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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1998ههر  17 :تاریخ                                   سوره بقره موضوع کلی:     

 0440صفش  01 هصادف با:   و سرّ اختالف مرتبه                                          مراتب خالفت ـ 03آیه  موضوع جزئی:      

 6 جلسه:                                                                                                                                                          

ّ  الحمدهّلل}   {  ارهین و اللعن للی اعدائهم اجمعینالط    للی ححمد و لهاهّلل یالعالمین و صل    ب
 جلسه گذشتهخالصه 

خلیفهِ تهِ   سَسُ تمشُ هشتَغ است، هؽشح ضذ. ػشض ضذ  01تحث دس هشاتة خالفت تَد وِ دس ریل هثاحثی وِ تِ آیِ 

ّها   هؼٌای وسی است وِ هظْش ٍ هشآت ٍ آیٌِ اسواء ٍ صفات خذاًٍذ تثاسن ٍ تؼالی است ٍ ایي حمیمت تیي ّوِ اًساى

اًهذ، لهزا هشاتهة     هٌذی اص ایي هظْشیت ٍ هشآتیهت هتفهاٍت   افشاد اص خْت هیضاى تْشُتا تَخِ تِ ایٌىِ  لزاهطتشن است؛ 

سَسُ تمشُ، آدم اتَالثطش است وِ تِ ػٌَاى یه اًساى واههل دس   01ضَد. ّش چٌذ هصذاق سٍضي آیِ  خالفت هختلف هی

 ضَد.  تشای خالفت اٍ تصَیش هی هشاتة ػالی است. الثتِ هشتثِ اػلی اص آدم اتَالثطش ٍ ًیض هشتثِ هادٍى ّن

 ف مزتبه در خالفتاختالزّ س

تَاًین تگَیین سشّ اختالف هشتثِ ػلن تِ اسواء الْی است؛ یؼٌی همذاس ػلن ٍ آگاّی ٍ هؼشفت اًساى تهِ   دس یه خولِ هی

اسواء ٍ صفات خذاًٍهذ   تِیك اػلن هصاد ضَد. چَى اًساى واهل اسواء ٍ صفات، تاػث تؼییي هشتثِ ٍ دسخِ خالفت هی

است، لْشاً دس تاالتشیي هشاتة است ٍ لزا رات ٍ صفات اٍ، خلیفِ رات ٍ صفات خذاست ٍ افؼال ٍ آثاس اٍ ّهن خلیفهِ   

افؼال ٍ آثاس خذاًٍذ است. تاالتشیي هشاتة هتؼلك تِ ٍخَد پیاهثش هىشم اسالم)ظ( ٍ آى حمیمت هحوذیِ است وِ اػلهن  

ای تشای تؼییي هشتثهِ ٍ   ء الْی ٍ صفات ٍخَد ًذاسد؛ اٍ تاالتشیي هشتثِ است. پس اگش تخَاّین یه ظاتؽِاص اٍ تِ اسوا

هؽلثی وِ خذاًٍذ دس ّویي آیِ تِ دسخِ خالفت اًساى اص خذاًٍذ روش وٌین، ػثاست است اص ػلن تِ اسواء ٍ صفات الْی؛ 

؛ اتتذا خَدش 2«ٍٓػٓلَّنٓ آدٓمٓ الْأَسٕوٓاءٓ وُلَّْٓا»فشهایذ:  ، تِ ّویي خْت دس اداهِ هی0«َىَإًِ ّی أَػٕلَنٔ هٓا لَا تَؼٕلَؤ»آى اضاسُ فشهَدُ: 

تیٌیهذ دس   اسواء ٍ صفات الْی سا تؼلّن وشد ٍ تؼذ تِ اٍ دستَس داد وِ ایي اسواء سا تِ هالئىِ ّن تؼلین تذُ. ایٌىِ ضوا هی

ٍاسد ضذُ وِ هٌظَس اص ایي اسواء، هحوذ ٍ آل هحوذ)ظ( ّسهتٌذ،  « اءٓ وُلَّْٓآٍػٓلَّنٓ آدٓمٓ الْأَسٕوٓ»تشخی سٍایات دس ریل آیِ 

