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؟سب؟
ف محترم

ّ
مقدمه مؤل

این کتاب بخشی از سخنان کم ارزش این بندۀ حقیر راجع به اصل 

و  داشته ام  سالها  طی  متعدد  جلسات  در  که  است  امامت  اعتقادی 

ه الزهراء پس از 
ّ
برادران عزیز گرامیم در دفتر امور فرهنگی بنیاد خیری

پیاده کردن از نوار و بازنویسی خوِد اینجانب با تحمل زحمات فراوان 

هیچگونه  بدون  مطالب  تنظیم  و  ترتیب  در  کامل  دقت  رعایت  و 

صورت  به  و  پرداخته  آن  جمع آوری  به  آن  مفاهیم  و  الفاظ  در  دخالت 

« در دسترس علاقمندان  ا�ن�ت ، روح د�ی »امام�ت این مجموعه تحت عنوان 

به معارف دینی قرار داده اند. لذا این بندۀ حقیر نیز ضمن عرض سپاس 

ان از زحمات آن برادران عزیز محترم متشکرم و توفیقات 
ّ
به درگاه ایزد من

روز افزونشان در نشر معارف دینی از خداوند متعال خواستارم. 

�بادی
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اء � �ی
ݐ

د ص د محمّ ّ
س�ی       
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؟سب؟
مقدمه ناشر

تعبیر  در  که  است  اهّمیت  حائز  حّد  بدان  تا  کریم  قرآن  نظر  از  امامت«  »اصل 

رسای کالم الهی اگر از سوی نبی مکّرم اسالم؟ص؟ با قاطعّیت و صراحت به مردم 

ابالغ نمی شد تمام زحمات رسالت بر باد می رفت و آثاری از دیانت باقی نمی ماند. 

با چنین تأکید و تصریحی در قرآن کریم سزاوار است اهل ایمان برای کسب معرفت 

نسبت به مقام شامخ »امامت و والیت« در هر حال اهتمام جّدی داشته باشند 

در  و والیت  امامت  به اصل  اعتقاد  واالی  نقش  از  را  بستگانشان  و هم  و هم خود 

زندگی فردی و اجتماعی دقیقًا آ گاه ساخته و بلکه آن را وجدان نمایند و دریابند 

و  نجات بخش  عامل  و  نیست  پویایی  و  زنده  دین  اساسًا  والیت  بدون  دین  که 

سعادت آفرین برای بشر نخواهد بود و انسان تشنۀ حقیقت و معنوّیت را به سرمنزل 

مقصود رهنمون نخواهد شد و چشم باطن را نخواهد گشود و بلکه مهم تر از اینها 

جامعۀ  آحاد  کنندۀ  تهدید  جّدی  بطور  که  فرساینده ای  اضطراب  و  درون  آشوب 

بشری است، با دینی که فاقد »نور والیت« است برطرف نخواهد شد و این سّنت 

الیتغّیر الهی است که فقط با اعتصام به »حبل متین والیت و امامت« بشر در مسیر 

رشد و تعالی و مقام قرب الهی قرار خواهد گرفت و غیر از این راه که صراط مستقیم 

حق و هدایت است راه دیگری برای سعادتمندی واقعی انسانها وجود ندارد. 

و آنانکـه حق طلـب و سـعادت جویند و عالقه مندنـد کـه نزدیك تریـن راه را بـرای 

قـرب بـه حـق بپوینـد باید با اطمینان کامل دسـت به دامـان محمد و آل محّمد؟مهع؟ 

شـده بـا تمّسـك بـه قـرآن کریـم و عـروة الوثقـای والیـت )دو یـادگار مانـدگار نبـی مکـّرم 

اسـالم؟ص؟( خیـر دنیـا و آخـرت را نصیـب خود سـازند.



تبییـن مقـام امامـت بـه عنـوان جانشـین بالفصـل رسـالت و مفّسـر و مبّیـن کالم 

بـر  کاتبـی  و  ناطـق  هـر  عهـدۀ  از  کـه  اسـت  حّساسـی  و  ظریـف  هنـر  و  فـّن  هدایـت، 

نمی آیـد مگـر آنکـه او حـّق مطلـب را بـا جـان خـود چشـیده و شـعاع نورانـی معرفـت 

باشـد. تابیـده  قلبـش  بـر  اهل بیـت؟مهع؟ 

الحـق، عالـم ارجمنـد و باعـّزت و آشـنا بـا معـارف حّقۀ قرآن و عترت؟مهع؟، مفّسـر 

ق و 
ّ

ه العالـی بـا خامـۀ خـال
ّ
خبیـر و بصیـر قـرآن، حضـرت آیـت اهلل ضیاءآبـادی مّدظل

خلیـق خـود توانسـته اند مبحـث ظریـف و عمیـق امامـت را کـه »روح دیانـت« اسـت 

بـه شایسـتگی بیـان و حقایـق مربـوط بـه آن را بـر عمـوم حق طلبـان عیـان نمـوده بـا 

ارائـۀ دالئلـی قـوی و دلنشـین و بـا اسـتناد بـه آیـات ُمبیـن قـرآن کریـم حّق مطلـب را در 

خصـوص امـر خطیـر »امامـت« بـه نیکویـی هـر چـه تمامتـر ادا نماینـد.

امید است این مجموعۀ چهار جلدی اصول اعتقادی که »امامت، روح دیانت« 

و  بگیرد  قرار  مطالعه کنندگان  شایستۀ  استفادۀ  و  پسند  مورد  است  آن  جلد  یك 

پیشنهاد می شود در صورت امکان و اقبال هر چهار جلد به عنوان مجموعه کتب 

اساتید  و  اعالم  علمای  تدریس  مورد  شیعه«  اعتقادی  مبانی  »آموزش  برای  درسی 

معّظم برای همگان بویژه جوانان عالقه مند شیعه انتخاب گردد.

سـربلندی و عـّزت روز افـزون اهـل اسـالم و قـرآن بـا رعایـت تقـوای الهـی و انتشـار 

گسـتردۀ انـوار معرفـت عتـرت محّمـدی؟مهع؟ آرزوی بـال شـّك مـوالی ُمنتَظـر حضـرت 

ولـی عصـر؟جع؟ و هـر مؤمـن آزاده ای در اقصـی نقـاط جهـان اسـت.

رݤݤݤݤحب 
ک �ل�ݐ ّ

ل لول�ی
ّ
�للهم ع�ب       

گی
�ݐ ر�ه

ݐ
ر �مور �

ݑ ݧ ݧ ݧ ݧ
ٮ

       د�ݐ
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بحـث امامـت، برخـالف تصـّور بعضـی، یـک بحـث تاریخـی کهنـه نیسـت کـه 

بگوینـد: 1400سـال پیـش میـان دو گـروه از اّمـت اسـالمی منازعـه ای در مـورد مسـألۀ 

و  شـدند  غالـب  گروهـی  نتیجـه  در  کـه  شـد  واقـع  مسـلمین  زمامـداری  و  حکومـت 

گروهـی مغلـوب. بـه هـر حـال هـر دو گـروه غالـب و مغلـوب از میـان رفته انـد و اثـری از 

آنهـا باقـی نیسـت. حـاال شـما ایـن مسـألۀ تاریخـی چهـارده قـرن قبـل را هـر سـال و هـر 

مـاه بـه تناسـب شـرایط مختلـف تکـرار می کنیـد و مـردم را سـرگرم می سـازید و سـبب 

تفرقـه و اختـالف میـان اّمـت اسـالمی می شـوید و ایـن کار درسـتی نیسـت. 

یـک مسـألۀ  امامـت،  نیسـت؛ مسـألۀ  ایـن طـور  مـا در جـواب عـرض می کنیـم: 

تـازه و همـه عصـری  نـو و  تاریخـی نیسـت، مسـألۀ کهنـه هـم نیسـت؛ بلکـه مسـألۀ 

اسـت و اصـاًل یـک مسـألۀ حیاتـی اسـت؛ یعنـی مسـلمانان از آن نظـر که مسـلمانند و 

دیـن را عامـل حیاتـی خودشـان می داننـد و معتقدنـد همانگونـه کـه ماهـی در میـان 

ل:  وا�ن او� ع�ن

م� عصری  ی و �ه
ݑ
ا� ل�ۀ �ساسی، ح�ی  �یک مس�ئ

�مام�ݑ
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آب زنـده اسـت و اگـر آب نباشـد مـرده اسـت، انسـان مسـلمان نیـز اگـر اسـالم نباشـد  

و دیـن نباشـد، مـرده اسـت. انسـان مسـلمان می گویـد: اگـر دیـن نباشـد مـن مـرده ام، 

یـک زندگـی حیوانـی دارم و از نظـر انسـانی مـرده ام. آری دیـن، ُمحیـی و زنـده کننـده 

اسـت همانگونـه کـه قـرآن می فرمایـد: 

ِلَ�ا  َدَعاُكْم  ا 
دنَ اإِ ُسوِل  َوِلل��َ ـِه 

َ�
ِلل وا  �بُ �ی �بِ اْس�تَ وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َ�
ال َها  ُ� �ی

أَ
ا ا  َ >�ی

ْم؛1 
ُ

ك �ی �یِ
حْ ُ

�ی

شما  رسول،  و  خدا  هرگاه  آورده اید  ایمان  که  کسانی  ای 

این  به سبب  تا  اجابت کنید  امری دعوت کردند  به  را 

اطاعت شما زنده و شاداب شوید<. 

اعتقــاد مســلمان ایــن اســت کــه دیــن بــرای او حیات بخــش اســت و مثــل همــان 

آب بــرای ماهــی اســت. وقتــی بــه ایــن معتقــد شــد کــه دیــن بــرای او یــک عامــل 

ــه امامــت بســتگی دارد؛  ــن ب ــاِت دی ــه ایــن نکتــه می رســد کــه حی ــی اســت، ب حیات

یعنــی اگــر »امامــت و والیــت« بــود، دیــن »زنــده« اســت و اگــر نبــود دیــن »مــرده« اســت. 

پــس چنیــن نتیجــه گرفتــه می شــود کــه حیــات جامعــۀ اســالمی بســته بــه دیــن و 

ــک  ــت« ی ــألۀ »امام ــن مس ــت. بنابرای ــت« اس ــت و والی ــه »امام ــته ب ــن بس ــات دی حی

ــی اســت.  مســألۀ اعتقــادی، دینــی و حیات

بشناسـد  را  اسـالم  می خواهـد  امـروز  مسـلمانی  جـوان  یـک  کنیـد  فـرض  شـما 

)وقتـی گفتیـم مسـلمان یعنـی از مرحلـۀ توحیـد و نبـّوت گذشـته و بحـث »امامـت« 

در مرحلـۀ سـّوم اعتقـادی دینـی اوسـت و لـذا طـرح بحـث »امامـت« بـا کافـر، کار لغـو 

و بی نتیجـه ای اسـت چـون کافـر اعتقـاد بـه خـدا و نبـّوت ختمیـه نـدارد و اگـر بـا او 

بـود(  بی اثـری خواهـد  و  نامعقـول  کنیـم بحـث  »امامـت« بحـث  مـورد  در  بخواهیـم 

1. سورۀ انفال، آیۀ 24. 
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و  نبـّوت  بـه  اعتقـاد  کـرده،  قبـول  را  معبـود  وحدانّیـت  یعنـی  توحیـد  کـه  مسـلمانی 

خاتمّیـت هـم دارد و قبـول کـرده کـه
ْسلاُم؛1  �إ

ْ
َد اهلِل ا� �نَ ِع�نْ �ی ِ  ال��

�ن�َ  >اإ

همانا دین نزد خدا فقط اسلام است<. 

و قبول کرده که

َ��تِ  �نِ
آ
�

ْ
ی ا� ِ

ُه َو ُ�َو �ن َل ِم�نْ �بَ
�تْ ُ �نْ �ی

َ
ل

 �نَ
ً
ا �ن ْسلاِم ِد�ی �إ

ْ
َ� ا� �ی

�نِ عنَ �تَ �بْ َ  >َو َم�نْ �ی

؛ 2  �نَ اِسِ��ی حن
ْ

ِم�نَ ال
او  از  هرگز  کند  انتخاب  اسلام  از  غیر  دینی  کس  هر  و 

پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است<. 

حـال ایـن جـوان می خواهـد اسـالم را بشناسـد؛ ایـن اسـالمی را کـه خدا فرسـتاده 

و پیغمبـر آورده و قـرآن گفتـه، می خواهـد بـه صـورت علمـی و اسـتداللی بشناسـد و 

بدانـد کـه عقایـد اسـالمی چیسـت و بفهمـد کـه برنامـۀ عملـی اسـالمی کدام اسـت؟ 

واقعـًا بفهمـد پیغمبـری کـه قـرآن و اسـالم را آورده، خـودش چـه عقایـدی و چـه برنامۀ 

عملـی داشـته اسـت؟ چـون پیغمبـر را اسـوه و الگـو می دانـد و قبـول کـرده کـه:

ه؛ 3  ْسو�تٌ َ�َس�نَ
ُ
ی َرُسوِل اهلِل ا ِ

كْم �ن
َ
ْد كا�نَ ل �تَ

َ
>ل

 براى شما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی نیکوست<. 
ً
قطعا

حاال می خواهد بفهمد این پیغمبری که گفته:

م؛ 4 
ُ

ک
َ

»ُخُذوا ِمّن َمناِسک

مناسک حّج خود را از من بگیرید«. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 19. 
2. همان، آیۀ 85. 

3. سورۀ احزاب، آیۀ 21. 
4. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 420. 
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؛ 1
ّ

َصل
ُ
یُتُموِن ا

َ
وا َکما َرأ

ُّ
»َصل

 آن طور که من نماز می خوانم، شما همان طور نماز بخوانید«. 

بـوده؟  چطـور  پیغمبـر؟ص؟  مناسـک  بفهمـد  می خواهـد  مسـلمان  جـوان  ایـن 

نمـاز و وضویـش چطـور بـوده؟ حـال کـه می خواهـد بفهمـد بایـد از کجـا و از چـه راهـی 

ببینـم  می گویـد  خـود  پیـش  و  می شـود  وارد  مسـلمانان  میـاِن  ناچـار  پـس  بفهمـد؟ 

ایـن مسـلمان هایی کـه پیـرو قـرآن و پیغمبرنـد چـه می کننـد؟ البـد اینهـا مظهـر کار 

پیغمبرنـد و افـکار پیغمبـر؟ص؟ نـزد اینهاسـت، عقایـد و عملـش اینجاسـت. وقتـی 

بـا  مواجـه  می گـردد!  سـرگردانی  و  حیـرت  گرفتـار  می شـود  وارد  مسـلمانان  میـان  در 

را می بینـد کـه هـر مذهبـی  فـراوان می شـود. مذاهـب گوناگـون  و  اختالفـات عظیـم 

عقایـد و برنامـۀ عملـی مخصوصـی بـرای خـودش دارد و هـر کـدام مذهـب دیگـری 

را تخطئـه می کنـد. تنهـا حسـاب اختـالف شـیعه و سـّنی نیسـت بلکـه سـّنی هـم 

می رسـد  سـّنی  بـه  دارد.  مختلـف  فرقه هـای  هـم  شـیعه  دارد،  گوناگـون  مذاهـب 

می بینـد از جهـت عقایدشـان، »اشـعری« و »معتزلـی« دارند و از جهت احکامشـان، 

»حنفـی« و »شـافعی« و »مالکـی« و »حنبلـی« دارنـد. تـازه اینهـا رئوس مذاهب اسـت 

فرقه هـای مختلـف دارد!! و هـر مذهبـی 

»کیسـانی«،  شـیعۀ  نیسـت.  یکپارچـه  شـیعه  می بینـد  بـاز  می رسـد  شـیعه  بـه 

اثناعشـری«  »اّمامیـۀ  و  »جعفـری«  »اسـماعیلی«،  »واقفـی«،  »َفَطحـی«،  »زیـدی«، 

دارنـد. او گیـج می شـود کـه اسـالم کجاسـت؟ اسـالم و عمل پیغمبـر در کدام مذهب 

اسـت؟ کدامشـان نشـان دهنـدۀ رفتـار، افـکار و عقایـد پیغمبـر؟ص؟ اسـت؟ بعـد فکـر 

می کنـد کـه اگـر بعـد از پیغمبراکـرم؟ص؟ وصـّی و جانشـینی بـود و پیامبـر؟ص؟ کسـی را 

بـه عنـوان جانشـین خـود معّیـن کـرده بـود، دیگـر اختالفـی نبـود. پـس معلوم می شـود 

1. عوالی اللئالی، ج 3، ص 85. 
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مـردم  او  رحلـت  از  بعـد  طبعـًا  و  اسـت  نکـرده  معّیـن  را  کسـی  و  نداشـته  وصّیتـی 

اختـالف پیـدا کرده انـد. پـس بایـد تحقیـق کنیـم و ببینیـم آیـا وصّیـت کـرده یـا خیـر؟ 

جانشـین مشـّخص کـرده یـا خیـر؟ و اینجاسـت کـه نتیجـه می گیریـم مسـألۀ خالفت 

یـک مسـألۀ حیاتـی و اعتقـادی تـازه و نـو اسـت. 

جوان مسلمانی که می خواهد اسالم واقعی را به دست آورد و بفهمد چه کار باید 

بکند تا اهل نجات باشد و بعد می بیند که اکثر مذاهب می گویند پیامبر وصّیت 

نکرده و جانشین برای خود معّین ننموده و تنها یک فرقه می گویند وصّیت کرده و 

خلیفه و جانشین خود را معّین نموده است، سِر دو راهی قرار می گیرد. 

زیـرا تمـام هفتـادودو فرقـۀ اسـالمی معتقدنـد کـه پیامبـر وصّیـت نکـرده و تعییـن 

خلیفـه را بـه اّمـت واگـذار کـرده اسـت و مـا کـه شـیعه هسـتیم، طبـق منطـق عقلـی 

و  اسـت  نمـوده  معّیـن  هـم  را  خلیفـه  شـخص  و  کـرده  وصّیـت  پیامبـر  می گوییـم 

کـه  یعنـی دیـن اسـالمی  باشـد؛  بایـد چنیـن  کـه عقـاًل  تمـام معتقدیـم  بـا قاطعّیـت 

جامع تریـن و عادالنه تریـن برنامه هـای زندگـی بشـری را دارد و خـدای حکیـم آن را 

فرسـتاده و مایـۀ حیـات ابـدی بشـر اسـت، حتمـًا و لزومـًا بعـد از پیامبراکـرم؟ص؟ نیـاز 

بـه قدرتـی دارد کـه عاِلـم بـه احـکام خـدا و هـم معصـوم از خطـا باشـد بـه گونـه ای کـه 

بـا علمـش تشـکیکات شـک کنندگان را از بیـن ببـرد و دیـن را از وسـاوس و دسـایس 

ابلیسـی مصـون نگـه دارد و نیـز بـا قـدرت تـوأم بـا عصمتـش جلـو هرگونـه تضییـع و 

تعطیـل را بگیـرد تـا کوچک تریـن حّقـی تضییـع نشـود و اسـالم محفـوظ بمانـد. حـاال 

اگـر بنـا شـود طبـق گفتـار آنهـا کـه می گوینـد وصّیـت نکـرده عمـل شـود، معنایـش این 

می شـود کـه پیغمبراکـرم؟ص؟ و همـۀ انبیـاء؟مهع؟ آمدنـد و ایـن همـه فـداکاری کردنـد 

تـا نبـّوت ختمّیـه بیایـد و اسـالم را کـه دیـن ابـدی اسـت بیـاورد و سـرانجام ایـن مایـۀ 

حیـات ابـدی بشـر را کـه محصـول زحمـات او و همـۀ انبیـاء؟مهع؟ اسـت، بـه دسـت 

مـردم عـادی بسـپرد و بـرود و هیچ کـس را هـم بـه عنـوان جانشـین خـود معّیـن نکنـد؛ 
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یعنـی او رضـا داده و گفتـه اسـت هـر قدرتـی می خواهـد پـس از مـن روی کار بیایـد و هر 

آدم قّهـاری می خواهـد زمـام فکـر و دیـن مـردم را بـه دسـت بگیـرد عیبـی نـدارد!

زمامـدار  و  اسـالم  حامـی  نـام  بـه  کسـانی  کـه  اسـت  طبیعـی  صـورت  ایـن  در 

مسـلمین بـر مسـند امامـت و پیشـوایی مـردم تکیـه می زننـد و خودشـان را حافـظ و 

قّیـم قـرآن معّرفـی می کننـد، در حالـی کـه نه از وحی خدا و اسـرار آسـمانی دین خبری 

عـادی  بشـر  بلکـه  برخوردارنـد،  گنـاه  از  مصونّیـت  و  عصمـت  نیـروی  از  نـه  و  دارنـد 

م اسـت 
ّ
هسـتند، شـهوت و غضب دارند، ریاسـت دوسـتی و جاه طلبی دارند، مسـل

اینگونـه افـراد وقتـی روی کار آمدنـد دیـن مقـّدس از همـه طـرف مـورد هجـوم دشـمن 

قـرار می گیـرد. آن کسـانی کـه زنادقـه1و مالحده انـد2 و جـّدًا در فکـر تخریـب اسـالمند 

ایجـاد  مـردم تشـکیکات  و عقایـد  اذهـان  مـردم می گشـایند، در  بـه اضـالل  دسـت 

می کننـد، انـواع شـبهات در فکـر مـرد و زن می افکننـد، اینهـا یک گروهنـد. گروه دیگر 

هـم کـه آدم هـای خوبـی هسـتند و دشـمن نیسـتند و می خواهند حق را بشناسـند اّما 

شـبهات در ذهنشـان هسـت، می خواهند از کسـانی که در مسـند حکومت اسـالمی 

نشسـته اند بپرسـند ولی آن کسـی که خود را به عنوان حاکم اسـالمی جا زده اسـت، 

بلـد نیسـت جـواب بدهـد. کسـی کـه می گویـد: 
جاِل؛ 3  ِ

ْ
راُت ِف ال

َ
َخّد ُ ْفَقُه ِمْن ُعَمَر َحّتَ الْ

َ
 الّناِس ا

ُّ
»ُکل

همۀ مردم از عمر داناترند حّتی زن های پرده نشین«. 

چگونه می تواند جواب فالسفه و بزرگان علمی و فکری دنیا را بدهد؟ سؤال ها 

می شوند  بدبین  دین  به  نسبت  که  است  طبیعی  نمی آید.  جواب  و  می کنند 

آن  از  علم.  مرکز  نه  است  جهل  مرکز  است،  دینی  چه  این  عجب!  می گویند:  و 

1. زنادقه: بی دین ها. 
كافران.  2. مالحده: 

3. بحار األنوار، ج 48، ص 97، باب4؛ محّجُة البیضاء، ج 1، ص 237. 
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خورده اند،  دهنی  تو  اسالم  دست  از  و  اسالمند  دشمن  که  نصاری  و  یهود  طرف 

افراد  آنها وقتی دیدند  ببرند. قهرًا  بین  از  و  را تخریب کنند  دائمًا می کوشند اسالم 

دنیادوست و جاه طلبی بر سریر حکومت اسالمی نشسته اند، این فرصت را مغتنم 

می شمارند، برنامه ها تنظیم می کنند، نقشه ها می کشند و آن حاکم اسالمی را غالم 

حلقه به گوش خود می سازند، مقاصد ابلیسی خودشان را به دست همان آدم که 

»امام المسلمین!« نامیده شده است در میان مسلمانان اجرا می کنند. یک وقت، 

مردم بیچاره به خود می آیند و می بینند هیچ چیز ندارند، اساس دین و شریعتشان 

منهدم گشته و از اسالم جز نامی و از قرآن جز نقش و لفظی باقی نمانده، شرف و 

عّزت آسمانی شان را از دست داده اند و همچون لقمۀ چرب و نرمی در دست یهود 

بنی«.  ُ زی الْ ِ
ْ

ال ذِلک ُهَو ال
َ
و نصاری رّد و بدل می شوند. »ا

»بحث امامت« یک بحث حیاتی است که اساس  این است که ما معتقدیم 

اسالم و قرآن را حفظ می کند. لذا می گوییم محال است پیغمبراکرمی که نسبت 

به تمام زوایای زندگی بشر اهتمام شدید و جّدی داشته و به تمام جزئّیات عنایت 

انسان  نطفۀ  که  موقع  آن  از  یعنی  است!  کرده  صادر  حکم  خدا  جانب  از  و  داشته 

در  می گردد،  قبر  داخل  جنازه اش  که  موقعی  آن  تا  می شود  منعقد  مادر  رحم  در 

تمام مراحل زندگی دستور دارد برای کوچک ترین کار انسان مثل ناخن گرفتن، سر 

تراشیدن، خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن و حّتی برای پست ترین کارهای زندگی 

بشر که مستراح رفتن)و به قول امروزی ها توالت رفتن(است دستور داده است، آنها 

که اهل تحقیقند گفته اند قریب هفتاد دستور فقط برای این کار وارد شده است، 

موقع خروجش، موقع ورودش، تمام جهاتش، کسی که هفتاد دستور برای پست ترین 

حاالت زندگی انسان نشان می دهد، آیا ممکن است دربارۀ بزرگ ترین شأن از شئون 

زندگی اجتماعی مسلمین که حکومت و خالفت می باشد و به منزلۀ روح در پیکر 

انسان است سهل انگاری کرده باشد؟ و بی تفاوت از کنارش گذشته باشد؟ 
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ٌم؛1 �ی ِ ا�نٌ َع�ن َ ْه�ت ُ ا �ب
دنَ ـٰ َك َ�

َحا�نَ > ُس�بْ

هی، این بهتانی است بزرگ<. 
ّ

]خداوندا[ تو منز

مین 
ّ
مرحوم فضل بن شاذان نیشابوری »صاحب ایضاح«2 از علما و بزرگان و متکل

و محّدثین و از اصحاب بزرگوار امام ابوالحسن الّرضا؟ع؟ بوده است، وی جمله ای 

دارد که می گوید: اهل تسّنن گناه بزرگی را به پیغمبر؟ص؟ نسبت می دهند که آن ترک 

واجب است؛ یعنی ترک وصّیت!! خودشان شیعه را تکفیر می کنند و می گویند: چرا 

شیعه به ابوبکر و عمر جسارت می کند. جان و مال شیعه را مهدور3 و مباح می دانند؛ 

او  به  گناه  نسبت  و  می کنند  ادب  اسائۀ  پیغمبراکرم؟ص؟  به  خودشان  طرف  آن  از 

می دهند که »ترک واجب« است و در عین حال خودشان را مؤمن واقعی می دانند. 

این گفتار مرحوم ِابن شاذان است که مگر قرآن در مورد وصّیت نگفته: 

هتُ  َوِص�ی�َ
ْ
ً�ا ال �یْ

َ�َك �نَ �نْ �تَ  اإِ
َ�ْو�تُ

ْ
ُم ال

ُ
َحَدك

أَ
َ� ا

ا َ��نَ
دنَ ْم اإِ

ُ
ك �یْ

َ
�بَ َعل �تِ

ُ
>ك

؛ 4  �نَ �ی �تِ
ُ��ت�َ

ْ
ی ال

َ
ا َعل

ً ِ َ��ت� َ�ْعُ�و�ن
ْ
ال �نَ �بِ �ی َ��بِ

�تْ
أَ
�

ْ
�نِ َوا� ْ َواِلَ��ی

ْ
ِلل

بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، 

اگر مالی به جای گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان 

حقی  کار[  ]این  کند؛  وصیت  پسندیده  طور  به  ]خود[ 

است برای پرهیزکاران<.

یعنی بر انسان های مّتقی الزم است وقتی احساس کردند که می خواهند بمیرند 

وصّیت کنند، اگر خیری از خود باقی می گذارند دربارۀ آن وصّیت کنند؛ حال منظور 

از خیر، پولی دارد یا کارخانه و کارگاهی دارد، هر چه دارد و اگر اوالد صغیر هم دارد 

حتمًا باید قّیم آنها را معّین کند، وصّیت کند و برنامۀ آینده اش را مشّخص کند. 

1. سورۀ نور، آیۀ 16. 
ّن الّنبی لم یوص. 

َ
2. االیضاح، چاپ دانشگاه تهران، سال1351ش، 1972م، ص 199. فی اجماع العامه علی ا

یختن خون و بردن مالش جایز.  3. مهدور: ر
4. سورۀ بقره، آیۀ 180. 
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�ن�َ اإِ ُه 

و�نَ
ُ
ل ِد� �بَ ُ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َ�
ال ی 

َ
َعل ُ�ُه 

ْ �ث اإِ َ�ا 
�ن�َ اإِ

َ �ن َسِ�َعُه  َما  ْعَد  َ �ب ُه 
َ
ل

د�َ �بَ َ��ن 
>�نَ

ٌم؛ 1  َعِل�ی  �ٌ َسِ��ی اهلَل 
ت کرد و بعد از او کسانی بخواهند تبدیل 

ّ
اگر او وصی

خدا  گنهکارند!  کنند  جابجا  را  آن  و  کنند  ت 
ّ
وصی

سخنان شما را می شنود و از افکارتان آگاه است. <. 

اگـر او تـرک وصّیـت کنـد، گنـاه کـرده اسـت. شـما هـم اگـر تبدیـل وصّیـت کنیـد، 

گنـاه کرده ایـد. قـرآن گفتـه مّتقـی بایـد وصّیـت کنـد. آیـا رسـول اکـرم؟ص؟ مّتقـی نبـود؟ 

باالتـر  دیـن  از  می شـود؟  باالتـر  قـرآن  از  »خیـر«  نگذاشـت؟  باقـی  خـود  از  »خیـری« 

هدایـت  و  تحریـف  از  قـرآن  صیانـت  مسـألۀ  از  باالتـر  »خیـری«  هسـت؟  »خیـری« 

بشـر تـا روز قیامـت هسـت؟ اگـر پـول و کارگاه »خیـر« اسـت آیـا دیـن »خیـر« نیسـت؟ 

پیغمبـر؟ص؟ العیاذبـاهلل مّتقـی نبـود که دربـارۀ »خیر« وصّیت کند؟ آیـا پیغمبر؟ص؟ به 

همیـن آیـۀ قـرآن معتقـد نبـود و ایمـان بـه ایـن آیـه نداشـت؟

ِه؛ 2  ِه ِم�نْ َر�ب� �ی
َ
ل َل اإ ِ �ن

�نْ
ُ
�ا ا ُسوُل �بِ َم�نَ ال��َ

آ
>ا

شده  نازل  او  بر  پروردگارش  جانب  از  بدانچه  ]خدا[  پیامبر 

است ایمان دارد<. 

خودش اّول مؤمن به قرآن است. آیا او در مقابل این آیه ُمْسلم نبود؟ 

�نَ *  ِ��ی
َ
َعال

ْ
� ال

ـِه َر�بِ
َ�
یی ِلل ِ

َ َوَمَ�ا�ت
ا�ی َ ُسِكیی َوَمْ��ی

یی َو�نُ ِ
ا�ت

َ
 َصل

�ن�َ ْل اإِ
>�تُ

؛ 3  �نَ ُ�ْسِلِ��ی
ْ
ُل ال

و�َ
أَ
ا ا

َ �ن
أَ
ِمْ��تُ َوا

أُ
ِلَك ا

دنَٰ ُه َو�بِ
َ
َك ل ِ��ی

َ � سث
َ
�

زندگی  و  من  عبادات  ]سایر[  و  من  نماز  حقیقت،  در  بگو: 

را  او  ]که [   * است  جهانیان  پروردگار  خدا،  براى  من،  مرگ  و 

1. سورۀ بقره، آیۀ 181. 
2. همان، آیۀ 285. 

3. سورۀ انعام، آیات162و163. 
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شریکی نیست، و بر این ]کار[ دستور یافته ام، و من نخستين 

مسلمانم<. 

بـه او؟ص؟  تـرک واجـب منی ترسـید؟ در حالـی کـه خدایـش  از  اکـرم؟ص؟  آیـا پیامبـر 

فرمـوده: 

ٍم؛ 1  �ی ِ ْوٍم َع�ن ا�بَ �ی ی َعدن ِ
�
�تُ َر�ب �نْ َعَ��ی  اإ

ا�نُ حن
أ
ی ا ِ

�ن� ْل اإ
>�تُ

قرآن عمل نکنم( اگر  می ترسم )اگر طبق  بگو: من هم 

گناه کنم، عذاب عظیم دارم<. 

آیـا پیغمبـر نسـبت بـه ایـن آیـات مؤمـن و ُمْسـِلم نبود؟ چطـور شـما می گویید ترک 

واجـب کـرده در حالـی کـه خودش می گوید اگر خیری از خود باقی گذاشـتید وصّیت 

کنیـد. حّتـی مـا روایـت داریم که باید وصّیت هر مسـلمانی زیر بالشـش باشـد. کسـی 

بی وصّیـت  یعنـی  باشـد؛  سـرش  زیـر  نامـه اش  وصّیـت  بایـد  بخوابـد،  می خواهـد 

نمیـرد، اگـر فهمیدیـم کسـی بـی وصّیـت مـرده می گوییـم آدم عاقـل و حکیمـی نبـوده 

اسـت، آن وقـت شـما می گوییـد پیغمبـر بی وصّیـت مـرده اسـت! آیـا اسـائۀ ادب از 

ایـن بدتـر می شـود کـه شـما دربـارۀ پیغمبراکـرم؟ص؟ مرتکـب می شـوید؟ 

در ادامــه ِابــن شــاذان می گویــد: شــما می گوییــد ابوبکــر و عمــر بــرای امــر خالفــت 

وصّیــت کردنــد و می گوییــد: ابوبکــر نگــران بــود کــه بعــد از او کار اّمــت بــه کجــا می رســد 

ــه  ــردم وگرن ــاب ک ــت انتخ ــرای خالف ــت ب ــر اس ــه عم ــردم را ک ــن م ــت: بهتری ــذا گف و ل

مــردم گرفتــار فتنــه می شــدند. عمــر هــم وصّیــت کــرد تــا بعــد از او کســی باشــد کــه ادارۀ 

امــور اّمــت را بــه عهــده گیــرد؛ البّتــه خــودش نقشــه ای طــرح کــرد کــه بعــد از او عثمــان 

باشــد. حّتــی عایشــه دلــش بــه حــال اســالم و مســلمانان بعــد از عمــر می ســوخت! در 

موقعــی کــه عمــر در بیمــاری مــرگ بــود، عایشــه، پســر عمــر را احضــار کــرد و بــه او گفــت: 

1. سورۀ انعام، آیۀ 15. 
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ســالم مــرا بــه پــدرت برســان، بگــو نکنــد بی وصّیــت بمیــری و بعــد از خــودت کســی 

را معّیــن نکنــی، مــردم بــه فتنــه می افتنــد. نگــران اســالم و مســلمانان بــاش، حتمــًا 

وصّیــت کــن!

و  اسـالم  حـال  بـه  دلشـان  عایشـه،  و  عمـر  و  ابوبکـر  آیـا  می گویـد:  شـاذان  ِابـن 

مسـلمانان می سـوخت ولـی نـه خـدا و نـه پیغمبـر دلشـان بـه حـال اسـالم و مسـلمین 

اگـر وصّیـت حـق اسـت چـرا پیغمبـر؟ص؟ )بـه قـول شـما( وصّیـت  نمی سـوخت؟! 

نکـرده؟ اگـر حـق نیسـت، چـرا ابوبکـر و عمـر وصّیـت کردنـد؟ آیـا پیغمبـر؟ص؟ بـرای 

آینـدۀ مسـلمانان نگـران نبـود؟ و حـال آن کـه در ماه هـای آخـر عمـرش، وقتـی کـه از 

حّجـة الـوداع برگشـت و دو مـاه بیشـتر زنـده نبـود، مکـّرر راجـع بـه ایـن مطلـب سـخن 

می گفـت و می فرمـود: عمـر مـن سـر رسـیده و نزدیـک اسـت از میـان شـما بـروم، بعد از 

مـن فتنه هـا به وجـود می آیـد، مراقـب باشـید، خـود را در فتنه هـا گـم نکنیـد، مسـیر و 
مقصـد را اشـتباه نکنیـد.1

یکـْم 
َ
َفَعل ْظِلـم  ُ الْ یـِل 

َّ
الل َکِقَطـع  ِفـَنُ 

ْ
ال ـُم 

ُ
یک

َ
َعل َتَبَسـْت 

ْ
ل

َ
ا »َفـِاذا 

ُقـرآِن؛ 2
ْ
ِبال

 وقتی]بعـد از مـن[ فتنه هـا ماننـد پاره هـای شـب تاریـک بـر شـما 

هجـوم آورد مراقـب باشـید و دسـت از قـرآن بـر نداریـد«. 

همچنین رسول اکرم؟ص؟ معّین کرده بود که کنار قرآن چه کسی باید باشد و از اّمت 

خواسته بود که دست به دامن هر دو بزنید. در یکی از خطابه ها در حّجة الوداع فرمود: 

ْم ؛
ُ

ک
َ
ُ ل َبنّیِ

ُ
ُعوا ِمّنِ َما أ اُس ِاْسَ ا الّنَ َ ّيُ

َ
»أ

مردم حرف مرا بشنوید تا آنچه الزم است برای شما بیان کنم«. 

ّن الّنبی لم یوص، چاپ دانشگاه تهران، سال1351ش، 1972م. 
َ
1. االیضاح، ص 199، فی اجماع العامه علی ا

2. سفینة البحار، ج 7، ص 249، حدیث از رسول اكرم؟ص؟ است. 
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ْم َبْعَد عامی هذا ِف َموِقیف هذا؛ 
ُ

قیک
ْ
ل

َ
 ال ا

ّ
َعل

َ
ْدری ل

َ
»َفِاّن ال ا

چـون احتمـال ایـن هسـت کـه بعـد از امسـال در ایـن موقـف، مـن 

شـما را نبینـم و شـما هـم مـرا نخواهیـد دیـد«. 

ْم ِرَقاَب َبْعٍض؛ 1 
ُ

 َيْضِرُب َبْعُضک
ً
ارا

َ
 َتْرِجُعّنَ ُکّف

َ
»َفل

بعـد از مـن، بـه کفـر بـاز نگردیـد، بـه روی هـم شمشـیر نکشـید، 

خـون یکدیگـر را نریزیـد، گـردن یکدیگـر را نزنیـد!«. 

این جمالت نشان می دهد که پیغمبر؟ص؟ می دانست بعد از رفتنش، فتنه ها 

به  وجود می آید و خونریزی ها می شود. آیا با این توّجه، عقالیی بود که آن حضرت 

راجع به خالفت هیچ حرفی نزند تا بعد از او اّمت بتوانند فتنه ها را اصالح کنند؟ 

1. بحار األنوار، ج 73، ص 348، باب68؛ تحف العقول، ص 30. 
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م:  وا�ن دو� ع�ن

اسی �ݐ ی �مام سش
ݐ

� ار�ی رور�ݑ �ݑ �ݐ

رسول اکرم؟ص؟ فرمود: 

یِه؛ 1 
ّ
اِهل

ْ
ْ یْعِرْف ِاماَم َزماِنِه ماَت ِمیَتَه ال »َمْن ماَت َو لَ

کسـی کـه بمیـرد و امـام زمـان خویـش را نشـناخته باشـد، در واقـع 

بـه مـرگ جاهلّیـت مرده اسـت«. 

و در بعض نسخ یک جمله هم اضافه شده: 
»َو ماَت ِمیَتَه ُکْفٍر َو َضلٍل َو ِنفاٍق؛ 2

اگر کسی بمیرد، در حالی که امام زمان خودش را نشناخته است، 

یت و مرگ با کفر و گمراهی و نفاق است«. 
ّ
مرگ او، مرگ دوران جاهل

كافی،  كاشانی، ج 4، ص 174، مكتبه الصدوق، تهران، 1340هجری شمسی؛  1. المحّجه البیضاء، للمولی محسن فیض 
یه.  ج1، ص 376؛ ینابیع الموّده، للقندوزی، باب29، ص 137، نجف، چاپ حیدر

2. این روایت از امام صادق؟ع؟ است: ر. ك: كافی، كتاب الحّجه، باب من مات و لیس له امام، ح 3: عن الحارث بن المغیره 
قال: قلت البی عبداهلل: قال رسول اهلل؟ص؟ : من مات و ال یعرف امامه مات میته جاهلیه؟ قال: نعم، قلت: جاهلیه جهالء او 

كفر و نفاٍق و ضالٍل.  جاهلیه ال یعرف امامه؟ قال: جاهلیه 
حارث بن مغیره می گوید: از امام صادق؟ع؟ سؤال كردم: این كه پیامبر؟ص؟ فرموده اند: هر كس امام خود را نشناسد به مرگ جاهلی 
مرده منظور جهل نسبت به همه چیز است یا فقط نشناختن امامش است؟ فرمود: منظور جاهلیت كفر، نفاق و گمراهی است. 
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بـا  »ِمیَتـَة«  آمـده اسـت. کلمـۀ  تفسـیر حدیـث: در حدیـث مزبـور کلمـۀ »ِمیَتـَة« 

مـردار:  یعنـی  َمیَتـه  فـرق دارد.  »َمیَتـه« 
ِ� ؛ 1 �ی ِ �ن

�ن حنِ
ْ

ُم ال حْ
َ

ُم َول
هتُ َوال��َ �تَ َ��یْ

ْ
ُم ال

ُ
ك �یْ

َ
َم�تْ َعل ��ِ�ُ<

 بر شما حرام شده است: مردار، و خون، و گوشت خوک<. 

در ایـن آیـه »َمیَتـه« آمـده؛ یعنـی »مردارخـواری بـر شـما حـرام اسـت«. اّمـا »ِمیَتـَة« 

َسـه یعنـی نـوع 
ْ
َسـه یعنـی نشسـتن و ِجل

ْ
یعنـی نـوع مـردن و کیفّیـت مـردن، مثـل َجل

نشسـتن. مثاًل کسـی که چهارزانو یا دو زانو بنشـیند؛ بنابراین واژۀ ِجلسـه نوع نشسـتن 

را مشـّخص می کنـد. 

را  خـودش  زمـان  امـام  کـه  کسـی  می فرمایـد:  حدیـث  ایـن  در  پیامبراکـرم؟ص؟ 

نشناسـد، نـوع مردنـش، هماننـد مـردن کافـر و منافـق اسـت. همانگونـه کـه ابوجهـل 

کافـر مـرده و در عالـم پـس از مـرگ محکوم به عذاب اسـت. کسـی هم کـه امام زمانش 

را نشناسـد، گرچـه مسـلمان موّحـد و پیغمبرشـناس باشـد، قرآن  خـوان و نمازخـوان 

باشـد و چندیـن بـار حـّج رفتـه باشـد، چـون امـام زمانـش را نشـناخته، مرگـش ماننـد 

مـرگ کافـر و منافـق اسـت. بنابرایـن از ایـن حدیـث سـه مطلـب اسـتفاده می شـود: 

»وجـوب عمومـی« دارد؛ یعنـی بـر همـۀ مسـلمانان در همـۀ  معرفـت امـام زمـان 

زمان هـا واجـب اسـت، زیـرا فرمـوده اسـت »َمـن مـاَت؛ هـر کـس مبیـرد«، ایـن هـر کـس، 

عمـوم را می رسـاند؛ یعنـی چـه زن باشـد و چـه مـرد، چـه بـزرگ و چـه کوچـک، چـه 

عالـم و چـه عامـی. بـه هـر حال در همۀ زمان ها هر کسـی که مسـلمان اسـت، اگر امام 

زمانـش را نشناسـد، کافـر مـرده اسـت. پـس تـا روز قیامـت در هـر زمانـی و در هر مکانی 

بـر هـر کـس و هـر مسـلمانی شـناختن امـام زمـان »واجـب« اسـت. 

در هر زمانی امامی هست و به تعّدد زمان ها، امام ها نیز متعّددند. چون اگر بنا 

1. سورۀ مائده، آیۀ 3. 
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مًا این حدیث نسبت به مردم این زمان لغو و 
ّ
بود مثاًل در این زمان امام نباشد، مسل

بی معنا بود؛ زیرا فرموده است: شما باید امام زمانتان را بشناسید تا مسلمان حساب 

شوید. پس اگر امام نباشد، هر کس از خود سؤال می کند: من چگونه او را بشناسم؟ اگر 

در یک زمان امامی نباشد، گفتن این حدیث بی معنا خواهد بود؛ پس معلوم می شود 

که در همۀ زمان ها امام هست و امام ها نیز به تعّدد زمان ها متعّددند. 

زمـان و مـالک کفـر، نشـناختن اوسـت. چنانچـه  امـام  ایمـان، شـناختن  مـالک 

کسـی او را نشناسـد، اگـر چـه در دنیـا مسـلمان اسـت، اّمـا بعـد از مـرگ در حکـم کافـر 

اسـت؛ یعنـی مرگـش، مـرگ کّفـار و منافقیـن محسـوب می شـود. 

پس سه مطلب از این حدیث می فهمیم: 

1- معرفت امام زمان، بر عموم مسلمانان تا روز قیامت در هر زمانی واجب است. 

2- در هر زمانی، امامی هست که شناختن او، بر اهل آن زمان واجب است. 

3- معرفت او مالک ایمان و انکاِر او مالک کفر و نفاق است. 

یعنـی همانگونـه کـه یـک مـرد کافـر یـا منافـق )کـه او نیـز در واقـع کافر قلبـی متظاهر 

بـه اسـالم اسـت( وقتـی بمیـرد، بعـد از مـرگ اهـل نجات نیسـت و محکـوم به عذاب 

و خلـود در آن اسـت، همیـن طـور اگـر کسـی مسـلمان باشـد و همـۀ عقایـد حّقـه را هـم 

داشـته باشـد، اّما معرفت به امام زمان؟جع؟ خودش نداشـته باشـد، این شـخص 

و احـکام  اگرچـه در دنیـا مسـلمان محسـوب  نفـاق اسـت  و  کفـر  مـرگ  نیـز مرگـش، 

اسـالم شـامل او می شـد. ولـی بعـد از مـرگ، اهـل نجـات نخواهـد بـود و ماننـد سـایر 

کّفـار و منافقیـن محکـوم بـه عـذاب اسـت. 
؛  1 

ً
عا ِم�ی َ َم �ب

َه�ن�َ َ ی �ب ِ
�نَ �ن ِ��ی کا�نِ

ْ
�نَ َو ال �ی �تِ ا�نِ ُ��ن

ْ
اِمُ� ال  اهلَل حب

�ن�َ >اإ
خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد 

آورد<.

1. سورۀ نساء، آیۀ 140. 
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مؤّیـد حدیثـی کـه مطـرح شـد، همـان جمله ای اسـت کـه در ابتدای دعـا در زمان 

غیبـت امـام عصـر؟جع؟ آمـده و دعای مفّصلی اسـت. 

ْعـِرْف 
َ
ْ ا ْفـِن َنْفَسـک لَ ْ ُتَعّرِ ـک ِاْن لَ

َ
ْفـِن َنْفَسـک َفِاّن ُهـّمَ َعّرِ

ّ
لل

َ
»ا

ک 
َ
ْفِن َرُسـول ْ ُتَعّرِ ـک ِاْن لَ

َ
ک َفِاّن

َ
ْفـِن َرُسـول ُهـّمَ َعّرِ

ّ
لل

َ
ک، ا

َ
َرُسـول

ْفِن  ْ ُتَعّرِ ـک ِاْن لَ
َ
َتـک َفِاّن ْفـِن ُحّجَ ُهـّمَ َعّرِ

ّ
لل

َ
َتـک، ا ْعـِرْف ُحّجَ

َ
ْ ا لَ

ـُت َعـْن ِدیـن؛1 
ْ
ل

َ
َتـک َضل ُحّجَ

بــه مــن  را  اگــر خــود  زیــرا  بــه مــن بشناســان،  را  خدایــا! خــود 

نشناســانی فرســتاده ات را نشــناخته ام، خدایــا! فرســتاده ات را بــه 

مــن بشناســان، زیــرا اگــر فرســتاده ات را بــه مــن نشناســانی حّجتــت 

را نشــناخته ام، خدایــا! حّجتــت را بــه مــن بشناســان، زیــرا اگــر 

حّجتــت را بــه مــن نشناســانی، از دیــن خــود گمــراه می شــوم«. 

عبارات گویای این حقیقت اسـت که اگر انسـان امام زمانش را نشناسـد، گمراه 

اسـت؛  اگرچـه توحیدشـناس و نبـّوت شـناس هـم باشـد، ولـی چـون حّجت شـناس 

لـُت َعـن دیـن« آن دینـی کـه توحیـد و نبـّوت و معـاد در 
َ
نیسـت، گمـراه اسـت. »َضل

بـدون حّجـت اسـت دیـن نیسـت؛  گرچـه شـناخت اجمالـی  اّمـا چـون  باشـد،  آن 

توحیـد و نبـّوت و معـاد مقـّدم بـر حّجت شناسـی اسـت، اّمـا در معرفـت تفصیلـی، 

حّجت شناسـی مقـّدم اسـت؛ یعنـی، اجمـااًل اّول خـدا و بعـد پیغمبـر و بعـد حّجـت 

اسـت، اّمـا تفصیـاًل ایـن طـور نیسـت، اّول شـناختن حّجـت و بعـد شـناختن خـدا و 

نبـّوت و سـایر معـارف. 

