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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا  الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 والیت تکوینی و تشریعی انبیاء 

در مورد انبیاء و به خصوص نبی مکرم اسالم)ص( گفتیم دالیل متقنی بر ثبوت و جعل والیت از طرف خداوند برای او یا آنها  

هستیم. قبل از اینکه این والیت در مورد ائمه معصومین)ع( ثابت و بیان شود، توجه به این مطلب الزم است که والیتی که برای  

ر انبیاء عموماً ثابت است، هم والیت تکوینی است و هم والیت تشریعی. البته مقصود از  نبی مکرم اسالم)ص( خصوصاً و سای

 بحث در اینجا والیت تشریعی است.  

 . والیت تکوینی1

برای نبی مکرم اسالم)ص( ثابت   را  کنم به دالیلی که والیت تکوینیگویی است، فقط اشاره میاجمال و خالصه   از آنجا که بنابر 

؛ البته این به معنای حصر نیست، یعنی اینطور نیست که انبیاء صرفاً دارای چنین والیتی باشند. این والیت البته با توجه به کندمی

هایی از این  تواند تحقق پیدا کند، البته به اذن الهی. نمونه حتی در غیر معصومین)ع( هم می ها و مراتب استعدادی اشخاص،  توانایی 

ایم؛ ولی حتماً قلمرو و  ایم و مشاهده کرده نوع والیت را در اولیاء خداوند، بعضی از عرفا و اهل دل و اهل سیر و سلوک دیده 

م اسالم)ص( و یکی از اهالی سیر و سلوک، خیلی متفاوت است؛  دایره این والیت و قدرت تصرف در عالم تکوین، بین نبی مکر 

 ولی اصل آن وجود دارد و قابل اثبات است؛ آن هم به دو دلیل عقل و نقل.  
 عقلی دلیل 

 توان تبیین کرد: اسالم)ص( و سایر انبیاء و اولیاء را اینگونه می دلیل عقلی والیت تکوینی برای نبی مکرم 

بگذاریم، نامی که مثالً عارفان    خداوند صادر شده هر نامی را بر آنل داریم، در قوس نزول آنچه از  در عالم دو قوس صعود و نزو 

گذارند نور محمد)ص(، اولین  اند عقل اول، یا نامی که متکلمین شیعه بر آن میاند حقیقت محمدیه، نامی که فالسفه گذاشته گذاشته 

این امری است که دلیل عقلی بر آن   است.  در افاضه وجود به عالم مادون  واسطه  او  باشد ومیمخلوق خداوند تبارک و تعالی  

اقامه شده، صرف نظر از ادله نقلی؛ و اینکه به هرحال حقیقت وجودی پیامبر)ص( و نه شخص او که در فالن تاریخ متولد شد،  

تری که در وجود برای انوار دیگری واسطه فیض الهی و افاضه وجود به سراسر عالم هستی است و این با توجه به مراتب پایین 

قهراً  رسد به عالم طبیعت و ماده، به هرحال جایگاه نبی مکرم اسالم)ص(، در قوس نزول معلوم است.  هست و همینطور تا می 

؛ و نیز در قوس  استکسی که در این جایگاه قرار دارد، البته به اذن الهی عالم تکوین هم به نوعی در تحت سیطره و نفوذ او  

پیامبر)ص( در این عالم دوباره از این عالم خاکی و از این مراحل عبور کرد و رسید به مقام خاص قرب که کسی   شخص صعود  

ها هم باید تالش کنند به آن نقطه برسند، اگر ما از این زاویه نگاه کنیم که خداوند  یارای رسیدن به آن مقام را ندارد و همه انسان

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1401 آذر 12 تاریخ:                                                                                      عدم والیت بر غیرقاعده  موضوع کلی: 

 1444  جمادی االول   8ادف با:  مص                                             -دلیل اول: آیات  –. والیت انبیاء 1 –والیات مجعول از طرف خداوند   موضوع جزئی: 

 16جلسه:                                                                                         والیت تکوینی و تشریعی انبیاء                      

                     
 



