
    

   

     امامت از اصول دين است

شود امام  در حقيقت به آنچه از او پيروى مى. است» ائّمه«به معناى پيشوا و جمع آن » امام  «

 . مفردات راغب .(گويند؛ خواه آتاب باشد يا انسان، حق باشد يا باطل مى

 

ين است، بهتر آن  اآنون آه معناى امام روشن شد، براى اثبات اين آه امامت، يكى از اصول د

 :دانستيم آه آيات و رواياتى را بيان آنيم و قضاوت را به عهده خوانندگان بگذاريم

 :فرمايد  خداوند در حّجة الوداع، پيامبر را مخاطب قرار داده و مى-١ 

لناس و يا اّيها الّرسول َبّلغ ما ُانزل اليك من رّبك و ِان لم تفعل فما بّلغَت رسالته و الّله يعصمك من ا «

 .٦٧  سوره مائده آيه  (»الّله ال يهدى القوم الكافرين

 

آنچه از طرف پروردگات بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنين نكنى، رسالت !  اى پيامبر

و بدان آه خداوند تو را از خطرات احتمالى ) سرانجام است و رسالت تو بى(اى  خدا را انجام نداده

 .آند ند آافران را هدايت نمىآند و خداو حفظ مى

اى است آه در اواخر عمر شريف پيامبر نازل شده و با   با توّجه به اينكه سوره مائده آخرين سوره

توجه به اينكه مسائل مربوط به توحيد و معاد، از همان ابتداى بعثت به مردم گفته شده و با توجه به 

هاى اول هجرت صادر شده و اآنون سال  ر سالاينكه دستوراِت نماز، جهاد، روزه، خمس و زآات د

دهم هجرى است و با توّجه به اينكه پيامبر، انسان ترسوئى نبود آه خداوند اين چنين سفارش آند 

مند  ها هزار عالقه هاى آخر آه ده هاى اول بعثت آه تنها بود بترسد نه سال وگرنه بايد همان سال

و محل و زمان ) مع آردن تمام آاروانيان در گرماى سوزان مكهج(دارد و با توّجه به اينكه نحوه ابالغ 

شود پيامى را آه پيامبر  اين دستور نيز منحصر به فرد است، با توجه به همه اين مسائل، معلوم مى

بايد برساند درباره موضوعى بسيار مهم است آه پيامبرصلى اهللا عليه وآله از پيامدهاى آن و 

 .باشد  و آن مسئله جانشينى رسول خدا مىآارشكنى منافقان هراس دارد

 چنانكه عده بسيار زيادى از اصحاب رسول خدا آه مورد قبول همه مسلمانان هستند نيز اين ماجرا 

براى . اند آه آيه درباره ماجراى غدير خم و مسئله جانشينى پيامبر است را نقل آرده و گفته

 نفر ٣٥٦ه امينى در اوائل جلد يكم آتاب الغدير، نام   عالم (توانيد به آتاب الغدير آشنايى بيشتر مى

 .اند، ذآر نموده است از علماى اهل سنت آه داستان غدير را نقل آرده

 .٥، ص ٥  تفسير نمونه، ج  ( و تفسير نمونه

 . مراجعه فرمائيد



،  در روايات متعدد يكى از امور زير بنايى و اساسى اسالم، امامت و واليت معرفى شده است-٢ 

 .٢٩ - ١٣ ، ص١   وسائل الشيعه، ج ( حديث٣٩چنانكه در آتاب وسائل الشيعه، 

 .٧٥ - ٦٩ ، ص١   مستدرك، ج ( حديث١٧ و در آتاب مستدرك الوسائل، 

بنا و اساس اسالم بر چند موضوع استوار است و واليت و رهبرى را از : فرمايد  آمده آه مى

 :داند، از جمله ترين آنها مى اساسى

 : فرمايد  باقرعليه السالم مى امام

بناى اسالم بر » على الصالة و الزآاة و الحج و الصوم و الوالية: بنى االسالم على خمسة اشياء «

 .نماز، زآات، حج، روزه و واليت استوار است

: فرمايد تر است؟ امام مى آدام يك از اين امور مهم: پرسد  زراره آه از شاگردان بزرگوار امام بود، مى

 :فرمايد تر است و سپس چنين توضيح مى واليت از همه مهم

 .١٣ ، ص١ الشيعه، ج   وسائل (»الّنها مفتاحهّن و الوالى هو الدليل عليهّن «

 

 . زيرا واليت، آليد ساير مسائل است و والى نقش رهبرى و هدايِت مردم را به ديگر موارد دارد

از امام معصوم است، چنانكه در بعضى روايات به ، اطاعت »واليت« البّته شكى نيست آه مراد از 

 .، اطاعت از امام آمده است»واليت«جاى آلمه 

 عالوه بر اينكه هر يك از نماز و روزه و حج و زآات به خاطر نبود امكانات مالى و بدنى قابل تغيير 

 .است، اما مسئله واليت و رهبرى در هر حال ثابت و بدون تغيير است

ها در بيابان غدير خم  صلى اهللا عليه وآله براى معرفى و نصب امام، مدت يامبر اآرم از همه گذشته پ

براى تمرآز و اجتماع مردم صبر آرد و همين آه همه مردم در مكان واحد جمع شدند مسئله رهبرى 

 .معصوم را بيان فرمود و حال آنكه براى بيان ديگر زيربناها چنين نكرد

 .اصلى را رها آردند اّما افسوس آه مردم مسئله 

آردم به اين فكر فرو رفتم آه   در ايام حج به هنگام طواف خانه خدا در حالى آه به آعبه نگاه مى

خداوند اين آعبه را شكافت و زايشگاه و گهواره على عليه السالم قرار داد و او نيز سرانجام آعبه را 

 .پرستى پاك سازى آرد از بت و بت

مردم مولود آعبه را رها آرده و به دور : نندگان بى واليت آردم و گفتم آنگاه نگاهى به طواف آ

 .گردند زايشگاه او مى

 :فرمايد توان براى اهمّيت امامت آورد حديث معروفى از پيامبر است آه مى  دليل سومى آه مى-٣ 

 .٣٣١، ص ٣٢  بحاراالنوار، ج  (»َمن مات و لم َيعرف امام زمانه مات ميتة جاهلّية «

 



هر آه بميرد و نسبت به امام زمان خود شناختى نداشته باشد، گويا قبل از ظهور اسالم و به مرگ  

 .جاهلّيت مرده است

آّل َمن دان الّله بعبادة يجهد فيها نفسه و ال امام له من الّله «: فرمايد  امام باقرعليه السالم مى-٤ 

 .٣٧٥ ، ص١   آافى، ج (»فسعيه غير مقبول و هو ضاّل متحّير

 

 هر آه بدون پذيرش رهبر حّق، خود را به زحمت انداخته و عبادتى انجام دهد، هرگز مورد قبول خدا 

 .نبوده و او در تحّير و گمراهى است

اى خريدارى آند، هرگز از   همان گونه آه اگر آسى بدون ابالغ و نمايندگى، اجناسى را براى اداره

 .طرف مسئولين پذيرفته نخواهد شد

ر اسالم به مسئله انگيزه و هدف و رهبرى و پيروى اصالت داده شده و اهمّيت فوق العاده  آرى د

 .دارد

توان دريافت آه رهبرى در اسالم جزو اصول دين است نه   با نگاهى اجمالى به چهار دليل فوق، مى

 اى برخوردار است؛ فروع دين و اصل امامت از جايگاه ويژه

شود آه حاآم جامعه، امام معصوم باشد وگرنه   زمانى نمادين مى توحيد آه اولين اصل دين است،

ماند آه رهبرى  نبّوت و شريعت زمانى پابرجا مى. شوند به جاى توحيد، شرك و طاغوت سبز مى

هاى شخصى آميخته شده و  معصوم آن را حفظ آند وگرنه با خرافات و تحريف و بدعت و سليقه

 .افتد وحى از اعتبار مى

عه بدون قانون و رهبر حّق، مساوى با جنگل است و هر يك از قانون و رهبر مكّمل يكديگر  اصوًال جام

 .و جدايى ناپذيرند

 . شناخت و توجه به معاد و آشنائى با مسائل ملكوتى آن، جز از طريق امام معصوم ممكن نيست

دهد و  ت مىدهد، به جهاد مشروعّي دهد، به حج و روزه جهت مى  امامت است آه به نماز جان مى

 .دهد ها نور و روشنايى مى امام همانند آارخانه برق به همه المپ. آند فرائض الهى را احيا مى

 آرى مسئله رهبرى و امامت و نقش آن در نظام جامعه اسالمى و حفظ و استقرار قانون جاى هيچ 

 .گونه ترديد و گفتگوئى نيست

   

   توحيد و امامت، دو قلعه مستحكم الهى

گامى آه امام رضاعليه السالم در حال گذر از شهر نيشابور بود، عالقمندان گرد آن حضرت را   هن

امام حديث معروف سلسلة الذهب را آه از پدر خود و پدرش از . گرفته و تقاضاى حديثى آردند

 :ودپدرش تا پيامبرعليهم السالم و او از جبرئيل و او از خداى متعال شنيده بود، اين چنين بيان فرم

 »آلمة الاله اّال الّله ِحصنى فَمن َدخل ِحصنى أمن من عذابى «



 . توحيد قلعه محكم من است آه هر در آن وارد شود، از عذاب من ايمن خواهد بود

 : آنگاه امام فرمود

 .١٣٥ ، ص٢   عيون االخبار، ج (»بشروطها و أنا من شروطها «

 

 .ن شروط هستم توحيد با شروطش قلعه الهى است و من يكى از آ

 امام رضاعليه السالم در اينجا ميان توحيد و امامت رابطه شرط و مشروط بر قرار نمود، همان 

لنگد و مادامى آه توحيد مطرح  يعنى بدون امامت پاى توحيد مى. اى آه ميان نماز و وضو است رابطه

 .است رهبرى معصوم هم مطرح است، آن هم رهبرى زنده و شاهد

امام رضاعليه السالم توحيد را قلعه مستحكم الهى دانست و در حديثى ديگر، پيامبر  در اين حديث 

 :فرمايد خداوند متعال مى: عليه السالم را قلعه ايمن از عذاب شمرد و فرمود گرامى، واليِت على

 .٢٤٦، ص ٣٩  بحاراالنوار، ج  (»والية علّى بن ابيطالب حصنى فَمن دخل حصنى أمن ِمن عذابى «

 

يت و پذيرش رهبرى على بن ابيطالب عليه السالم قلعه من است آه هر آه وارد آن شود، از  وال

 عذاب من ايمن است

 با توّجه به اين دو روايت، توحيد و واليت دو قلعه محكم الهى هستند آه در آنار هم و با هم مايه 

 .باشند ايمنى از عذاب خدا مى

    

  

  

   

      نياز به امام

ن داليلى آه نياز به پيامبر داريم، نياز به امام هم داريم و ما پيش از اين در آتاب نبّوت، در   به هما

 :آنيم اين زمينه دالئلى را بيان آرديم و اينك آنها را مرور مى

توان قبول آرد آه هدف از آفرينش انسان رشد و آمال و در مسير خدا قرار گرفتن باشد  آيا مى * 

 !دى و راهنمايى در آار نباشد؟ولى در اين ميان ها

توان قبول آرد آه انسان عاشق رسيدن به مقام واالى انسانى باشد ولى در خارج چنين  آيا مى * 

 ! الگويى وجود نداشته باشد؟

 مگر نه اين است آه براى هر نياز و احساس درونى يك واقعّيت خارجى و بيرونى وجود دارد آه آن 

آنيم و نياز به آب داريم، براى رفع آن  ا در درون احساس تشنگى مىاگر م. احساس را اشباع آند

حال چگونه قبول آنيم آه عالقه به آمال و رسيدن به قله . نياز آبى در خارج از بدن وجود دارد



سعادت در انسان باشد، اما چيزى آه پاسخ گوى اين نياز باشد در خارج از ذهن وجود نداشته 

 !باشد؟

پذيرفت آه ميزبانى از مردم دعوت آند، ولى نشانى منزلش را ندهد و يا توان  چگونه مى * 

راهنمايى نفرستد، به خصوص در مواردى آه بدون راهنما، راهيابى ممكن نيست و در مسير 

در اينجا بر ميزبان الزم . آشاند مواردى وجود دارد آه مهمان را به بيراهه و انحراف از منزل ميزبان مى

 با نام و نشانى روشن براى مهمان بفرستد تا هم راه را به او بنمايد و هم با است تا راهنمايى

 .برخورد با موارد انحرافى، او را به مقصد برساند

هاى ساده و محسوس زندگى نياز به راهنما دارد، اما در  چگونه قبول آنيم آه انسان در راه * 

تر و علم انسان در آن زمينه  ى آه پيچيدههاى سعادت و معنوّيت و رسيدن به رشد واقع پيمودن راه

 .هاى شيطانى بيشتر است، نياز به راهنما نداشته باشد آمتر و وسوسه

مگر نه آنست آه حيواناتى آه زندگى دسته جمعى دارند همچون زنبور عسل، براى خود  * 

 .اند اى را بطور غريزى پذيرفته ملكه

 را سراغ داريد آه نقش رهبر و فرمانده در آن ناديده ها آدام موفقّيتى ها و جنگ  در تاريخ سياست

 گرفته شده باشد؟

پذيرد؟ حضرت على عليه السالم   جامعه بدون امام يعنى هرج و مرج و آدام عقل و وجدان آن را مى

 :فرمايد مى

 .٤٠البالغه، خطبه    نهج (»البّد للناس من امير برٍّ آان او فاجٍر «

 

 .رى است، خواه نيكوآار باشد يا بدآار وجود رهبر براى مردم ضرو

 عالوه بر موارد فوق آه ميان نياز به پيامبر و امام مشترك است، در خصوص نياز به امام، داليل 

 :ديگرى نيز وجود دارد

 براى پياده شدن دستورات الهى و حفظ احكام، قدرت و حكومت الزم است و قدرت و حكومت به -١ 

مخصوصًا در موردى آه دسترسى به پيامبر امكان نداشته و خاتمّيت . ردامام و رهبرى اليق نياز دا

 .حضرت محمدصلى اهللا عليه وآله را پذيرفته باشيم

شود خدا براى مردمى پيامبر بفرستد و آن پيامبر با خون دل احكام و قوانينى بياورد و   مگر مى-٢ 

ست؟ آيا رها آردن و رفتن با آن حرص و بعد همه را رها آرده از دنيا برود؟ آيا اين آار حكيمانه ا

 !سوزى آه از پيامبر سراغ داريم سازگار است؟

گويند پيامبر با آنهمه زحمت مكتب و امتى را بنيان گذارى آرد و رفت چگونه   راستى آسانى آه مى

آدام مقام مسئول اينقدر بى تفاوت مردم را رها . دهند جواب حكمت خدا و سوز پيامبر را مى

 !؟آند مى



هاى درونى و حوادث خارجى و به اصطالح   اساسًا دين و مكتب يا بايد هماهنگ با خواسته-٣ 

رشدآور و رشد دهنده و به روز باشد و يا بايد فقط قوانينى مقطعى و خشك باشد آه با مرور زمان 

 به دست فراموشى سپرده شده و به اصطالح ايستا باشد؟

ويژه بود، مكتب از نوع اول و گرنه از نوع دوم خواهد بود و به  اگر در آنار مكتب امامى با شرائط 

 :فرمايد همين دليل امام رضاعليه السالم مى

 »ِاّن االمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صالح الدنيا و عّز المؤمنين «

عّزت  امامت و رهبرى حّق، زمام دين است و مايه نظام بخشيدن به مسلمانان و صالح امور دنيوى و 

 .مؤمنين است

 .٢١٦ ، ص١   عيون االخبار، ج (»اّن االمامة ُاسُّ االسالم النامى «

 

 .  امامت، اساس اسالم رشد يافته است

 يعنى چيزى آه بتواند همه احتياجات فردى و اجتماعى و مادى و معنوى آاروان بشرّيت را تأمين 

 .آند، تنها امامت است

فهماند آه اسالم بدون امام نمو و  به ما مى» االسالم النامى « امام رضا عليه السالم با تعبير

 .رشدى ندارد و در معرض آهنگى و زوال است

 جامعه انسانى هر آن در معرض حوادثى است آه اگر حكم الهى و دستور خدا با الهام از وحى و 

پيمايند و   مىدهند و هر آدام راهى را رهبرى حق در آار نباشد، مردم آرامش خود را از دست مى

 .لذا در آنار مكتب، وجود امام و رهبر ضرورى است. آيد هرج و مرج به وجود مى

 همان گونه آه شنا در استخر نياز به مرّبى و ناجى دارد و گذر از دريا نياز به آشتى و ناخدا، دنيا -٤ 

 .١٥، ص ١ فى، ج  آا (»الدنيا بحر عميق«درياى عميق و پر تالطم است، : نيز چنانكه امام فرمود

 .بان نياز دارد  آه به آشتى و آشتى

 اين با آدام منطق و حكمت سازگار است آه خداوند، شناوران ناتوان و ناآشنا را در درياى پرخطر به 

 !حال خود رها آند

 همان گونه آه خداوند در آشور تن فرمانروايى به نام عقل قرار داده تا به وسيله آن چشم و - ٥ 

م اعضا از انحراف و خطا حفظ شوند، الزم است براى جامعه نيز امام و فرمانروايى قرار گوش و تما

 .دهد تا دچار تحير و انحراف و هرج و مرج نشده و به مقصد برسد

    

  آيا قرآن آافى نيست؟

 با وجود قرآن وآتاب آسمانى، ديگر چه نيازى به امام است؟:   سؤال



در نظام امروز جهان نيز در آنار . قانون به مفّسر و مجرى نياز داردقرآن، آتاب قانون است و :  پاسخ

 .قّوه مقّننه، قّوه مجريه و قضائيه وجود دارد، زيرا قانون به مجرى و ضمانت اجرا نياز دارد

 .رسد  اين نياز در زمان پيامبر به دست او و پس از پيامبر توسط امامان به انجام مى

 چيز مثًال تعداد رآعات نماز يا تعداد شوطهاى طواف در قرآن ذآر نشده  عالوه بر آنكه جزئّيات همه

است و بسيارى از مطالب جزيى و مقطعى در قرآن وجود ندارد و پيامبر در زمان خود و امامان هر 

 .آنند آدام در زمان خود، آنها را براى مردم بيان مى

 . ود را از او بگيريدبه سراغ پيامبر برويد و دستورات خ: فرمايد  خود قرآن مى

 .٧  سوره حشر، آيه  (»ما آتاآم الّرسول فُخذوه و ما نهاآم عنه فانتهوا «

 .آند، رها آنيد آند، بگيريد و آن چه را نهى مى  آنچه را پيامبر بيان مى

زيرا پيروى از سنت پيامبر، پيروى از .  اين آيه دليل آن است آه پيروى از سّنت نبوى واجب است

 .٨٠  سوره نساء، آيه  (»َمن يطع الرسول فقد اطاع الّله«. خداست

 . امامت و واليت نيز پذيرش سنت پيامبر است

پردازيم، مالك و معيار انتخاب او را مورد گفتگو قرار دهيم   اآنون به بررسى صفات و شرايط رهبر مى

 .يمآن و موارد عزل و نصب و راه شناخت رهبر حّق از رهبر باطل را بازشناسى مى

    

  

  

   

      نقش امام

  سوره بقره،  (»خلق لكم ما فى االرض جمعيًا«  قرآن در آيات متعدد و با تعبيرات مختلفى همچون 

 .٢٩آيه 

 .١٢  سوره نحل، آيه  (»سّخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر« و 

ان را گل سر سبد آند و انس گيرى انسان بيان مى ، هدف از آفرينش موجودات را نفع و بهره

 .١٤  سوره مؤمنون، آيه  (»فتبارك الّله احسن الخالقين«. داند موجودات مى

 

 از سوى ديگر، هدف از آفرينش انسان را حرآت به سوى خدا و جهت خدايى دادن به آارها بيان 

 .٥٦  سوره ذاريات، آيه  (»ما خلقت الجّن و االنس اال ليعبدون«. آند مى

 

   

  امام  راهنما بودن



 :  در هر حرآت ماّدى يا معنوى، چند چيز مطرح است

 . راه و مسير-١ 

 . وسيله و ابزار-٢ 

 . هدف و مقصد-٣ 

 . رهبر و راهنما-٤ 

آنيم و هم  تر است، زيرا آه اگر او نباشد هم راه را گم مى  و در اين ميان نقش راهنما از همه مهم

 . امام راهنماى جامعه در حرآت به سوى خداست.افتد جهت بكار مى ها بى هدف را و هم وسيله

   

   الگو بودن امام

  انسان براى رسيدن به آمال نياز به الگو دارد و يكى از اصول تربيت، الگوسازى و استفاده از الگو 

 .شود در واقع انسان اگر نمونه و مدلى نداشته باشد، سرگردان مى. باشد مى

امام مدل، نمونه و . ها سعى آنند مثل او شوند مه انسان امام، الگوى آاملى است آه بايد ه

 .ميزان است

 اگر الگوهاى آامل و واقعى را پيش چشم خود مجسم نكنيم و به آنان عشق نورزيم، الگوهاى 

آاذب و باطل با تبليغات نابجا فراروى ما قرار خواهند گرفت و به آنان گرايش پيدا خواهيم نمود و ما را 

 .هند آشيدبه سوى خود خوا

به نام . آند تواند براى ديگران الگو باشد بيان مى  قرآن، تنها آن قسمتى از داستان پيامبران را آه مى

سرايى ندارد  يعنى هرگز قرآن قصد داستان. همسر و تعداد فرزند و تاريخ تولد و وفات آنان آارى ندارد

 .بلكه هدفش الگو سازى است

مام است، تنها سرپرست نيست، بلكه امام است، يعنى آار و  امام تنها راهنما نيست، بلكه ا

 .عبادت و خوردن و جنگيدن و سكوت و فريادش براى ما الگو و درس است

 .بخشد ها، عينّيت مى ها و تئورى  امام به گفته

 امام طرح ذهنى اسالم را به حقيقت خارجى، تصّور را به واقعّيت و خيال را به حقيقت تبديل 

 .مسمى نيست  آند آه اسالم تنها اسم بى يان مىآند و ب مى

جا و در همه وقت و براى همه افراد امام است، چنانكه   امام با آن صفات و افكار و اعمال همه

 .عليه السالم اآنون نيز امام است ابراهيم

اين آلمه به .  چه جالب تعبيرى است و چه نيكو مقامى است و چه زيبا لفظى است آلمه امام

ى بار و محتوا دارد آه هرگز لغات ديگر از قبيل معلم، مرشد، هادى، مبلغ، واعظ اين همه معنا قدر

آند نه حرآت و پيشوايى، ولى امام يعنى آسى  ندارد، زيرا همه لغات داللت بر آموزش و ارشاد مى

 .آنند رود و عمًال پيشواست و ديگران از او پيروى مى آه خود مى



 نفوذ استعمارگران ارائه الگوهاى بد و دور آردن جوانان از امامان و الگوهاى هاى ترين راه  از بزرگ

هاى زيارت امامان نيز همين است آه انسان هر گونه آه  حقيقى است و شايد يكى از فلسفه

 .ها و آمبودها را دريابد هست، در برابر انسانى آه بايد باشد بايستد و فاصله

 امام حسين عليه السالم نيز همين باشد آه انسان بنشيند و هاى عزادارى  شايد يكى از فلسفه

صبر و پشتكار رهبران خود را در احياى مكتب و ايثار آنان را بشنود و با خود مقايسه آند و بداند آه 

 .چگونه بايد زندگى آند و بميرد و چه راهى را بايد انتخاب نمايد

   

   باز هم نقش امام 

خواست  مسلمانان بود، جنگى ميان مسلمانان و آّفار رخ داد و عمر مى  در زمانى آه عمر خليفه 

اگر تو به جبهه : حضرت على عليه السالم او را از اين آار منع نمود و فرمود. شخصًا به جبهه رود

اى  اند و ديگر قدرت ذخيره گويد آه مسلمانان هر چه داشته با خود آورده بروى دشمن با خود مى

ول حكومت هم آمده است و بدين وسيله ترس و وحشتى آه بايد از ما داشته ندارند چون شخص ا

 .باشند نخواهند داشت

   

   نقش الگوها در جامعه

 : فرمايد   قرآن زنان پيامبر را مخاطب قرار داده و مى

 .٣٠  سوره احزاب، آيه  (»يا نساء النبّى من يأت منكّن بفاحشة مبّينة يضاعف لها العذاب ضعفين «

 

 .شويد هر آدام از شما مرتكب خالفى آشكارا شويد، دو برابر ساير زنان عذاب مى 

 .آند  اين به خاطر آن است آه زن پيامبر عمًال الگو و مدل ساير مردم است و نقش رهبرى را ايفا مى

، ١   آافى، ج (»ُيغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد«: خوانيم  در حديث مى

 .٤٧ ص

 . شود قبل از آنكه يك گناه از عالم بخشيده شود  هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى

 آرى انسان عاِلم و دانشمند، در جامعه سرآمد و الگوى مردم است، لذا خطاى او هم بزرگ به 

 .آيد حساب مى

 او در ديگران آيد، زيرا عمل گناه صغيره عالم و دانشمند، گناه آبيره به حساب مى: اند  بزرگان گفته

ريز و  بينيم گناه بدعت گذار و آسانى آه در جامعه پيشگام و برنامه اينكه مى. بيشتر اثرگذار است

گذار انحراف هستند چند برابر سايرين است، به خاطر آن است آه آنها نقش الگو و رهبرى را  پايه

 .دارند

  برگى از تاريخ



رت على عليه السالم در جنگ جمل هر آه را زخمى چرا حض:  از امام هادى عليه السالم پرسيدند

 ها را هم بكشند؟  آرد، ولى در جنگ صفين فرمان داد زخمى شد رها مى مى

هاى فرارى  در جنگ صفين رهبر مخالفان زنده بود و زخمى:  امام هادى عليه السالم در پاسخ فرمود

نمود و ريشه  ران را عيادت و دلجوئى مىها را تقويت و بيما را دوباره جمع و آمبودها را جبران و ضعف

و لذا براى خشكاندن ريشه فساد و پايان ) تا ريشه در آب است اميد ثمرى هست(فساد در آب بود، 

دادن به توطئه بايد اثرى باقى نگذارد، اّما در ماجراى جنگ جمل، پس از آشته شدن بزرگان دشمن 

سپاه دشمن، اميد و پناهگاهى براى فريب مثل طلحه و زبير و از هم پاشيده شدن فرماندهى 

گذاشتند، مورد  شدند يا پا به فرار مى ها نبود، لذا هر آدام زخمى مى خوردگان فرارى و زخمى

 .٥٠٨  تحف العقول، ص .(گرفتند تعقيب قرار نمى

 

ق ها را در جبهه ح العمل توان نقش رهبر را در جبهه باطل و تفاوت عكس  از اين ماجرا به خوبى مى

 .دريافت

   

   انعكاس امامت در قيامت

 .٧١  سوره اسراء، آيه  (»يوم َندعوا آّل ُاناس بامامهم«: خوانيم   در قرآن مى

 .خوانيم  روز قيامت هر گروه را در آنار رهبرشان فرا مى

نقشى آه بهشت . آند  اين آيه نقش امام را در هدايت يا گمراهى پيروان به خوبى روشن مى

 .زند راى پيروان رقم مىوجهنم را ب

  سوره سبأ، آيه  (»لو ال أنتم لكّنا مؤمنين«: گويند  در قيامت مستضعفان به رهبران فاسد خود مى

٣١. 

