْْل

َ
 ف

ْرِض«مثل خانواده های َپست مثل  
َ
ْوِق اْْل

َ
ْت ِمْن ف بادهای روزگار شکست نخورد،    درخت اگر می خواهد در تالطم  »َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتَثَّ

به قول بیشتر در زمین فرو رفته باشد و  درخت  چه ریشه  هر  .و ریشه دار باشد  عریق  .باید ریشه داشته باشد  ،هایش نشکند  شاخ و برگ

»َو َمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثٍة  خم کند و شاخه هایش بشکند اما    تواندنمی  هایش را طوفان  شاخ و برگ  .باشد، مستحکم تر استها عریق    عرب
ْوِق  

َ
ْت ِمْن ف ْرِض«َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتَثَّ

َ
از جا می    ،یک باد که بیاید   ،ن بکارید و ریشه اش عریق نشودن ابتدای زمیدرخت را همی  اْْل

ْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر«برد  کند و می 
َ
ْوِق اْْل

َ
ْت ِمْن ف  .اضطراب دارد طرف در بادها از این طرف و آن قرار ندارد، »اْجُتَثَّ

ْم این است اهلیت    .که شجره طیبه دارندکسانی هستند    ،ر راه دین ثبات قدم دارندکه د  مردان خدایی  ، ا که ثابت قدم هستنده  آن
َ
»أ

َقْد آَتْیَنا آَل ِإْبَراِهیَم َواْلِحْکَمَة و آَتْیَناُهْم مُ 
َ
ْضِلِه ف

َ
ُه ِمْن ف اَس َعَلی َما آَتاُهُم الَلَّ  ْلًکا َعِظیًما«َیْحُسُدوَن الَنَّ

تو   .شکال کن به موسیدیگر، برو ااشکال کن برو به انبیاء   .نعوذ باهلل تعالیخب اگر شما به شیعه اشکال دارید، بروید اشکال به خدا کنید 

با  موسی چرا    :بگو  برو به موسی  .یه که قبال خواندمهمان آ  .یگر و به خدا اشکال داریداشکال داری، به پیامبران د  در واقع به موسی

ْهِلی هارون و اخی«کنی و می گویی:    خویش بازی می   قوم
َ
دادی؟ بگو   او   خدایا چرا خواسته این را به  »َو اْجَعْل ِلي َوِزیًرا ِمْن أ

وِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسی«  چرا گفتی   .بروند شورا بگذارند و امر را با شورا تمام کنند
ُ
برادر تو را از اهل   .ما به تو خواسته ات را دادیم  »َقْد أ

هم به لحاظ قرآنی و سنت  ، هم به لحاظ روانشناسیهم به لحاظ تربیتی .نص قرآن استوصایت در آل پیامبران  .خودت وزیر قرار دادیم

 . همه انبیاء این بوده

یک قسمت آن را عرض می کنم، حضرت به معاویه می    .ندجا چه می گوی  ببینید در آن  .به معاویه  نامه ای دارد امیرالمؤمنان علی

 فرمایند:  

ْوَصی اْبَنُه َیْعُقوَب َو َیْعُقوَب 
َ
نَّ ِإْبَراِهیَم أ

َ
َلْم َتْعَلْم أ

َ
ْوَصی »أ

َ
َة   أ ْوَصی ِإَلی آِلِه ُسنَّ

َ
دًا أ نَّ ُمَحمَّ

َ
َبِنیِه ِإْذ َحَضَرُه اْلَمْوُت َو أ

 ِإْبَراِهیَم« 
   .را احیا کرده است هم سنت ابراهیم پیغمبر 

ین« ِبیِّ ٌة ِفي النَّ ُه َلْیَس َلَك ِمْنُهْم َو اَل ِمْنُه ُسنَّ َمَرُه اللَّ
َ
یَن اْقِتَداًء ِبِهْم َكَما أ ِبیِّ  »َو النَّ

 پیغمبر  لمال آاین خالفت    .است  ل پیغمبرال تو نیست معاویه، این سنت مال آاین سنت م  .خداست اما تو این سنت را نداری  دستور

 . اقتدا کرده به چه کسی؟ اقتدا کرده به انبیاء بر وصیت بر آلش و پیغمبراست 

 ن بخوانم این هم از بحار است:  یا یک عبارت دیگری برایتا

 »ولکل نبی وصیه فی اله« 

 کتمان در وصایت  ( 2

وصی اولی اش شهید شد و هابیل    .کتمان نشد  آدم  ت وصی حضرتوصای  از زمان حضرت آدم  :29  حدیث  240صفحه    11جلد    حارب