اهـل تحقیـق بـه هـر حدیثـی که می رسـند، ابتدا سـند حدیث را بررسـی می کنند 

کـه بفهمنـد ایـن حدیـث از معصـوم صـادر شـده یـا نشـده اسـت؟ سـپس بـه مسـألۀ 

متن حدیث و داللت آن می پردازند. سند این حدیث »متواتر« است؛ یعنی راویان 

1. مفاتیح الجنان، دعا در غیبت امام زمان؟جع؟ . 
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و نقل کننـدگان آن، بـه حـّدی هسـتند کـه با توّجه به کثرت راویـان و خصوصّیت آنها 

یقیـن حاصـل می شـود کـه آن مطلـب واقـع شـده اسـت. مـا بـه بسـیاری از مطالـب از 

طریـق »تواتـر«، یقیـن پیـدا کرده ایـم، خودمـان آنهـا را ندیده ایـم. مثـاًل االن مـا یقیـن 

داریـم کـه در دنیـا کشـوری بـه نام هندوسـتان وجود دارد، هر چند بـا این که تا به حال 

آنجـا نرفتـه و آن کشـور را ندیده ایـم، اّمـا همانگونـه کـه یقین داریم تهران هسـت، یقین 

داریـم کـه هندوسـتان نیـز هسـت، بـا ایـن کـه آن را ندیده ایـم. این یقین از کجاسـت؟ 

از همـان »تواتـر« اسـت؛ یعنـی بـه قـدری افـراد متعـّدد آمده انـد و گفته انـد: مـا رفتـه و 

نواحـی مختلـف جهـان را دیده ایـم کـه برای ما یقین حاصل شـده اسـت و کسـی هم 

نمی توانـد بگویـد کـه شـاید همـه اشـتباه کرده یـا دروغ گفته باشـند. 

این استدالل بدان معناست که احتمال این که همه دروغ گفته باشند یا همه 

متواتر است. حدیثی هم  ویژگِی خبر  این  ندارد،  باشند، اصاًل وجود  کرده  اشتباه 

که در ابتدای بحث آمد، به حّد تواتر رسیده است. یعنی همۀ فرق اسالمی آن را از 

پیامبراکرم؟ص؟ نقل کرده اند و بر آن اّتفاق نظر دارند،1 پس یقین حاصل می شود که 

این حدیث از پیامبراکرم؟ص؟ است و سند حدیث صحیح است. مطلب دیگر آن 

که گفتار پیامبر مانند قرآن کریم برای ما سندّیت دارد و »حّجت« است. 
َوُم؛ 2 

�تْ
أَ
َ ا �ی ِه�ی �تِ

َ�
ْهِد�ی ِلل َ �نَ �ی

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال

دنَ  َ�ـٰ
�ن�َ >اإِ

مستقیم ترین  که  می کند  هدایت  راهی  به  قرآن،  این 

راه هاست<. 

ُهوا؛ 3  �تَ ا�ن
َ ُه �ن َهاُكْم َع�نْ

وُ� َوَما �نَ
دنُ

حنُ
نَ

ُسوُل � اُكُم ال��َ َ �ت
آ
>َو َما ا

كتاب های روایی شیعه این حدیث مكّرر آمده است و در  كافی، ج 1، ص 376؛ در  1. المحّجه البیضاء، ج 4، ص 174؛ 
كه  كه مربوط به اهل سّنت است نیز آمده است: صحیح مسلم، ج 5، ص 22؛ مجمع الزوائد، ج 6، ص 224  كتاب های ذیل 

بیع االبرار، تألیف زمخشری نیز این حدیث آمده است.  كتاب ر كرده است. در  از بّزاز و طبرانی نقل 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 9. 

3. سورۀ حشر، آیۀ 7. 
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آنچه را که رسول بیاورد و بگوید، بپذیرید و از آنچه که 

نهی می کند خودداری کنید<. 

این آیه »سندّیت بیان پیغمبر؟ص؟« را ثابت می کند و همچنین آیۀ دیگر می فرماید: 

ِهْم؛ 1  �یْ
َ
ل َل اإِ

�
ِ �ن

اِس َما �نُ
َ �نَ ِلل�ن� �

�یِ
�بَ ْكَ� ِل�تُ

�
ِ َك ال�ن �یْ

َ
ل ا اإِ

َ �ن
ْ
ل �نَ �ن

أَ
>َوا

]ای پیامبر![ ما قرآن را به تو نازل کردیم تا تو برای مردم 

مجملات قرآن را بیان کنی<. 

قـرآن دارای اجمال هایـی اسـت کـه نیاز بـه »بیان« دارد و بیـان پیغمبر اکرم؟ص؟ 

روشـنگِر مجمـالت قـرآن اسـت. ایـن آیـه نیـز سـندّیت گفتـار پیغمبـر؟ص؟ را ثابـت 

می کنـد. مسـألۀ دیگـر ایـن کـه مـا معتقدیـم عتـرت و اهـل بیـت؟مهع؟ نیـز گفتارشـان 

ُحجّیـت دارد و ماننـد گفتـار پیغمبـر؟ص؟ اسـت. چـون خـوِد همـان پیغمبـری کـه 

گفتـارش سـندّیت دارد، در حدیـث متواتـر دیگـری فرمـوده اسـت: 

 َبْیِت ؛ 
َ

ْهل
َ
نْیِ ِکَتاَب اهَّلِل َو ِعْتَرِت أ

َ
َقل

َ
ُم الّث

ُ
»ِإّنِ َتاِرٌك ِفیک

مـن در میـان شـما دو چیـز گرانقـدر از خـود باقـی می گـذارم؛ کتـاب 

خـدا و اهـل بیـت خودم«. 

در ایـن حدیـث نیـز عتـرت و اهـل بیـت را کنـار قـرآن قـرار داده و آنـان را ُمبّیـن قـرآن 

معّرفـی کرده اسـت. 

مهمترین نکته در امر خالفت

یـک اختـالف اصلـی و اساسـی مـا شـیعۀ امامّیـه بـا اهـل تسـّنن در امـر خالفـت 

اسـت. آنهـا می گوینـد: پیامبـر، رسـالت و شـریعت را از خـدا گرفتـه و آورده و واگـذار بـه 

مـردم کـرده و رفتـه اسـت. حـال، ایـن خـوِد مردمنـد کـه باید خلیفه و جانشـین رسـول 

1. سورۀ نحل، آیۀ 44. 
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را انتخـاب کننـد تـا او رسـالت را اسـتمرار بخشـد و شـریعت را بـرای مردم بیـان و اجرا 

کند. آیا این حرف عقاًل قابل قبول اسـت؟ شـما که می خواهید سـفری بروید و گوهر 

گرانبهایـی داریـد کـه بایـد در غیـاب شـما محفـوظ بمانـد، آیـا هیـچ ممکـن اسـت آن 

را در گـذرگاه مـردم بیفکنیـد تـا هـر رهگـذری خواسـت آن را بـردارد؟ دیـن و شـریعت، 

نامـوس خـدا و مایـۀ حیـات جاودانـی بندگان خداسـت و به عنوان امانت به دسـت 

پیامبـر سـپرده شـده و بایـد تـا آخریـن روز عمـر بشـر زمینـۀ بقـا و دوام آن را فراهم سـازد. 

حـال، آیـا ایـن خیانـت بـه امانـت خـدا نیسـت کـه پیامبـر آن را میـان مـردم بینـدازد 

و بـرود؟ همـان طـور کـه شـما بـه نامـوس خـود غیـرت می ورزیـد و آن را بـه دسـت هـر 

کسـی نمی سـپارید، خـدا هـم بـه نامـوس خـود کـه »دیـن« اسـت غیـرت مـی ورزد و آن 

را بـه دسـت هـر کسـی نمی سـپارد، »ُامنـای وحـی« دارد. انبیاء؟مهع؟ امنـای وحی اند. 

رسـول اهلل؟ص؟ امیـن وحـی خـدا و نگهبـان نامـوس خداسـت کـه سـعادت ابـدی و 

حیـات جاودانـی بشـر در گـرو نگهبانـی از آن اسـت. 

آری، چنیـن ناموسـی را خـدا بـه پیامبـر عزیـز خود سـپرده اسـت. آن وقت پیغمبر 

بیایـد آن را، ]چنان کـه اهـل تسـّنن می گوینـد[، در میـان رهگـذران بینـدازد و بـرود تـا 

دیگـران بیاینـد آن را بردارنـد و خلیفـه بشـوند، و دیـن خـدا را ملعبـۀ دسـت خـود قـرار 

دهنـد تـا آنجـا کـه »یزیـد«، کـه به قول خود خلیفة الّرسـول و ولّی امر مسـلمین بود، در 

حـال مسـتی در مجمـع عمومـی گفت: 

ــک َفــل 
ْ
ل ُ ِعَبــْت هاِشــُم ِبالْ

َ
ل

ْ
ــٌک جــاَء َو ال َوْحــٌی َنــَزل

َ
َمل

کی از 
َ
سـلطنتی بود دسـت بنی هاشـم و امروز از آِن ماسـت، نه َمل

آسـمان آمـده بـود نـه وحیی نازل شـده بود«. 

ولی ما شیعۀ امامّیه می گوییم: امین وحی خدا، که حضرت رسول اهلل اعظم؟ص؟ 

از  بعد  و خالفت  کرده، وصایت  ابالغ  را  که رسالت خودش  اّولی  روز  است، همان 

خودش را نیز اعالم کرده است. همان روزی که به اطاعت از فرمان خدا: 
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؛ 1  �نَ �ی َ��بِ
�تْ
َ
��

ْ
ک ا َ��تَ �ی ْر َعسثِ ِ دن

�نْ
أ
>َو ا

و خویشان نزدیکت را هشدار ده<. 

پیامبـر اکـرم؟ص؟ جمعـی از خویشـان نزدیـک خـود از بنی هاشـم را دعـوت کـرد و 

رسـالت خـود را بـه آنهـا ابـالغ کـرد. ایشـان فرمـود: اّول کسـی کـه بـه مـن ایمـان بیـاورد، 

وصـّی و خلیفـۀ مـن خواهـد بـود. تنهـا کسـی که برخاسـت و اظهـار اسـالم و ایمان کرد 

و وعـدۀ نصـرت داد، همـان نوجـوان ده سـاله، امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ بـود. رسـول 

خـدا؟ص؟ فرمـود: بنشـین. ایـن ماجـرا سـه بـار تکـرار شـد. بـار سـّوم، رسـول خـدا؟ص؟ 

دسـت روی شـانۀ علـی گذاشـت و فرمـود: 

طیُعوُه؛ 
َ
ُه َو ا

َ
ُعوا ل ِخي َو َوِصّيِ َو َخِلیَفِت ِمْن َبعدی ِاْسَ

َ
»هذا أ

ایـن بـرادر و وصـّی و جانشـین مـن بعـد از مـن اسـت، گـوش بـه 

حرفـش بدهیـد و اطاعتـش کنیـد«. 

این روز اّول بود که بذر »وصایت و خالفت« در کنار بذر »رسالت« افشانده شد و 

فـرد معصومـی بـرای حفـظ رسـالت معّیـن گردید. بعد هم در طول این مّدت بیسـت 

و سـه سـال که دوران بعثت بود، علی الّدوام در شـرایط مختلف، مکّررًا تذّکر می داد 

تـا مسـألۀ خالفـت حّقـۀ امیرالمؤمنین علـی؟ع؟ در افکار عموم مسـلمانان جا بیفتد 

و در دل ها راسـخ گـردد. مثاًل می فرمود: 
ِة َهاُروَن ِمْن ُموَس؛ 2

َ
ْنِزل ْنَت ِمّنِ ِبَ

َ
»أ

]ای علی![ نسبت تو با من به منزلۀ نسبت هارون برای موسی است«. 

همچنین می فرمود: 

َف 
َّ
ل َ َ
ٰی َو َمـَن ت َ َ

هـِل َبیـت کَمَثـِل َسـفیَنِة ُنوٍح َمـْن َرکَبا ن
َ
 ا

ُ
»َمَثـل

1. سورۀ شعرا، آیۀ 214. 
كافی، ج 8، ص 104.  2. اصول 
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َعْنـا َغِرَق؛1 

َمَثل اهل بیت من همچون سـفینۀ نوح اسـت هر کس بر آن سـوار 

ف کند غرق می گردد«. 
ّ
شـود نجات می یابد و هر کس از آن تخل

و می فرمود: 

ّقُ َمَع َعِلّ َحیُث ما دار؛2  َ ّ یُدوُر الْ ّقُ َمَع َعِلٍ
ْ

»َعِلٌ َمَع اَلّقِ َو ال

علـی بـا حـق اسـت و حـق بـا علی اسـت حـق می گردد بـا علی هر 

جـا که علـی بگردد«. 

از این گونـه تعبیـرات در کالم رسـول خـدا؟ص؟ فـراوان بـود تـا سـال آخـر عمـرش کـه 

ماجـرای غدیـر خـم پیـش آمـد و در آن مجمـع عمومـی مسـلمین، دسـت علی؟ع؟ را 

گرفـت و او را بـه مـردم معرفـی کـرد و فرمـود: 

ُه؛3 
َ

ُه، َفهَذا َعِلٌّ َمْوال
َ

»َمْن ُکْنُت َمْوال

هر کس را که من موالی اویم پس هم اکنون علی موالی اوست«. 

امامان معصوم؟مهع؟ حافظان دین خدا

بـوده  امیـن وحـی خـدا  کـه  کـه رسـول خـدا؟ص؟  اسـت  ایـن  آری، منطـق شـیعه 

اسـت، تـا خـودش زنـده بـود، از امانـت رسـالت و وحـی و دیـن خـدا پاسـداری کـرد و 

بـه هنـگام رفتـن از دنیـا بـه امـر خـدا ایـن امانـت را بـه امـام معصـوم بعـد از خـودش، 

امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابیطالـب ؟ع؟ سـپرد و امامـان بعـد از علـی ؟مهع؟ را نیـز یکـی 

بعـد از دیگـری مشـّخص کـرد تـا آخرینشـان حضـرت مهـدی؟جع؟ تـا هـر یـک در 

زمـان خودشـان نگهبـان دیـن و پاسـدار رسـالت باشـند. 

1. بحار األنوار، ج  87، ص 21. 
ى، ج 1، ص 316؛ الفضائل البن شاذان، ص 123؛ األمالی )للصدوق(، ص 89. 2. إعالم الور

كافی، ج  2، ص 384. 3. اصول 
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�نِ  �ی ی الِ��
َ

ِهَ�ُ� َعل
�نْ � ِل�یُ

ِ �ت حَ
ْ

�نِ ال ُهَدٰى َوِد�ی
ْ
ال ُه �بِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
�ی ا ِ �ن

َ�
>ُ�َو ال

؛ 1 و�نَ
ُ

ِ�ك
ْ ُ�سث

ْ
ْو َكِ�َ� ال

َ
ِه َول

�
ُكِل

او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد 

تا او را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان 

کراهت داشته باشند<. 

ایـن آیـه نشـان می دهـد آن رسـالتی کـه از جانـب خدا به وسـیلۀ رسـول خـدا آمده 

ـم بمانـد تا بر همۀ ادیان غالب شـود، هـم منطقًا و هم 
َ
و دیـن حـق اسـت، بایـد در عال

قاهـرًا و حاکمـًا و بایـد سـالم بمانـد و ایـن ممکـن نیسـت مگـر ایـن که به دسـت فردی 

معصـوم سـپرده شـود تـا آن فـرد معصـوم، هـم آن دیـن حـق را تبییـن کنـد هـم آن را بـه 

مرحلـۀ اجـرا در آورد، ولذا: 

ُه؛ 2  �تَ
َ
َعُل ِرسال ْ

حب
َ
ُ �ی �ث ُم َ��ی

َ
ْعل

أ
>اهلُل ا

تنها خدا می داند که رسالت ]ناموس[ خودش را به دست 

چه کسی بسپارد<. 

ـت آن روز کـه خـدا می خواسـت نگهبـان و پاسـدار نامـوس خـود را 
ّ
بـه همیـن عل

معّرفـی کنـد، رسـول مکّرمـش را مـورد تهدیـد شـدید قـرار داد و فرمـود: 

�ا 
َعْل �نَ

�نْ ْم �تَ
َ
�نْ ل ک َو اإ ِ

� َک ِم�نْ َر�ب �ی
َ
ل َل اإ ِ �ن

�نْ
ُ
 ما ا

�نْ ِ
�
ل ُسوُل �بَ َها ال��َ �ی

أ
ا ا >�ی

ُه؛ 3  �تَ
َ
�تَ ِرسال عنْ

َ�
ل �بَ

اى پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، 

ابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده اى<. 

ای رسـول! اگـر علـی را بـه خالفـت و والیـت بعـد از خـود معّرفـی نکنـی، اصـاًل 

فرزنـد معصومـش؟مهع؟ موضـع  یـازده  و  پـس علـی  نکـرده ای.  ابـالغ  را  رسـالت خـدا 

پاسـداران دیـن خـدا هسـتند.  و  رسـالت خـدا 

1. سورۀ برائت، آیۀ 33. 
2. سورۀ انعام، آیۀ 124. 
3. سورۀ مائده، آیۀ 67. 
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جوانان و بحث امامت 

نگرانـی درد آور ایـن اسـت کـه نکنـد در ذهـن جوان هـا و نوجوان هـا ایـن شـبهه 

پیـدا شـود کـه واقعـًا مـا بـا اهـل تسـّنن یـک اختـالف سـطحی و فرعـی داریـم کـه بـه 

اصـول دیـن ارتباطـی نـدارد. اگـر به راسـتی معتقدیم که والیت علی؟ع؟ حق اسـت: 

ـّقُ َمـَع َعـِل« و بنـا بـه فرمـودۀ قـرآن:  َ ـّقِ َو الْ َ »َعـِلٌّ َمـَع الْ
لاُل؛1

 ال�ن�َ
َ�
�� ِ اإ

�ت� حَ
ْ

ْعَد ال َ ا �ب �ا دن
>�نَ

و نیست بعد از حق به جز گمراهی<. 

پـس دیـن و مذهـب منحـرف از والیـت علـی؟ع؟ باطـل اسـت و َضـالل. آیـا بـه 

راسـتی شـما معتقدیـد کـه دیـن حـق دو شـعبه دارد، یک شـعبه اش علی ؟ع؟ اسـت 

و شـعبۀ دیگـرش ابوبکـر و عمـر؟! احـکام شـریعت دو مرجع دارد، یـک مرجعش اهل 

بیـت پیامبـر اسـت و مرجـع دیگـرش ابوحنیفـه و مالـک و شـافعی و احمدحنبل؟ آیا 

همـۀ راه هـا حـق اسـت و همـه رو بـه خداسـت؟!

وظیفه و تکلیف ما در این زمان؟ 

فیـم طـوری عمـل کنیـم کـه جوان هـا و بّچه هـای مـا حقیقـت 
ّ
مـا موّظـف و مکل

دیـن را بفهمنـد و باورشـان بشـود کـه دیـن اسـالم حقیقـی منحصـرًا دِر خانـۀ علـی و 

 و گمـراه اسـت و 
ّ

آل علـی  ؟مهع؟ اسـت و هـر کـه از دِر ایـن خانـه منحـرف بشـود، ضـال

محـروم از سـعادت ابـدی. 

جـا  تمـام  اسـتحکام  بـا  نوجوان هـا  و  جوان هـا  ذهـن  در  بایـد  را  حقیقـت  ایـن 

بیندازیـم؛ وگرنـه بـه امانـت الهـی خیانـت کرده ایـم. ایـن امانتـی اسـت کـه بـه دسـت 

مـا سـپرده شـده و مـا بایـد آن را صحیـح و سـالم بـه نسـل آینـده بسـپاریم و بـه آنهـا 

بفهمانیـم کـه منحرفیـن از دیـن همـان حرفـی را می زننـد کـه مشـرکین در اوایل بعثت 

1. سورۀ یونس، آیۀ 32. 
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می زدنـد. قـرآن می فرمایـد، وقتـی قـرآن بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل شـد: 

ٍم؛ 1  �ی ِ �نِ َع�ن ْ �ی �تَ َ ْ��ی �تَ
ْ
�نَ ال ٍل ِم� ٰی َرحبُ

َ
�نُ َعل

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال

دنَ َل َ�ـٰ �
ِ �ن

� �نُ
َ
ْو�

َ
وا ل

ُ
ال

َ >َو�ت
پیامبری  و  باشد  ]نبّوتی  بناست  اگر  گفتند:  )مشرکان( 

بیاید و[ کتابی بر او نازل شود، مگر ]آدم قحطی بود که[ 

نازل  او  بر  قرآن  و  شود  پیامبر  عبداهلل[  ]پسر  او  باید   
ً
حتما

شود؟<. 

چـرا بـه آن مـرد ثروتمنـد طائفـی )عروة بن مسـعودثقفی( یـا به آن مـرد زورمند مّکی 

)ولیدبن مغیـره( نبـّوت داده نشـده و قـرآن بر آنها نازل نشـده اسـت؟ 

مشـرکان خیـال می کردنـد نبـّوت یعنـی ریاسـت و حکومـت؛ و لـذا می گفتنـد: اگر 

حکومـت اسـت، بایـد دسـت ولیـد بـن مغیـره یـا عـروه بن مسـعودثقفی باشـد. چـرا 

بـه دسـت محّمـد، کـه نـه ثروتـی دارد و نـه قدرتـی، داده شـود؟ ایـن را نمی توانسـتند 

بفهمنـد کـه نبـّوت یـک حقیقـت معنـوی اسـت. ارتبـاط جوهـر روح بـا عالـم ربوبـی 

اسـت. قلـب او َمْهَبـط2 وحـی خداسـت، نـه مسـألۀ حکومـت و ریاسـت کـه بگوینـد 

هـر کـه شـد، شـد. همین حـرف را اهل تسـّنن می زنند و می گویند: بـرای خالفت مگر 

آدم قحـط اسـت کـه حتمـًا بایـد پسـر ابیطالـب باشـد که جوانی سی و سه سـاله اسـت 

و مـردم  را کشـته اسـت  افـراد بسـیاری  ناپختگی هـا دارد و در میدان هـای جنـگ  و 

شـنوای حـرف او نیسـتند. اّمـا ابوبکـر پیرمـرد جـا افتـاده و بـی آزار و بزرگـواری اسـت که 

نه آدمی کشـته نه شمشـیری کشـیده اسـت، چرا او نباشـد؟ این همان حرفی اسـت 

کـه مشـرکین می زدنـد و خیـال می کردنـد نبـّوت یعنـی ریاسـت، یعنـی حکومـت و 

سـلطنت؛  پـس بایـد در دسـت آدم پولـدار و زوردار باشـد. این هـا هـم می گوینـد چـرا 

بعـد از پیامبـر؟ص؟ خالفـت بـه دسـت علـی؟ع؟ باشـد و بـه دسـت دیگـران نباشـد؟ 

1. سورۀ زخرف، آیۀ 31. 
2. مهبط: محّل فرودآمدن. 
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همان طـور کـه مشـرکان حقیقـت نبـّوت را نفهمیدنـد، این هـا هـم حقیقـت »امامت« 

را نفهمیدنـد. نفهمیدنـد کـه امامـت و خالفـت رسـول یـک نوع ارتبـاط خاّص روحی 

و معنـوی بـا عالـم ُربوبـی اسـت کـه مهبـط مالئکـه و فرشـتگان اسـت. همان طـور کـه 

قلـب رسـول اهلل؟ص؟ مهبـط جبرئیـل امیـن اسـت، قلـب علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و 

فرزنـدان معصومـش؟مهع؟ نیـز مهبـط فرشـتگان الهـی اسـت؛ منتهـی او )رسـول اهلل( 

تبیینی «انـد؛  »وحـی  مهبـط  )معصومیـن(  این هـا  و  اسـت  تشـریعی«  »وحـی  مهبـط 

 یعنـی طریـق بیـان شـریعت از جانـب خـدا بـه آنهـا الهـام می شـود کـه چگونـه بایـد از 

بطـون قـرآن حقایـق معـارف و احـکام، معلـوم و بـرای مردم بیان شـود. رسـول؟ص؟ هم 

آنهـا را کنـار قـرآن گذاشـت و فرمـود: من مـی روم و عترت و اهل بیت خودم را کنار قرآن 

می گـذارم تـا مرجـع و مستمسـک اّمـت مـن در امـر هدایـت باشـند. تـا اّمتـم خیـال 

نکننـد کـه مسـألۀ خالفـت، تنهـا مسـألۀ حکومـت و زعامـت1 اجتماعـی اسـت که به 

دسـت هـر کسـی بیفتـد اشـکالی پیـش نمـی آید. آری، مشـرکان نبـّوت را نشـناختند 

همچنـان کـه سـّنیان نیـز امامـت را نشـناختند. 

یاست.  1. زعامت: پیشوایی و ر
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وا�ن سوم:  ع�ن

م ن کر�ی
آ

ر�
ݑ

ر � �ی ا�پدݐ
ی �ݐ د��ی ء �ب رݐ �مام�ݑ �ب

افتخـار شـیعیان ایـن اسـت کـه می گوییـم: پیامبـر؟ص؟ ، وصـّی و جانشـین خود را 

تعییـن کـرده اسـت. مـا می گوییـم آن حضـرت بـه حکـم عقـل و قـرآن، بایـد وصّیـت 

کـرده باشـد و ایـن کار را کـرده اسـت، نـه تنها در آخر عمرش، بلکـه از اّول ابالغ نبّوت، 

وصّیـت را نیـز ابـالغ و خلیفـه را هـم معّیـن کـرد. همـان روز اّولـی کـه طبـق فرمـان خـدا 

و خویشـان نزدیکـت را هشـدار ده<. خویشـاوندان خـود را 
؛ 1  �نَ �ی َ��بِ

�تْ
أ
�

ْ
ک ا� َ��تَ �ی ْر َعسثِ ِ دن

�نْ
أ
>َو ا

دعـوت کـرد و طعامـی بـه آنهـا داد، برای اّولین بار به آنهـا فرمود: من از جانب خداوند 

مبعـوث شـده ام و اکنـون بـرای هدایـت شـما آمده ام. کسـی که االن با مـن بیعت کند 

وصـّی مـن خواهـد بـود. سـه بـار ایـن مطلـب تکـرار شـد و هـر سـه بـار هـم علـی؟ع؟ کـه 

آن روز کـودک ده سـاله ای بـود، بیعـت کـرد و بـه پیامبـر؟ص؟ عـرض کـرد: مـن بـا شـما 

هسـتم. در همـان روز دسـت روی شـانۀ علـی؟ع؟ گذاشـت و فرمـود: بدانیـد: 
ْم؛ 2 

ُ
ِخي َو َوِصِيّ َو َخِلیَفِت ِفیک

َ
»ِإَنّ َهَذا أ

این برادر، وصّی و جانشین من در میان شماست«. 

1. سورۀ شعراء، آیۀ 214. 
یخ االمم والملوک، ج 2، ص 279. 2. تار
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حرفـش را بشـنوید و اطاعتـش کنیـد. او وصـّی و خلیفـۀ مـن اسـت. آنهـا آن روز 

بـه پیامبـر؟ص؟ خندیدنـد و رفتنـد، اّمـا او کار خـودش را کـرد. همـان روز اّول سـخن از 

خـدا و علـی؟ع؟ اسـت. آن روز مـردم را بـه هیـچ مطلبـی دعـوت نکـرد. نگفـت نمـاز 

بخوانیـد، روزه بگیریـد، فقـط حـرف علـی بود و بس. می گفت: بگوییـد»ال اله ااّل اهلل« 

و »علـی ولـّی اهلل« ایـن دو بایـد کنـار هـم باشـند. بدانیـد »اهلل« معبـود من اسـت، علی 

هـم وصـّی و خلیفـۀ مـن اسـت. اّولیـن حرفـی کـه آن روز بعـد از خـدا زد، حـرف علـی 

بـود و لـذا امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: 
َيِة؛ 1 

َ
َوال

ْ
ْ ُيَناَد ِبَشْ ٍء َما ُنوِدَي ِبال »لَ

هیـچ بانگـی در اسـام، جـز بانـگ والیـت به این پر سـر و صدایی 

بر نخاسـته است«. 

تمـام مسـائل دیـن، ارزنـده و محتـرم اسـت، اّمـا در رأس همـۀ مسـائل بعـد از خـدا 

علـی؟ع؟ اسـت. و ایـن فرمـودۀ رسـول خداسـت که: 

ْم؛2 
ُ

ِخي َو َوِصِيّ َو َخِلیَفِت ِفیک
َ
ه ِااّل اهَّلل َو ِإَنّ َهَذا أ

َ
وا ال ِال

ُ
»ُقول

و  مـن  مـن و وصـّی  بـرادر  ایـن   
ً
اال اهلل و حقیقتـا الـه  بگوییـد ال 

شماسـت«.  بیـن  در  کـه  اسـت  مـن  جانشـین 

آنچـه کـه حقیقـت دیـن اسـت و بایـد هـر مسـلمانی بـه آن معتقـد باشـد، خـدا و 

علـی؟ع؟ اسـت؛ یعنـی بدانـد کـه خـدا معبـود اسـت و بدانـد کـه علـی»روح دیـن و 

قـرآن« اسـت. بعـد از آن نیـز هـر موقعّیـت مناسـبی کـه پیـش می آمـد، آن حضـرت 

سـخن از علـی؟ع؟ بـه میـان مـی آورد. 

روزی عبداهلل ابن ُسْمرة نزد پیامبر آمد و گفت: 

كافی، ج 2، ص 18.   .1
یخ طبری، ج 2، ص 321. 2. بحار األنوار، ج  28، ص 272؛ تار
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جاِة؛  ْرِشْدِن ِاَل الّنَ
َ
 اهَّلِل ا

َ
»یا َرُسول

ای رسول خدا! به هنگام بروز فتنه ها، راه نجات چیست؟«.

پیامبر؟ص؟ فرمود: 

 ِ
ْیـَك ِبَعـِلّ

َ
َراُء َفَعل

ْ
َقـِت ال ْهـَواُء َو َتَفّرَ

َ ْ
َفـِت ال

َ
ا اْخَتل

َ
ـَرَة ِإذ »َيـا اْبـَن َسُ

ِب َطاِلـٍب؛ 
َ
ْبـِن أ

وقتـی دیـدی بعـد از مـن هواهـای نفسـانی و آراء مـردم مختلـف 

و گوناگـون شـد، تـو دسـت از دامـن علـی بـن ابیطالـب بـر نـدار«. 

ْم ِمْن َبْعِدي؛   ْيِ
َ
ِت َو َخِلیَفِت َعل ّمَ

ُ
ُه ِإَماُم أ

َ
»َفِإّن

او، امام اّمت من و جانشین من در میان مردم است«. 

ّقِ َو الباِطِل؛  1  َ ِذی مَییُز َبنَی الْ
َّ
فاُروُق ال

ْ
»َو ُهَو ال

و او کسی است که بین حق و باطل جدایی می افکند«. 

مرحوم »سیدشرف الّدین؟حر؟« -نویسندۀ کتاب المراجعات )کتاب بسیار لطیفی 

مجاهدین  از  که  می کنم(-  دعوت  آن  مطالعۀ  به  را  شما  و  شده  ترجمه  که  است 

علمای ما بود، بحث بسیار متینی با یک دانشمند سّنی دارد و طی مکاتباتی که با 

دین این روایت را از اهل 
ّ
هم داشته اند، سرانجام او را به زانو در می آورد. سید شرف ال

تسّنن نقل می کند که: روزی رسول اکرم؟ص؟ دست روی دوش علی گذاشت و فرمود: 

ِقیاَمِة؛
ْ
 َمْن ُيصاِفُحِن َيْوَم ال

ُ
ل ّوَ

َ
 َمْن اَمَن ِب َو ا

ُ
ل ّوَ

َ
»ِاّنَ هذا ا

ایــن علــی، اّول کســی اســت کــه بــه مــن ایمــان آورده و اّول کســی 

اســت کــه روز قیامــت ]در صحــرای محشــر[ بــا مــن مصافحــه2 

می کنــد«. 

1. بحار األنوار، ج 36، ص 226، باب41. 
2. مصافحه: دست در دست هم نهادن. 



51

�ت ام� امام�ت و و���ی�ت ا���ی�

يُق ااَلکَبر؛  ّدِ »َو هذا الّصِ

علی »صّدیق اکبر« است«. 

ة؛   »َو هذا فاُروُق هِذِه ااُلّمَ

علی فاروق این اّمت است«. 

اهل سّنت این دو لقب را تصاحب کرده، »صّدیق« را به ابوبکر نسبت داده اند و 

عمر را هم »فاروق« نامیده اند. با این که این روایت را خودشان نقل کرده اند: 

باِطِل؛ 
ْ
ّقِ َو ال َ ُق َبنَی الْ »ُيَفّرِ

فقط او )امام علی؟ع؟( می تواند بین حق و باطل جدایی بیندازد«. 

ؤِمننی؛ 1  ُ »و هذا َيْعُسوُب الْ

پیشوای قاطع مؤمنین، علی؟ع؟ است«. 

ُت ِبِه ِمْن َبْعِدی؛ 
ْ
ْرِسل

ُ
ِت ما ا ّمَ ِمی َو ُمَبنّیٌ اِلُ

ْ
»َعِلٌّ باُب ِعل

بعد از من، آن که ُمبّین وحی و قرآن می شود، علی است«. 

ُه امیاٌن َو ُبْغُضُه ِنفاٌق؛2  »ُحّبُ

ُحّب علی، جوهر ایمان و ُبغض علی نفاق است«. 

آخـرش  بـوده،  علـی  حـرف  وسـط  در  بـوده،  علـی  حـرف  اّول،  از  معتقدیـم:  مـا 

می دانیـم  همـه  اسـت.  کـرده  علنـی  را  آن  پیامبـر؟ص؟  کـه  بـوده  علـی  حـرف  هـم 

پیغمبراکرم؟ص؟ در غدیرخم در آن بیابان سوزان و آن شرایط سنگین، مردم را جمع 

کـرد و مسـألۀ والیـت علـی؟ع؟ را آشـکار سـاخت. واقعـۀ غدیرخم از مالزمـات عقلی 

اسـالم و قـرآن حکیـم اسـت و نمایانگـر درایـت و حکمـت آسـمانی پیغمبراکـرم؟ص؟ 

1. المراجعات، ص 170، ح 7. 
2. بحار األنوار، ج 39، از ص 252 تا 310. 
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اسـت کـه اگـر ایـن جریـان نبـود، اصـاًل دعـوت و رسـالت آن حضـرت ابتـر1و ناقـص 

قـرآن می فرمایـد:  بـی روح می شـد؛  همانگونـه کـه خـوِد  می مانـد و جسـدی 

�ا 
َعْل �نَ

�نْ ْم �تَ
َ
�نْ ل ک َو اإ ِ

� ک ِم�نْ َر�ب �ی
َ
ل َل اإ ِ �ن

�نْ
ُ
 ما ا

�نْ ِ
�
ل ُسوُل �بَ َها ال��َ �ی

أ
ا ا >�ی

ُه؛ 2  �تَ
َ
�تَ ِرسال عنْ

َ�
ل �بَ

اگر این کاری که دربارۀ علی گفته ایم انجام ندهی 

و ]ولایت او را[ به مردم نرسانی، رسالتت پوچ است و هیچ 

کاری هم برای ما نکرده ای<. 

پـس معلـوم می شـود کـه روح مطلـب »علی« اسـت؛ یعنی آنچه که هـدف از تمام 

نمـاز  دارد. خیلی هـا  بقیـه همـه اش طریقّیـت  و  بـوده  »علـی«  بـوده،  مقّدمـات  ایـن 

روزه  بهتـر  و  نمـاز می خواننـد  بهتـر  مـا هـم  از  بسـا  و چـه  روزه می گیرنـد  و  می خواننـد 

می گیرنـد اّمـا چـون پـای علـی؟ع؟ در میـان نیسـت، تمـام عباداتشـان پـوچ اسـت. 

واقعـۀ غدیرخـم، قابـل انـکار نیسـت. سـّنی ها حدیـث غدیـر را بیشـتر از مـا نقـل 

کرده انـد. مسـأله ای بـا آن پـر سـروصدایی را کـه نمی شـود منکـر شـد، آنهـا منکـر آن 

واقعـه نیسـتند؛ اّمـا در توجیهـش نسـبت بـه پیغمبراکـرم؟ص؟ بی ادبـی روا می دارنـد 

و طـوری توجیـه می کننـد کـه عقـل پیغمبـر؟ص؟ زیـر سـؤال مـی رود! می گوینـد: بلـه، 

پیغمبـر؟ص؟ علـی؟ع؟ را معّرفـی کـرده و گفتـه اسـت: 

؛  ُ ݧ ُ َفهذا َعِلٌّ َموالهݧ ݧ »َمْن کْنُت َموالهݧ

هرکه من موالی اویم پس علی موالی اوست«.

اّمـا مـوال بـه آن معنـا کـه شـما می گوییـد نیسـت. مـوال یعنـی »ُمِحـّب« دوسـت؛ 

عقـل  واقعـًا  حـرف  ایـن  بـا  شماسـت.  دوسـت  علـی  بگویـد:  خواسـته  پیامبـر؟ص؟ 

1. ابتر: بی نتیجه و ناتمام. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 67. 
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عاقـل  شـما  پیغمبـر  مگـر  می گوینـد:  عالـم  عقـالی  مـی رود.  سـؤال  زیـر  پیغمبـر؟ص؟ 

کـه  ایـن  بـرای  نبـوده؟!  درسـت  عقلـش  کـه  رفته ایـد  کسـی  دنبـال  شـما  آیـا  نبـوده؟ 

او در میـان آن بیابـان سـوزان مـردم را جمـع کـرده، جلـو رفته هـا را برگردانـده و منتظـر 

عقـب مانده هـا ایسـتاده تـا بیاینـد و همـه جمـع شـوند آن هـم در آن بیابـان سـوزانی که 

وقتـی می نشسـتند، یـک گوشـۀ عبـا را بـر سرشـان کشـیده و گوشـۀ دیگـر را زیـر پایشـان 

می گذاشـتند کـه نسـوزند! آنـگاه در آن اوضـاع و احـوال، دسـت علـی را گرفتـه و نشـان 

مـردم داده و گفتـه: ای مـردم! بدانیـد کـه ایـن علـی، دوسـت شماسـت!! آیـا ایـن کار 

ُعقالیـی اسـت؟ دوسـت بـودن اهـل ایمان با هم که تازگی نداشـت. قـرآن فرموده بود: 
؛ 1 ْع�نٍ اُء �بَ ْوِل�ی

أ
ُهْم ا ْع�نُ َ ا�تُ �ب ِم�ن ُ�وأْ

ْ
و�نَ َو ال ِم�نُ ُ�وأْ

ْ
>َو ال

مؤمنان، همه با هم دوستند و با هم برادرند <. 

َوٌ�؛ 2  �نْ و�نَ اإ ِم�نُ ُ�وأْ
ْ
َ�ا ال

�ن�َ >اإ

در حقیقت مؤمنان با هم برادرند<. 

پـس ایـن یـک مطلـب تـازه ای نبـود کـه مـردم را جمـع کنـد و بگویـد علـی دوسـت 

شماسـت. ایـن آقایـان بـرای ایـن کـه پایـۀ حکومـت ابوبکـر و عمـر را تحکیـم کننـد، 

عقـل پیغمبـر را لّکـه دار می سـازند. بعضـی از اهـل سـّنت کـه عمیق تـر می اندیشـند 

گفته انـد؛ مطلـب همـان اسـت کـه شـما می گوییـد، پیغمبـر؟ص؟ علـی؟ع؟ را معّرفـی 

کـرده کـه »ولـّی« مـردم باشـد، در ایـن شـکی نیسـت. »ِابـن ابـی الحدیـد« -کـه سـّنی 

شـافعی معتزلـی و شـارح نهج البالغـه اسـت- می گویـد: 

؟ع؟ َکاَن َوِصَّ َرُسول ؟ص؟؛ 
ً
ّنَ َعِلیا

َ
َوِصّیُة َفل َریَب ِعْنَدنا ا

ْ
ا ال ّمَ

َ
»ا

از نظر ما، هیچ شک و تردیدی نیست که علی وصّی پیغمبر بوده«. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 71. 
2. سورۀ حجرات، آیۀ 10. 
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ِعناِد؛ 
ْ
َف ِف ذِلک َمْن ُهَو َمْنُسوٌب ِعْنَدنا ِاَل ال

َ
»َو ِاْن خال

اگـر در میـان مـا کسـانی هسـتند کـه مخالفنـد ]و می گوینـد علـی 

ولـی نبـود، بیخـود گفته انـد[ آنهـا معاندنـد و نمی خواهنـد تسـلیم 

حـق بشـوند«. 

َبَشِر َبْعَد َرُسوِل اهَّلل؛ 
ْ
 ال

ُ
ْفَضل

َ
ُه ا

َ
»َفِاّن

ما معتقدیم که افضل بشر بعد از پیغمبر، علی است«. 

ْسِلمنَی؛  ُ لَفِه ِمْن َجیِع الْ ِ
ْ

َحّقُ ِبال
َ
»َو ا

و از همه کس به خافت سزاوارتر است«. 

الحدیـد  ابـی  ابـن  بـاز تعّصـب  کـه  بنشـیند. )اینجاسـت  بایـد جـای پیغمبـر  او 

ل می کنـد!( و می گویـد: ولـی خـوِد علـی بعـد از ایـن کـه از طـرف خـدا بـه خالفـت 
ُ
گ

منصـوب شـد، دیـد کـه مصلحـت نیسـت او متصّدی امر خالفت باشـد! زیرا اسـالم 

در معـرض خطـر اسـت و اگـر او روی کار بیایـد، اسـالم از بیـن مـی رود و مسـلمانان بـه 

رنـج و دشـواری می افتنـد. 

ُه؛  
َ

ُه َتَرک َحّق »َولکّنَ

علـی، خـودش کنـار رفـت و از ایـن خافتـی که وظیفـۀ الهی او بود 

کناره گرفت«. 

آیا این درست است؟ خدا معّینش کرده بود، اّما او از خالفت کناره گرفت؟! 

حِة؛ 
َ
ْصل َ »ِلا َعِلَمُه ِمَن الْ

چون دید فعًا مصلحت نیست که او زمامدار شود«. 

ْسِلُموَن ِمْن ِاْضِطراِب ااِلْسلِم؛  ُ َس ِفیِه ُهَو َو الْ »َو ما َتَفّرَ

دید اگر روی کار بیاید، اسام مضطرب می شود«. 
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َعَرِب؛1 
ْ
َسِد ال ِلمِة ِلَ

َ
ک

ْ
»َو ِاْنِتشاِر ال

و کلمـۀ توحیـد تفـّرق پیـدا کـرده و وحـدت از بیـن مـی رود، چـون 

بـا او دشـمن بودنـد و نسـبت بـه او کینه تـوزی داشـتند«. 

مــا می پرســیم: آیــا خــدا ایــن مســأله را نمی دانســت کــه امامــت علــی؟ع؟ خــالف 

مصلحــت اســالم اســت؟ پیغمبــر ایــن را نمی دانســت کــه آمــد و در آن وادی پرغوغــا 

ــن کــرد؟! شــما می گوییــد  ــّی معّی ــه عنــوان وصــّی و ول مــردم را جمــع کــرد و علــی را ب

خــدا گفتــه، پیغمبــر هــم گفتــه ولــی خــوِد علــی؟ع؟ مصلحــت ندانســت. معنایــش 

ایــن اســت کــه خــدا بــه انــدازۀ شــما نمی فهمیــد! و تشــخیص نمــی داد کــه محفــوظ 

مانــدن اســالم از اضطــراب، بــه چــه وســیله بایــد انجــام پذیــرد؟! می گوینــد علــی از 

خالفــت کنــاره گرفــت، در حالــی کــه ایــن دروغ اســت. خــوِد علــی؟ع؟ می گویــد: 

کنــارم زدنــد، نــه ایــن کــه کنــار رفتــم. 

شـرح  را  نهج البالغـه  خودتـان  کـه  شـما  می گوییـم:  الحدیـد  ابـی  ِابـن  آقـای  بـه 

کرده ایـد، خطبـۀ سـّوم نهج البالغـه را کـه خطبـۀ شقشـقیه اسـت، بخوانیـد و آنجـا 

کـه می گویـد:  بشـنوید  را  پـر درد علـی؟ع؟  قلـب  صـدای 

ْن 
َ
ـُم أ

َ
َیْعل

َ
ـُه ل

َ
ِب ُقَحاَفـَة[ َو ِإّن

َ
ٌن ]اْبـُن أ

َ
َصَهـا ُفـل َقـْد َتَقّمَ

َ
َمـا َو اهَّلِل ل

َ
»أ

َحٰی«.  ُقْطـِب ِمـَن الّرَ
ْ
 ال

ُّ
ـل ـا َمَ ِ ِمْنَ

ّ
ـل َمَ

گذشـته ها  روی  از  پـرده  کـه  بـوده  خـودش  حکومـت  زمـان  در  علـی؟ع؟  امـام 

برداشـته و گفتـه اسـت: شـما خیـال نکنیـد کـه مـن کنـار رفتـم، بلکـه کنـارم زدنـد. 

پسـر ابـی قحافـه پیراهـن خالفـت را ]کـه خـدا بـرای مـن دوختـه بـود[ بـه قامـت خـود 

پوشـید. بـا ایـن کـه خـودش می دانسـت کـه موقعّیت من ]نسـبت به خالفـت[ مانند 

موقعّیـت قطـب اسـت بـرای آسـیا )آن میلـه ای کـه وسـط سـنگ آسـیاب اسـت اگـر 

1. شرح نهج البالغه، ج 1، ص 139. 
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نباشـد، آن سـنگ از مدار منحرف می شـود(. او می دانسـت موقعّیت من نسـبت به 

اسـالم و خالفـت، مثـل همـان قطـب آسـیاب اسـت. 

؛ 
ُ

ْیل »َيْنَحِدُر َعّنِ الّسَ

چشـمه ها ]ی جوشـان علـوم و معـارف حّقـه[ از منبـع وجـود مـن 

سرچشـمه می گیـرد و سیل آسـا سـرازیر می گـردد«. 

ْیُر؛   َيْرَق ِإَلَّ الّطَ
َ

»َو ال

هیـچ پروازکننـده ای ]در فضـای علـم و دانـش و حکمـت[ بـه اوج 

رفعـت مـن نمی رسـد«. 

و  گرسـنه  مـردم  وقتـی  اسـت.  واقعّیـت  بیـان  بلکـه  نیسـت،  خودسـتایی  ایـن، 

تشـنه اند و کسـی آب و نـان دارد اعـالم می کنـد و می گویـد: ای مـردم تشـنه! آب نـزد 

مـن اسـت، ای گرسـنه ها! نـان نـزد مـن اسـت، مـردم، گرسـنۀ هدایـت و تشـنۀ علـم و 

حکمتنـد. آن کـس کـه نیـروی هدایـت و تعلیـم علـم و حکمـت دارد بایـد اعـالم کنـد 

و مـردم را بـه سـوی خـود دعـوت نمایـد. اّمـا چه کار کردنـد؟ کاری کردنـد که علی؟ع؟ 

متحّیـر مانـد. 

 
َ

ْصِبـَر َعـل
َ
ْو أ

َ
[ أ اَء ]ِجـّدٍ

َ
 ِبَیـٍد َجـّذ

َ
ُصـول

َ
ْن أ

َ
ْرَتـِي َبـنْیَ أ

َ
»َو َطِفْقـُت أ

َمـٍة[ َعْمَیـاَء؛ 
ْ
َطْخَیـٍة ]َظل

فکـر کـردم چـه کنـم؟ آیـا بـا دسـت خالـی و تنها حمله کنـم و حّقم 

را بـاز سـتانم یـا ناچـار کنـار بنشـینم و صبر کنم«. 