 .آرديد، ما طبق فطرت خود از مؤمنان بوديم  اگر شما نبوديد و ما را به حال خود واگذار مى

   

   نقش الگويى حاآمان

دهد آه در ميدان مبارزه و جهاد، رهبران و فرماندهان  نان فرمان مى  خداوند در سوره توبه به مسلما

 .١٢  سوره توبه، آيه  (»فقاتلوا ائّمة الكفر«: هاى آنان را هدف قرار دهيد آفر و ريشه

 . پس با پيشوايان آفر نبرد آنيد

حضرت على عليه السالم .  در سخنان پيشوايان معصوم نيز به اين مهم توّجه شده است

 .٢٠٨   تحف العقول، ص (»الناس بامرائهم أشَبه منهم بآبائهم«: رمايدف مى

 . شباهت مردم به رهبرانشان، از تأثير پذيرى آنها از پدران و مادرانشان بيشتر است

 .٢١ ، ص٢   آشف الغّمه، ج (»الناس على دين ملوآهم«: خوانيم  در روايتى ديگر مى



 .آنان است دين مردم بر طبق دين رهبران و حاآمان 

ِصنفان من اّمتى اذا صلحا صلحت اّمتى و اذا فسدا «: صلى اهللا عليه وآله فرمودند  پيامبر اسالم

شوند و اگر صالح شوند در  هر گاه دو دسته از امت من فاسد شوند همه فاسد مى» فسدت اّمتى

 .شوند همه اثر گذاشته و همه صالح مى

  سؤال آردند آن دو دسته آيانند؟

 .٤٩ ، ص٢   بحاراالنوار، ج (»الفقهاء و اُالمراء«:  فرمودند پيامبر

 . دانشمندان و حاآمان

  حديثى مهم

العّذبّن آّل رعّية فى االسالم دانت : قال الّله تبارك و تعالى«: فرمايد  امام باقرعليه السالم مى

ّية و العفوّن عن آّل رعّية فى بوالية آّل امام جائر ليس من الّله و ِان آانت الرعية فى اعمالها َبرَّة تق

  آافى،  (»االسالم دانت بوالية آّل امام عادل من الّله و ِان آانت الرعّية فى انفسها ظالمًة مسيئة

 .٣٧٦ ، ص١ ج

  

هر جمعّيتى آه رهبرِى فردى ستمگر را بپذيرند، مورد عذاب و غضب من هستند : فرمايد  خداوند مى

ر باشند و هرگاه مردمى رهبرى امام عادلى را بپذيرند مورد عفو و لطف گرچه آنان خود باتقوا و نيكوآا

 .من هستند گرچه آنان به خود ظلم آرده و داراى رفتار بدى باشند

تر از عمل است، پذيرش واليت پيشواى  شود آه آنچه مهم  از اين حديث بسيار عالى، استفاده مى

ردى عاقل و با تجربه و سالم باشد اين اتوبوس همان گونه آه هرگاه راننده اتوبوس، ف. عادل است

رسد گرچه بعضى مسافران، پوست پرتقال و ته سيگار در ماشين ريخته و يا با لباس  به منزل مى

 .آثيف و آفش پاره در آن نشسته باشند

 اما هرگاه راننده و هدايت آننده اتوبوس، شخصى ناسالم يا مست يا آور باشد، سرنوشت 

آرى، آنچه در .  است گرچه تمام مسافران بهترين لباس و آفش را پوشيده باشندمسافران نابودى

 اين مثال را از  .(حرآت اصالت دارد رهبرى و مسير حرآت است نه قيافه و ژست و اعمال جزئى

 .ام اى شنيده رهبر معظم انقالب حضرت آيت الّله خامنه

 

 .٥٠  سوره قصص، آيه  (»ير ُهدًى من الّلهو َمن اضّل مّمن اّتبع هواه بغ«:  در قرآن آمده است

 

 .تر از آسى آه پيرو هوس خود باشد و هدايتى از طرف خدا او را هدايت نكند  آيست گمراه



هر آه مكتب و دين خود را بر طبق سليقه و رأى خود قرار دهد و از : خوانيم  در حديث ذيل آيه مى

، ١٦  تفسير الميزان، ج .(ترين افراد است راهامام حقيقى اطاعت نكند، مشمول اين آيه شده و گم

 .٥٦ص 

 

آسى آه زياد عبادت آند، ولى امام و رهبر حقى نداشته باشد، سعى : خوانيم  در حديث ديگر مى

ء  والّله شانى«. و تالش او مردود و در حقيقت گمراه است و خدا نيز دشمن عبادت و اعمال اوست

 . ١٨٣  ص١   آافى، ج (»العماله

 

    

  

  

   

      اهداف امامت

   هدف امامت و رهبرى

اند نه هدف و لذا اولياى خدا هر    از نظر اسالم، دنيا و مال و مقام و قدرت و حكومت، همه وسيله

دارند و در فكر بزرگ  رسند، هرگز از زندگى ساده خود دست برنمى گاه به قدرت و حكومت مى

 .آنند ند و تنها به تكليف الهى فكر مىمنشى و فخر فروشى و استكبار و فساد نيست

 :فرمايد  خداوند مى

 .٨٣  سوره قصص، آيه  (»تلك الدار اآلخرة نجعلها لّلذين اليريدون علّوًا فى االرض و ال فسادًا «

 

دهيم آه در فكر بزرگى و  هاى بى پايان را مخصوص آسانى قرار مى  سراى آخرت، با آن همه نعمت

 .فساد در زمين نباشند

خدمت حضرت على عليه السالم رسيدم و امام مشغول وصله زدن آفش خود : گويد  اين عباس مى

 . بود، در حالى آه او اميرمؤمنان و حاآم بر جان و مال مسلمانان بود

امام . ارزشى ندارد) اين آفش پاره و وصله وصله: (قيمت اين آفش چقدر است؟ گفتم:  امام پرسيد

 .٣٣البالغه، خطبه    نهج (» الّى من ِامرتكم اّال أن ُاقيَم حّقًا او أدَفَع باطًالو الّله لهى أحّب«: فرمود

 به خدا سوگند همين لنگ آفش نزد من بيش از حكومت بر شما ارزش دارد مگر آنكه حقى را به پا 

 . دارم يا باطلى را از بين ببرم

به آمال و نجات مردم از شرك و  آرى امامت و رهبرى براى اجراى دستورات الهى و رساندن مردم 

بنابراين امامت در اسالم پست . ظلم و جهل و تفرقه است، نه براى آسب قدرت و رسيدن به ثروت



نيست بلكه مسئولّيت است، رفاه نيست آه بار است و لذا شخص امام داراى زندگى عاّدى است 

آند و هيچ گونه مزاياى فوق  ىهمچون ديگران آار م. برد و با لباس و غذاى بسيار ساده به سر مى

 .خواهد اى براى خود نمى العاده

 :اى به ابن عباس چنين نوشتند  حضرت على عليه السالم در نامه

 »اّما بعد، فال يكن حّظك فى واليتك ماال تستفيده و ال غيظا تشتفيه ولكن اماتة باطل و احياء حّق «

 .٣٢٨، ص ٤٠  بحاراالنوار، ج (

بايد ثروت اندوزى آنى و حق ندارى از قدرت خود سوء استفاده آنى و غيظ خود  در حكومت دارى، ن

 .را نسبت به رقيب و مخالف اعمال نمائى بلكه هدف تو بايد نابود آردن باطل و زنده آردن حق باشد

 : حضرت على عليه السالم پس از پذيرش حكومت، خطاب به مردم فرمود

و راحلتى ها هى فِان أنا خرجُت من بالدآم بغير ما دخلُت دخلُت بالدآم بأشمالى هذه و رحلتى  «

 .٣٢٥، ص ٤٠  بحاراالنوار، ج  (»فاّننى من الخائنين

هاى آهنه و با همين اثاثيه ساده و با همين مرآب و اگر ديديد   وارد شهر شما شدم با همين لباس

 .ام  المال خيانتى آردهپس از مدتى بغير از وضع موجودم از شهر بيرون رفتم بدانيد آه در بيت

 :فرمايد  در جاى ديگر مى

لوال حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الّله على العلماء أّال ُيقاّروا على ِآّظِة ظالم و  «

ال َسَغِب مظلوم أللَقيُت َحبَلها على غاِربها و لسقيُت آخرها بكأس اّولها و أللفيُتم دنياآم هذه أزَهَد 

 .٣البالغه، خطبه    نهج (» من َعفَطِة َعْنزعندى

 

 اگر اجتماع مردم به دور من و نياز آنان به رهبرى نبود و اگر به خاطر اعالم يارى مردم، حّجت بر من 

شد و اگر خداوند از علما پيمان نگرفته بود آه بر پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمديده  تمام نمى

انداختم و با همان ظرفى آه درخت  حكومت را بر آوهان آن مىآرام نگيرند، من ريسمان و افسار 

دادم و خود به خوبى درك  اآنون هم آب مى) و در خانه نشستم(خالفت را اولين بار آب دادم 

آرديد آه اين دنياى شما با مال و مقام و حكومتش نزد من بى اعتبارتر از آبى است آه به  مى

 .آيد رون مىهنگام عطسه آردن از بينى بزغاله بي

خداوند بر گردن هر يك از من و شما حقى متقابل قرار داده : فرمايد  نيز مى٢١٤ آن حضرت در خطبه 

و چنين نيست آه تنها حاآم حق امر و نهى داشته باشد و از مقام و موقعّيت خود لّذت ببرد و فرمان 

 .بدهد

طلبى حاآم نيست وگرنه نبايد  فاهجويى و ر  بنابراين در اسالم، هدف از حكومت، آاميابى و لّذت

اش، آفش وصله دار بپوشد و در سختى زندگى آند  حضرت على عليه السالم در زمان فرمانروايى

 :به شكلى آه براى تأمين زندگى روزانه خود مجبور شود شمشيرش را بفروشد و بگويد



 .٣٥٠ ، ص٣٤   بحاراالنوار، ج (»والّله لو آان عندى ثمن ِازار ما ِبعُته «

 .فروختم داشتم، هرگز شمشيرم را نمى  به خدا سوگند اگر به اندازه خريد لباسى پول مى

آرد   حضرت رضا عليه السالم در همان زمانى آه واليتعهدى به او تحميل شد روى حصير زندگى مى

ار عليه السالم نيز با آن همه عظمت، همواره در آن حضرت سليمان. فرمود و با بردگان غذا ميل مى

 .٢٣٣، ص ٢  الحياة، ج .(مستضعفان و با آنها مأنوس بود

 

  

  

    

  

  

   

 هاى امامت      نشانه

ترين مسائل اسالم و زندگى    از آنجا آه مسئله امامت و رهبرى و هدايت امت از اساسى

هر اند آه براى  هايى براى شناخت امام بيان فرموده مسلمانان است، قرآن و پيامبر گرامى نشانه

 :آنيم اى از آنها را در اينجا بيان مى نمايد و ما فشرده انسانى راه را از چاه روشن مى

   

   انفاق در رآوع 

  شخص فقيرى وارد مسجد پيامبر شد و از مردم درخواست آمك آرد، اما آسى به او اعتنائى 

دادند و مرا محروم تو شاهد باش آه مردم چيزى به من ن! خدايا: فقير با صداى بلند گفت. ننمود

 . آردند

اى آرد و همين آه او جلو آمد، حضرت انگشتر   حضرت على آه در حال رآوع نماز بود، به فقير اشاره

آيه نازل شد آه همانا ولّى شما خدا و پيامبر و آن آسى است آه در حال . خود را به او عطا آرد

 .٥٥ سوره مائده، آيه  .(رآوع انگشتر خود را به فقير داد

 

 البّته بيان جريان اهداى انگشتر در قرآن، براى معّرفى آن شخصى است آه در آنار خدا و رسول 

تواند مقام امامت را  حق سرپرستى امت را دارد وگرنه انگشتر دادن در حال رآوع به تنهائى نمى

مقام امامت طبق معيارهاى الهى براى حضرت على عليه السالم ثابت است، ولى . ثابت آند

 .نشانه همه فهم براى معرفى او، اين عمل است

   



   ماجراى غدير

صلى اهللا عليه وآله مدت بيست و سه سال به رسالت مشغول بود آه مجموع ايام    پيامبر اآرم

از جمله آياتى آه بر پيامبر نازل . شود رسالت آن حضرت، هشت هزار و سيصد و نود و پنج روز مى

 :شد اين آيه بود

 .امروز آفار از شما مأيوس شدند» س اّلذين آفروا من دينكماليوم يئ «

 .امروز دين شما را آامل آردم» اليوم اآملُت لكم دينكم «

 .هاى خود را بر شما تمام آردم و امروز نعمت» و اتممت عليكم نعمتى «

 .٣  سوره مائده، آيه  (»و رضيت لكم االسالم دينًا «

 .ن يك دين پذيرفتم امروز اسالم را براى شما به عنوا

آنچه . باشد گرديم تا ببينيم آدام روز اوصاف فوق را دارا مى  حال به ايام رسالت آن حضرت بر مى

 . مسلم است آن روز از روزهاى عاّدى نيست، بلكه يك روز بسيار حساس و مهمى است

 : آن روز آدام است

  آيا روز اول بعثت است؟ 

 ....شده و نه آفار مأيوس و نه هرگز، زيرا روز اول نه دين آامل 

 آيا روز تبليغ علنى است آه پيامبر بعد از سه سال فعالّيت مخفيانه، به فرمان خدا مأمور شد دعوت 

 خود را آشكار آند؟ 

 . هرگز، زيرا آن روز نيز اول آار است و هنوز تبليغى نشده است

عليها السالم روز اعطاى   روز توّلد فاطمه آيا روز هجرت پيامبرصلى اهللا عليه وآله از مكه به مدينه يا

 آوثر به پيامبر و يا روز پيروزى در جنگ بدر است؟

ها بعد از هجرت و تولد فاطمه عليه السالم و جنگ بدر، آيات و دستوراتى نازل   هرگز، زيرا سال

 .توان آن روزها را روز آمال دين دانست شد بنابراين نمى مى

 شتم هجرت است؟ آيا روز فتح مكه در سال ه

 هرگز، زيرا در فتح مكه، تنها آفار مكه مأيوس شدند نه همه آفار، عالوه بر آنكه از سال هشتم تا 

توان سال هشتم يا نهم را  سال دهم آه پيامبر رحلت فرمود، آيات ديگرى نيز نازل شد و لذا نمى

 .سال آمال دين و تمام نعمت دانست

 ى باشد آه پيامبر با مردم مشغول انجام مراسم حج بود؟ا  آيا ممكن است آن روز، روز عرفه

فرمايد امروز تمام   هرگز، زيرا انجام مراسم حج جزئى از دين است نه تمام دين و حال آنكه قرآن مى

 .دين شما آامل شد

  پس آدام روز است؟



جدهم  پس از بررسى روزهاى مهم حيات پيامبر، خصوصًا روزهاى آخر عمر شريف حضرت، به روز ه

آنيم آه پيامبر در سال آخر عمر خود  الحّجة آه هشت روز بعد از عيد قربان است برخورد مى ذى

شدند  هنگام برگشت از مراسم حج، به منطقه غدير خم رسيدند آه حاجيان در آنجا از هم جدا مى

 در اين. گشت باز مى) يمن، مدينه، عراق و حبشه(اى به سوى سرزمين خود  و اهل هر منطقه

هنگام دستور نصب حضرت على به جانشينى پيامبر از سوى خداوند نازل شد و پيامبر با تشريفات 

 :آن را ابالغ آردند و آيه فوق نازل شد آه

آفار نتوانست آارى آند و ) شاعر، ساحر و مجنون(هاى   امروز آفار مأيوس شدند، زيرا تهمت-١ 

تنها روزنه اميد آفار مرگ پيامبر بود و . ام شدهاى بدر و خيبر و خندق هم به سود اسالم تم جنگ

گفتند آه پيامبر فرزند پسر ندارد و جانشين هم آه تعيين نكرده، پس با مرگ او چراغ  پيش خود مى

 . شود دين خاموش مى

تر است منصوب   اما همين آه ديدند جانشينى همچون على عليه السالم آه از هر فرزندى اليق

 .آرى آن روز آفار مأيوس شدند. بسته شدشد، روزنه اميد آفار 

در آنار . در آنار دستور، مجرى نصب شد.  امروز دين آامل شد، چون در آنار قانون، حاآم آمد-٢ 

 .طرح، الگو معرفى شد و براى ادامه حرآت ماشين اسالم راننده معين شد

 .تواند آامل باشد  آرى دين بى رهبر همچون داروى بى پزشك نمى

ها باشد  اگر تمام نعمت. هاى الهى درباره شما مسلمانان به مرحله اتمام رسيد ز نعمت امرو-٣ 

شود مردم  چون رهبر است آه با هدايت خود باعث مى. منهاى نعمت رهبرى، آار ناقص است

 .هاى الهى را در مسير واقعى خود قرار دهند نعمت

 با تمام ابعادش آامل ومن چنين مكتبى  امروز آه شما داراى قانون و حاآم هر دو شديد، اسالم-٤ 

 .پسندم را براى شما مى

هاى امام است و ديديم آه قرآن چگونه با بيان لطيف و   بحث ما درباره نحوه معرفى و بيان نشانه

هاى رسول اآرم  پردازد، در اينجا سخن را آوتاه و به سراغ تالش حكيمانه خود به اين مهم مى

 .فرمود اى معرفى مقام رهبرى تالش مىرويم آه چگونه حضرت بر مى

   

   تالش پيامبر

هاى مختلف، خط رهبرى معصوم را مطرح    پيامبر اسالم از همان روز اول بعثت، مكرر و به مناسبت

  سوره شعراء، آيه  (»و انذر عشيرتك االقربين«نمود و در اولين روز تبليغ علنى خود، با نزول آيه 

٢١٤. 

اى تشكيل داد و نزديكان و فاميل  د خويشان نزديك خود را انذارنما، پيامبر جلسه آه خداوند فرمان دا

اولين آسى آه به من ايمان آورد وصى و جانشين و : خود را دعوت آرد و پس از پذيرايى فرمود



 بحاراالنوار،  .(عليه السالم بود اولين آسى آه اظهار ايمان آرد، حضرت على. خليفه من خواهد بود

 .١٦٢ ص، ١٨ج 

 

تو نسبت به : عليه السالم را در مدينه جانشين خود قرار داد و فرمود  در ماجراى جنگ تبوك نيز على

 و در ٢٠ ، ص٥  بحاراالنوار، ج .(عليه السالم هستى من همچون هارون نسبت به موسى

 . بحث مفّصلى آمده است٣٤٣ ، ص٦ تفسيرنمونه ج

 

فاطمة «: فرمود آرد و مى  را متوجه زهراعليها السالم مى گاهى براى معرفى رهبر پس از خود مردم

 .٢٧٢ ، ص١٦ البالغه، ج نهج   شرح (»بضعة مّنى

: فرمود آرد و مى خشنودى و نارضايتى او را مالك حّق و باطل بيان مى.  فاطمه پاره تن من است

 .٤٨ ، ص٤٣   بحاراالنوار، ج (»يا فاطمة اّن الّله يرضى لرضاك«

 .رضايت خداوند از مردم، بستگى به رضايت تو دارد!  فاطمه جان

آرد، نظير  آرد و راه را از چاه مشخص مى هاى آينده را بيان مى  گاهى با تشبيهاتى جالب فتنه

 :عليهم السالم به آشتى نوح آه پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرمود تشبيه اهل بيت

 .٣٠١ ، ص٢ دير، ج  الغ (» مثل اهل بيتى آسفينة نوح َمن َرآبها نجى «

 . اهلبيت من همانند آشتى حضرت نوح هستند آه هر آه سوار آن شد، نجات پيدا آرد

باشند و   يعنى در گرداب حوادث، تنها آشتى نجات و ساحل امن، اهل بيت پيامبرعليهم السالم مى

 .ديگر راهها سبب غرق شدن و هالآت است

ضمن بيان لزوم مراجعه به امام معصوم، امام را عليه السالم،   گاهى با بيان فضائل حضرت على

 .٢١٩ ، ص٧ البالغه، ج   شرح نهج (»أنا مدينة العلم و علّى بابها«آردند، چنانكه  معرفى مى

 . من شهر علم هستم و علّى دِر آن است

 .١٢٣ ، ص١٨   بحاراالنوار، ج (»يا عمار تقتلك الفئة الباغية«: فرمود  گاهى به عّمار مى

 .آشند گروهى باطل و ظالم، تو را مى! ار اى عم

اى محكم به دشمنان اسالم زد، زيرا  صلى اهللا عليه وآله سالها بعد ضربه  اين سخِن پيامبر اآرم

عليه السالم به دست ارتش معاويه شهيد شد،  همين آه عمار در جنگ صفين در رآاب حضرت على

و يارى معاويه را داشتند آه معاويه با همفكرى مردم سخن پيامبر را به ياد آوردند و قصد ترك جنگ 

 .اى انديشيد و با توجيه سخن پيامبر، دوباره مردم نادان را فريب داد عمروعاص حيله

آسمان : فرمود يا مى. زبان او صادق و بيان او حق است: فرمود  گاهى ابوذر را مالك قرار داده و مى

 .٤٠٤ ، ص٢٢  بحاراالنوار، ج .(ستبر سر آسى راستگوتر از ابوذر سايه نيفكنده ا

 .آند در مسئله رهبرى ببينيد ابوذر از چه آسى طرفدارى مى!  يعنى اى مردم



 پيامبر در معرفى جانشين خود، سعى و تالش فراوانى آرد تا مسير صحيح بعد از خود را به خوبى 

 مردم راه را گم حتى امامان پس از حضرت على عليه السالم به مردم معرفى آرد تا. نشان دهد

 .نكنند

قلم و آاغذى بياوريد تا مطلبى را بنويسم آه :  در لحظه رحلت نيز دست از تالش برنداشت و فرمود

اّما متأسفانه همان آسانى آه خود را آانديداى مقام خالفت آرده بودند . پس از من گمراه نشويد

، ٣٠   بحاراالنوار، ج (» الّرجل ليهجراّن«براى جلوگيرى از اين آار با آمال گستاخى فرياد زدند آه 

 .٤٦٦ ص

 !!گويد  اين مرد در اثر فشار بيمارى، هزيان مى

 :فرمايد اش مى  پيامبرى آه خداوند درباره

 .٤ و ٣  سوره نجم، آيات  (»  ِان هو اّال وحى ُيوحى و ما َينطق عن الهوى «

 . وحى استهاى او همه زند، گفته  او هرگز از روى هوى و هوس حرف نمى

   