   84 
 

ها به خصوص، تعبیر  ر قوس نزول و صعود به عنوان علت غایی این عالم در نظر گرفت برای خلق انسان تبارک و تعالی اینها را د

کند که باالخره اینها علت غایی این عالم و خلق این عالم  معروف »لوالک ما خلقت االفالک« هم تقریباً اشاره به همین جهت می 

وساطت در    پسدرت دارند که بتوانند در عالم کون و مکان تصرف کنند. هستند. چنین موجوداتی با این جایگاه قهراً سیطره و ق 

ای برای افاضه از طریق آن حقیقت و نیز اینکه در قوس صعود علت غایی هستند، دلیل بر این است که چنین اشراف و احاطه 

 .  وجود داردوجود گرامی پیامبر اسالم)ص( 

 سؤال: 

وجود غیر از این   ین باشد کهتواند غیر از ادلیل گفته شده باالتر از امکان است؛ نمیاستاد: باالتر از امکان است؛ آنچه که در  

هم در مرحله حدوث و هم در مرحله بقاء وجود دارد؛ لحظه به    وابستگیشود و این    افاضهمسیر و مجرا به سایر موجودات  

ها و  لحظه این وابستگی وجود دارد. شخص پیامبر گرامی اسالم)ص( هم خودش بعد از تولد در این عالم و بعد از آن مجاهدت

به آن حقیقت پیدا کرد؛ خود  ها و البته با لطف و عنایت الهی به عنوان اینکه یک انسان برگزیده بود، اتصال  ها و تالش ریاضت 

ای که کودک بود متصل به آن حقیقت بود. ولی  توانیم بگوییم از لحظهاین شخص هم در این عالم به آن نقطه رسید و اال نمی

  توان گفت بود و نبود نمی  باالخره خود این عالم و عالم ماده هم برای شخص نبی مکرم اسالم)ص( بستری برای تعالی بیشتر بود؛

ها و مشکالتی که برای  ها و مصیبت ها، برای پیامبر)ص( علی السویه بوده است. قطعاً این مجاهدتها، امتحانات و سختی ضت ریا

آنها که هر کدامش خودش یک مصیبتی بود،   بر  بود. درپیامبر)ص( پیش آمد و صبر  پیامبر)ص(  نقل    تاریخ  باعث استکمال 

غنائم را تقسیم کرد؛ در فقه هم این بحث شده که باالخره برخی غنائم خاص ولیّ و    ها پیامبر)ص(اند که در یکی از جنگ کرده 

 حاکم است. آنجا پیامبر)ص( یکی از غنائم را برای خودش برداشت و بقیه را به رزمندگان داد. یکی از کسانی که در جنگ 

به پیامبر)ص( عرض کرد یا در یک جمعی گفت که پیامبر)ص( شنید یا مس  تقیماً به خود پیامبر)ص( عرض کرد:  حاضر بود 

ای دارند که باالخره یک جای کار باید یک  ها را برای خودت برداشتی و بقیه را به دیگران دادی. این روحیه را یک عده بهترین 

ن نه  بود، چه رنجی متحمل شد از این جمله؛ حاال ای  بری که شخصیت او از این امور مبراعالمت سؤال و اشکال بگذارند. پیام 

سر پایین   پیامبر)ص(  اند کهنوشته   ،ضرب بود و نه زخم بود، بدتر از ضرب و زخم به جسم، ضرب و زخم به روح و دل بود

انداخت و سرخ شد به شدت از این جمله تغییر رنگ چهره داد و فقط این جمله را فرمود که خدا رحمت کند برادرم موسی را  

ها و صدها برابر از این  آورد؛ ده این صبر برای پیامبر)ص( تعالی نمی  توان گفت نمی ها.  ت به خاطر صبر بر این نامالیمات و مصیب

داستان در زندگی پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه)ع( بوده است. این خیلی مصیبتش بیشتر است تا بعضی از اموری که به ظاهر برای  

های ما تحمل و سعه صدر  لباسم، متأسفانه؛ در ما و هم که ما خیلی کم داری  است  ما سخت است. تحمل و سعه صدر، چیزی