از آن موقع امر آمد به کتمان در وصایت و هر پیغمبری وصی خودش را اول    .وصایتش پنهان نبود و موجب حسادت شد چون    .کشته شد

   .مشخص شودذر زمان این وصایت آرام به مرور زمان و در گ ،کتمان می کرد تا آرام

 

ِبی َعْبِداللِه 
َ
ْوَصی آَدُم َقاَل  َعْن ِهَشاِم ْبِن اْلَحَکِم َعْن أ

َ
ا أ ِإلی َهاِبیَل َحَسَدُه َقاِبیُل فقتلُه، َفَوَهَب اللُه َتَعاَلی آلَِدَم   : لمَّ

ْن ُیوِصَی إ
َ
َمَرُه أ

َ
ِة َفَقاَل َقاِبیُل ِلِهَبِة اللِه ِهَبَة اللِه َوأ ُة ِباْلِکْتَماِن ِفی اْلَوِصیَّ نَّ ْن َیکتَم َذِلَك َقاَل: َفَجَرِت السُّ

َ
َمَرُه أ

َ
: َقْد  لْیِه وأ

ْو َنَطْقَت ِبَشْی 
َ
ْظَهْرَت َذِلَك أ

َ
ْوَصی ِإَلْیَك َفِإْن أ

َ
َباَك َقْد أ

َ
نَّ أ

َ
َك َكَما قتلُت َعِلْمُت أ قتلنَّ

َ
َخاَك ٍء ِمْنُه ْل

َ
 أ
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ان جا بیافتد تا دیگر حسد کوچکی کنند تا آرام آرام این وصایت پیش آن  او   را ببینند، پیشمردم قابلیت های وصی  باید  در گذر زمان  

  ، تینده تو چه هس دهد و بگوید آبیست  را  نمره اش    ،که قابلیت های ایشان بروز و ظهور کند  بدون این   ، در گذر زماناستاد  اما اگر    ،نورزند

و بقیه   ظهور و بروز دهد  ل تاریخ درسقابلیت های خودش را در گذر زمان، در طو  معلوم است یک عده حسد می ورزند اما اگر خود

  . دیگر تبعیض نیست  .من ندارم  ،خاموش می شود و می گوید او دارد  آنکم تر می شود و شعله  این حسد    ،ببینند این قابلیت ها را ندارند

ْوَصی آَدُم »ببینید چه می گوید:    ؛طور  نجا هم همی  این
َ
ا أ   ،نی کرد را عل  از ابتدا وصی اش  «قابیل فقتلة  ِإَلی َهاِبیَل َحَسَده   َلمَّ

َوَهَب اللُه َتَعاَلی آلَِدَم ِهَبَة اللِه »  کشت  راقابیل    ،حسد ورزید
َ
و  لو داد  وصایتش را    . هابیل بود  او  اولوصی    .وصی دومی داشت  آدم  «ف

  « و امره ان یکتم ذالک »وصیت کن    به او خدا امر کرد به آدم که    «و امره ان یوصی الیه»شد    اووصی  اهلل    هبة بعد    .او را کشتند
از آن موقع دیگر سنت به کتمان   «فجرت السنة بالکتمان فی الوصیة»بعد حضرت می گوید    .کنی، لو نده   این دفعه باید کتمان

 . تا در گذر زمانپخش نشود علنی اهلش و هر جایی از ابتدا باید کتمان می شد به جز از  .وصیت شد

 

 اخذ میثاق بر وصایت:( 3

   :68حدیث  58صفحه  48حار جلد ب

 : عن االمام الکاظم

 ان الله اخذ میثاق الوصیین علی الوصایه
   . که ادامه دهنده راه انبیا باشندو پیمانی بر وصیین بسته خدا عهد کرده  .از این جا استفاده می شود وصایت عهد است .این عهد است 

 نزول وصایت از آسمان:( 4

از مناطق نماینده هایی    ، شخصیت هاییدارند که  ابن اثیر  و  تاریخ طبری  : سنی ها نقل کردند و  1حدیث    279صفحه    1کافی جلد  درس:  آ

به یک شرط و  .ضر هستیم اسالم آوریمما حاای محمد!  عرض می کردند:و می آمدند پیش پیغمبر مکرر  ،اعرابمختلف و قبایل مختلف 