 نتيجه ماند ها بى   چرا تالش

هايى آه در حضرت على عليه السالم بود، چرا  هاى پيامبر و لياقت با آن همه سفارش:   سؤال

 ها او را رها آردند؟ مردم مدت

اى نيست، مگر ابليس گوش به  اوًال مسئله نافرمانى و پشت پا زدن به فرمان خدا آار تازه:  پاسخ

 و براى آدم سجده آرد؟ مگر اّمت موسى عليه السالم به خاطر اينكه چند روزى فرمان خدا داد

حضرت را نديدند منحرف نشدند؟ اين همه آيات قرآن ما را به ايمان و تقوى و عمل صالح و وفاى به 

 عهد و امانتدارى دعوت آرده است، چرا اهل ايمان و تقوى و نيكوآارى آم است؟

اى آه نسبت به على عليه السالم داشتند سبب شد آه امام  هاى ديرينه ه ثانيًا در اين ماجرا، آين

بخصوص اينكه اين مردم از خويشاِن آسانى بودندآه آن حضرت در . مورد استقبال مردم قرار نگيرد

 .هاى صدراسالم با مشرآان بدر وُاحد وخيبر وُحنين، آنان را به درك واصل آرده بود جنگ

شناختند،  اى آه امام را مى عّده. عدالت و دّقت عمل امام، مانع پذيرش او شد ثالثًا آشنايى مردم با 

چنانكه . اى ابتدا امام را پذيرفتند، ولى سرانجام پيمان شكستند از ابتدا با امام مخالفت آردند و عده

اين جريان درباره ناآثين و آسانى آه بعد از قتل عثمان به امام گرويدند و سرانجام پيمان را 

آنها از امام تقاضاى حقوق و . خورد كسته و جنگ جمل را به پا آردند به خوبى به چشم مىش

مزاياى مالى و اجتماعى ويژه داشتند ولى امام آه در حفظ مال محرومان دقيق بود و به اصطالح مو 

 .آشيد حاضر نبود به تقاضاى غير عادالنه آنان گوش دهد را از ماست مى

 . بريدند و به صفوف باطل گرويدند و يا از دشمنان سرسخت امام شدند آنها سرانجام از امام



حضرت . آردند آه در آارها با ما مشورت آن  افراد سرشناس و خودخواه به امام پيشنهاد مى

آنم آه قهرًا شما هم جزء آن  هر آجا حكم و رضاى خدا را ندانم با همه مشورت مى: فرمود مى

 .جمع خواهيد بود

 . خيزند گيرد قهرًا افرادى ناراضى بر عليه او به پا مى آه اموال تاراج رفته را پس مى آرى امامى 

 به هر حال آنان آه به سفارشات پيامبر عمل نكردند و نصب الهى را ناديده گرفتند و خط رهبرى را 

و عذاب الهى تغيير دادند و بدين وسيله مايه آزار و اذّيت پيامبر و اهل بيت او شدند، بايد منتظر قهر 

 .باشند

 .٦١   سوره توبه، آيه (»و اّلذين يؤذون رسول الّله لهم عذاب اليم «

 .آنند، عذابى دردناك است  براى آنان آه رسول خدا را اذّيت مى

ها و سفارشات پيامبر و آنار گذاردن جانشين آن بزرگوار  اعتنائى به توصيه  آدام اذّيت باالتر از بى

 .است

   

 يا تالش و فرياد  احقاق حق 

  عالوه بر معّرفى شدن حضرت على توسط رسول گرامى آه بيان شد، خود امام نيز در موارد 

مثًال در جواب آسى آه گفت چقدر براى حكومت حريص . فرمود متعدى حقانّيت خود را اعالم مى

 :هستى فرمود

 .١٧٢البالغه، خطبه    نهج (»اّنما طلبُت حّقًا لى «

 .آنم  را مطالبه مى همانا من حّقم

 : در جاى ديگر فرمود

 .٣ البالغه، خطبه   نهج (» ُتراثى َنهبًا أرى «

 .بينم  ميراث خود را به غارت رفته مى

 : و در جاى ديگر فرمود

 .٧٤البالغه، خطبه    نهج (»لقد علمتم أّنى أحّق الناس بها من غيرى «

 .م نسبت به امر خالفت هستمترين مرد دانيد آه من اليق  همانا شما به خوبى مى

 :فرمايد  همچنين مى

 .٣ البالغه، خطبه   نهج (»اّن َمحّلى منها َمحلُّ القطب من الّرحى «

 . همانا جايگاه من در حكومت و خالفت، جايگاه ميل وسط سنگ آسياست

    

  

  



   

      صفات امام

البّته نياز به يادآورى . آنيم  بيان مى  براى آشنايى با صفات امام، به صورت گذرا و آوتاه صفاتى را

 .اينك به برخى از آن صفات اشاره مى آنيم. نيست آه صفات امام همان صفات پيامبر است

   

   عصمت

ما در برخى گناهان حالت .   عصمت يعنى آنكه انسان نه تنها گناه نكند بلكه در فكر گناه هم نباشد

ايم؛ نظير عريان به آوچه و بازار  ايم و فكر آن را هم نكرده عصمت داريم، زيرا تاآنون مرتكب آن نشده

 .رفتن، خودآشى و يا آشتن ديگران

 همان گونه آه ما در بسيارى گناهان به خاطر علم و آگاهى آه به زشتى و پستى و بد عاقبتى آن 

گناهان داريم هرگز به فكر انجام آن نيستيم، امام هم به خاطر علم و يقينى آه به ناپسندى همه 

 .رود چنين حالتى دارد، هرگز گرد آن نمى

 لزوم عصمت امام از خطا و نسيان نيز به جهت آن است آه ما معموًال در رفتار و منش خود دچار 

شويم، پس نياز به يك امام معصوم داريم تا به او مراجعه آرده و حقيقت را  خطا و اشتباه مى

 .او نبايد خطا آار باشدبنابراين . بازشناسيم و او ما را حفظ آند

اگر امام معصوم است، پس سبب اين همه گريه و زارى و توبه و انابه آه از امامان نقل :  سؤال

 شده چيست؟

اگر در تاريكى شب، وارد يك انبار بزرگ  شديد و در دست شما تنها يك چراغ قّوه بود، شما :  پاسخ

حال اگر نورافكنى . بينيد را به دليل نور آم نمىبينيد، اما چيزهاى آوچك  اشياى بزرگ را براحتى مى

 .بينيد قوى در اختيار شما باشد، حتى چيزهاى بسيار ريز روى زمين را مى

بينند و بسيارى از گناهان ديگر را   آسانى آه نور ايمانشان آم است، فقط گناهان بزرگ را مى

ى نور ايمان قوى هستند، چيزهاى به دهند، اّما آسانى آه دارا بينند و يا اهمّيتى به آن نمى نمى

 . بينند اهمّيت و ناچيز را هم مى ظاهر بى

 گريه و انابه انبيا و امامان به خاطر آن بود آه نور ايمانشان بسيار زياد بود و خود را در محضر خدا 

بوده شود، در نزد آنان گناه  لذا حتى امور عادى دنيوى آه گناه نيست اّما مايه غفلت مى. ديدند مى

 .آردند و به خاطر آن گريه مى

آنم ، اما به   چنانكه اگر بنده در خانه سرفه آنم ، براى سرفه آردن از آسى عذرخواهى نمى

مگر با . آنم هنگام ضبط برنامه تلويزيون و پشت تريبون، اگر يك سرفه آنم، فورًا معذرت خواهى مى

خير، بلكه چون مردم را حاضر و خود را آنم؟  ام آه عذرخواهى مى سرفه آردن مرتكب گناهى شده



آرى آسى آه خود را در محضر خدا بداند، از آارهايى آه . آنم بينم چنين مى در محضر مردم مى

 .آند گناه هم نيست، عذر خواهى مى

  

   

   سعه صدر

حوصلگى با اداره و رشد و هدايت جامعه    امام بايد سعه صدر داشته باشد، زيرا زودرنجى و آم

  نهج البالغه،  (»آلة الرياسة سعة الصدر«: فرمايد عليه السالم مى حضرت على. زگار نيستسا

 .١٧٦حكمت 

 .  روح بزرگ، الزمه رياست است

عليه السالم را براى هدايت مردم برگزيد، آن حضرت از خدا چند   هنگامى آه خداوند حضرت موسى

  سوره  (»رّب اشرح لى صدرى«: داشتن بودچيز درخواست نمود آه اولين آنها سعه صدر و ظرفّيت 

 .٢٥طه، آيه 

 .اى گشاده و روحى بلند به من مرحمت فرما تا بتوانم در برابر تمام حوادث بردبار باشم  خدايا سينه

خواستند از مشرآان   پيامبر اسالم با شرح صدرى آه داشت در روز فتح مكه آه مسلمانان مى

 .امروز، روز رحمت است نه انتقام:  بگيرند، فرمودهاى آنان را انتقام آزار و شكنجه

هاى مرد شامى و شنيدن آن همه فحش و ناسزا، با   امام حسن عليه السالم در برخورد با جسارت

نيازت  عّلت ناراحتى تو چيست؟ اگر نيازمندى، بى: ترين ناراحتى به او فرمود رويى و بدون آم گشاده

داند  خدا بهتر مى: ى نمود آه مرد شامى شرمنده شد و گفتآنم و به قدرى به او لطف و مهربان

 .آه چه آسى را رهبر مردم قرار دهد

 در تاريخ و سيره هريك از امامان معصوم، سعه صدر آن بزرگواران در برخورد با معاندان و مخالفان به 

 .اند خورد و حتى خود دشمنان به آن اعتراف نموده چشم مى

   

   عدالت

ما در بخش . ها نهفته است و امام بايد نمونه بارز آن باشد ى در فطرت همه انسانخواه   عدالت

هاى جالبى را پيرامون عدالت حضرت على عليه السالم بيان  عدالت اجتماعى آتاب عدل، نمونه

 .آنيم آرديم و در اينجا به چند نمونه ديگر اشاره مى

به خدا سوگند، اگر : هان خود چنين هشدار داداى به يكى از فرماند  امام عليه السالم طى نامه-١ 

گيرم آه  اى آنچنان بر تو سخت مى المال، آم يا زياد خيانت آرده اطالع پيدا آنم آه تو در بيت

 .٢٠البالغه، نامه   نهج .(موهايت بريزد، آمرت خم شود و اعتبار اجتماعى خود را از دست بدهى

 



بايد براى دورترين نقاط آشور، همان مقدار سهم باشد دهد آه   به مالك اشتر چنين دستور مى-٢ 

   (» منهم مثل الذى لالدنى فان لالقصى«. ترين آنها به مرآز حكومت است آه براى نزديك

 .٥٣البالغه، نامه  نهج

 

بعد از شهادتم جز او مزاحم ديگرى نشوند و آس :  درباره قصاص قاتل خود ابن ملجم فرمود-٣ 

 حتى فرمود همان گونه آه او  (. ٤٧البالغه، نامه    نهج (»يقتلّن بى اّال قاتلىال «.ديگرى را نكشند

 .يك ضربت به من زده شما هم يك ضربت به او بزنيد و دقت آنيد آه از مرز عدالت تجاوز نكنيد

 در ماجراى حّدى آه به دست قنبر انجام شد، چون او سه شالق بيشتر زد، امام عليه السالم -٤ 

 .١٢٨ ، ص٢٩ الشيعه، ج  وسائل .(عدالت همان سه شالق را به قنبر پس زدبا رعايت 

 

هاى هفتگانه را به من بدهند تا به  به خدا سوگند اگر اقليم:  امام عليه السالم فرمودند- ٥ 

 نهج البالغه، خطبه  .(اى ظلم آنم و پوست جوى را از دهان او بگيرم اين آار را نخواهم آرد مورچه

٢٢٤. 

 

ه امام اطالع دادند آه زينت يك زن غير مسلمان به ظلم از او گرفته شده و در جامعه اسالمى  ب-٦ 

اگر مسلمان از اين غّصه : امنّيت او سلب شده است، آن حضرت به قدرى ناراحت شدند آه فرمودند

 .٢٧البالغه، خطبه   نهج .(حادثه بميرد جا دارد

 

   

   دورى از هوى و هوس

 .٤٥البالغه، نامه    نهج (»هيهات ان يغلبنى هواى«: فرمايد السالم مى  حضرت على عليه 

 . چه دور است آه هوسهاى من بر من غالب شود و مرا از مسير حق وعدالت دور آند

آند آه شرايط امامت چند چيز است، از جمله   امام صادق از حضرت على عليه السالم نقل مى

 .١٦٤ ، ص٢٥  بحاراالنوار، ج  (»ء من امر الدنيا ال يلهو بشى«اينكه 

 . مسائل مادى و دنيوى او را سرگرم و مشغول نكند

   شجاعت

 .٢٢البالغه، خطبه    نهج (»و ما ُاهّدُد بالحرب«:فرمايد   حضرت على عليه السالم مى

 . تاآنون جنگى مرا نترسانيده و در روحم اثر نگذاشته است

  .(ترين مردم باشد امام بايد شجاع: آند آه  مىعليه السالم نقل  امام صادق از حضرت على

 .١٦٥ ، ص٢٥ بحاراالنوار، ج



 

 .١٧٢ ، ص٢٥  بحاراالنوار، ج .(امام نبايد ترسو باشد: خوانيم  در حديث ديگر مى

 .  بلكه بايد مسئله مرگ و شهادت براى او حل شده باشد

اى دارم آه طفل  آن چنان عالقهبه مرگ ! به خدا خدا سوگند: فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

 .٥البالغه، خطبه   نهج .(به پستان مادر ندارد

 

   

   فضليت و سابقه نيك

 :نويسد اى به معاويه مى   حضرت على عليه السالم در نامه

  نهج  (»متى آنتم يا معاويُة ساسَة الّرعية و ُوالَة امِر اُالّمة بغير َقدم سابق و ال َشَرف باِسق «

 .١٠، نامه البالغه

شما را به سياست و زمامدارى مردم چكار؟ تو آه نه داراى سابقه خوبى هستى و نه !  اى معاويه

 . شرف و فضيلت بلندى دارى

 .ترين سابقه سوئى داشته باشد  آرى امام نبايد آوچك

   

   حكم طبق آتاب خدا

به جانم سوگند آه » م بالكتابفلعمرى ما االمام اّال الحاآ«: فرمايد   امام حسين عليه السالم مى

 .آند امام نيست، مگر آسى آه طبق آتاب خدا حكم مى

 .٣٣٤ ، ص٤٤   بحاراالنوار، ج (»الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذلك«:  آنگاه ادامه دادند

 . امام بايد به دين حق معتقد باشد و هوسهاى خود را آنترل آند

   

   عطوفت و سياست

 :فرمايد السالم درباره صفات امام چنين مى  امام رضاعليه 

 . تر است نسبت به مردم از پدران و مادران آنها مهربان» أشفق عليهم من آباءهم واّمهاتهم «

 .آند با تدبير جامعه را اداره مى» عالم بالسياسة «

 .آيد از عهده مسئولّيت بزرگ الهى برمى» قائم بالرياسة «

 .٢٠١ ، ص١   آافى، ج (»غةيكّلم الناس بكّل لسان و ل «

 .تواند به هر زبان و لغتى با مردم سخن بگويد  مى

   

   زهد و سادگى



 .عالقگى به دنياست   يكى از صفات امام، زهد و بى

البالغه، خطبه    نهج (»والّله ما آانت لى فى الخالفة رغبة«: فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

٢٠٥. 

 .غبتى به خالفت ندارممن ميل و ر!  به خدا سوگند

 :فرمايد دار خود مى  و درباره لباس وصله

 .١٦٠البالغه، خطبه    نهج (»والّله لقد َرقَّعُت مدرعتى هذه حتى اسَتحَييُت من راقعها «

  

آشم آه به او  ام آه ديگر از وصله زننده آن خجالت مى آن قدر اين لباس را وصله زده!  به خدا سوگند

 .مراجعه آنم

 :فرمايد جاى ديگر مى در 

 .٢٠٥البالغه، خطبه    نهج (»اّن الّله َفَرض على ائمة العدل ان ُيقّدروا انفسهم ِبضَعَفِة الناس «

 

 همانا خدا واجب آرده آه امامان بر حق و عادل، زندگى خود را ساده بگيرند تا همگام با محرومان 

 .شندجامعه بوده و بدينوسيله تسكين و دلگرمى براى فقرا با

  

   

 مدارى گرايى و حق   حق

از هنگامى آه حق به من معرفى شد تاآنون شك و ترديدى : فرمايد   حضرت على عليه السالم مى

 .١٨٤البالغه، حكمت    نهج (»ما َشككُت فى الحق مذ ُاريُته«. براى من پيدا نشده است

 

و ال َضللُت «.من گمراه شده استام و نه آسى به واسطه  تاآنون نه خود گمراه شده: فرمايد  و مى

 .١٨٥البالغه، حكمت    نهج (»و ال ُضلَّ بى

 

   

   قاطعّيت در راه حق

هاى مالمت آنندگان در  من از قومى هستم آه هرگز مالمت: فرمايد   حضرت على عليه السالم مى

 .١٩٢بالغه، خطبه ال   نهج (»واّنى َلِمن قوم ال تاخذهم فى الّله لومة الئم«. گذارد آنها اثر نمى

 

   

   پيشگامى در آارها



َمن َنصب نفسه للناس امامًا فليبدء بتعليم نفسه قبل «: فرمايد   حضرت على عليه السالم مى

 .٧٣البالغه، حكمت،    نهج (»تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه

 

آند و روش تربيتى او عملى باشد قبل دهد بايد از خود شروع   آسى آه خود را امام مردم قرار مى

 .از آنكه از طريق زبان تربيت آند

   

 تكّلفى   بى

   (»و ما أنا من المتكّلفين«: به مردم بگو: فرمايد   خداوند به حضرت رسول صلى اهللا عليه وآله مى

 .٨٦سوره ص، آيه 

 . من اهل تكّلف و مشّقت نيستم و تصّنع در آارم نيست

است آه انسان حاضر نيست دعوت افراد گمنام را بپذيرد يا از آار خالف خود  نشانه تكّلف آن 

دانم يا جايى آه الزم است مشورت  داند با شهامت بگويد نمى عذرخواهى آند يا چيزى را آه نمى

 .آند

اّما . زده است ترها شخصّيت ترها ظالم و نسبت به بزرگ  آسى آه اهل تكّلف است نسبت به آوچك

 . ترين افراد است ترين و متواضع ّلفتك امام بى

دويدند، حضرت آنان را   هنگامى آه مردم براى استقبال از حضرت على عليه السالم به دنبال او مى

داد مردم پياده راه بروند در حالى آه آن حضرت سواره  همان گونه آه پيامبر اجازه نمى. منع آرد

 .هستند

   

   مدارا با مردم

 . براى تربيت مردم بايد با آنان مدارا آند ولى مداهنه هرگز  يك رهبر آسمانى 

نظر   مدارا صرف نظر آردن از دنيا و مقام خود براى اصالح دين يا دنياى مردم است، اما مداهنه صرف

 .آردن از برخى دستورات دين و مكتب، براى حفظ موقعّيت خود و رسيدن به مقام و دنياست

م ظرفّيت و آج فهم و فرارى، عفو و اغماض داشته باشيم تا جذب  مدارا يعنى نسبت به افراد آ

 . ها آنار آمدن و سازش آردن براى حفظ موقعّيت خود مكتب شوند، اما مداهنه يعنى با همه گروه

خيزد، ولى مداهنه از ضعف و سودجوئى، مدارا آردن از عقل است و   مدارا از سعه صدر برمى

 .مداهنه از شيطنت

هل مدارا و عفو و تغافل و سعه صدر و گذشت باشد تا افرادى آه به عللى نقطه ضعفى  امام بايد ا

اند، از پيروى او مأيوس نشوند و او همچون يوسف آه برادران خطاآار خود را پس از پشيمانى  داشته

 .٩٢   سوره يوسف، آيه (»التثريب عليكم اليوم«: توبيخ نكرد و فرمود



 .ير پوشش محبت خود به اسالم جذب آند امام نيز بتواند مردم را ز

 .١٠٩٣ الفصاحة، حديث   نهج (»بعثُت بمداراة الناس«:  پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمود

 . من مبعوث شدم آه با مردم مدارا آنم

الفصاحه،    نهج (»اّن الّله امرنى بمداراة الناس آما امرنى باقامة الفرائض«:  همچنين فرمود

داوند به من امر آرده آه با مردم مدارا آنم، همان گونه آه امر نموده واجبات و  خ (. ٦٧٧ حديث

 .نمازهاى واجب را انجام دهم

 :  و در جاى ديگر فرمودند

 .٢٣ ، ص١   آافى، ج (»اّنا معاشر االنبياء ُامرنا ان نكّلم الناس على قدر عقولهم «

 . آنان سخن بگوئيم ما پيامبران مأمورّيت داريم طبق عقل و فهم مردم با

   

   آگاهى از تاريخ گذشتگان

گرچه ! فرزندم: فرمايد   حضرت على عليه السالم به فرزندش امام حسن عليه السالم چنين مى

ام ولى در زندگى و روش و اعمال آنان فكر آرده و در اخبار و تاريخ و آثار  من عمر پيشينيان را نكرده

 .٣١البالغه، نامه   نهج .(ام آه گويا همچون يكى از آنان شدهآنان سير آرده و چنان آگاهى دارم 

 

  

  

   

   رسيدگى به مشكالت مردم

  حضرت على عليه السالم بر اعمال و رفتار آارگزاران خود نظارت دقيقى داشتند و به گزارشها و 

. ادندد شكايات مردمى ترتيب اثر داده و شخص مورد شكايت را احضار و مورد بازجوئى قرار مى

فارفع «: فرمودند همچنين حساب مالى آنان را به دقت زير نظر داشته و بارها به نمايندگان خود مى

 .٤٠البالغه، نامه    نهج (»الى حسابك

 . حساب و عملكرد مالى خود را نزد من بياور و آن را به من نشان بده

   

   صبر و خداباورى

قرآن در اين . در راه حّق و داشتن يقين و باور صحيح است  يكى ديگر از صفات و شرائط امام پايدارى 

 :فرمايد باره مى

 .٢٤  سوره سجده، آيه  (»وجعلنا منهم ائّمة يهدون بأمرنا لّما صبروا و آانوا بآياتنا يوقنون «

 



 از بنى اسرائيل افرادى را براى هدايت مردم برگزيديم آه اهل صبر و پشتكار بودند و آيات خدا را باور 

 .و يقين داشتند

 . يقين، سرچشمه عصمت و پشتوانه تمام آماالت معنوى است

   

   اخالص و دورى از مادّيات

 :نويسد   حضرت على عليه السالم در نامه به فرماندار آذربايجان مى

  .٥البالغه، نامه    نهج (»اّن عملك ليس لك بطعمة و لكنه فى عنقك امانة «

 

 . امانت و مسئولّيت است، نه وسيله آسب و آار و ارتزاق و رفاه همانا مقام تو براى تو يك

توّقعى آنان دانسته آه پاداش زحمات خود را تنها از خدا   قرآن يكى از امتيازات انبيا را بى

  سوره شعراء، آيات  (خواستند و هيچ انتظار ماّدى از مردم نداشتند، چنانكه در سوره شعراء مى

 .١٨٠ تا ١٠٩

أن اجرى اّال «: آند آه گفتند رت نوح، هود، صالح، شعيب و لوطعليهم السالم نقل مى از قول حض

 .خواهيم ما جز پروردگار خود از ديگران اجر و پاداشى نمى» على رّب العالمين

   

   توانايى و علم سرآمد

 . ترين مردم باشد ترين و آگاه   امام بايد اليق

 :فرمايد  امير مؤمنان عليه السالم مى

 »اّن احّق الناس بهذا االمر أقواهم عليه و أعلمهم بامر الّله فيه «

 همانا سزاوارترين مردم به امر امامت و رهبرى اّمت آسى است آه از همه مردم نسبت به آن، 

 .تر باشد تر و هم نسبت به فرمان خدا درباره آن آگاه تر و اليق هم قوى

 .دو شرط الزم براى امامت و رهبرى مردم است آرى هم توانايى و قدرت و هم علم و آگاهى 

 :فرمايد  امام در ادامه مى

 .١٧٣البالغه، خطبه    نهج (»اليحمل هذا العلم اّال اهل البصر و الصبر و العلم بمواقع الحق «

 

 .تواند پرچم رهبرى را حمل آند آه اهل بصيرت و پايدارى و علم و دانش باشد  تنها آسى مى

  سوره يونس،  (»أفمن َيهدى الى الحّق أحّق أن يّتبع أّمن ال يهّدى اّال أن ُيهدى «:فرمايد  قرآن مى

 .٣٥آيه 

آند بهتر است پيشوا باشد يا آسى آه خودش نيز   آيا آسى آه به سوى حق راهنمايى مى

 .سرگردان است و نياز به راهنما دارد



   

   دورى از امتيازطلبى

داند و امتياز خاصى را براى خود قائل   ديگران برابر و يكسان مى  امام در حقوق اجتماعى خود را با