ِ پیاهثش)ظ(، یا تِ خصَظ هثال اص پیاهثش)ظ( ٍ اهیشالوؤهٌیي)ع( ًام تشدُ، تشای ییا پیاهثش)ظ( ٍ اهیشالوؤهٌیي)ع( ٍ رس

لین اسواء ٍ صفات خذاًٍذ چِ تسا تذٍى هٌذ اص آى صفات ٍ اسواء تَدًذ؛ یؼٌی تؼ آى است وِ ایٌْا دس هشاتة تاالتش تْشُ

ٍاسؽِ تِ آدم اتَالثطش ّن هوىي ًثَد. تِ ػثاست دیگش آدم اتَالثطش ظشفیت هظْشیت ٍ هشآتیت تشای ّوِ اسواء ٍ صفات 

سا ًذاضتِ است. تٌْا وسی وِ تذٍى ٍاسؽِ لاتلیت هظْشیت تشای صفات ٍ اسواء الْی داضتِ،  تشیي دسخِ دس ػالی خذاًٍذ
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دادُ ضذ ٍ ٍاسؽِ فیط ٍ افاظِ حك تؼالی تِ  تؼلین تِ ایطاىوِ دس لَس ًضٍل  است )ظ(ٍخَد همذس ًثی هىشم اسالم

 سایش هَخَدات ضذ ٍ هَخَدات دیگش اص ل ثل ٍ سشیاى ٍخَد اٍ ٍخَد پیذا وشدًذ. 

آى ّای واهل هثل پیاهثش)ظ( ٍ رسیِ ایطاى، تهشای   تٌاتشایي اگش دس سٍایات ّن اسواء تؽثیك دادُ ضذُ تش تؼعی اص اًساى

است وِ ایي ٍخَدات ًَساًی دس هشتثِ خالفت تاالتش اص آدم اتَالثطش ّستٌذ ٍ اگش آدم اتَالثطش ایي حمایك سا تلمی وشدُ، 

ذاس ػلن تِ اسواء ٍ هم خالفت اص هشتثِاست. چَى  تلمی وشدُهشتثِ تاالتش اص خَدش  اصصفات ٍ اسواء الْی سا دس ٍالغ 

ای وِ پیاهثش)ظ( ػلن تِ اسواء پیذا وهشد، ػلهن پیهذا     تَاًست تِ اًذاصُ اتَالثطش ًوی ، لزا آدمضَد حاصل هیصفات الْی 

ضهَد خلیفهِ     ضَد، ٍ آدم اتَالثطش هی ٍاسؽِ خذا هی تش است، خلیفِ تی وٌذ. چَى همذاس آگاّی پیاهثش)ظ( اص ّوِ افضٍى

شد، ػلن پیذا وٌذ؛ لزا ػلن پیاهثش)ظ( تهِ اسهواء   ای وِ پیاهثش)ظ( ػلن تِ اسواء پیذا و تَاًذ تِ اًذاصُ خلیفِ خذا. اٍ ًوی

ضَد؛ اها چَى آدم اتَالثطش تا ٍاسؽِ ػلن تِ اسهواء الْهی پیهذا     ٍاسؽِ خذا هی ٍاسؽِ است ٍ دس ًتیدِ خلیفِ تی الْی تی

ٌیي)ع( ٍ تشی اص خالفت لشاس داسد. ّویي ًسثت تِ تیي اهیشالوؤه وشدُ، تا ایٌىِ اًساى واهل است ٍلی دس یه هشتثِ پاییي

پس سشّ اختالف هشتثِ دس ّوِ سؽَح خالفت اًساى اص خذاًٍذ، همذاس ػلن اًساى تِ اسواء الْهی  پیاهثش)ظ( ًیض ّست. 

 است. 