ان »  .امر دست خدا است  «ان االمر بیدالله»حضرت می فرمایند    . جانشینی تو به ما منتقل شود  ، آن شرط این است که خالفت تو
در   نآ   رتعبی  .ستروایات این در مصادر سنی ها است که امر جانشینی من به دست خدا  .دست خدا است  کاراین    امر  «الملک بیدالله

به امر اهلل    تعیین وصی پیغمبر  .مرد آسمانی است  و وصی پیغمبراین است که امر وصایت از آسمان می آید، جانشین  ما  روایات  

یک دوره امام شناسی، یک دوره معارف امامت در محموله روایات وصایت آمده   داشتم فکر می کردم می توانیم به این تعبیر بگوییم  .است

 . اشاره شده و ما با این بیانات یک دوره امام شناسی داریم و معارف امامت با عنوان وصی در روایات اهل بیت

 : می فرمایند  امام صادق 

ٍد ص ِكَتاٌب َمْخُتوٌم ِإالَّ  ٍد ِكَتابًا َلْم ُیْنَزْل َعَلی ُمَحمَّ َماِء َعَلی ُمَحمَّ َة َنَزَلْت ِمَن َالسَّ ُد  ِإنَّ َاْلَوِصیَّ َقاَل َجْبَرِئیُل ع َیا ُمَحمَّ ُة فَ  َاْلَوِصیَّ
َقاَل َرُسوُل َاللَّ  ْهِل َبْیِتَك فَ

َ
ِتَك ِعْنَد أ مَّ

ُ
ُتَك ِفي أ ُتُه ِلَیِرَثَك  َهِذِه َوِصیَّ یَّ رِّ ِه ِمْنُهْم َو ذُ ْهِل َبْیِتي َیا َجْبَرِئیُل َقاَل َنِجیُب َاللَّ

َ
يُّ أ

َ
ِه ص أ

ِتَك ِمْن ُصْلِبِه َقاَل َو َكاَن َع  یَّ رِّ َثُه ِإْبَراِهیُم ع َو ِمیَراُثُه ِلَعِليٍّ ع َو ذُ ِة َكَما َورَّ ُبوَّ َفتَ ِعْلَم َالنُّ َح َعِليٌّ ع َاْلَخاَتَم  َلْیَها َخَواِتیُم َقاَل فَ
َلمَّ  ِمَر ِبِه ِفیَها فَ

ُ
اِنيَ َو َمَضی ِلَما أ َتَح َاْلَحَسُن ع َاْلَخاَتَم َالثَّ َل َو َمَضی ِلَما ِفیَها ُثمَّ فَ وَّ

َ
َتَح َاْلُحَسْیُن ع َاْْل يَ َاْلَحَسُن َو َمَضی فَ ا ُتُوفِّ

ْن َقاِتْل 
َ
َوَجَد ِفیَها أ اِلَث فَ ا مَ َاْلَخاَتَم َالثَّ َلمَّ َفَعَل ع فَ َهاَدِة اَل َشَهاَدَة َلُهْم ِإالَّ َمَعَك َقاَل فَ اْقُتْل َو ُتْقَتُل َو ُاْخُرْج ِبَأْقَواٍم ِللشَّ َضی   فَ

 
َ
ِن ُاْصُمْت َو أ

َ
َوَجَد ِفیَها أ اِبَع فَ َفَتَح َاْلَخاَتَم َالرَّ ِلَك فَ َعَها ِإَلی َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْیِن ع َقْبَل ذَ يَ َو  ْط َدفَ ا ُتُوفِّ َلمَّ ِرْق ِلَما ُحِجَب َاْلِعْلُم فَ

ِه  ْر ِكَتاَب َاللَّ سِّ ْن فَ
َ
َوَجَد ِفیَها أ َفَتَح َاْلَخاَتَم َاْلَخاِمَس فَ ِد ْبِن َعِليٍّ ع فَ َعَها ِإَلی ُمَحمَّ ِث ِاْبَنَك    َمَضی َدفَ َباَك َو َورِّ

َ
ْق أ َتَعاَلی َو َصدِّ

َة َو قُ  مَّ
ُ
َه َفَفَعَل ُثمَّ َو ِاْصَطِنِع َاْْل ْمِن َو اَل َتْخَش ِإالَّ َاللَّ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ُقِل َاْلَحقَّ ِفي َاْلَخْوِف َو َاْْل ِذي َیِلیِه ْم ِبَحقِّ َاللَّ  َدَفَعَها ِإَلی َالَّ
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ْن َتْذَهَب َیا
َ
َقاَل َما ِبي ِإالَّ أ