 : فرمايد حضرت على عليه السالم مى. نيست

 .٣٦ ، ص٧ البالغه، ج نهج   شرح (»اّنما أنا رجل منكم لى ما لكم و علّى ما عليكم «

 

 چه  من يك نفر همانند شما و از خودتان هستم، هرچه براى شماست، براى من هم هست و هر

 .يعنى همه از حقوق مساوى برخورداريم. بر عهده شماست، بر عهده من هم هست

   

   حفظ منافع اسالم نه منافع خود

  با آنكه حضرت على عليه السالم را از حق مسلم خود محروم آردند و او را از رهبرى آنار زدند، اّما 

ل شود من حرفى ندارم و ظلم بر اگر آار مسلمانان به خوبى ح: فرمود آن حضرت صبر آرده و مى

 .١٨٢ البالغه، ص  سيرى در نهج .(آنم خودم را تحّمل مى

آردم و با قيام   به خدا سوگند اگر به خاطر تفرقه نبود غير از اين روش، راه ديگرى را انتخاب مى

 .١١٩البالغه، خطبه   نهج .(گرفتم مسلحانه حقم را مى

 

در شوراى شش نفرى عثمان شرآت نكنيد، زيرا :  فرمود ابن عباس به حضرت على عليه السالم

روم زيرا من از  ام مى چون دعوت شده: امام فرمود. برنامه چنين طراحى شده آه شما را حذف آنند

 .خالف و تخلف بيزارم و ميل ندارم جلسه به خاطر من منحل شود

    

  

  

   

      تعيين امام

ل در جوامع امروز انتخابات است، ولى شّكى نيست آه   بهترين شيوه تعيين رهبر و مقام مسئو

 . انتخابات راه حل است، اّما همه جا راه حق نيست

 هيچ برهان و دليل علمى و عقلى، لياقت، صالحّيت و حقانّيِت شخص انتخاب شده را تأييد 

 .گيرد و بهترين راه حل است آند، گرچه در مقام عمل، رأى اآثرّيت مورد نظر قرار مى نمى



 عالوه بر آنكه اين توّجه به رأى اآثرّيت، تنها در مسائل اجتماعى است و در مسائل اعتقادى، رأى 

اآثرّيت هيچ ارزشى ندارد و گرنه بايد پيامبران دست از دعوت خود برداشته و تابع رأى اآثرّيت آه 

 :خوانيم چنانكه در سوره انعام مى. شدند آافر يا مشرك بودند مى

   (» اآثر َمن فى االرض يضّلوك عن سبيل الّله ِان يّتبعون اّال الظّن و ِان هم اّال يخرصونو ِان ُتطع «

 .١١٥سوره انعام، آيه 

آنند،  اگر از اآثر آسانى آه روى زمين هستند اطاعت آنى تو را از راه خدا گمراه مى!  اى پيامبر

 .آنند زيرا آنها تنها از گمان و حدس پيروى مى

مسئله بسيار حساس و اساسى امامت، آه امرى اعتقادى است، رأى و انتخاب مردم  بنابراين در 

البّته بيعِت مردم با امام، زمينه را براى ِاعمال . نقشى ندارد و تعيين آن به عهده خداوند است

شود و با ِاعراض مردم از امامت  آند، نه آنكه امام با رأى مردم امام مى حاآميِت امام فراهم مى

 .شود مىساقط 

 سال خانه نشينى نيز امام بود، اّما امكاِن اعمال حاآمينژت ٢٥عليه السالم در مّدت   حضرت على

 .نداشت

   

 هاى تلخ   تجربه

اند ولى دير يا زود اشتباه مردم در انتخاب    بارها در انتخابات، افرادى با رأى اآثرّيت انتخاب شده

داشتند آه احتمال خالف در  هر و سياست گام بر مىافرادى چنان با ريا و تظا. روشن شده است

داديم و عالوه بر رأى دادن حاضر بوديم جان خود را نيز فدا آنيم، ولى در حوادث مختلف آه  آنان نمى

ساز روشن شدن حقايق و اسرار است، چهره واقعى آنان نمايان شد ودر مقابل مال و مقام  زمينه

 .روحياتشان تغيير پيدا آرد

تواند نظر   آه انسان محدود با نداشتن علم غيب و اطالع از آينده و باطن افراد چگونه مى راستى

 !صد در صد صحيحى درباره شخصى داشته باشد؟

آند؟  هاى مختلف تغيير نمى ها با توّجه به شرايط و موقعّيت ها و حاالت و عملكرد انسان  مگر انگيزه

 .دارند ند اّما فردا دست از ايمان و تعهد بر مىچه بسا افرادى آه امروز مؤمن و متعهد هست

 افراد بسيار زيادى را سراغ داريم آه مايه اميد بودند، عامل يأس و نااميدى شدند و آسانى آه 

مگر ساحران مزدور . احتمال خيرى درباره آنان نبود، دگرگون شده و مايه صدها خير و برآت گشتند

م پا به صحنه نگذاشتند آه ناگاه با بيدارى وجدان و فطرت فرعون براى آبروريزى موسى عليه السال

خفته آنان، از بهترين طرفداران موسى شدند و مگر بلعم باعورا مردى دانشمندى نبود آه به خاطر 

 .دنياگرايى و گرايش به طاغوت، همه آماالت خود از دست داد



مردم نيست، بلكه هدف ما اين است آه ها آوبيدن انتخابات و رأى   البّته غرض ما از بيان اين نمونه

بگوييم انتخابات بهترين راه حل در مسائل اجتماعى است، اما يك راه الهى و علمى و صد در صد 

 .تواند باشد قطعى نمى

آنم،   براى اينكه مطالب فوق بهتر روشن شود حديث جالبى را از امام سجاد عليه السالم بيان مى

 :امام فرمودند

لرجل قد حسن َسمُته و َهدُيه و َتماَوَت فى َمنطقه و َتخاَضع فى حرآاته َفرويدًا ال اذا رأيتم ا «

 » يغّرّنكم

 هرگاه ديديد آه مردى خوش برخورد است و راه و روش وى خوب است و از خود زهد و عبادت 

آند، پس در قضاوت نسبت به او عجله  دهد و در حرآات خود خيلى شكسته نفسى مى نشان مى

 . و فريب ظاهر او را نخوريدنكنيد

 :فرمايد  سپس امام چنين بيان مى

فما اآثر من يعجزه تناول الّدنيا و رآوُب المحارم منها ِلَضعف بنيته و مهاَنته و ُجبن قلبه فَنصَب الّدين  «

 » فّخًا لها فهو ال يزال َيِختُل الناَس بظاهره فان تمّكن من حرام اقَتَحمه

 از بدست آوردن دنيا عاجزند و به دنيا نرسيدن آنها به خاطر ناتوانى جسمى  چه بسيارند افرادى آه

آرى چون ناتوان يا ). نه به خاطر ايمان و تقوى(يا عدم لياقت و آمبود شخصّيت يا ترس اوست 

شخصّيت و يا ترسو است، دين را دام براى رسيدن به دنيا قرار داده و دائمًا مردم را با ظاهر خود  بى

 .انداخت توانست به حرام برسد، بى اختيار خود را در آن مى دهد و اگر مى فريب مى

 :دهد  امام، چنين ادامه مى

و اذا َوجدتموه َيِعفُّ عن الماِل الَحرام َفرويدًا ال َيغّرنكم فاّن َشهوات الَخلق مختلفة فما اآَثر من َينبو  «

 »  قبيحة فيأتى منها ُمحرِّمًاعن المال الَحرام و ان َآُثر و َيحمُل نفسه على َشوهاَء

آند باز هم صبر آنيد و زود درباره او قضاوت نكنيد، زيرا شهوات   و اگر ديديد آه از مال حرام دورى مى

گيرند گرچه زياد باشد اما خود را  چه بسيارند افرادى آه از مال حرام آناره مى. مردم مختلف است

 .شوند ها مى بر اعمال ناپسند وادار و مرتكب ديگر حرام

 : سپس امام ادامه دادند

فاذا وجدتموه َيعفُّ عن ذلك فرويدًا ال يغرّنكم حتى َتنظروا ما عقده عقله فما اآثر من ترك ذلك اجمع  «

 » ثم ال َيرجع ال بعقٍل متين فيكون ما ُيفسده بجهله اآثر مّما ُيصلحه بعقله

، باز شما را گول نزند تا ببينيد ميزان تعّقل او آند  پس اگر ديديد او از تمام اعمال ناپسند دورى مى

چه مقدار است؟ زيرا بسيارند افرادى آه از تمام اعمال بد دورى مى آنند اما يك درايت و ريشه 

 .عقالئى ندارند و لذا چون شعور فكرى او آم است معموًال بجاى اصالح دست به افساد مى زند

 : و آنگاه فرمودند



تينا فرويدًا الَيغرّنكم حتى َتنظروا أ مع هواه يكون على عقله او يكون مع عقله فاذا وجدتم عقله َم «

على هواه و آيف محّبته للرئاسات الباطلة و ُزهده فيها فاّن فى الناس َمن خسرالدنيا و االخرة بترك 

 » ...الدنيا للدنيا

ينيد آيا با هواى نفس خود  و اگر ديديد داراى عقل متين هم هست باز فريب نخوريد و صبر آنيد تا بب

هاى باطل  دارد و نسبت به رياست آوبد يا با آمك عقل بر عليه هواى نفس گام برمى عقل را مى

زيرا دنيا را . زيرا در ميان مردم آسانى هستند آه در دنيا و آخرت زيان آارند. چقدر عالقمند است

ّذت رياست نزد او به مراتب از لّذت مال و آنند نه براى خدا بلكه براى رسيدن به دنيا، زيرا ل رها مى

 . دنيا بيشتر است

 :  و سرانجام امام فرمودند

لكن الرجل آل الرجل نعم الرجل الذى جعل هواه تبعًا المر الّله و قواه مبذولة فى رضى الّله يرى  «

 » ...الذل مع الحق اقرب الى عّز االبد

 و مطيع فرمان الهى و توانش را در مسير هايش را تابع  انسان واقعى آسى است آه خواسته

 .تر بداند رضايت خداوند قرار دهد و ذّلت با حق را از عّزت با باطل به رستگارى و سعادت نزديك

 :فرمايد  در پايان امام ضمن تشويق به پيروى از چنين شخصى مى

ترد له دعوة و ال يخيب له  فذلكم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته فاقتدوا و الى رّبكم به فتوّسلوا فانه ال

 .١٨٤ ، ص٧٤   بحاراالنوار، ج (»طلبة

 

 به رفتار و منش اين شخص چنگ بزنيد و به روش او اقتدا آنيد و براى رشد و پرورش خود و رسيدن 

 .شود به خداوند به او متوسل شويد چرا آه دعا و درخواستش مستجاب شده و رد نمى

توان با يك  هاى فريب و رياآارى، چگونه مى ه با اين همه راه نتيجه اين حديث طوالنى اين است آ

 . هاى سطحى سرنوشت رهبرى امت را با انتخابات معين نمود سرى شناخت

 .تواند راه حل باشد اما همه جا راه حق نيست  آرى، انتخابات مى

 : امام صادق عليه السالم فرمود

 مما آان لك عليه قبل واليته فليس بصديق اذا آان لك صديق فولّى والية فاصبته على العشر «

 .١٥٧ ، ص٧٤   بحاراالنوار، ج (»سوء

  

 هرگاه دوستى داشتى آه به رياستى رسيد و يك دهم عالقه و وفادارى قبل از رياستش را نسبت 

 . به تو داشت دوست بدى نيست

ندى آه پس از آند، چه بسيار افراد فداآار و عالقم  پست و مقام و رياست انسان را عوض مى

گوئيم تعيين رهبر بايد از طرف  به همين جهت مى. گرفتن مقام، روحيه و روش آنان عوض شده است



داند آه مقام  داند و بهتر مى خدا باشد، اوست آه علم غيب دارد و آينده و تمام حاالت افراد را مى

  سوره  (»جعل رسالتهالّله اعلم حيث ي«. رسانى خود را نزد چه شخصى قرار دهد رسالت و پيام

 .١٢٤انعام، آيه 

 

    

   قضاوت مردم همه جا حق نيست

 :  امام باقر عليه السالم به جابر فرمودند

واعلم بانك التكون لنا وليًا حتى لواجتمع عليك اهل مصرك وقالوا انك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولو  «

 .٢٨٤   تحف العقول، ص (» الّلهقالوا انك رجل صالح لم يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على آتاب

  

شوى مگر زمانى آه اگر تمام مردم شهر درباره تو بگويند فالنى مرد بدى  تو ولى ما نمى!  اى جابر

است ناراحت نشوى، و اگر هم گفتند مرد خوبى است شاد نشوى، بلكه براى شناخت خود، خود را 

 .به آتاب خدا عرضه نمائى

شود آه همه جا رأى و قضاوت مردم دليل بر حقانّيت يا  فاده مى از اين حديث هم به خوبى است

 .باطل بودن نيست

گفتند چرا قرآن بر مرد سرشناسى از دو قريه مكه و طائف نازل  خوانيم آه مردم مى  در قرآن مى

 نشد؟

 .٣١   سوره زخرف، آيه (»وقالوا لوال نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم «

 

دار و باغ دار است بايد  آردند همين آه فالن شخص، سرشناس و معروف يا سرمايه ى آنها خيال م

 !!وحى هم به او نازل شود

 همين آه طالوت از طرف خدا فرمانده لشكر شد، بسيارى از مردم فرماندهى او را فقط به خاطر 

 .٢٤٧  سوره بقره، آيه .(فقر و تهيدستى او نپذيرفتند

 

بر صلى اهللا عليه وآله مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود آه صداى طبل  مگرنه اين است آه پيام

آاروان تجارى بلند شد و ناگاه همه مردم از پاى خطبه رسول خدا بلند شدند و به سوى مال التجاره 

 .رفتند و مشغول خريد شدند و جز چند نفر نزد حضرت باقى نماندند

ترين مسائل اعتقادى و عامل هدايت و رشد   تا آنون مشخص شد آه مسئله امامت از اساسى

جامعه است و طبق روايات متعدد، عبادت بدون داشتن رهبر حق مورد قبول نيست گرچه انسان در 

 .١٩٠ ، ص٢٧  بحاراالنوار، ج .(ترين نوع عبادت را انجام دهد طول عمر، سخت



 

 يك جامعه بستگى به زيرا سقوط و يا رشد.  همچنين مشخص شد آه جامعه نياز به رهبر دارد

هاى اغفال و وسوسه و تهديد و تطميع باز است و افرادى خود را  رهبرى آن دارد و دانستيم آه راه

 .اند هايى را به نيستى آشانده و بدبخت آرده به دروغ به نام رهبر و امام جازده و گروه

 . از قرآن و حديث فراگيريم در اينجا بجاست شيوه تعيين رهبر و راه شناخت امام حق و امام باطل را

   

   تعيين امام تنها از طرف خداست 

     بعد از آنكه خداوند حضرت ابراهيم عليه السالم را با حوادثى از قبيل گذشت از مال و جان و 

آزمايش نمود و او از عهده تمام امتحانات الهى پيروز درآمد، خداوند او را به مقام امامت و ...همسر و 

 :متن فرمان و ابالغ چنين بود.  فرمودرهبرى نصب

 .١٢٤  سوره بقره، آيه  (»اّنى جاعلك للناس امامًا «

 

 . من تو را براى مردم، امام قرار دادم

. شود آه نصب امام بايد تنها از طرف خدا باشد استفاده مى» اّنى جاعلك« در اين ابالغ از جمله 

 :د آه جز خدا آسى واقف به آنها نيست از جملههايى باش زيرا امام بايد داراى شرائط و ويژگى

 . امام بايد تمام قوانين حاآم بر انسان و هستى را بداند

 .آند آگاه باشد  امام بايد از نتيجه حتمى راهى آه انتخاب مى

 . امام بايد در رهبرى خود منافع خود را در نظر نگيرد و عوامل درونى و بيرونى محرك او نباشد

ترين صفات برجسته انسانى در حد اعلى برخوردار باشد و ناگفته پيداست آه اين   عالى امام بايد از

 .خبرند شود و مردم نيز از وجود اين شرائط در افراد بى شرائط در افراد معمولى يافت نمى

    

  امامت، عهد و پيمان الهى 

نام برده و » عهدى«لمه اى را آه بايد توجه نمود اين است آه قرآن از مسئله امامت باآ   نكته

همينكه حضرت ابراهيم عليه السالم مقام امامت را براى فرزندان خود طلب نمود خداوند پاسخ داد 

 :رسد به افراد ظالم نمى) آه همان مقام امامت است(آه عهد من 

 .١٢٤   سوره بقره، آيه (»الينال عهدى الظالمين «

 

يم آن را با شورى حل آنيم، چون در آيات مربوط به توان  اگر امامت عهد و پيمان خداست ما نمى

گيرد  آار مردم با ايمان با مشورت انجام مى»  بينهم وامرهم شورى«: آمده مانند» أمر«شورا، آلمه 

در مسائل مردم با » وشاورهم فى االمر«شود آه  و يا به پيامبرصلى اهللا عليه وآله دستور داده مى



 مورد مشورت در هر دو آيه، امور مربوط به مردم و مسائل اجتماعى توجه داريد آه. آنان مشورت آن

 .شود است و هرگز شامل مسئله امامت آه عهد و پيمان خداست نمى

گيرند آه تعيين امام تنها بايد از راه انتصاب و از   آيةالّله شهيد صدر با بيان چند مقدمه نتيجه مى

 :طريق خدا و رسول باشد و اينك مقدمات

دار دگرگونى همه جانبه وانقالب بزرگ عقيدتى و فكرى و تبديل  يامبر صلى اهللا عليه وآله عهدهپ.  يك

 .يك سيستم جاهلى به يك نظام اسالمى انسانى آن هم براى ابد بود

ها داشتند، در مكه در خفقان  دوران بيست و سه سال رسالت آنهم با وضعى آه مسلمان.  دو

هاى دشمنان بودند آه اين مّدت  ها و توطئه انواع مشكالت و جنگفشار و ترس و در مدينه متحمل 

 .بيست و سه سال با آن همه گرفتارى براى آن دگرگونى آم است

پيامبرصلى اهللا عليه وآله ناگهان از دنيا نرفت تا بگوئيم زمانى براى بررسى مسئله رهبرى .  سه

 .پيدا نكردامت و ادامه آار نداشت و فرصتى براى تعيين جانشين خود 

 سال براى آن دگرگونى آم است و بايد بعد از پيامبر آار ادامه يابد و براى ٢٣ آوتاه سخن آنكه 

 .تداوم آار چند طرح و نظريه است آه بايد مورد بررسى قرار دهيم

 پيامبر صلى اهللا عليه وآله نسبت به جانشينى خود بى تفاوت بود و بدون اينكه به فكر تداوم -١ 

 .و هدايت مردم باشد، آنان را رها آرد و از دنيا رحلت نمودانقالب 

 : اين نظريه قابل قبول نيست زيرا

اى را آه براى آن زحمت بسيار آشيده، رها آند و   يك انسان عاّدى هرگز حاضر نيست طرح و برنامه

وآله بيان آنهم با سوز و گدازى آه قرآن براى حضرت محمد صلى اهللا عليه . آن را به شخصى نسپارد

 .١٢٨  سوره توبه، آيه  (»حريص عليكم«: گويد آند در جهت ارشاد و هدايت مردم، آنجا آه مى مى

 .زند سوزد و براى هدايت شما حرص مى  پيامبر صلى اهللا عليه وآله براى شما مى

 .٦  سوره آهف، آيه  (»لعّلك باخع نفسك«: فرمايد  و در جاى ديگر مى

 .آشى آورند خود را مى نكه چرا مردم ايمان نمى گويا تو از ناراحتى اي

 آيا پيامبرى آه اين چنين نسبت به هدايت مردم، تعّهد و عشق دارد حاضر است مردم را به حال 

 خود رها آند؟

 پيامبرى آه در سفر به جنگ تبوك آه هشتاد روز طول آشيد آسى را در مدينه به جاى گذاشت، 

 !د؟آن آيا براى پس از خود فكرى نمى

  آيا ابوبكر حاضر شد مردم را رها آند و آنان را به عمر نسپارد؟

توان قبول آرد آه ابوبكر براى بعد از خود به فكر مسلمانان بود اما حضرت محمد صلى اهللا   آيا مى

 !عليه وآله نبود؟



ود مردم  نظريه دوم آن است آه بگوئيم پيامبر از دنيا رفت و رهبرى امت را به شورى و انتخاب خ-٢ 

 .واگذار نمود

 اّما اگر چنين بود، چرا ابوبكر مثل پيامبر، امت را به شورى واگذار نكرد و شخصًا دخالت نمود و عمر 

 !!را نصب آرد؟

بلكه خود شورائى تشكيل داد مرآب از شش نفر، !  چرا عمر نيز در رهبرى امت همه پرسى نكرد؟

فته بود در اين شورا آسى رهبر است آه عبدالرحمن آنهم شورائى آه عمًال ديكتاتورى بود، زيرا گ

 بن عوف به او توّجه داشته باشد؟

 اين چه شورائى است آه يك نفر در آن حق وتو داشته باشد و نظر آن دسته قابل قبول باشد آه 

 !اين يك نفر در ميان آنها باشد؟ آيا اين شوراست يا ديكتاتورى؟

  غدير خم براى چيست؟ با توّجه به اين نظريه دوم، ماجراى

ماند و آن اين آه خود پيامبر آه از همه   اآنون آه نظريه اول و دوم رد شد، تنها يك راه باقى مى-٣ 

دلسوزتر است، شخص اليقى را آه در شناخت و عمل به مكتب و اداره و رشد جامعه از همه افراد 

اى درخشان دارد براى رهبرى  قهداند و داراى هرگونه صالحّيت علمى و فكرى است و ساب بهتر مى

امت انتخاب و منصوب آرده و به مردم معرفى آند آه پيامبر نيز چنين آرد و در غدير خم، حضرت 

 .على را به جانشينى خود منصوب نمود

   

   عوارض طبيعى انتخابات

عوارض   انتخابات و همه پرسى با اينكه راه حل خوبى در بسيارى از موارد است ولى بطور طبيعى 

 :آن عوارض عبارتند از. سوئى نيز دارد آه نبايد از آنها چشم پوشيد

ساز نوعى تضاد و  آيد آه چه بسا خود زمينه هايى به وجود مى  ميان انتخاب شوندگان رقابت-١ 

 .اختالف و تفرقه و آدورت گردد

نها آنان براى او آند و ت اى به طور طبيعى از انتخاب آنندگان خود حمايت مى  هر انتخاب شده-٢ 

ها، تمايل و خواست انتخاب شوندگان نيز  گيرى ها و جهت ها و دفاع بنابراين در حمايت. ارزش دارند

باشد و اين خود نوعى شرك است آه انسان به غير خدا به فكر راضى آردن اين و آن هم  مطرح مى

 .باشد

هاى خالف قرار   را در جهت ممكن است همان شك و خطا و سهو و غرائزى آه شبانه روز ما-٣ 

 .دهد، در تعيين رهبر نيز مسير انسان را از حق منحرف نمايد مى

ها بيمه و مصونّيتى ندارند و از آجا فردا در برابر حوادث تلخ يا شيرين چهره و   خود انتخاب شده-٤ 

 !رنگ عوض نكنند؟



دارد آه بايد به آنها توّجه داشت  آرى، انتخابات مردمى ارزشمند است، اّما عوارضى را نيز به دنبال 

 .و اين عوارض را هم در نظر گرفت

   

   انتصاب الهى، راه حق

  راه حق در شيوه تعيين امام همان راه تعيين پيامبر است، زيرا ما امامت را همچون نبّوت و امام را 

آار امام نيز شبيه آار دانيم و  همچون پيامبر و دليل نياز به امام را همانند دليل نياز به پيامبر مى

اى آه در بحث نبّوت  پيامبر هدايت و رشد مردم و نشان دادن راه سعادت است، بنابراين همان آيه

 :فرمايد دهيم آه قرآن مى آورديم در اين جا نيز مورد استفاده قرار مى

 .١٣   سوره ليل، آيه (»ِاّن علينا َللُهدى «

 . همانا بر ماست هدايت مردم

  اگر آياتى  (آند،  آه پيامبر از طرف خداست و آياتى در قرآن به اين حقيقت اشاره مى همان گونه

بكار رفته مورد بررسى قرار گيرد، بيان ما به ) اصطفاء، بعثت، جعل، اختيار(آه در آن واژه و لغت 

 .شود خوبى روشن مى

 . از طرف خدا باشدهاى الهى است بايد  تعيين امام هم آه مربوط  به هدايت مردم و از پيمان

  سخن بوعلى سينا

امام بايد معصوم و از حد اعالى صفات عالى برخوردار باشد و چون متصف : گويد  ابوعلى سينا مى

بودن يك انسان به آن صفات و روحيات چيزى نيست آه انسان عادى بتواند آن را تشخيص دهد و 

فهمد، لذا بايد خداوند عالم  ثار چيزى را مىاگر چيزى بفهمد خيلى ناقص است و تنها از راه عالئم و آ

زيرا اوست آه هم از اسرار مردم با خبر است و هم عالم به غيب . و مدّبر و قادر، امام را تعيين آند