ى  َعـنْیِ َقـذً
ْ
ْحَجـی َفَصَبـْرُت َو ِف ال

َ
 َهاَتـا أ

َ
ْبـَر َعـل ّنَ الّصَ

َ
ْيـُت أ

َ
»َفَرأ

؛  1 
ً
بـا َرى ُتـَراِث َنْ

َ
ـِق َشـًجا أ

ْ
ل َ َو ِف الْ

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 3، فقرۀ 1 تا 4. 
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دیــدم حّقــم را غــارت می کننــد، ناچــار کنــار رفتــم، اگــر در بیابــان 

دزدهــا بخواهنــد شــما را غــارت کننــد و شــما می بینیــد اگــر مقاومت 

ــد  ــان را رهــا می کنی ــن صــورت اموالت ــد کشــته می شــوید، در ای کنی

و کنــار می رویــد، می گوییــد خــودم را نکشــند، اموالــم را ببرنــد. 

مــوال می گویــد: مــن دیــدم حّقــم را غــارت می کننــد و اگــر مقاومــت 

کنــم، دیــن را، دیــِن عزیزتــر از جانــم را از بیــن می برنــد، ناچــار 

شــدم بــرای ایــن کــه آن را حفــظ کنــم، کنــار رفتــم. نشســتم اّمــا 

ماننــد کســی کــه خــار در چشــمش رفتــه و اســتخوان در گلویــش 

گیــر کــرده باشــد«. 

جان های ما فدای تو یا امیرالمؤمنین؟ع؟، چقدر زجر کشیدی و خون دل خوردی 

و در مقابل چشمانت همسِر عزیزتر از جانت را مورد اذیت و آزار قرار دادند!!

قرآن و امام؟ع؟ الزم و ملزوم یکدیگر

حال آنکه رسول عالیقدر اسالم؟ص؟ قبل از غدیر هم فرموده بود: 

ْم؛ 
ُ

ک ُه َرّبِ َو َرّبُ
َ
ّن

َ
 أ

َّ
 َعِن اهَّلِل َعّزَ َو َجل

ُ
َمَرِن َجْبَرِئیل

َ
اِس أ »َمَعاِشَر الّنَ

ای گروههـای مـردم! خداونـد عّزوجـّل کـه رّب مـن و شماسـت بـه 

وسـیلۀ جبرئیـل مـرا امـر کـرده اسـت که«: 

ّنَ َوِصـّيِ َهَذا َو اْبَناَي 
َ
ْکَبُر َو أ

َ ْ
 ال

ُ
َقـل

َ
ُقـْرآَن ُهـَو الّث

ْ
ّنَ ال

َ
ـْم أ

ُ
ْعِلَمک

ُ
ْن أ

َ
»أ

ْصَغر؛1 
َ ْ
 ال

ُ
َقـل

َ
 َوَصاَياَي ُهُم الّث

ً
ـْم َحاِمـل ِبِ

َ
ْصل

َ
َفُهـْم ِمـْن أ

َ
َو َمـْن َخل

شــما را آگاه ســازم کــه قــرآن “ثقــل اکبــر” اســت و ایــن وصــّی مــن 

]اشــاره به علی ؟ع؟ که حاضر در مجلس بوده اســت[ و دو فرزند 

ــار پیامبــر؟ص؟ نشســته بودنــد[ و  مــن ]حســن و حســین کــه در کن

آنــان کــه پــس از ایشــان از اصــاب اینــان حامــل ســفارش های مــن 

1. بحار األنوار، ج  74، ص 275. 
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خواهنــد بــود، اینــان “ثقــل اصغــر” هســتند«. 

ِثْقـل یـا َثَقـل یعنـی: چیـز سـنگین و گرانقـدر و نفیـس و بدیهـی اسـت کـه چیـزی 

گرانقدرتـر و نفیـس تـر از قـرآن و اهـل بیـت پیامبـر؟ص؟ کـه هـادی انسـان بـه حیـات 

ابـدی و سـعادت جاودانـی می باشـند درعالـم اسـالم وجود ندارد و این کـه قرآن »ثقل 

اکبـر« اسـت شـاید از آن نظـر باشـد کـه دلیـل بـر امامـت و حّجّیت امامـان از اهل بیت 

ردیـف  در  را  ُاولی االمـر  اطاعـت  کـه  اسـت  قـرآن  زیـرا  می باشـد،  »قـرآن«  رسـول؟ص؟ 

اطاعـت خـدا و رسـول واجـب کـرده و فرمـوده اسـت: 

ْمِ� 
أَ
�

ْ
ا� وِلیی 

أُ
َوا ُسوَل  ال��َ ُعوا  ِط�ی

أَ
َوا ـَه 

َ�
الل ُعوا  ِط�ی

أَ
ا وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َ�
ال َها  ُ� �ی

أَ
ا ا  َ >�ی

ْم؛ 1 
ُ

ك ِم�ن
را  خدا  کنید  اطاعت  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  ای 

میان  از  معصوم؟مهع؟[  ]امامان  امر  صاحبان  و  را  رسول  و 

خودتان را<. 

قرآن است که می گوید: 

ا�تَ 
َ
ل

ُ�و�نَ ال��َ �ی �تِ ُ �نَ �ی �ی ِ �ن
َ�
وا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
ُه َوال

ُ
ـُه َوَرُسول

َ�
ُم الل

ُ
ك َ�ا َوِل�ی�ُ

�ن�َ >اإِ
؛ 2  َكا�تَ َوُ�ْم َراِكُعو�نَ و�نَ ال�ن�َ �تُ وأْ ُ َو�ی

کسانی  و  است  رسول  و  خدا  شما  سرپرست  و  ولّی  همانا 

ایتاء  رکوع  حال  در  و  نموده  نماز  اقامۀ  و  آورده  ایمان  که 

زکات نموده اند ]منظور حضرت علی ؟ع؟[ <. 

قرآن است که می گوید: 

ْم 
ُ

َ�ك َ�ِه� ُ ِ َو�ی �ت �یْ �بَ
ْ
ْ�َل ال

أَ
َس ا ْ �ب ُم الِ��

ُ
ك ِ��بَ َع�ن

دنْ ـُه ِل�یُ
َ�
ُد الل ِ��ی ُ َ�ا �ی

�ن�َ > اإِ

1. سورۀ نساء، آیۀ 59. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 55. 
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ً�ا؛ 1  ْ�ِه�ی �تَ
هرگونه  بیت  اهل  شما  از  که  فرموده  اراده  خداوند  همانا   

ر گرداند<. 
ّ

رجس و پلیدی را دور سازد و شما را پاک و مطه

و نیز قرآن است که می گوید: 
ٰی ؛ 2 َ

ْ��ب
�تُ

ْ
یی ال ِ

�تَ �ن
َ�َود�َ

ْ
� ال

َ� � ً�ا اإِ
ْ �ب

أَ
ِه ا �یْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

أَ
ْسا

أَ
� ا

َ� ل �
> �تُ

 ]ای پیامبر![بگو: ]در برابر زحمات رسالتم[ از شما هیچ اجر 

ت و دوستی اهل بیتم<. 
ّ

و مزدی نمی خواهم مگر مود

و همچنیـن آیـات دیگـری هسـت کـه »والیـت آل رسـول« را اثبـات می کنـد از این 

نظـر قـرآن »ثقل اکبر« اسـت. 

آنگاه رسول اکرم؟ص؟ در ادامۀ گفتار خود فرمود: 

َقِل 
َ
ْصَغُر ِللّث

َ ْ
 ال

ُ
َقل

َ
ْصَغِر َو َيْشَهُد الّث

َ ْ
َقِل ال

َ
ْکَبُر ِللّث

َ ْ
 ال

ُ
َقل

َ
»َيْشَهُد الّث

ْکَبِر ؛3 
َ ْ
ال

قرآن، شهادت به ]حّجّیت[ عترت می دهد و عترت هم شهادت به 

]تمامّیت و جامعّیت[ قرآن ]در امر هدایت عالم انسان[ می دهد«. 

در روایت دیگر آمده است: 
ُقْرآن ؛ 4 

ْ
ِدي ِإَل ال َماُم َيْ ِ

ْ
َماِم َو ال ِ

ْ
ِدي ِإَل ال ُقْرآُن َيْ

ْ
»ال

قـرآن، مـا را بـه در خانـۀ امـام می برد ]و اطاعت او را بر ما واجب 

تفاصیـل  ]و  قـرآن  از حقایـق مکنونـۀ  را  مـا  نیـز  امـام  و  می کنـد[ 

احـکام صـادر شـدۀ از جانـب خالـق سـبحان[ آگاه می سـازد«. 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 33. 
2. سورۀ شوری، آیۀ 23. 

3. بحار األنوار، ج 77، ص 275. 
4. تفسیر برهان، ج 2، ص 409. 
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در روایت دیگری فرمود: 

ـٍم 
ْ
 ِعل

َّ
ْحَصـاُه اهَّلُل ِفَّ َو ُکل

َ
 َو َقـْد أ

َّ
ـٍم ِإال

ْ
ـاِس َمـا ِمـْن ِعل »َمَعاِشـَر الّنَ

 َو َقـْد 
َّ

ـٍم ِإال
ْ
ِقـنَی َو َمـا ِمـْن ِعل ّتَ ُ ْحَصْیُتـُه ِف ِإَمـاِم الْ

َ
َعِلْمُتـُه َفَقـْد أ

ِبـنُی؛  1  ُ َمـاُم الْ ِ
ْ

 َو ُهـَو ال
ً
ْمُتـُه َعِلّیـا

َّ
َعل

ای گروه هـای مـردم! هیـچ علمـی نیسـت مگـر این کـه خـدا آن را 

بـه مـن آموختـه اسـت و مـن هـم آن را بـه امـام مّتقیـن ]علـی[ 

آموختـه ام و هیـچ علمـی نیسـت مگـر این کـه مـن آن را بـه علـی 

تعلیـم کـرده ام و او امـام مبیـن اسـت«. 

بدیهـی اسـت تحکیـم اسـاس شـریعت بـه وسـیلۀ تعیین »ولـّی امر« ونصـب او به 

امامـت بـه حکـم عقـل از وظایـف شـخص رسـول اهلل؟ص؟ اسـت )بـا قطـع از امـر خـدا 

بـه تبلیـغ والیـت(. همچنیـن موقعّیـت قـرآن نیـز در میـان اّمـت، درسـت در ردیـف 

موقعّیـت امـام اسـت کـه تعییـن و تنظیـم هـر دو از شـئون مختّصـۀ رسـول اکـرم؟ص؟ 

اسـت. بـرای جمـع آوری قـرآن کریـم بطـور صحیـح دو راه دارد: 

راه اول: در زمان حیات پیغمبراکرم؟ص؟ با نظارت و مراقبت شخص آن حضرت. 

راه دوم: بعد از وفات رسول معّظم؟ص؟ به تصّدی امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟. 

م اســالم نیــز آن را نشــان داده تــوأم 
ّ
ولــی راه دّوم بطــوری کــه گفتیــم و تاریــخ مســل

ــری  ــدف و نتیجه گی ــه ه ــل ب ــاظ نی ــوده و از لح ــراوان ب ــکالت ف ــواری ها و مش ــا دش ب

به نظــر  ُمحتمل الَعــَدم  یــا  و  مظنــون  کــم  دســت  یــا  عــدم  بــه  قطــع  حــّد  در  اّمــت 

می رســیده  اســت. 

بنابرایـن پیمـودن راه نخسـتین کـه در حّد امکان و قـدرت پیغمبراکرم؟ص؟ بوده و 

طبعًا خالی از آن گونه مشـکالت و مصاعب بعد از وفات مشـاهده می شـده اسـت، 

1. بحار األنوار، ج 37، ص 208. 
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بدیهـی اسـت کـه از نظـر عقـل و درایـت و حکمـت متعّیـن خواهـد بـود. چـه آنکه رها 

کـردن راه آسـان بی خطـر و پیـش گرفتـن راه دشـوار پـر خطـر پیداسـت کـه بـا حکمـت 

حکیم نمی سـازد. 

پس حکم عقل آنکه، »قرآن« و »امام« که دو مرجع و دو مستمسـک الزم و اصیل 

بعـد از رحلـت پیغمبراکـرم؟ص؟ بـرای اّمـت اسـالمی از جانـب خالـق سـبحان معّیـن 

و منصـوب می باشـند، بایـد در حیـات شـخص رسـول اهلل؟ص؟ کـه سـفارت از جانب 

خـدا دارد، تکلیـف آن هـر دو مرجـع )قـرآن و امـام( از جمیـع جهات و شـئون گوناگون 

بـه امـر خـدا و بـه دسـت رسـول خدا؟ص؟ روشـن و کامـاًل مبّین گـردد. یعنی: 

: آیـات و سـور قـرآن بـا نظـارت شـخص رسـول خـدا؟ص؟ مـدّون و منّظـم شـود تا 
ً
اّوال

هـم جنبـۀ اعجـاز قـرآن از لحـاظ نظـم و اسـلوب و ترتیـب کالم محفـوظ بمانـد و هـم 

: امـام و ولـّی امـر مسـلمین کـه ِعـْدل قـرآن اسـت و 
ً
لسـان هدایتـش گویـا باشـد1 و ثانیـا

شـارح معضـالت آن، شـخصًا بـا تمام خصوصّیاتش عـاری از هرگونه ابهام و اجمال 

بـه عالـم اسـالم معّرفـی گـردد. ایـن بـود اسـتدالل عقلـی مـا در مسـأله. 

هدایت قرآن به سوی امام؟ع؟ 

ْهِد�ی  َ �نَ �ی
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال

دنَ  َ�ـٰ
�ن�َ ِب َعْبـِداهَّلل؟ع؟ ف قولـه تعـال: >اإِ

َ
»َعـْن ا

: ْيـِدی ِاَل ااِلمـام؛ 2 
َ

َوُم<، قـال
�تْ
أَ
َ ا �ی ِه�ی �تِ

َ�
ِلل

< فرموده  ْهِد�ی َ �نَ �ی
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال

دنَ  َ�ـٰ
�ن�َ امام صادق؟ع؟ در معنای آیۀ >اإِ

اسـت: ]قرآن[ به سـوی امام هدایت می نماید«. 

ت َاْقـَوم و اسـتوارترین طریقه ها را به 
ّ
چـه آنکـه تنهـا امـام معصوم؟ع؟ اسـت کـه مل

َاْحسـن َوجـه بیـان نموده و عالم انسـان را در آن مسـیر رهبـری می فرماید. 

كه اكنون در دست  كه ما از طرفی می دانیم این ترتیب موجود بین آیات و سوره های قرآن  1. این هم واقعیتی است شایان توّجه 
ماست، موافق با ترتیب نزولی قرآن نمی باشد. ر. ك قرآن در اسالم، ص106. 

كافی.  2. تفسیر برهان، ج 2، سورۀ اسراء، ص 409، نقل از 
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َو  ُقـْرآِن 
ْ
ال ِإَل  ـِدي  َيْ َمـاُم  ِ

ْ
ال َو   :

َ
َسـنی؟ع؟ قـال ُ ْبـِن الْ َعـِلّ  »َعـْن 

ُقْرآَن 
ْ
ا ال

َ
 ِإّنَ هـذ

َّ
 اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل

ُ
ِلـَك َقـْول

َ
َمـاِم َو ذ ِ

ْ
ـِدي ِإَل ال ُقـْرآُن َيْ

ْ
ال

ْقـَوُم؛  1 
َ
ـِت ِهـَي أ

َّ
ـِدي ِلل َيْ

از امـام سـّجاد؟ع؟ منقـول اسـت کـه فرمـود: پـس امـام بـه سـوی 

راهنمایـی  امـام  سـوی  بـه  نیـز  قـرآن  و  می کنـد  هدایـت  قـرآن 

می نمایـد و ایـن اسـت ]معنـای[ گفتار خداونـد عّزوجّل: این قرآن 

می کنـد«.  هدایـت  طریقه هـا  اسـتوارترین  بـه 

کـر« 
ّ

الذ »اهـل  و  »اهل البیـت«  کـه  دیـن؟مهع؟  ائّمـۀ  سـوی  بـه  را  مـردم  قـرآن  آری 

حقایـق  بـا  را  آنـان  نیـز  بزرگـواران  آن  و  می نمایـد  راهنمایـی  هسـتند  »مطّهـرون«  و 

اصیـل قـرآن و معـارف عالیـه و احـکام ُمتَقنـه آن کتـاب آسـمانی آشـنا می گردانـد و 

حقیقـت آنکـه اگـر بنـا بـود تمـام مطالـب مـورد احتیـاج اّمـت در قـرآن بطـور صریـح و 

مبیـن آورده شـود، آنچنـان کـه اّمـت در اسـتنباط محتویـات قـرآن نیازمنـد بـه خـارج 

ا�بُ اهلل« کـه یـک  ا ك�ت �ن از قـرآن نگـردد. در ایـن صـورت جملـۀ حـق بـه جانـب »َ�ْس�بُ

تـن از افـراد صحابـه؟! در حّسـاس ترین موقـع بـه زبـان آورد و شـبهۀ هول انگیـزی در 

افـکار مـردم افکنـد2 در میـان اّمـت اسـالم پـا می گرفـت و در دل بی خبـران سـاده دل 

ـی مقـام اصیـل امامـت را در یـک مقـام لغـو و بی ثمـری 
ّ
جایگزیـن می گردیـد و بطـور کل

قلمـداد می نمـود و وجـود اقـدس امـام را )العیاذبـاهلل( یـک عضـو فلـج در اجتمـاع و 

و  بیـرون می رانـد  اّمـت  از مرکـز  را  او  بـرای همیشـه  و  فـردی غیـر الزم معّرفـی می کـرد 

1. تفسیر برهان، ج 6، سورۀ اسراء، ص 209، ح 3. 
2. رسول خدا؟ص؟ هنگامی كه حالت اشراف به موت در وجود مباركش ظاهر شد به جمعی كه در محضرش و در كنار بسترش 
ید تا مكتوبی بنویسم  ون َبعَدُه«؛ دوات و صفحۀ ای برای من بیاور

ُّ
 ال َتِضل

ً
ِكتابا ُكم 

َ
كُتْب ل

َ
بودند فرمود: »ِایُتونی ِبَدواٍة و َصحیَفٍة ا

پیغمبر هذیان  ِكتاُب اهلل«؛  الُقرآَن، َحسُبَنا  ِعنَدنا  یْهُجُر  ِبَی  الّنَ  
َ

»ِاّن گفت:  از حّضار!!  نیفتید. یكی  آن به ضاللت  از  بعد  كه 
كتاب خدا ما را بس است. )المراجعات، ص 272(؛ )الّنص و االجتهاد، ص 80(؛  می گوید )العیاذباهلل( قرآن نزد ما هست، 
هّم العن اّول ظالم ظلم حق محّمد و آل محّمد و آخر تابع له 

ّ
كامل ابن اثیر، ج 2، ص 217. الل یخ طبری، ج 3، ص 193؛  تار

علی ذلك. 
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می گفـت: اگـر علـم بـه قـرآن و اخـذ معـارف و احـکام از کتـاب خـدا منظـور اسـت کـه 

همـه چیـزش بـر مـا روشـن اسـت و مـا خـود می توانیـم از تمـام محتویـات قـرآن آگاه 

شـویم و راه و رسـم زندگـی و بندگـی را بشناسـیم و اگـر مسـألۀ حکومـت و زمامـداری 

در نظـر اسـت، آن هـم کـه از عهـدۀ هـر فـرد مدیـر و مدّبـری سـاخته اسـت. بنابرایـن 

هیچگونـه نیـازی بـه مقـام خـاّص و شـخص معّینـی نداریـم. آن وقـت در این شـرایط 

ت بـار ویرانگـر کـه بـه پـاره ای از آن اشـاره شـد بر سـر اسـالم و مسـلمین 
ّ
تمـام مفاسـد ذل

فـرو می ریخـت و بـا نبـود امـام و رهبـر معصـوم در میـان اّمـت چـه بدبختی هـا در عالـم 

اسـالم از همـان َاوان بـه وقـوع می پیوسـت. 

مـا می بینیـم بـا اینکـه آنـان در بسـیاری از مـوارد در فهـم کثیـری از ظواهـر قـرآن پـا 

ـَك ُفلٌن«1می گفتنـد، مع الوصـف در مقـام انـکاِر 
َ
ل َ  َعـِلٌّ لَ

َ
ـو ال

َ
در ِگل بودنـد و مکـّررًا »ل

احتیـاج خـود بـه امـام؟ع؟ برآمدنـد و گفتنـد: کتـاب خـدا )قـرآن( مـا را بـس. 

یعنــی بــا وجــود قــرآن در میــان مــا بــه هدایــت و راهنمایــی شــخص دیگــری غیــر 

ــه  ــالم را ب ــت اس ــد و اّم ــود گفتن ــا ب ــه نابج ــا اینک ــه را ب ــن جمل ــم. ای ــاز نداری ــرآن نی از ق

خــاک ســیاه نشــاندند. حــال انصــاف خواهیــد داد کــه اگــر قــرآن کتــاب ُمبیــن و همــه 

چیــزش واضــح و روشــن بــود و اّمــت در فهــم حقایــق آن محتــاج بــه امــام معصــوم 

ــاز می نمــود، در  ــرای خــود در دل هــا جایــی ب ــود و جملــۀ »َحْســُبنا کتــاُب اهَّلِل« ب نمی ب

آن موقــع خــدا می دانــد کــه نســبت بــه ســاحت قــدس امــام؟ع؟ و حّجــت پــروردگار از 

خــود چــه بی مهری هــا نشــان می دادنــد و قهــرًا بــه چــه رســوایی ها و خواری هــا مبتــال 

می گشــتند و همچنــان کــه اگــر در قــرآن تصریــح بــه اســامی امامــان؟مهع؟ می شــد، 

زمینــه بــرای تحریــف قــرآن به وجــود می آمــد )چنــان کــه مفّصــاًل در ایــن بــاب در کتــب 

ــم(. دیگــر2 ســخن گفته ای

1. الغدیر، ج 6، ص 93و94. 
2. قرآن و قیامت، توّسل و ... . 
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قرآن و علی؟ع؟ مالزم یکدیگرند

قرآن را باید از اهل قرآن گرفت. خوارج، مسلمان بودند و نماز شب می خواندند 

و قرآن تالوت می کردند؛  ولی معرفت و شناخت الزم را نداشتند. نمی دانستند که 

قرآن، اهل دارد و آن را از اهلش باید گرفت. همانگونه که خوِد قرآن می فرماید: 
؛ 1  ُ�و�نَ

َ
ْعل ْم �� �تَ �تُ �نْ ُك�نْ كِ� اإ ِ

ْ�َل ال�ن�
أ
وا ا

ُ
ل

أَ
ْسا

> �نَ

پس اگر نمی دانید، از پژوهندگان کتابهاى آسمانی جویا 

شوید<. 

قـرآن را بایـد از علـی گرفـت. نـه اینکـه بگوییـم »َحسـُبنا کتـاب اهَّلل« قـرآن مـا را بس 

ایـن سـخنان می شـنویم کـه  از  امـروز هـم جسـته و گریختـه  بـه کسـی نداریـم.  نیـاز  و 

می گوینـد مـا قـرآن را قبـول داریـم و هـر چه قـرآن گفتـه می پذیریم و نمی داننـد قرآنی که 

از عتـرت جـدا باشـد، قـرآِن ُمضـّل اسـت. قـرآِن هادی، آن قرآنی اسـت کـه در کنارش 

بیـان علـی و آل علـی؟مهع؟ قـرار گرفتـه باشـد. خـوارج نهـروان، بـا تمـام انسـی کـه بـا 

قـرآن داشـتند چـون از علـی؟ع؟ کـه بیـاِن قـرآن بـود منحـرف بودنـد، بـه ایـن بدبختـی 

افتادنـد و جهّنمـی شـدند. 

بنابرایـن مطلـب بسـیار دقیـق و سـنگین اسـت و مراقبـت شـدید الزم دارد. مبادا 

بدعملی هـا مـا را از قـرآن و عتـرت جـدا کنـد و بـه هنـگام مـرگ چیـزی در کوله بارمـان 

نباشـد و -العیاذبـاهلل- بی ایمـان برویـم. چـون قـرآن می فرمایـد: 

ـِه 
َ�
ا�تِ الل �یَ

آ
ا وا �بِ

ُ �ب
�ن َكدن�َ

أَ
ٰى ا

أَ
وا َساُءوا الس�ُ

أَ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
 ال

هتَ �بَ م�َ َكا�نَ َعا�تِ
ُ >�ث

؛ 2  و�نَ
�أُ ِ ْه�ن َْس�تَ َها �ی وا �بِ

ا�نُ َوكَ

پایان شوم بدعملی ها تکذیب آیات خدا و به استهزا گرفتن 

آن خواهد بود<. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 43. 
2. سورۀ روم، آیۀ 10. 



65

�ت ام� امام�ت و و���ی�ت ا���ی�

اینکـه فرموده انـد قـرآن را مکـّرر بخوانیـد بـرای ایـن اسـت کـه مکـّررًا در آیـات آن 

بیندیشـید، تدّبـر کنیـد و آنهـا را بـا اعمالتـان بسـنجید و ببینیـد آیا نوع زندگی شـما با 

قـرآن منطبـق اسـت؟ آیـا در حـّد خود، قرآِن عینی شـده اید یا نه؟ قـرآن لفظی و َکْتبی 

و تفسـیری فـراوان داریـم. مخالفیـن مذهـب مـا نیـز بیـش از مـا دارنـد. تفسـیر کبیـر32 

اّمـا  می کنـد  بحـث  عمیقانـه  و  دارد  حکیمانـه  و  عالـی  مطالـب  فخـررازی  جلـدی 

چـون از عتـرت منحـرف اسـت، در حقیقـت عـاری از هدایـت اسـت. شـیعۀ واقعـی 

آن کسـی اسـت کـه در عیـن توّسـل بـه علـی و آل علـی؟مهع؟ خـوف آن دارد کـه مبـادا 

بدعملی هـا عاقبـت او را از قـرآن و علـی؟ع؟ جـدا کنـد. در روایتـی می خوانیـم: 

ُقرآَن؛1 
ْ
ِر ال َیَثّوِ

ْ
ِلنَی َو الِخِريَن َفل ّوَ َ ْ

َم اال
ْ
راَد ِعل

َ
»َمْن ا

هـر کـس می خواهـد علـوم اّولیـن و آخریـن را بـه دسـت آورد، باید 

بـه کنجـکاوی در قـرآن بپردازد«. 

مـا بـر اسـاس تحقیقـی کـه در منابـع دینـی بـرای بـه دسـت آوردن معـارف حّقـه 

داشـته ایم، ایـن حقیقـت را بسـیار واضـح و روشـن بـه دسـت آورده ایـم کـه معیـار حـق 

در مکتـب اسـالم و قـرآن »حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟« اسـت. ایـن حدیـث از 

احادیـث »مّتفـٌق علیـه« شـیعه و سـّنی اسـت کـه رسـول اکرم؟ص؟ فرمـوده اسـت: 
ٍ کیَف ما داَر؛2 

ّقُ َمَع َعِلّ َ ّقِ یُدوُر الْ َ ٍ َو َعِلٌّ َمَع الْ
ّقُ َمَع َعِلّ َ لْ

َ
»ا

حّق، مازم علی و علی، مازم حق اسـت؛ حق با علی می گردد 

بدان گونه که او بگردد«. 

را  قـرآن  جسـم  و  زدنـد  کنـار  را  قـرآن  روح  سـنت  اهـل  اینکـه  مطلـب  خالصـۀ 

چسـبیدند و گفتنـد: »َحْسـُبنا کتـاُب اهَّلِل؛ مـا هسـتیم و کتـاب اهلل«؛ َمرجـِع ُمطـاع مـا، 

بـس.  و  قـرآن اسـت  خـوِد 

كنزالعمال، ح2454.  .1
گون.  گونا 2. مناقب خوارزمی، ص 223. بحار األنوار، ج 38، ص 26 تا 40، با عبارات 
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خـوارج  بـا  وقتـی  می فرمـود:  عّبـاس  ابـن  بـه  علـی؟ع؟  امـام  مّتقیـان  مـوالی  لـذا 

می کنـی:  صحبـت  نهـروان 
وَن؛1 

ُ
 َو َيُقول

ُ
و ُوُجوٍه َتُقول

ُ
 ذ

ٌ
ال ُقْرآَن َحَّ

ْ
ُقْرآِن َفِإّنَ ال

ْ
اِصْمُهْم ِبال َ ُ

 ت
َ

»ال

یاتـی دو پهلو و 
ّ
بـا آنهـا بـه آیـات قـرآن اسـتدالل نکن. زیـرا قرآن کل

چنـد پهلـو دارد، تـو می گویـی و آنهـا می گویند«. 

هـر آیـه بـه چنـد معنـی ممکـن اسـت تفسـیر شـود. تـو معنایـی را از آیـه می گیـری و 

آنهـا معنـای دیگـری را و سـخن بـه درازا می کشـد و نتیجـه بخـش نمی شـود. 
ِة؛2  ّنَ ِکْن َحاِجْجُهْم ِبالّسُ

َ
»َو ل

لیکن با بیان پیامبر که نّص است با آنها صحبت کن«. 

بگـو: همـان پیامبـر کـه قـرآن را آورده و قـرآن هـم بیـان او را »حّجـت« دانسـته و او را 

بـه عنـوان »اهـل الّذکـر« مرجـع مـردم معّرفـی کـرده و فرموده اسـت: 
؛ 3  ُ�و�نَ

َ
ْعل � �تَ

َ
ْم � �تُ �ن ُك�ن ْكِ� اإِ

�
ِ ْ�َل ال�ن

أَ
وا ا

ُ
ل

أَ
اْسا

َ > �ن

هر چه را که نمی دانید از دانای آن بپرسید<. 

وقتـی  «؛  ّ ـّقُ َمـَع َعـِلٍ َ ـّقِ َو الْ َ آری همـان پیامبـر؟ص؟ فرمـوده اسـت: »َعـِلٌّ َمـَع الْ

بیـان پیامبـر را بـه میـان آوردی: 
؛ 4 

ً
یصا ْن جِیُدوا َعْنا َمِ

َ
ْم ل ُ »َفإّنَ

چاره ای نمی بینند جز اینکه بپذیرند«. 

که  کرده  نقل  ی؟وضر؟ 
ّ
از عاّلمه حل ُزهَرالّربیع  در  اهلل جزایری  نعمت  مرحوم سید 

ایشان می فرمایند: من با استادم خواجه نصیر طوسی راجع به این حدیث بحث 

1. نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، ص 465.
2. همان.

3. سورۀ نحل، آیۀ 43. 
4. نهج البالغۀ فیض، نامۀ 77. 
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داشتیم که رسول اکرم؟ص؟ فرموده: اّمت موسی؟ع؟ هفتادویک فرقه بودند، هفتاد 

فرقه  هفتادودو  عیسی ؟ع؟  اّمت  بهشتند.  اهل  فرقه شان  یک  و  جهّنمی  فرقه شان 

بودند و یک فرقه شان اهل بهشت و بقیه اهل آتشند و اّمت من، بعد از من هفتادوسه 

ی 
ّ
فرقه می شوند، در میان اینها فقط »یک فرقه اهل نجات« است. مرحوم عاّلمۀ حل

می فرماید: من این حدیث را با استادم خواجه نصیر طوسی در میان گذاشتم. گفتم: 

هر فرقه ای می گوید: آن فرقۀ ناجیه ما هستیم. حنبلی می گوید منم، شافعی می گوید 

از کجا معلوم که ما باشیم؟  امامّیه ایم می گوییم ما هستیم!  منم، ما هم که شیعۀ 

را تفّحص کردم و اصول دینشان را دیدم،  ِفَرق  ایشان جواب دادند: من تمام این 

همۀ اینها غیر از شیعه در یک اصل مشترک و مّتفقند که تنها راه بهشت رفتن، گفتن 

همین دو جمله است: »ال اله ااّل اهلل« و »محّمد رسول اهلل« آنها می گویند مالِک نجات 

همین است، شهادت به وحدانّیت خدا و رسالت پیغمبراکرم؟ص؟ . تنها گروهی که 

»علی ولّی  از آنها جدا شده و می گوید این دو شهادت کافی نیست و باید کنارش 

اهلل« هم باشد، فقط شیعۀ امامّیه است. بعد دیدم اگر غیر از شیعه گروه دیگری اهل 

نجات باشد باید تمام آن هفتادودو فرقه اهل نجات باشند. چون همۀ آنها در مالک 

این  باشد، همه در  اگر مالک نجات همان شهادتین  دارند، پس  اشتراک  نجات، 

مالک مّتفقند و نتیجه این می شود که هفتادودو فرقه بهشتی و اهل نجاتند و یک 

فرقه جهّنمی است و حال آن که پیامبراکرم ؟ص؟ فرموده است: یک فرقه اهل نجاتند 

و بقیه جهّنمی. پس معلوم می شود آن فرقۀ ناجیه، همان فرقۀ شیعه است و نظر 

پیغمبراکرم؟ص؟ نیز همین بوده که فرموده است: 

ـَف 
َّ
ل َ َ
ـا َو َمـْن ت َ َ

ـا ن ْهـِل َبْیـِت َکَمَثـِل َسـِفیَنِة ُنـوٍح َمـْن َرِکَبَ
َ
 أ

ُ
»َمَثـل

َك؛  1 
َ
ـا َهل َعْنَ

كنزالعّمال، ح 34151.  1. بحار األنوار، ج 23، ص 105؛ 
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َمَثل اهل بیت من، َمَثل کشتی نوح است که هر گروهی در آن کشتی 

بنشیند، نجات می یابد و هر کس تخلف کند هاک می گردد«. 

این  چون  است؟  نشسته  بیت  اهل  کشتی  در  شیعه  از  غیر  گروه  کدام  حال، 

حدیث نیز مورد اّتفاق شیعه و سّنی است. پس معلوم است که تنها طایفۀ شیعه 

به  را  خدا  احکام  می خواهند  وقتی  که  طایفه اند  این  تنها  زیرا  هستند،  »ناجی« 

امام صادق؟ع؟  دِر خانۀ  بلکه  نمی روند  و...  مالکی  و  آورند، سراغ حنفی  دست 

قال  الباقر؟ع؟،  قال  می گویند:  ما  فقهای  همۀ  می روند.  است  بیت  اهل  از  که 

قال  و  کذا  ابوحنیفه  قال  بگوید:  که  نیست  شیعه ای  فقیه   هیچ  الّصادق؟ع؟، 

الّشافعی کذا، آنها چه کاره اند؟ آنها که صد سال بعد از پیغمبر به دنیا آمده اند، از 

کجا دین او را به دست آورده اند؟ آن کسی که از کودکی در دامن پیغمبر؟ص؟ بزرگ 

شده و اّولین کسی بوده که با آن حضرت بیعت کرده و آخرین کسی بوده که پس از 

وفات از جسد او جدا شده است. تنها او می داند پیغمبر چه گفته و چه کرده است! 

او هم می گوید:   ، الباقر؟ع؟  قال  او هم می گوید:  الّصادق؟ع؟  قال  شیعه می گوید: 

قال ابی سیدالّساجدین؟ع؟ او نیز می گوید: قال الحسین؟ع؟ و او نیز می گوید: قال 

علی؟ع؟ او هم می گوید: قال رسول اهلل؟ص؟ و او نیز می گوید: قال جبرئیل؟ع؟ و او 

می گوید: قال اهلل تبارک و تعالی. این سند مذهب ماست. 

ْثِلِهم؛  1  ِئَک آبايئ َفِجْئن مِبِ
ٰ
ول

ُ
»ا

اینهـا پـدران و نیاکان من انـد اگـر می توانـی هماننـد آنهـا را بـراى 

خـود بـر شـمار«. 

سـند مذهـب مـا، طالیـی اسـت. در ایـن وسـط نـه ابوهریـره داریـم و نـه سـمرة بـن 

1. نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص 35. 
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جنـدب و نـه دیگـران و چـه زیبـا گفتـه گوینـدۀ ایـن ابیـات: 
ً
ن َترَض ِلَنفِسَک َمذَهبا

َ
ئَت ا  َحــّرَ اَلحــِم َعــِن الّنــاِرِاذا ِشّ

ً
َيِقیــَک َغــدا

اگــر می خواهــی مذهبــی را انتخــاب کنــی کــه فــردا تــو را از جهّنــم 

نجــات دهــد.

ماِلــٍک و  الّشــافعّیَ  َحدیــَث   
َّ

حبـاٍر1َفَخــل
َ
عمـاَن َعـن َکعـب ا َحـَد و الّنُ

َ
َو ا

رها کن سخن شافعی و مالک و احمد حنبل و نعمان ]ابوحنیفه[ 

را که آنها از کْعُب ااَلحبار2 نقل می کنند.

م م َو َحِدیُثُ ُ  َقولُ
ً
ناسا

ُ
 َعِن الباِریَو واِل ا

َ
نا َعْن َجبَرئیل

ُ
َرَوٰی َجّد

برو سراغ آن گروهی که حرفشان این است: جّد ما از جبرئیل و 

او از خدا نقل کرده است. 

حـال، مطلـب دیگـری کـه توّجـه بـه آن الزم اسـت ایـن اسـت کـه فقـط طریقّیـت 

اهـل بیـت؟مهع؟ بـرای بـه دسـت آوردن احـکام دیـن منظـور نیسـت کـه چـون آنها دین 

را خـوب می شناسـند پـس بایـد سـراغ آنهـا برویـم، بلکه اگر غیر علـی و اهل بیت؟مهع؟ 

نیـز کسـانی باشـند کـه فرضـًا دیـن را آن چنـان کـه هسـت اعـّم از عقایـد و احکامـش 

بیـان کننـد و مـا آن را از آنهـا بـه عنـوان مرجـع مطـاع دینـی بگیریـم، ایـن دیـن باطـل 

اسـت. آری همـان دینـی کـه حـق و حقیقـت اسـت؛ اگـر همـان را غیـر علـی و اهـل 

بیـت؟مهع؟ بگویـد، آن در نـزد خـدا باطـل اسـت. حضـرت امـام باقـر؟ع؟ فرموده انـد: 
؛  3 

ٌ
َبْیِت َفُهَو َباِطل

ْ
ا ال

َ
ُرْج ِمْن َهذ ْ َيْ َما لَ

َّ
»ُکل

هـر مطلبـی ]از مطالـب دینـی کـه[ از ایـن بیـت و از ایـن خانـدان 

بیـرون نیامـده باشـد، باطـل اسـت«. 

1. بحار األنوار، ج 105، ص 117. 
كن برای عثمان بوده است. اینها سندشان به او می رسد. َكعب االحبار یهودی زاده ای متظاهر به اسالم و جاّده هموار   .2

3. بصائرالّدرجات، حسن صّفار، ص 511، باب18، ح 21. 
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حّتی اگر گوینده ای غیر از اهل بیت بگوید: خدا واحد است و ما این حقیقت 

را از او به عنوان مرجعی که ُمبّین حق است بگیریم، شرک است و توحید نیست. 

لذا بیان اهل بیت؟مهع؟ به اصطالح موضوعّیت دارد و حقایق دینی منحصرًا از آنها 

باید گرفته شود. اگر دین حق از آنها گرفته شد، درست است و مورد رضا و پسند 

خدا می باشد و اگر همین حق را از غیر علی و اهل بیت؟مهع؟ بگیریم، باطل است و 

مرضی خدا نمی باشد! َمَثلش همان مثل ابلیس و آدم؟ع؟ است که فرمودند: 

َغِديِر َکَمَثِل 
ْ
ْؤِمِننَی ِف َيْوِم ال ُ ِمیِر الْ

َ
َء أ

َ
ْم َوال ْؤِمِننَی ِف َقُبوِلِ ُ  الْ

ُ
»َمَثل

ِة ِف ُسُجوِدِهْم ِلَدَم؛  1 
َ

ِئک
َ

ل َ الْ

مثل مؤمنان در قبول والیت امام امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز غدیر 

خم همچون مثل فرشتگان است در سجده به حضرت آدم«. 

بـه مالئکـه گفتنـد: در مقابـل آدم سـجده کنیـد. اطاعـت کردنـد، خـدا هـم همـان 

سـجده را بـه عنـوان عبـادت خـود پذیرفت. اّمـا به ابلیس فرمود: سـجده کن. گفت: 

مـن  بـرای  نمی خواهـم  فرمـود:  می کنـم.  سـجده  تـو  بـرای  کنـم،  سـجده  آدم  بـر  چـرا 

سـجده کنـی، بایـد در مقابـل آدم سـجده کنـی. دیـن مـن ایـن اسـت. 

ریُد الِمْن َحْیُث ُتریُد؛  2 
ُ
»ِعباَدِت ِمْن َحْیُث ا

از راهــی کــه مــن می خواهــم بایــد عابــد شــوی نــه از راهــی کــه تــو 

می خواهــی«. 

درست است که سجده برای من است، ولی سجده ای که در آن آدم واسطه 

خاضع  مقابلش  در  و  کردی  سجده  آدم  برای  اگر  است.  کفر  و  است  باطل  نباشد 

گفته است: دین  ما  به  اینجا هم  این است.  قبول می کنم؛ دستور من  شدی من 

1. االقبال، ص 465، فصل فیما نذكره من فضل صوم یوم الغدیر. 
2. تفسیر الصافی، ج  1، ص 116.
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من را از علی بگیرید. اگر در مقابل علی خاضع شدید، دین شما قبول است. از هر 

که غیر او بگیرید ولو وحدانّیت من باشد باطل است! اگر شافعی یا دیگری گفته 

نماز بخوانید، این نماز نیست. پس طریقّیت اهل بیت؟مهع؟ تنها برای این، منظور 

نیست، بلکه خودشان باید مطاع و محبوب ما باشند. اصاًل ُحّب علی خودش 

آن  نشست،  قلب  در  علی  ُحّب  اگر  اّتباع،  مسألۀ  از  جدا  است،  ی 
ّ
مستقل مسألۀ 

وقت اّتباعش درست است. محّبتش در دل آدم نورانّیتی دارد. 
ٌة؛  1 

َ
َباُعُه َفِضیل ٍ ِنْعَمٌة َو اّتِ

»ُحّبُ َعِلّ

حّب علی، نعمت است و اّتباعش فضیلت است )و یک مزّیت 

دیگری است که از او پیروی کنیم(«. 

به این روایت توّجه فرمایید که رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

ْهِل َبْیِت َناِفٌع ِف َسْبَعِة َمَواِطَن؛ 
َ
»ُحّبِ َو ُحّبُ أ

محّبـت مـن و محّبـت اهـل بیـت مـن، در هفـت موطـن سـودمند 

بـه حـال شماسـت«. 

ِعْنـَد  َو  ِکَتـاِب 
ْ
ال ِعْنـَد  َو  ُشـوِر  الّنُ ِعْنـَد  َو  َقْبـِر 

ْ
ال ِف  َو  َوَفـاِة 

ْ
ال »ِعْنـَد 

ـَراِط؛  2  الّصِ ِعْنـَد  َو  یـَزاِن  ِ
ْ
ال ِعْنـَد  َو  َسـاِب  ِ

ْ
ال

ــد و آنجــا  ــر برمی خیزی ــه از قب ــی ک ــر و وقت دم جــان دادن و در قب

کــه نامه هــای عمــل را می خواننــد و آنجــا کــه اعمــال را حســاب 

می کننــد و مــی ســنجند و کنــار صــراط ]هــم علــی؟ع؟ بایــد باشــد 

ــم اســت[«.  ــه او قســمت کنندۀ بهشــت و جهّن ک

1. امالی شیخ صدوق؟وضر؟، ص 8، مجلس الثانی؛ بحار األنوار، ج 39، ص 37، باب73. 
2. بحار األنوار، ج 7، ص 247. 
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ارادت ما به اهل بیت اطهار؟مهع؟

مـا طایفـۀ شـیعۀ امامّیـه در میـان همـۀ فرقه هـای اسـالمی شـناخته شـده ایم بـه 

اینکه ما سرسپردگان به آستان اقدس اهل بیت؟مهع؟ مخصوصًا امام امیرالمؤمنین 

علـی؟ع؟ هسـتیم و همیـن سرسـپردگی را مایـۀ شـرف و افتخـار و عـّزت و سـعادت 

خـود در دنیـا و آخـرت می دانیـم. از ایـن جهـت خـدا را بسـیار شـاکر و سپاسـگزاریم 

و تـا آنجـا کـه در توانمـان هسـت، بـرای حفـظ آثـار مربـوط بـه آن مقّربـان درگاه خـدا 

می کوشـیم، اّیـام والدت و اّیـام شهادتشـان را مـورد تجلیـل و تکریـم قـرار می دهیـم و از 

ایـن طریـق، مراتـب محّبـت و مـوّدت خـود را نسـبت بـه آسـتان اقدسشـان معـروض 

بیـت  اهـل  بـا  ارتبـاط  در  بزرگـی  نقـص  و  یـک کمبـود  در عیـن حـال،  مـا  می داریـم. 

رسـالت؟مهع؟ داریـم کـه بایـد دربـارۀ آن بیندیشـیم و در رفعـش بکوشـیم، وگرنـه زیـان و 

خسـران فـراوان خواهیـم داشـت. 

آن »نقص و کمبود« ما در ارتباط با اهل بیت؟مهع؟ موضوع »اّتباع عملی« است؛ 

یعنی ما عماًل پیروی از اهل بیت؟مهع؟ نمی کنیم و شئون زندگی خود را در محیط 

خانواده و اجتماع و کسب و کار منطبق با رفتار و گفتاِر آن پیشوایان الهی نمی نماییم 

و حال آنکه الزمۀ تشّیع و محّبت یعنی الزمۀ شیعۀ علی؟ع؟ بودن و دوستدار علی 

بودن، پیروی و تبعّیت در مرحلۀ عمل است، یعنی زندگی شیعه و محّب علی؟ع؟ 

ی  گاه زندگی علی؟ع؟ باشد، تنها شعارهای داغ دادن و قربان اسم علی 
ّ
باید تجل

رفتن و خاک قبرش را بوسیدن و در روز والدتش چراغانی کردن و در روز شهادتش بر 

سر و سینه زدن، کافی در تحّقق تشّیع و محّبت نخواهد بود. 

کسـانی کـه به زعـم خـود می خواهنـد توجیه گـر بدعملی هـای خود باشـند، خیلی 

راحـت می گوینـد ای آقـا! آنهـا پیغمبـر بودنـد و امـام، آنهـا کجـا و مـا کجـا، از مـا توّقـع 

داریـد در زندگـی ماننـد آنهـا باشـیم؟! 

در جـواب اینـان می گوییـم: بنابرایـن شـما اعتـراض بـه خـدا داریـد کـه پیغمبـر را 
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الگـو بـرای اّمـت قـرار داده و فرمـوده اسـت: 
هتٌ ؛  1  ْسَو�تٌ َ�َس�نَ

أُ
ـِه ا

َ�
یی َرُسوِل الل ِ

ْم �ن
ُ

ك
َ
ْد َكا�نَ ل �تَ

َ�
>ل

و  رفتار  و  اعمال  در  می باشید  ف 
ّ

موظ اسلام  ت 
ّ

ام شما 

و  اسوه  را  او  و  کنید   
2
ی

ّ
تأس خدا؟ص؟  رسول  از  گفتارتان، 

الگوی خود بشناسید<. 

آن حضرت )رسول اکرم؟ص؟( خودش هم می فرمود: 
ْم؛  3 

ُ
ک

َ
»ُخُذوا َعّنِ َمَناِسک

از من بگیرید تمام مناسکتان را«. 

ببینیـد مـن چگونـه نمـاز می خوانـم و چگونه اعمـال حّج انجام می دهـم، با افراد 

خانـواده ام چگونـه رفتـار می کنـم، معاشـرتم با مردم به چه کیفّیت اسـت. 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم می فرماید: 
ِمِه؛  4 

ْ
 َيْقَتِدي ِبِه َو َيْسَتِض ُء ِبُنوِر ِعل

ً
ُموٍم ِإَماما

ْ
ِ َمأ

ّ
ل

ُ
 َو ِإّنَ ِلک

َ
ال

َ
»أ

متوّجه باشید، هر مأمومی را امامی هست که به او اقتدا می کند 

و از نور علم او بهره مند می گردد«. 

آنـگاه امـام؟ع؟ بـه گوشـه ای از زندگی خود اشـاره کرده و نمونـه ای از وضع خوراک 

و پوشـاک و دیگـر شـئون زندگـی اش را نشـان داده و فرمـوده اسـت: مـن کـه امـام شـما 

از  نحـوه  ایـن  در  شـما  کـه  نـدارم  توّقـع  مـن  البّتـه  می کنـم،  زندگـی  اینگونـه  هسـتم، 

زندگـی همـدوش مـن باشـید، ولـی این توّقـع را دارم که باید دنبال مـن حرکت کنید، 

از مـن فاصلـه نگیریـد و تـا آنجـا کـه می توانیـد در زندگـی، تشـابه بـا مـن داشـته باشـید 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 21. 
2. پیروی. 