َ
َأْنَت ُهَو َقاَل ف

َ
ِذي َرَزَقَك    َقاَل ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك ف َه َالَّ ْسَأُل َاللَّ

َ
ُقْلُت أ

َ
َتْرِوَي َعَليَّ َقاَل ف

َ
 ف

ُ
ُمَعاذ

لِ 
َ

ُه ذ َعَل َاللَّ
َ
ْن َیْرُزَقَك ِمْن َعِقِبَك ِمْثَلَها َقْبَل َاْلَمَماِت َقاَل َقْد ف

َ
َمْن ُهَو ُجِعْلُت ِمْن آَباِئَك َهِذِه َاْلَمْنِزَلَة أ

َ
ُقْلُت ف

َ
 َقاَل ف

ُ
َك َیا ُمَعاذ

اِلِح َو ُهَو َراِقٌد  َشاَر ِبَیِدِه ِإَلی َاْلَعْبِد َالصَّ
َ
اِقُد َو أ  . ِفَداَك َقاَل َهَذا َالرَّ

و مکتوب سر به مهر جز راجع به وصیت   نازل شد  فرمودند: امر وصیت از آسمان در مکتوبی بر محمد  معاذ بن کثیر گوید: امام صادق 

یا محمد! این است وصیت تو درباره امتت نزد اهل بیتت  جبرئیل  . نازل نگشت  بر محمد فرمودند ای   خدا  رسول  .عرض کرد: 

علم   علی  ( و این وصیت برای این است که شو اوالد  جبرئیل! کدام اهل بیتم؟ گفت: برگزیده خدا از میان ایشان و ذریه او )علی

 گاه امام صادق آن  .و ذریه تو از پشت او است  به ارث داد و میراث این علم برای علی  نبوت را از تو ارث ببرد، چنان که ابراهیم

مهر دوم را گشود و به   سپس حسن  .عمل کرد  ،مهر اول را گشود و به آنچه در آن بود  علی  .فرمودند: آن مکتوب چند مهر داشت

جنگ »مهر سوم را گشود، دید در آن نوشته است:    حسین  شت،وفات کرد و درگذ  چون حسن  .عمل کرد  ، مور شده بودأآنچه در آن م

و هم عمل کرد و چون ا  «.برای ایشان شهادتی جز همراه تو نیست  .کن و بکش و کشته می شوی و مردمی را برای شهادت با خود ببر

سکوت کن و چون »را گشود و دید در آن نوشته است:  م او مهر چهار . داد مکتوب را به علی بن الحسین  خواست درگذرد، پیش از آن

به محمد    چون او خواست وفات کند و درگذرد، آن را  «.سر بزیر انداز  ،نسبت به علمی که پوشیده شده   .سر بزیر انداز  ، علم در پرده شده

کتاب خدای تعالی را تفسیر کن و پدرت را تصدیق نما )مثل او خاموشی  »او مهر پنجم را گشود، دید در آن نوشته است:  . داد بن علی 

بده، و امت را نیکو تربیت کن، و به حق خدای عز و جل قیام کن، و در حال ترس و امنیت حق را بگو و    تگزین( و ارث امامت را به پسر

قربانت گردم، آن شخص »معاذ گوید: من عرض کردم:    .او هم عمل کرد و سپس آن را به شخص بعد از خود داد  «جز از خدا مترس

اما این خبر را به مخالفین   (که بروی و علیه من روایت کنی )یعنی آری منم  نفرمود: ای معاذ! من از چیزی باك ندارم جز ای  «شمایید؟

ستارم که تا پیش از وفات شما، مانند عرض کردم: من از خدایی که این مقام را از پدرانت به شما رسانیده است، خوا  .و دشمنان ما مگو

و با دست   عرض کردم: او کیست قربانت گردم؟ فرمود این شخص خوابیده   . فرمود: ای معاذ! چنین کرده است  . آن را با والدت عطا کند

 . (کرد که خوابیده بودخود اشاره به عبد الصالح )موسی بن جعفر

َماءِ » َة َنَزَلْت ِمَن السَّ ٍد ص ِكَتاٌب »  .وصیت آسمانی است  «ِإنَّ اْلَوِصیَّ ٍد ِكَتابًا َلْم ُیْنَزْل َعَلی ُمَحمَّ ةُ ِإالَّ    َمْخُتوٌم   َعَلی ُمَحمَّ  «اْلَوِصیَّ
نامه را که مهر   .هرکسی نباید ببینید  .که مختوم است و مهر بر آن زده شدهچیست؟ کتابی    آنمعنی    .ر آن زده شدتنها کتابی که مهر ب