 .داند و هم تدبير جهان به دست اوست است و هم راه سعادت واقعى ما را مى

   

   انتخاب، ممنوع

تصابى است نه انتخابى، بنابراين در مقابل انتصاب الهى مردم   اگر باور آرديم آه امامت مقامى ان

 .اختيارى ندارند

 : فرمايد  قرآن مى

 سوره  (»...و ما آان لمومن و المومنة اذا قضى الّله و رسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم «

 .٣٦احزاب، آيه 

 يا مقام و فردى را براى مسئولّيتى  در مواردى آه خداوند براى مرد و زن با ايمان حكم و قانونى

 .انتخاب نمود، ديگر مردم حق انتخاب ندارند

 :خوانيم  در سوره قصص نيز چنين مى



 .٦٧   سوره قصص، آيه (»و رّبك يخلق مايشاء و يختار ما آان لهم الخيرة «

 

 .آند هرچه را بخواهد و مردم در برابر گزينش خداوند، اختيارى ندارند آفريند و اختيار مى  خداوند مى

خوانيم آه هرگاه خداوند آسى را به امامت برگزيد   در رواياتى ذيل اين آيه در تفسير صافى مى

با وجود امكان انحراف در انتخاب، ارزش انتخاب از : خوانيم مردم نبايد به سراغ ديگرى بروند و يا مى

تواند صددرصد ارزش داشته باشد آه از سوى خدايى باشد آه آگاه بر   و انتخابى مىرود بين مى

 .باطن و آينده انسان است

   

   انتصاب، حكيمانه است

مقدمه و غير حكيمانه نبود،    انتصاب حضرت على عليه السالم به عنوان امام و رهبر، انتصابى بى

بادت وتقوى و عرفان و خلوص او بر همگان روشن بلكه مقام او، زهد و شجاعت و ادب و اخالق و ع

 .اند حتى دشمنان نيز نقطه ضعفى براى حضرت على عليه السالم بيان نكرده. بود

 . آسى آه در تمام عمر يك لحظه به سوى بت رو نكرد و از همان نوجوانى خداپرست بود

 وآله را داشتند با  آسى آه در توطئه شب هجرت آه دشمنان بناى آشتن پيامبرصلى اهللا عليه

نظير خود، به جاى آن حضرت خوابيد و پيامبر صلى اهللا عليه وآله موفق به هجرت  جانفشانى بى

 .شد

 آسى آه اعالميه ممنوع شدن بت پرستان از شرآت در مراسم حج را آه همان آيات اول سوره 

 فرياد بلند در برابر بت برائت است، به تنهايى و با آمال شهامت به ميان مشرآان به مكه برد و با

 .پرستان خواند و اعالم آرد آه از اين به بعد حق ورود به مكه را ندارند

 صفات واالى او در آتب شيعه و سّنى، دوستان و دشمنان و حتى غير مسلمانان آن قدر زياد است 

 .محاسن و آماالت او بى حّد و بى شمار است: توان گفت آه مى

   

   پرسش و پاسخ

هدف شما در اين بخش اين بود آه تعيين امام بايد از طرف خدا باشد و انتخابات به دليل : ل  سؤا

تواند ارزش  هاى ناموفق، نمى عدم آگاهى از اسرار و آينده و محدودّيت علمى و به دليل تجربه

در اينجا سؤالى مطرح است آه پس چرا خود امام على عليه السالم در . مهمى داشته باشد

بعد از قتل عثمان مردم دور مرا گرفته و : فرمايد آشد و مى الغه رأى مردم را به رخ مخالف مىالب نهج

 گيرى از مردم مالك انتخاب است؟ مرا انتخاب آردند؟ يا چرا در نظام جمهورى اسالمى رأى



خواهد طبق معيار مخالفانش سخن بگويد، يعنى شما آه  حضرت على عليه السالم مى:  پاسخ

زنيد، همان مردم مرا پذيرفتند، پس چرا در برابر من   مردم و رأى و انتخاب آنان دم مىاينقدر از

 ايستيد؟ مى

 در نظام جمهورى اسالمى ايران هم چون مردم راه حق را شناختند و رهبرى امام را بر طاغوت و 

آشيم تا  ىنظام اسالمى را بر نظام شاهنشاهى ترجيح دادند ما نيز انتخاب نيكو را به رخ دنيا م

مورد تهمت قرار نگيريم و نگويند آه سيستم شما يك سيستم تحميلى است، اما اگر منتخب مردم 

آنند، چنانكه امام  ايستند و او را از جايگاهش خلع مى به بيراهه رفت، مردم در مقابل او مى

رى مردم قدس سره بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران به رئيس جمهور معزول آه به هوادا خمينى

آنم  اگر با روش غير اسالمى به آار خود ادامه دهى من با تو مخالفت مى: آرد فرمود افتخار مى

 .گرچه همه مردم با تو باشند

ها زمانى مورد افتخار است آه مسير حق را طى آند وگرنه رأى و  پرسى  بنابراين انتخابات و همه

ى و راه خدا نورانى نشود، ارزش الهى نخواهد انتخاب مردم تا به حقيقت متصل نشود و از طريق وح

 .داشت

خواهيم ارزش انتخابات را به آّلى ناديده بگيريم، بلكه شعار ما اين است آه انتخابات   البّته ما نمى

عالوه بر آنكه انتخاِب مردم . پيمايد و دليل عقلى و صددرصد صحيحى ندارد همه جا راه حق را نمى

شى ندارد و در جايى آه از سوى خدا، آسى براى اين امر معين نشده در برابر انتخاِب خدا ارز

 .گيرى از مردم و دخالت دادن نظر آنان در انتخاب حاآم است باشد، بهترين راه، رأى

  

  

    

  

  

   

 عليهم السالم بيت اى از فضائل حضرت على و اهل      گوشه

هم السالم بسيار است و ما چند نمونه را   فضائل حضرت على عليه السالم و اهل بيت پيامبر علي

 :آنيم هاى اول شناخت امام نقل مى براى گام

   

   اطعام مسكين، يتيم و اسير

عليه السالم و فاطمه  حضرت على.   امام حسن و امام حسين عليهما السالم بيمار شدند

اولين روز، همين آه در . زهراعليها السالم براى شفاى آن دو نذر آردند آه سه روز روزه بگيرند



خواستند افطار آنند، شخص فقير و مسكينى در خانه را آوبيد و اعالم آرد آه من نيازمندم، آنان نان 

خود را به او داده و با آب افطار نمودند، روز دوم نيز همين آه خواستند افطار آنند، يتيمى اظهار نياز 

روز سوم نيز همين آه لحظه افطار رسيد، . ار آردندآرد، باز غذاى خود را به او عطا آردند و با آب افط

شخصى آمد و گفت من اسير هستم به من آمك آنيد، با اينكه نياز شديدى به غذا داشتند باز هم 

هاى پريده خدمت پيامبرصلى اهللا عليه وآله رسيدند، بشارت  روز بعد آه با رنگ. غذا را به او دادند

واران نازل شده آه آنان غذاى خود را خالصانه و عاشقانه به يافتند آه آياتى در فضيلت آن بزرگ

تر آنكه در دل نيز انتظار پاداش و تشكرى نداشتند، آنها  مسكين و يتيم و اسير دادند و از همه مهم

 :خواستند از اعمال خود سندى براى آينده خود درست آنند، هدف آنان جز رضاى خدا نبود نمى

ه مسكينا و يتيمًا و اسيرًا اّنما نطعمكم لوجه الّله الُنريد منكم جزاًء و و يطعمون الطعام على حّب «

 .٩ و ٨  سوره انسان، آيه  (»الشكورًا

 

قدس سره در آتاب   اين ماجرا عالوه بر اينكه مورد اتفاق علماى شيعه است، مرحوم عالمه امينى

 .١١١ ، ص٣  الغدير، ج .(سنت نيز نقل آرده است الغدير از بيست و چهار نفر از بزرگان اهل

 

   

   جهاد در راه خدا

هاى خود بحث و مجادله    دو نفر از بزرگان مّكه به نام شيبه و عباس بر سر افتخارات و فضيلت

من آليددار مسجدالحرام هستم، پس برترم و عباس عموى پيامبر : گفت يكى مى. آردند مى

 .نه خدا هستم، پس برتر از تو هستممن مسئول آبرسانى به حّجاج و زائران خا: گفت مى

من با : آرد و سخنان آنان را شنيد، با شرم و حيا فرمود  حضرت على عليه السالم از آنجا عبور مى

من بودم آه با دشمنان به جهاد ! اين سن و سال آم، فضيلت و افتخارى دارم آه شما بزرگان نداريد

 .يدپرداختم تا شما به خدا و پيامبر او ايمان آورد

 :اى نازل شد  اين سخن حضرت بر آنان گران آمد و خدمت پيامبر رسيدند پيامبر، در اين هنگام آيه

أ َجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام آَمن آمن بالّله واليوم اآلخر و جاهد فى سبيل  «

 .٣٢١ ، ص٧  ؛ تفسير نمونه، ج١٩  سوره توبه، آيه  (»الّله

ران خانه خدا و آليد دارى مسجدالحرام مثل ايمان به خدا و معاد و جهاد در راه  آيا آب دادن به زائ

 !خداست؟

 . يعنى مقياس فضيلت، ايمان و جهاد است

   

   جانفشانى در راه پيامبر



هاى مختلف  اى حساب شده تصميم گرفتند با چهل مرد از قبيله   پس از آنكه دشمنان با توطئه

 و حضرت را در بستر خواب ترور آنند تا آسى نتواند خونخواه آن حضرت شبانه بر پيامبر هجوم برده

باشد، فرمان هجرت از سوى خداوند متعال نازل شد و قرار شد پيامبر شبانه مكه را به سوى مدينه 

 .ترك گويد

 حضرت على عليه السالم تصميم گرفت با جانفشانى و از خودگذشتگى در بستر پيامبر بخوابد تا 

آتيك، پيامبر جان به سالمت برد و خود نيز پس از انجام امورى آه پيامبر به عهده او گذارده با اين تا

 .به آن حضرت ملحق شود

خداوند به .  حضرت على عليه السالم آن شب پرخطر در جاى رسول خداصلى اهللا عليه وآله خوابيد

طوالنى قرار دادم، آدام يك من عمر يكى از شما را : دو فرشته بزرگ خود جبرئيل و ميكائيل فرمود

حاضريد ايثار آنيد و زندگى ديگرى را بر خود مقدم داريد؟ هيچ آدام حاضر به اين امر نشدند، به آنها 

وحى شد آه مشاهده آنيد آه چگونه على عليه السالم آماده شد آه جان خود را فداى رسول 

 .٣٢٢ ، ص٧مونه، ج  و تفسيرن٥٣ ، ص٢  الغدير، ج .(خدا صلى اهللا عليه وآله آند

 

 : نام آن شب تاريخى ليلةالمبيت است و در باره آن اين آيه نازل شد

 .٢٠٧  سوره بقره، آيه  (»ومن الناس َمن َيشرى َنفسه ابتغاء مرضات الّله والّله رؤوف بالعباد «

 

فروشند و خداوند نسبت به بندگانش   بعضى مردمان جان خود را براى جلب خشنودى خدا مى

 .بان استمهر

 حضرت على عليه السالم به پاس اينكه موفق شد در آن شب به جاى پيامبرصلى اهللا عليه وآله 

اى آه در محاصره مخالفان بود خارج و به مدينه هجرت  بخوابد و رسول گرامى به سالمت از خانه

 .آند، اولين سجده شكر را در اسالم انجام داد

   

   امام و نزول فرشتگان در شب قدر

شود آه فرود فرشتگان در شب قدر تنها مربوط به    از مضمون روايتى در ذيل سوره قدر استفاده مى

تنّزل المالئكة و الّروح فيها بإذن رّبهم من آّل «. زمان پيامبر نيست، بلكه مربوط به هر سال است

 »أمر

شدند، اما  ل مى شكى نيست در زمان رسول خداصلى اهللا عليه وآله مالئكه بر شخص پيامبر ناز

 شوند؟ بعد از آن حضرت بر چه آسى نازل مى

  .(ترين فرد به خدا و رسول او باشد  طبيعى است بايد بر آسى نازل شوند آه در آماالت نزديك

 .٢٤٩ ، ص١ آافى، ج



 

 با توجه به اين روايت، هم جايگاه واالى امامت و هم لزوم امام زنده و معصوم در هر زمانى آه مرجع 

 .شود آه اين نيز فضيلتى بس بزرگ است گان آسمانى باشد، مشخص مىفرشت

  

   

 عليه السالم اى ديگر از فضائل على   گوشه

 يكصد  .(عليه السالم اول آسى بود آه به رسول خدا صلى اهللا عليه وآله ايمان آورد   حضرت على

 .حديث به اين معنا در جلد سوم الغدير آمده است

 

، ٣  الغدير، ج .(م صلى اهللا عليه وآله ، حضرت على عليه السالم را برادر خود خواند بارها پيامبر اآر

 .١٢٤ تا ١١٥ ص

 

تر   يك ضربت حضرت على عليه السالم در جنگ خندق از عبادت تمام جن و ملك و انسان با ارزش

 . تفسير آبيرفخررازى، ذيل آيات سوره قدر .(تلقى شد

  

آه على عليه السالم بهترين بشر پس از پيامبر است و او هرگز نه از خوانيم   در روايات متعدد مى

شود و نه از قرآن و او سّيد و بزرگ دنيا و آخرت است و نگاه به او عبادت و پيروان او  حق جدا مى

از روايات اهل » فضائل الخمس من الصحاح الستة« تمام فضائل در آتاب  .(بهترين خلق خدايند

 .سنت است

 

   

 ش و پاسخ  پرس

 عليه السالم در قرآن نيامده است؟ چرا با اين همه عظمت نام على:   سؤال

عليه السالم نازل شده، گرچه نا آن  اوًال چنانكه گفتيم آياتى از قرآن در شأن حضرت على:  پاسخ

 .حضرت نيامده است

 آنهاتعيين جانشين پيامبر از جمله.  ثانيًا امور بسيارى در قرآن نيامده آه پيامبر مأمور بيان بوده است

يا اّيها الّرسول بّلغ ما انزل اليك «. است آه بر اساس آيه تبليغ، پيامبر مأمور ابالِغ آن به مردم شد

 »...من رّبك و

عليه السالم در قرآن آمده بود، بر اثر دشمنى و بغضى آه برخى با آن   ثالثًا حتى اگر نام على

أنا مدينة «دادند، همان گونه آه در مورد حديث معروِف  تغيير مىحضرت داشتند، معنا و منظور آن را 



در اينجا به معناى بلند است آه » على«:  گفتند (. ١١٩، ص ١٠  بحاراالنوار، ج  (»العلم و علّى بابها

 !من شهر علم هستم و َدر اين شهر، بلند است: معناى حديث اين گونه مى شود

در صحراى آربال در آن بيابان سوزان آب را بروى ! آند مى براستى بغض و آينه چه آارها آه ن

آشند و در  رحمى براى آشتن او شمشير مى بندند و با نهايت بى حسين و ياران و آودآانش مى

مگر من حاللى را حرام آرده و يا حرامى را حالل : عليه السالم آه مى فرمايد جواب امام حسين

اينها همه به خاطر بغض و دشمنى » بغضا البيك«: گويند سخ مىريزيد، در پا ام آه خون مرا مى آرده

 ! باشد نسبت به پدر تو مى

  

    

  

  

   

      حقوق امام و امت

  در زمينه حقوق متقابل امام و امت رواياتى آمده است آه ما چند نمونه آن را در اينجا بيان 

 :آنيم مى

از من و شما بر يكديگر حقوقى داريم، اما حق هر يك : حضرت على عليه السالم به مردم فرمود * 

 :من بر شما اين است آه شما

 »الوفاء بالبيعة«.  به پيمان و بيعت خود وفادار باشيد-١ 

. نصيحت آننده و خيرخواه باشيد) در نزد من حاضر باشيد يا نباشيد( در حضور و غياب من -٢ 

 »والنصيحة فى المشهد والمغيب«

 .٣٤البالغه، خطبه    نهج (»واالجابة حين ادعوآم«. اخواندم اجابت آنيد هر وقت شما را فر-٣ 

 

 : و اما حق شما بر من آن است آه من

 »فالنصيحة لكم«.  خيرخواه و دلسوز شما باشم-١ 

 »توفير فيئكم عليكم«. المال را ميان شما عادالنه تقسيم آنم  بيت-٢ 

 »يمكم آيال تجهلواتعل«.  شما را آموزش دهم تا بى سواد نباشيد-٣ 

 :فرمود  همچنين آن حضرت به مردم مى

 .٢١٦البالغه، خطبه    نهج (»و لكم علّى من الحّق مثل اّلذى لى عليكم «

 

 . شما بر من حق داريد به همان اندازه آه من بر شما حق دارم



 مردم و ترين حّقى آه خدا بر مردم واجب نموده همان حقوق متقابل والى بر بزرگ: فرمود  و مى

 .مردم بر والى است

 :نمايد ترين حقوق معرفى مى امام سجاد عليه السالم در اول رساله حقوق، حق امام را از واجب * 

 .٢٥٥   تحف العقول، ص (»و اوجبها عليك حّق ائمتك «

 

گوئيد با من  آن گونه آه با طاغوتيان و جباران سخن مى: فرمود حضرت على عليه السالم مى * 

فكر نكنيد آه تذآرات شما براى من سنگين . آارى هم نكنيد و مداهنه نكنيد وئيد و محافظهسخن نگ

است، هر آجا گفته حق يا مشورت بجايى ديديد مرا آگاه نمائيد، اگر خداوند خود حفظ نكند ما 

 .٢١٦ نهج البالغه، خطبه  .(مصون از خطا نيستيم

  

آسى آه : فرمود آرد و مى  به فقها سفارش مىامام صادق عليه السالم مردم را به مراجعه * 

فتوى و قضاوت فقها را رد آند، گويا ما را رد آرده و هر آه ما را رد آند، گويا به خدا شرك ورزيده 

 .٦٧ ، ص١  آافى، ج .(است

 

ها را نماز بخواند و روزها را روزه بگيرد و تمام  اگر شخصى شب: خوانيم در روايتى ديگر مى * 

 در راه خدا بدهد و هر سال به مكه و حج رود، اّما ولى خدا را نشناسد و آارهاى خود را اموالش را

 .١٨ ، ص٢  صافى، ج .(به رهبرى او قرار ندهد، هيچ حقى بر خدا ندارد و اهل ايمان نيست

 

   

   مسئولّيت ُاّمت 

 :  بر اساس روايات مردم در برابر امام معصوم سه مسئولّيت دارند

معرفة «. امام، آنهم با دالئل روشن و صفات ممتاز آه يك رهبر معصوم بايد داشته باشد شناخت -١ 

 »االمام

و التسليم لهم فيما ورد «.  تسليم فرمان آن بزرگواران به طورى آه سخنان آنان را به دل بپذيرد-٢ 

 »عليهم

 »و الّرد عليهم فيما اختلفوا«.  در اختالفات به آن بزرگواران مراجعه و آنان را َحكم و داور قرار دهند-٣ 

 .٣٩٠ ، ص١   آافى، ج(

 

   

   امامت و حج



اين گردش دور : آردند و فرمود   امام باقر عليه السالم نگاهى به مردم آرد آه دور آعبه طواف مى

آعبه در زمان جاهلّيت هم بود و اسالم آمد و طواف و حج را مقرر داشت تا بدين وسيله در آنار حج 

فاجعل افئدة «سپس امام با استناد به آيه . ما بيايند و اعالم واليت و موّدت و نصرت نمايندبه سوى 

 .٣٧   سوره ابراهيم، آيه (»من الناس َتهوى اليهم

هاى مردم به آعبه تمايل پيدا آند، بلكه  حضرت ابراهيم عليه السالم از خدا نخواست آه دل:  فرمود

 .٣١١ ، ص١  آافى، ج .(وند درخواست نمودتمايل مردم را به ذريه خود از خدا

 

 .هاى حج است  آرى توّجه به امام يكى از فلسفه

   

   آثار پيروى از امام

آثارى دارد آه حضرت على عليه السالم آن آثار را چنين ) امام و امت(  وفا آردن به تعّهدات طرفين 

 :فرمايد توصيف مى

 »نظامًا ُاللفتهم«. ها و تشّكل نيروها  شكل گرفتن عالقه-١ 

 »و عّزًا لدينهم«.  نفوذ ناپذيرى و مصونّيت مكتب از هرگونه خطر تحريف و بدعت و التقاط-٢ 

 »و عّز الحق بينهم«.  تضعيف باطل و استحكام پايگاه حق-٣ 

 »و قامت مناهُج الدين«. آند هاى دين روشن و جلوه مى  راه-٤ 

 » اعتدلت معالم العدلو«. گردد هاى عدالت مستقر مى  استوانه- ٥ 

 »و جرت على اذاللها الُسنن«. گيرد  آارها در مجارى خود قرار مى-٦ 

و ُطِمع فى بقاء الدولة و يئسْت «. ماند  راهى براى نفوذ دشمن و بهانه بدخواهان باقى نمى-٧ 

 .٢١٦البالغه، خطبه    نهج (»َمطامع االعداء

 

   

   ياران واقعى

شما صدهزار نيروى : م صادق عليه السالم پيشنهاد قيام آرد و گفت  مردى از خراسان به اما

شما وارد آن تنورى آه پر از آتش : مسلح داريد، امام براى آزمايش ميزان فداآارى آنها به او فرمود

در اين هنگام هارون مّكى از ياران امام وارد شد و خدمت امام . است بشويد، او عذرخواهى آرد

هايت را آنار بگذار و به تنور آتش وارد شو، او با آمال راحتى رفت  آفش: او فرمودامام به . سالم آرد

برو داخل : و امام شروع به گفتگو آرد و از احوال خراسان پرسيد، سپس رو به خراسانى آرد و گفت

 ما از اين شيعيان تنورى آه هر چه: وقتى او را صحيح و سالم ديد، امام به او فرمود. تنور را نگاه آن

 .١٢٣ ، ص٤٧  بحاراالنوار، ج .(شيعه تنورى هيچ: گفتيم تسليم باشند و نق نزنند چند نفر داريم، گفت



همچون ابراهيم آه در (البّته آن يار فداآار در تنور نسوخت .  آرى ميان اّدعا و عمل فاصله زياد است

 ).ميان آتش نسوخت

   

   ياران دروغين

آند من شيعه على عليه السالم هستم  ويد آسى آه اّدعا مىگ دروغ مى: خوانيم   در حديث مى

آذب َمن زعم اّنه من شيعتنا و هو متمّسك بعروة «: زند ولى در عمل به ريسمان ديگران چنگ مى

 .١١٧ ، ص٢٧   وسائل، ج (»غيرنا

 

ان آردند آه به دستگاه آن اميه آسانى را پيدا نمى اگر بنى: فرمايد  امام صادق عليه السالم مى

بروند و براى آنها بنويسند و غنائم را جمع آورى و براى آنها جنگ آنند و در گروه آنان جمع شوند، 

 .٣٨٣ ، ص٤٧  بحاراالنوار، ج .(گرفتند آنها حق ما را از ما نمى

 

اراده است، آنان آه قلبًا با امامان معصوم هستند،   آرى تضعيف امامت به خاطر ضعف عالقمندان بى

 .گيرند ر ترس يا طمع، مزدور بيگانگان قرار مىولى به خاط

  

  

  

    

  

  

   

 ها به امامت      انواع ظلم

دانم چقدر  نمى. ها شد   به مسئله امامت و مكتب امامان و پيروان راستين آن بزرگواران انواع ظلم

 .آنيم ها اشاره مى اى از ظلم وار به گوشه صالح است آه بيان شود، ولى فهرست

 اقتصادى ظلم 

بيت عليهم السالم با غصب فدك آه در آن زمان درآمد زيادى داشت سلب   قدرت مالى را از اهل

 .بيت را از ماليات اسالمى حذف آردند القربى و اهل نمودند و سهم ذى

  تهمت و شايعه پراآنى



د آه هنگامى آه ها زدند و آار را به جائى رساندن ها و افتراها، به امام انواع تهمت  با انواع دروغ

على در مسجد چه : عليه السالم در مسجد آوفه ترور شد، گفتند مردم شام شنيدند حضرت على

 !!آرد، مگر او اهل نماز بود مى

  ظلم فكرى

قرآن ما را بس است، جلو نشر احاديث و آلمات رسول خدا صلى اهللا » َحسُبنا آتاب الّله« با شعار 

 . امام معصوم زدند و مردم را از منابع اصلى علم بازداشتندعليه وآله را گرفتند و مهر برلب

  

  دروغ سازى

هاشم و  اميه و آوبيدن بنى  آارخانه جعل حديث به راه انداختند و آن قدر حديث دروغ در مدح بنى

 .مسائل ديگر جعل آردند تا راه را براى شناخت حق و باطل براى گروهى مشكل نمودند

  تحريف و توجيه

 صريح و روشنى آه پيامبر درباره مسئله امامت بيان فرموده بود، تحريف و توجيه نموده و با  بيانات