3. عوالی اللئالی، ج 1، ص 215. 
4. نهج البالغۀ فیض، نامۀ45. 
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تـا معنـای امـام و مأمـوم بـودن تحّقـق پیـدا کنـد. فرموده انـد: 
؛  1 

ً
ْیَنا َشْینا

َ
وُنوا َعل

ُ
 َتک

َ
 َو ال

ً
َنا َزْينا

َ
»ُکوُنوا ل

مایۀ زینت ما باشید و مایۀ ننگ و عار ما نباشید«. 

طـوری زندگـی کنیـد کـه مـردم از دیـدن وضـِع رفتـار و گفتار شـما پی به وضـع رفتار 

و گفتـاِر مـا ببرنـد و بگوینـد: آفریـن بـر جعفربـن محّمـد کـه چـه پیـروان عابـد و زاهـد 

و صـادق و عادلـی تربیـت کـرده اسـت نـه اینکـه بگوینـد ای عجـب! اینهـا تربیـت 

یافتـگان در مکتـب جعفربـن محّمدنـد کـه حریـص و بخیـل و حسـود و بی پـروا در امـر 

گنـاه و عصیاننـد. 

1. وسائل الّشیعه، ج 12، ص 8. 
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ل:  وا�ن او� ع�ن

�ݑ �مام معصوم؟مهع؟
ا�ݐ �ݐ گی سش

گو�ݐ لی در �پ
مّ ئ
ا �ݑ

ایمـان معّرفـی شـده اسـت؟ شـّکی  کـه مـالک  امـام چیسـت  از معرفـت  منظـور 

نیسـت در ایـن کـه منظـور از »شـناخت«، شـناختن شناسـنامه ای نیسـت کـه مثـاًل 

اسـمش علـی بـوده و پـدرش ابوطالـب و مـادرش فاطمـه بنـت اسـد و مولـدش کعبـه 

و مشـهدش مسـجد کوفـه بـوده و عمـرش63 سـال؛ اینهـا را کـه همـه می داننـد. اینهـا 

ایـن شـناختن نیسـت. گونـۀ شـناختن  قبـول دارنـد.  را همـه  تاریـخ  و  تاریـخ اسـت 

امـام؟ع؟ ماننـد شـناختن طبیـب از سـوی بیمـار اسـت. بیمـاری کـه مثـاًل بـه مـرض 

قلبـی دچـار شـده و خیلـی ناراحـت و نگران اسـت و بیماری اش هم خطرناک اسـت 

بـه صـرف  آیـا  اّمـا چطـور؟  بـه طبیـب مراجعـه کنـد،  بایـد  ایـن بیمـار  چـه می کنـد؟ 

ایـن کـه پزشـکی را بـه او معّرفـی کردنـد کـه مثـاًل جـّراح و متخّصـص در بیمـاری قلـب 

مًا خیـر، 
ّ
اسـت، آیـا همیـن کـه او را شـناخت، بیمـاری اش معالجـه می شـود؟ مسـل

بلکـه ایـن بیمـار سـه کار بایـد انجـام دهـد: 

اّول  بایـد تفّحـص و تحقیـق کنـد تـا آن طبیـب را بشناسـد. آیـا پـدر و مـادرش را 

بشناسـد؟ یـا ایـن کـه  بایـد تخّصـص علمـی اش را بشناسـد کـه آیـا ُمجـاز در عـالج 
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را  او  کجـا  از  نـه؟  یـا  اسـت  متخّصـص  واقعـًا  کـه  بفهمـد  بایـد  بیماری هاسـت؟ 

بشناسـد؟ آیـا میـدان بارفروش هـا بـرود و یـا کسـی کـه با ماشـین، بـار جابجـا می کند از 

او سـؤال کنـد؟ یـا ایـن کـه بایـد از پزشـکان متخّصص سـؤال کنـد که آیا این فـرد واقعًا 

متخّصـص اسـت یـا نـه؟ 

دّوم وقتـی متخّصـص قلـب را شـناخت، بایـد نـزد او بـرود تـا تحـت معاینـه قـرار 

گرفتـه و از او نسـخه بگیـرد. 

سّوم سپس التزام عملی داشته باشد و به آن نسخه عمل کند. 

ایــن ســه کار را کــه انجــام داد، معالجــه می شــود و اگــر یکــی از اینهــا مختــّل شــود، 

بــا همــان بیمــاری می میــرد؛ یعنــی، اگــر بــه دنبــال شــناخت او نــرود، یــا بشناســد ولــی 

نــزد او نــرود تــا معالجــه شــود و نســخه بگیــرد، یــا نســخه بگیــرد ولــی عمــل نکنــد، بــه 

همــان بیمــاری می میــرد. در امام شناســی نیــز مطلــب همیــن طــور اســت. اّول بایــد 

امــام را بشناســد کــه کیســت؟ چــه کســی تخّصــص هدایــت دارد؟ بایــد خــودش را 

بــه چــه کســی عرضــه کنــد؟ مــن هدایــت و دیــن می خواهــم، بیماری هــای جهــل 

ــت را  ــر هدای ــدرک معتب ــی م ــه کس ــروم؟ چ ــی ب ــه کس ــراغ چ ــد س ــت دارم، بای و ضالل

دارد؟ از آســمان بــه چــه کســی اجــازه داده شــده اســت؟ خــدا بــه چــه کســی منصــب 

والیــت داده؟ 

ا�تَ 
َ
ل

ُ�و�نَ ال��َ �ی �تِ ُ �نَ �ی �ی ِ �ن
َ�
وا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
ُه َوال

ُ
ـُه َوَرُسول

َ�
ُم الل

ُ
ك َ�ا َوِل�ی�ُ

�ن�َ >اإِ
؛ 1  َكا�تَ َوُ�ْم َراِكُعو�نَ و�نَ ال�ن�َ �تُ وأْ ُ َو�ی

ایمان  که  کسانی  و  اوست  پیامبر  و  خدا  تنها  شما،  ولّی 

و در حال  برپا می دارند  آورده اند: همان کسانی که نماز 

رکوع زکات می دهند<. 

1. سورۀ مائده، آیۀ 55. 
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ایـن منصـب بـه چـه کسـی داده شـده و این مـدال افتخار از جانب خدا به سـینۀ 

چه کسـی نصب شـده؟ آن کیسـت که قرآن دربارۀ او فرموده: 

َو  �تِ  �یْ �بَ
ْ
ال ْ�َل 

أَ
ا َس  ْ �ب الِ�� ُم 

ُ
ك َع�ن ِ��بَ 

دنْ ِل�یُ ـُه 
َ�
الل ُد  ِ��ی ُ �ی َ�ا 

�ن�َ اإِ  <
؛ 1 

ً
�ا ْ�ِه�ی ْم �تَ

ُ
َ�ك َ�ِه� ُ �ی

خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر [بزداید و 

شما را پاك و پاکیزه گرداند<. 

ر به تطهیر الهی است؟  مصداق این آیه کیست که ُمطّهَ
ٰی؛2  َ

ْ��ب
�تُ

ْ
یی ال ِ

�تَ �ن
َ�َود�َ

ْ
� ال

َ� � ً�ا اإِ
ْ �ب

أَ
ِه ا �یْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

أَ
ْسا

أَ
� ا

َ� ل �
> �تُ

بگو: »به ازاى آن ]رسالت [ پاداشی از شما خواستار نیستم، 

مگر دوستی در باره خویشاوندان«<. 

از جانــب خــدا  افتخــار  ایــن مدال هــای  آیــا  اتــی دربــارۀ کیســت؟  ســورۀ هــل 

فرزنــدش  یــازده  و  انســان وقتــی علــی؟ع؟  ــق دارد؟ 
ّ
تعل بیــت  اهــل  بــه کســی جــز 

را بشناســد، بایــد بــه او مراجعــه کنــد و برنامــه ای کــه او دارد بگیــرد و بــه آن عمــل 

ــان  ــه در می ــت ک ــه اس ــل توّج ــز قاب ــه نی ــن نکت ــت. ای ــی اس ــن، راِه امام شناس ــد؛ ای کن

دانشــمندان غیــر مســلمان، کســانی هســتند کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــه عنــوان یــک 

انســان کامــل، مّتصــف بــه عالی تریــن صفــات، از علــم و زهــد و شــجاعت و عدالــت 

می شناســند؛ اّمــا ایــن امام شناســی نیســت. اعتقــاد مــا، ایــن اســت کــه خداونــد 

ــد بشناســیم؟ ایــن  امــام معصــوم را منصــوب می کنــد. همچنیــن قــرآن را چطــور بای

قــرآن شناســی نیســت کــه آن را بــه عنــوان کتــاب وحــی و یــا کتــاب تعلیــم و تربیــت و 

انسان ســازی بشناســیم:  کتــاب 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 33. 
2. سورۀ شوری، آیۀ 23. 
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؛ 1  �نَ ِ��ی
َ
عال

ْ
ِ ال

ٌل ِم�نْ َر�ب� �ی ِ �ن
�نْ >�تَ

وحی است از جانب پروردگار جهانیان< . 

بیگانگان هم می دانند که قرآن قوانین حقوقی، سیاسی و اجتماعی خوبی دارد. 

و  رسـول  و  نبـّی  کـه  بشناسـیم  طـور  ایـن  را  او  اسـت؟  چطـور  پیغمبرشناسـی  یـا 

مبعـوث از جانـب خالـق عالـم اسـت و بـه او وحـی می رسـد یـا ایـن کـه او را یـک نابغه 

از نوابـغ بشـری بدانیـم کـه برنامـۀ اصالحـی نیـز دارد. بیگانه هـا هـم معتقـد بـه ایـن امر 

هسـتند اّمـا ایـن کـه پیغمبرشناسـی نیسـت. 

ِشـْبلی ُشـَمّیل کـه نـه تنهـا شـیعه نیسـت بلکـه مسـلمان هم نیسـت، اصـاًل هیچ 

دینـی را نپذیرفتـه و مـاّدی مسـلک اسـت، در عیـن حـال در مقابـل پیغمبراکـرم؟ص؟ 

خضـوع می کنـد و می گویـد: 

ک َقْد َکَفْرُت ِبِدیِنِه 
َ
الیاِت 2 ِاّن َو ِاْن ا ِم 

َ
ْحک ِبُ کُفَرّنَ 

َ
ا  

ْ
َهل

درسـت اسـت کـه مـن بـه دیـن او کافـرم و دینـش را قبـول نـدارم 

و پیغمبـرش نمی دانـم کـه از مـاوراء عالـم طبیعـت مبعـوث شـده 

باشـد، ولـی در عیـن حـال، نمی توانـم در مقابـل کتابـش خضـوع 

نکنـم! آیـا می توانـم نسـبت بـه کتابـش که آیات محکماتی اسـتوار 

دارد خاضـع نباشـم!«. 

سپس مدحش می کند: 

ــُه 
َ
ِاّن َو  کــُم  َ الْ َو  ــُر  َدّبِ ُ الْ ِلماِت ِنْعــَم 

َ
ک

ْ
َفصاَحِة ُمْصَطیَفٰ ال

ْ
َرّبُ ال

خــوب مدّبــر و حکیمــی اســت. خــوب ســخنوری اســت. او در فصاحــت در 

نهایــت درجــه اســت«. 

1. سورۀ واقعه، آیۀ 80. 
2. تصحیح اعتقادات اإلمامیة، ص 159.
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هاِء  یاَسِة َو الّدِ  الّسِ
ُ

جی َرُجل ِ
ْ

 ال
ُ

غـاراِت1 َرُجل
ْ
 َحلیـُف الَنْصـِر ِف ال

ٌ
َبَطـل

او مــرد عقــل و هــوش اســت. مــرد سیاســت و مــرد میــدان شــجاعت و 

مبــارزه اســت«. 

این خضوع در مقابل پیغمبر است، اّما پیغمبرشناسی نیست. پیغمبرشناسی 

ایـن نیسـت کـه بگوییـم شـجاع و حکیـم و مدّبـر و مـرد هـوش و عقـل اسـت. بایـد 

حضـرت  دربـارۀ  یـا  اسـت  بشـر  هدایـت  بـرای  خـدا  جانـب  از  مبعـوث  بگوییـم 

از  امـام منصـوب  کـه  ایـن  و  ولـّی خـدا شـناختن  بـه عنـوان  را  او  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

جانـب خـدا و منصـوص بـه نـّص والیـت اسـت و امـام معصـوم واجب الّطاعة اسـت 

فـرق دارد بـا ایـن کـه علـی؟ع؟ را یـک شـخصیت ممتـاز در عالـم بشـرّیت بدانیـم کـه 

علی شناسـی  ایـن  دارد؛  حکمـت  و  فصاحـت  و  سـخاوت  و  عدالـت  و  شـجاعت 

را مسـیحی ها هـم می داننـد.  ایـن  نیسـت، 

ُجـرج ُجـرداق، نویسـندۀ معـروف مسـیحی کـه نـه شـیعه اسـت و نـه مسـلمان، 

کتـاب بسـیار خوبـی در فضیلـت موال؟ع؟ نوشـته بـه نام: »االمام عل، صـوت العدالة 

بـا ایـن خصوصّیـت شـاید کمتـر در شـیعه نوشـته باشـند ولـی  اال نسـانیه«، کتابـی 

در عیـن حـال ایـن علی شناسـی نیسـت، بلکـه نابغه شناسـی و انسـاِن برترشناسـی 

اسـت. می گویـد: او انسـان برتـر و بشـر عالـی اسـت؛ ولـی او را بـه عنـوان امـام واجـب 

حلقـوم  از  کـه  اسـت  عدالتـی  بانـگ  »علـی  می گویـد:  بلکـه  نـدارد،  قبـول  الّطاعـه 

عالـم انسـان برخاسـته اسـت«. ایـن خـوْد نشـان می دهـد کـه علـی را فـرد بشـر عـادی 

می دانـد، منتهـی بشـری کـه بانـگ عدالـت سـر داده اسـت. 

ما می گوییم »االمام عل، صوُت الِوالیة االلیة« او بانگ والیتی است که از مقام 

اعالی ربوبی و از ناحیۀ ذات اقدس الهی برخاسته، نه این که بانگ عدالتی است که 

كه  از اشعار دكتر شبلی شمیل متفّكر ماّدی مسلك لبنانی است )متوفی سال1357هجری و1917میالدی(  1. عبارات باال 
كتاب ذیل آمده است: تصحیح اعتقادات االمامّیه، شیخ مفید، ص 156، چاپ دارالمفید للبنان، 1314هجری قمری.  در 
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از حلقوم عالم انسان برخاسته است. او شخصّیت آسمانی است نه زمینی. او امام 

معصوم و »ُمْفَتَرُض الّطاعه« است که از جانب خدا به وسیلۀ پیغمبراکرم؟ص؟ معّرفی 

شده است؛ نه آن چنان که برخی از سّنیان می پندارند که روز غدیرخم پیامبراکرم؟ص؟ 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را همانند یک کاندیدای انتخاباتی معّرفی کرده که این علی 

دارای فضیلت است و اگر بخواهید انتخابش کنید خوب است، این طور نیست؛ 

بلکه او منصوص به نّص والیت است. این فریاد شیعه در عالم است که صبح و شام 

ْشَهُد 
َ
از طریق دستگا ه های فرستنده به جهانیان اعالم می کند تا همه بفهمند که: »أ

من با کمال افتخار اقرار می کنم که: علی ولّی منصوب از جانب   َوِلُّ اهَّلِل«؛ 
ً
ّنَ َعِلّیا

َ
أ

خداست که برای سرپرستی عالم انسان او را نصب کرده است. 

ِشـْبلی ُشـمّیل همـان کسـی کـه در مقابـل پیغمبـر؟ص؟ و قـرآن خاضـع اسـت، نـزد 

علـی؟ع؟ نیـز خاضـع اسـت. دربـارۀ آن حضـرت نیـز گفتـه اسـت: 

ْ َيـَر  ُعَظمـاِء ُنْسـَخٌة ُمْفـَرَدٌة لَ
ْ
بیطاِلـِب َعِظـُم ال

َ
اِلمـاُم َعـِل ْبـُن ا

َ
»ا

؛ 
ً
 َو ال َحدیثـا

ً
ْصـِل ال َقدمیـا

َ
َغـْرُب ُصـوَرًة ِطْبـَق ال

ْ
ـْرُق َو اَل ال

َ
ـُه الّش

َ
ل

پیشـوا علـی بـن ابیطالـب، بـزرگ بـزرگان اسـت، نسـخۀ منفـرد و 

منحصـر بـه فـرد اسـت، نـه در شـرق عالـم و نـه در غـرب عالم، نه 

گذشـتگان نـه حـال، شـبیه او را ندیده انـد«. 

ایـن سـخن یـک دانشـمند ماّدی مسـلک اسـت کـه نسـبت بـه علـی؟ع؟ خضوع 

دارد، ولـی او علی شـناس نیسـت، یـک نابغه شـناس اسـت؛ ایـن کـه مهـّم نیسـت. 

یـک بـار بـا یکـی از آقایـان وّعـاظ صحبـت می کردیم، ایشـان می گفتند: مـا دربارۀ 

ِابـن ابـی الحدیـد جفـا می کنیـم. او در شـرح نهج البالغـۀ خـود آن قـدر دربـارۀ مـوال 

فضایـل ذکـر کـرده کـه کمتـر کسـی از شـیعه توانسـته آن طـور بحـث کنـد. مـا قـدر او را 

آنچنـان کـه بایـد نمی دانیـم. بـه ایشـان عـرض کـردم: ایـن درسـت کـه شـرح خوبـی 
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معّرفـی  را  بشـری  او  بلکـه  نیسـت.  علی شـناس  اّمـا  اسـت،  نوشـته  نهج البالغـه  بـر 

می کنـد کـه دارای فضایـل و مناقـب اسـت. چـرا؟ چون او نّص والیـت را قبول نکرده 

اسـت؛ صریحـًا در اّول شـرحش می گویـد: 

َحــٍة 
َ
ْصل ِلَ ااَلْفَضــِل   

َ
َعــل  

َ
ْفُضــول َ الْ َم 

َ
َقــّد ــِذي 

َّ
ال ْمــُدهلِِل  َ لْ

َ
»ا

کلیــُف؛ 1  الّتَ ِاْقتضاَهــا 

حمد و سپاس خداوندی را که به دلیل مصلحتی که تکلیف آن را 

ایجاب می کرد، مفضول )ابوبکر( را بر افضل )علی( مقّدم داشت«. 

قلبـی  اعتقـادات  دربـارۀ  نداریـم  حـق  مـا  نداریـم،  او  قلبـی  اعتقـاد  بـه  کاری  مـا 

اشـخاص داوری کنیـم، شـاید قلبـًا می شـناخته ولـی بنـا بـر دالیـل و جهاتـی نگفتـه 

می گوییـم  می کنیـم،  بحـث  شـرحش  بـه  راجـع  مـا  بلکـه  نمی دانیـم  را  ایـن  اسـت؛ 

شـرحی کـه بـر نهج البالغـه دارد بسـیار خـوب اسـت و فضایـل و مناقـب مـوال را در 

حـّد خـودش خـوب بیـان کـرده، ولـی نـّص والیـت را در خـوِد شـرح قبـول نکـرده و لـذا 

فرمـوده اسـت:  نیسـت. چـون رسـول خـدا؟ص؟  او هـم علی شـناس  می گوییـم 

ـًة َو مـاَت  ْ َيْعـِرْف ِإَمـاَم َزَماِنـِه َمـاَت ِمیَتـًة َجاِهِلّیَ »َمـْن َمـاَت َو لَ
ِمیَتـَة ُکْفـٍر َو ِنفـاٍق؛2 

هـر کـه بمیـرد و پیشـوایش را نشناسـد بـه مـرگ جاهلّیـت مـرده 

اسـت، و بـه مـرگ کفـر و نفـاق و گمراهـی مـرده اسـت«.

بـر اسـاس ایـن حدیـث، بـه او هـم می گوییـم: اگـر اعتقـاد قلبـی نداشـته باشـی بـه 

ایـن کـه علـی؟ع؟ منصـوص بـه نـّص والیـت اسـت، ایـن همـه شـرح مفّصـل و عالـی 

و ذکـر فضایـل و مناقـب، بـه تنهایـی فایـدۀ بـه حـال تـو نخواهـد داشـت و بـه همیـن 

1. شرح نهج البالغۀ ِابن ابی الحدید، ج 1، ص 3. 
كافی، ج 2، ص 123.   .2
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و  باشـند  متوّجـه  و جوانـان  نوجوانـان  کـه  هـم می خوانیـم  را  دیگـری  دلیـل حدیـث 

مسـألۀ والیـت و امامـت را سـاده نگیرنـد. اسـاس دیـن و ایمـان مـا همیـن اسـت. این 

حدیـث از طریـق سـّنی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده کـه ضمـن نامـۀ مفّصلـی کـه به 

مفّضـل بـن عمـر نوشـته، بـه او فرمـوده اسـت: 

ـُه ِبَغْیِر َمْعِرَفِة 
َّ
 َذِلَك ُکل

َ
ـی َو َحـّجَ َو اْعَتَمـَر َو َفَعـل

َ
 َو َزّک

َّ
ّنَ َمـْن َصـل

َ
»أ

 ِمْن َذِلك ؛ 
ً
 َشـْیئا

ْ
ْم َيْفَعل

َ
ْیـِه َطاَعَتـُه َفل

َ
َمـِن اْفَتـَرَض اهَّلُل َعل

بجـا  عمـره  و  حـّج  بدهـد،  زکات  بخوانـد،  نمـاز  مسـلمانی  اگـر 

بیـاورد، ولـی آن کسـی را کـه خـدا اطاعتـش را واجـب کـرده اسـت 

نشناسـد و ایمان به امامت او نداشـته باشـد، در واقع هیچ کاری 

نکـرده اسـت«. 

َناَبة؛  َ  ِمَن الْ
ْ

ْ َيْغَتِسل ْ َيْعَتِمْر َو لَ ّجَ َو لَ ْ َيُ ْ ُيَزّكِ َو لَ ِ َو لَ
ّ

ْ ُيَصل »لَ

نـه نمـاز خوانـده، نـه زکات داده، نـه حـّج رفتـه، نـه عمـره بجـا 

آورده و نـه از جنابـت بیـرون رفتـه اسـت«. 

 ؛ 
ً

ال
َ

 هلِِل َحل
ْ

ل ِ
ّ
ل ْ ُيَ  َو لَ

ً
ْم هلِِل َحَراما ّرِ

ْ ُيَ »َو لَ

و نه حراِم خدا را حرام دانسته و نه حاِل خدا را حال دانسته 

است«. 

چـون در رأس تمـام اینهـا، معرفـت امـام اسـت. اگـر معرفـت امـام بـود، تمـام اینهـا 

درسـت اسـت و اگـر نبـود، تمـام اینهـا پوچ اسـت. 

ِلَك  ا ذَ َ َ
 َحّجٌ َو ِإّن

َ
ُه َزَکاٌة َو ال

َ
 ل

َ
ٌة َو ِإْن َرَکَع َو ِإْن َسَجَد َو ال

َ
ُه َصل

َ
ْیَس ل

َ
»ل

ِقِه ِبَطاَعِتِه؛ 
ْ
 َخل

َ
 َو َعّزَ َعل

َّ
ْعِرَفِة َرُجٍل َمّنَ اهَّلُل َجل وُن ِبَ

ُ
ُه َيک

ُّ
ُکل

نمازی از او مقبول نیست اگر چه رکوع و سجود به جا آورد و نه 

زکات و حّجـی از او پذیرفتـه می شـود چـرا کـه پیـش از همـه چیـز، 
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باید معرفت داشـته باشـد دربارۀ آن مردی که خدا بر خلق خود 

ت قرار داده اسـت«. 
ّ
مّنت گذاشـته و او را رئیس اّمت و مل

َطاَع اهَّلَل؛ 1
َ
 َعْنُه أ

َ
َخذ

َ
ْن َعَرَفُه َو أ َ َ

ْخِذ َعْنُه ف
َ ْ
َمَر ِبال

َ
»َو أ

 پس هر کس او را بشناسد و از او دستور بگیرد، مطیع خدا شده است«. 

آثار معرفت به امام معصوم؟مهع؟ 

از ارادتمندان صمیمی حضرت  از اهالی بلخ، که   نقل شده است: که مردی 

از  پس  و  می شد  مشّرف  حّج  به  سال ها  بیشتر  در  بود،  سید الّساجدین ؟ع؟  امام 

امام سّجاد؟ع؟ شرفیاب می شد و هدایایی هم  ادای مناسک در مدینه خدمت 

برای امام می آورد. در پایان یکی از این سفرها وقتی به وطن بازگشت همسرش به 

او گفت: تو هر سال که مّکه می روی هدایایی می بری، تا به حال ندیدم آن آقا که 

برایش هدیه می بری هدیه ای برای ما بفرستد. مرد گفت: ای زن! او حّجت خدا و 

امام ماست. همه چیز ما از برکت وجود اوست. او علی الّدوام به ما عنایت می کند. 

ما هر چند وقتی یک چیز بی ارزشی خدمت او می بریم. او در عوض به ما حیات 

ماّدی و معنوی می دهد. سعادت دنیا و آخرت ما را تأمین می کند. در پرتو لطف 

اوست که ما نفس می کشیم و روزی می خوریم مرد آن قدر از برکات وجود امام برای 

همسرش گفت که زن از کوته فکری خود شرمنده شد و استغفار کرد. 

سـال دیگر مرد عازم شـد و باز هدایایی همراهش برد و خدمت امام سـّجاد؟ع؟ 

مشـّرف شـد. امـام؟ع؟ از او پذیرایـی کـرد و پـس از صـرف غـذا، خـادم امـام؟ع؟ بـه 

اصطـالح مـا، آفتابـه و لگـن آورد تـا دستشـان را بشـویند. مـرد بلخـی فـورًا برخاسـت و 

آن را از خـادم گرفـت تـا آب بـه دسـت امـام بریـزد. امـام فرمـود: تـو مهمـان مـا هسـتی، 

شایسـته نیسـت کـه تـو خدمـت کنـی، ایـن کار را بـه خـادم واگـذار. 

1. وسائل الّشیعه، ج 1، ص 124، باب29، باب بطالن العباده بدون الوالیه. 
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مـرد گفـت: آقـا! مـن دوسـت دارم، ایـن افتخـار را بـه مـن بدهیـد کـه مـن آب بـه 

دسـت مبارک شـما بریزم. امام فرمود: بسـیار خوب، آنچه دوسـت داری انجام بده. 

مـرد آفتابـه را گرفـت و آب بـه دسـت امـام؟ع؟ ریخـت. اّمـا بـا کمـال تعّجـب دیـد کـه 

آب وقتـی از آفتابـه جـدا می شـود و بـه دسـت امـام می رسـد آب اسـت، ولی از دسـت 

امـام کـه جـدا می شـود و در میـان تشـت می ریـزد، تبدیـل بـه یاقوت سـرخ می شـود. تا 

یـک سـّوم تشـت پـر از یاقـوت شـد. مـرد از شـّدت حیـرت دسـت نگـه داشـت. 

امـام فرمـود: آب بریـز. او ریخـت و ایـن بـار دید آبی که از دسـت امام جدا می شـود 

تبدیل به زمّرد سـبز می گردد. تا دوسـّوم تشـت پر شـد. باز آن مرد دسـت نگه داشت. 

امـام فرمـود: آب بریـز. او ریخـت. بـار سـّوم دیـد کـه آب جـدا شـده از دسـت امـام 

مبّدل به دّر سـفید می شـود. تا این که تمام تشـت پر شـد از سـه گوهر گرانبها: یاقوت 

سـرخ و زمّرد سـبز و دّر سـفید. 

آنـگاه امـام؟ع؟ فرمـود: این هـا را جمـع کـن و نـزد همسـرت ببـر و از طـرف مـا بـه او 

هدیـه کـن و قبـول عـذر مـا را از او بخـواه کـه تـا بـه حـال نشـده اسـت مـا هدیـه ای بـرای 

او بفرسـتیم. مـرد از ایـن گفتـار امـام؟ع؟ شـرمنده شـد و گفـت: آقـا، او از روی جهالـت 

و نادانـی چیـزی گفتـه، عفـوش بفرماییـد. فرمـود: بـه هـر حـال، ایـن هدیـۀ مـا را بـه 

همسـرت برسـان و از طـرف مـا بابـت تأخیـر در اهـدای عـوض عذرخواهـی کـن. مـرد 

دسـت مبـارک امـام را بوسـید و بـه وطـن بازگشـت و آن جواهـرات گرانبهـا را تحویـل 

همسـرش داد و پیـام امـام را رسـانید. 

زن از ایــن ماجــرا ســخت شــرمنده شــد و از ایــن همــه لطــف و عنایــت تعّجــب 

کــرد و بــه شــوهرش گفــت: مــن هــم مســلمان و شــیعه هســتم و در حــّد خــود ســهمی 

از زیــارت امــاِم خــود دارم. حــاال تــو را قســم می دهــم بــه حــق همــان آقــا، ایــن بــار کــه 

ــا نایــل شــوم. مــرد  ــارت آن آق ــه زی ــا مــن هــم ب ــا خــود ببــر ت ــروی، مــرا هــم ب خواســتی ب

قبــول کــرد و موســم حــّج کــه رســید، زن را همراهــش بــرد و نزدیــک مدینــه کــه رســیدند، 
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زن مریــض شــد و مرضــش شــّدت پیــدا کــرد. پشــت دروازۀ شــهر مدینــه کــه رســیدند 

حالــش بــد شــد و از دنیــا رفــت. 

مــرد بیچــاره بــا ناراحتــی تمــام خیمــه ای در خــارج مدینــه برپــا کــرد و جنــازۀ زن را 

روی زمیــن خوابانــد و بــا عجلــه وارد شــهر شــد و گریه کنــان خدمــت امــام ســّجاد ؟ع؟ 

آمــد و گفــت: آقــا! ماجــرا از ایــن قــرار اســت: ایــن زن مســکین آرزو داشــت شــما را 

زیــارت کنــد؛ ایــن راه طوالنــی را بــه عشــق زیــارت شــما پیمــود، اّمــا بــه آرزویــش نرســید 

و از دنیــا رفــت. 

در روایـت آمـده اسـت کـه امـام ؟ع؟ از جـا برخاسـت و دو رکعـت نمـاز خوانـد و 

دعایـی کـرد و فرمـود: برگـرد، زن خـود را زنـده خواهـی یافـت. مـرد بـا خوشـحالی تمام 

بـه خیمـه ای کـه در بیـرون مدینـه زده بود برگشـت. وقتی وارد شـد، دید زن زنده شـده 

و نشسـته اسـت! با تعّجب پرسـید: چگونه شـد؟ گفت: به خدا قسـم! عزرائیل برای 

قبـض روح مـن آمـد و روح مـرا قبـض کـرد. وقتـی خواسـت ببـرد، ناگهان آقایـی با این 

نشـانه ها ظاهـر شـد. مـرد دیـد همـان نشـانه های امـام سـّجاد ؟ع؟ را می دهـد. بعـد 

گفـت: آن آقـا وقتـی ظاهـر شـد، ملک الموت به او سـالم و عرض ادب کـرد. آقا فرمود: 

او در دنیـا زنـده بمانـد .  از خـدا خواسـته ایم سـی سـال دیگـر  برگـردان، مـا  را  او  روح 

تـا او دسـتور داد، روح مـرا برگرداندنـد و زنـده شـدم. بعـد زن را برداشـت و خدمـت 

امـام سـّجاد ؟ع؟ آمـد . تـا چشـم زن بـه امـام افتـاد گفـت: ایشـان همـان آقاسـت کـه به 

ملک المـوت دسـتور برگردانـدن روح مـرا داد.1 

ــور ُهــدی ِزمــا طلــب ســالک راه حــق بیــا ن

نــور بصیــرت از دِر عتــرت مصطفــی طلــب

هســت ســفینه عتــرت و دامــن ناخــدا خدا

1. بحار األنوار، ج 46، ص 47. 
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دست در این سفینه زن، دامن ناخدا طلب

دم به دمم به گوش ُهْش می فکنند این ُسُرش

معرفــت َار طلــب کنــی از بــرکات مــا طلــب

خســتۀ جهــل را بگــو هــرزه مگــرد کــو بــه کــو

بــِر مــا دوا طلــب از  از دِر مــا شــفا بجــوی 

حال، ما این جمالت را مجّددًا از عمق جان خود تکرار می کنیم: 

ْم َو 
ُ

 ِبک
َ
َراَد اهَّلَل َبَدأ

َ
ْهـِل َو َماِلـي َمـْن أ

َ
ـي َو َنْفـِي َو أ ّمِ

ُ
ْنـُمْ َو أ

َ
ِب أ

َ
»ِبـأ

ْم؛ 
ُ

َه ِبک ـْم َو َمْن َقَصـَدُه َتَوّجَ
ُ

 َعْنک
َ

ـَدُه َقِبـل َمـْن َوّحَ

پـدر و مـادر و جـان و خانـواده و مالـم فـداى شـما، هرکـه آهنـگ 

خـدا کنـد، بوسـیله شـما آغـاز می کنـد، و هرکـه او را بـه یکتایـی 

پرسـتد، طریـق توحیـدش را از شـما مـی پذیـرد، و هرکـه قصد حق 

کنـد بـه شـما رو مـی آَوَرد«. 

منتهی برای این منظور شناخت امامان الزم است و ما اگر چه نمی توانیم آنها را آن 

چنان که هستند بشناسیم، ولی به قدری که امکان دارد باید بر معرفت خود در مورد 

امامان بیفزاییم؛ چون سرمایۀ حیات ابدی ما در عالم پس از مرگ همین است. فردا 

می خواهیم با این سرمایه برای همیشه زندگی کنیم. هر چه شناسایی و معرفت بیشتر 

باشد، محّبت شدیدتر می شود. محّبت که شدیدتر شد، تبعّیت و پیروی و اطاعت از 

اوامر و نواهی کامل تر می گردد و در نتیجه، سعادت ابدی تأمین می شود. 

حفظ لزوم سرمایۀ معرفت

ماست؛  ولی  حیاتی  سرمایۀ  عصمت؟مهع؟  خاندان  محّبت  و  معرفت  آری،   

نگهداری این سرمایه و به سالمت عبور دادن آن از این دزدگاه دنیا مراقبت بسیار 

شدید الزم دارد؛ چون راهزنان اعّم از شیاطین جّن و انس، در کمینند و تا لحظۀ 
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با  انسان  ُکشتی گیری  لحظۀ  مرگ  لحظۀ  تازه  است.  خطر  معرض  در  آدمی  مرگ، 

حریف قوی پنجه یعنی شیطان لعین است؛  آن حریفی که با پدر بزرگ و مادربزرگ 

ما، آدم و حّوا، پنجه به پنجه افکنده و آنها را به ترک اولٰی واداشته و سبب خروج 

آنها از بهشت و هبوطشان1 به زمین شده است. او هم اکنون بر سر راه ما کمین کرده و 

دام اضالل و اغوای خود را گسترده است و لذا قرآن هشدار می دهد که: 
؛ 2  �نٌ �ی �بِ

�نَسا�نِ َعُدو�ٌ م�ُ اإِ
ْ
َ�ا�نَ ِلل �یْ

َ�  السث
�ن�َ >اإِ

]مراقب باشید که[ به تحقیق، شیطان دشمن آشکار انسان 

است<. 

؛ 3  َ�ا�نِ �یْ
َ� ُ�َوا�تِ السث ُعوا �نُ �بِ

�ت�َ � �تَ
َ
>َو�

از گام های شیطان پیروی نکنید<. 

 ایـن جملـه نشـان می دهـد کـه شـیطان قدم بـه قدم ما را به دنبال خود می کشـد. 

قدم هـای اّولـش بـه نظـر شـما چیـزی نمی آیـد و انحـراف محسـوب نمی شـود. کم کـم 

قـدم دّوم و سـّوم و یـک وقـت بـه خـود می آییـد و می بینیـد در چالـه و چاهـی عمیـق 

افتاده ایـد و دیگـر راه نجـات نداریـد. پنـاه بـر خـدا بایـد ببریـم. در لحظـۀ مـرگ، تمـام 

سـتون های انسـان کـه عمـری بـه آنهـا تکیـه کـرده بـود می لـرزد و فـرو می ریـزد.  در آن 

لحظـه می بینـد کـه پول هـا را آتـش می زننـد، خانـه و فـرش و اتومبیـل را آتـش می زننـد 

و همـه چیـز را از دسـتش می گیرنـد. 
؛ 4 ُهو�نَ �تَ

ْ َسث �نَ َما �ی ْ �ی َ ُهْم َو�ب �نَ �یْ َ َل �ب >َوِ��ی

بين آنها و دوست داشتنی هایشان حایل و مانع قرار می گیرد<. 

1. هبوط: فرود آمدن. 
2. سورۀ یوسف، آیۀ 5. 
3. سورۀ بقره، آیۀ 168. 

4. سورۀ سبأ، آیۀ 54. 
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و لـذا آن کسـی کـه سـتونش پـول اسـت می لـرزد. آن کسـی کـه تکیه  گاهـش خانـه 

و فـرش و اتومبیـل و مغـازه اسـت می لـرزد. آن کسـی کـه لنگـرش روی دوسـتی وزیـر و 

وکیل و پولدار و زوردار اسـت می لرزد. همه از بین می روند و انسـان هم قهرًا می افتد. 

اّمـا خوشـا بـه حـال آن کـس کـه سـتونش خدا باشـد. 

پـس چـون و چـرا گفتـن در مقابـل امـام، عالمت روشـن فکری نیسـت بلکه نشـانۀ 

جهـل و خدانشناسـی و امام نشناسـی اسـت. از آن طـرف، تسـلیم محـض بـودن در 

و  نشـانۀ تحقیـق  نیسـت؛  بلکـه  بالهـت  یـا  نیـز عالمـت ساده اندیشـی  امـام  مقابـل 

اسـت.  حقیقت شناسـی  و  عمیق اندیشـی 

 مـردی از اصحـاب حضـرت امـام صـادق؟ع؟ بـرای نشـان دادن کمـال معرفـت 

خـود در حـق امـام، بـه ایشـان عـرض کـرد: یابـن رسـول اهلل! اگـر شـما ایـن انـار را از ایـن 

درخـت بچینیـد و بعـد دو نیمـه اش کنیـد و بگوییـد، ایـن نیمـه اش حـرام اسـت و 

نیمـۀ دیگـرش حـالل، مـن نمی گویـم چـرا؟! می پذیـرم؛ زیـرا مـن گفتـار امـام را مبتنـی 
بـر وحـی و الهـام الهـی می دانـم و لـذا وظیفـه ای جـز پذیـرش آن نـدارم. 1

شناخت حقیقت دین با شناخت امامان معصوم؟مهع؟ 

از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ منقـول اسـت کـه پـس از بیـان مطالبـی خطـاب بـه 

راوی فرمـوده اسـت: 

 
ُ

ُجـل  َو َذِلـَك الّرَ
ٌ

يـِن ُهـَو َرُجـل  الّدِ
َ

ْصـل
َ
يـَن َو أ ّنَ الّدِ

َ
ْخِبـُرَك أ

ُ
َّ ِإّنِ أ ُ

»ث

ْهـِل َزَماِنِه؛ 
َ
ِتـِه َو أ ّمَ

ُ
مَیـاُن َو ُهـَو ِإَمـاُم أ ِ

ْ
َیِقـنُی َو ُهـَو ال

ْ
ُهـَو ال

سـپس مـن تـو را باخبـر سـازم کـه اصـل و ریشـۀ دیـن همانـا، او 

مـردی اسـت و آن مـرد کـه یقیـن و ایمـان اسـت، او همـان امـام 

اّمـت و امـام اهـل زمـان خویـش اسـت«. 

1. سفینة البحار، ج 2، ص 124
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َ

ِدیَنـُه ال َو  اهَّلَل  ـَر 
َ

ْنک
َ
أ ـَرُه 

َ
ْنک

َ
أ َمـْن  َو  ِدیَنـُه  َو  اهَّلَل  َعـَرَف  َعَرَفـُه  ـْن  َ

َ
»ف

ِلـَك 
َ

َمـاِم َکذ ِ
ْ

ِلـَك ال
َ

ُيْعـَرُف اهَّلُل َو ِدیُنـُه َو ُحـُدوُدُه َو َشـَراِئُعُه ِبَغْیـِر ذ
اهَّلِل؛  1  ِديـُن  َجـاِل  الّرِ َمْعِرَفـَة  ّنَ 

َ
ِبـأ َجـَرى 

پس هر که او را بشناسد، خدا و دین خدا را شناخته است و هر 

است؛  خدا  شده  منکر  را  خدا  دین  و  خدا  شود،  منکر  را  او  که 

امام شناخته  به وسیلۀ  و شرایع خدا، جز  و دین خدا و حدود 

نمی شود و همین است معنای اینکه دین خدا معرفت و شناخت 

مردهاست]یعنی مراد از مردها که معرفت و شناختن آنان حقیقت 

دین است، امامان معصوم؟مهع؟ هستند[«. 

و در حدیث دیگری همان حضرت فرمود: 

َیاُم َو  ُن الّصِ ْ َ
َکاُة َو ن ُن الّزَ ْ َ

 َو ن
َّ

ُة ِف ِکَتاِب اهَّلِل َعّزَ َو َجل
َ

ل ُن الّصَ ْ َ
»ن

 اهَّلُل 
َ

ُن َوْجُه اهَّلِل َقال ْ َ
ُة اهَّلِل َو ن

َ
ُن ِقْبل ْ َ

ُن َکْعَبُة اهَّلِل َو ن ْ َ
ّجُ َو ن َ ُن الْ ْ َ

ن
َناُت؛  2  َبّیِ

ْ
ُن ال ْ َ

َياُت َو ن
ْ

ُن ال ْ َ
وا َفَثَّ َوْجُه اهَّلِل َو ن

ُّ
ْيَنما ُتَول

َ
َتَعاَل َفأ

مراد از نماز در کتاب خدا ما هستیم و ماییم زکات و ماییم روزه 

و ماییم حّج و ماییم کعبه و قبلۀ خدا و ماییم وجه خدا که 

فرموده است به هر جا که روی گردانید، همانجا وجه خداست 

و ماییم آیات و بّینات و نشانه های روشن خدا«. 

در آیۀ شریفه آمده است: 
؛  3 

ً
ا �أ �یْ

َ ٌس سث
�نْ
ُم �نَ

َ
ل

�نْ ا �تُ
َ
ل

اَمهتِ �نَ َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال ْسَط ِل�یَ �تِ

ْ
�نَ ال �ی ِ

َ�َوارن
ْ
ُ� ال

�نَ
> َو�نَ

احدی  و  می آوریم  میان  به  عدل  میزان های  قیامت  روز  ما، 

مورد ظلم واقع نمی شود<.

1. بحار األنوار، ج 24، ص 290، با اندكی تفاوت. 
2. بحار األنوار، ص 303. 

3. سورۀ انبیاء، آیۀ 47. 
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ذیل این آیه فرموده اند: 

ِقْسَط؛   
ْ
واِزيَن ال َ ُن الْ ْ َ

»ن

ما هستیم میزان های عدل!«. 

خدا فرموده است: 
ٌم؛  1 �ی �تِ ْس�تَ ا ِصَ�اٌط م�ُ

دنَ >َ�ـٰ

این است صراط مستقیم به سوی من<. 

امام صادق؟ع؟ فرمود: 
یزاُن؛  2 

ْ
راُط َو ال »ُهَو َو اهَّلِل َعِلٌّ ُهَو َو اهَّلِل الّصِ

او به خدا قسم علی است و او به خدا قسم صراط و میزان است«. 

َو  ؤِمنــنی  ُ الْ َصلــوُة  َنــا 
َ
»ا اســت:  منقــول  نیــز  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  امــام  خــوِد  از 

ِصیاُمُهــم؛ 3 مــن منــاز و روزۀ اهــل امیــامن«. یعنــی روح و حقیقــت روزه و نمــاز، شــناختن 

مــن بــه والیــت و تــن بــه والیــت مــن دادن اســت. بنابرایــن آنــان کــه صفــوف چشــمگیر 

نمــاز جماعــت در مســجدالحرام و مســجدالّنبی بــه پــا می دارنــد و مناســک حــّج 

ــتی  ــع پوس ــند، در واق ــی؟ع؟ می باش ــت عل ــاری از والی ــد و ع ــام می دهن ــا انج پرغوغ

بی مغــز و پیکــری بــی روح از خویــش ارائــه می نماینــد. حــال مــا هــم کــه می گوییــم: 

ْؤِمِنـنَی  ُ ِمیـِر الْ
َ
َيـِة أ

َ
ـِکنَی ِبَوال َتَمّسِ ُ َنـا ِمـَن الْ

َ
ـِذي َجَعل

َّ
ْمـُد هلِِل ال َ »الْ

ـة؟مهع؟؛  ِئَّ
َ ْ
َو ال

خدا را شکر که ما را از تمّسک کنندگان به والیت علی و امامان؟مهع؟ 

قرار داده است«. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 51. 
2. بحار األنوار، ج 35، ص 363. 

3. اسرارالعبادات قاضی سعید قمی، چاپ دانشگاه، ص 6. 
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مـا می گوییـم مبانـی دینـی مـا، ماننـد حلقه هـای زنجیـر بـه هـم مرتبطنـد در رأس 

معـارف دینـی، اعتقـاد بـه ربوبّیـت ذات اقـدس حـق؟زع؟ اسـت و بعد اعتقـاد به نزول 

وحـی از جانـب خـدا بـه رسـول مکّرمـش حضـرت محّمدمصطفـی؟ص؟ بـه صـورت 

قـرآن کـه سـندّیت الهـی دارد و فرسـتنده اش فرمـوده اسـت: 
َوُم؛1 

�تْ
أَ
َ ا �ی ِه�ی �تِ

َ�
ْهِد�ی ِلل َ �نَ �ی

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال

دنَ  َ�ـٰ
�ن�َ >اإِ

راه  است  پایدارتر  خود  که  ]آیینی [  به  قرآن  این   
ً
قطعا

می نماید<. 

ایـن قـرآن بـه راهـی هدایـت می کنـد کـه مسـتقیم ترین راه اسـت و پـس از قـرآن، 

گفتـار و حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ کـه سـندّیت قرآنـی دارد و خـدا فرمـوده اسـت: 

ُهوا؛    �تَ ا�ن
َ ُه �ن َهاُكْم َع�نْ

وُ� َوَما �نَ
دنُ

حنُ
نَ

ُسوُل � اُكُم ال��َ َ �ت
آ
>َوَما ا

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و 

آنچه را از آن نهی کرده خودداری نمایید<. 

اعـّم  پیامبراکـرم؟ص؟  سـّنت  حّجّیـت  بـرای  اسـت  روشـنی  سـند  جملـه،  ایـن 

همگـی  کـه  اسـالمی  اّمـت  زندگـی  برنامه هـای  تمـام  در  تقریـرش  و  کـردار  و  گفتـار  از 

موّظفنـد اوامـر و نواهـی رسـول خـدا؟ص؟ را بـه جـان بپذیرنـد و اطاعتش کننـد و جملۀ 

پایانـی آیـۀ شـریفه هـم مخالفت کننـدگان فرمـان او را بـه عـذاب شـدید تهدیـد کـرده و 

فرمـوده اسـت: 

؛2  ا�بِ َ ِع�ت
ْ
ُد ال ِد�ی

َ ـَه سث
َ�
 الل

�ن�َ ـَه اإِ
َ�
وا الل �تُ

>َوا�ت�َ

شدیدالعقاب  خدا  که  باشید  قی 
ّ

مت و  کنید  پروا  خدا  از   

است<. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 9. 
2. سورۀ حشر، آیۀ 7. 
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<؛  �ث د�ِ حَ
نَ

ک � ِ
� ْعَ�هتِ َر�ب ِ �ن ا �بِ َ م�

أ
و خطـاب بـه رسـول گرامـی اش؟ص؟ فرمـوده اسـت: >َو ا

ایـن جملـه هـم بـه شـرحی کـه ارائـه شـد، آن حضـرت را موّظـف بـه حدیـث نعمـت 

از  پـس  و  نمـوده اسـت  ارائـه  ناتمـام  بـدون حدیـث رسـول؟ص؟  را  و دیـن  کـرده  دیـن 

حدیـث رسـول خـدا حدیـث عتـرت و اهـل بیـت رسـول از جانـب خـود رسـول مکـّرم 

سـندّیت و حجّیـت را بـرای اّمـت پیـدا کـرده کـه فرمـوده اسـت: 

ِإْن  َبْیـِت   
َ

ْهـل
َ
أ ِعْتـَرِت  َو  اهَّلِل  ِکَتـاَب  ـنْیِ 

َ
َقل

َ
الّث ـُم 

ُ
ِفیک َتـاِرٌك  »ِإّنِ 

؛ 
ً
َبـدا

َ
أ ـوا 

ُّ
َتِضل ـْن 

َ
ل َمـا  ِبِ ُمْ 

ْ
ـک ّسَ َتَ

من در میان شما دو چیز گرانبها و سنگین می گذارم اگر بدان ها تمسک 

جویید هرگز گمراه نمی شوید؛ کتاب اهلل و عترتم اهل بیت خودم و 

آن دو هرگز از هم جدایی ندارند تا بر من در سر حوض کوثر در آیند«. 