حقیقت وصیت چیست؟ اسرار وصیت چیست؟ این اسرار    . این اسرار است و هرکسی نباید اطالع پیدا کند  ،بر آن می زنند و می بندند

  ،تو باید قیام کنی   .اسراری دارد  ؟بقچه چیست  در  .با واسطه به دست امام سجاد  ، دنمنتقل می کن  به امام حسینبقچه پیچ  وصایت را  

 ؛ مده ش در ادامه خط نبوت در این وصیت آسیاست های کالن تربیتی و هدایتی امام بعد از خود ، تو باید چه کار کنی . تو باید صلح کنی

چیست؟ تو چه شئوناتی تو    حیطه وظایف  .عنی حلقه وصل، عهد به ادامه راه نبوت در کانال وصایت و امامت و جانشینیچون وصیت ی

   !شدخطاب   پیغمبربه لذا است که   .مده استاز آسمان آ .م دهی؟ این ها اسرار استداری؟ چه باید انجا

 «من ربکیا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک »

   .ستیید می کند والیت از جانب خداأ این خود ت

 اسرار وصایت: ( 5

   . اشاره کردیم در وصایت اسراری نهفته است که غیر از اولیاء خدا کسی دیگر نمی داند

جابر بن    از اصحاب سر امام باقر  .هر امامی اصحاب سر دارد  .: اسرار وصایت را اصحاب السر، ابدال می دانند343صفحه    41بحار جلد  

 یم حجم عظ  .جابر می گوید: دلم گرفته است  .این ها اسرار است  .دارد  از امام باقرجابری که حدود سی هزار روایت    .است  یزید جعفی
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یعنی بروم پخش کنم؟ فرمودند نه برو سر را درون چاه کن و در بیابان  ؟چه کنم با این ها .دلم گرفته است ،ین ریخته ااسراری که بر م

   .بگو

را چه کسی   منین علیؤلذا اسرار وصایت امیرالم  . این اسرار وصایت را جز صاحبان سر از اولیاء ندارند  .اسرار را نباید به هرکسی گفت

 « وقد كان اطلعه علی»حاال ببینید چه می گوید:    .را منتشر کرده  ه میثم دارد، سلیم دارد که اسرار آل محمددارد؟ من جمل
بان سر حوصی اسراری دارد و صا «علی علم الکثیر و اسرار الخفیة من اسرار الوصیة »میثم را مطلع ساخت  منین علیؤامیرالم 

فًل تقدموهما فتهلکوا  »روی نکرد  دباید تابع امام بود و تن   .نکاتی در آن خوابیده است  .وصیت اسراری دارد  .می توانند این ها را نگه دارند
 .کاسه داغ تر از آش نباید شوی  .از امام جلو نزد «وال تقصروا عنهما فتهلکوا

همان کسی است که تو حرارت داری اما یک زمانی اوج شجاعت    .باید تسلیم امامت باشی،  حجر بن عدیای    ،صلح کرد  اگر امام حسن

 : ابن ابی الحدیدبه قول 

ها/ َعَجَزت أكٌفَّ أرَبعوَن وأربُع »  « یا َقالَع الباِب الذي عن َهَزَّ

اما همین فرد    .ا تکان دهند و از جایش بلند کنند، بلند کرد و انداختنفر نمی توانستند آن ر  44در حالیکه    ،کسی که درب قلعه خیبر را

 : به عبارتی . مجبور است در جایی در خانه بنشیند و صبر کند

 جا دلیر ناند از شیر نر    شغاالن در آیند آچو بیشه تهی م

دید و قبالً هم که فتح خیبر را دیده بود، اسالم آورد لذا آن هنگام که آن یهودی این وضعیت را    .است منینؤاین اوج شجاعت امیرالم

شود هرچه   تواند کارهای زیادی بکند اما سکوت کرده و معلوم می این شخص می  .و گفت این شخص کسی است که تسلیم خداوند است

 .داز جانب خداوند برایش مقدر است و باید دانست که اسرار وصیه جز به صاحب سِر داده نمی شو ،که هست

ْطَلَعُه َعِليٌّ »
َ
ُث ِبَبْعِض َذِلك َو َقْد َكاَن أ ِة َفَکاَن ِمیَثٌم ُیَحدِّ ْسَراِر اْلَوِصیَّ