آى ًیست وِ اًساى ایي اسواء سا تطٌَد ٍ دسرّي تسپاسد؛ اگهش ایٌؽهَس تاضهذ ضخصهی      ّن هٌظَس اص ػلن تِ اسواء الْی

ٍ حتی هوىي است تتَاًذ هؼٌا ٍ هفَْم ایي ىایه ایي اسواء ٍ صفات سا تطٌَد تَاًذ دػای خَضي وثیش سا تخَاًذ ٍ ی هی

ػلن تِ اسواء یؼٌی آگاّیِ اص ًَع ػلن حعَسی تِ ایي اسواء است ٍ ًِ  اص صفات ٍ اسواء سا ّن تصَس وٌذ. ٍلی هٌظَس

ه وافشی تتَاًذ ّوِ ایٌْا سا تصَیش وٌذ ػلن حصَلی؛ یؼٌی ٍاخذیت ًفس ًسثت تِ ایي اسواء، ٍ اال هوىي است حتی ی

. هٌظَس اص ػلن تِ اسواء تاضذالفت سا تِ فؼلیت تثذیل ًىشدُ ٍ تش آى استذالل ٍ تشّاى الاهِ وٌذ، اها ّیچ ٍلت لاتلیت خ

یي ػلن است وِ ًتیدهِ آى  ، ا0«إًَِّوٓا یٓخْطَى اللَّهِٓ ه يْ ػ ثٓاد ُ  الْؼٔلَوٓاءٔ»الْی ایي است؛ ایي ػلوی است وِ دستاسُ آى فشهَدُ: 

ضًَذ ٍ ًِ ّش ػالوی وهِ   ضاى اّل خطیت هی خطیت اص خذاًٍذ تثاسن ٍ تؼالی است؛ ایي ػلوا ّستٌذ وِ تِ خاؼش ػلن

 ّا ٍ لعایای هختلف ػلَم گًَاگَى تاضذ.  رّي اٍ اًثاضتِ اص اصؽالحات ٍ فشهَل

 خالفتمزاتب 

 :خالفت اًساى تصَیش وٌینتَاًین پٌح هشتثِ تشای  تِ ّش حال تا تَخِ تِ ایي ًىتِ ها هی

ات ٍ اسواء الْی ػیي ٍخهَد اٍ  وِ صفیىی للِ خالفت است، یؼٌی تاالتشیي هشتثِ خالفت اًساى؛ ٍ آى ایي  اول:هرتبه 

ِ هتؼلهك  ّواًؽَس وِ صفاتص ػیي رات اٍست. ایي تاالتشیي هشتثِ خالفت وهِ   .صفات ووالی ػیي رات اٍ ضَد .ضَد  ته

ٍخَد ًَساًی پیاهثش هىشم اسالم)ظ( است، صفات دس ایطاى ػیي رات ضذُ، ًِ ایٌىِ دٍئیت تاضذ ٍ ایهي خضئهی اص آى   
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ٍخَد تاضذ. دس پیاهثش)ظ( ٍ رسیِ پیاهثش ه تا تفاٍتی ّن وِ تیي آًاى ّست ه صفات خذاًٍذ ػیي رات آًْاسهت. ایهي     

 ضًَذ. الثتِ دٍ ًىتِ دس ایي ساتؽِ لاتل روش است: «الیوسِ اال الوؽْشٍى»ضَد آًْا  چیضی است وِ تاػث هی

س ههَسد  دضَد، سٍضي است وِ ایي هحذٍد تِ حذٍد اهىاًی است. ایي صفات  ػیي رات هی اٍگَیین صفات  . ایٌىِ هی0

 هحذٍد تِ حذ اهىاًی است. ّا  اًذ ٍ هحذٍد تِ حذ اهىاى ًیستٌذ؛ اها دس هَسد اًساى ًْایت خذاًٍذ تی

گَیین ػیٌیت ٍ ٍحذت صفات ٍ رات دس هَسد تاالتشیي هشتثِ خالفت ٍخَد داسد، ایي دس ٍالهغ تها هالحظهِ     . اگش هی2

ّواى حذ اهىاًی است. لزا ایي اضىال ٍ سؤال ایداد ًطَد وِ ٍحذت رات ٍ صفات فمػ دس هَسد خذاًٍذ هتصَس است 

ی است. هٌظَس اص ایي ػیٌیت ٍ ٍحهذت رات ٍ صهفت دس   ٍ دس غیش خذاًٍذ اصال هؼٌا ًذاسد وِ تگَیین رات ٍ صفت یى

خلیفِ ٍ تاالتشیي هشتثِ خالفت، ایي اتحاد ٍ ووال دس ّویي حذ است؛ یؼٌی دس حذ اهىاًی است. لزا تها ػیٌیهت رات ٍ   

 صفات خذاًٍذ ًثایذ هخلَغ ضَد. 