حلقه هـای  همچـون  مـا  دینـی  معـارف  می فرماییـد،  مالحظـه  کـه  چنـان  پـس 

زنجیـر بـه هـم مرتبطنـد. حلقـۀ اّول خـدا؟ج؟ و حلقـۀ آخـر حضـرت مهـدی؟جع؟  . 

کسـی کـه حلقـۀ اّول را کـه خـدا اسـت گرفتـه و معتقـد بـه ربوبّیـت و الوهّیـت او شـد، 

دنبالـش سـایر حلقه هـا خواهنـد آمـد و لـذا رسـول خـدا؟ص؟ می فرمـود: 
َرِن؛  1 

َ
ْنک

َ
ِدي َفَقْد أ

ْ
َقاِئَ ِمْن ُول

ْ
َر ال

َ
ْنک

َ
»َمْن أ

هر کس قائم از فرزندان مرا منکر شود، مرا منکر شده«. 

این جمله بدین معناست که چنین شخصی معتقد به نبّوت من نشده است و 

قهرًا الوهّیت و ربوبّیت خدا را منکر شده است. بنابراین کسی که می گوید من قرآن را 

قبول دارم اّما حدیث را قبول ندارم، او اصاًل معنای حرف خود را نمی فهمد یا آدمی 

نادان و بی اّطالع از مبانی دین است و یا شیطان صفتی مغرض که می خواهد افکار 

مردم را آلوده سازد و تزلزل در ارکان مذهب بیندازد. 

1. بحار األنوار، ج 51، ص 73. 
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آثار حّب امام علی؟مهع؟ و فرزندان معصومش؟مهع؟

از امام علی؟ع؟ منقول است: 
ِت ِمْن ُشُروِطَها؛ 1  ّيَ ّرِ

ُ
َنا[ َو ذ

َ
 َو ِإّنِ ]أ

ً
 اهَّلُل ُشُروطا

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
»ِإّنَ ِلل

حقیقــت آن کــه ال الــه ااّل اهلل ]کلمــۀ توحیــد[ شــروطی دارد، مــن 

و فرزندانــم از شــروط آن هســتیم«. 

کنـار  در  کـه  اسـت  انسـان  و نجات بخـش  ایمـان  آنـگاه عالمـت  توحیـد،  کلمـۀ 

اسـت.  بی اثـر  وگرنـه  گیـرد،  قـرار  علـی؟مهع؟  فرزنـدان  و  علـی؟ع؟  والیـت 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 
 اهَّلُل؛ 2 

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْرُجو ِف َقْوِل ال

َ
ٍ َکَما أ

ِت ِف ُحّبِ َعِلّ ّمَ
ُ
ْرُجو ِل

َ َ
»ِإّنِ ل

حـّب  از  دارم،  انتظـار  اهلل  ااّل  الـه  ال  از  کـه  را  اثـری  همـان  مـن 

علـی؟ع؟ همـان اثـر را انتظـار دارم کـه اگر حّب علی؟ع؟ نباشـد از 

ال الـه ااّل اهلل اثـری حاصـل نخواهـد شـد«. 

و همان حضرت فرمود: 

 
َ

ـْوِت َو َجَعـل َ
ْ

َراِت ال
َ

ْیـِه َسـک
َ
ُن اهَّلُل َعل ـّوِ  ُيَ

ً
َحـّبَ َعِلّیـا

َ
 َو َمـْن أ

َ
ال

َ
»أ

ـِة؛ 3  ّنَ َ َقْبـَرُه َرْوَضـًة ِمـْن ِرَيـاِض الْ

توّجــه! هــر کــه علــی را دوســت بــدارد، خداونــد ســکرات مــرگ 

را بــر او ســهل و آســان می گردانــد و قبــر او را باغــی از باغ هــای 

می ســازد«.  بهشــت 

و لذا خوِد امیرالمؤمنین علی؟ع؟ مکّرر در خطبه هایش می فرمود: 

1. غررالحكم، حكمت103، از فصل نهم. 
2. بحار األنوار، ج 39، ص 249، ح 11. 

3. همان، ج 27، ص 114، ح 89. 
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َسـَنِة  َ َئَة ِفیِه َخْیٌر ِمَن الْ ـّیِ ْم َفِإّنَ الّسَ
ُ

ْم ِدیَنک
ُ

اُس ِدیَنک ا الّنَ َ ّيُ
َ
»َيا أ

؛  1
ُ

 ُتْقَبل
َ

َسـَنُة ِف َغْیِرِه ال َ َئُة ِفیِه ُتْغَفُر َو الْ ـّیِ ِف َغْیِرِه َو الّسَ

 ای مــردم! دینتــان! دینتــان! چــه آن کــه معصیــت در محــدودۀ 

دیــن شــما، بهتــر از طاعــت در خــارج آن اســت. معصیــت در دیــن 

و مذهــب شــما مــورد آمــرزش قــرار می گیــرد، ولــی طاعــت در غیــر 

مذهــب شــما مقبــول واقــع نمی شــود«. 

مراقـب باشـید دینتـان لطمـه نخـورد و تزلزلـی در اسـاس دینتـان بوجـود نیایـد. 

جوانـان و نوجوانـان! مراقـب باشـید والیـت علـی؟ع؟ را کـه روح دیـن اسـت از شـما 

نگیرنـد. حـّب علـی؟ع؟ را کـه سـرمایۀ اصلـی در حیـات جاودانـی آخـرت اسـت، 

و  آلودگی هـا  کنیـد.  حفـظ  را  دیـن  گوهـر  و  دیـن  اصـل  نبرنـد.  بیـرون  شـما  قلـب  از 

کاسـتی های فرعـی، در پرتـو نـور اصـل دیـن قابـل تطهیر و ترمیم اسـت. گوهـر توحید و 

جوهـر دیـن، حـّب و والی علـی؟ع؟ اسـت. شـّیادها و صّیادها با دام هـا و کمندهای 

فـراوان در کمیننـد و می کوشـند افـراد خـام و ناپختـه را بـه دام بیندازنـد و شـکار کنند. 

هشـیار و بیـدار باشـید کـه آدم ربایـان شـما را نرباینـد. 

ایـن قّصـه را مرحـوم محـّدث نـوری ؟حر؟ در کتـاب دارالّسـالم نقـل کـرده کـه یکـی از 

علمـا گفته اسـت: 

»یـک شـب مـن در ایـن فکـر بودم کـه عاقبت کار من چه خواهد شـد، با این همه 

گناهـان و لغزش هـا کـه از جوانی تا به حال داشـته ام؟ 

چـه خـوب اسـت کـه انسـان گاهـی بـا خـودش بـه محاسـبه بنشـیند و حسـنات و 

ألسـف کـه مـا در وادی غفلـت 
َ
سـّیئاتش را بـا هـم بسـنجد و ببینـد چـه دارد. ولـی یال

زندگـی می کنیـم و ناگهـان بـا بانـگ جنـاب عزرائیـل؟ع؟ هشـیار می شـویم. 

آن مـرد عالـم می گویـد: مـن بـه محاسـبۀ بـا خـود نشسـتم کـه بـا ایـن همـه گناهـان 

كافی، ج 2، ص 464، ح 6.   .1
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چـه کنـم. هـر چـه فکـر کـردم، یـک عمـل خـوب کـه خـودم بتوانـم آن را قبـول کنـم و 

 ِلَوْجـِه اهَّلل« باشـد غیـر از »ُحـّب امیرالمؤمنیـن؟ع؟« چیـزی بـه نظـرم نرسـید. 
ً
»خالصـا

بـا خـود گفتـم: درسـت اسـت کـه حـّب امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در عالـم آخـرت بـه 

دادم می رسـد، ولی در عالم برزخ با این گناهانی که دارم چه کنم؟! چون خودشـان 

فرموده اند: در محشـر، ما شـما را شـفاعت می کنیم، ولی مراقب کار برزختان باشید! 

گرفتاری هـا در بـرزخ داریـم، آیـا می دانید چقدر در برزخ هسـتیم؟ شـاید صدها سـال، 

هـزاران سـال در بـرزخ باشـیم تـا به محشـر برسـیم. 

ُبـرد، در عالـم خـواب دیـدم در  تّفکـر خوابـم  ایـن مـرد می گویـد: در همـان حـال 

تنهـا  هـم  هول انگیـز؛  صداهـای  بـا  وحشـتناک  بسـیار  هسـتم،  بی پایانـی  صحـرای 

هسـتم و هـم برهنـه و عریـان. فقـط لنگـی از نـاف تـا سـاق پـا را پوشـانده اسـت. بعـد 

متوّجـه شـدم و دیـدم تمـام بدنـم زخم اسـت، دانه های سـیاه مثل دمل هـای چرکین 

بدنم را فراگرفته است، از این بیابان و تنهایی و بدن غرق در زخم و جراحتم وحشت 

کـردم. در ایـن فکـر بـودم کـه ناگهـان دو نفـر آمدنـد و گفتنـد: قیامـت برپا شـده و باید تو 

را بـه موقـف حسـاب ببریـم. مـرا گرفتنـد و بردنـد. در بیـن راه گفتـم: می شـود شـما مـرا 

نـزد پیامبراکـرم؟ص؟ یـا امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ ببریـد؟ گفتنـد: نه، مـا مأموریت داریم 

شـما را بـه موقـف حسـاب ببریـم. مقـداری کـه راه را طـی کردیم، دیدم سـمت راسـت 

مسـیر چنـد نفـر نشسـته اند. گفتـم: اینهـا چـه کسـانی اند؟ گفتنـد: پیامبراکـرم؟ص؟ و 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و سـه نفـر دیگرند. وقتی آنها را شـناختم، حـال تضّرع در من 

پیـدا شـد کـه ای موالهـای مـن! بـه فریادم برسـید. 

دیدم پیامبراکرم؟ص؟ به آن دو نفر مأمور اشاره کردند که او را اینجا بیاورید. وقتی 

انداختم،  پایین  را  بود سرم  و زخمی  برهنه  بدنم  از شّدت خجالت که  بردند،  مرا 

را آوردند و به آن  را بیاورید. نامۀ عملم  سالم کردم و ایستادم. فرمود: نامۀ عملش 

نامۀ  فراوان، ولی در  از گناهان  پر است  نامۀ سّیئاتم  تقدیم کردند. دیدم  حضرت 
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حسناتم هیچ چیزی نیست، مگر یک سطر که با خط درخشان نوشته شده است: 

بیطالٍب«. 
َ
»ُحّبُ َعِل ْبِن ا

پیغمبراکـرم؟ص؟ نگاهـی بـه مـن کردنـد و فرمودنـد: او را ببریـد در میـان آن نهـر تـا 

خـود را شستشـو دهـد. بـه سـوی آن نهـر بردنـد و گفتنـد: خـود را بشـوی، داخـل نهـر 

شـدم و خـودم را شستشـو دادم، تمـام زخم هـا از تنـم ریخـت و بدنم پاک و سـالم شـد. 

لبـاس پاکیـزه ای آوردنـد و بـر مـن پوشـاندند. بعد دیدم نامۀ سـّیئاتم خالی شـد و نامۀ 

حسـناتم پـر شـد. در همیـن حـال از خـواب بیـدار شـدم«. 

گاهـی خـدا لطفـش شـامل حال انسـان می شـود و صـورت باطنـی و برزخی اش را 

نشـانش می دهـد کـه تـا نمـرده اسـت بـه فکـر خـودش بیفتـد و بفهمـد کـه چقـدر زخـم 

دارد و چـه بایـد بکنـد؟ بعـد بـه مـا توّجـه می دهنـد که شـما هـم تا خودتان را شستشـو 

ندهیـد، بهشـتی نخواهیـد شـد. آن نهـری که در خواب، نشـان آن مـرد دادند نهر توبه 

اسـت؛ یعنـی تـا خودتـان را در نهـر توبـه شستشـو ندهید ایـن زخم ها در انـدام جانتان 

ب 
ّ

همچنـان هسـت و بـا ایـن زخم هـا می میریـد و در برزخ نیز به وسـیلۀ همین ها معذ

بیطالب؟ع؟« 
َ
خواهیـد بـود. نشـان دادنـد کـه »ُعنـواُن َصحیفـِة اُلؤمـن ُحـّبُ َعـِلّ ْبـِن ا

در ایـن کـه سـرلوحۀ نامـۀ عمـل مؤمنـان، حـّب علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ اسـت شـّکی 

نیسـت، ولـی در عیـن حـال سـّیئات اخالقـی و زخم هـای پیکـر روحـی نیز قابـل انکار 

نیسـت و ایـن زخم هـا نیـاز بـه شستشـو دارد. در نهـر توبـه اگـر خـود را شستشـو ندهیـد، 

در حـال سـکرات مـرگ و سـپس در بـرزخ و سـرانجام در بعضی از طبقـات جهّنم باید 

تطهیـر و تغسـیل انجـام شـود تـا شایسـتگی شـفاعت و اسـکان در غرفـات بهشـتی را 

بـه دسـت آوریـد چـه آن کـه بهشـت، دارالّسـالم و جـای صالحـان و سـالمان اسـت. 

ناپـاکان و بیمـاران را بـه آنجـا راهـی نخواهـد بـود. آن نمایش در عالم خـواب بود و این 

هـم آیـۀ قـرآن کریـم کـه می فرمایـد: سـّیئات کسـانی را تبدیل بـه حسـنات می کنیم که 
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واجد شـرایط باشـند. 

ـُه 
َ�
الل ُل  ِد� �بَ ُ �ی َك  �أِ ـٰ ولَ

أُ
ا

َ �ن َصاِلًحا  َعَ�لًا  َوَعِ�َل  َم�نَ 
آ
َوا ا�بَ  َ �ت َم�ن   �

َ� � »اإِ
؛  1  ٍٍ

ا�ت َ ِهْم َ�َس�ن ا�تِ
َ �أ �

َس�یِ

شایسته  عمل  و  بیاورند  ایمان  و  کنند  توبه  که  آنان 

را تبدیل به  ئاتشان 
ݦݦّ
اینانند که خدا سی انجام دهند، آری 

حسنات می فرماید«. 

در نهـر توبـه، جـان خـود را شستشـو دهیـد تـا سـّیئات شـما بـه حسـنات تبدیـل 

گـردد. خـود مـوال هـم مکـّرر می فرمایـد: 

 
َّ

 َتْسَتْصِغُروا ُعُقوَبَة اهَّلِل َعّزَ َو َجل
َ

وا َو ال
ُ
ِکل  َتّتَ

َ
ِطیُعوا ال

َ
وا َو أ

ُ
»َفاْعَمل

اَئِة  ِثِ
َ

 َبْعَد َعَذاِب َثل
َّ

َحُقُه َشَفاَعُتَنا ِإال
ْ
 َتل

َ
ْسِرِفنَی َمْن ال ُ َفِإّنَ ِمَن الْ

ِف َسَنٍة؛  2 
ْ
ل

َ
أ

ای دوسـتان مـن! کار کنیـد، بندگـی کنیـد، اطاعـت فرمـان نماییـد، 

تنهـا اّتـکال بـه محّبـت من نداشـته باشـید و عقوبت خدا را سـبک 

ایـن را بدانیـد کـه در  بـازی نگیریـد[  بـه  را  نشـمارید ]دیـن خـدا 

میـان همیـن دوسـتان مـن اگـر اسـرافکار و تبهـکار باشـند و بی توبه 

در  عـذاب  سـال  سـیصدهزار  از  پـس  کـه  هسـتند  کسـانی  بمیرنـد 

جهّنـم ممکـن اسـت مشـمول شـفاعت مـا بشـوند«. 

البّته ما امیدواریم ِان شاءاهلل از آن دسته نباشیم ولی خواستند تنّبه بدهند که 

ص از عذاب کافی نیست و احتیاج به توبۀ از 
ّ
تنها داشتن حّب علی؟ع؟ برای تخل

گناه دارد. دین خدا حدود دارد. دین که بازیچه نیست که ما دلگرم به این باشیم 

که حّب علی؟ع؟ داریم و بعد از هیچ گناهی پرهیز نکنیم و باکی از حرام خواری و 

1. سورۀ فرقان، آیۀ 70. 
2. بحار األنوار، ج 6، ص 153، ح 9 به نقل از معانی االخبار صدوق؟وضر؟. 
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کلوا« اّتکال به  حرام کاری نداشته باشیم با این که خود موال؟ع؟ فرموده است: »ال َتّتَ

این نداشته باشید، عقوبت خدا را سبک نشمارید. شرایط شفاعت ما را بپذیرید 

و عمل کنید. حال، ما بحمداهلل زنده ایم، نمرده ایم، در بیمارستان هم نخوابیده ایم 

مجالس  در  بدن،  سالمت  هم  و  داریم  حیات  هم  ما،  بکنیم.  کاری  نتوانیم  که 

لطف  این  می شنویم.  و  می گوییم  خدا  اولیای  و  خدا  کالم  از  سخن  و  می نشینیم 

و عنایت خداست که شامل حال ما شده و مهلت عمل و توبه به ما داده است. 

البّته حّب علی؟ع؟ یک فایدۀ بسیار بزرگش این است که ما را از خلود در جهّنم 

جهّنم  در  همیشه  که  معنا  این  به  نمی شود  جهّنمی  علی؟ع؟  محّب  می رهاند. 

اِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن< 1 بشود. این شدنی نیست.  ْصَحاُب الّنَ
َ
ِئَك أ ـٰ ولَ

ُ
بماند و در زمرۀ >أ

اّما این طور هم نیست که همین که حّب علی؟ع؟ داشت، دیگر عذابش نکنند و 

در برزخ آن شکنجه ها را ندهند. حدود دین را نباید شکست، چون شما محّبت 

علی؟ع؟ دارید شما را برای همیشه در جهّنم نگه نمی دارند، بلکه پس از این که با 

حمیم2 و جحیم3 جهّنم تطهیر و تغسیلتان کردند و شستشو دادند، آنگاه به بهشت 

نُفسنا« 
َ
عاَذنا اهَّلل ِمن ُشرور ا

َ
می برند و در غرفه های بهشت اسکانتان می دهند. »ا

خالصـه، مـا نـه حـق داریـم مردم را مأیوس کنیم و نه حق داریم مغرورشـان سـازیم 

و بگوییـم شـما کـه حـّب علـی؟ع؟ داریـد و در عزایـش بـه سـینه می زنیـد و هـر سـال و 

هـر مـاه زیـارت می رویـد، مطمئـن باشـید حسـابتان پـاک پـاک اسـت و هیـچ نگـران 

نباشـید. خـدا می فرمایـد: 
ُ�وُر؛  4

عنَ
ْ
ـِه ال

َ�
الل م �بِ

ُ
ك

�ن�َ َ��
عنُ َ � �ی

َ
ا َو� َ �ی

�نْ
ا�تُ ال��ُ َ �ی

حَ
ْ

ُم ال
ُ

ك
�ن�َ َ��

عنُ
ا �تَ

َ
ل

> �نَ

1. سورۀ بقره، آیۀ 39. 
2. حمیم: آب داغ جوشان.

3. جحیم: آتش شعله ور. 
4. سورۀ لقمان، آیۀ 33. 
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]و  به وسیلۀ خدا  را  فریبکار شما  آن شیطان  باشید  مراقب   

علی؟ع؟[ گمراهتان نسازد<. 

به شما نگوید: خوشا به حالتان، شما که علی و حسین؟ع؟ دارید، دیگر چه 

بازار  عوام پسند،  وسوسه های  این  با  می خواهد  او  دارید.  محشر  و  برزخ  از  ترسی 

رباخواری، رشوه  خواری، حرام خواری و حرام کاری را رواج بدهد و شما را زیر سایۀ 

و  منابر  در  که  کسانی  بکشاند.  دوزختان  به  و  سازد  مغرورتان  مقّدس  نام های  این 

ساخته  مغرور  را  مردم  بگویند،  سخنانی  چنین  مدیحه سرایی ها  و  مرثیه خوانی ها 

مردم  کردن  مغرور  گناه است،  مردم  کردن  مأیوس  که  کرده اند، همان طوری  گناه  و 

نیز گناه است. روز قیامت ما را به پای حساب می کشند و می گویند: چرا روی منبر 

حرفی زدی که مردم به دلگرمی کَرم خدا و شفاعت اولیای خدا مغرور شدند و در 

وادی گناه افتادند؟ مگر دین خدا ملعبه بود؟ این همه انبیاء و اولیای خدا در راه 

دین خدا کشته ها داده و اسارت ها دیده و زجرها کشیده اند، تمام اینها را شما با 

سخنان هوس آلودتان به باد فنا دادید. گوش به فرمان خدا بدهید که می گوید: 
؛1

ً
ُ�وحا

هتً �ن�َ ْو�بَ ـِه �تَ
َ�
ی الل

َ
ل وا اإِ

ُ و�ب > �تُ

آن  در  بازگشتی  که  توبه ای  آورید،  توبه  خدا  سوی  به   

نباشد<. 

نجات از آتش با توّسل به امیرالمؤمنین؟مهع؟ 

که  کسی  از  را  دیگری  قّصۀ  دارالّسالم  کتاب  در  نوری؟هر؟  محّدث  مرحوم 

ی مسجدی بود و 
ّ
مورد وثوقش بوده این چنین نقل می کند: »کسی در شهری متول

همیشه به کار مسجد می رسید، یک روز دیدند نیامد. تحقیق کردند و معلوم شد 

1. سورۀ تحریم، آیۀ 8. 
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که مریض شده است، به عیادتش رفتند. دیدند بدنش سوخته است، بطوری که 

که چه  کردند  تعّجب  بدن سوخته،  باالی  به  کمر  از  و  ران هایش سالم است  فقط 

طور شده؟ وقتی از او پرسیدند گفت: من خواب دیدم قیامت برپا شده و مردم در 

اضطرابند و برای افراد حکم صادر می شود، فالن آدم بهشتی و فالنی جهّنمی است 

فند بر این که بهشتی ها و جهّنمی ها را از هم جدا کنند. من هم 
ّ
و فرشتگان هم مکل

مضطرب بودم تا این که معلوم شد من بهشتی ام. ما را حرکت دادند برای بردن به 

بهشت؛ کنار یک پل که رسیدیم، گفتند: »صراط« است. بعد دیدم این پل خیلی 

عریض و پهن است. من خوشحال شدم، چون گفته بودند: 
ْیِف؛1  ِمْن الّسَ

ُ
َحّد

َ
ْعِر َو أ

َ
 ِمَن الّش

ُ
َدّق

َ
»أ

از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است«. 

جلـو رفتیـم، کم کـم دیـدم پـل باریـک می شـود و هـر چـه جلوتـر می رویـم باریک تـر 

می شـود تـا بـه جایـی رسـیدیم کـه دیـدم از مـو باریک تـر و از شمشـیر تیزتـر شـد، دیـدم 

پاییـن هـم جهّنـم اسـت و شـعله های سـیاه آتـش وقتـی جرّقـه می زنـد مثـل کـوه بـاال 

می آیـد، وحشـت کـردم. پنـاه بـر خـدا، انسـان اّول زندگـی اش بـه راحتـی در صـراط 

دیـن پیـش مـی رود اّمـا در وسـط راه، کم کـم به کنـدی حرکـت می کنـد چـون آدم بـه 

دنیـا عالقه منـد می شـود و محّبـت پـول و جـاه و مقـام در دلـش می نشـیند. پـس راه 

بـرق،  سـرعت  بـه  بعضـی  اسـت،  مختلـف  مـردم  حرکـت  دیـدم  می شـود،  باریـک 

بعضـی مثـل کسـی کـه سـوار اسـب باشـد، می رونـد بعضـی مثـل پیاده هـا، بعضـی 

چهاردسـت و پـا، نمی تواننـد حرکـت کننـد و در جهّنـم می افتنـد. مـن هـم خیلـی بـه 

زحمـت حرکـت می کـردم کـه دیـدم دشـوار شـده و به چپ و راسـت متمایل می شـوم 

تـا ایـن کـه چنـد قـدم بـه آخـر صـراط مانـده بـود در جهّنـم افتـادم. 

1. امالی صدوق، ص 177.
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اّول عمـرش در جوانـی خیلـی خـوب اسـت،  انسـان  ایـن طـور می شـود،  گاهـی 

عواطـف و احساسـات لطیـف دارد، کم کـم کـه سـّنش بـاال مـی رود و نزدیـک مـردن 

می شـود بـه جهّنـم می افتـد! بایـد از بدعاقبتـی بـه خـدا پنـاه بـرد. 

در میان آتش افتادم و پایین و باال می رفتم، فریاد کشیدم و چون در دنیا عادت 

کرده بودم که وقتی گرفتاری ام شدید می شد می گفتم: »یا امیرالمؤمنین«! آنجا هم 

به یادم آمد، ناگهان گفتم: »یا امیرالمؤمنین«! این را که گفتم، دیدم مردی کنار آن 

وادی ایستاده به من  گفت: بیا جلو، دستت را به من بده. من خودم را کشیدم به 

کنار وادی و او دستم را گرفت و از آتش بیرون کشید. بعد دستش را آورد و شروع کرد 

به خاموش کردن آتش. از کمر شروع کرد به دست کشیدن و هر جا دستش می رسید 

آتش خاموش می شد و درد برطرف می شد تا به زانو رسید که من از خوب پریدم و 

دیدم بدنم سوخته! فقط همانجا که امام دست کشیده بود سالم است! سه ماه 

متوالی مداوا کردم تا سوخته ها خوب شد. بعدها هر وقت این جریان را نقل می کرد 

از شّدت وحشت و ناراحتی تب می کرد«. 

امیرالمؤمنیــن  خودمــان  محبــوب  آســتان  بــه  ســر  کــه  هســتیم  مــا  ایــن  حــاال 

علــی؟ع؟ نهاده ایــم. مراقــب باشــیم تشــکیک های مشــّککین، حــّب علــی؟ع؟، 

ایــن گوهــر گرانبهــا را از دســت مــا نگیــرد. البّتــه مــا آلودگی هــا داریــم و خــود معترفیــم 

کــه آلــوده هســتیم و بایــد اّتبــاع هــم بکنیــم. اّمــا مطلــب اصلــی حــّب علــی؟ع؟ 

اســت. آن اگــر باشــد، جهّنمــی بــه ایــن معنــا کــه جاودانــه در آن باشــیم نخواهیــم بــود. 

قلبــی کــه حــّب علــی؟ع؟ دارد مثــل المــپ ســالم اســت، بیرونــش ممکــن اســت گــرد 

و غبــار گرفتــه باشــد اّمــا خــودش ســالم و روشــن اســت، غبارهــا برطــرف می شــود. 

قلــب محــّب علــی ســالم اســت. ممکــن اســت در اثــر گناهــان دوده گرفتــه باشــد اّمــا 

امیدواریــم همیــن محّبــت اثــر کنــد تــا از ایــن دنیــا نرفته ایــم توفیــق توبــه شــامل حــال 

مــا بشــود و توبــه کار از ایــن دنیــا برویــم. اّمــا ســرمایۀ اصلــی مــا حــّب مــوالی ماســت، 
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اگــر هــم آلــوده رفتیــم، البّتــه بــه مــا گوشــمالی می دهنــد، ولــی عاقبــت محــّب علــی 

در بهشــت اســت، در جهّنــم نخواهــد مانــد. ولــی تحّمــل ایــن گوشــمالی مشــکل 

اســت، کســی خیــال نکنــد کار آســانی اســت. در بــرزخ و محشــر، گنهــکار محــّب 

ــرده شــود و ایــن کار  ــه دارالّســالم ب ــاک شــود و ب ــا پ علــی؟ع؟ را گوشــمالی می دهنــد ت

بســیار پرزحمتــی اســت. ضمــن اینکــه توفیــق خــاّص خداونــد متعــال را می طلبــد. 

چنیـن نقـل کرده انـد:  امیـری بـود کـه از هـر جهـت وسـایل عیـش و عشـرتش فراهم 

بـود و در حـال غفلـت از خـدا بـه سـر می بـرد. غالمـی داشـت عابـد و زاهـد و اهـل نمـاز 

و بنـدۀ خـوب خـدا. آخـر شـب بود؛ امیر برخاسـت و غالم را صدا زد کـه برخیز، جامۀ 

حّمـام مـرا بـردار و دنبـال مـن بیـا. آمدنـد و بیـن راه، اّول سـپیدۀ صبـح بـود و مـؤّذن 

بـاالی منـارۀ مسـجد اذان می گفـت: 

َعَمِل؛ 
ْ
 َخیِر ال

َ
َفلح * َحّیَ َعل

ْ
 ال

َ
لوة * َحّیَ َعل  الّصَ

َ
»َحّیَ َعل

بشـتابید بـه سـوی نمـاز * بشـتابید بـه سـوی رسـتگاری * بشـتابید 

بـه سـوی کار خیـر«. 

بنــدگان خــدا را دعــوت بــه نمــاز می کــرد. ایــن غــالم کــه عاشــق نمــاز بــود، تــا 

صــدای مــؤّذن را شــنید، پاهایــش لرزیــد؛ گویــی قــدرت راه رفتــن را از دســت داد. بــه 

ــل  ــر ممکــن اســت شــما چنــد دقیقــه ای در ایــن مغــازۀ مقاب ــا! اگ موالیــش گفــت: آق

مســجد بنشــینید تــا مــن بــه مســجد بــروم، نمــاز را بخوانــم و برگــردم و در خدمــت 

شــما باشــم. او رضــا داد و نشســت. غــالم وارد مســجد شــد. طــول کشــید و نیامــد. 

امیــر دِر مســجد آمــد و صــدا زد: ای غــالم! بیــا. گفــت : نمی گــذارد بیایــم. اندکــی 

ــذارد  ــت: نمی گ ــالم می گف ــا، غ ــی زد بی ــدا م ــه او ص ــر چ ــم. ه ــد، اآلن می آی ــر کنی صب

بیایــم. عاقبــت، امیــر گفــت: کیســت کــه نمی گــذارد تــو بیایــی؟ کســی کــه در مســجد 

نیســت. گفــت: 
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بســته است او هم مرا در اندرونآن کسی که بسته استت از برون

بــرونآن کــه نگــذارد تــو را کایی درون کایــم  مــرا  نبگــذارد  او 

او بدین سو بسته پای این رهیآن که نگذارد که زین سو پا نهی

همـان کسـی کـه پـای تـو را در خـارج مسـجد بسـته و عشـق و عالقـه بـه نمـاز را از 

دلـت برداشـته و اهلّیـت انـس بـا خـودش را از تو سـلب کرده اسـت، هم او پـای مرا در 

داخـل مسـجد بسـته و عشـق بـه نمـاز را در دل مـن نشـانده و اهلّیـت انـس بـا خودش 

را بـه مـن عطـا کرده اسـت. 

بــرون نگــذارد  آب  را  درونماهیــان  نگــذارد  آب  را  خاکیــان 

بندگــی کــن بندگــی کــن بندگــیگــر تو خواهی حّری و دل زندگی

ْوَضَح 
َ
ُه َو َما أ

َ
ْن َدِلیل

ُ
ْ َتک  َمـْن لَ

َ
ُرَق َعل ْضَیـَق الّطُ

َ
»ُسـْبَحاَنَك َمـا أ

ُه ؛1 
َ
ّقَ ِعْنَد َمْن َهَدْيَتُه َسـِبیل َ الْ

الها! منّزهی تو، چه تنگ است راه ها بر کسی که تو راهنمایش 

نباشی، و چه آشکار است حق نزد کسی که راه را نشانش دادى«. 

تــا خداونــد لطــف و عنایتــی نکنــد و نســیم توفیــق برجانــی نــوزد، مگــر بــه ایــن 

ســادگی ممکــن اســت ســرمایۀ بســیار عظیــم حــّب علــی و آل علــی؟مهع؟ در دلــی 

جایگزیــن گــردد؟ 

رسول اکرم؟ص؟ در شّمه ای از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

 َما 
ٌ

ٍ َثِقیـل
 ِإّنَ َوْزَن َعـِلّ

ٌ
ٍ َجِلیـل

 َعـِلّ
َ

ٍ َعِظـٌم ِإّنَ َحـال
َن َعـِلّ

ْ
»ِإّنَ َشـأ

َئاِتِه؛  2   َسـّیِ
َ

 َرَجـَح َعل
َّ

َحـٍد ِإال
َ
ٍ ِف ِمیـَزاِن أ

ُوِضـَع ُحـّبُ َعـِلّ

حقیقت این که شأن علی، عظیم است، حال علی، جلیل است، 

1. بحار األنوار، ج 91، ص 147.
2. بحار األنوار، ج 39، ص 26. 
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وزن و موقعّیت علی، سنگین است، محّبت علی در کفۀ کسی 

بر کفۀ سیئاتش رجحان می یابد و  این که  نهاده نمی شود مگر 

سنگین تر از آن می شود«.

مـا خـدا را شـاکریم کـه دل هـای مـا را کانـون حـّب علـی و آل علـی ؟مهع؟ قـرار داده 

اسـت. امیدواریم خداوند این سـرمایۀ اصیل والیت و محّبت در دل و جان ما را در 

دنیـا و بـرزخ و محشـر ثابـت نگـه دارد.
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م:  وا�ن دو� ع�ن

ع
ݬݬݪݪݪیݩݩݩّ ى
سش �ب �ݑ �ه دو رکن �ساسی مدݐ

مطلـب مهمـی کـه بایـد بـه آن توّجـه کامـل داشـته باشـیم اینکـه ایمـان بـه اهـل 

بیـت؟مهع؟ بـا کفـر بـه دشمنانشـان در کنـار هـم قـرار گرفته انـد در ایـن جملـۀ نورانـی از 

کبیـره می خوانیـم:  زیـارت جامعـۀ 

َکاِفـٌر  ِبـِه،  آَمْنـُمْ  ـا  ِبَ َو  ـْم 
ُ

ِبک ُمْؤِمـٌن  ّنِ 
َ
أ ْشـِهُدُکْم 

ُ
أ َو  اهَّلَل  ْشـِهُد 

ُ
»أ

ِبـِه؛  َکَفـْرُتْ  ـا  ِبَ َو  ُکـْم  ِبَعُدّوِ

گـواه گیـرم خـدا را و گـواه گیـرم شـما را کـه مـن ایمـان دارم به شـما 

و  بـه دشـمن شـما  کافـرم  و  داریـد  ایمـان  بـدان  بدانچـه شـما  و 

بدانچـه شـما آن را انـکار کردیـد«.

مــن خــدا و شــما را شــاهد می گیــرم بــر اینکــه مــن نســبت بــه شــما مؤمــن و نســبت 

 بــه دشــمنان شــما کافــرم. ایــن دو، همــان »دو رکــن اساســی مذهــب تشــّیع« اســت: 

ــٖی، یعنــی تــن بــه والیــت اهــل بیــت رســالت دادن و آنهــا را بــه امامــت پذیرفتــن. 
ّ
1. تول
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2. تبــّرٖی، یعنــی دوری و بیــزاری همــه جانبــه از دشــمنان اهــل بیــت داشــتن؛ کــه یکــی 

بــدون دیگــری مؤّثــر در نجــات انســان در روز جــزا نخواهــد بــود. 

از آیۀ شریفۀ ذیل نیز این حقیقت استفاده می شود: 

ُعْ�َو�تِ 
ْ
ال ْ�َسَك �بِ ِد اْس�تَ �تَ

ـِه �نَ
َ�
الل ِم�ن �بِ وأْ ُ و�تِ َو�ی

اعنُ
َ ال�� ْ� �بِ

�نُ
ْ

ك َ��ن �یَ
> �نَ

ٰى؛1  �تَ
ْ ُو�ث

ْ
ال

پس هر کسی که کافر به طاغوت باشد و مؤمن به اهلل 

اوست که چنگ به ریسمان محکم زده است<. 

یعنی نیل به سـعادت جاودان نیاز به دو اصل اساسـی دارد: 1. کفر به طاغوت، 

2. ایمان به اهلل. ابتدا »طاغوت زدایی« و سـپس »اهلل یابی«. 

خلوت دل نیست جای صحبت اغیار

دیـــــو چــــــو بـیـــــرون رود فــرشــتــــه درآیــــد

و لـذا فرموده انـد، محّبـت مـا بـدون تبّری از دشـمنان مـا تحّقق پذیر نمی باشـد. از 

حضـرت امام صادق؟ع؟ منقول اسـت: 

َنا؛2   ِمْن َعُدّوِ
ْ
أ ْ َيَتَبّرَ َتَنا َو لَ ّبَ َعی َمَ

َ
اَت َکَذَب َمِن اّد »َهْيَ

چـه مطلـب دور از حقیقتـی! دروغ گفتـه کسـی کـه اّدعـای محّبـت 

مـا را دارد در حالـی کـه بیـزاری از دشـمن مـا نمی جویـد«. 

کسی خدمت امام امیرالمؤمنین؟ع؟ عرض کرد: 

ْعَداِئِه[؛ 
َ
ي َبْعَض أ

 ]َو َسَّ
ً
نا

َ
ِحّبُ ُفل

ُ
َك َو أ ِحّبُ

ُ
»ِإّنِ أ

من شـما را دوسـت دارم و دوسـتدار فانی هم هسـتم ]اسـم یکی 

از دشـمنان حضرت را برد[«. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 256. 
2. منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )خوئی(، ج  9، ص 76.
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امام؟ع؟ به او فرمود: 
ْن ُتْبِصُر؛ 1

َ
ا أ ْن َتْعَمی َو ِإّمَ

َ
ا أ ْعَوُر َفِإّمَ

َ
ْنَت أ

َ
َن َفأ

ْ
ا ال ّمَ

َ
»أ

 تو االن آدم یک چشمی هستی؛ یا کور باش و یا بینا«. 

چکیدۀ معارف دین در نوشتۀ امام هشتم؟ع؟ 

ــرای مأمــون، در جــواب ســؤال او کــه  حضــرت امــام رضــا؟ع؟ ضمــن نامــه ای ب

ــد:  ــوم فرمــوده  بودن ــود »عصــاره و چکیــدۀ معــارف دیــن چیســت؟« مرق پرســیده ب

عـداِء اهَّلل و 
َ
ُبْغـُض ا  واِجـٌب کذِلـک 

َّ
َوَجـل َعّزَ ولیـاِءاهَّلِل 

َ
»َو ُحـّبُ ا

ـم؛  ِتِ
ِئَّ

َ
ـْم َو ِمـْن ا َبراَئـُة ِمْنُ

ْ
ال

بــا  دشــمنی  همچنیــن  و  اســت  واجــب  خــدا  اولیــای    دوســتی 

دشــمنان خــدا و بیــزاری جســتن از آنهــا و از پیشوایانشــان نیــز 

اســت.  الزم 

تا می رسند به اینجا که: 

وا  ـوا ِبِاخراِجِهـم َو َسـّنُ ـد و َهُّ َمّ  ُمَ
َ

مـوا آل
َ
يـن َظل

َ
»َو الَبراَئـُة ِمـَن الّذ

ُثوا 
َ

ـوا ِحجـاَب َرسـوِل اهَّلل و َنک
ُ

ـم َو َهَتک َة َنِبّيِ ـُروا ُسـّنَ َمهـم و َغّیَ
ْ
ُظل

َقَتلـوا  و  میَراُلؤِمنـنَی 
َ
ا َو حاَرُبـوا  ْرَئـَة  َ الْ ْخَرُجـوا 

َ
ا َو  ِاماِمِهـم  َبیَعـَة 

ِقـنی واِجَبـٌة؛ 2  ـیَعة اُلّتَ الّشِ

و برائــت و بیــزاری از کســانی کــه بــه خانــدان پیامبــر ظلــم کــرده 

و هّمــت بــه بیــرون رانــدن آنــان گمــارده و ســّنت ســتم بــر آنــان 

را بنــا نهــاده و ســّنت رســول خــدا را تغییــر دادنــد و حجــاب و 

حریــم رســول خــدا را هتــک کــرده و بیعــت امامــت را شکســته و 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 58.
2. عیون اخبار الّرضا؟ع؟، ج 2، ص 124 تا 126. 
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آن زن]عایشــه[ را از خانــه بیــرون کشــیده ]جنــگ جمــل را بــه پــا 

ــده و شــیعیان مّتقــی را کشــتند،  ــن جنگی ــا امیرالمؤمنی ــد[ و ب کردن

آری، برائــت از آنهــا واجــب و الزم اســت«. 

راه  تنهــا  امامّیــه،  مــا شــیعۀ  بــه اعتقــاد  کــه  کــه مذهــب تشــّیع  ایــن  حاصــل 

تقــّرب بــه خــدا و تنهــا وســیلۀ نیــل بــه ســعادت جاودانــه اســت، مبتنــی بــر دو رکــن 

ــر در نجــات آدمــی در روز  ــی و تبــّری اســت کــه یکــی بــدون دیگــری مؤّث
ّ
اساســی تول

ــود.  جــزا نخواهــد ب

ی و تبّری در بین شیعیان!
ّ
کم رنگ شدن تول

و  اســت  شــدن  کم رنــگ  حــال  در  تدریجــًا  تبــرّیٖ  و  ــٖی 
ّ
تول حقیقــت  متأّســفانه 

افــرادی خبیــث و پلیــد در لّفافــۀ دعــوت بــه توحیــد و مبــارزۀ بــا شــرک و ایجــاد وحدت 

اســالمی و در مقــام اغــوا و منحــرف ســاختن نســل جــوان شــیعه برآمــده و آنهــا را 

ــه یکــی از دو اصــل اساســی مذهــب )اصــل تبــّری و بیــزاری جســتن همــه  نســبت ب

جانبــه از دشــمنان اهــل بیــت رســول؟مهع؟ (بی تفــاوت کرده انــد و می کننــد؛ در حالــی 

ــد:  ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ک

ـَه 
َ�
 الل

و�نَ َم�نْ َحاد�َ
َواد�ُ ُ ِ� �ی �نِ

آ
�

ْ
ْوِم ا� �یَ

ْ
ـِه َوال

َ�
الل و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ ْوًما �ی

ُد �تَ حبِ
� �تَ

َ� �<
َ��تَُهْم؛ 1  �ی ْو َعسثِ

أَ
ا َوا�نَُهْم  �نْ اإِ ْو 

أَ
ا اَءُ�ْم  َ �ن ْ �ب

أَ
ا ْو 

أَ
ا اَءُ�ْم  َ �ب

آ
ا وا 

ْو َكا�نُ
َ
َول ُه 

َ
َوَرُسول

آورده اند،  ایمان  جزا  روز  و  خدا  به  که  را  قومی  نمی یابی 

رسولش  و  خدا  با  ستیز  به  که  باشند  کسانی  دوستدار 

یا  فرزندانشان  یا  پدرانشان  آنها  چند  هر  برخاسته اند؛ 

باشند<.  خویشانشان  و  قوم  یا  و  برادرانشان 

1. سورۀ مجادله، آیۀ 22. 
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و لــذا بایــد گفــت، ای جوانــان عزیــِز دوســتدار خانــدان رسول!ســخت بیــدار و 

هشــیار باشــید کــه در ایــن شــرایط بســیار لغزنــده ای کــه پیــش پــای شــما نهاده انــد، 

نلغزیــد و بــه دام و کمنــد دشــمنان در لبــاس دوســت و گــرگان در لبــاس میــش نیفتیــد 

و تحــت تأثیــر عناویــن فریبنــده از روشــن فکری، معرفت شناســی، احیاگــری دینــی و 

احیانــًا ســیر و ســلوک عرفانــی و خودســازی و قــرار نگیریــد. 

پس به هر دستی نباید داد دستای بسا ابلیس آدم رو که هست

در هـر زمـان اغواگـران ابلیسـی بـا پشـتیبانی حاکمـان جّبـار زمـان از طـرق گوناگـون 

دسـت به تخریب اسـاس مذهب تشـّیع می زدند و مردم را از مسـیر والیت اهل بیت 

رسـول؟مهع؟ منحـرف می سـاختند و به فرمـودۀ قرآن: 

م�َ  ِ �ت ُ �ن �ی
أَ
� ا

َ� � ـُه اإِ
َ�
ی الل َ

�ب
أْ
ا َ َواِ�ِهْم َو�ی

�نْ
أَ
ا ـِه �بِ

َ�
وَر الل

وا �نُ �أُ ْ��نِ ُ �ن �ی
أَ
ُدو�نَ ا ِ��ی ُ > �ی

؛1 ُ�و�نَ ا�نِ کَ
ْ
ال ْو َكِ�َ� 

َ
َول وَرُ� 

�نُ

 آنها می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند ولی 

کافران  چند  هر  می رساند؛  اتمام  به  را  خودش  نور  خدا 

نپسندند<. 

مقتدای اهل عالم چون گذشت از مصطفا 

مرتضــا  علــّی  دان،  را  مصطفــی  عــّم  ابــن 

بهــر اثبــات امامــت گــر بــود قاضــی عــدل 

علم و ُجود و عفت و مردیش بس باشد گوا

را  راه  شناســد  کــو  وی  از  جــوی  رهنمائــی 

چون َنُبرد این ره کســی هرگز بســر بی رهنما

1. سورۀ برائت، آیۀ 32. 
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ترک افضل بهر َمْفضول از فضول نفس دان 

در طریــق حــق مکن جز نور عصمت پیشــوا

 بــــــا تــّبـرایـــــم ز غــیــــر 
ّ

تـــــــا بـــــــدو دارم تـــــوال

صفــا دل   
ّ

تــوال از  تّبــرا  بــی  نیابــد  چــون 

در والی او نمایــم پایــداری همچــو قطــب

آســیا بــه خونــم  بــر ســر  فلــک  ور بگردانــد 

ابن یمین فریومدی
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وا�ن سوم:  ع�ن

ر د�یگر�ن
ݐ

�
ن؟ع؟ �رݐ �ݐ �ی

م�ݐ ر�لموئ ل �مام �مٮی ا�ی �ݐ �ݐ

امام معصوم؟ع؟ منصوب از جانب خدا

از  بـه عنـوان امـام و ولـّی منصـوب مسـتقیم  مـا امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را 

جانـب خـدا و منصـوص بـه نـّص رسـول خـدا؟ص؟ و معصـوم از هرگونـه گنـاه و خطـا 

از  بعـد  را چهارمیـن خلیفـه  آن حضـرت  تسـّنن  اهـل  کـه  ایـن  و حـال  می شناسـیم 

رسـول خـدا؟ص؟ و انتخـاب شـدۀ از طـرف مـردم در ردیـف سـایر افـراد بشـر عـاری از 

می شناسـند. عصمـت  مقـام 

 اهَّلل؟ص؟: َيا َعِلُّ 
ُ

 َرُسـول
َ

ـٍد َعـْن آباِئـِه؟مهع؟ قال ّمَ »َعـْن َجْعَفِرْبـِن ُمَ

ـاِس   الّنَ
َ

ـُة َبْعـِدي َعـل ّجَ ُ ْنـَت الْ
َ
ْؤِمِنـنَی َيـا َعـِلُّ أ ُ ْنـَت َمـْوَل الْ

َ
أ

ـاِر َمـْن   الّنَ
َ

َك َو اْسـَتَحّقَ ُدُخـول
َّ

ـَة َمـْن َتـَوال ّنَ َ ِعـنَی اْسـَتْوَجَب الْ ْجَ
َ
أ

یـِع  َجِ  
َ

َو اْصَطَفـاِن َعـل ِة  ُبـّوَ ِبالّنُ َبَعَثـِن  ـِذي 
َّ
ال َو  َعـِلُّ  َيـا  َعـاَداَك 

ِمْنـُه  ِلـَك   اهَّلُل ذَ
َ

َقِبـل َمـا  ـَف َعـاٍم 
ْ
ل

َ
أ َعَبـَد اهَّلَل   

ً
ّنَ َعْبـدا

َ
أ ـْو 

َ
ل ـِة  ّيَ َبّرِ

ْ
ال
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َّ

ِإال  
ُ

ُتْقَبـل  
َ

ال َيَتـَك 
َ

َوال ِإّنَ  َو  ـِدَك 
ْ
ُول ِمـْن  ـِة  ِئَّ

َ ْ
ال َيـِة 

َ
َوال َو  َيِتـَك 

َ
ِبَوال  

َّ
ِإال

ْخَبـَرِن 
َ
ِلـَك أ

َ
ـِدَك ِبذ

ْ
ـِة ِمـْن ُول ِئَّ

َ ْ
ْعـَداِء ال

َ
ْعَداِئـَك َو أ

َ
َبـَراَءِة ِمـْن أ

ْ
ِبال

ُفـْر؛  1 
ْ

َیک
ْ
ُیْؤِمـْن َو َمـْن شـاَء َفل

ْ
ـْن شـاَء َفل َ

َ
؟ع؟ ف

ُ
َجْبَرِئیـل

از حضــرت امــام صــادق؟ع؟ از آبــای گرامــی اش؟مهع؟ نقــل شــده 

کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: ای علــی! تویــی مــوالی مؤمنــان، ای 

علــی! تویــی حّجــت بعــد از مــن بــر تمــام مردمان، ســزاوار بهشــت 

ــرد و مســتحّق دخــول در  ــت بپذی ــه والی ــو را ب ــه ت اســت کســی ک

ــه  ــی! قســم ب ــو دشــمنی ورزد! ای عل ــا ت ــه ب ــش اســت کســی ک آت

میــان همــۀ خایــق  از  و  برانگیختــه  نبــّوت  بــه  مــرا  کــه  کســی 

برگزیــده اســت، اگــر بنــده ای خــدا را هــزار ســال عبــادت کنــد، آن را 

خــدا از او نمی پذیــرد مگــر ایــن کــه تــوأم بــا والیــت تــو و والیــت 

امامــان از فرزنــدان تــو باشــد و والیــت تــو هــم مقبــول نمی باشــد 

ــو و  ــزاری جســتن از دشــمنان ت ــا برائــت و بی ــوأم ب ــه ت ــن ک مگــر ای

دشــمنان امامــان از فرزنــدان تــو باشــد. ایــن مطلــب را جبرئیــل ]از 

جانــب خــدا[ بــه مــن خبــر داده اســت، حــال هــر کــه می خواهــد 

ایمــان بیــاورد و هــر کــه می خواهــد کافــر گــردد«. 