 .تغيير مسير رهبرى، آار را به جايى رساندند آه خالفِت پيامبر تا سرحد حكومت يزيد سقوط آرد

  ظلم فرهنگى

، حتى يك عليه السالم بود دانم چرا شخصّيت مشهور اهل سنت آه معاصر امام آاظم  من نمى

آيا امام عليه السالم را نبايد همانند يك راوى عادى به ! حديث از آن حضرت نقل نكرده است؟

 حساب آورد؟

 چگونه است آه در آتاب بسيار مهم صحيح بخارى از برخى خوارج حديث نقل شده است، اّما از 

 !امام جعفر صادق عليه السالم و امامان معصوم پس از او حديثى نيامده است؟

  جاهل به جاى عالم 

خواهيد سؤال آنيد آه جواب دهم، سراغ   هر چه مى» سلونى«زد   به جاى رهبرى آه فرياد مى

 .مرا رها آنيد آه اطالعاتى ندارم» اقيلونى«زد  رهبرى رفتند آه فرياد مى

ا در عليه السالم، درگاه علم پيامبر صلى اهللا عليه وآله، سراغ آسى رفتند آه باره  به جاى على

اگر على به : گفت گرفت و بارها مى مسائل گوناگون متحير و از حضرت على عليه السالم آمك مى

 .آورد، هالآت من حتمى بود ها بيرون نمى بست رسيد و مرا از بن فريادم نمى

 ها ها و آينه  بهانه

يرينه در جنگ هاى د  به بهانه اينكه على عليه السالم جوان است، شوخ است، مسلمانان از او آينه

من از روز : نشين آردند تا جايى آه امام فرمود خيبر و بدر و احد و حنين دارند، امام معصوم را خانه

 .٢٠٩ ، ص٢٧  بحاراالنوار، ج .(اول مظلوم بودم

 



عليه السالم فضائل   با اينكه براى هيچ يك از اصحاب پيامبر صلى اهللا عليه وآله به اندازه حضرت على

 .ست او را آنار زدندنقل نشده ا

 . براستى مگر جوان بودن عيب است

   (»فتى يذآرهم يقال له ابراهيم«عليه السالم آه بتان را شكست جوان نبود؟   مگر حضرت ابراهيم

 .٦٠سوره انبياء، آيه 

  

 .١٣  سوره آهف، آيه  (»اّنهم فتية آمنوا بربهم«: فرمايد  مگر قرآن در باره اصحاب آهف نمى

 .وانانى بودند آه به پروردگار خويش ايمان آوردند آنان ج

 . مگر حضرت يوسف جوان نبود و مگر مصعب اولين مبلغ پيامبر جوان نبود

اى به نام ُاسامه را به مقام فرماندهى نصب نكرد   مگر پيامبر صلى اهللا عليه وآله جوان هيجده ساله

خداوند هرآس را آه از لشگر اسامه » مةلعن الّله من تخّلف عن جيش اسا«: و در باره او نفرمود

 .سرپيچى آند، لعنت آند

 !  مگر آهولت سن شرط رهبرى است؟

 ! مگر امامت، آيلويى و مترى است؟

 مگر قرآن معيار ارزشها را علم، تقوى، جهاد، هجرت، سابقه، اخالص و ايمان قرار نداده است؟ چرا 

  آردند؟ هاى الهى مسائل ديگرى را مطرح در برابر آن مالك

براستى مگر شوخ بودن . عليه السالم بود  موضوع ديگرى را آه بهانه آردند، شوخ بودن حضرت على

لذا امامان ما هم سنشان با هم . خواهد مانع لياقت است؟ امامت، علم و بينش و عصمت مى

رائط متفاوت است و هم شيوه برخوردشان و هم مسئولّيتشان ، همان گونه آه انبيا نيز داراى ش

 .متفاوتى بودند

   

 آشى   گستره ظلم و حق

آنگاه آه . عليهم السالم از لحظه رحلت پيامبر صلى اهللا عليه وآله آغاز شد   ظلم به امامان معصوم

حضرت تقاضاى قلم و آاغذ آرد و به او توهين نمودند و اين مظلومّيت همچنان تا پايان عمر حضرت 

فزت و رّب «: ا جايى آه آن حضرت به هنگام ضربت خوردن فرياد زدعلى عليه السالم ادامه پيدا آرد ت

 .٢ ، ص٤١   بحاراالنوار، ج (»الكعبة

 . به پروردگار آعبه رها شده و رستگار شدم

البالغه او  آتاب نهج.  مقام على عليه السالم تا اآلن هم ناشناخته مانده و او هنوز مظلوم است

 . تاريخ مظلوم مانده استهنوز شناخته نشده و آن حضرت در طول

 . ظلم به امامان، هم از خارج و بيرون منزل بود و گاهى هم از درون خانه از ناحيه همسران نااهل



 ظلم به امامان معصوم تنها ظلم زبانى يا عملى يا قلمى نبود، بلكه از هر نوع ظلمى در مورد آنان 

 .فروگذار نشد

ها و باالى منبرها، در برابر مردم و در خلوت، در   در خطبه گاهى به اسم مذهب و براى تقّرب به خدا،

 !!گفتند آردند و به او بد مى حال نماز و غير نماز به آن امام توهين مى

 ظلم به امامان، هم از ناحيه دوستان نادان بود و هم از ناحيه دشمنان دانا، دوستان ترسو، بى 

  ...تفاوت و جاهل و ساده و دشمناِن منافق و زرنگ و

 .آردند آردند و بر عليه آن بزرگواران حرآت مى  آنان علم و مقام خود را از امامان معصوم آسب مى

   

   ظلم به پيروان

عليهم  بيت ها را متوجه شيعه و دوستداران اهل   بسيارى از منحرفان آگاهانه يا ناآگاهانه انواع تهمت

اند عقائد حّقه آنان در هزاران  ى آه به آنان زدههاى زياد السالم نمودند و حال آنكه بر خالف تهمت

هاى عمومى بارها و بارها تكرار شده و همه بيان گر آن است  آتاب و جزوه ونوار و حتى در رسانه

 :آه

 .دانند  هرگز شيعيان قرآن را تحريف شده نمى

 .دانند  هرگز شيعيان امامان خود را خدا نمى

 . نبوده و نيستند هرگز بهائيان و بابيان جزء شيعيان

را صحيح ) آافى، من اليحضر، تهذيب و استبصار(هاى چهارگانه   هرگز شيعه تمام روايات آتاب

 .داند ها مى داند، بلكه اين چهار آتاب را از بهترين آتاب داند و عمل به آنها را واجب نمى نمى

 گونه آه در زمان حيات داند، بلكه عقيده دارد همان  هرگز شيعه اصحاب رسول خدا را ُمرتد نمى

رسول خدا صلى اهللا عليه وآله هم مؤمن واقعى بود و هم منافق، پس از رحلت آن حضرت نيز چنين 

 .است

گويند تمام اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مؤمن واقعى و عادل   بنابراين آسانى آه مى

 ه وآله بعد از رحلت آجا رفتند؟هستند بايد بگويند آه منافقان زمان حيات پيامبر صلى اهللا علي

   

   اآثرّيت خطاآار؟

شود همه مردم اشتباه آنند و امام حق را رها آرده و گرد ديگرى  گويند چگونه مى   گاهى مى

 فهميم البد حق چنين بوده است؟ عليه السالم را رها آردند مى بروند، ما از اينكه مردم على

على عليه السالم را رها نكردند، ثانيًا آيا اآثرّيت دليل  پاسخ آن است آه اوًال همه مردم حضرت 

حقانّيت است؟ آيا اگر معيارهاى روشن قرآن در دست بود بايد آنها را رها و نگاه به عمل مردم آرد؟ 

هاى  اند آه پيامبر صلى اهللا عليه وآله مشغول خواندن خطبه گويا از آيه آخر سوره جمعه غافل شده



گاه فروشندگانى وارد شده و شروع به طبل زدن آردند، مردم رسول خدا را رها نماز جمعه بود آه نا

آرده و دور آاروان را گرفتند و پيامبرصلى اهللا عليه وآله را تنها گذاشتند و از آن همه مردم، چند نفرى 

ح بيشتر پاى سخن پيامبرصلى اهللا عليه وآله ننشستند، آيا رها آردن پيامبرصلى اهللا عليه وآله صال

 !بود؟

اند آه اآثر بنى اسرائيل هارون جانشين حضرت موسى را رها و دور گوساله جمع   مگر قرآن نخوانده

 .شدند

 .ها هست، احتمال هرگونه خطرى هست  آرى تا هوسها و وسوسه

   

   همگامى شيعه و اهل سنت

ه شيعه درباره آنيد آه تقريبًا تمام فضائلى آ   با سيرى در آتب شيعه و اهل سنت مشاهده مى

اند و اگر جائى شيعه  سنت هم آن را نقل آرده حضرت على عليه السالم بيان آرده، علماى اهل

هاى خود اهل سنت هم مشاهده  اند همان انتقادها را در آتاب انتقاد از بعضى اصحاب آرده

 .آنيم مى

آنند و  رقه ايجاد مى اّما آسانى قصد برهم زدن وحدت مسلمانان را دارند و ميان شيعه و سنى تف

اّما به . گيرند نشين اهل سّنت مورد توهين و تحقير قرار مى آنند آه در شهرهاى شيعه اّدعا مى

بينند آه در شهرهاى بسيارى شيعه و سّنى همچون دو  عنوان نمونه اگر سفرى به ايران بيايند، مى

مله و مسافرت مشارآت نموده و برادر در آنار هم آار و تالش و همكارى نموده و در ازدواج و معا

آنگاه متوجه خواهند شد آه در . اى در آار نيست گزارند و هرگز تفرقه همواره به يكديگر احترام مى

ها عليه شيعه  آشورهاى ديگر بعضى ناشيانه يا مغرضانه و عوام فريبانه دست به يك سرى تهمت

 .اند زده

گزار، بلكه حرآت آنها برخاسته از متن  ت آرى شيعه نه يك فرقه سياسى است و نه گروه بدع

شيعه همان مسلمانان و عالقمندان به على عليه . اسالم و قرآن و هدف آنها رضاى خداست

اند و آن حضرت اين لقب را به  السالم هستند آه در زمان خود پيامبر صلى اهللا عليه وآله نيز بوده

  .٥٧ ، ص٢ ر، ج الغدي .(پيروان حضرت على عليه السالم عطا فرمودند

 

عليه السالم به آار رفته  صلى اهللا عليه وآله بارها خطاب به على  واژه شيعه توسط پيامبر اسالم

 .٤٦، ص ٦٨  بحاراالنوار، ج  (»أنت و شيعتك هم الفائزون! يا علّى«: عباراتى از قبيل. است

 .تو و شيعيانت رستگارايد!  اى على

  

    



  

  

   

 عهاى ممنو      رهبرى

امام نور آه مردم را به سوى خدا هدايت :   در قرآن دو نوع رهبرى و امامت مطرح شده است

 .٧٣  سوره انبياء، آيه  (»ائّمة يهدون بأمرنا«آند،  مى

 .٤١  سوره قصص، آيه  (»ائّمة يدعون الى النار«آشاند،   و امام نار آه مردم را به سوى آتش مى

در جنبه مثبت . ده است هم در جنبه مثبت و هم در جنب منفى و روى مسئله رهبرى زياد تكيه ش

پيروى از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و اولى االمر واجب و در آنار پيروى خدا ذآر شده و سفارش 

الشرائط اطاعت نمود و  شده آه عالوه بر خدا و رسول بايد از امامان و اولياى الهى و فقهاى جامع

پذيرد و رد آند، گويا فرمان خدا و رسول خدا را رد آرده و به منزله شرك به اگر آسى سخن آنان را ن

 .٩٩ ، ص١٨  وسائل، ج .(خداوند است

 

 . در جنبه منفى نيز قرآن آسانى را معرفى نموده آه بايد از آنان دورى آرد

ز آنان اطاعت و هايى را آه نبايد امام و رهبر باشند و نبايد مردم ا  با نگاهى به قرآن، افراد و گروه

فهمد  وار بيان آنيم، اگر چه هر انسان عاقلى با همان فطرت خدادادى خود مى پيروى آنند، فهرست

به هر حال قرآن به عنوان هدايت و هشدار به معرفى آنان . ها لياقت رهبرى را ندارند آه اين گروه

 :پردازد مى

  گنهكاران و آافران-١ 

 .٢٤   سوره انسان، آيه (»ًاال ُتِطع منهم آثمًا أو َآفور «

 

 . از گناهكاران و آافران اطاعت مكن

  فسادگران-٢ 

 .١٤٢   سوره اعراف، آيه (»و ال تّتبع سبيل المفسدين «

 

 . از آسانى آه به نوعى اهل فساد هستند، پيروى مكن

  جاهالن و نادانان-٣ 

 .١٨   سوره جاثيه، آيه آيه (»ال تّتبع اهواء اّلذين ال يعلمون «

 

 . الگوگيرى از هوى و هوس افراد جاهل ممنوع است



 آنندگان  دروغگويان و تكذيب-٤ 

 .٨   سوره قلم، آيه (»و الُتِطع المكّذبين «

 

 . آنند، اطاعت نكن پذيرند و حقائق را تكذيب مى  از افرادى آه به خاطر غرور و تكّبر حق را نمى

  غافالن و هوسرانان- ٥ 

 .٢٨   سوره آهف، آيه (» قلبه عن ذآرنا واّتبع هواه و آان امُره ُفرطًاوال تطع َمن أغفلنا «

 

غافل نموديم و به جاى حق پيرو ) به خاطر عمل خودشان( از آسانى آه قلبشان را از ياد خود 

هوسها و غرائز سرآش هستند و از مرز اعتدال و حق بيرون و اهل افراط و زياده روى هستند، 

 .اطاعت مكن

 يگان فروما-٦ 

 .١٠  سوره قلم، آيه  (»و ال ُتِطع آّل حّالف َمهين «

 

ها سوء استفاده آرده و خود را در جامعه جا   از فرومايگانى آه با سوگندهاى پى در پى، از فرصت

 .زنند پيروى نكن مى

  اسراف آنندگان-٧ 

 .١٥١   سوره شعراء، آيه (»و ال ُتطيوا امر المسرفين «

 

 .اسراف، دورى آنيد از پذيرش رهبرى اهل 

 دار  محكومان سابقه- ٨ 

 .٦٢   سوره مائده، آيه (»وال تّتبعوا اهواء قوم قد َضّلوا من قبل «

 

 . از آسانى آه سابقه گمراهى دارند و اآنون هم محكوم هوسها و غرائز خود هستند پيروى نكنيد

ساد، جهل، سوء سابقه و آفر بينيم آه گناه، انحراف، اسراف، اف  با نگاهى گذرا به آيات فوق، مى

هايى از قابلّيت رهبرى ساقط شوند و امام و رهبر بايد از تمام عوارض  شود افراد آه گروه موجب مى

 .فوق و نظائر آن دور باشد

 در آيات ديگر قرآن، واليت يهود و نصارى بر مسلمانان و همچنين واليت و نفوذ و سرپرستى دشمنان 

 .دهند ممنوع اعالم شده است آه مكتب را بهانه و دستاويز قرار مىخدا و يا مسلمان نمايانى 

  

    



  

  

   

      شيعه يا سّنى؟

  در يكى از آشورهاى اسالمى در حضور حدود سيصد نفر از اساتيد دانشگاه، موضوعى را با توّجه 

و يكى از حاضران از لطف خدا، مورد توّجه قرار گرفت . به آيات قرآن مورد بحث و سخنرانى قرار دادم

بيائيد مسلمانان همه با ! اى احسنت، خيلى خوب بود ولى حيف آه تو شيعه: با صداى بلند گفت

 .هم يكى بشويم

 .حرف شما قبول، نه شيعه و نه سنى، فقط قرآن:  گفتم

با هم به : ها آه تمام شد، گفتم آف زدن.  تا اين مطلب را گفتم مدتى آف زدند و تشويق آردند

 گويد؟ آن برويم و ببينيم قرآن چه مىسراغ قر

صلى  تا زمانى آه پيغمبر بود، دوگانگى و اختالف شيعه و سّنى وجود نداشت و پيامبراآرم:  گفتم

 .٢١  سوره احزاب، آيه  (»لقد آان لكم فى رسول الّله ُاسوة حسنة«. اهللا عليه وآله الگوى همه بود

 

يكى راه اهل بيت او آه ما شيعيان پيرو آنان هستيم و :  اّما پس از رحلت پيامبر دو راه پيدا شد

ايم و راه ديگر، راهى است آه برادران  دستمان را در دست آنها گذاشته و فقهمان را از آنها گرفته

 .اند سنت آن را انتخاب آرده اهل

 :ام سه آيه از قرآن است  دليل اينكه من شيعه هستم و خط اهل بيت را انتخاب آرده

اّنما ُيريد الّله ِلُيذهب عنكم الّرجس اهل البيت «: فرمايد عليهم السالم مى  در مورد اهل بيت قرآن-١ 

 .٣٣  سوره احزاب، آيه  (»و يطّهرآم تطهيرًا

 .ها را از شما اهل بيت دور گرداند و شما را پاك و منّزه گرداند  خداوند اراده نموده آه پليدى

فرموده آه اهل بيت، از گناه و پليدى معصومند، آيا راجع به ائّمه  خداوند در اين آيه به صراحت اعالم 

 !اهل سنت چنين مطلبى وجود دارد؟

اند و قرآن  عليهم السالم از همان ابتداى اسالم پيش گام بوده و در قرن اول بوده  اهل بيت-٢ 

  سوره واقعه، آيه  (»و السابقون الّسابقون اولئك المقّربون«: پيشگامان را برترى داده و فرموده است

 .١١ و ١٠

، همه سالها پس )يعنى ابوحنيفه، مالك، شافعى و احمد حنبل( در حالى آه پيشوايان اهل سنت 

 .از پيامبر آمده و از متولدين قرن دوم هستند



اند و قرآن مجاهدان در راه خدا  عليهم السالم در راه خدا جهاد آرده و به شهادت رسيده  اهل بيت-٣ 

  سوره نساء،  (»فضل الّله المجاهدين على القاعدين اجرًا عظيمًا«. يگران برترى داده استرا بر د

 .٩٥آيه 

 .اند  اّما پيشوايان اهل سنت چنين نبوده

عليهم السالم، مستند به آيات قرآن است، حال شما براى   آرى، پذيرش اطاعت و رهبرى اهل بيت

 !پيروى از ديگران چه دليل قرآنى داريد؟

 !نان پاسخى جز سكوت نداشتند آ

    

  

  

   

      اهل بيت چه آسانى هستند؟

   حديث آساء

  روزى پيامبرصلى اهللا عليه وآله وارد خانه دخترش زهراعليها السالم شد و عباى خود را آه به 

عليه السالم آه آودآى  معروف بود بر روى خود آشيد، اندآى گذشت، امام حسن» آساى يمانى«

فاطمه او را به سوى پدر . بود وارد شد، به مادر سالم آرد و جوياى پدربزرگ خود شدخردسال 

عليه السالم وارد شدند و در  عليه السالم و پس از او اميرمؤمنان سپس امام حسين. راهنمايى آرد

عليها  سرانجام حضرت فاطمه. آنار پيامبر قرار گرفتند و با اجازه رسول خدا به زير آسا در آمدند

 .السالم نيز به آنها ملحق گرديد

آنگاه .  افراد ديگرى نيز در خانه وجود داشتند، اّما پيامبر به هيچ شخص ديگرى اجازه ورود ندادند

 .اينها اهل بيت من هستند و در مورد آنان دعا آردند! خدايا: فرمودند

و فردا هر آسى به عنوان  اين اقدام پيامبر بدان جهت بود آه جلوى سوء استفاده ديگران را بگيرند 

 .باشد عمو و همسر پيامبر اّدعا نكند آه از اهل بيت پيامبر است و مشمول آيه تطهير مى

  

  

   معّرفى روزانه

هر روز صبح به ) اند بعضى شش ماه و برخى نه ماه گفته(  پيامبر در اواخر عمر، روزهاى متوالى 

هاى خود را دو طرف درب خانه   و دستآمدند عليهما السالم مى آنار خانه على و فاطمه

 .٢١٥، ص ٣٥  بحاراالنوار، ج  (»السالم عليكم يا اهل بيت النبّوة«: فرمودند گذاشتند و مى مى

 



آردند، تا براى مردم فرهنگ شود و مردم اهل   پيامبر بدين وسيله اهل بيت را به مردم معرفى مى

از همسران و بستگان پيامبر باشند، جزو اهل بيت بيت را آامًال بشناسند و افراد ديگر را هر چند 

 .محسوب نكنند

    

  

  

   

 عليهم السالم بيت      جايگاه اهل

   صلوات بر اهل بيت در نماز

. فرستند   تمامى ِفَرق مسلمان، اعم از شيعه و سنى، در تشهد نماز بر پيامبر و آل او صلوات مى

اّللهم صّل «: گويند آنان مى.  صلوات ما شيعيان استتر از حتى صلوات برادران اهل سنت پر رنگ

 »على محّمد و على آل محّمد آما صّليَت على ابراهيم و على آل ابراهيم

پس از سالم يكى از برادران اهل سنت آه آنار من . خواندم  روزى در مسجد الحرام نماز مى

اللهم صّل على محّمد و  «:گويى اين چه صلوات غلطى بود آه فقط مى: نشسته بود، به من گفت

آنگاه صلوات فوق را به من يادآورى . اين صلوات شما ابتر و ناقص است: چرا؟ گفت: گفتم» آل محّمد

 .آرد

 . بنابراين نماز بدون سالم بر اهل بيت نماز نيست

هاى ايوان نجف  آارى  امام شافعى يكى از ائمه چهارگانه اهل سنت، شعر جالبى دارد آه در آاشى

 :گويد او مى.  درج شده استنيز

    يا اهل بيت رسول الّله حّبكم

 فرض من الّله فى القرآن انزله

   آفاآم من عظيم الشأن اّنكم

 من لم يصّل عليكم ال صلوة له

در .   اى اهل بيت رسول خداعليهم السالم، خداوند دوستى شما را در آتابش واجب آرده است

 .ر آس بر شما صلوات نفرستد، نماز نگزارده استعلّو مقام و شأن شما همين بس آه ه

   

 عليهم السالم   محّبت اهل بيت

خرى؟  بابا براى من بيسكويت مى: خواستم از خانه خارج شوم، فرزند خردسالم گفت   روزى مى

 .خرم وقتى برگردم برايت مى: گفتم



ن روز وقتى به خانه متأسفانه آ! اى دادى، عمل آن  حديث داريم اگر به فرزندنت قول و وعده

بابا بيسكويت : تا وارد خانه شدم، فرزندم گفت. برگشتم بر اثر قصور يا تقصير بيسكويت نخريدم

او را بغل . ديدم ذآر گرفت آه بابا َبِده بابا َبِده. نه بابا خوبه: گفتم. بابا َبِده: گفت. نه: خريدى؟ گفتم

  بيسكويتت آو؟ :من تو را دوست دارم گفت! بابا جون: آردم و گفتم

 . من فهميدم محبت بدون بيسكويت را بچه دو ساله هم قبول ندارد

گويند ما والى علّى داريم، اّما پايشان به مسجد و نمازجمعه و  گويند آنهايى آه مى  دروغ مى

 .رسد پايشان به جبهه و صحنه مبارزه نمى. رسد جماعت نمى

دت و اشك و ناله بود، مرد حماسه و فرياد بود،  علّى مرد جبهه بود، مرد شمشير بود، مرد عبا

 .دوستدار على نيز بايد در اين راه قدم بردارد

   

   ماجراى غدير

  در سال دهم هجرى يعنى اواخر عمر پيامبر، در مدينه اعالم گرديد آه امسال پيامبر درمراسم حج 

 .هر آس مايل است، همراه پيامبر حرآت آند. آنند شرآت مى

پس از بجاى آوردن . اشكوهى از مسلمانان عازم زيارت خانه خدا و انجام مناسك حج گرديد آاروان ب

نام آن . رفتند اعمال حج، در برگشت، آاروان به چهارراهى رسيد آه حجاج هر آدام به راه خود مى

 .محل، غدير خم بود

 :  اين منطقه سه ويژگى داشت

 .احشام آنها در آن هواى گرم بسيار ضرورى بود برآه آبى بود آه براى آن جمعّيت انبوه و -١ 

 . چهار راه و به عبارت ديگر گلوگاه بود-٢ 

اند و  ها آه توى گودى مانند فوتباليست. تا مراسم براى همه قابل مشاهده باشد.  زمين گود بود-٣ 

 .بينند ها از آن باال همه را به خوبى مى تماشاچى

 . گودى قرار گرفتند تا همه به خوبى آنها را ببينند پيامبر و على عليهما السالم نيز در

 : در اين هنگام، فرشته وحى الهى فرود آمده و آيه زير را بيان آرد

يا اّيها الّرسول َبّلغ ما ُانزل اليك من رّبك و ِان لم تفعل فما بّلغت رسالته و الّله يعصمك من الّناس  «

 .٦٧ مائده، آيه   سوره (»اّن الّله ال َيهدى القوم الكافرين

 