َ
ٍة ِمْن أ ْسَراٍر َخِفیَّ

َ
 «َعَلی ِعْلٍم َكِثیٍر َو أ

 .و سلیم هم یک قسمت دیگر را بیان کرده است  تم گاهی اوقات مردم را از این سر آگاه می ساخمیث

 سختی های وصایت: ( 6

   :65صفحه  102بحار االنوار جلد 
 است، در زیارت عسگریین می خوانیم:   زیارات 102جلد 

ْلَزْمَتُه ِحْفَظ َشِریَعِتِه »
َ
ِة ناِهضًا ِبَها َوُمْضَطِلعًا ِبَحْمِلها ، َلْم »یعنی برای او الزم کردی حفظ شریعت را    «َوأ اْسَتَقلَّ ِبَأْعَباِء اْلَوِصیَّ فَ

یعنی سختی ها،    . اعباء جمع عب است  .از وظایف اوصیاء حفظ شریعت است  . دایا تو ملزم کردی حفظ شریعت راخ  «َیْعُثْر ِفي ُمْشِکٍل 

ِة »تعبیر کرده    وصایت را به وصیت  .خودش یک تنه سختی ها را به دوش می کشد  اْسَتَقلَّ ِبَأْعَباِء اْلَوِصیَّ وصیت چه سختی هایی «  فَ

سختی هایی در پیش رو دارد و تو لطف کردی که بتواند این سختی های وصایت را یک  ،است دارد؟ کسی که ادامه دهنده راه پیامبر

  .فاستقل یعنی استقالل .تنه تحمل کند

لذا استاد ما    .دریایی از معارف را کشف می کنیم  ،دقت کنید اگر در این زیارات دقت کنیم  .نهضت وصایت  ضتی داشتند به ناماوصیا نه

ند و  به بار بنشی  امامان ما نهضتی کردند تا شریعت پیغمبر  .پیگیری کنیم  همیشه می گفت که در باب وصایت در زیارات ائمه
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در حمل بار  امامان ما    .انجام برسانندرسالت باشند و این کار را به سر  سختی های وصایت را کشیدند تا ادامه دهنده خط نبوت و متمم 

به چنین امامانی معتقد  ما    .لم یعثر از عثور است و عثور یعنی لغزش، در هیچ مشکلی هرگز لغزشی نداشتند  . جان فشانی کردند  وصایت

 .به جا گذاشتندهایی که از خود تف و لعنت و مشکالت فراوان  نهستیم نه آ

  وجوب وصایت:( 7

َضِل َعشیَرِتِه »:  72حدیث  18صفحه    15النوار جلد  بحار  :درسآ
ْ
ف

َ
ُه اْن ُیوِصَی الی أ ی اَمَرُه اللَّ ًا َحتَّ ُه َنِبیَّ  « .. .ُعْصَبِتهِمْن    ما َقَبَض اللَّ

نامه به   ربآن نامه پیغم .غدیر یعنی وصایت .را مشخص کند خودباید وصی که دستور داد  اینمگر  ، خدا جان هیچ پیغمبری را نگرفت

   .این وجوب وصایت است .دقت کنید خدا امر کرده که جان هیچ پیامبری را نمی گیرد .وصایت است

 عملکرد همه انبیا در عمل اوصیا:( 8

  .در مفهوم شناسی وصایت بسیار مهم است ، می کنم: این مطلبی که عرض 179حدیث  323صفحه  36بحار جلد درس: آ

 عملکرد اوصیاء چیست؟ 

   جایگاه اوصیا چیست؟

هُ »احتماال حدیث قدسی است  حدیث،  این ْمِر ِمْن َبْعِدِه َوِصیَّ
َ
َقاَم ِباْْل

َ
اُمُه ِإالَّ أ یَّ

َ
اْنَقَضْت أ

َ
ًا ف ْرَسْلُت َنِبیَّ

َ
ي َما أ  .می گوید اقام نه قام «ِإنِّ

  . ادامه دهنده حکومت باش بعد از من  . امور مردم باش بعد از من  تو ادامه دهنده  .مت و خالفت استاین امر حکو  .باشتو ادامه دهنده  

ولی فقط   .تدایتی بشریت اسپس کار اوصیاء ادامه راه تربیتی و ه   .راه خودش در تمام امور مردم قرار داد  یعنی ادامه دهنده  مراقام باأل

پس نبوت و وصایت به هم گره   .شدقطع  نبوت نیست چون که وحی    اال انهم ال نبی بعدی  .ما که خاتم النبیین است  در مورد پیامبر