بینید اشخاصی که در یک مسجد یا جایی اهل تحمل و سعه صدر هستند چقدر در جذب قلوب  بسیار کم است. و لذا شما می 

انبیاء، نبی  مردم مؤثر و مفید و نافع هستند؛ چقدر اشخاص را از انحرافات فکری و اخالقی نجات دادند و حفظ کردند. اصالً  

کرد پیامبر؛  کردند؛ در برابر اشتباهات و مثالً خطای یک شخصی ببینید چطور برخورد می مکرم اسالم اینطور با مردم برخورد نمی

ها اصالً تحمل شنیدن یک نظری غیر از نظر بینم در بین طلبه سعه صدر و تحمل شرط اصلی معلم و هادی است. من خیلی می

آدم باید با روی باز    نیست.کنند داد و بیداد و تهمت، واقعاً این نیست؛ این راه جذب قلوب  فوری شروع میخودشان را ندارند و  
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توان  با مالطفت، تفقد، محبت، خیلی می  بد باشد، اما   ممکن است رفتارش کند،  آید سؤال میجوان می  متفاوت برخورد کند؛  با انظار

اً در بین روحانیت باید این جنبه تقویت شود؛ واقعاً نیاز به تحمل داریم و این  . ما چون خیلی مواجه هستیم، مخصوص مؤثر بود

 خواهد. تمرین می

خورد، آمد، آنقدر سنگین بود و غصه می هایی که از این رهگذر برایش پیش میخالصه اینکه پیامبر گرامی اسالم)ص( مصیبت 

روند؛ خود این بزرگترین دید که مردم دارند بیراهه میند، از اینکه میزدگفتند و تهمت می از این جهت که به او ناسزا می فقط نه

های شمشیرها در جنگ بود. در آیه قرآن دارد که نزدیک است به خاطر این  تر از زخم مصیبت برای ایشان بود. اینها خیلی مهم 

 قیقت متصل شد.  ها در این عالم خودش هم به آن حغصه قالب تهی کنی. پیامبر باالخره با این ویژگی

 دلیل نقلی

بسط و شرح بیشتر دارد، روایاتی داریم که البته    نیاز به  عالوه بر این دلیل عقلی که من خیلی خالصه به آن اشاره کردم و واقعاً

  والیت   شده که نقل  ای  عالیه مضامین    و بر اساس آنها  (ما فعالً به والیت آنها وارد نشدیم)،  وارد شده  بیتدر خصوص پیامبر یا اهل 

 کند. ثابت می برای نبی مکرم اسالم و سایر انبیاء  را

معجزاتی که برای انبیاء نقل شده، همه بر همین مدار است؛ کرامات و معجزات پیامبر مگر غیر از تصرف آنها در عالم تکوین 

در قرآن به چندین نمونه از    . استاست؟ درست است همه به اذن خداست، ولی باالخره اینها با تصرف در عالم تکوین واقع شده  

اشاره کرده و البته در مورد پیامبر هم معجزات و کرامات متعددی ذکر شده است. مثالً در    ن تصرفات و معجزات و کراماتای

رفت خطبه قاصعه امیرالمؤمنین)ع( در مورد امر پیامبر به آن درخت و اینکه از ریشه درآمد و جابجا شد و در مقابل پیامبر قرار گ

اند؛ نظایر این هم کرامات و معجزات برای پیامبر وجود دارد. اینها همه حاکی از این است که  و نظایر این، آنجا این را نقل کرده

 این والیت و قدرت تصرف در مورد پیامبر ثابت است.  

 در مورد سایر انبیاء چندین نمونه ذکر شده است: در قرآن 

  ادْعُهُنََّ   ثُمََّ  جُزْءًا  مِنْهُنََّ  جَبَلٍ  كُلَِّ  عَلَى  اجْعَلْ  ثُمََّ  إِلَیْكَ  فَصُرْهُنََّ  الطََّیْرِ  مِنَ  َأرْبَعَةً  فَخُذْفرماید »می در مورد حضرت ابراهیم خداوند    .1

ای را چند قسمت کند و این را در چهار کوه قرار دهد و بعد آنها  ؛ داستان اینکه پرنده 1« حَکِیمٌ  عَزِیزٌ  اللََّهَ  َأنََّ  وَاعْلَمْ  سَعْیًا  یَأْتِینَكَ

 را دعوت کند، این جز تصرف در عالم تکوین چیست؟ البته به اراده و اذن الهی.  