ایي صفات ػیي رات ًیسهتٌذ؛   ایي است وِ صفات ووالی خذاًٍذ دس خلیفِ تِ ًحَ خضئیت هحمك ضَد. یؼٌی :هرتبه دوم

هٌذی اص اسواء ٍ صفات  لزا اگش ایي صفات خضئی اص رات اٍ ضذ ٍ ًِ ػیي رات، دس ٍالغ ایٌدا خالفت دس ّواى حذ تْشُ

 تش اص حذ پیاهثش)ظ( ٍ اًثیا تاضذ.  ّایی پاییي الْی است. الثتِ ایي ّن هوىي است دس اًساى

تیٌیذ  ًٍذ دس خلیفِ سسَخ وشدُ ٍ هلىِ ضذُ است. یه ٍلت وسی سا هیتِ ًحَی است وِ صفات ووالی خذا :هرتبه سوم

تیٌیذ وِ ستاسیت ٍ پَضاًذى ػیَب دیگشاى تهشای اٍ هلىهِ ضهذُ     وِ تشخَسداس اص هلىِ ػذالت است؛ یا هثالً وسی سا هی

ذ. چیضی وهِ هلىهِ   است. ایي فعائل اخاللی دس اٍ هلىِ ضذُ، اها ایي تذیي هؼٌا ًیست وِ تِ ّیچ ٍخِ لاتل صٍال ًثاض

تَاًذ هشتىة فسهك   افتذ. وسی وِ هلىِ ػذالت داسد ًوی وسی ضَد، لاتل صٍال ّست ٍلی ایي صٍال وٌذ ٍ آسام اتفاق هی

ضَد؟ هوىي است تِ هشٍس ٍ آسام آسام ٍ دس اثش اغَاء ضیؽاى ایي هلىِ سا اص دست تذّهذ، ٍلهی ایهي صٍال تهِ سهشػت      

صفات خذاًٍذ ٍ ایي وواالت دس ٍخَد اٍ هلىِ ضَد، دس حذ ّویي هلىِ خلیفهِ   وساًی وِ هلىِ ًذاسًذ ًیست. اگش ایي

تَاًذ تِ هشٍس صائل ضَد. دسست است وِ ها گفتین همام خالفت اسهتوشاس داسد، هٌتْهی اسهتوشاس تهِ      خذاست، وِ الثتِ هی

 ضَد.  تَاًذ دس اٍ صائل ضشغ همذهات آى؛ اها اگش وسی ایي هلىِ سا اص دست تذّذ، ایي خالفت هی

ضَد وِ دس  ایي است وِ صفات ووالی خذاًٍذ دس حاالتی ظَْس پیذا وٌذ. یؼٌی یه حالی تشای اٍ پیذا هی :هرتبه چهارم

وٌذ. یه اًساى هؼوَلی وِ هوىي است فعائل اخاللی دس اٍ تثهذیل تهِ هلىهِ     آى حال ایي صفت تشٍص ٍ ظَْس پیذا هی

ش یه صفت ٍ ووال اص وواالت خذاًٍذ تاضذ. ایٌىِ یه آدهی هلىهِ  تَاًذ هظْ ًطذُ تاضذ، اها دس یه ضشایػ خاظ هی

دس آى حهال   وٌهذ،  وِ تِ ػذالت سفتهاس ههی   ضَد ایداد هی تشای اٍ ػذالت ًذاسد ،اها دس یه لحظِ ٍ حالی یه ضشایؽی

ضهَد،   ای وِ ایي حال دس اٍ پیذا هی تَاًین تگَیین خلیفِ خذاست. دس حاالت دیگشش خلیفِ خذا ًیست، اها آى لحظِ هی

د. چِ خَب است وِ اًساى  ٍ حذالل دس اهثال ها تهِ خهای ایٌىهِ دس توهام ػوهش فمهػ دس       ضَ آى لحظِ خلیفِ خذا هی