البّتـه اهـل تسـّنن نیـز امـام علـی؟ع؟ را بـه عنـوان دارنـدۀ اعـالی صفـات کمـال 

می شناسـند و بـه اقتضـای فطـرت انسـانی کـه دوسـتدار کمـال اسـت آن حضـرت را 

ُقربـٰی و اهـل بیـت رسـول؟مهع؟ 
ْ
دوسـت می دارنـد و بـه حکـم قـرآن کریـم مـوّدت ِذی ال

را اجـر رسـالت می داننـد. ولـی تنهـا معرفـت بـه صفـت کمـال و مـوّدت آن حضـرت 

 بایـد آن حضـرت را بـه عنـوان 
ً
کافـی در نجـات در عالـم آخـرت نمی باشـد بلکـه اّوال

ولـّی و امـام منصـوب از جانـب خدا و معصوم از هرگونه خطا بشناسـد و تن به والیت 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 199. 
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حّقـه اش داده و اعتقـاد بـه والیـت و امامـت را روِح اصـِل دیانـت بدانـد. 

 از دشـمنان و منکـران والیـت و امامـت بالفصلـش شـدیدًا برائـت و بیـزاری 
ً
ثانیـا

ُجسـته و آنهـا را ملعـون بـه لعنت حضرت حق بشناسـد چنان کـه در حدیث منقول 

از رسول خدا؟ص؟ خواندیم که ای علی! والیت تو مقبول در نزد خدا نمی باشد، مگر 

بـا برائـت از دشـمنان تـو و دشـمنان امامـان از فرزندان تو، و لذا تکیـه گاه اعتقادات ما 

شـیعۀ امامّیه همین دو رکن اساسـی اسـت: 

1- والیت علی؟ع؟ و امامان معصوم از فرزندان علی؟مهع؟. 

از  معصـوم؟مهع؟  امامـان  و  علـی؟ع؟  والیـت  منکـران  و  دشـمنان  از  برائـت   -2

می گوییـم:  قلـب  صمیـم  از  و  علـی؟مهع؟  فرزنـدان 

ؤِمنـنَی  ُ میِرالْ
َ
ـکنَی ِبِوالیـة ا َتَمّسِ ُ نـا ِمـَن الْ

َ
ـِذی َجَعل

َّ
ْمـُد هلِِل ال َ لْ

َ
»ا

َرَزَقَنـا  َو  ْعصومـنَی؟مهع؟  ُ الْ ـِة  ااَلِئَّ ْبناِئـِه 
َ
ا َو  بیطاِلـب 

َ
ا ْبـِن  َعـِل 

ـْم«.  ْعداِئِ
َ
ا ِمـْن  َبراَئـَة 

ْ
ال

سخنان منصفانه ِابن ابی الحدید

یـک  اگرچـه  مـرد  ایـن  اسـت  نهج البالغـه  شـارحان  از  یکـی  الحدیـد،  ابـی  ِابـن 

عالـم سـّنی اسـت و اعتقـاد بـه امامـت نـدارد، ولـی راجـع بـه فضایـل و مناقـب امـام 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و شـرح سـخنان آن حضـرت، منصفانـه و محّققانـه بحـث 

کـرده اسـت. در جلـد نهـم از شـرح مزبـور صفحـۀ 166 می نویسـد: 

ـَغ ِف َتْعِدیـِد 
َ
ـْو َفَخـَر ِبَنْفِسـِه َو َبال

َ
ْؤِمِنـنَی؟ع؟ ل ُ ِمیـَر الْ

َ
ّنَ أ

َ
ـْم أ

َ
»اْعل

ُه  اَها َو اْخَتّصَ ِت آَتـاُه اهَّلُل َتَعاَل ِإّيَ
َّ
َمَناِقِبـِه َو َفَضاِئِلـِه ِبَفَصاَحِتـِه ال

ِإَل  ُغـوا 
ُ
َيْبل  ْ لَ ـًة 

َ
َکاّف َعـَرِب 

ْ
ال ُفَصَحـاُء  ِلـَك  ذَ  

َ
َعـل َسـاَعَدُه  َو  ـا  ِبَ

ْمـِرِه؛ 
َ
ـاِدُق؟ع؟ ِف أ  الّصَ

ُ
ُسـول ِمْعَشـاِر َمـا َنَطـَق ِبـِه الّرَ

بیـان  مقـام  در  خـودش  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  اگـر  کـه  بـدان  را  ایـن 
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خـدا  کـه  فصاحتـی  آن  بـا  برآیـد،  خـودش  مناقـب  و  فضایـل 

اختصـاص بـه او داده اسـت و همـۀ فصحـای عـرب نیـز بـا او در 

ایـن کار همـکاری کننـد، نخواهنـد توانسـت حّتـی بـه یـک دهـم 

برسـند«.  اسـت  فرمـوده  حضـرت  آن  دربـارۀ  خـدا؟ص؟  رسـول  آنچـه 

بعد می گوید: 

ـا  َتـّجُ ِبَ ـِت َيْ
َّ
ـاِئَعَة ال

َ
ـَة الّش َعاّمَ

ْ
ْخَبـاَر ال

َ ْ
ْعـِن ِبَذِلـَك ال

َ
ْسـُت أ

َ
»َو ل

ـِة َخْیَبـَر َو َخَبِر  ـِة َو ِقّصَ
َ
ْنِزل َ َغِديـِر َو الْ

ْ
 ِإَماَمِتـِه َکَخَبـِر ال

َ
ـُة َعـل َماِمّیَ ِ

ْ
ال

ِت 
َّ
ُة ال اّصَ َ ْخَباُر الْ

َ ْ
ِو َذِلَك َبـِل ال ْ َ

ْعـَوِة َو ن
َ

ـَة ِف اْبِتـَداِء الّد
َّ

ک اِر ِبَ
َ

الـّد

ـا   ِمَّ
ً
 َيِسـیرا

ً
ْذُکـُر ِمـْن َذِلـَك َشـْیئا

َ
َنـا أ

َ
ِدیـِث . َو أ َ ـُة الْ ِئَّ

َ
َرَواَهـا ِفیـِه أ

ُمـوَن ِفیـِه؛  َ  ُيّتَ
َ

ِذيـَن ال
َّ
ِدیـِث ال َ َمـاُء الْ

َ
َرَواُه ُعل

مقصود من از فضایل منقول از رسول خدا؟ص؟ دربارۀ علی ؟ع؟ 

آن اخبار معروفی نیست که شیعۀ امامّیه برای اثبات امامت او 

استناد به آن اخبار می کنند از قبیل »خبر غدیر« و »خبر منزلت« 

و »داستان خیبر« و »حدیث الّدار« در مّکه و آغاز دعوت و نظایر 

]غیر  حدیث  علمای  که  است  اخباری  من،  منظور  بلکه  اینها، 

که  آنان  کرده اند.  نقل  رسول خدا؟ص؟  از  را  آنها  شیعه[  راویان 

مّتهم به تعّصب مذهبی دربارۀ او نمی باشند و من اندکی از آن 

اخبار را اینجا ذکر می کنم«. 

آنـگاه شـروع بـه نقـل چنـد حدیـث از آنهـا می کنـد. مقصـود ِابـن ابـی الحدیـد از 

ـة الـوداع در  »خبـر غدیـر« همـان اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ هنـگام بازگشـت از َحّجَ

کنـار غدیرخـم در مجمـع عمومـی مهاجرین و انصـار علی؟ع؟ را به امر خدا منصوب 

بـه والیـت و امامـت اّمـت کـرد و فرمـود: 

»َمْن کْنُت َموالُه َفهذا َعِلٌّ َموالُه؛ 
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هر که را من موال هستم، علی موالی اوست«. 

و مقصودش از »خبر منزلت« آن گفتۀ رسول؟ص؟ است که به علی؟ع؟ فرمود: 
 َنِبَّ َبْعِدي؛  1

َ
ُه ال

َ
ّن

َ
 أ

َّ
ِة َهاُروَن ِمْن ُموَس ِإال

َ
ْنِزل ْنَت ِمّنِ ِبَ

َ
»َيا َعِلُّ أ

ای علـی! تـو نسـبت بـه مـن، همـان منزلـت را داری کـه هـارون 

بـه موسـی داشـت«.  نسـبت 

؛ 2 ْوِم�ی
یی �تَ ِ

�ی �ن �نِ
�نْ

ُ
ل ِه َ�اُرو�نَ احنْ �ی �نِ

أَ
اَل ُموَسٰ� ِ��

َ > َو�ت

 موسی به برادرش هارون گفت: تو جانشين من در میان 

قومم باش<.

مقصود ِابن ابی الحدید از »قّصۀ خیبر« این است که: وقتی رسول اکرم؟ص؟ در 

غزوۀ خیبر پرچم را به دست دیگران داد که برای مبارزه با خیبریان بروند، رفتند و 

شکست خوردند و برگشتند! شب هنگام رسول خدا؟ص؟ فرمود: من فردا پرچم را 

ُه؛ هم خدا و رسولش 
ُ
ُه اهَّلُل َو َرُسول ّبُ ُه َو ُيِ

َ
ّبُ اهَّلَل َو َرُسول به دست مردی می دهم که »ُيِ

او را دوست دارند و هم او خدا و رسولش را دوست دارد« و تا فاتح نشود بر نمی گردد. 

فردا صبح، هر کسی گردن می کشید که آن مرد من باشم. رسول خدا؟ص؟ علی؟ع؟ 
را احضار کرد و پرچم را به دست او داد. او رفت و فاتحانه برگشت!3

الّدار« در مّکه این که: رسول خدا؟ص؟ در  »حدیث  از  ابی الحدید  ابن  مقصود 

نخستین اّیام از بعثتش تمام بزرگان بنی هاشم را در خانۀ عموی بزرگوارش ابوطالب 

جمع کرد و فرمود: من، رسول از جانب خدا هستم. اّولین کسی که ایمان به رسالت 

من بیاورد او وصّی و جانشین من پس از من خواهد بود. تنها کسی که در آن مجلس 

كه هارون پیامبر بود ولی پس از من پیامبری نخواهد بود و لذا تو پیامبر نیستی،  كافی، ج 8، ص 106. تنها فرق این است   .1
بلكه خلیفه و جانشین پیامبری. 

2. سورۀ اعراف، آیۀ 142. 
3. سفینة البحار، ج 1، ص 373. 
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برخاست و اظهار ایمان به رسول خدا؟ص؟ کرد علی بن ابیطالب؟ع؟ بود که آن روز 

10 یا 13 سال از سّن شریفش گذشته بود. تا سه بار رسول خدا؟ص؟ این جمله را تکرار 

کرد و در هر سه بار تنها علی؟ع؟ از جا برخاست و اظهار وفاداری نمود. در این موقع 

رسول خدا؟ص؟ دست روی شانۀ علی؟ع؟ گذاشت و فرمود: 

َو  ُه 
َ
ل ُعوا  َفاْسَ ِفیکْم  َخلیَفت  َو  َوزيري  و  َوِصّيِ  َو  ِخی 

َ
ا هذا  »ِاّنَ 

طیُعوا؛  1 
َ
ا

ایـن علـی بـرادر مـن و وصـّی مـن و وزیـر مـن و جانشـین مـن در 

میـان شـما اسـت؛ پـس حـرف او را بشـنوید و اطاعتـش کنیـد«. 

یـک دانشـمند مسـیحی هـم بـه نـام ُجـرج ُجـرداق کتابـی راجـع بـه آن حضـرت 

نوشـته بـه نـام »االمـام علـی َصـوُت الِعدالـة االنسـاّنیة« کـه در حـّد خـود کتـاب خوبی 

اسـت. کسـی کـه آن را می خوانـد اگـر نویسـنده اش را نشناسـد، فکر می کنـد آن را یک 

عالـم شـیعی نوشـته اسـت؛ در صورتـی کـه نویسـنده اش نـه تنهـا شـیعه نیسـت بلکـه 

اصـاًل مسـلمان نیسـت، مسـیحی اسـت! او اعتقـاد بـه خـدا و معـاد و نبـّوت دارد و 

نـام  بـه  اّمـا شـگفت انگیزتر ایـن کـه دانشـمند دیگـری  نـدارد.  بـه خاتمّیـت  اعتقـاد 

ِشـْبلی ُشـمّیل کـه مـاّدی مسـلک اسـت و اعتقـاد بـه هیـچ دینـی نـدارد او هـم ایـن 

جملـۀ عجیـب را در توصیـف امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می نویسـد: 

ْ يَری  ُعَظماِء ُنْسَخٌة ُمْنَفِرَدٌة لَ
ْ
بیطاِلٍب َعظُم ال

َ
اِلمام َعِل ْبُن ا

َ
»ا

؛  2 
ً
 َو ال َحدیثا

ً
َغْرُب ُصوَرًة ِطْبَق ااَلْصل ال َقدمیا

ْ
 ال

َ
ْرُق َو ال

َ
ا الّش َ لَ

پیشـوا علی بن ابیطالب، بزرگ بزرگان یگانه نسـخه ای اسـت که 

شـرق و غرب عالم نظیر آن را به خود ندیده اسـت نه در گذشـته 

و نـه در حال«. 

1. بحار األنوار، ج 18، ص 192. 
2. اإلمام علی صوت العدالة اإلنسانیة، ج 1، ص 37. 
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البّتـه کلمـۀ امـام کـه در گفتـار ایـن مـرد مـاّدی مسـلک و آن مـرد مسـیحی آمـده بـه 

معنـای لغـوی اسـت؛ یعنـی »پیشـوا« نـه بـه معنـای اصطالحـی کـه مـا می گوییـم بـه 

معنـای ولـّی منصـوب از جانـب خـدا. 

اینها نمونه ای است از داوری های دانشمندان بیگانۀ از مذهب تشّیع در فضایل 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟. ولی این سخنان از نظر ما شیعۀ امامّیه با اینکه بسیار 

متین و قابل تقدیر است، امام شناسی به حساب نمی آید و هرگز مالک نجات در 

عالم آخرت نیز نمی باشد. در واقع این نوعی »نابغه شناسی« است که می خواهند 

بگویند ما در عالم فردی به نام »علی بن ابیطالب« می شناسیم که در افق اعالی 

کماالت انسانی قرار گرفته است و به قول آن دانشمند مسیحی، علی؟ع؟ بانگی 

قانون عدل  اجرای  به  را  بشر  و جامعۀ  برخاسته  انسانی  از عالم عدالت  که  است 

دعوت می کند. در صورتی که از دیدگاه ما شیعۀ امامّیه، علی؟ع؟ به مراتب باالتر 

و واالتر از این سخنان است. او یک شخصّیت آسمانی است که از سوی آفریدگار 

و  ابعاد  تمام  به  را  هستی  برکات  انحاء  که  گرفته  قرار  وجود  فیِض  مجرای  جهان 

آن خالق علیم قدیِر حکیمی که  ما معتقدیم  یعنی  برساند.  امکان  جوانب عالم 

این جهان را آفریده است، به حکم عقل و حکمت باید فیِض برکاِت وجود خود را 

به تمام مخلوقاتش برساند و چون همۀ مخلوقات بر اثر ضعف وجودی که دارند، 

و  حّظ  بی واسطه،  و  باشند  داشته  او  اقدس  ذات  با  مستقیم  تماس  نمی توانند 

نصیب وجودی خود را از او بگیرند؛ از این رو الزم می شود آن ذات اقدِس َارفِع اعال، 

مخلوق َاْقربی به نام »یک فرد انسان کامل« بیافریند و لوحۀ قلب او را محّل انعکاس 

انوار علم خودش قرار داده و او را به عنوان مدیر و مدّبر عالم امکان منصوب نماید و 

از طریق او فیض برکات و جودی خود را به عالم امکان برساند. 

از بـاب مثـل: خورشـید در مـدار خـودش واسـطه بـرای اشـراق و حرارت بخشـی 

زنـده  را  مـرده  زمیـن  می ریـزد،  فـرو  را  بـاران  مـی آورد،  در  حرکـت  بـه  را  ابرهـا  اسـت؛ 



ا�ن�ت امام�ت روح د�ی

120

ل هـا را می رویانـد، نهرهـا را جـاری می سـازد، درختـان را بـه ثمـر می رسـاند 
ُ
می کنـد، گ

و بـا ایـن کـه خداونـد قـادر مطلـق می تواند تمام این کارها را بدون وسـاطت خورشـید 

انجـام دهـد ولـی بنایـش در نظـام آفرینـش بـر این اسـت که با وسـاطِت وسـایط، تمام 

امـور را بـه جریـان بیفکنـد کـه فرموده انـد: 
؛  1 

ً
ِ َشْ ٍء َسَببا

ّ
ل

ُ
 ِلک

َ
ْسَباٍب َفَجَعل

َ
 ِبأ

َّ
ْشَیاَء ِإال

َ ْ
ِرَي ال ْن جُیْ

َ
َب اهَّلُل أ

َ
»أ

خـدا ابـا از ایـن دارد کـه بـدون اسـباب و وسـایط در عالـم کار کنـد 

و لـذا بـرای هـر چیـزی سـببی قـرار داده اسـت«. 

بــه ســبب آب، مــا را ســیراب و بــه ســبب نــان، ســیرمان می ســازد. بــا آتــش گرممــان 

می کنــد و بــا دارو بیماری مــان را درمــان می نمایــد. بــا تابــش خورشــید و ریــزش قطــرات 

بــاران، زمیــن را زنــده می کنــد و گیاهــان را می رویانــد و بــا وســاطِت آن »فــرِد انســاِن 

کامــل«، تمامــی عوالــم امــکان را تدبیــر و تنظیــم می فرمایــد و مــا از آن فــرد انســان کامــل 

تعبیــر بــه »امــام« می کنیــم کــه گاهــی امامــت او بــا نبــّوت و رســالت تــوأم اســت. ماننــد 

ــت و  ــت اس ــام امام ــا دارای مق ــی تنه ــی؟ص؟ و گاه ــد مصطف ــم محّم ــول اهلل االعظ رس

صاحــب مقــام نبــّوت نیســت ماننــد امــام امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و یــازده فرزنــد 

معصومــش؟مهع؟ کــه هــر یــک از آن انــوار الهــی در زمــان خودشــان بــه تقدیــر خــدا حافــِظ 

ــوده  و می باشــند.  ــم و آدم ب نظــاِم عال

ادارۀ عالم به دست مبارک امام؟ع؟ 

و ما در زیارت امام حسین؟ع؟ عرضه می داریم: 
ْم؛  2 

ُ
ْم َو َتْصُدُر ِمْن ُبُیوِتک

ُ
ْیک

َ
ِبُط ِإل ُموِرِه َتْ

ُ
ّبِ ِف َمَقاِديِر أ »ِإَراَدُة الّرَ

اراده و خواسـت خـدا در تقدیـر و تدبیـر امـورش بـه سـوی شـما 

كافی، ج 1، ص 183، از امام صادق؟ع؟.   .1
كافی، ج 4، ص 577.   .2
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یـک کـودک ده سـاله بـه نـام علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ بـود. بـار دّوم و سـّوم ایـن جریـان 

تکـرار شـد و سـرانجام رسـول خدادسـت روی شـانۀ علـی گذاشـت و فرمـود: 
ِطيُعوا؛1 

َ
ُهَوأ

َ
ُعوال ْمَفاْسَ

ُ
َوَخِليَفِتِفيك ِخيَوَوِصّيِ

َ
اأ

َ
»َهذ

این علی، برادر من و وصّی من و خلیفۀ من در میان شما است، 

سخنش را بشنوید و اطاعتش کنید«. 

طـول  در  بعـد  و  کـرده  والیـت«  »نعمـت  حدیـث  رسـالت،  روز  اّولیـن  همـان  در 

بـه  از علـی  بـه مناسـبت های گوناگـون سـخن  و سـه سـال دوران رسـالتش  بیسـت 

می فرمـود:  و  مـی آورد  میـان 
ا؛2  َباُبَ ِمَوَعِلٌّ

ْ
ِعل

ْ
َناَمِديَنُةال

َ
»أ

من شهر علمم و علی دروازۀ ورودی آن شهر است«. 

کيَفمادار؛  3  ٍ
َمَعَعِلّ ّقُ َ يُدوُرالْ ّقِ َ َمَعالْ َوَعِلٌّ ٍ

َمَعَعِلّ ّقُ َ »الْ

حـق بـا علـی و علـی بـا حـق اسـت، حـق بـا علـی می گـردد بـدان 

گونـه کـه او بگـردد«. 

ِةَهاُروَنِمْنُموَس؛4 
َ
ْنِزل ِبَ ْنَتِمّنِ

َ
أ »َياَعِلُّ

ای علی! تو نسبت به من، به منزلۀ هارون نسبت به موسی هستی«. 

تـا اینکـه بـه سـال آخـر عمـر شـریفش رسـید در بیابـان غدیـر خـم صحنـۀ بسـیار 

پـر سـر و صدایـی به وجـود آورد و میـان آفتـاب سـوزان، قریـب یکصدوبیسـت هـزار 

جمعیـت را متوّقـف کـرد و بـاالی بلنـدی رفـت و پـس از سـخنان مفّصـل، دسـت 

1. بحار األنوار، ج 18، ص 191. 
2. وسائل الّشیعه، ج 27، ص 34. 

3. الصوارم المهرقة، ص 148. 
كافی، ج 8، ص 106.   .4
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علـی؟ع؟ را گرفـت و بلنـد کـرد آنگونـه کـه همـه او را دیدنـد. آنـگاه گفـت: ای مـردم!
ُه؛1 

َ
َمْول اَعِلٌّ

َ
ُهَفَهذ

َ
»َمْنُکْنُتَمْول

هر که را موال منم، این علی موالی اوست«. 

و همانجا حدیث ثقلین را فرمود: 

َبْيـِتَمـاِإْن
َ

ْهـل
َ
ِکَتـاَباهَّلِلَوِعْتـَرِتأ ـْنِ

َ
َقل

َ
ـُمالّث

ُ
َتـاِرٌكِفيك »ِإّنِ

؛2 
ً
َبـدا

َ
ـواأ

ُّ
ـْنَتِضل

َ
َمـال ِبِ ُتْ

ْ
ـك ّسَ َتَ

مـن مـی روم و میـان شـما دو چیـز گرانقـدر از خـود باقی می گذارم؛ 

کتـاب خـدا و عتـرت و اهـل بیـت مـن، تـا زمانی کـه متمّسـک بـه 

ایـن دو بشـوید هیچـگاه گمـراه نخواهیـد شـد«. 

منشأ بروز نفاق در میان اّمت اسالم

از ایـن جریـان، بیـش از دو مـاه نگذشـته بـود کـه آن حضرت بیمار و بسـتری شـد و 

بـرای وداع آخـر بـا اّمـت بـه مسـجد آمـد و بـاز آن حدیـث را تکـرار کـرد. سـه روز پیـش از 

رحلتـش کـه جمعـی از اصحـاب در حضـورش بودنـد فرمود: 

؛
ً
َبدا

َ
واَبْعَدُهأ

ُّ
ْنَتِضل

َ
ل

ً
ْمِکَتابا

ُ
ك

َ
ْکُتْبل

َ
»اْئُتوِنِبَصحيَفٍةَدَواٍةأ

صحیفـه ]کاغـذی[ و دواتـی بیاوریـد مـن چیزی را بنویسـم که بعد 

از آن هرگز گمراه نخواهید شـد«. 

ــا کمــال  ــه علــی؟ع؟ می خواهــد بنویســد، ب ــود کــه عمــر فهمیــد راجــع ب اینجــا ب

بی ادبــی گفــت: 

ــرآُن ُق
ْ
ــُمال ُجــُرِعْنَدُک َیْ

َ
ــُهل

َ
َوَجــُعَوِاّن

ْ
ــِهال ْي

َ
ــَبَعل

َ
ــْدَغل ــِیَق الّنَ »ِاّنَ

ــُبَناکتــاُباهَّلِل؛ َحْس

كافی، ج 1، ص 286.   .1
2. وسائل الّشیعه، ج 27، ص 204. 
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پیغمبر مریض است، درد بر او غلبه کرده و]العیاذباهلل[ مشاعر خود 

را از دست داده و توّجه به گفتار خود ندارد ]و الزم نیست چیزی 

بنویسد[، قرآن نزد شما هست و کتاب خدا برای ما کافی است«. 

بـا همیـن سـخن، بـذر نفـاق را در میـان اّمـت پاشـید و اّمـت را بـه خـاک سـیاه 

نشـانید. 

نقل شده ِابن عّباس بعدها سخت گریه می کرد و می گفت: 
ِميِس؛1  َ ِميِسَوَماَيْوُمالْ َ »َيْوُمالْ

روز پنج شنبه و چه روز ]پر بالیی بود آن روز[ پنج شنبه«. 

صحیفـه ای  و  دوات  فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  بـود  روزی  همـان  مقصـودش 

بیاوریـد تـا بـرای شـما چیـزی بنویسـم کـه گمـراه نشـوید، ولـی نگذاشـتند و بی حرمتی 

می گفـت:  کردنـد. 

ـْم ُ
َ

ُتـَبل
ْ
ْنَيك

َ
أ َرُسـوِلاهَّلِلَوَبـْنَ َبـْنَ

َ
ـِةَمـاَحـال ِزّيَ الّرَ

َّ
ـَةُکل ِزّيَ »الّرَ

ِكَتاَب؛2 
ْ
ال َذِلـَك

مصیبتی بزرگتر از آن نبود که آن روز حائل شـدند بین رسـول خدا 

و بین نوشته اش«. 

ِابـن عّبـاس ایـن را می گفـت و سـخت می گریسـت. ابوبکـر هـم کـه روی کار آمـد 

دنبـال حـرف عمـر را گرفـت و در میـان مـردم اعـام کـرد: 

؛
ً
ُثواَعْنَرُسوِلاهَّلِلَشيئا ّدِ َ هَیاالّناُسلتُ

َ
»ا

ای مردم!کسـی حـق نـدارد از رسـول خـدا؟ص؟ چیـزی بـه عنـوان 

حدیـث نقـل کنـد«. 

1. بحار األنوار، ج 22، ص 472. 
2. همان. 
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ـواَبيَننـاَوَبيَنكـْمکتـاُباهَّلِلَحْسـُبناکتاُباهَّلِل
ُ
كْمَفُقول

َ
»َمـْنَسـَئل

ُمـواَحراَمُه؛ ـُهَوَحّرِ
َ
واَحالل

ُّ
َفاْسـَتِحل

هـر کـه از شـما راجـع بـه احـکام خدا چیـزی پرسـید، بگویید کتاب 

خـدا بیـن مـا هسـت و کتـاب خـدا بـرای ما کافی اسـت. حاللش را 

حـالل و حرامـش را حـرام بدانید«. 

ابوبکـر می گفـت کـه احتیـاج بـه کسـی یـا چیـز دیگـری نداریـم چـون می دانسـتند 

اگـر پـای حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ بـه میـان بیایـد، علـی از آب در خواهـد آمـد و لـذا 

شـدیدًا نقـل حدیـث را منـع کردنـد، در حالـی که رسـول خدا؟ص؟ سـخت می کوشـید 

< 1 حدیـث »نعمـت والیـت« را کنـار قـرآن  ْ �ث ِد� حَ
نَ

َك � �
ْ�َم�تِ َر��ِ ِ �ن ا ��ِ َ م�

أَ
طبـق آیـۀ شـریفۀ >َوا

قـرار داده و علـی را کنـار قـرآن بنشـاند، زیـرا می دانسـت اگـر قـرآن از علی جدا شـود، نه 

تنهـا کتـاب هدایـت نخواهـد بـود، بلکـه مایـۀ بدبختـی و ضالـت مـردم خواهـد شـد 

کـه خـوِد قـرآن نیـز فرموده اسـت: 

ُد  �ی ِ �ن �ی لا  َو  �نَ  �ی ِم�نِ ُم�أْ
ْ
ِلل َرْحَم�تٌ  َو  اٌء  �ن ِ �ث ُهَ�  ما  �نِ 

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ال ِم�نَ  ُل  ِ

�ن� �نَ
�نُ >َو 

؛2 
ً
سارا �نَ  

�
لا اإ �نَ  اِلِم�ی

َ ال�ن�

و ما آنچه را براى مؤمنان مايۀ درمان و رحمت است از قرآن 

نازل مى كنيم، و]لى [ ستمگران را جز زيان نمى افزايد<. 

همین قرآن که شـفابخش و رحمت برای مؤمنان اسـت وقتی به دسـت ظالمان 

بـه  تظاهـر  بـا  بنی عّبـاس  و  بنی امّیـه  نمی افزایـد.  چیـزی  تباهـی  و  َخسـار  جـز  افتـاد 

پیـروی از همیـن قـرآِن جـدا از علـی چـه بدبختی هـا و سـیه روزی ها بـرای اّمـت اسـام 

به وجـود آوردنـد.

1 . سورۀ ضحٰی، آیۀ 11. 
2 . سورۀ اسراء، آیۀ 82. 
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کید خاّص رسول خدا؟ص؟ در بیان حدیث والیت تأ

اینجـا مناسـب به نظـر می رسـد ایـن حدیـث را از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل کنیـم کـه 

چگونـه آن حضـرت در بیـان حدیـث »نعمـت والیـت« کوشـا بـود. از جابـر انصـاری 

نقـل شـده: 

ْسِجِد؛ َ ِفالْ
ً
اهَّلِلجاِلسا

ُ
»کاَنَرُسول

رسول اکرم؟ص؟ روزی با جمعی از اصحاب در مسجد نشسته بودند«. 

جـا  از  فـورًا  خـدا؟ص؟  رسـول  شـدند.  وارد  حسـین؟مهع؟  و  حسـن  بـا  علـی  کـه 

برخاسـت و علـی؟ع؟ را در آغـوش گرفـت و بوسـید و او را بـه سـینه اش چسـبانید. 

آنـگاه حسـن؟ع؟ را گرفـت و بوسـید و روی زانـوی راسـتش نشـانید و حسـین؟ع؟ را 

بوسـید و روی زانـوی چپـش نشـانید. بعـد نگاهـی محّبت آمیـز بـه آنهـا کـرد و فرمـود: 

ا؛ َ كُ ّمُ
ُ
ِبأ

َ
ُبوُکَماَوِبأ

َ
ِبأ

َ
»ِبأ

پدرم قربان پدر شما و پدرم قربان مادر شما«. 

آنـگاه خطـاب بـه مـردم فرمـود: ای مردم! خدا در آسـمان ها در میان فرشـتگان به 

ایـن دو کـودک و پدرشـان و مادرشـان و نیـکان از فرزندانشـان مباهـات می کنـد. بعـد 

دسـت بـه دعا برداشـت: 

ُه؛ ِتَفاْرَحْ َطاَعِنِفِیْمَوَحِفَظَوِصّيَ
َ
َمْنأ ُهّمَ

َّ
»الل

خدایـا! هـر کـه بعـد از مـن از اینهـا اطاعـت کنـد و وصّیتـم را در 

مـورد اینهـا حفـظ کنـد، او را مشـمول رحمـت خـود قـرار ده«. 

ِت؛1  ْحُيوَنِلُسّنَ ُ اُموَنِبِديِنَوالْ َقّوَ
ْ
ْهِلَوال

َ
ْمأ ُ »َفِإّنَ

زیـرا اینهـا اهـل بیـت مـن هسـتند و بـر پـا نگه دارنـدگان دین من و 

زنده کنندگان سـّنت من می باشـند«. 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 104. 
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در جای دیگر فرمود: 

ا
َ
ِإْبَراِهـَمَفِرُحواَواْسَتْبَشـُرواَوِإذ

ُ
ِکـَرِعْنَدُهـْمآل

ُ
اذ

َ
ْقـَواٍمِإذ

َ
أ

ُ
»َمـاَبـال

ْم؛1  وُبُ
ُ
ْتُقل

َ
ّز
َ
ـأ َ

ْ
ٍداش ّمَ ُمَ

ُ
ِکـَرِعْنَدُهـْمآل

ُ
ذ

ایـن چگونـه اسـت کـه مردمـی وقتـی سـخن از آل ابراهیم به میان 

ولـی  می شـود  بـاز  چهره هاشـان  و  می شـوند  خوشـحال  می آیـد، 

وقتـی سـخن از آل محّمـد بـه میـان می آیـد، ناراحـت می شـوند و 

گرفتگـی در چهره شـان پیـدا می شـود«. 

آنگاه فرمود: 

ِقَياَمـِةِبَعَمِل
ْ
َجـاَءَيـْوَمال

ً
َعْبـدا ّنَ

َ
ـْوأ

َ
ـٍدِبَيـِدِهل ّمَ ـِذيَنْفـُسُمَ

َّ
»َوال

َيِة
َ

َيـِتَوَول
َ

ـَىاهَّلَلِبَول
ْ
َيل اهَّلُلَذِلـَكِمْنـُهَحّتَ

َ
َمـاَقِبـل

ً
َسـْبِعَنَنِبّيـا

ْهـِلَبْيِت؛2 
َ
أ

قسم به کسی که جان محّمد در دست اوست، اگر بنده ای روز 

قبول  او  از  کند،  مالقات  را  خدا  پیغمبر  هفتاد  عمل  با  قیامت 

نمی کند تا با والیت من و والیت اهل بیت من بر خدا وارد شود«. 

و می فرمود: 

ِتَوَعَدِن
َّ
َةال ّنَ َ الْ

َ
وَتَمْوِتَوَيْدُخل َياَحَياِتَوَيُ ْنَيْ

َ
َراَدأ

َ
»َمْنأ

ِرُجوُکْمِمْن ْنُيْ
َ
ْمل ُ َتُهَفِإّنَ ّيَ ّرِ

ُ
ِبَطاِلٍبَوذ

َ
ْبَنأ َعِلَّ

َّ
َيَتَول

ْ
َفل َرّبِ

ٍة؛3 
َ
ل

َ
وُکْمِفَباِبَضال

ُ
ُيْدِخل ْ

َ
َباِبُهًدىَول

هـر کـه می خواهـد زنـده بودنـش زنـده بـودن مـن و مرگـش مـرگ 

من باشـد و داخل بهشـتی شـود که خدای من به من وعده کرده 

1. مستدرك الوسائل، ج 1، ص 150. 
2. همان. 

3. بحار األنوار، ج 27، ص 106. 
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اسـت، بایـد والیـت علـی بـن ابیطالـب و فرزندانـش را بپذیـرد، 

زیـرا آنهـا شـما را از هیـچ راه هدایتـی بیـرون نمی برنـد و بـه هیـچ 

راه ضاللتـی وارد نمی سـازند«. 

از ابوسعید خدری منقول است که: 

ْصَحاِبـِهَوِفِیـْم
َ
َوِعْنـَدُهَنَفـٌرِمـْنأ

ً
اهَّلِل؟ص؟َجاِلسـا

ُ
»َکاَنَرُسـول

ِبَطاِلـٍب؟ع؟؛
َ
ْبـُنأ َعـِلُّ

روزی رسـول خـدا بـا جمعـی از اصحابـش نشسـته بودنـد و علـّی 

بـن ابیطالـب نیـز در میانشـان بـود«. 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 
ة؛1  ّنَ َ الْ

َ
اهَّلُلَدَخل

َّ
َهِإل

َ
ِإل

َ
ل

َ
»َمْنَقال

هر کس این کلمۀ توحید را بگوید، داخل بهشت می شود«. 

دو نفر از اصحاب گفتند: 

اهَّلُل؛
َّ

َهِإل
َ
ِإل

َ
ل

ُ
»َفَنْحُنَنُقول

ما هم اکنون می گوییم ال اله ااّل اهلل«. 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

اهَّلُلِمْنَهَذاَوِشيَعِتِه؛
َّ

َهِإل
َ
ِإل

َ
َشَهاَدُةل

ُ
اُتْقَبل َ »ِإّنَ

شــهادت بــه توحیــد خــدا تنهــا از ایــن )علــی؟ع؟( و شــیعیانش 

مقبــول اســت«. 

ایـن جملـه را وقتـی فرمـود کـه دسـتش را روی سـر علـی؟ع؟ نهـاده بـود. آنـگاه بـه 

آن دو نفـر فرمـود: 

1. مستدرك الوسائل، ج 5، ص 362. 
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ُه؛1 
َ
َباَقْول ِ

ّ
ذ

َ
ُتك

َ
ِلَسُهَول ِلَساَمْ ْ تَ

َ
ْنل

َ
ِلَكأ

َ
َمِةذ

َ
»ِمْنَعال

او  نفـر در جـای  کـه شـما دو  ایـن  واقعـی  توحیـد  نشـانه های  از 

ننماییـد«.  تکذیـب  را  گفتـارش  و  ننشـینید 

�ی  ِ �ن
َ�
ال  * اِس 

َ �ن�
حنَ
ْ

ال َ�ْ�َ�اِس 
ْ
ال  ��ِ

َ �ث ِم�ن   * اِس 
َ ال�ن�  �

ِ���َ ِ��  
ُع�دنُ

أَ
ا ْل 

>�تُ
اِس؛  2 

َ َوال�ن� �تِ 
�ن�َ ح�ِ

ْ
ال ِم�نَ   * اِس 

َ ال�ن� ُصُدوِر  �ی  ِ
�ن َ�ْ�ِ�ُس  ُ �ی

 وسوسه گر نهانى 
ّ

بگو: »پناه مى برم به پروردگار مردم از شر

* آن كس كه در سينه هاى مردم وسوسه مى كند * چه 

 و ]چه از[ انس<.
ّ

از جن

1. بحار األنوار، ج 27، ص 201. 
2. سورۀ ناس. 
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م:  �ت �ا�ن هسث ع�ن

ر اکرم؟ع؟ م�ب ی�غ � ان �پ �غ �ی
�ش ا�غ ی �ب

غ
معّر�

ضمـن حدیـث مفّصلـی آمده که وقتی رسـول خدا؟ص؟ والیت علی بن ابیطالب 

و والیـت فرزنـدان علـی را شـرط اساسـی ایمـان نشـان داد، جابربـن عبـداهلل انصـاری 

از جـا برخاسـت و گفت: 

ِبَطاِلٍب؛
َ
ْبِنأ ِ

ِدَعِلّ
ْ
ُةِمْنُول ِئَّ

َ ْ
اهَّلِلَوَمِنال

َ
»َياَرُسول

ای رسول خدا! بفرمایید آن فرزندان علی بن ابیطالب که امامند 

و قبول والیتشان الزم است کیانند؟«. 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

َعاِبِديَن
ْ
ال ُد َسّيِ  َّ ثُ ِة ّنَ َ الْ ْهِل

َ
أ َشَباِب َدا َسّيِ  َسْنُ ُ الْ َو َسُن َ »الْ

ا َوَسُتْدِرُکُهَياَجاِبُرَفِإذَ ٍ
ُدْبُنَعِلّ ّمَ َباِقُرُمَ

ْ
ال َّ ثُ َسْنِ ُ ْبُنالْ َعِلُّ

اِظُم
َ
ك

ْ
ال َّ ٍدثُ ّمَ اِدُقَجْعَفُرْبُنُمَ الّصَ َّ َمثُ

َ
ال الّسَ ْقِرْئُهِمّنِ

َ
ْدَرْکَتُهَفأ

َ
أ

 َّ ثُ ٍ
ُدْبُنَعِلّ ّمَ ُمَ ِقُّ الّتَ َّ ْبُنُموَسثُ َضاَعِلُّ الّرِ

َّ ُموَسْبُنَجْعَفٍرثُ

 ّقِ َ ِبالْ َقاِئُ
ْ
اْبُنُهال َّ ثُ ٍ

َسُنْبُنَعِلّ َ الْ ِکّيُ الّزَ َّ ٍدثُ ّمَ ْبُنُمَ َعِلُّ ِقُّ الّنَ


ً
ما

ْ
ُظل ُمِلَئْت َکَما 

ً
َعْدل َو 

ً
ِقْسطا ْرَض

َ ْ
ال 

ُ َ
ل َيْ ِذي

َّ
ال ِت ّمَ

ُ
أ  َمْهِدّيُ
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َمْن ِعْتَرِت َو ِدي
َ

ْول
َ
أ َو ْوِصَياِئ

َ
أ َو َفاِئ

َ
ُخل َجاِبُر َيا ِء

َ
َهُؤل 

ً
َجْورا َو

َرُهْم
َ
ْنك

َ
َطاَعِنَوَمْنَعَصاُهْمَفَقْدَعَصاِنَوَمْنأ

َ
َطاَعُهْمَفَقْدأ

َ
أ

ْنَتَقَع
َ
َماَءأ ِسُكاهَّلُلالّسَ ْمُيْ َرِنَوِبِ

َ
ْنك

َ
ْمَفَقْدأ ِمْنُ

ً
َرَواِحدا

َ
ْنك

َ
ْوأ

َ
أ

ْهِلَها؛1 
َ
يَدِبأ ْنَتِ

َ
ْرَضأ

َ ْ
َفُظاهَّلُلال ْمَيْ ِنِهَوِبِ

ْ
ِبِإذ

َّ
ْرِضِإل

َ ْ
ال

َ
َعل

حسن و حسین؟امهع؟ سّید جوانان بهشت، سپس سّید العابدین 

علی بن الحسین؟ع؟، سپس محّمد بن علی -الباقر؟ع؟- و تو 

اى جابر او را درك می کنی و آن هنگام که او را دیدى سالم مرا 

به او برسان. سپس جعفر بن محّمد الصادق؟ع؟، سپس موسی 

بن جعفر الکاظم؟ع؟، سپس علّی بن موسی الّرضا؟ع؟، سپس 

الّنقّی؟ع؟،  محّمد  بن  علی  سپس  الّتقّی؟ع؟،  علی  بن  محّمد 

به حّق  قائم  او  فرزند  الّزکّی؟ع؟، سپس  سپس حسن بن علی 

مهدى؟جع؟ اّمتم کسی که او زمین را پر از عدل و داد نماید 

آنان  جابر!  اى  باشد،  شده  ظلم  و  جور  از  پر  که  همانگونه 

جانشینان و اوصیاء و اوالد و عترت من هستند، کسی که ایشان 

را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و کسی که از آنان سرپیچی کند 

از آنان را  مرا سرپیچی کرده است و کسی که ایشان را یا یکی 

انکار کند مرا انکار کرده است، به واسطه  آنان است که خداوند 

آسمان را نگاه داشته تا بر زمین نیفتد مگر به اذن او، و به سبب 

آنان خداوند زمین را حفظ کرده تا اهلش را نلرزاند«. 

روایـات متعـّددی داریـم کـه پیامبراکـرم؟ص؟ دوازده امـام معصـوم؟مهع؟ را صریحـًا 

معّرفی کرده اسـت که به چند نمونه از آنها اشـاره می کنیم، آن هم نه از طریق شـیعه 

کـه بگوینـد تعّصـب مذهبـی اسـت، بلکـه از طریق اهل سـّنت کـه اینگونـه روایات را 

زیـاد نقـل کرده اند. 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 118. 
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1. این حدیث را »ِابن عّباس« روایت کرده است: 

َوِتْسـَعٌةِمْن َسـْنُ ُ َسـُنَوالْ َ َوالْ َناَوَعِلٌّ
َ
اهَّلل؟ص؟:أ

ُ
َرُسـول

َ
»قال

ـُروَنَمْعُصوُموَن؛1  ُمَطّهَ َسـْنِ ُ ِدالْ
ْ
ُول

مـن، علـی، حسـن و حسـین و نـه فرزنـد از فرزنـدان حسـین مطّهر 

و پـاک و پاکیـزه و معصـوم از خطـا هسـتیم«. 

2. سعیدبن مالک، عالم شافعی نیز نقل می کند که پیامبر؟ص؟ فرمود: 

ِطيـُف
َّ
الل ِنَ

َ
ـأ َنّبَ َقـْد

َ
ل َو ِنَفـاٌق ُبْغُضـَك َو ِإَيـاٌن ـَك !ُحّبُ »َيـاَعـِلُّ

ِةَمْعُصوُموَن ِئَّ
َ ْ
ِتْسـَعًةِمَنال َسـْنِ ُ ِبالْ

ْ
ُجِمْنُصل رݭݭݭِ

ُهُيْ
َ
ّن
َ
ِبيُرأ َ الْ

ُروَن؛ ُمَطّهَ

ای علـی! حـّب تـو ایمـان اسـت و بغـض تو نفـاق. خداوند لطیف 

بیـرون  امـام  ُنـه  از ُصلـب حسـین  کـه  بـه مـن خبـر داده  و خبیـر 

خواهنـد آمـد کـه معصـوم و مطّهرنـد«. 

َمـاِن يـِنِفآِخـِرالّزَ ـِذيَيُقـوُمِبالّدِ
َّ
ـِةال ّمَ

ُ ْ
َهـِذِهال ـْمَمْهـِدّيُ »َوِمْنُ

ِلـِه؛2  ّوَ
َ
ـُتِبـِهِفأ ْ

ُ
َکَمـاق

و آخرشان مهدی این اّمت است که در آخرالّزمان قیام می کند و دین 

را اجرا می کند، همانگونه که من در اّول کار بر دین قیام کردم ]او هم 

در آخر کار قیام به دین خواهد کرد و دین را زنده خواهد ساخت[«. 

3. روایت دیگر از خطیب خوارزمی که او هم از علمای سّنی است. او می گوید: 

َفقـاَب رسـول اکـرم؟ص؟ فرمـود: شـبی کـه بـه معـراج رفتـم، وقتـی بـه مقـام »َدیٰنَفَتـدّلٰ

دیٰن« رسـیدم، آنجـا خداونـد بـه مـن فرمود: 
َ
ْوا

َ
َقوَسـنا

1. بحار األنوار، ج 25، ص 188، باب5، ح 13. 
2. بحار األنوار، ج 36، ص 331، باب41. 
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 َسـْنَ ُ َسـَنَوالْ َ َوَفاِطَمـَةَوالْ
ً
ْقـُتَعِلّيـا

َ
ْقُتـَكَوَخل

َ
ـُد!َخل ّمَ »يـاُمَ

ِمـْنُنوِري؛ َسـْنِ ُ ـِدالْ
ْ
ـَةِمـْنُول ِئَّ

َ ْ
َوال

ای محّمد! من تو و علی و فاطمه و حسـن و حسـین و ُنه فرزند 

از نسـل حسـین را از نور خودم آفریدم«. 

مواِتَواَلْرِض؛ ْهِلالّسَ
َ
»َوَعَرْضُتِوليَتكْمَعٰلا

والیت شما را بر همۀ آسمانیان و زمینیان عرضه کردم«. 

ْؤِمِنَن؛ ُ َهاَکاَنِعْنِديِمَنالْ
َ
ْنَقِبل َ »فَ

هر که ]والیت شما را[ قبول کرد، من او را مؤمن می دانم«. 

اِفِريَن؛
َ
ك

ْ
»َوَمْنَجَحَدَهاَکاَنِعْنِديِمَنال

و هر که ]والیت شما را[ انکار کند، در نظر من کافر است«. 

ْنَتَراُهْم؛
َ
أ ّبُ ِ

ُ
ُدت ّمَ :َياُمَ

َ
قال َّ »ثُ

سـپس بـه مـن فرمـود: ای محّمـد! دوسـت داری آنهـا را ببینـی؟ 

]هنـوز بـه دنیـا نیامـده بودند[گفتـم: بلـه«. 