 یَدَهُ  * وََنزَعَ  مُبِینٌ  ثُعْبَانٌ  هِیَ  فَإِذَا  عَصَاهُ  فَأَلْقَىفرماید: »در مورد القاء عصای حضرت موسی و اینکه تبدیل به اژدها شد، می.  2

 2«.لِلنََّاظِرِینَ بَیْضَاءُ هِیَ فَإِذَا

  بِإِذْنِ   طَیْرًا  فَیَکُونُ  فِیهِ  فَأَنْفُخُ  الطََّیْرِ  كَهَیْئَةِ  الطَِّینِ  مِنَ  لَکُمْ  أَخْلُقُ  َأِنَّی  رَبَِّکُمْ   مِنْ  بِآیَةٍ  جِئْتُکُمْ  قَدْ  َأِنَّی»فرماید:  در مورد مسیح می.  3

 ؛ 3« اللََّهِ

  عِنْدَهُ  مُسْتَقِرًَّا  رَآهُ  فَلَمََّا  طَرْفُكَ  إِلَیْكَ  یَرْتَدََّ   َأنْ  قَبْلَ  بِهِ  آتِیكَ  َأَنا   الْکِتَاِب  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ  الََّذِی  قَالَ»  فرماید:می  در مورد بلقیس.  4

 
 . 260. سوره بقره، آیه 1

 .108و  107. سوره اعراف، آیات 2

 .49. سوره آل عمران، آیه 3
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 . 1« رَبَِّی فَضْلِ مِنْ هَذَا قَالَ

این کار صورت گرفته است؛ ... در طول اراده الهی و مشیت الهی این کار از طریق اینها صورت گرفت. در همه اینها بدست اینها 

گوید تو این کار را بکن، یعنی این ، بحثی در این نیست؛ اما وقتی به او میواقع شده  به هرحال این به اراده الهی و به اذن الهی

تواند این کار را بکند، ولی  وجود و این ظرفیت را دارد که این کار را انجام دهد؛ درست است اگر خدا بخواهد یک چوب هم می 

گیرد، این مبران و نبی مکرم اسالم)ص( صورت می بینید این معجزات به وسیله پیااین ظرفیت در آنها نبوده است. اینکه شما می

دانستند اما در بسیاری از  بسا خود اینها از پیش هم نمی بخاطر استعداد وجودی اینها بوده است. البته در بعضی از این موارد، چه

نبود که حضرت عیسی  موارد این چنین نبوده است؛ زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی، این کراراً اتفاق افتاده و اینطور  

 دانست و با اراده و علم این کار را کرده است.  نداند؛ می

کند در آن مدعا؛ چه  دانستند، ولی ندانستن اینها مشکلی و مانعی ایجاد نمی بنابراین برخی موارد درست است که اینها از قبل نمی 

 کردند.  ار می اینکه در بسیاری از موارد هم با علم و اطالع از پیش اقدام به این ک

 سؤال: 

گوییم این انسان  استاد: مدعا این بود که پیامبر اکرم)ص( زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت و متولد شد، درست است ما می

هایی را برگزیده بود، با همان تعریفی که هست که اینها بیایند در این برگزیده بود، بدون تردید خداوند اراده کرده بود و انسان

توانیم بگوییم آن زمانی که متولد شد با آن زمانی که  خاکی الگو شوند برای بشر؛ ولی همین حقیقت، یعنی این شخص نمی   عالم

از دنیا رفت، در یک درجه و مرتبه بود. .... تحمل مصائب برای استکمال بود، آن را شاهد برای این آوردم که زحمات و مشقات  

ند، قطعاً در این دنیا باعث استکمال نفس پیامبر و تعالی او و باالتر رفتن درجه او شد. .... هایی که پیامبر تحمل کردو گرفتاری 