لحظاتی تِ همام خالفت تشسذ، حذالل هلىِ داضتین تاضین ٍ فعائل اخاللی دس ها هلىِ ضذُ تاضذ. وسی وِ هثال صذق ٍ 
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گَیذ، اّل غیثهت ٍ   ش دسٍؽ هیساستی دس اٍ هلىِ است، اص ایي خْت هظْش ٍ هشآت خذاًٍذ است. اگش وسی دس توام ػو

هٌذ اص همام خالفهت   ای اص خالفت ًثشدُ است؛ اها اگش دس یه لحظِ ساست تگَیذ، دس آى حال تْشُ تْوت است، لْشا تْشُ

این ٍ چمذس ایي خلؼت سا تِ دست خَدهاى اص لاهت خهَیص   ضَد. ها چمذس دس ػوشهاى خلؼت خالفت سا تش تي وشدُ هی

ّستین. آیا ایي اسوص خالفت است یا تِ تهاصی   لثاسایي س حال پَضیذى ٍ دس آٍسدى ا دائواً دخاسج وشدین. خیلی اص ه

پزیشد اها تایذ تِ حال خَدههاى تأسهف تخهَسین وهِ ػوشههاى تهِ        است؟ گشچِ خذاًٍذ ّویي سا ّن هی خالفت گشفتي

وٌین  اسّا تِ تي هیپَضیذى خلؼت خالفت الْی ٍ خاسج وشدى آى گزضتِ است. هوىي است دس یه سٍص ایي خلؼت سا ت

آٍسین. اگش اسصش خالفت الْی سا تذاًین، ٍ ًیض تذاًین وِ خذاًٍذ ایي ّذیِ گشاًثْها سا   اها تالفاصلِ آى سا اص تي تیشٍى هی

 دّین وِ ایي خلؼت سا تش تي وٌین ٍ اص تي خاسج وٌین؟  تِ اًساى دادُ وِ ها خلیفِ اٍ ضَین، تِ خَدهاى اخاصُ هی

تش است. حتی دس یه حال ٍ لحظاتی ّن صهفات ووهالی دس اٍ    آى است وِ وسی حتی اص ایي پاییيخالفت  :هرتبه پنجن

گاُ ایي استؼذاد  هٌذی اص اسواء ٍ صفات خذا سا داسد اها ّیچ ضَد. استؼذاد ایي وواالت ٍ خالفت تِ هؼٌای تْشُ پیذا ًوی

خالفت ًیسهت تلىهِ اسهتؼذاد خالفهت ٍ اسهتؼذاد      تشیي هشتثِ خالفت است؛ دس ٍالغ ایي  سسذ. ایي پاییي تِ فؼلیت ًوی

 هٌذی اص ایي صفات است.  تْشُ

 تهشای ضهَد تها فؼلیهت تهام؛      ای داسد وِ اص لَُ هحط خالفت ضشٍع هی پس خالفت دس ٍالغ یه داهٌِ تسیاس گستشدُ

تل تصَیش است. ایي اخوالی اص تحث هشاتة خالفت تَد؛ الثتِ لاحذالل ایي پٌح هشتثِ  ،هَخَد هوىٌی هثل اًساى خالفت

 شّای دیگشی ّن دس ایٌدا ّست؛ ها سٍایات صیادی داسین وِ خالفت سا تِ ّویي هؼٌا تیاى وشدُ ٍ ایي خالفت سا ت تحث

سا تیهاى وهشدُ    ٍخَد ًَساًی پیاهثش)ظ( ٍ رسیِ پیاهثش)ع( تؽثیك دادُ ٍ آثاس ٍ هَاّثی وِ تش خالفت اًساى هشتة اسهت 

اى ضاء اهلل تؼذ اص تؼؽیالت هاُ صفش پیگیشی خَاّین وشد. چٌذ خولِ ٍ ػثاست دیگش اص ایي آیِ تالی هاًهذُ   سا یي. ااست

 وِ دس خلسات آیٌذُ دًثال خَاّین وشد. 
 

 «الؼالویي ِ سبٍّالحوذ للّ»