َسن َ َوفاِطَمةَوالْ َعْرِشَفَنَظْرُت،َفِاذاَعِلّ
ْ
میِنال ْنُظرِاَلٰ

ُ
:ا

َ
»قال

َسنوعلبنالسنومّمدبنعلوجعفربنمّمدو ُ َوالْ

موسبنجعفروعلبنموسومّمدبنعلوعلبنمّمدو

ْم َبيَنُ ُهَکوَکٌبُدّرّیٌ
َ
ّن
َ
السنبنعلومّمداملهدیبنالسنکا

وصياُءک؛1 
َ
ُد!هؤلِءُحَججیَعلِعبادیَوُهْما ّمَ :ياُمَ

َ
َوقال

ــدم  ــردم، دی ــگاه ک ــن. ن ــگاه ک ــه ســمت راســت عــرش ن فرمــود: ب

علــی و فاطمــه و حســن و حســین و همیــن طــور دوازده امــام 

ق بن احمد الخوارزمی، بسنده عن ابی سلیمان .
ّ
1. ینابیع الموّده لذوی القربی، القندوزی، ج 3، ص 380. اخرج ابوالمؤید موف
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را اســم می بــرد و آخرینشــان، مهــدی اســت کــه او در میانشــان 

خداونــد  ســپس  می درخشــید.  درخشــان  ســتاره ای  هماننــد 

فرمــود: ای محّمــد! اینــان حّجت هــای مــن بــر بندگانــم هســتند و 

اّمــت می باشــند«.  تــو در میــان  جانشــینان 

يعـِرف
َ

حاصـل آن کـه اهـل سـّنت در حـّل مضمـون ایـن حدیـث »َمـْنمـاَتَول

ِامـامَزمانـه« متحّیـر و سـرگردانند و بـه توجیهـات غیـر منطقـی می پردازند. اّما شـیعه 

خیلـی روشـن ایـن حدیـث را بـر دوازده امـام معصـوم؟مهع؟ منطبـق می کنـد کـه طبـق 

روایـات شـیعه و سـّنی، نامشـان نقـل شـده اسـت. 

والیت ائّمه؟مهع؟، راه رسیدن به خدا

امام امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

َنا
َ
ِكْنَجَعل

َ
ِعَباَدَنْفَسُهَول

ْ
َفال َعّرَ

َ
ْوَشاَءل

َ
اهَّلَلَتَباَرَكَوَتَعاَلل »ِإّنَ

ِمْنُه؛ ِذيُيْؤَتٰ
َّ
َوْجَهال

ْ
ُهَوال

َ
ْبَواَبُهَوِصَراَطُهَوَسِبيل

َ
أ

 بندگانـش را عـارف بـه 
ً
اگـر خـدا می خواسـت، خـودش مسـتقیما

راه  درهـای  را  مـا  کـه  شـد  ایـن  بـر  بنایـش  اّمـا  می کـرد.  خـودش 

رسـیدن بـه خـودش قـرار دهـد ولـذا چـاره ای نداریـد جـز این کـه دِر 

خانـۀ مـا بیاییـد و از دِر خانـۀ مـا بـه سـوی خدا برویـد. ما وجه اهلل 

هیـم«. 
ّ
و بـاب الل

راِط ْمَعِنالّصِ ُ ْيَناَغْيَرَناَفِإّنَ
َ
َعل

َ
ل

َ
ْوَفّض

َ
َيِتَناأ

َ
َعْنَول

َ
ْنَعَدل َ »فَ

ناِکُبوَن؛1 
َ
ل

بنابراین هرکه از والیت ما اعراض کند، یا دیگری را بر ما مقّدم 

بیراهه  به  راه حق منحرف گشته و  از  که  باشد  بدارد، مطمئن 

كافی، ج 1، ص 184، ح 9.   .1
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افتاده است«. 

از حضرت امام صادق؟ع؟ سؤال شد: صراط چیست؟ فرمود: 

؛
َّ

َوَجل ِريُقِإَلَمْعِرَفِةاهَّلِلَعّزَ »ُهَوالّطَ

]صراط[ راه به سوی معرفت و شناخت خداست«. 

راُط االّصِ ّمَ
َ
ِخَرِةا

ْ
ْنياَوِصراٌطِفال

ُ
»َوُهاِصراطاِن:ِصراٌطفالّد

ْفَتَرُضالّطاَعُة؛ ُ نياَفُهَواِلماُمالْ
ُ

ِذیِفالّد
َّ
ال

صـراط، دو صـراط اسـت؛ صراطـی در دنیـا و صراطـی در آخـرت، 

اّمـا صـراط در دنیـا، امامـی اسـت کـه اطاعتـش واجـب اسـت و از 

جانـب خـدا بـه امامـت منصـوب اسـت«. 

ـِذیُهـَو
َّ
ـراِطال الّصِ

َ
َعـل ـداُهَمـّرَ ْنيـاَواْقَتـدیِبُ

ُ
»َمـْنَعَرَفـُهِفالّد

ِفالِخـَرِة؛ َ ِجْسـُرَجَهـّمَ

هر که او را در دنیا به امامت بشناسد و از او پیروی نماید، در آخرت 

از صراطی که روی جهّنم کشیده شده است به سالمت بگذرد«. 

ِخـَرة
ْ

ال ـراِطِف الّصِ َعـِن َقَدُمـُه ـْت
َّ
َزل ْنيـا

ُ
الّد يْعِرْفـُهِف  ْ

َ
َمـْنل »َو

؛1  َ َجَهـّمَ نـاِر َفَتـْردٰیف

و هر که در دنیا امام حق را نشناسد، در آخرت از صراط می لغزد 

و در جهّنم می افتد«. 

می فرمود: 

،
ً

ــال ــِهَدِلي ــُبِلَنْفِس
ُ
ــَخ،َفَيْطل ــْمَفَراِس َحُدُک

َ
ــُرُجأ ــَزَة،َيْ ــاَحْ َب

َ
ــاأ »َي

ــْب
ُ
َفاْطل ْرِض،

َ ْ
ال ِبُطــُرِق ِمْنــَك 

ُ
ْجَهــل

َ
أ ــَماِء الّسَ ِبُطــُرِق ْنــَت

َ
أ َو

1. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 21. 
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؛1 
ً
َدِليــال ِلَنْفِســَك

ای اباحمزه! شما که می خواهید چند فرسخ بیرون بروید، دلیل و 

راهنما می خواهید. آیا برای پیمودن راه های آسمان، نیاز به راهنما 

ندارید؟ در حالی که شما به راه های آسمان، ناآشناترید تا راه های 

زمین خداوند ما را راهنمای شما قرار داده است. از ما جدا نشوید«. 

کودکی امامت سه امام بزرگوار در 

اّولـی  رسـیده اند؛  امامـت  بـه  کودکـی  در  کـه  بزرگوارنـد  مـا، سـه  امامـان  میـان  در 

حضـرت امـام جـواد؟ع؟ کـه در هشـت یـا نـه سـالگی بعـد از شـهادت پـدر بزرگـوارش 

بـه امامـت رسـید. دّومیـن آنهـا حضـرت امـام هـادی؟ع؟، امـام دهـم کـه در شـش یـا 

هشـت سـالگی متصـّدی امـر امامـت شـد و سـّوم حضـرت امـام حّجـة بـن الحسـن 

منصـب  حامـل  سـالگی  پنـج  در  نیـز  حضـرت  آن  کـه  می باشـد  العسـکری؟جع؟ 

اعـای امامـت گردیـد. بـرای مـا کـه پیـرو قـرآن هسـتیم، این مطلـب هیچ اسـتبعادی 

نـدارد، مـا در قـرآن می خوانیم که حضرت مسـیح، عیسـی بـن مریم؟ع؟ طفل نوزادی 

بـوده کـه بـه نبـّوت رسـیده اسـت: 
ا؛  2  ً �ی� ِ��

�ی �نَ �نِ
َ
َ�ل َ ا��َ َو�� َ ِك�ت

ْ
َ ال �ی ِ

ا�ن َ �ت
آ
ـِ� ا

َ�
ُد الل �ی َع��ْ

�
ِ
�ن اَل اإِ

َ >�ت

مرا  و  داده  به من كتاب  بنده خدا،  »منم  ]كودك [ گفت: 

پيامبر قرار داده است«<. 

وقتی خداوند به طفل نوزادی شایسـتگی مقام نبّوت داده باشـد، چه اسـتبعادی 

دارد کـه بـه کـودک پنـج و هشـت و نـه سـاله هـم شایسـتگی مقـام امامـت داده باشـد. 

البّتـه اختـاف و اضطرابـی در میـان شـیعه هـم بود. بعضـی که ضعیف االیمـان بودند 

كافی، ج 1، ص 184، ح 10.   .1
2. سورۀ مریم، آیۀ 30. 
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می گفتنـد: یـک کـودک مثـًا هشـت سـاله چطور می شـود منصـب امامت را عهـده دار 

از مقـام والیـی  یـک محفلـی گوشـه ای  امـام جـواد؟ع؟ در  کـه  لـذا الزم شـد  و  شـود؟ 

خـودش را نشـان بدهـد؛ در حالـی کـه ظاهـرًا کـودک دو سـاله ای بود. از ِابن شـهر آشـوب 

صاحـب »مناقـب« نقـل شـده اسـت کـه امام جواد؟ع؟ بیسـت و پنج ماهـه بود؛ یعنی 

دو سـال و یک ماه همراه خدمتکارش -حاال در آغوش او یا دسـتش در دسـت او بوده 

اسـت- در گذرگاهـش بـه مسـجدالّنبی؟ص؟ رسـید در موقعـی کـه اجتماعـی از مـردم 

ـۀ منبـر بـاال رفـت و بـا وقـاری تمـام لـب بـه 
ّ
حضـور داشـتند، داخـل مسـجد شـد و از پل

سـخن گشود: 

َو ِتــِه َبِرّيَ ِمــْن اْصَطَفاَنــا َو ُنــوِرِه ِمــْن َقَنــا
َ
َخل ــِذي

َّ
ال هلِِل ْمــُد َ »الْ

ــُدْبــُن ّمَ َنــاُمَ
َ
ــاُسأ ــاالّنَ َ هّیُ

َ
ِقــِهَوَوْحِيــِهأ

ْ
َخل

َ
َمَنــاَءَعــل

ُ
َنــاأ

َ
َجَعل

ــُممــاِف
َ
عل

َ
عــَن،ا ْجَ

َ
ــُمالّنــاِسا

َ
ْعل َ َضــا؟ع؟ِایّنَواهَّلِللَ الّرِ ٍ

َعــِلّ

أَنــااهَّلُل َقــْدَنّبَ
ً
مــا

ْ
يــِهصاِئــُروَنِعل

َ
َســراِئِرِهْمَوَخواِطِرِهــْمَومــاُهــْمِال

ــِل ْه
َ
ــُرا ــولتَظاُه

َ
اهَّلِلل ْیُ

َ
عــَنَوا ْجَ

َ
ــِقا

ْ
ل َ الْ

َ
ــل َتبــاَرکَوَتعــالَقْب

ــوَنَو
ُ
ل ــُتَقــْوًلَتْعَجــَبِمْنــُهاَلّوَ

ْ
ُقل

َ
ــالِلل

َ
ْهــِلالّض

َ
ــةا

َ
باِطــِلَوَدول

ْ
ال

الِخــُروَن؛

مـن محّمـد بـن علـّی بـن موسـی الّرضـا؟ع؟ از تمام سـرائر و ضمائر 

آینـدۀ  سرنوشـت  آگاهـم،  می گـذرد  درونشـان  در  آنچـه  و  مـردم 

همـگان را می دانـم. ایـن علمـی اسـت کـه خـدا قبـل از آفرینـش 

عالـم و عالمیـان بـه مـا عنایـت فرمـوده اسـت. بـه خـدا قسـم! اگر 

شـرایط زمـان مقتضـی بـود، سـخنی می گفتم که اّولیـن و آخرین از 

شـنیدن آن بـه شـگفتی می آمدنـد«. 

بعد دست به دهان خودش نهاد و فرمود: 

ـوا
ُ
ول

ُ
ـُد!اْصُمـْتَکَمـاَصَمـَتآَبـاُؤَكَواْصِبـْرَکمـاَصَبـَرأ ّمَ »َيـاُمَ
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ُسـِل؛1  الّرُ ِمـَن َعـْزِم
ْ
ال

ای محّمـد! سـاکت شـو، آنگونـه کـه پدرانـت سـکوت کردند و صبر 

کـن آنگونـه کـه انبیـای اولوا العـزم خدا صبـر کردند«. 

دوبـاره دسـت بـه دسـت خادمـش داد و حرکـت کـرد. مـردم در حالی که انگشـت 

حیـرت بـه دنـدان می گزیدنـد، راه بـاز کـرده و زیـر لـب می گفتند: 

ُ�؛ 2  �تَ
َ
َ�ُل ِرَ�ال ْ

ح�
َ
ُ �ی �ث ُم َ��یْ

َ
ْعل

أَ
ـُ� ا

َ�
> الل

خدا بهتر مى داند رسالتش را كجا قرار دهد<. 

زآب و خــاک دگــر و شــهر و دیــار دگرنــدبا چنین ُحسن و ماحت اگر اینان بشرند

مــا انــور  دل  مشــکاة  پرتــو  دل مــا مظهــر کل، کل همگــی مظهــر مــااختــران، 

مــاَبِر ما پیِر ِخَرد، کودک ابجد خوانی است دانشــور  دل  از  ُمْقَتِبســی  فلســفی 

مـا می ترسـیم بـا همیـن قصـوری کـه در معرفـت داریـم، بمیریـم و در عوالـم پـس از 

مـرگ بهـره ای از جمالشـان نبریـم، چـرا کـه فرموده انـد: 
شاَهَدِة؛3  ُ ْعِرَفُةَبْذُرالْ َ لْ

َ
»ا

دیدار جمال خدا و اولیای خدا در عالم آخرت، محصول معرفت 

و شناخت آنان در عالم دنیاست«. 

1. بحار األنوار، ج 50، ص 108و مناقب ِابن شهر آشوب، باب معجزات امام جواد؟ع؟. 
2. سورۀ انعام، آیۀ 124. 

ة متوفقــة علــی 
ّ

3. علــم الیقیــن فیــض، ص 230، پاییــن صفحــه: )اّن المعرفــة فــی هــذه الّدنیــا بــذر المشــاهدة فــی االخــرة و اللــذ
المشــاهدة(. 
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�ا�ن �نهم:  ع�ن

�ت به وال�ی مّسک � ی �ت
ت

ی� �
ای ح�ت مع�غ

ارکان تمّسک به والیت

 مقصود از تمّسـک به والیت چیسـت؟ تمّسـک به والیت دارای سـه رکن اسـت 

کـه اگـر یکی از آنها نباشـد، تمّسـک تحّقق نیافته اسـت: 

1. معرفت به امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و تصدیق اینکه او از جانب خدا منصوب 

به والیت و امامت شده و اطاعتش در حّد اطاعت خدا و رسول خدا؟ص؟ است. 

2. محّبـت امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را در دل جـا دادن و او را بعـد از خـدا و 

رسـولش؟ص؟ محبوب تریـِن محبـوب خـود دانسـتن کـه محّبـت بـه هـر موجـود کامل، 

فطـری هـر انسـان سـلیم الفطره اسـت. 

3. عمـًا تسـلیم اوامـر و نواهـی امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه منصـوب از جانـب 

خداسـت بـودن کـه الزمـۀ عقلـی محّبـت واقعـی اسـت و در واقـع ایـن سـه چیـز -در 

مرحلـۀ تحّقـق- دنبـال هـم قـرار می گیرنـد: معرفـت، محّبـت و اطاعـت. 

حـال اگـر دیدیـم در مـورد تمّسـک به والیـت امام امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ اطاعت 

از امـر و نهـی اش تحّقـق نـدارد، می فهمیـم کـه معرفـت و محّبتـش نیـز اّدعایـی بیـش 
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نیسـت و تمّسـک بـه والیـت، تحّقـق واقعـی ندارد!

این دو بیت را بنا بر نقل، امام صادق؟ع؟ مکّرر می خوانده اند: 

ُه ْنــَت ُتْظِهــُر ُحّبَ
َ
لــَه َو ا ِ

ْ
َبديــٌع َتْعــِیال ِفعــال 

ْ
ال ِف  َعْمــُرک 

َ
ل هــذا 

ََطْعَتــُه  لَ
ً
ــک صاِدقــا ــْو کاَن ُحّبُ

َ
ُمِطيــٌعل ِيــّبُ  ــْن  ِلَ ِحــّبَ  ُ الْ ِاّنَ 

محّبتش  اظهار  حال  عین  در  و  می کنی  نافرمانی  را  خدا  »تو 

داری  که  است  نوظهوری  کار  این  خودت  جان  به  می نمایی! 

داشتی،  دل  در  را  خدا  محّبت  راستی  اگر  تو  می دهی!«  انجام 

اطاعتش می کردی؛ چه آنکه هر محّبی مطیع محبوبش می باشد. 

حاصـل اینکـه تمّسـک بـه والیـت و اذعـان بـه امامـت، پیامدهـای دشـواری دارد 

و مـرد می خواهـد کـه تـن بـه تحّمـل آنهـا بدهـد. بـه قول شـاعر: 

باشـد! باکـش  مـردان  شـیوۀ  داشـت عاشـقی  توانـی  کجـا  جهانـی  نازنیـن  تـو 

خودشان هم فرموده اند: 

َعْبـٌدُمْؤِمـٌناْمَتَحـَن
َّ

ـُهِإل
ُ
َتِمل َيْ

َ
ْمَرَنـاَصْعـٌبُمْسـَتْصَعٌبل

َ
أ »ِإّنَ

َيـاِن؛1  ِ
ْ

َبـُهِلل
ْ
اهَّلُلَقل

فـرد  جـز  و  اسـت  دشـوار  بسـیار  مـا  بـه[  ]مربـوط  کار  یقیـن  بـه 

باایمانـی کـه خـدا قلـب او را از مراحـل امتحـان ایمانـی گذرانیـده 

کنـد«.  تحّمـل  را  آن  نمی توانـد  اسـت 

نقص اساسی ما در اطاعت و تسلیم 

آن مقـدار از معرفـت و محّبـت کـه مـا داریـم، دشمنانشـان هـم داشـتند! آنچـه کـه 

آنهـا نداشـتند، اطاعـت و تسـلیم بـود. آیـا معاویـه نمی دانسـت کـه علـی؟ع؟ مولـود 

در  یگانـه مجاهـد  و  رسـول خـدا؟ص؟  دامـن  یافتـۀ  پـرورش  کودکـی  از  و  اسـت  کعبـه 

1. مستدرك الوسائل، ج 12، ص 296. 
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غـزوات و جنگ هـای اسـامی و منصـوب شـدۀ در روز تاریخـی غدیر از جانب رسـول 

خـدا؟ص؟ و بـه شـهادت رسـیدۀ در محـراب عبـادت اسـت؟!این جهـات را خـوب 

می دانسـت و او را می شـناخت، از لحـاظ محّبـت هـم فطرتـًا دوسـتدار انسـان کامـل 

بـود؛ تنهـا از لحـاظ ریاسـت طلبی حاضـر نبـود اذعـان بـه والیـت و امامتـش نمایـد و 

تسـلیمش گـردد. 

امــام  واقعــی  دوســتان  از  ضمــره«  »ضراربــن  اســت:  آمــده  نهج الباغــه  در 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بعــد از شــهادت آن حضــرت بــر معاویــه وارد شــد؛ معاویــه او را 

شــناخت و گفــت: بــرای مــن از اوصــاف علــی بگــو! ضــرار گفــت: مــرا از ایــن کار معاف 

بــدار. گفــت: نــه، معافــت نمی کنــم، بایــد بگویــی. ضــرار گفــت: 

ُه
َ
ُسـُدول

ُ
ْيـل

َّ
ْرَخـیالل

َ
ْيُتـُهِفَبْعـِضَمَواِقِفـِهَوَقـْدأ

َ
َقـْدَرأ

َ
ْشـَهُدل

َ
»َفأ

ـِلِم الّسَ
َ

ُمـل
ْ
ل َتَ

ُ
َمـل

ْ
َيِتـِهَيَتَمل ِلْ

َ
َراِبـِهَقاِبـٌضَعـل ِفِمْ َوُهـَوَقـاِئٌ

ِب
َ
أ ْيـِكَعـّنِ

َ
َيـاُدْنَيـاَيـاُدْنَيـاِإل

ُ
ِزيـِنَوَيُقـول َ اَءالْ

َ
َوَيْبِكـيُبـك


َ

يَغْيـِريل ـاَتُغـّرِ َحـاَنِحيُنـِكَهْیَ
َ

ْقِتل َتَشـّوَ ْمِإَلَّ
َ
ْضـِتأ َتَعّرَ

َرْجَعـَةِفَیـاَفَعْيُشـِكَقِصيٌر
َ

ل
ً
ثـا

َ
ْقُتـِكَثال

َّ
َحاَجـَةِلـيِفيـِكَقـْدَطل

ِريـِقَو اِدَوُطـوِلالّطَ ـِةالـّزَ
َّ
ـِكَحِقيـٌرآهِمـْنِقل

ُ
َمل

َ
َوَخَطـُرِكَيِسـيٌرَوأ

ـْوِرِد؛1  َ
ْ

ـَفِرَوَعِظـِمال ُبْعـِدالّسَ

]معاویـه![ مـن گواهـی می دهـم کـه یـک شـب علـی را در محراب 

را  تاریکـی اش  پرده هـای  شـب،  کـه  موقعـی  دیـدم،  عبادتـش 

گرفتـه،  محاسـنش  بـه  دسـت  کـه  حالـی  در  او  بـود.  فروافکنـده 

ایسـتاده بـود و همچـون شـخص مـار گزیـده ای بـه خـود می پیچید 

و بسـان غمـزده ای می گریسـت و می گفـت: ای دنیـا! ای دنیـا! از 

مـن دور شـو، آیـا بـرای فریـب دادِن مـن رو بـه مـن آورده و خـود 

1. نهج البالغۀ فیض، حكمت74. 
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را مشـتاق مـن نشـان داده ای؟ نیایـد آن روز و چـه بسـیار دور و 

حاصل نشـدنی اسـت این آرزوی تو. غیر مرا بفریب که مرا نیازی 

بـه تـو نیسـت مـن تـو را سـه طالقـه کـرده ام و دیگـر رجوعـی در 

کار نخواهـد بـود.1 زندگانـی تـو کوتـاه، ارزش تـو انـدک و آرزوی تـو 

پسـت اسـت. وای که توشـۀ راه اندک اسـت و راه دراز و سـفر دور 

و ورودگاه]عالـم بـرزخ و محشـر[بس بـزرگ اسـت«. 

سـخن ضـرار در بیـان گوشـه ای از حـاالت علـی؟ع؟ کـه بـه اینجـا رسـید، حـال 

معاویـه دگرگـون شـد و اشـکش جـاری شـد و بـا آسـتین خـود اشـک چشـمش را پـاک 

کـرد و گفـت: خـدا رحمـت کنـد ابوالحسـن را، او چنیـن بـود کـه گفتـی؟! حـال ای 

ضـرار! انـدوه تـو در فـراق او چگونـه اسـت؟ گفـت: ماننـد انـدوه مـادری کـه در کنـارش 

سـر فرزنـدش را بریـده باشـند. 

منظــور اینکــه معاویــه هــم علــی؟ع؟ را بــه صفــات کمــال از زهــد و عبــادت و 

ــود  ــم ب ــودش حاک ــر وج ــس ب ــوای نف ــی ه ــناخت، ول ــجاعت و... می ش ــت و ش عدال

و نمی توانســت پــا روی اهــواء نفســانی خویــش از حــّب مــال و جــاه بگــذارد و تســلیم 

ــردد.  ــام گ ــام هم ــت آن ام والی

حال ما هم علی؟ع؟ را به داشـتن صفات کمال می شناسـیم، ولی آیا می توانیم 

اتیـاِن واجبـات و تـرک محّرمـات از حـرام کاری و  پـا روی هواهـای نفسـانی خـود در 

حرامخـواری بگذاریـم و عمـًا تسـلیم آن امـام همـام گردیـم؟! 

دوستداران  از  هم  را  خود  حال  عین  در  و  نمی توانیم  که  پنهان  چه  خودمان  از 

جّدی امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می شماریم و صدها لعنت و نفرین نثار معاویه ها 

به عنوان دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین؟ع؟ می نماییم و خود را به عنوان یک 

ذیجعلنامناملتمّسكنبولية
ّ
گروه ممتاز دارندۀ این شعار مهّم الهی»المدهَّللال

كه شوهرش سه بار او را طالق داده باشد، دیگر آن شوهر حق رجوع به آن زن نخواهد داشت.  1. زنی 



171

ا� امام�ت � م��ت �ت �� �ت و م���� م���ن

واقعی  معنای  به  متمّسک  گفتیم:  آنکه  حال  و  می نماییم  ارائه  اميراملؤمنن؟ع؟«

آن کسی است که دارندۀ سه رکن اساسی نسبت به مقام اقدس صاحب والیت 

رکن  دو  نباشد،  کار  در  اطاعت  آن  اگر  که  »اطاعت«  »محّبت«،  »معرفت«،  باشد: 

»معرفت« و »محّبت« نیز به معنای واقعی اش تحّقق نخواهد داشت. 

مرید بی معرفت!

حـال مـا بـه خـود بنگریـم و ببینیم ما چقدر در مقـام عمل به فرامین خدا و اولیای 

خـدا؟مهع؟ همیـن حـرف شـیطان را می زنیـم کـه مـن آن نیسـتم کـه فـان کار واجـب را 

کـه گفتـه ای انجـام بـده، انجـام بدهـم و فـان کار را کـه گفتـه ای تـرک کـن، تـرک کنـم. 

گفتـه ای: ای تاجـر! ربـا نخـور، می خـورم. ای مسـلمان! خمـس بـده، نمی دهـم. ای 

زن! از خانـه بی حجـاب بیـرون نیـا، می آیـم و عجیـب اینکـه در عیـن حـال بـا گرمـی و 

داغـی فریبنـده ای روز عیـد غدیـر بـه هـم می رسـیم و می گوییـم: 

ؤِمنـَنَو ُ ميِرالْ
َ
ـكَنِبوليـِها َتَمّسِ ُ نـاِمـَنالْ

َ
ـِذیَجَعل

َّ
ْمـُدهلِِلال َ لْ

َ
»ا

ِه؟مهع؟«. اَلِئَّ

ٖی و تمّسـک به والیت امیرالمؤمنین 
ّ
خداوند متعال را شـاکریم که به ما توفیق تول

و  ـی 
ّ
تول واقعـی  معنـای  گفتیـم  آنکـه  حـال  و  اسـت  داده  را  معصـوم؟مهع؟  امامـان  و 

تمّسـک بـه والیـت، تـن دادن بـه حکومـت مطلقـۀ علـی؟ع؟ اسـت و او را حاکـم بـر 

تمـام نواحـی وجـودی خویـش از افـکار و اخـاق و اعمـال قـرار دادن اسـت. نه فقط به 

او اظهـار محّبـت کـردن و لفظـًا او را مـوال و مقتـدای خـود دانسـتن کـه سرسـخت ترین 

دشـمنانش نیـز او را لفظـًا بـا همیـن عناویـن می پذیرفتنـد. 

م از تاریـخ غدیـر را شـنیده ایم کـه وقتی رسـول خدا؟ص؟ بـه امر خدا، 
ّ
ایـن فـراز مسـل

علـی؟ع؟ را بـه والیـت و امامـت منصـوب فرمـود و دسـتور داد همـۀ آنـان کـه حاضـر 

در صحنـه بودنـد بـا آن حضـرت بـه عنـوان »ولـّی و مـوال« بیعـت کننـد، اّولین کسـانی 
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کـه پیـش قـدم در ایـن امـر شـدند همـان دو نفر)ابوبکـر و عمـر( بودنـد کـه جلـو آمدنـد و 

دسـت علـی؟ع؟ را بـه گرمـی فشـردند و گفتنـد: 

ُمؤِمـٍن ِ
ّ

صَبْحـَتَمـْولیَوَمـولکل
َ
بيطاِلـبا

َ
ـَکياْبـَنا

َ
ل َبـّخٍ »َبـّخٍ

َوُمؤِمَنـٍه؛1 

تبریک، تبریک ای پسـر ابیطالب! این مقام و منصبی که نصیبت 

شـد و مـوالی مـن و مـوالی هـر مـرد و زن باایمـان شـدی، بـر تـو 

مبـارک باد«. 

حـال آیـا آن دو نفـر بـا ایـن جملـۀ زیبـا کـه بـه زبـان آورده و اظهار تمّسـک بـه والیت 

یـا خیـر؟! همـان دو نفـر نیـز  بـه والیـت علـی؟ع؟ شـدند  کردنـد، در واقـع متمّسـک 

اّولیـن کسـانی بودنـد کـه بـه سـتیز بـا امـام؟ع؟ برخاسـتند و او را از حاکمّیـت بـر اّمـت 

کنـار زدنـد و همچنیـن آن جمعّیـت انبـوه قریـب بـه یکصدوبیسـت هـزار نفـر کـه روز 

غدیرخـم بودنـد و بـا آن ولـّی منصـوب خـدا بیعـت بـه امامـت و والیت کردنـد؛ پس از 

رحلـت رسـول خـدا؟ص؟ نقـض بیعـت کـرده و بیسـت و پنـج سـال آن امـام بـه حـق را 

منـزوی سـاختند و تـن زیـر بـار حکومتـش ندادنـد، بـا اینکـه آن حّجـت خـدا را بهتر از 

مـا می شـناختند و معرفـت بـه صفـات کمالـش داشـتند و طبعـًا اظهـار محّبت به آن 

حضـرت نیـز می نمودنـد. تنهـا کـم و کسری اشـان در »مسـألۀ اطاعـت« بـود کـه مطیـع 

فرمانـش نبودنـد. 

حـال مـا هـم از لحـاظ اظهـار معرفـت و محّبت نسـبت بـه مقام رفیـع آن »ولّی  اهلل 

االعظـم؟ع؟« کـم و کسـری نداریـم، شـب و روز عیـد غدیـر جشـن و چراغانـی داریـم، 

محافـل و مجالـس مـدح و ذکـر فضایـل و مناقـب بـه پـا می کنیـم، بـه زیـارت آقایـان 

علمـا و سـادات می رویـم و تبریـک می گوییـم کـه: 

كر( )571ق(، دارالفكر، ج42،  یخ دمشق، الشافعی، ابی القاسم علی بن الحسن )ابن عسا 1. بحار األنوار، ج 21، ص 387؛ تار
ص 233. 
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ؤِمنـَنَو ُ ميِرالْ
َ
ـكَنِبوليـِها َتَمّسِ ُ نـاِمـَنالْ

َ
ـِذیَجَعل

َّ
ْمـُدهلِِلال َ لْ

َ
»ا

ِه؟مهع؟«.  اَلِئَّ

و تنهـا کـم و کسـری کـه داریـم »مسـألۀ اطاعـت« اسـت کـه مطیـع فرمـان نیسـتیم. 

ی و تمّسـک به والیت به معنـای واقعی اش نداریم. اظهار معرفت 
ّ
بنابرایـن مـا هـم تول

و محّبـت عـاری از اطاعـت، تمّسـک بـه معنای واقعی نیسـت!! 

قّصه ای را مرحوم عّامۀ مجلسی؟حر؟ نقل کرده اند که عرض می کنم: 

مردی به نام علی بن خالد گفته اسـت: روزی شـنیدم مردی را در شـام دسـتگیر 

کـرده و بـر گردنـش زنجیـر نهـاده، بـه عـراق آورده انـد و بـه اّتهـام ایـن کـه اّدعـای نبـّوت 

کـرده اسـت زندانـش کرده انـد. مـن تعّجـب کـردم و خواسـتم او را از نزدیـک ببینـم کـه 

چگونـه آدمـی اسـت. رفتـم بـا زندانبان هـا رابطـه ای برقـرار کردم تـا ترتیب ماقاتـم را با 

او دادند. وقتی رفتم و او را دیدم و صحبت کردم، او را آدم عاقل و فهمیده ای یافتم و 

دیدم معقول نیسـت او اّدعای نبّوت کرده باشـد. پرسـیدم مطلب چه بوده که شـما 

را مّتهـم کرده انـد؟ گفـت: اصـل جریـان ایـن اسـت کـه مـن در شـام در جایـی معـروف 

بـه رأس الحسـین مّدت هـا مشـغول عبـادت بـودم تـا یـک روز دیـدم مـرد بزرگـواری نزد 

مـن آمـد و گفـت: برخیـز و همـراه من بیا، من نیز مانند کسـی که مجذوب شـده باشـد 

از جـا برخاسـتم و همراهـش شـدم. چنـد قدمـی کـه رفتیـم بـا کمـال تعّجـب دیـدم در 

مسـجد کوفـه هسـتم! از مـن پرسـید اینجـا را می شناسـی؟ گفتـم: بلـه، اینجا مسـجد 

کوفـه اسـت. او مشـغول نمـاز شـد و مـن هـم نمـاز خوانـدم. بعـد حرکـت کـرد و مـن هـم 

دنبالـش رفتـم، چنـد قـدم کـه رفتیـم دیـدم در مسـجد مدینـه هسـتم، فرمـود: اینجـا را 

می شناسـی؟ گفتـم: بلـه، اینجا مسـجد مدینه اسـت. 

آنجـا هـم مشـغول نمـاز و زیـارت شـد، مـن هـم نمـاز خوانـدم و زیارت کـردم. بعد از 

چنـد قدمـی کـه رفتیـم، دیـدم در مّکه و در مسـجدالحرام هسـتم! طـواف بیت کردیم 

و نمـاز خواندیـم. بعـد از چنـد لحظـه دیـدم در جـای اّول خـودم یعنـی در شـام و در 
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رأس الحسـین؟ع؟ هسـتم! خیلـی تعّجـب کـردم کـه ایـن چـه سـیری بـود. او هـم از 

چشـم مـن غایـب شـد. 

همـان  مـکان  همـان  در  بـاز  دیگـر  سـال  و  گذشـت  جریـان  ایـن  از  سـال  یـک  تـا 

شـخص نـزد مـن آمـد و بـه مـن گفـت: برخیـز و بـا مـن بیـا؛ بـاز همـان برنامـۀ سـال قبـل 

تکرار شـد. وقتی که به موضع خودم در شـام برگشـتم و او خواسـت از من جدا شـود، 

قسـمش دادم کـه تـو را بـه حـق آن کسـی کـه ایـن قـدرت را بـه تـو داده اسـت، خـود را 

معّرفـی کـن. تأّملـی کـرد و فرمـود: مـن »محّمـد بن علی بن موسـی الّرضا؟ع؟« هسـتم. 

فهمیـدم کـه حضـرت امـام جـواد؟ع؟ اسـت. 

این مطلب گذشت و مردم باخبر شدند و در مجالس نقل شد تا به گوش وزیر 

آل  با  و  بود  جّباری  آدم  عّباسی  خلیفۀ  وزیر  زیات،  عبدالملک  محّمدبن  رسید. 

علی؟ع؟ هم دشمنی داشت. او دستور داد مرا بردند و بدون مقّدمه زنجیر بر گردنم 

نهادند و مّتهمم کردند که اّدعای نبّوت کرده ام؛ مرا اینجا آورده و زندانم کرده اند. 

علـی بـن خالـد گویـد: مـن خیلـی دلـم بـه حـال او سـوخت کـه چنیـن مـرد بزرگـوار 

و محترمـی را اینگونـه گرفتـارش کرده انـد. گفتـم: مایـل هسـتی گـزارش حـال تـو را بـه 

وزیـر بدهـم؟ شـاید بـرای او اشـتباه شـده باشـد. گفـت: مانعی نیسـت. من بـرای وزیر 

نوشـتم کـه حـال او چنیـن اسـت و اّدعـای نبـّوت نکـرده و مّتهمـش کرده انـد و امیدوار 

بـودم کـه آزادش کننـد ولـی پـس از مّدتـی جواب آمد، دیدم زیر آن نوشـته اسـت: به او 

بگـو همـان کسـی کـه تـو را در یـک روز از شـام بـه کوفـه و مدینـه و مّکـه بـرده و برگردانـده 

اسـت، هـم او بیایـد و تـو را از زنـدان بیـرون بیـاورد. 

خیلـی  اسـت.  کـرده  برخـورد  کینه توزانـه  و  گرفتـه  مسـخره  بـه  را  مطلـب  دیـدم 

و  بدهـم  دلـداری اش  و  ببینـم  را  او  دوبـاره  و  بـروم  گرفتـم  تصمیـم  و  شـدم  متأّسـف 

بگویـم فعـًا چـاره ای نیسـت، صبـر کـن تـا شـاید فرجـی حاصـل شـود. وقتی کـه به در 

زنـدان رفتـم دیـدم غوغـا و ازدحـام عجیبـی در اطـراف زنـدان برپاسـت. پاسـبان ها و 
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زندانبانان شـدیدًا مضطربند و این سـمت و آن سـمت می روند و سـخت ناراحتند. 

پرسـیدم چـه شـده اسـت؟ گفتنـد: آن مـرد شـامی کـه اّدعـای نبـّوت کـرده و محبوس 

بـود مفقـود شـده اسـت. بـا ایـن کـه درهـای زنـدان بسـته بـوده و هیـچ معلـوم نیسـت 

چـه شـده؟ آیـا بـه زمیـن فـرو رفتـه یـا بـه آسـمان صعـود کـرده؛ نفهمیدیـم! مـن بـا خـود 

گفتـم: بلـه، همـان کسـی کـه او را در یـک روز از شـام بـه کوفـه و مدینـه و مّکـه بـرده و 

برگردانـده نجاتـش داده اسـت. 

همیـن علـی بـن خالـد)راوی جریـان( گفته اسـت: مـن اّول، زیدی مذهـب بودم؛ 

یعنـی از امـام سـّجاد؟ع؟ بـه ایـن طـرف معتقـد بـه امامـت ائّمـۀ دیگـر نبـودم، آن روز 

امـام جـواد؟ع؟ و دیگـر  بـه امامـت  و  را فهمیـدم  بینـا )مسـتبصر( شـدم و حقیقـت 
امامـان؟مهع؟ معتقـد شـدم.1

تـا  معرفـت اسـت کـه  بـه مقـام والیـت کسـب  بـه هـر حـال قـدم اّول در تمّسـک 

شـد. نخواهـد  منجـر  اطاعـت  بـه  و  نمی آیـد  پدیـد  واقعـی  محّبـت  نشـود  حاصـل 

1. بحار األنوار، ج 50، ص 38. 
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�ا�ن دهم:  ع�ن

یعهۀ امام�یّه �
�یه �ش ا�ب هۀ �غ ر�ت

غ
�غها � �ت

اّولین سنگ بنای انحراف!

همانطور که قبًا اشاره کردیم واقعًا عجیب است آخرین ساعات عمر شریف 

رسول اکرم؟ص؟ است و اصحاب در کنار بسترش حاضرند. فرمود: دوات و قلمی 

از من گمراه نشوید. جناب عمر که  تا پس  و نوشته شود  بیاورید که مطلبی بگویم 

حاضر بود فهمید رسول خدا؟ص؟ پس از بارها که راجع به خافت علی؟ع؟ سخن 

گفته است باز برای آخرین بار می خواهد دربارۀ همان مطلب چیزی نوشته شود فورًا 

ُجرَحْسُبناکتاُباهَّلل«1، )العیاذباهلل( مرد تبدار  َیْ
َ
ل

َ
ُجل الّرَ به سخن درآمد و گفت: »ِاّنَ

است! و هذیان می گوید و دوات و قلم الزم نیست کتاب خدا برای ما کافی است!

این سـخن بی اسـاس، اّولین سـنگی بود که برای سـاختمان انحراف و اختاف 

1. سّر العالمین، ص 40؛ الطبقات الكبری، ج 2، ص 243و244 ؛ مسند احمد، ج 3، ص 346؛ مجمع الزوائد، ج 4، ص390 
و 391.
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اّمت اسـامی بر زمین نهاده شـد و اّمت واحده را به هفتاد و سـه گروه و بیشـتر مبّدل 

سـاخت. حـال مـا بـه دنباله روهـای ایـن گفتـار خـاف عقـل و وحـی می گوییـم: ای 

آقایـان محتـرم! اگـر خـوِد شـما فرضـًا عمـری زحمـت کشـیده و گوهـری فوق العـاده بـه 

دسـت آورده ایـد وقتـی بخواهیـد مسـافرتی برویـد آیـا آن گوهـر را میـان کوچـه و خیابـان 

فـرد  بـه دسـت  را  اینکـه آن  یـا  ببـرد  و  بـردارد  را  تـا هـر کـه خواسـت آن  رهـا می کنیـد 

امینی از بسـتگان خود می سـپارید و برای سـعی در مخالفت آن سـفارش های مؤّکد 

می نماییـد؟!

طبیعـی اسـت کـه چنیـن می کنیـد، حـال انصـاف بدهیـد آیـا پیامبراکـرم؟ص؟ بـا 

گوهـر گرانبهـای قـرآن کریـم کـه گوهـری گرانبهاتـر از آن در عالـم وجـود نـدارد بـه هنـگام 

رحلـت از دنیـا چگونـه معاملـه کـرد آیـا آن امانـت و ودیعـۀ الهـی را کـه وسـیلۀ هدایت 

بشـر و تأمیـن کننـدۀ سـعادت ابـدی عالـم انسـان اسـت و خداونـد حکیـم آن را بـه 

دسـت امیـن وحیـش سـپرده بـود و او پـس از یـک عمـر زجـر کشـیدن ها و خـون دل 

خوردن هـا کـه در حفـظ و حراسـت آن متحّمـل شـده بـود در موقع رحلـت از این عالم 

بـدون اینکـه آن را بـه فـرد امیـن آگاه از اهّمیـت فوق العـادۀ ایـن امانـت خـدا بسـپارد 

در میـان مـردم رهـا کـرد و رفـت تـا هـر کـه توانسـت بـه قـدرت برسـد و زمـام حکومـت بر 

مـردم را بـه دسـت بگیـرد، ایـن کتـاب آسـمانی را بـه فکـر خـود تفسـیر و تأویـل کنـد و 

بگویـد کتـاب خـدا بـرای مـا کافـی اسـت. آیـا این چنیـن کاری کـه شـما اهل تسـّنن به 

رسـول خـدا؟ص؟ نسـبت می دهیـد انصافـًا کار عقایـی اسـت یـا از دیـدگاه عقـای 

عالـم، کاری اسـت نشـأت گرفتـه از جهـل و سـفاهت؟!
؛  1 

ً
�ا �ی ا َك��ِ ً��

ُ
��نَ ُعل

ُ
�ل �تُ َ ا �ی َ ٰ� َعم�

َ
َ�ال

ُ� َو�تَ
َحا�نَ ْ���ُ<

ه است و از آنچه مى گويند بسى والاتر است<. 
ّ

او ]پاك و[ منز

1. سورۀ اسراء، آیۀ 43.
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بدیهـی اسـت وقتـی پیامبـر اسـام؟ص؟ بـدون تعییـن خلیفـه و ُمبّیـن قـرآن از دنیـا 

ـی اسـام اعـّم از یهـود و نصـارا و دیگـران کـه تـو دهنـی از 
ّ
بـرود دشـمنان وحـدت مل

پیامبـر اکـرم؟ص؟ خورده انـد و در کمیـن نشسـته اند، فرصـت مناسـبی پیـدا می کننـد 

تـا ریشـۀ اسـام و قـرآن را برکَننـد. وقتـی می بیننـد حکومـت اسـامی بـه دسـت افـراد 

ریاسـت طلب افتـاده اسـت آنقـدر نقشـه ها طـرح می کننـد تـا دل حاکـم اسـامی را 

بـه خـود جلـب کـرده، او را غـام حلقـه بـه گـوش خـود سـازند و سـپس وظیفـۀ او را 

مشـّخص کـرده و او را وادار بـه اجـرای برنامه هـای از پیـش تنظیـم شـدۀ خـود نماینـد 

ـت اسـام بـه خـود می آینـد و می بیننـد ای عجـب! اسـاس دیانـت و 
ّ
و یـک وقـت مل

ّیـت بـه هـم ریختـه و اّمـت مسـلمان ماننـد یـک لقمـۀ چـرب و نـرم در دسـت یهـود 
ّ
مل

و نصـارا رّد و بـدل می شـوند اینجاسـت کـه عقـای عالـم بـه عقـل پیامبـر اسـام؟ص؟ 

می خندنـد!! و می گوینـد آیـا او نمی دانسـت کـه ایـن گوهـر گرانبهـای قـرآن، نیـاز بـه 

نگهبانـی امیـن و علیـم و قدیـر دارد و آن را نبایـد بی حافـظ و نگهبـان رهـا کـرد و رفـت 

و اّمـت خـود را بـه ایـن نابسـامانی ها و تیـره روزی مبتـا سـاخت؟! 

کامل نبودن دین بدون والیت

نعمت بزرگ خدا بر بشر »نعمت دین« است که تمام اسباب و وسایل حیاتی 

را در راه تأمین هدف می افکند و در نتیجۀ هدایت ها و راهنمایی های دین است 

پا و زبان، عقل و هوش و سایر قوا و شرایط برای انسان  که چشم و گوش، دست و 

»نعمت« می شوند و در طریق نیل به هدف، آدمی را کمک می کنند و سعادت ابدی 

او را فراهم می سازند و اگر »نعمت دین« از بشر گرفته شود، تمام قوا و شرایط زندگی 

انسان از راه هدف اصلی خلقت منحرف گشته تمام »نعمت ها« تبدیل به »نقمت 

و بال« می گردد و آدمی را به وادی های سوزان بدبختی و هاک ابدی می کشاند. آن 

وقت باید دید »نعمت دین« در پناه چه نیرویی باید محفوظ بماند تا بتواند حیات 
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بشر را تدبیر کند و در صراط مستقیم به سوی هدف پیش ببرد. چون بدیهی است 

که دین و قانون آسمانی، هر چقدر هم که جامع و کامل باشد، از خوْد قدرت تدبیر 

ندارد؛ بلکه نیاز به یک مدّبر معصوم الهی دارد که با تدبیر عادالنه و حکیمانۀ او به 

مرحلۀ اجرا گذاشته شود تا حیات بشر را منّظم کند و دنیا را برای او »نعمت« گرداند. 

و آن مدّبـر معصـوم الهـی همـان اسـت کـه مـا او را »امـام و ولـّی امـر« می نامیـم و 

تدبیـر و ادارۀ حکیمانـۀ او را »والیـت« معّرفـی می کنیم. »والیت« یعنی اداره و رهبری 

ـت بـه منظـور رسـاندن بـه مقصـد. 
ّ
جمعیـت در راه هـدف و تدبیـر شـئون حیاتـی مل

کیست؟  ولّی امر ما 

ولـّی امـر، در درجـۀ اّول، خـدا و خالـق مهربـان انسـان اسـت کـه بـا وضـع قوانیـن 

و َجْعـل دین هـای آسـمانی، هدایـت و تدبیـر حیـات بشـر را بـه عهـده گرفتـه اسـت. 
�ِر؛ 1 

� ال�ن�ُ
َ
ل َما�تِ اإِ

ُ
ل

�نَ ال�ن�ُ ُهم ِم� ُ ���ِ
حنْ ُ

�ا �ی َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
�ُ ال ـُ� َوِل�ی

َ�
>الل

خداوند سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند. آنان 

را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى برد<. 

ُهْم؛ 2 
َ
ٰ� ل

َ
ا َمْ�ل

َ
�نَ ل ِ��ی ا�نِ كَ

ْ
 ال

�ن�َ
أَ
�ا َوا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
� ال

َ
ـَ� َمْ�ل

َ�
 الل

�ن�َ
أَ
ا ِلَك ��ِ

>دنَٰ

چرا كه خدا سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند، 

ولى كافران را سرپرست ]و يارى [ نيست< . 

مــردم منحــرف از راه خــدا، مدّبــر امــر ندارنــد و عاقبــت ســر از هــاک ابــدی در 

می آورنــد. 