آنچه را آه از طرف پروردگارت به تو نازل شده است ابالغ آن و اگر چنين نكنى، !  اى رسول ما

همانا خداوند آافران را . آند اى و خداوند تو را از مردم محافظت مى رسالتت را به سرانجام نرسانده

 .آند هدايت نمى) به هيچ راه موّفقى(

 !بايد ابالغ آند؟ براستى پيامبر چه چيز را 



به طور قطع آنچه را آه پيامبر بايد ابالغ آند، . است» ما انزل اليك«در » ما« نكته قابل توجه آلمه 

 جزء دين است، اما آيا از اصول دين است؟ توحيد است يا نبّوت يا معاد؟

 مردم را به  قطعًا توحيد نيست، زيرا اآنون آخرين سال عمر مبارك پيامبر است، آيا پيامبر تاآنون

يا بايد تبليغ آند آه ! بگويند؟» ال اله اال الّله«توحيد دعوت نكرده است؟ آيا از آنها نخواسته است آه 

هايى آه در  در حالى آه بسيارى از سوره! من پيامبرم؟ آيا تا آنون معاد را براى مردم نگفته است؟

 .اوائل بعثت و در مكه نازل شده، مربوط به معاد است

نظور ابالغ فروع دين است؟ آيا پيامبر بايد از مردم بخواهد آه نماز بخوانند، يعنى آسانى آه به  آيا م

 !حج آمده بودند، تارك الصلوة بودند؟

پس اين مأمورّيت .  دستور وجوب روزه، زآات، خمس و جهاد همه در سال دوم هجرى نازل گرديد

 چيست؟

عالوه بر آنكه خداوند . روع دين بند به آن است اين پيام بايد موضوعى باشد آه اصول دين و ف

گويا پيامبر از ابالغ اين پيام . اى اگر اين پيام را نرسانى، اصًال رسالتت را ابالغ نكرده: فرمايد مى

آند، براستى اين چه امرى  خداوند تو را از مردم محافظت مى: گويد ترسد، زيرا ادامه آيه مى مى

ها نترسيده، بر جاِن خود  ترسد؟ آيا پيامبرى آه در جنگ چه چيز مىترسد و از  است آه پيامبر مى

هايى آه منافقان و دشمنان اسالم از  ها و عقده گويد نترس؟ يا از آينه ترسد آه خداوند مى مى

 !ترسد عليه السالم در سينه دارند مى على

 »ّيةأحقادًا َبدرّيًة و خيبرّيًة و ُحنين«: خوانيم  چنانكه در دعاى ندبه مى

 .هاى بدر و خيبر و حنين هاى بجا مانده از جنگ  آينه

آردند، برگشتند و   به هر حال پيامبر دستور داد تا آاروان توقف آند، آنهايى آه پيشاپيش حرآت مى

 . نفر گرداگرد پيامبر جمع شدند١٢٤٠٠٠جمعّيتى در حدود . آنهايى آه عقب مانده بودند رسيدند

آنگاه پيامبر دستور داد منبرى از جهاز شتران درست آردند و بر باالى . ديد نماز جماعت ظهر اقامه گر

 .آن قرار گرفت

شنويد؟ مردم  آيا صداى مرا مى» اال تسمعون؟«:  پيامبر به هر يك از چهار طرف نگاهى آرد و فرمود

 .بلى: جواب دادند

د آه من نفهميدم و متوجه  پيامبر اين اقرار و اعتراف را از آنها گرفت، تا فردا آسى اّدعا نكن

 !هاى پيامبر نشدم صحبت

آمد و  هاى شب به در خانه مهاجر و انصار مى  و هنگامى آه فاطمه زهراعليها السالم در تاريكى

: آرد، نگويند عليه السالم به آنها يادآورى مى سخنان پيامبر را در ارتباط با جريان غدير و خالفت على

 !ما نشنيديم



عليه السالم  وز و در آن هواى گرم، خطبه بسيار طوالنى و جامعى خواند، سپس على پيامبر در آن ر

َمن ُآنُت «: را به نزد خود فرا خواند و زير بازوى او را گرفت به نحوى آه همه او را ببينند و فرمود

 .هر آه من موالى اويم، اين على موالى اوست» مواله فهذا علّى مواله

 :  سپس اين آيه نازل شد

أليوم يئس اّلذين آفروا من دينكم فالتخشوهم و اخشون أليوم أآملُت لكم دينكم و أتممُت عليكم  «

 .٣  سوره مائده، آيه  (»نعمتى و رضيُت لكم االسالم دينًا

 

امروز دين شما را .  امروز آّفار نسبت به دين شما مأيوس شدند پس از آنان نترسيد و از من بترسيد

 . بر شما تمام آردم و اسالم را به عنوان دين شما برگزيدمآامل آردم و نعمت را

   

 عليه السالم بود؟   آيا پيام غدير، دوستى علّى

. عليه السالم بود دوستى على» َمن آنُت مواله فهذا علّى َمواله«منظور پيامبر از : گويند   بعضى مى

اندن آسانى آه مسافتى را طى اّما آيا بر گرد. زيرا يكى از معانى واليت، محّبت و دوستى است

اند و جمع آردن و نگه داشتن آنها به مدت سه روز در آن بيابان داغ براى ابالغ اين مطلب بود  آرده

عليه السالم هم بسيار مهم است و بسيارى  هر چند دوستى على! آه مردم على را دوست بداريد

 !عليه السالم هم عمل نكردند به دوستى على

: خواهد؟ چرا برخى آمدند و گفتند خواهد؟ دوستى تبريك مى يا دوستى بيعت مى از آن گذشته آ

 .٣٨٨، ص ٢١  بحاراالنوار، ج  (» لك يا علّى، أصبحَت موالى و موال آّل مؤمن   بٍخ  بٍخ«

 .امروز تو موالى ما و موالى هر مؤمنى گرديدى!  مبارك باد، مبارك باد اى على

عليه  گيرد، در حالى آه على هد داشته باشد، حق خود را مى براستى هر آس در دادگاه دو شا

آرى على، اول مظلوم . السالم يكصد و بيست و چهار هزار نفر شاهد داشت و حقش را از بين بردند

 !تاريخ است

  

    

  

  

   

      اولى االمر آيست؟

  .٥٩  سوره نساء، آيه  (»اطيعوا الّله و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم«: خوانيم   در قرآن مى

 



 . از خدا و رسول و صاحبان فرمان پيروى آنيد

 يعنى صاحب اختيار و فرمان، چه آسانى هستند؟» اولى االمر «

 به عقيده ما شيعيان اولى االمر، امامان معصوم هستند، نه هر صاحب قدرتى آه بر مردم تسّلط 

 .  و رسول هستند بايد در راه خدا و رسول باشندزيرا اين صاحبان فرمانى آه در آنار خدا. پيدا آند

گويند از خدا و پيامبر فرمانبردارى آنيد، يعنى هيچ گناهى را انجام   بديهى است آه وقتى مى

االمر را سالطين و رؤساى جمهور آشورها بدانيم، آه نه  از طرف ديگر، اگر ما مصاديق اولى. ندهيد

باشند، پس بايد از آنها فرمانبردارى و پيروى  نهكاران مىتنها معصوم نيستند بلكه گاهى سرآمد گ

 .آنيم

 آيا اين صحيح است آه قرآن در يك آيه هم به ما سفارش آند آه پيرو خدا و رسول باشيم و هرگز 

دور خالف نگرديم و گناه نكنيم و هم سفارش آند آه پيرو آسانى باشيم آه هر روز صدها خالف 

شوند، آه در اين صورت مطيع  ن باشيم، آنان گاهى مرتكب گناه مىبي اگر خيلى خوش! آنند؟ مى

 . آنها بودن، يعنى گاهى گناه آردن

 آيا چنين تناقضى از سوى خداوند حكيم پذيرفته است؟ بنابراين منظور از اولى االمر هر حاآم و 

 .صاحب قدرتى نيست

  بيانى ديگر

. داريم» ال تطيعوا«و » ال تطع« در آيات ديگر، نهِى داريم،» اطيعوا« همان گونه آه در اين آيه فرماِن 

اطاعت نكنيد، تكليف : فرمايد دهد و در جاى ديگر مى خداوند در يك جا فرمان اطاعت از حاآمان مى

 چيست؟

هر صاحب قدرتى باشد، با اين همه مواردى آه خداوند از اطاعت آنان » اولى االمر« اگر منظور از 

لبنيات : مانند اينكه پزشك به بيمار بگويد. ماند وندگان چيزى باقى نمىنهى فرموده، از اطاعت ش

 ...ماست نخور، شير نخور، پنير نخور، آره نخور، خامه نخور و : بعد بگويد. بخور

االمر بايد امامان معصوم باشند آه اطاعت از آن بزرگواران همان اطاعت از خدا و رسول   پس اولى

 . و عملى در آنان نباشد و از حد اعالى عصمت برخوردار باشندباشد و هرگونه انحراف فكرى

 اگر مراد قرآن از اولى االمر افراد غير معصوم بود، حق اين بود آه فرمان به پيروى از آنان اين چنين 

اگر والدين خواستند : فرمايد چنانكه قرآن مى. مطلق نباشد و مانند پيروى از والدين مشروط باشد

 :ار توحيد خارج نمايند، اطاعت از آنها ممنوع استفرزند را از مد

 .٨  سوره عنكبوت، آيه  (»وِان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فال تطعهما «

 



قيد و شرط آمده است، به اين خاطر است آه اولى االمر   بنابراين اگر فرمان پيروى از اولى االمر بى

آسانى هستند آه از انحراف به دورند و داراى مقام عصمت در ديدگاه قرآن نيازى به قيد ندارد، آنها 

 .باشند مى

 اگر در مسيرى حرآت آنيم و به تابلوى آه بر روى آن نوشته عبور آزاد، برخورد آنيم، از اين تابلو 

شويم آه مسير مشكلى ندارد، وگرنه اگر مسير مشكلى داشت يا بايد تابلوهاى احتياط  متوجه مى

همچنين هنگامى آه خداوند از انسان . شد اقل تابلوى فوق نصب نمىشد و يا حد نصب مى

گردد آه آنها  خواهد از اولى االمر اطاعت آند و هيچ گونه قيد و شرطى را ذآر نكرده، آشكار مى مى

 .گونه لغزشى ندارند هيچ

صد پيشوايان معصومى هستند آه طبق سي» اولى االمر« عالوه بر آنكه بر اساس روايات مراد از 

 جالءالبصر فى ائمة االثنى عشر، آيت الّله  .(حديث شيعه و اهل سنت، تعداد آنها دوازده نفر است

 .صافى

 

   

   اولى االمر دوازده نفرند

 :صلى اهللا عليه وآله تعداد و نام جانشينان خود را بيان آرده است   در روايات متعدد، پيامبر اسالم

، ص ٣٦  بحاراالنوار، ج  (» عشر آّلهم من قريش ة بعدى اثنىاالئّم«:  در برخى روايات آمده است

٣٢١. 

 .اند ، رهبران پس از من دوازده نفرند و همه آنها از قريش

 . اسرائيل دوازده نفرند امامان پس از من به تعداد ُنقباى بنى: اند  در برخى ديگر فرموده

 .اند آرده در برخى روايات پيامبر نام تك تك آن دوازده نفر را بيان 

اطيعوا الّله و اطيعوا الرسول «زمانى آه آيه : گويد  جابر بن عبدالّله انصارى، صحابى بزرگ پيامبر مى

شناسيم، اولى االمر  خداوند و پيامبرش را مى: نازل شد، از پيامبر اآرم پرسيدم» و اولى االمر منكم

 آيانند آه اطاعتشان به اطاعت خداو رسول مقرون شده است؟ 

 :  حضرت فرمود آن

 آنان جانشينان من و ائّمه مسلمين هستند، !  اى جابر

 » اّولهم علّى بن ابى طالب ثّم الحسن ثّم الحسين ثّم علّى بن الحسين ثّم محّمد بن علّى «

العابدين فرزند حسين و   اول آنان على ابن ابيطالب سپس دو فرزند او حسن و حسين و آنگاه زين

زمانى آه او را ديدى ! اى جابر. آنى عروف به باقر است آه تو او را درك مىآنگاه فرزندش محمد م

 . سالم مرا به او برسان



ثّم الصادق جعفر بن محّمد ثم موسى بن جعفر ثّم علّى بن موسى ثّم محّمد بن علّى ثّم علّى  «

ده ابن الحسن بن محّمد ثّم حسن بن علّى ثّم سمّيى و آنّيى حّجة الّله فى ارضه و بقيته فى عبا

 » بن علّى

 پس از او فرزندش جعفر الصادق و آنگاه موسى الكاظم و سپس على الرضا و آنگاه محمد التقى و 

باشد و آخرين آنان فرزند عسكرى است آه هم نام  سپس على الهادى و آنگاه حسن العسكرى مى

 .من و حّجت خدا بر زمين و بقيت الّله است

 » ى يديه مشارق االرض و مغاربهاذاك اّلذى يفتح الّله عل «

 . همان آه به وسيله او در شرق و غرب عالم فتح و گشايش پيدا خواهد شد

 .٢٥٣ ، ص٣   آمال الدين، ج (»ذاك اّلذى يغيب عن شيعته و اوليائه «

  

 او همان است آه از چشم شيعيان غايب خواهد شد و همه آس او را باور نداشته و لياقت ديدار او 

 .واهد داشترا نخ

اند، در اين آه منظور پيامبر از آن دوازده  عليهم السالم را نپذيرفته  البّته آنان آه امامت اهل بيت

شوند، چه آسانى هستند سردرگم هستند و به  دار مى نفرى آه بعد از او امامت امت را عهده

 .اند آورى روى آورده ربط و بعضًا خنده توجيهات بى

   

 است  هدف ائّمه يكى 

  ائمه داراى هدف واحدى هستند آه همان هدف پيامبر است، اما به اقتضاى شرايط زمان و مكان، 

آند، يكى با دعا و توسل  جنگد و ديگرى صلح مى هر آدام شيوه خاصى را در پيش گرفتند؛ يكى مى

ره به خيزد و ديگرى با برگزارى آالس درس و مجالس بحث و مناظ به مبارزه با جهل و دشمن برمى

 . پردازد تربيت مردم مى

 هر چند به ظاهر هر آدام داراى نقش متفاوت با ديگرى است، ولى هدف همه يكى است، همانند 

دو دست آه به هنگام شستشوى لباس هر آدام حرآت متفاوتى دارد و در جهت عكس ديگرى 

 .آند، اما هدف هر دو، رسيدن به تميزى و پاآيزگى است حرآت مى

ز لغزش و اشتباه به دور است، چه بجنگد و چه صلح آند، آارش صحيح و مورد تأييد خدا و  امام آه ا

عليهما السالم  چنانكه پيامبرصلى اهللا عليه وآله در مورد امام حسن و امام حسين. پيامبر است

 : فرمود

 .٢٩١ ، ص٤٣   بحاراالنوار، ج (»الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا «

 .ام و پيشواى مردمند، چه بجنگند وچه صلح آنند حسن وحسين، ام

   



   جايگاه اهل بيت نزد پيامبر

   حديث سفينه

 در آتب معروف شيعه و سنى احاديث ارزشمندى از پيامبر اسالم نقل شده آه جايگاه واالى اهل 

 .دهد بيت را نشان مى

نگاشته شده و » غديرال«دارد آه قبل از » عبقات« مرحوم ميرحامدحسين هندى آتابى به نام 

مرحوم عالمه امينى صاحب آتاب الغدير از آن بسيار استفاده آرده است، بنده نيز در آتابى ديدم آه 

بر علما الزم است آه به آتاب عبقات اهمّيت داده و آن را : قدس سره فرموده بودند امام خمينى

 .چاپ آنند

ل سنت از جمله امام شافعى، احمد حنبل و  نفر از بزرگان اه٩٢ حديث از طريق ١٨٧ در اين آتاب 

مثل اهل بيتى آسفينة نوح َمن َرآبها نجى و َمن تخّلف عنها «: مسلم نقل آرده آه پيامبر فرمود

 »غرق

 اهل بيت من، همچون آشتى نوح هستند، هر آس بر آن سوار شد، نجات يافت و هر آس از آن 

 .روى گرداند، غرق گرديد

 :اند آه فرمود  آن حضرت نقل آرده همچنين شيعه و سّنى از

 يهوديان، پس از پيامبرشان هفتاد و يك فرقه و مسيحيان، هفتاد و دو فرقه شدند و امت من هفتاد 

 .و سه فرقه خواهد شد و تنها يكى از آنها اهل نجات است

ن اى خود مّدعى آ  در اين آه فرقه ناجيه آدام است، مياِن فرق مختلف اختالف شده و هر فرقه

»  َمن رآبها َنجى«داند،  بيت را راه حّق و نجات مى اّما پيامبر راه را نشان داده و تنها راه اهل. است

 .آند هر آس متمّسك به اهل بيت شد، نجات پيدا مى

من . بيت همين حديث سفينه است هاى متين و محكم در ارتباط با حقانّيت راه اهل  يكى از استدالل

ام، وقتى اين استدالل را مطرح  ورهاى اسالمى مذاآره و مباحثه داشتهبا علماى بسيارى از آش

 .اى جز تسليم نداشتند آردم، پاسخى نداشته و چاره مى

  حديث ثقلين

اّنى «: فرمايد اند مى  پيامبر در حديث معروفى آه بسيارى از علماى اهل سّنت نيز آن را نقل آرده

 ان تمسكتم بهما لن تضلوا و لن يفتقرقا حتى يردا علّى تارك فيكم الثقلين آتاب الّله و عترتى ما

 .١٠٤، ص ٢  بحاراالنوار، ج  (»الحوض

 

اين دو از هم جدا . گذارم، آتاب خدا و عترتم  من دو چيز گرانبها در ميان شما به يادگار مى

 .شوند تا هنگامى آه در آنار حوض آوثر در بهشت به من برگردند نمى



 بعضى مغرضانه در حالى آه حدود يكصد حديث نقل شده آه پيامبر  جاى بسى تأسف است آه

، »آتاب الّله و سّنتى«: و فقط در يك حديث آمده آه پيامبر فرمود» آتاب الّله و عترتى«: فرمود

 .آنند اى همه آن احاديث را رها آرده و تنها به اين يك حديث استناد مى عده

اند و  ترين مطلبى فرو گذار نكرده  حج رسول خدا از آوچك همان گونه آه در بيان ماجراى آخرين سفر

اند، اما از برگشت  به اصطالح قدم به قدم ماجراى سفر رسول خدا به مكه را نوشته و نقل آرده

زيرا در نقل آن بايستى ماجراى غدير ! رسول خدا از آن سفر حج و رفتن به مدينه، اصًال خبرى نيست

 !!ضانه هيچ نقلى از برگشت نيستآردند، لذا مغر خم را نقل مى

 :اى وجود دارد آه بررسى آن خالى از لطف نيست  در حديث ثقلين نكات ارزنده

تا زمانى آه پيرو قرآن و عترت باشيد، هرگز منحرف و گمراه : فرمايد  پيامبر در اين حديث مى-١ 

 »ما ِان تمّسكتم بهما لن تضّلوا ابدًا«. شويد نمى

خواهد آه او را از راه غضب شدگان و  حداقل ده مرتبه در نماز، از خدا مى هر مسلمانى روزانه 

اگر مسلمانان بخواهند به راه راست دست يابند و جزو گمراهان نباشند، بايد . گمراهان دور آند

 .پيوسته به اين دو يادگار پيامبر متمسك باشند

ال رطٍب و ال «امع علوم است، شود آه اگر قرآن ج  از همگونى قرآن و اهل بيت استفاده مى-٢ 

 .٥٩  سوره انعام، آيه  (»يابٍس اّال فى آتاب مبين

 . پس اهل بيت نيز با خواست خدا عارف به همه مطالب و حقايق و اعلم مردم هستند

 . همان گونه آه تمسك به قرآن واجب است، تمسك به اهل بيت نيز واجب است-٣ 

 . ١٠٣عمران، آيه    سوره آل (»و اعتصموا بحبل الّله جميعا « همان گونه آه قرآن حبل الّله است،-٤ 

 . اهل بيت نيز حبل الّله و عامل وحدت هستند(

 »يفترقا حتى يردا علّى الحوض لن«.  اين دو از هم جدا شدنى نيستند- ٥ 

 اگر آسى فقط به آتاب خدا قناعت آند، گمراه. اند  اين دو در آنار يكديگر، وسيله نجات و هدايت

اين دو . مند به اهل بيت بداند و قرآن را رها آند، باز گمراه است است و اگر آسى خود را عالقه

 .گيرد همانند دو بال پروازند آه اگر باهم نباشند پروازى صورت نمى

ال يأتيه الباطل « همان گونه آه قرآن آالم خدا و به دور از هر گونه اشتباه، خطا و گناهى است، -٦ 

 .٤٢  سوره فّصلت، آيه  (»ه و ال من خلفهمن بين يدي

اگر امام . شوند هيچ گاه اين دو از هم جدا نمى: زيرا پيامبر فرمود.  امامان نيز معصوم هستند

 .اى مرتكب گناه شود قطعًا از قرآن جدا شده و فاصله گرفته است لحظه

اليت اهل بيت به واليت  همان گونه آه تغيير و تبديل قرآن صحيح نيست و حرام است، تبديل و-٧ 

 .ديگران نيز حرام است

   



 بيت   گستره تربيت و هدايت اهل

بيت و طرفداران آنها  ها را از اهل اميه تمامى فرصت عليه السالم، بنى   پس از شهادت امام حسين

گرفتند، نه اجازه خطابه و سخنرانى دادند و و نه تدريس و به شدت جلوى هر روش تبليغى و تربيتى 

عليه السالم معارف الهى و علوم خود را از طريق حضرت  در اين هنگام، امام زين العابدين. ا گرفتندر

رساند و چون مالقات با او بسيار سخت بود، به تشكيل يك  زينب و يا از طريق دعا به مردم مى

 مدتى نزد خريد و آنها را ها را مى دانشكده سرى در منزل خود پرداخت، بدين ترتيب آه امام برده

پرداخت و سپس در شب عيد فطر آنان را آزاد  داشت و به تعليم و تربيت آنان مى خود نگه مى

 .ها فارغ التحصيالن دانشگاه امام سجاد بودند در حقيقت اين. آرد مى

هايم را آزاد آردم، تو هم  من بنده! خدايا«: آرد  امام در هنگام آزاد آردن بردگان به خداوند عرض مى

 »!، آه شب عيد فطر است، على بن الحسين را از آتش جهنم آزاد آنامشب

   

   ائّمه و توّجه به خودسازى

آنها با انجام اعمال صالح و عبادت و راز . آردند   ائمه و پيشوايان پيوسته براى تكامل خود تالش مى

 .داشتند و نياز در اين مسير گام بر مى

 »لهى ال تدع خصلة تعاب مّنى اّال اصلحتهاا«: فرمايد  امام سجادعليه السالم مى

 . خدايا اگر خصلت بدى در من وجود دارد، آن را اصالح فرما

عبادت : فرمايد ريزد و مى آنى؟ امام اشك مى چقدر عبادت مى:  به امام سجادعليه السالم گفتند

 عليه السالم آجا؟ من آجا و عبادت على

اندازى؟ جواب  عبادت اين همه خود را به زحمت مىگويند چرا براى  عليه السالم مى  به على

 !عبادت من آجا و عبادت پيامبر آجا: دهد مى

خداوند آه اين همه به شما لطف دارد و ! يا رسول الّله: آند  يكى از همسران پيامبر به او عرض مى

 ! اندازى؟ آمرزيده هستى، چرا اين همه خودت را به زحمت مى

 . بنده شكرگزارى نباشمآيا: دهد  پيامبر پاسخ مى

: فرمايد  پيامبر آنچنان در مسير آمال به تالش و مجاهده پرداخته بود آه خداوند به آن حضرت مى

 .٢ و ١  سوره طه، آيات  (» طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى«

 !ما قرآن را بر تو نازل نكرديم آه خود را به مشقت افكنى!  اى پيامبر

، ٦٩  بحاراالنوار، ج  (»ما عرفناك حّق معرفتك«: فرمايد صلى اهللا عليه وآله مى  در حديثى پيامبر اآرم

 .٢٩٢ص 

 

 .ما هيچ گاه تو را آنگونه آه شايسته است نشناختيم!  خداوندا



توان آموخت آن است آه ما هيچ گاه نبايد به آن چه  اى آه از اين مطالب مى  درس بسيار ارزنده

ايم، توجه آنيم، زيرا ممكن  ا نبايد به مسافت و راهى آه طى آردهم. ايم، دلخوش باشيم اندوخته

بلكه بايد هميشه به جلو نگاه آنيم و مسير طوالنى را . است دچار غرور شويم و از حرآت باز بمانيم

به چند آتابى . آه بايد بپيمائيم و آارهاى ناتمامى را آه بايد به پايان برسانيم، در نظر داشته باشيم

به . ايم، نگاه نكنيم ايم و چند رآعت نمازى آه خوانده ايم و چند درسى آه گذرانده هآه خواند