و این   کار پیغمبروصایت یعنی ادامه دهنده    .کندوصایت یعنی گره خوردن و با هم یک شریعت را تمام می  .خوردند و مکمل یکدیگرند 

بعضی از   .خواهم اجر و جایگاه والیت و حدیث غدیر را پایین بیاورممن نمی  .وصایت یعنی ادامه دهنده راه پیغمبر  .روح وصایت است

وسط این حقیقت کتمان شده توظیفه داریم  . لذا کتمان کردند .سنی ها می گویند حدیث غدیر ظهور است اما حدیث وصایت نص است

 . کنیممستند سازی  با قرآندر بطن جامعه آن را شفاف سازی کنیم و مخالفان را 
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َث  »  :31حدیث    241صفحه    11بحار جلد   ِه ِهَبُة  َفَحَدَّ ًا    الَلَّ ِة ُوْلَدُه ِباْلِمیَثاِق ِسرَّ ُة ِباْلَوِصَیَّ َنَّ ِه الُسَّ ِه   ِهَبِة ِمْن    َفَجَرْت َو الَلَّ  « ِفي ُوْلِدِه   الَلَّ
ِه َتْحویًل»  .های الهی است که الیتغیر است  وصایت سنتی از سنت ِت الَلَّ ِه َتْبدیًًل َو َلْن َتِجَد ِلُسَنَّ ِت الَلَّ سنت های   «َفَلْن َتِجَد ِلُسَنَّ

ه لحاظ قانونی بهترین قانون تبیین شده  این از سنت های الهی است و عقالیی هم هست و ب . به جا نمی شوند الهی تغییر و تحویل و جا 

الیوم »  یک دین کامل  .شود  ن، بعد سنت نبوی و بعد سنت ولدی در سه مرحله دین می اول قرآ  .ت که مرحله ای تبیین شوداین اس
یک   .ندارندمکتبی است که در سه مرحله تشریع شده اما مخالفان این را    . مکتب کامل است  ،لذا مکتب تشیع  «اكملت لکم دینکم

با  لذا    .س می کند را هم پذیرفته اما خودش نقصی را احسا  سنت پیغمبر  .قرآن را قبول دارند که کلی است  . زنند  را لنگ می مرتبه  

  مرسله و عرف و   با ظنیات مثل قیاس و استحسان و سد ذرایع و فتح ذرایع و مصالح   . کند تکمیلآن  خواهد    غیر معصوم می   سنت صحابه

   .گوییم: نه! در سه مرحله دین کامل شد   را تکمیل کند اما ما می خواهد شریعت خود می  ...

 « الیوم اكملت لکم دینکم»
 امامت:   نشانه (  10

  : 1حدیث  284صفحه  1کافی جلد   .از ویژگی های وصایت این است که وصایت نشانه امامت است

َماِم َعًَلَماٌت »  . نشانه هایی داردامام  «ِلْْلِ

ةُ   .وصایت است ، از نشانه های امام: َو َیُکوَن ِفیِه اْلَفْضُل َو اْلَوِصیَّ
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 اعالن وصایت در بین مردم:(  11

خر عمر مدتی قبل یا اوا به عنوان غدیر ،اعالن عمومی شود از ویژگی های وصایت این است که باید یک زمانی ولو در اواخر ایام پیامبر

   .پیامبر

ْوَصی ِإَلْیِه »:  210صفحه    50بحار جلد  درس:  آ
َ
هر پیغمبری وصی خودش را باز خواهیم کرد که    بحث وظایف انبیا نسبت به اوصیا  «َو أ

ْصَحاِبِه ِبَمْشَهِد ِثَقاٍت ِمْن  »حضور مردم ابالغ کرده به عنوان وصی  را در  
َ
ْصَحاِبِه وصیت کرد و    به علی  پیغمبر  «أ

َ
  َمْشَهِد ِثَقاٍت ِمْن أ

و  غدیر  انکار کردند اما پیامبر غدیر را گرچه خیلی ها تحمل نکردند و .و بردش مهمتر است وصایت سر است .یعنی غدیر را علنی کرد

ْصَحاِبِه   ، در صحرای غدیر با جمعیتی انبوه اما وصایت را نه  .والیت را در مشهد عمومی ابالغ کردند
َ
یعنی وصایت سر   َمْشَهِد ِثَقاٍت ِمْن أ

نص است یا ظهور؟ او  حاال بگویید    . والیت دارد  منینؤالمطه دارد اما او والیت دارد، امیرسل  والیت نهایتاً   .ر استتباالوصایت    برد  .است