ها و بالهای زیادی را پشت سر گذاشت و  در سیر صعود گفتم که خود پیامبر هم تالش کرد در این دنیا و آزمون داد و امتحان 

طی کنیم؛ گرچه امکان رسیدن به آنجا برای ما نیست، اما  متصل شد؛ ما هم باید در قوس صعود این مسیر را    به آن حقیقت

خواستم عرض کنم اینکه پیامبر در قوس نزول آن شخصیت و آن حقیقتش بوده و اشراف بر این عالم داشته، در قوس صعود  می

خلیفه خدا، این  شود شخصیت دوم عالم هستی به معنای واقعی کلمه  هم به آنجا رسیده، کسی که در عالم هستی به یک معنا می 

؛ حاال »انی جاعل فی االرض خلیفة« که  هستخالفت فقط در حیث زعامت و ریاست بر جامعه نیست، این در عالم هستی هم 

چه زمانی خدا گفت؟ وقتی    را   »انی جاعل فی االرض خلیفة«  ولیبحث دارند که به چه معناست؛    البته  فی االرض   در مورد 

دیه بوده؟ قبلش  کنید با اینکه صادر اول از خداوند حقیقت محم ت شما این را چطور جمع میخواست آدم را خلق کند. آن وقمی

خواهیم قبل و بعد زمانی درست کنیم،  باالخره آدم ابوالبشر که خلق شد و پا به عالم ماده گذاشت، ما نمی   آدم خلق نشده بود؛

گوید که قبل از من نور خمسه طیبه  د که حضرت آدم میباالخره صادر اول از خدا همان حقیقت محمدیه بود. در روایت دار

خلق شده است. اینها همه با هم قابل جمع است و هیچ مشکلی هم نیست. اصل آن حقیقت طبیعتاً حقیقت محمدیه یا نور محمد  

شوند  ، میگیرندرار می و افاضه وجود از طریق اینهاست. وقتی اینها در این جایگاه ق بوده  و آل پیامبر، اینها اولین مخلوقات خدا

آن    پس  ؛ با اذن الهی  همه عالم هستی در تحت تصرف و سیطره آنهاست. منتهی  ، لذامجرای فیض الهی  و  رتبه دوم در عالم هستی
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حقیقت طبیعتاً این والیت را دارد. شخص پیامبر هم در تاریخ خاص در این عالم زندگی کرده، طبیعتاً این والیت را داشته ولی  

شود، از این منظر است که این حقیقتی است که در قوس نزول و صعود، جایگاه خاصی دارد  که به این شخص داده می   آن قدرتی

شود. اینها براساس اعتقادات شیعه است؛  و این جایگاه اگر مورد توجه قرار گیرد، خود به خود والیت تکوینی برای او ثابت می

 بحث و گفتگو داشته باشد.  خود این تحلیل هم ممکن است از جهاتی جای 

قابل اثبات است که پیامبر گرامی اسالم)ص( دارای والیت   اما اجماالً هم به دلیل نقلی و هم به دلیل عقلی، این مطلب کامالً 

 تکوینی است.  

 سؤال: 

شود؛ از نظر  ه نمیگذاریم محمد بن عبداهلل که در این تاریخ متولد شده، این کهم اسمش را نمی   حقیقت   آن   ،استاد: دلیل عقلی

پیامبر چه زمانی متولد شده؟ .... این شخصی که در آن تاریخ متولد شده، چطور آن وقت قبل از حضرت آدم خلق شده    زمانی

گوییم دلیل عقلی، معنایش این نیست که  است، پس معلوم است که خود این شخص نیست بلکه یک حقیقتی است. وقتی می 

شود دلیل عقلی. ما ی ما چند مقدمه را کنار هم بگذاریم، از ضمیمه آنها نتیجه بگیریم، این هم میمقدماتش همه عقلی باشند، وقت

گوییم مثالً اشرف مخلوقات در این عالم انسان است. اشرف نه فقط اینکه احترام بیشتری دارد،  چند مقدمه در اینجا داریم؛ می

گوید »انی جاعل فی االرض خلیفة«،  ؛ وقتی خداوند می دارد   با دیگرانگوییم اشرف یعنی سعه وجودی غیر قابل مقایسه  وقتی می 