چنانكه . ناليم چيزى مى هاى آينده و عالم قبر و قيامت فكر آنيم آه در آنجا از فقر و بى سختى

   (»آه من قّلة الّزاد و طول الطريق و ُبعد السفر و عظيم المورد«: فرمود عليه السالم مى حضرت على

 .٧٧البالغه، حكمت  نهج

 

  

    

  

  

   

 عليه السالم      امام مهدى

اند ولى امام دوازدهم پس از تولد    بر اساس شواهد تاريخى، يازده امام به دنيا آمده و شهيد شده

اند تا هر زمان آه خدا بخواهد و مصلحت بداند ظهور آنند و  به خواست خداوند از ديدگان غايب گشته

عليه السالم است آه در اينجا به بحث  لذا امام زماِن ما، حضرت مهدى. ا پر از عدل و داد نماينددنيا ر

 .پردازيم مختصرى درباره دوران غيبت و ظهور آن حضرت مى

ما در اينجا به نقل .  در قرآن آيات متعددى به قيام امام زمان عليه السالم در آخر الزمان اشاره دارد

 .نيمآ چند آيه اآتفا مى

 .٣٣  سوره توبه، آيه  (»هو اّلذى أرسل رسوله بالُهدى و دين الحّق ليظهره على الدِّين آّله «

 

 او خداوندى است آه پيامبرش را با دين حق براى هدايت مردم فرستاد تا بر همه اديان عالم تسلط 

 .و برترى دهد

سالم سراسر دنيا را فرا خواهد دهد آه دين ا  اين آيه آه سه بار در قرآن تكرار شده، بشارت مى

 .گرفت

 وجود يك -٢.  وجود يك رهبر جهانى-١:  براى جهان شمول شدن اسالم، سه شرط الزم است

 .  آمادگى جهانى-٣. قانون جهانى



است، قانون جهانى نيز ) عّجل الّله تعالى فرجه الشريف( رهبر جهانى وجود دارد وآن حضرت مهدى 

 . گر است و هيچ تحريفى در آن صورت نگرفته استقرآن است، آتابى آه هدايت

هاى الزم را براى آن  شود، لذا بايد تالش آرد و زمينه  و اما آمادگى جهانى، هنوز مشاهده نمى

 . فراهم ساخت

مردم به . آند آه آمادگى از هر جهت در ميان مردم وجود داشته باشد  امام زمان وقتى ظهور مى

 . اسالم آگاه و آمادگى حكومت امام زمان را داشته باشندهاى قرآن و معارف و انديشه

عليه السالم يار و ياور بسيار دارد، منتهى در روايات تعداد ياران امام سيصد و سيزده نفر   امام زمان

 .البّته اينان فرماندهان و افسران سپاه امام هستند. آمده آه تعداد پنجاه نفر از آنها خانم هستند

آند، دانشمندان و متخّصصين شرق و غرب با  ، هنگامى آه امام زمان ظهور مى در حديث داريم

گذارند، همان گونه آه هنگام پيروزى  آنند و تخّصص خود را در اختيار ايشان مى ايشان بيعت مى

قدس سره بيعت آرده و  انقالب اسالمى متخّصصان نظامى و غير نظامى آشورمان با امام خمينى

 .ويش را در اختيار ايشان و اهداف مقدسشان قرار دادندتخّصص و توانايى خ

   

 عليه السالم   غيبت امام زمان

غائب شده است و طبق صدها ) عّجل الّله تعالى فرجه الشريف(  امام دوازدهم، حضرت مهدى 

 .حديث معتبر براى تشكيل يك حكومت عدل جهانى ظهور خواهد آرد

 ). آبرى(و غيبت طوالنى و بلند ) صغرى(غيبت آوتاه : است البّته غيبت حضرت در دو مرحله بوده 

 نفر به عنوان نايب خاص، با ٤ سال به طول انجاميد، شيعيان به واسطه ٧٠ در مرحله اول آه حدود 

 .دادند حضرت ارتباط داشته و امور دينى خود را به فرمان امام انجام مى

روى و پس از تو ديگر  ند روز ديگر تو از دنيا مىتا چ:  تا آنكه حضرت به چهارمين نايب خود فرمودند

شخص خاّصى ميان من و مردم واسطه نيست، بلكه شيعيان موظفند به دانشمندان دينى رجوع 

آنها حّجت من بر مردم هستند همان طور آه من حّجت خدا بر آنان . آرده و به حكم آنها عمل آنند

 .هستم

 .ه و هنوز ادامه دارد از آن زمان غيبت طوالنى حضرت آغاز گشت

 چرا امام زمان غايب است؟:  سؤال

اى، تير چراغ برقى نصب آرد و المپى به آن زد،  اگر اداره برق يك شهر براى روشنايى آوچه:  پاسخ

چنانچه . زند هاى آوچه با زدن سنگ المپ را شكستند، مأموره اداره المپ ديگرى مى ولى بچه

، باز اداره برق، براى روشنايى محل اقدام به نصب المپ ديگرى ها المپ را هم بشكنند مجددًا بچه

ادب المپ را شكستند، به احتمال بسيار زياد، اداره  هاى بى حال اگر براى بار سوم بچه. نمايد مى



برق تمايلى به نصب مجدد المپ ندارد، اما به خاطر خواهش بزرگترها و رفاه حال اهالى آن آوچه، 

 .را نصب آندممكن است المپ ديگرى 

 آنيد اداره برق تا چه تعداد اين آار را انجام دهد؟  اما فكر مى

 در مورد بحث ما نيز، حاآمان ستمگر، يازده چراغ هدايت را شكستند، خداوند نيز چراغ دوازدهم را 

 .گيرى از اين چراغ هدايت را پيدا آنند نگه داشت تا زمانى آه مردم لياقت و آمادگى بهره

 ساز ظهور سالمى، زمينه  انقالب ا

پذير است و  عليه السالم امكان   انقالب اسالمى ايران نشان داد آه انقالب جهانى حضرت مهدى

 :پذيرد چندان مشكل نيست، زيرا انقالب آن حضرت براى تحقق سه امر مهم صورت مى

 .  احياى دين-٣.  نجات مستضعفان-٢. ها  شكستن طاغوت-١ 

أين هاِدُم «. هاى شرك و نفاق را در هم بكوبد ها را بشكند و پايه  تا طاغوتآند  امام زمان ظهور مى

 .  دعاى ندبه (»أبنية الشرك و النفاق

 

رساندن آنان  هاى خداوند و نجات مستضعفان و به حكومت  امام زمان عليه السالم براى تحقق وعده

  سوره  (»هم ائّمة و نجعلهم الوارثينو ُنريد أن نُمّن على اّلذين اسُتضعفوا فى االرض و نجعل«. است

 .٥قصص، آيه 

 

آيد تا دين اسالم را در سراسر جهان بگستراند و پرچم پر افتخار توحيد و اسالم را در   امام زمان مى

 .٩  سوره صف، آيه  (»ليظهره على الّدين آّله«. سراسر جهان به اهتراز در آورد

 

عفان حكومت را به دست گرفتند و قرآن حاآم  حال آه در ايران طاغوت شكسته شد و مستض

توان چنين آارهاى را انجام داد، چرا آه مشت نمونه خروار است،  گرديد، بنا بر اين در جهان هم مى

. عليه السالم زمام امور و فرماندهى را به دست بگيرد به ويژه هنگامى آه رهبرى همچون امام زمان

 .تواند رهبر شود ر شود، در عاَلم نيز امامى عادل مىاگر در ايران عالمى عادل، توانست رهب

   

   ديدار امام در زمان غيبت

 آيا ممكن است افرادى امام زمان را ببينند؟:   سؤال

خواهد، دل پاك  البّته ديدن امام زمان عليه السالم و رؤيت جمال نورانيش، چشمانى پاك مى:  پاسخ

 باشد، ديدار امام برايش غير ممكن نيست، امام خواهد، اگر آسى چنين شرايطى را داشته مى

 .مند و مهربان است نسبت به شيعيان و دوستانش، عالقه



نشست و  عليه السالم ياور مستضفعان و بيچارگان است، او آه روى خاك مى  او فرزند همان على

 بر دهان آنها گرفت و با دستان مبارك خود شد، سر آنها را بر زانو مى باالى سر بينوايان حاضر مى

است و ابائى از ديدار و پذيرش و نوازش ما ندارد، ما مشكل  آرى او فرزند على. گذاشت غذا مى

 !داريم

 !اند  خوشا به حال آسانى آه موفق به ديدار امام زمان شده

: اى؟ گفتم  در حرم امام رضا مشغول زيارت بودم، شخصى از من سؤال آرد، چند سال است طلبه

برد و  ديد، لّذت مى عليه السالم هنگامى آه يارانش را مى امام على: گفت. تخيلى سال اس

: شود؟ سرافكنده گفتم عليه السالم تو را ببيند، خوشحال مى شد، آيا اگر امام زمان خوشحال مى

 !اگر امام از من عصبانى نشود همين براى من آافى است

 . خوشا به حال آسانى آه امام زمان از آنها راضى است

آنند و او با ديدن اعمال  اى دو مرتبه اعمال ما را به امام زمانمان عرضه مى  در حديث داريم آه هفته

 .شود صالح ما خوشحال مى

 البّته بايد مراقب مّدعيان دروغين مهدوّيت نيز بود و مواظب باشيم تا از افرادى آه به دروغ اّدعاى 

 .ارند، فريب نخوريمعليه السالم را د مالقات و زيارت امام زمان

   

   وظيفه ما در زمان غيبت

آنند، ارزش  آنند و يا اينكه اآنون در آجا زندگى مى   دانستن اينكه امام در چه زمانى ظهور مى

چندانى ندارد، آنچه ارزشمند است آن است آه بدانيم وظيفه ما در حال حاضر چيست و امام از ما 

ترين مطلب در زمان  لذا شناخت وظيفه الزم. عمل بپوشيمچه انتظارى دارد و سپس به آن جامعه 

 :آنيم غيبت امام است آه ما به برخى از آنها اشاره مى

   (»اللهم عّرفنى حجتك فان لم تعرفنى حّجتك ضللت عن دينى«.  شناخت امام زمان و اهداف او-١ 

 .الجنان، تعقيبات نماز مفاتيح

 

 .هاى الزم براى ظهور الب جهانى او به ديگران و ايجاد زمينه معرفى و شناساندن امام زمان و انق-٢ 

 . تالش در جهت جلب رضايت امام زمان عليه السالم با انجام اعمال صالح و ارتباط معنوى-٣ 

 . انتظار فرج و دعا براى ظهور حضرت-٤ 

 . صدقه دادن و دعا آردن براى سالمتى امام- ٥ 

 .، عهد و سالم آامل خواندن نماز و دعاهاى فرج، ندبه-٦ 

 .عليه السالم ، متعلق به امام زمان)خمس( پرداخت حقوق مالى -٧ 

 . عمل به تكليف و واجبات و دورى از گناه و محّرمات- ٨ 



 در پايان يادى آنيم از آسانى آه راه امامت و واليت و تشيع را پيش پاى ما گذاشتند و به ما 

 .معرفى آردند

آند و گاهى شخصى صدها حديث بلد  واند، افرادى را متحول مىخ  گاهى انسان يك حديث مى

 .گردد اى از آنها عائد نمى است، اما هيچ نتيجه

 ما امروز به تعداد بسيار زيادى اسالم شناس ناب نيازمنديم، اينجاست آه اگر هر دانش آموز 

 .ى برو طلبه شواگر استعداد و پشتكار دار: گويم دبيرستانى از من بپرسد آه چه آاره شوم؟ مى

  

    

  

  

   

      واليت فقيه تداوم خط امامت

.   چنانكه گذشت عّلت غيبت امام دوازدهم، عدم آمادگى مردم براى پذيرش رهبرى امام است

خداوند آن حضرت را براى زمان مناسب ذخيره فرموده است، تا زمانى آه رشد و فرهنگ مردم به 

 .گيرى نمايند ا درك و از آن بهرهجايى برسد آه بتوانند نور امامت ر

اند، بلكه ما را   از سوى ديگر در زمان غيبت حضرت مهدى عليه السالم ما را به حال خود رها نكرده

 . اند به پيروى از فقها و اسالم شناسان عادل و با تقوا آه نّواب عام آن حضرت هستند، سفارش آرده

كالت گوش به فرمان حكم خدا آه از طريق فقيه جامع  بنابراين بر ما الزم است آه در حوادث و مش

 .شود، باشيم الشرايط عادل به ما ابالغ مى

   

   واليت فقيه و نقش آن

 .  نقش واليت فقيه همان نقش امامت و تدوام خط انبياست

دهد آن   اسالم قوانينى درباره مسائل اقتصادى و جزائى و نظامى و قضائى دارد آه نه اجازه مى

سپارد، بلكه اجراى آن   تعطيل شود و نه اختيار اجراى آن را به دست افراد جاهل به احكام مىاحكام

را تنها به دست فقهاى عادل و اسالم شناسان با تقوى سپرده تا در تمام حوادث طبق قانون خدا 

حكم آنند و اطاعت از آن فقها را همچون اطاعت از امام معصوم و رسول گرامى واجب دانسته 

 .تاس

 آيا مسلمانان نياز به حكومت و نظام ندارند؟ آيا جامعه و آشور اسالمى نبايد حفظ شود؟ آيا حفظ 

مرزها الزم نيست؟ آيا قوانين در آشور اسالمى نبايد اجرا شود؟ آيا حّق مظلوم نبايد از ظالم گرفته 



تالش انبيا و امامان تنها شود و ظالم به مجازات برسد؟ آيا صداى اسالم نبايد به همه دنيا برسد؟ آيا 

 ها؟ ها و سرزمين براى زمان خود آن بزرگواران بود يا براى همه زمان

 اگر جواب مثبت است و اسالم نياز به نظام و حكومت و جامعه و قانون دارد و حفظ حقوق و مرزها 

ه و زيرا بدون يك تشكيالت حساب شد. مطرح است، بايد در زمان غيبت نيز حكومت اسالمى باشد

دقيق به خصوص در زمان ما آه تمام مخالفان اسالم داراى تشكيالتى بس بزرگ و دقيق هستند، 

توانيم از قانون و مكتب و مرز و جان و مال و آبروى خود دفاع آنيم و اگر حكومت الزم  هرگز نمى

 . زيرا حكومت بدون حاآم محال است. است، حاآم هم الزم است

ى قوانين خود هم نياز به حكومت دارد و هم حاآم، بايد ببينيم حاآم چه  اآنون آه اسالم براى اجرا

آيا الزم است حكم خدا را عميقًا بداند يا نه؟ آيا عدالت داشته باشد يا . شرايطى بايد داشته باشد

نه؟ آيا آشنا و آگاه به مسائل و حوادث باشد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است و به حاآِم اسالم شناس 

 .ناميم سياستمدار نياز است، اين همان است آه ما آن را واليت فقيه مىباتقوى و 

 :هاى زير را بپذيرند  آسانى آه واليت فقيه را قبول ندارند بايد يكى از نظريه

 اسالم تنها نماز و روزه و يك سرى عبادات فردى و اخالقيات است و در مسائل مهم اجتماعى، -١ 

 . دخالتى نداردحقوقى، قضائى، سياسى و اقتصادى

الّله بوده است و بعد از آن ديگر جاى قوانين مهم اجتماعى تنها در   اسالم تنها براى زمان رسول-٢ 

 .هاست البالى آتاب

باشد و شرايطى براى مجريان آن قرار نداده و   اسالم داراى قوانين حكومتى و اجتماعى مى-٣ 

 . را به دست بگيردتواند زمام امور هرآس گرچه جاهل و فاسق باشد مى

   (! آيا جامعه اسالمى در زمان غيبت حضرت مهدى عليه السالم نياز به حاآم و حكومت ندارد؟

 .٦٢ ، ص١ ، به نقل از وافى، ج٤٦٢ قدس سره، ص آتاب البيع امام خمينى

 

 :فرمايد  امام رضاعليه السالم مى

 وجود رهبر است، تا به فرمان او هم  هيچ مّلت و اّمتى بدون رهبر نيست و قوام جامعه وابسته به

بيت المال جمع و تقسيم شود و هم با دشمنان خدا به نبرد برخيزند و هم مردم را تشّكل داده و از 

پاشد و قوانين خدا و  اگر جامعه چنين رهبرى نداشته باشد، از هم مى. تفرقه و تشّتت حفظ آند

 .٦٠ ، ص٦  بحاراالنوار، ج( .آند الّله و احكام الهى تغيير مى دستورات رسول

 

ترين  فرمائيد آه مسئله رهبرى و حكومت در بيان امام رضاعليه السالم به عنوان مهم  مشاهده مى

مسئله زندگى مطرح شده و ناگفته پيداست آه گرفتن ماليات به نفع محرومان و تقسيم عادالنه آن 



 مربوط به زمان حضور امامان معصوم و نبرد با مخالفان و تشكل افراد جامعه چيزى نيست آه تنها

 .باشد و در زمان غيبت جامعه را به حال خود رها و حكومت و حاآمى براى مسائل فوق الزم نباشد

اى از آنها اشاره   بر اساس روايات نيز اسالم بار حكومت را به دوش فقيه عادل گذارده آه به گوشه

 :آنيم مى

اّللهم ارحم «: ا خليفه خود معرفى آرده است، چنانكه فرمودرسول خداصلى اهللا عليه وآله فقها ر * 

از آن حضرت سؤال شد جانشينان . جانشينان مرا مورد لطف و رحمت قرار ده! خداوندا» خلفائى

 .١٠١ ، ص١٨   وسائل، ج (»الفقهاء«: شما چه آسانى هستند؟ فرمود

 

 .٥٣ ، ص١٨   وسائل، ج (»ءالعلماء ورثة االنبيا«: پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمود * 

 . علما، وارثان انبيا هستند

خداوند از علما پيمان گرفته است آه در برابر غارتگرى : حضرت على عليه السالم فرمود * 

 شكى نيست آه حمايت  (. ٣البالغه، خطبه   نهج .(ستمگران و گرسنگى محرومان خاموش نمانند

 . و تشكيالت دارداز مظلومان و محكومّيت ظالم نياز به قدرت

 .  غررالحكم (»العلماء حّكام على الناس«: فرمايد حضرت على عليه السالم مى * 

 . علما، حاآمان مردم هستند

مجراى امور و احكام بايد به دست علماى خداشناس و با : فرمايد امام حسين عليه السالم مى * 

 تحف  .(نمايند  و امانت را حفظ مىآنند تقوى باشد، آسانى آه در حرام و حالل خدا خيانت نمى

 .٢٤٢ العقول، ص

 

شود  هايى آه براى حل آنها به نظام طاغوتى مراجعه مى از امام صادق عليه السالم درباره نزاع * 

حتى اگر شخصى حّق خود را . مراجعه به آنها ممنوع است: سؤال شد، امام عليه السالم فرمودند

شايد به خاطر اين آه مراجعه به دستگاه . (د، حرام استاز طريق دستگاه طاغوتى به دست آور

بلكه در اين قبيل موارد وظيفه شما آن است .) طاغوتى به منزله پذيرفتن آن نظام و تقويت آن است

آه راه حل را از افرادى بخواهيد آه شناخت عميق نسبت به علوم و روايات ما داشته باشند آه من 

آنم و بدانيد آه اگر او حكمى داد و شما آن را   براى شما تعيين مىآنها را به عنوان قاضى و داور

ايد و هر آه آن فقها را رد آند، گويا ما را رد آرده و رد  قبول نكرديد، در واقع حكم خدا را آوچك گرفته

 .٦٨ ، ص١  آافى، ج .(ما رّد خدا و به منزله شرك به خداى بزرگ است

 

 .٣٨ ، ص١   آافى، ج (»الفقهاء حصون االسالم «:امام آاظم عليه السالم فرمود * 

 



 . فقها، قلعه اسالم هستند

عليه السالم با خط مبارك خود پيامى براى يكى از نّواب خود نوشتند آه در آن سفارش  امام زمان * 

   (»اّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فاّنهم حّجتى عليكم و انا حّجة الّله«: شده بود

 .١٤٠ ، ص٢٧ وسائل، ج

 

آنند مراجعه آنيد آه   در حوادث جامعه و پيش آمدها، به علما و دانشمندانى آه علوم ما را نقل مى

 .من آنها را به عنوان حّجت در ميان شما قرار دادم و خودم حجت خدا هستم

آه جمهورى اى نيست  شويم آه موضوع واليت فقيه چيز تازه  از اين گونه احاديث متوجه مى

ها و پادشاهان نگذاشتند  اسالمى آن را مطرح آرده باشد، بلكه از آغاز بوده است ، منتهى طاغوت

قدس سره  گنجى بود مخفى آه امام خمينى. فرصتى براى عمل به اين گونه احاديث پيدا شود

 .موانع آن را بر طرف آرد و آن را آشكار ساخت

 ملت ايران در اين انقالب توجه به واليت فقيه بود، فقيه ترين رمز پيروزى  راه دور نرويم، مهم

 .پذيرفتند داد و مردم با جان و دل مى قدس سره آه دستور مى الشرائطى همچون امام جامع

ها فرار آنند، آمبودها را از سهم امام   دستور داد شيرهاى نفت را ببنديد، سربازها از سربازخانه

ها اقامه عزادارى   دهيد، اگر درب مساجد را بستند وسط خيابانجبران آنند، به تحّصن خود ادامه

نماييد، آيا اين دستوراِت به موقع امام در زمان طاغوت و پيروى مردم مسلمان دليل سقوط رژيم 

 !پهلوى نشد؟

اى از آن را   ايران آشور پهناورى بود، آه در طول تاريخ هر وقت دشمنان به آن حمله آردند، گوشه

تنها زمانى آه نتوانستند حتى يك وجب از خاك آن را جدا آنند، زمانى بود آه آشور در . جدا آردند

هاى استكبارى جهان و عّمال آنها هماهنگ و مّتحد  دست يك ولّى فقيه بود، با اينكه تمامى قدرت

براى همين است آه جهانخواران و مزدوران . شده و مصّمم بر شكست ايران و تجزيه آن بودند

 . ها در صدد تضعيف آن هستند ها و تهمت  آنها با واليت فقيه مخالفند و با انواع توطئهداخلى

 گويند؟ آنند، چيست و چه مى دانم دليل منطقى آسانى آه با واليت فقيه مخالفت مى  من نمى

 ها حكومت و نظام الزم ندارند؟ گويند مسلمان  آيا مى

 لى و حاآم الزم نيست؟گويند نظام الزم است ولى ناظم و وا  آيا مى

 گويند والى جامعه اسالمى، افراد غير اسالم شناس باشند؟  آيا مى

آنند واليت فقيه يك نوع استبداد دينى يا طبقاتى است؟ مگر فقيه از يك طبقه خاصى   آيا فكر مى

آند آه در اين صورت واليت او در جامعه از بين  است؟ و مگر خودخواهى سلب عدالت از فقيه نمى

 .رود مى

 :پرسيم  ما از مخالفان واليت فقيه مى



 گذاريد؟ آوريد در دست چه آسى مى  شما آه دست امت را از دست فقيه عادل درمى

  چند فقيه عادل سراغ داريد آه وابسته به شرق يا غرب و وطن فروش باشد؟

 ى باز ماندند؟ در اين چند سال آه مردم واليت فقيه را پذيرفتند، چه ضررى آردند و از چه چيز

مگر در مسائل اجتماعى و سياسى و اقتصادى، احتمال !  مگر تقليد تنها در مسائل عبادى است؟

دهيم تقليد  شود و مگر نبايد در هر موضوعى آه احتمال حرام و حالل مى حرام و حالل داده نمى

 آنيم؟

زشكى به غير شناس همچون سپردن دانشكده پ  آيا سپردن رهبرى امت مسلمان به غيراسالم

 پزشك نيست؟

  آيا سپردن امت به دست افراد غيرعادل و گناهكار، خيانت به مقام انسانّيت نيست؟ 

توانيم به دنيا اعالم آنيم تنها آسانى لياقت رهبرى ما را دارند آه از علم و تقواى خاصى   آيا نمى

 برخوردار باشند؟

اى  ادقانه و سياست بازان و فرصت طلبان حرفههاى غير ص  آيا زمان آن نرسيده آه از پذيرش رهبرى

هايى را بپذيريم آه با معيارهاى  شانه خالى آنيم و خود را در دامن اسالم انداخته و تنها رهبرى

 وحى تطبيق آند؟ 

عّجل ( روا نبود آه ما جزوه امامت بنويسيم و از امامت و رهبرى جامعه در زمان غيبت حضرت مهدى 

 .امى نبريمن) الّله تعالى فرجه

 . از خداوند متعال اخالص در عمل و برآت در عمر را براى همه خواهانم

عليه السالم را از ما راضى و خشنود و ما را از بهترين  براى هميشه قلب نازنين امام زمان!  پروردگارا

 . ياران او قرار بده

 سازان حكومتش و از ما را مشمول دعاهاى آن حضرت و از مخلصان و منتظران و زمينه!  خدايا

 .حاميان واليت فقيه قراربده

     آمين يا رّب العالمين 

  

 »والحمدلّله رّب العالمين    «

   

  