   .اما در وصایت چه اسراری نهفته است؟ همه حقایق در آن نهفته است ،اولی به تصرف است برای شما ،سلطه دارد

یم  سل  . بیرونشان کردند  .خواستند وصایت را بنویسند و مکتوب کنند اما عده ای نگذاشتند  می  به عنوان نمونه روز پنجشنبه پیغمبر

و    ، امام حسین، امام حسنطالب از جمله سلمان، ابوذر، عمار، علی بن ابی  گوید روز بعد عده ای افراد خاص  کند و می  نقل می

چیست؟ بگردیم که  لذا جا دارد باز شود که این اسرار    .چون از اسرار در آن نهفته است  .کرد  عده ای خواص بودند که وصایت را مکتوب

زبان میثم را   .کتاب سلیم را ببینید  . جا عرضه کنید  بگردید و در این تا یک سال دیگر  که  اسرار وصایت چیست؟ این پروژه برای شما  

اسرار وصایت خودشان را گفته از زبان این ها    منینؤالمامیررا ببینید و    منینؤزبان اخصای یاران امیرالم  .زبان عمار را ببینید  .ببینید

 . به مثل جابر بن یزید جعفی ها گفتند  . به مثل مفضل بن عمرها گفتند  . گر اسرار وصایت را به خواص گفتندهمچنین امامان دی   .اند

از اولیا الهی   صاحب سراما این اسرار به یک سری افراد    اجالی اصحاب است  .زراره یک فقیه است  ،اسراری که حتی به زراره ها داده نشده

مفضل از علو است، مقامات عالی اولیا و اوصیا   .طور نیست  اما این  ،عده ای متهم می کنند مفضل از خط غلو است نه علو  . داده شده است

درجات  بصائر البروید    .اسرار امامت به این ها داده شده است  .جابر بن یزید جعفی از علو است  .و در سینه این ها است  خدا پیش این ها 

من همین االن با خودم عهد کردم که این پروژه را تحت عنوان   .این تکلیف شما که اسرار امامت و اسرار وصایت را کشف کنید  .را ببینید

 . اسرار وصایت دنبال کنم

 . اسرار وصایت در جلسه خصوصی بوده است «من كنت موال» . اعالن والیت بود  ،روز اعالن وصایت نبود ،روز غدیر
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   . وصایت سری است و غیبی

ِه  َرُسوُل  َدَعاِني»  :است منینؤاین روایت از امیرالم: 478 صفحه 22بحار جلد   .هنگام مرگش مرا خواند پیغمبر  « ِعْنَد َمْوِتِه  اللَّ

ْخَرَج َمْن َكاَن » .( کند  انتقال پیدا می منینؤبه امیرالم که غدیر به صورت عمومی ابالغ شده است اما این سر از پیغمبر  با این)
َ
َو أ

ْسَمُع اْلِحسَّ »چه کسانی در خانه اند؟    . کردند  و همه را از خانه بیرون  «ِعْنَدُه ِفي اْلَبْیِت َغْیِري
َ
 «َواْلَبْیُت ِفیِه َجْبَرِئیُل َو اْلَمًَلِئَکُة أ

َری َشْیئاً » «.و صدای این ها را می شنیدم کردم    یل و مالئک را حس میئجبر»  :فرمایند  می  منینؤامیرالم 
َ
  .دیدم  اما چیزی نمی  «َو اَل أ

ِه »  .بیند  خود فرشته را نمی  شنود اما  می  امام صدای فرشتگان را  .ی همین استمام با نبگویند فرق ا  لذا می َأَخَذ َرُسوُل اللَّ ِكَتاَب    فَ
ِة ِمْن َیِد َجْبَرِئیَل َمْخُتوَمةً  مختومه، مهر زده   .گرفتیل  ئکتاب وصایت، نامه مختومه وصایت را از جبر  ن صحنه پیغمبردر آ  «اْلَوِصیَّ

َعَها ِإَليَّ» . شده سر است َدفَ در این   ،این سی سال چیست تکلیف تو در . توست یا علی وظیفه بعد از منیعنی این پرونده  . به من داد «فَ

َها»  .آمده ُفضَّ
َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
َها»کن    باز  را  نآ  گفت  «َو أ

َ
ْقَرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
امر غیبی است که توسط   .خواندم  هم  نگفت بخوان و م  «َفَفَعْلُت َو أ

   .یل آمدهئجبر

 .بفرستید منینؤصلواتی به روح امیرالم

 للهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ا