گوییم این خلیفه با مستخلف باید نسبتی داشته باشد، سنخیت داشته باشد؛ اینکه در بین همه موجودات این موجود است که  می

رسیم، این مقدمات  آنها به این نتیجه می   گوییم با ضمیمهسنخیت دارد، به استناد برخی آیات قرآن، روایات، این مقدماتی که ما می 

بعضاً نقلی هستند و به آیات قرآن اتکاء دارند، اما باز منافاتی با عقلی بودن ندارد. خود همین قوس نزول را کلیتش را با دلیل  

عالم، اینکه این عوالم بر  نه اال الواحد«، اینکه حتماً باید وسائطی باشد در این  یم. اینکه مثالً »الواحد الیصدر ع کنعقل ثابت می

هایی الزم داریم، آنها را باید یک به یک بیان  هم مترتب هستند، عوالم وجود یک ترتب طولی دارند؛ ما یک سری پیش فرض 

 خیلی فشرده و خالصه من اینجا عرض کردم.  را کنیم؛ برخی مطالب را باید ضمیمه کنیم، این

 سؤال: 

 توانیم ثابت کنیم.  ادله نقلی و عقلی والیت تکوینی را برای پیامبر مسلماً می با   ماخواستیم بگوییم استاد: اجماالً می 

 . والیت تشریعی 2

والیت تشریعی برای پیامبر ثابت است. والیت تشریعی یعنی قدرت بر امر و نهی، تصرف در امور دیگران با امر و نهی و دستور؛  

ها داشتن. والیت تکوینی و تشریعی برای خداوند تبارک و تعالی که در  انسان این در مقابل تکوین است. حق تصرف در امور  

که خواندیم و   ؛ آیاتیترین مرتبه ثابت است؛ اما والیت تشریعی برای رسول گرامی اسالم)ص( و سایر انبیاء هم ثابت است کامل 

در آیات بود که داللت بر والیت انبیاء دارد،    باالخره جلسه قبل بحث  بر این مطلب داللت دارند.  روایات که بیان خواهیم کرد،

داللت بر والیت نبی مکرم اسالم دارد؛ عرض ما این بود که آن آیات همه عمدتاً ناظر به والیت تشریعی است. این توضیح را از 

ود، والیت به معنای  این جهت الزم بود که ما بیان کنیم. تقریباً شش هفت آیه ذکر کردیم؛ بعضی از آیات مربوط به اصل والیت ب

امر و نهی و قدرت امر و نهی و به خصوص درباره حکومت هم بعضی از آیات بود؛ آیات دیگری هم وجود دارد. اینها عمدتاً  
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 به حوزه والیت تشریعی است.  راجع

 سؤال: 

عمدتاً ارشاد به احکام اهلل است؛ آن  استاد: ما قبالً گفتیم اوامر انبیاء به نحوی که همه انبیاء را شامل شود، حتی نبی مکرم اسالم، 

به آن نداریم و آن را همان اول گذاشتیم کنار. لذا این  شأن نبوت، رسالت و تبلیغ احکام، این یک امر مسلم است و بحثی راجع 

والیت این چنینی    کردند. لذا االن هم شاید نشود گفت همه انبیاءفرمایید، اینها در حقیقت ارشاد به احکام خدا میانبیاء که شما می

اند،  داشتند، همه انبیاء والیت به این معنا یعنی والیت تشریعی را نداشتند؛ نبی مکرم اسالم قطعاً داشته، برخی انبیاء هم قطعاً داشته 

ان اما اینکه ما فراتر از تبیین احکام الهی و ارشاد به احکام خداوند بگوییم اینها هم حق تصرف یا امر و نهی نسبت به دیگر 

کنیم. .... حتی ممکن است غیر انبیاء اولوالعزم، مثل حضرت داود .... ممکن بود کسی مأمور برای داشتند یا نه، ما این ادعا را نمی

 ای ممکن بود ده تا پیامبر با هم بودند.  خانواده خودش بود؛ لذا در یک منطقه 
 
 

»والحمد هلل رب العالمین«            