در درجـۀ دّوم، ولـّی امـر بشـر رسـول عظیم الّشـأن خداسـت کـه آورنـدۀ دین اسـت 

و شریعت. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 257. 
2. سورۀ محّمد، آیۀ 11. 
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ا 
َ
م�َ ل

ُ ُهْم �ث �نَ �یْ َ �� �َ َ��
َ َما �ث �ی ُم�َك �نِ

�
ِك حَ ُ

ٰ� �ی
��نَ َ��ت�َ ِم�نُ �أْ ُ ا �ی

َ
َك ل �

ا َوَر��ِ
َ
ل

>�نَ
ًما؛ 1  ْسِل�ی

ُم�ا �تَ
�
َُسِل �تَ َو�ی �یْ

�نَ
ا �تَ َ م� ا ِم� ً ِسِهْم َ�َ���

�نُ �ن
أَ
�ی ا ِ

ُدوا �ن ح�ِ
َ
�ی

تا تو را ]ای رسول![ حاكم مطلق بر خود ندانند و تبعّيت 

بى چون و چرا از اوامرت نكنند، به راه اصلى خود نيفتاده اند 

و به مقصد نهايى خود نخواهند رسيد<. 

در درجـۀ سـّوم، ولـّی امـر آن کسـی اسـت کـه خـدا و رسـول خـدا؟ص؟ او را بـه عنـوان 

کـه  باشـند  کـرده  تعییـن  جمعّیـت  امـور  مدّبـر  و  هـادی  و  دیانـت  مجـری  و  حافـظ 

می فرمایـد: 

ا�تَ 
َ
ل

ُم��نَ ال��َ �ی �تِ ُ �نَ �ی �ی ِ �ن
َ�
�ا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
ُه َوال

ُ
ـُ� َوَرُ��ل

َ�
ُم الل

ُ
ك َما َوِل�ی�ُ

�ن�َ >اإِ
؛ 2 

َكا�تَ َوُهْم َراِكُ���نََ ��نَ ال�ن�َ �تُ �أْ ُ َو�ی

ايمان  كه  كسانى  و  اوست  پيامبر  و  خدا  تنها  شما،  ولّى 

و در حال  برپا مى دارند  آورده اند: همان كسانى كه نماز 

ركوع زكات مى دهند<. 

ْم ؛ 3 
ُ

ك ْمِ� ِم�ن
أَ
ا

ْ
وِل�ی ال

أُ
ُ��َل َوا ُ��ا ال��َ ِط�ی

أَ
ـَ� َوا

َ�
ُ��ا الل ِط�ی

أَ
> ا

]نيز[  را  خود  امر  اولياى  و  پيامبر  و  كنيد  اطاعت  را  خدا 

اطاعت كنيد<. 

پس نتیجۀ مطلب این شد که تمام وسایل و اسباب و شرایط حیاتی بشر، که 

از داخل وجودش یا خارج از وجودش، از آب و هوا و زمین و آسمان و زمان و مکان، 

اطراف او را گرفته و دست به دست داده اند تا حیات و زندگی او را منّظم کنند و 

جلو ببرند، تا وقتی »نعمت« برای او شمرده می شوند که او را در راه رسیدن به هدف 

1. سورۀ نساء، آیۀ 65. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 55. 
3. سورۀ نساء، آیۀ 59. 
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خداست،  پیشگاه  در  گشتن  مقّرب  و  خدا  رضای  تحصیل  که  خلقتش،  اصلی 

در  یعنی  »والیت خدا«؛  در سایۀ  نمی شود، مگر  این معنی حاصل  و  کنند  کمک 

سایۀ تدبیر و اداره و رهبری و هدایت خدا. تدبیر و هدایت خدا هم برای بشر ممکن 

نیست، مگر از راه تشریع شریعت و انزال کتاب . دین و شریعت خدا هم به دست 

بشر نمی رسد، مگر از طریق وحی و نبّوت و آمدن پیامبر. والیت و هدایت پیامبر هم 

و تعیین ولّیِ امر که  نصب امام  با  به نتیجه نمی رسد و بقایی پیدا نمی کند، مگر 

اجرا کنندۀ دیانت و شریعت است و تدبیر کنندۀ امور جمعّیت. 

بالی انحراف از والیت

پس نعمت بودن وجود عالم و آدم، بسته به دین است و نعمت بودن دین نیز بسته 

به والیت. اگر دین نباشد، تمام موجودات عالم از مسیر هدف خلقت منحرفند و اگر 

والیت نباشد دین از مجرای خود منعزل 1  است. بنابراین، نعمت اصلی در جهان 

هستی والیت است که تدبیر امور می کند و تمام موجودات را در آفاق و انفس، به مسیر 

هدف اصلی خلقت می افکند و »باُباهَّللاُلْؤٰت2ِمْنه« است و هادی الی اهلل. 

انحـراف از والیـت اسـت؛  زیـرا بشـر بـا انحـراف خـود  نقمـت و بـای واقعـی هـم 

از والیـت، تمـام موجـودات را از مسـیر هـدف منحـرف می کنـد و دنیـا و عقبـا را بـه 

سـمت جهّنـم سـوزان می کشـاند. بـه همیـن جهـت، خداونـد حکیم والیـت را کمال 

دیـن و تمـام نعمـت در قـرآن معّرفـی فرموده اسـت و بعد از اباغ والیـت امیرالمؤمنین 

علـی؟ع؟ ایـن آیـه نـازل شـد: 

�ی  ْ�َم�تِ �نِ ْم 
ُ

ك �یْ
َ
َعل َمْم�تُ  �تْ

أَ
َوا ْم 

ُ
ك �نَ ِد�ی ْم 

ُ
ك

َ
ل �تُ 

ْ
ْكَمل

أَ
ا  �َ�ْ �یَ

ْ
ال  <

ا ؛ 3  ً �ن ِد�ی اَ� 
َ
ْ�ل اإِ

ْ
ال ُم 

ُ
ك

َ
ل �تُ  �ی َوَرصنِ

1. ُمْنَعِزل: عزل شده. 

كه از آن باید وارد شد. 2. دری 

3. سورۀ مائده، آیۀ 3. 
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ن 
ّ
ر شئون حياتى بشر معی

ّ
امروز كه ولّى امر و قّيم دين و مدب

شد، نعمت تاّم و كامل من بر بشر ارزانى گرديد<. 

ــی  ــر اله ــت« و تدبی ــور والی ــو »ن ــر در پرت ــوع بش ــان و ن ــۀ انس ــد، عائل ــه بع ــروز ب و از ام

»ولــّی امــر« در مســیر هــدف خلقــت می افتــد و تمــام اســباب و وســایل حیاتــی خــود 

بــه کار  ابــدی  تأمیــن ســعادت و خوشــبختی  راه  او در  و راهنمایــی  بــا هدایــت  را 

می انــدازد و عاقبــت بــه مقصــد اعــای خــود، کــه رســیدن بــه مقــام قــرب بــه خالــق 

جهــان اســت، نایــل می گــردد:

ْؤِمُنوَن؛1  ُ يْفَرِحالْ
ْ
»َفِبذِلَکَفل

پس مؤمنان بدین سبب باید خشنود باشند«. 

؛ 2  ُس��نَ ا�نِ َ �ن ُم�تَ
ْ
ِس ال

ا�نَ َ �ن �تَ �یَ
ْ
ل

ِلَك �نَ
�ی دنَٰ ِ

> َو�ن

شك است، و 
ُ

هر آن، م
ُ

و بهشتيان بنوشند از ]باده اى كه [ م

در رسيدن به اين ]نعمتها[ مشتاقان بايد بر يكديگر پيشى 

گيرند<. 

پـس، روشـن شـد کـه چگونـه علـی و آل علـی؟مهع؟ اولیـای نعـم و صاحبـان همـۀ 

هسـتند.  نعمت هـا 

خدا هم فرموده است: 
ـُ�؛ 3 

َ�
ُم الل

ُ
ك ْ�� ِ��

حْ
ُ
�ی �ی ِ

ُ���ن ِ��
ا�ت�َ

َ ـَ� �ن
َ�
��نَ الل ُ��� حِ

ْم �تُ �تُ �ن ُك�ن ْل اإِ
>�تُ

من  از  داريد،  دوست  را  خدا  اگر  شما  پيامبر![  ]ای  بگو: 

پيروی نماييد ]و التزام عملى به دستورات من داشته باشيد[ 

1. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج  5، ص 71.
2. سورۀ مطّففین، آیۀ 26. 

3. سورۀ آل عمران، آیۀ 31. 
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تا خدا هم شما را دوست بدارد ]و به سعادت ابدی نائلتان 

گرداند[<. 

امام عسکری؟ع؟ در نامه اش فرموده است: 

ْم؛
ُ
ُوُجوِهك

َ
ْنَعاِمَعل

َ ْ
َهُبوَنَکال

ْ
ْيَنَتذ

َ
ْمَوأ

ُ
ْيَنُيَتاُهِبك

َ
»َفأ

پـس شـما را بـی خبـر از عواقـب کار، بـه کجـا می برند و شـما مانند 

چهارپایـان سـر بـه پایین گرفته کجـا می روید«. 

ُفُروَن؛1 
ْ
َباِطِلُتْؤِمُنوَنَوِبِنْعَمِةاهَّلِلَتك

ْ
َتْصِدُفوَنَوِبال ّقِ َ »َعِنالْ

از حـق اعـراض کـرده بـه باطـل ایمـان می آوریـد و بـه نعمـت خـدا 

کفـر می ورزیـد«. 

این نکته شایان دّقت است که در قرآن کریم از "دین" تعبیر به "نعمت" شده: 
؛ 2 �ی ْ�َم�تِ ْم �نِ

ُ
ك �یْ

َ
َمْم�تُ َعل �تْ

أَ
ْم َوا

ُ
ك �نَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْ�َ� ا �یَ

ْ
> ال

امروز ]روز نصب على؟ع؟ به ولایت[ دين شما را كامل و 
 

نعمتم را بر شما تمام نمودم<. 

دیـن نعمـت خداسـت و راسـتی نعمـت »دیـن«  آیـۀ شـریفه نشـان می دهـد کـه 

منشـأ تمـام نعمت هاسـت، یعنـی تمـام ابـزار و وسـایل زندگـی اگـر در مسـیر دیـن قـرار 

گرفـت نعمـت اسـت و اگـر از مسـیر دیـن خـارج شـد نقمـت اسـت. چشـم بـی دیـن 

نقمـت اسـت، زبـان بی دیـن، گـوش بی دیـن، ثـروت بی دیـن و همـه بـا و نقمتنـد 

و مایـۀ بدبختـی و شـقاوت انسـانند. حـال ایـن نعمـِت دیـن نیـز اگـر افتـاد بـه دامـن 

والیـت علـی؟ع؟ نعمـت بودنش باقی اسـت و اگر از دامن والیـت کنار افتاد، خودش 

می شـود نقمـت و بـای آدم سـوز و لـذا خـدا دربـارۀ قـرآن می فرمایـد: 

1. تحف العقول، ص 485. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 3. 
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ُد  �ی ِ �ن
َ �ی ا 

َ
َول �نَ  �ی ِم�نِ ُم�أْ

ْ
ل

�
ِل َوَرْحَم�تٌ  اٌء 

َ �ن ِ �ث ُهَ�  َما  �نِ 
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ال ِم�نَ  ُل  �

ِ �ن
�نَ
>َو�نُ

َساًرا؛ 1  ا �نَ
َ� ل  اإِ

�نَ اِلِم�ی
َ ال�ن�

برای  است  رحمت  و  شفا  مى كنيم  نازل  آنچه  قرآن  از  ما 

مؤمنان و بر ظالمان جز تباهى چيزی نمى افزايد<. 

یعنی این قرآن وقتی شفا و رحمت است که با بیاِن ولّی معصوم منصوب از جانب 

خدا، همراه باشد و همین که از ولّی خدا یعنی از علی و آل علی؟مهع؟ جدا شد به دست 

معاویه ها و ابوحنیفه ها افتاد دیگر شفا و رحمت نخواهد بود بلکه سبب خسارت و 

تباهی خواهد شد!پس دین نعمت است به شرط این که به دامن والیت بیفتد. 

پس به حکم قرآن، علِیّ ولّی نعمت اصلی و اساسی و سرچشمۀ کّل نعمت های 

به  بسته  نیز  دین  بودن  نعمت  و  »دین«  به  بسته  م 
َ
عال بودن  نعمت  است.  الهی 

علی؟ع؟ است. پس نعمت اصلی و اساسی امام علی؟ع؟ است. 

کفران نعمت با حذف والیت

حـال بنگریـد آن کسـانی کـه علـی؟ع؟ را از مسـند والیـت کنـار زدنـد و غیـر او را در 

جـای او نشـاندند، تـا چـه حـّد کفـران نعمـت کرده انـد. قـرآن نیـز می فرمایـد: 
ً�ا؛ 2 

ـِ� ُك�نْ
َ�
ْ�َم�تَ الل �ا �نِ

ُ
ل

د�َ �نَ ��َ �ی ِ �ن
َ�
� ال

َ
ل َ� اإِ

ْم �تَ
َ
ل

أَ
>ا

آيا نديدی آن كسانى را كه نعمت خدا را تبديل به كفر 

نمودند<. 

عجب تعبیر لطیفی است؛ نفرموده: 

؛
ً
واُشكَراهَّلِلکْفرا

ُ
ل

َ
ِذيَنَبّد

َّ
َتَرإَلال ْ

َ
»أل

آیا ندیدی کسانی را که شکر خدا را به کفر تبدیل کردند؟«.

1. سورۀ اسراء، آیۀ 82. 
2. سورۀ ابراهیم، آیۀ 28. 
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»کفر« عادتًا در مقابل »شکر« است و نفرموده: شکر را تبدیل به کفر کردند، بلکه 

فرمود نعمت را تبدیل به کفر کردند، یعنی خدا گفته بود نعمت من »دین« است و 

»دین« هم وقتی »نعمت« است که به دامن علّیِ ولّی بیفتد. پس کسانی که علی را 

کنار زدند و دیگری را جای او نشاندند نعمت خدا را تبدیل به کفر کردند. 
َ�اُر؛1 �تَ

ْ
َس ال

�أْ َها ۖ َو��ِ
ْ��نَ

َ
ْ�ل َ َم �ی

َه�ن�َ َ َ�اِر * �� َ��
ْ
ْ�َمُهْم َداَر ال

�ا �تَ
ُ�
َ�ل

أَ
> َوا

به  را  آنها  و  آوردند  فرود  م 
ّ

جهن هلاكتگاه  به  را  خود  قوم   

قرارگاه بدی داخل كردند<. 

 
�ن�َ اإِ

َ �ن ُ��ا 
َم�ت�َ �تَ ْل 

�تُ ِلِه  �ی ِ���َ َع�ن  �ا 
ُ�
ل �نِ �یُ

�
ِل َداًدا  �ن

أَ
ا ـِ� 

َ�
ِلل �ا 

ُ
َ�ل َ >َو��

اِر؛ 2 
َ � ال�ن�

َ
ل ْم اإِ

ُ
َ�ك َمِ��ی

كه  صورتى  ]در  دادند  قرار  طاعت  در  شريک  خدا  برای  و 

كنند  اطاعت  را  على  و  رسول  و  خدا  تنها  بودند  ف 
ّ

موظ

دانستند[.  خود  طاع 
ُ

م خدا  كنار  در  هم  را  ديگری  آنها 

مستقيم  صراط  از  را  مردم  كه  بود  اين  منظورشان  اينان 

بهره   
ً
فعلا بگو  آنان[  به  پيامبر!  ]ای  كنند.  منحرف  حق 

پايان  بدانيد[ كه  ولى  اين زندگى زودگذر دنيا  ]از  بگيريد 

كارتان آتش است. 

مصـداق ایـن آیـه همـان کسـانی هسـتند که نعمت وجـود علی را کنـار زدند و کفر 

را به جای او نشـاندند و اّمت اسـامی را از صراط مسـتقیم حق منحرف سـاختند و 

بـه راه جهّنـم و هاک ابـدی انداختند.

1. سورۀ ابراهیم، آیات28و29. 
2. همان، آیۀ 30. 
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دهم:  ارن �ا�ن �ی ع�ن

�ت به وال�ی ن � اصال�ت د�ی

امور عبادی مقّدمه ای برای معرفت به امامت

بـه  انقابـی،  اسـام  اّدعـای  عیـن  در  خـام،  و  ناپختـه  افـراد  بعضـی  متأّسـفانه 

احـکام عبـادی دیـن اعتنـای چندانـی ندارنـد و بـرای مسـائل اجتماعـی و سیاسـی 

و اقتصـادی اهّمیـت بیشـتری قائـل می شـوند. گویـی، این هـا خبـر ندارنـد کـه ایـن 

»دیـن« اصالـت از آِن عبـادت اسـت و اگـر  مسـلک یـک مسـلک دینـی اسـت. در 

مسـائل دیگـر مقّدمـۀ عبـادت شـد، جـزو دیـن اسـت؛ وگرنـه خـارج از دیـن اسـت و 

جنبـۀ دنیـوی محـض دارد و هـر مسـلمان آگاهـی می دانـد کـه دنیـا در منطـق دیـن، 

جنبـۀ تطّفلـی1 و َتَبعـی دارد و صرفـًا بـرای رفـع نیـاز ضـروری مـورد توّجـه قـرار می گیـرد و 

نـه بیشـتر کـه لطمـه بـه حیـات ابـدی در عالـم آخـرت بزنـد. 

مع االسف شنیده می شود که افرادی جاهل و مغرور با نظر تحقیر می نگرند به 

کسانی که پایبند به خواندن زیارت عاشورا و دعای ندبه و زیارت جامعه هستند 

و با لحنی تمسخرآمیز می گویند: دنبال کارهای اصیل در دین بروید و سیاست و 

اقتصاد دین را زنده کنید. 

1. تطّفل: دنباله روی. 
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اینان نمی دانند که دعا و زیارت و تضّرع به درگاه خدا و توّسل به اولیای خدا به منزلۀ 

روح و جان در پیکر احکام و قوانین دینی ماست؛ وگرنه آن قوانین و احکام، فرضًا در 

حّد اعا نیز اجرا شود، اگر خالی از دعا و توّسل باشد تازه، هم ردیف با کّفار خواهیم بود و 

محکوم به عذاب ابدی خواهیم شد. البّته، کسی نگفته است که تمام هّمتان مصروف 

دعا و زیارت شود و عاطل از سیاست و اقتصاد باشید؛ بلکه می گوییم: اصالت در دین 

از آِن عبادت است و دعا و زیارت و سایر مطالب مقّدمۀ آن است؛ آنگاه امور عبادی نیز 

در دین اصالت ندارد، بلکه آن امور نیز مقّدمه  ای برای معرفت و شناخت مقام والیت و 

امامت و تقّرب به آن مقام و حرکت روحی به سوی امام؟ع؟ است. 

روح دین، تبعّیت از امام مبین

امـر عبـادت  بـرای تسـهیل  بایـد مقّدمـه ای  قوانیـن دنیـوی دیـن  و  تمـام احـکام 

باشـد و امـر عبـادت، اعـّم از نمـاز و روزه و حـّج و نیـز مقّدمـه ای بـرای تقـّرب و ارتباط با 

امـام ؟ع؟ . دیـن از نظـر مـا وقتـی صحیـح و کامـل اسـت کـه تمـام احـکام و شـرایعش 

در مسـیر والیـت و امامـت علـی و آل علـی ؟مهع؟ بـه مرحلـۀ اجـرا در آیـد؛ وگرنـه باطـل 

اسـت و بی اثـر. فـرق اساسـی شـیعه بـا سـّنی همیـن اسـت. سـّنیان تمـام احـکام و 

شـرایع اسـام اعـّم از احـکام دنیـوی و عبـادی را دارنـد )البّتـه، اختـاف در بعضـی 

مـا هـم دارنـد؛  از  بهتـر  و ظاهـرًا  نیـز هسـت(  امـور عبـادی  موانـع در  و  و شـرایط  اجـزا 

طوافشـان  و  سـعی  و  حـّج  ماسـت،  جماعـت  نمـاز  از  باشـکوه تر  جماعتشـان  نمـاز 

چشـمگیرتر از حـّج و سـعی و طـواف ماسـت، تـاوت قرآنشـان خـوش لحن تـر و پر سـر 

و صداتـر از تـاوت قـرآن ماسـت. آنچـه ندارنـد روح و جـان دیـن اسـت کـه والی علـی 

و آل علـی؟مهع؟ اسـت. آن هـا از مسـیر خارجنـد و بیراهـه می رونـد. آدمـی کـه بـا بـدن 

سـالم سـوار بـر مرکـب رهـوار مـی رود اّما از مسـیر خارج اسـت و بیراهه مـی رود، طبیعی 

اسـت کـه بـه هـدف نمی رسـد و بـه جـای کعبـه سـر از ترکسـتان در مـی آورد. 
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مرده بودن دین بدون روح والیت 

نیـز متصـّور اسـت، یعنـی  بـه همیـن کیفّیـت، مـرگ و حیـات در دیـن و اسـام 

دیـن هـم مـرده و زنـده دارد. اسـامی کـه همـۀ اعضـا را دارد؛  نمـاز، روزه، حـّج، عمره، 

جهـاد، امـر بـه معـروف دارد ولـی روح والیـت در آن نباشـد، ایـن اسـام، مـرده اسـت. 

یعنـی آن خاصیتـی کـه بایـد داشـته باشـد، هـم دنیـا را تنظیـم و هـم آخـرت را آبـاد 

کنـد، آن خاصیـت را نـدارد. ایـن اسـام تـا روح والیـت و امامـت در آن دمیـده نشـده 

باشـد، مـرده اسـت و اثـر حیاتـی خود را نمی بخشـد. نمـاز آن، نماز زنده نیسـت. نماز 

هسـت، خیلـی هـم بـا آب و تـاب اسـت، ولـی آن نمـاز، زنـده نیسـت. روزه هسـت، 

روزۀ مـرده اسـت. حـّج هسـت، حـّج مـرده اسـت. جهـاد هسـت، جهاد مرده اسـت. 

برای این که آن روحی که باید در آن دمیده شـود و زنده اش کند و او را در آن مسـیری 

کـه خـدا قـرار داده بـه حرکـت درآورد، نیسـت. اگـر روح والیـت در آن دمیـده شـود، بـه 

اسـاِم زنـده و دیـِن زنـده تبدیـل می شـود. بـا ایـن جمـات می گوییـم: 
ْم؛1 

ُ
اهَّلُلَتَعاَلِديَنُهِبك ِيَ ُيْ ٌةَحّتَ

َ
ْمُمَعّد

ُ
ك

َ
»َوُنْصَرِتل

و یـاری ام بـرای شـما مهیاسـت، تـا آنکـه خدای تعالـی دینش را به 

دسـت شـما زنده کند«.

یعنـی تـا شـما اهـل بیـت رسـالت نباشـید، دیـن خـدا زنـده نمی شـود و حیـات 

نمی کنـد.  پیـدا 

گفتـه شـد کـه در ظاهـر، انسـان مـرده بـا زنـده هـر دو یـک صـورت هسـتند. انسـان 

اّمـا یـک چیـزی انسـان زنـده دارد کـه  مؤمـن و کافـر ظاهـرًا هـر دو یـک جـور هسـتند 

انسـان مـرده نـدارد و انسـان مؤمـن چیـزی دارد کـه انسـان کافـر نـدارد. اسـام بـدون 

والیـت علـی؟ع؟ نیـز ظاهـرًا اسـام هسـت اّما مرده اسـت. اعضا و جـوارح دارد، نماز 

كبیره. یارت جامعه  1. ز
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و روزه و حـّج و... دارد، تـاوت قـرآن دارد، اّمـا روح نـدارد، زنـده نیسـت. 

لذا در دعاها و زیارت ها از جمله در دعایی که در غیبت امام زمان؟جع؟ می خوانیم: 

ُقْرآَن؛1 
ْ
َكال ْحِيِبَوِلّيِ

َ
َوأ ُهّمَ

َّ
»الل

خدایا! به سبب ولّیت، قرآن را زنده کن«. 

قـرآن، معنـا  ااّل احیـای  و  قـرآن هـم می میـرد  کـه  ایـن عبـارت معلـوم می شـود  از 

تـا زنـده شـود.  نداشـت. بایـد مـرده باشـد 
اُكْم؛2 َ ْ��ی

أَ
ا

َ ا �ن ً ْمَ�ا�ت
أَ
ْم ا �تُ �ن

ُ
> َوك

 شما مرده بوديد و خدا شما را زنده كرد<. 

تـا مـرده نباشـد، احیـا معنـا نـدارد. از این عبارت معلوم می شـود که گاهی اسـام 

و قـرآن می میـرد، بایـد زنـده شـود و حیاتـش فقـط بـه دسـت ولـّی زمـان؟جع؟ اسـت. 

او می توانـد زنـده کنـد. یعنـی گاهـی قـرآن می میـرد و آثـار خـودش را نمی بخشـد. قـرآن 

هسـت ولـی آثـارش نیسـت، نـور نیسـت. ذکـر و شـفا نیسـت. قـرآن ذکـر اسـت، سـراپا 

یـاد و هـوش اسـت؛  بیداری و شفاسـت. 
؛ 3  اٌء َوَرْحَم�تٌ

َ �ن ِ �نِ َما ُهَ� �ث
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ُل ِم�نَ ال �

ِ �ن
�نَ
>َو�نُ

نازل  است  رحمت  و  درمان  مايه  مؤمنان  براى  را  آنچه  ما  و 

كرديم<. 

مـا قـرآن زیـاد داریـم. در همـۀ خانه هـا قـرآن هسـت و بـا لحـن زیبـا و خـوب خوانده 

می شـود؛ اّمـا زنـده نیسـت. آن حیاتـی کـه بایـد بـه جامعـه ببخشـد، نـدارد. جامعـه، 

قـرآن دارد، اّمـا »حیـات قرآنـی« نـدارد. امـام معصـوم؟ع؟ بایـد بیایـد و زنـده کنـد. 

كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 515.  .1
2. سورۀ بقره، آیۀ 28. 

3. سورۀ اسراء، آیۀ 82. 



ا�ن�ت امام�ت روح د�ی

190

ُقْرآن؛1 
ْ
َكال ْحِيِبَوِلّيِ

َ
َوأ ُهّمَ

َّ
»الل

خدایا! به سبب )ولی ات(، قرآن را زنده کن«. 

ْيَتَة؛2  َ وَبالْ
ُ
ُقل

ْ
ْحِيِبِهال

َ
»َوأ

این دل های مردۀ مسلمانان را به وسیلۀ او )ولّی ات( زنده کن«. 

دل هـا  هـم  و  می میـرد  قـرآن  هـم  یعنـی  اسـت.  آمـده  حیـات  مـورد،  دو  هـر  در 

می میرنـد و هـر دو نیـاز بـه احیـا دارنـد. ایـن مـردم همـه مسـلمانند، نمـاز می خواننـد، 

مّکـه می رونـد، اّمـا دل هـا مـرده اسـت. اینهـا بایـد زنـده شـوند و حیاتشـان بـه دسـت 

اسـت.  زمـان؟جع؟  ولـّی 
َة؛3 

َ
ْهَمل ُ اَمالْ

َ
ْحك

َ ْ
َةَوال

َ
ل َعّطَ ُ ُدوَدالْ ُ ِقْمِبِهالْ

َ
»َوأ

حـدود الهـی تعطیـل می شـود و احـکام الهـی رهـا می شـود ]تـا او 

بیایـد همـۀ اینهـا را احیـا کنـد[«. 

ْدِبِهَمااْمَتَحیِمْنِديِنَك؛ »َوَجّدِ

بوسیلۀ او آنچه از دینت محو شده، تجدید حیات کن«. 

ِتَك؛ ْرِمْنُسّنَ َكَوَغّيِ ِ
ْ

ِمْنُحك
َ

ل ْصِلْحِبِهَماُبّدِ
َ
»أ

بوسـیلۀ او آنچـه از احکامـت تبدیـل و جابه جـا شـده و از سـّنتت 

دگرگـون شـده، اصـالح کـن«. 

؛
ً
َجِديدا

ً
َيَدْيِهَغّضا

َ
َيُعوَدِديُنَكِبِهَوَعل »َحّتَ

تا به دست او دین تو به شادابی برگردد و از کهنگی و پژمردگی 

به در آید«. 

كمال الدین و تمام النعمة، ج  2، ص 515.  . 1
2. همان.
3. همان.
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ِبْدَعَةَمَعُه؛1 
َ

ِعَوَجِفيِهَول
َ

ل
ً
»َصِحيحا

آن چنـان صحیـح و سـالم گـردد کـه هیـچ گونـه انحرافـی در آن 

نباشـد«.  بدعتـی همراهـش  و  نشـود  دیـده 

پس این جمله را که می خوانیم: 
ْم؛2 

ُ
اهَّلُلَتَعاَلِديَنُهِبك ِيَ ُيْ ٌةَحّتَ

َ
ْمُمَعّد

ُ
ك

َ
»َوُنْصَرِتل

و یـاری ام بـرای شـما مهّیاسـت، تـا آنکـه خـداى تعالـی دینـش را 

بوسـیله شـما زنـده کنـد«. 

مربـوط بـه »حیـات دیـن« اسـت و نشـان می دهـد، حیـات اسـام و حیـات دیـن، 

بسـته بـه »والیـت و امامـت« ائّمـۀ دین؟مهع؟ اسـت. همان طور که در قرآن آمده اسـت: 
�ی  ؛3  ْ�َم�تِ ْم �نِ

ُ
ك �یْ

َ
َمْم�تُ َعل �تْ

أَ
ْم َوا

ُ
ك �نَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْ�َ� ا �یَ

ْ
> ال

امروز كه روح ولایت و امامت در پيكر دين دميده شد، دين 

 تمام و كمال رسيد و مرضى خدا شد<. 
ّ

زنده شد و به حد

روح دین، والیت علی و آل علی؟مهع؟ 

مـا معتقدیـم، روح دیـن و قـرآن، همـان والیـت علـی و آل علـی؟مهع؟ اسـت کـه اگـر 

ایـن کنـار بـرود، توحیـد و نبـّوت و معـاد همچـون پیکری بی روح خواهند شـد و خالی 

از اثـر. رسـول خـدا؟ص؟ فرموده اسـت: 

ِتَوَمـْن ُنُبـّوَ ـاَجَحـَد َ
َ

َفِإّن َبْعـِدي ِإَماَمَتـُهِمـْن
ً
»َمـْنَجَحـَدَعِلّيـا

َتـُه؛4  ُرُبوِبّيَ اهَّلَل َجَحـَد َفَقـْد ِت ُنُبـّوَ َجَحـَد

كمال الدین و تمام النعمة، ج  2، ص 514.  . 1
كبیره. یارت جامعه  2 . ز

3. سورۀ مائده، آیۀ 3. 
4. بحار األنوار، ج 8، ص 365. 
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نپذیرفته  نبّوت مرا  نپذیرد،  از من  را بعد  امامت علی  کسی که 

است و کسی که نبّوت مرا نپذیرد، ربوبّیت خدا را نپذیرفته است«. 

پـس مـا بـر اسـاس دالیـل متقـن، اعتقـاد بـه ایـن داریـم کـه: اگـر والیـت نباشـد، 

نبـّوت نیسـت و اگـر نبـّوت نباشـد، اعتقـاد بـه ربوبّیـت و توحیـد هـم تحّقـق نیافتـه 

اسـت. سلسـلۀ معـارف ماننـد حلقه هـای زنجیـر بـه هـم مّتصلنـد، یـک حلقـه کـه 

گسـیخته شـود، بقیـه هـم بـه دنبـال هم از دسـت می روند. کسـی کـه امامت حضرت 

ایـن  در  و  منکـر شـده  را  ائّمـه؟مهع؟  امامـت همـۀ  منکـر شـود،  را  موعـود؟ع؟  مهـدی 

الوهّیـت  و  ربوبّیـت  نتیجـه  در  و  را هـم منکـر شـده  اکـرم؟ص؟  نبـّوت رسـول  صـورت 

اهلل؟ج؟ را منکـر شـده اسـت. 
ناَفُهَوکاِفٌر؛1 

َ
ْعداِئناَوالّظاِلَنل

َ
ِفُکْفِرا »َوَمْنَشّکَ

هـر کـس در کفـر دشـمنان مـا و سـتم کننـدگان بـر مـا شـک کنـد، در 

واقـع کافـر اسـت«. 

گروه مغضوب خدا در روز قیامت سه 

در روایت دیگری آمده است: 

ِیْم؛ ّکِ ِقَياَمِةَولُيزݦَ
ْ
ْمَيْوَمال ْیِ

َ
َيْنُظُراهَّلُلِإل

َ
َثٌةل

َ
»َثال

سه گروهند که روز قیامت، خداوند نه با آنها حرف می زند، نه 

به آنان نگاه می کند و نه ]از موجبات عذاب[ پاکشان می سازد«. 

گروه اول:

َعیِإَماَمًةِمَناهَّلِل؛
َ
»َمِناّد

یکی، کسی که اّدعای امامت از جانب خدا بکند«. 

1. بحار األنوار، ج 8، ص 366. 
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و بگویـد، مـن از جانـب خـدا حـق جانشـینی پیامبـر را دارم، و در واقـع آن چنـان 

نباشد.

گروه دّوم: 

ِمَناهَّلِل؛
ً
»َوَمْنَجَحَدِإَماما

و دیگر کسی که امام منصوب از جانب خدا را منکر شود«. 

گروه سوم: 
؛1 

ً
ِمَنِصيبا

َ
ْسال ِ

ْ
َماِفال ُ لَ ّنَ

َ
»َوَمْنَزَعَمأ

و ]سـّوم[ کسـی کـه گمـان کنـد آن دو گـروه نامبـرده، بهـره ای از 

دارنـد«.  اسـالم 

این سه گروه در قیامت از رحمت خدا مطرود و محروم خواهند بود. 

میزانی برای سنجش والیتمداری 

َنـا َبـُهَفـِإْنَشـاَرَکُهِفُحّبِ
ْ
َيْمَتِحـْنَقل

ْ
َنـاَفل ـَمُحّبَ

َ
ْنَيْعل

َ
َراَدأ

َ
»َمـْنأ

ْسـَناِمْنـُه؛2 
َ
ـاَول ْيـَسِمّنَ

َ
َنـاَفل َعُدّوِ ُحـّبَ

کسی که می خواهد بداند آیا محّبت ما در دلش جا گرفته یا نه، 

باید قلب خود را بیازماید؛ اگر دید در قلب خویش اندک گرایشی 

به دشمنان ما دارد، در این صورت بداند که او از ما نیست و ما 

نیز از او نیستیم ]و هیچ گونه ارتباطی با هم نداریم[«. 

برخـی خیـال می کننـد آنهـا خدماتی به اسـام داشـته اند و کارهـای خوبی انجام 

داده انـد؛ در صورتـی کـه اینـان اگـر بداننـد بـا آن گنـاه و جنایـت بزرگی که آنهـا مرتکب 

شـدند، چـه لطمـه ای بـه اسـام و اّمت اسـامی زدنـد، آن وقت می فهمنـد که در کنار 

كافی، ج 1، ص 374.   .1
2. بحار األنوار، ج 24، ص 317. 
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آن جنایـت، ایـن کارهـا خدمـت محسـوب نمی شـود. آن جنایت عظیم کـه دِر خانۀ 

والیـت را بـه روی مـردم بسـتند و آن کسـی را کـه از جانـب خـدا منصـوب بـه والیـت و 

امامـت بـود کنـار زدنـد، دیگـر هیـچ کار خیـری در کنـار آن گنـاه بـزرگ، ارزش نخواهـد 

داشـت. کار باید بااخاص و برای خدا باشـد. اگر انسـان تمام اموالش را صرف فقرا 

کنـد ولـی مخلـص نباشـد، در نـزد خـدا ارزشـی نخواهـد داشـت. شـاهد قرآنـی ایـن 

مطلـب ایـن آیۀ شـریفه:

 �ِ �نِ
آ
ا

ْ
ال  �ِ�ْ �یَ

ْ
َوال ـِ� 

َ�
الل ِ�� ِم�نُ  �أْ ُ �ی ا 

َ
َول اِس 

َ ال�ن� اَء 
َ ِر�أ ُه 

َ
َمال �تُ  �نِ �ن ُ �ی �ی  ِ �ن

َ�
ال  <

ً�ا 
ْ
ُ� َصل

َ
َ�ك �تَ

�نَ ٌل  َوا��ِ  �ُ َصا��َ
أَ
ا

َ �ن َ�ا��ٌ  �تُ  �ِ �یْ
َ
َ�ا�نٍ َعل

ِل َص�نْ َ ُه َكَم�ث
ُ
ل َ َم�ث

�نَ

 �َ�ْ �تَ
ْ
ال ْهِد�ی  َ �ی ا 

َ
ل ـُ� 

َ�
َوالل �ا  َكَس��ُ ا  َ م� ِم� ٍء  ْ �ی

َ �ث  �ٰ
َ

َعل ِدُرو�نَ  �تْ َ �ی ا 
َ� ل

؛1  �نَ ِ��ی ا�نِ كَ
ْ
ال

 همانند كسى كه مال خود را برای نشان دادن به مردم 

او  ندارد؛  كار  جزا  روز  و  خدا  به  ايمان  و  مى كند  انفاق 

همچون قطعه سنگى است كه بر آن قشر نازکى از خاک باشد 

و بذرهايى در آن افشانده شود و باران درشت به آن ببازد و 

همۀ خاک ها و بذرها را بشويد و آن را صاف و خالى از خاک 

و بذرها كند. آنها از كاری كه انجام داده اند چيزی به 

دست نمى آورند و خدا كافران را هدایت نمى كند<. 

بـه ِصـرف ایـن کـه مـن خدمـت کـرده ام، پـول داده ام، جهـاد کـرده ام و ایـن همـه 

بـدون خلـوص نّیـت در نزد خدا مقبول نمی باشـد. کسـی که امـام منصوب از جانب 


ً
خـدا را کنـار زده و دشـمن خـدا شـده اسـت، چگونـه ممکـن اسـت عملـش )خالصـا

ِلَوْجـهاهَّلل( انجـام شـده باشـد و مرضـّی خـدا باشـد؟! آنـگاه رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 

1. سورۀ بقره، آیۀ 264. 
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ِم
َ

ْسـال ِ
ْ

ـَعِرْبَقـَةال
َ
ْسـِلِمَنِقيـَدِشـْبٍرَفَقـْدَخل ُ اَعـَةالْ »َمـْنَفـاَرَقَجَ

ُعُنِقِه؛1  ِمـْن

کسـی کـه از جماعـت مسـلمین جـدا شـود و تفرقـه در میـان اّمـت 

اسـالمی ایجـاد کنـد، از ربقـۀ اسـالم بیـرون رفتـه اسـت«. 

سؤال کردند: یا رسول اهلل!مقصود از جماعت مسلمین کیانند؟ فرمود: 
وا؛2 

ُّ
َوِإْنَقل ّقِ َ ْهِلالْ

َ
اَعُةأ »َجَ

آنها جماعت اهل حق هستند؛ اگرچه تعدادشان کم باشد«. 

اّتحـادی  آن  و  جماعـت  آن  نیسـت.  مـاک  غوغـا،  و  شـور  و  جمعّیـت  زیـادی 

اسـت:  فرمـوده  هـم  خـدا؟ص؟  رسـول  و  باشـد  حـق  محـور  بـر  کـه  اسـت  مقـّدس 
؛3  ٍ

َمَعَعِلّ ّقُ َ َوالْ ّقِ َ َمَعالْ »َعِلٌّ

علی با حق است و حق با علی است«. 

ایـن روایـت متواتـر بیـن فریقیـن از شـیعه و سـّنی اسـت که ماک اهل حـق بودن را 

نشـان می دهـد و می گویـد، علـی بـا حـق وحق با علی اسـت. یعنی محـور حق، علی 

اسـت و حق آن اسـت که بر محور علی بچرخد. در نتیجه، آن جماعتی، جماعت 

مسـلمین خواهنـد بـود و بـه آنهـا بایـد پیوسـت کـه بـر محـور علـی بچرخنـد و شـیعه و 

دوسـتدار علی محسـوب شـوند و از دشـمن او تبّری جویند.

كافی، ج 1، ص 405.   .1
2. بحار األنوار، ج 2، ص 265. 

3. همان، ج 38، ص 29. 
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دهم:  �ا�ن دوارن ع�ن

ان امام علی؟ع؟ به دو��ت ی �
ت
ار� �بسش

از حضرت امام صادق؟ع؟ منقول است که فرمود: 

م؛
ُ
ْيك

َ
َمَعل

َ
ال

َ
ك

ْ
ُرَهَذاال َکّرِ

ُ
اأ »َقِداْسَتْحَيْيُتِمَّ

مــن بــس کــه ایــن ســخن را بــرای شــما تکــرار کــرده ام، از تکــرارش 

شــرمنده می شــوم«. 

و آن این که: 

ْهَوى
َ
َغَنْفُسُهَهاُهَناَوأ

ُ
ْنَتْبل

َ
ْنَيْغَتِبَطأ

َ
أ َحِدُکْمَوَبْنَ

َ
أ اَبْنَ َ »ِإّنَ

ِبَيِدِهِإَلَحْنَجَرِتِه؛

میـاِن شـما و بهشـت، ایـن مقـدار فاصلـه اسـت کـه جـان بـه اینجـا 

یعنـی،  بـه حلقشـان فرمودنـد؛  ]  اشـاره  بـا دسـت خـود  برسـد- 

انسـان محـّب علـی همیـن قـدر کـه جـان از بدنـش جدا شـد، خود 

را در بهشـت برزخـی می بینـد[«. 

؛ اهَّلِلَوَعِلّ
ُ

ِتيِهَرُسول
ْ
»يأ

]دم جان دادن[ رسول خدا؟ص؟ و علی؟ع؟ کنار محتضر می آیند«. 
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ـاَمـا ّمَ
َ
ـاُفَفَقـْدآَمَنـَكاهَّلُلِمْنـُهَوأ َ

َ
ـاَمـاُکْنـَتت ّمَ

َ
ـُهأ

َ
ِنل

َ
»َفَيُقـول

ْبِشـُروا؛1 
َ
َفأ َماَمـَك

َ
َفأ َتْرُجـو ُکْنـَت

بـه محتضـر ]کـه در حـال جـان دادن اسـت[ می گوینـد، از آنچـه 

می ترسـیدی خـدا تـو را امـان داد و آنچـه بـه آن امیـدوار بـودی 

اسـت«.  آمـاده  برایـت 

 آنگاه امام فرمود: شاد باشید ای دوستان علی! 

مالقات با امیرمؤمنان؟ع؟ به هنگام احتضار

یکـی از دوسـتان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حـال احتضـار بـود. راوی  گویـد: من رفتم و 

کنـار او نشسـتم. در لحظـات آخـر عمـرش دسـتش را باز کـرد و گفت: 

؛ يَکَيديياَعِلّ
َ
»َبَسْطُتِال

یا علی! دستم را به سوی تو دراز کردم«. 

یعنـی، حـاال دیگـر دسـتم از دنیـا منقطـع شـد. اینـک دسـت مـن اسـت و دامـان 

تـو یـا علـی! دسـت خالـی آمـده ام و جـز حـّب تـو هیـچ چیـز نـدارم؛ بـه دادم بـرس ای 

مـوالی مـن!

غریب و خسته به درگاهت آمدم رحمی

که جز والی توَام هیچ نیسـت دسـتاویز

از آن مـن  را کـه گفـت، جـان داد. پـس  ایـن جملـه  راوی می گویـد: آن محتضـر 

خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رفتـم و ماجـرا را گفتـم. بعـد برخاسـتم؛ چنـد قـدم کـه دور 

تـو کار دارد. برگشـتم. فرمـود: دوبـاره آن  بـا  آقـا  بیـا،  شـدم، خادمشـان آمـد و گفـت: 

جملـه را کـه از آن محتضـر شـنیدی بگـو. عـرض کـردم: در لحظـۀ آخر عمرش دسـت 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 163. 
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خـود را دراز کـرد و گفـت: 

؛ يَکَيِدیياَعِلّ
َ
»َبَسْطُتِال

یا علی! دستم را به سوی تو دراز کردم«.

امام صادق؟ع؟ دو بار فرمود: 
»َرآُهَواهَّلِل!َرآُهَواهَّلِل!؛1 

به خدا قسم علی را دید، به خدا قسم علی را دید«. 

گوهر والیت سرمایۀ سعادت در دنیا و آخرت

 خوشـا بـه حـال کسـی کـه تکیه گاهـش امـام علـی ؟ع؟ و لنگـرش بر دوش حسـین 

بـه  نشـاط انگیز  نـدای  ایـن  بلکـه  افتـادن،  نـه  دارد  لرزیـدن  نـه  کـه  باشـد  عزیـز؟ع؟ 

می رسـد:  گوشـش 

�تً  �ی�َ ْ�صنِ �تً م�َ �یَ ِك َراصنِ �
ٰ� َر��ِ

َ
ل ِع�ی اإِ �تُ * اْر��ِ

�ن�َ ُمْ�َم�أِ
ْ
ُس ال

�نْ
َها ال�ن�َ �تُ َ� �ی

أَ
ا ا َ >�ی

؛  2  �ی �تِ
�ن�َ َ ِل�ی �� اِد�ی * َواْد�نُ َ �ی ِع�� ِ

ِل�ی �ن اْد�نُ
َ * �ن

پروردگارت  به سوى  و خداپسند  *  خشنود  ه 
ّ
اى نفس مطمئن

بازگرد *  و در ميان بندگان من درآى *  و در بهشت من داخل شو<.

لـذا آن کسـانی کـه تکیه گاهشـان دنیـا و متاع دنیاسـت، َدِم جـان دادن می بینند 

کـه همـه سـقوط کردنـد و رفتنـد؛ نـه زنـی دارد، نـه فرزنـدی، نه رفیـق پولدار و نـه فامیل 

زورداری؛ نـه اسـکناس های انباشـته در بانـک، نـه خانـۀ عالـی و نـه مرکـب رهـواری. 

را  بدنـش  رگ هـای  دارنـد  می کنـد  احسـاس  کـه  کنـدن  جـان  شـّدت  هـم  طرفـی  از 

می ِکشـند و شـدیدترین دردهـا سـراپایش را گرفتـه اسـت. در آن حـال می بینـد کسـی 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 165. 
2. سورۀ فجر، آیات26تا29. 
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آن گوشـه ایسـتاده و قدح آبی گوارا و زالل به دسـت گرفته و می گوید: تشـنه ای؟ آبت 

بدهم. او از شّدت عطش آب می خواهد اّما آن آب به دست شیطان است و در آن 

لحظـه بـرای ِاضـال آمـده اسـت می گوید: بگـو پیامبر دروغ گفته! تـا آبت بدهم. یک 

عمـر عبـادت خـدا کـردی و اآلن می بینـی کـه بـه ایـن بدبختـی افتـاده ای. خداسـت 

کـه تـو را بـه ایـن بدبختـی انداختـه اسـت. حـاال بیـا، بـا اشـاره هـم کـه شـده اسـت، بـر 

مـن سـجده بکـن تـا از ایـن بـا نجاتـت بدهـم. در آن موقـع، بسـیار دشـوار اسـت کـه 

انسـان خود را نبازد و اطاعت از شـیطان نکند و سـرمایۀ ایمان را از دسـت ندهد. ما 

چـون فعـًا بـه سـکرات مـرگ نیفتاده ایـم، می گوییـم شـیطان غلـط می کنـد؛ چگونـه 

و بـا چـه جرأتـی می توانـد گوهـر ایمـان را از دسـتم بگیـرد؟ اّمـا آدمـی کـه در دریـا افتـاده 

و دارد غـرق می شـود و دسـت و پـا می زنـد، هـر کـس بگویـد دسـتت را بـده، می دهـد؛ 

دیگـر نمی پرسـد تـو کیسـتی؟ 

َحشيٍش؛ ِ
ّ

ل
ُ
ُثِبك َغريُقَيَتَشّبَ

ْ
ل
َ
»ا

هـر آدِم در حـال غـرق شـدن]برای نجـات یافتن[دسـت بـه دامـن 

هـر گیاهـی می زنـد«. 

کنار محتضر اولیای خدا در 

آنجاست که اگر دست انسان به دامن شیطان برسد، دیگر بدبختی و واویاست. 

اّمـا خوشـا بـه حال آن کسـی کـه گوهر ایمان و والیت علـی امیرالمؤمنین ؟ع؟ را عزیزتر 

اندکـی  می بینـد،  را  ملک المـوت  کـه  لحظـه  آن  در  اسـت.  داشـته  نگـه  جانـش  از 

َجـَزع می کنـد؛ ولـی ملک المـوت می گویـد: هیـچ وحشـت نکـن، مـن از پـدر هـم بـا 

تـو مهربان تـرم. چشـم بـاز کـن کـه چـه می بینـی. وقتـی چشـم بـاز می کنـد، می بینـد آن 

بزرگوارانـی کـه یـک عمـر محّبـت آنهـا را در دل و جانـش نشـانده اسـت، همـه بنـده 

بـه سـراغش آمده انـد. رسـول خـدا؟ص؟، علـی مرتضـی؟ع؟، صّدیقـۀ  نـوازی کـرده و 
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کبـری ؟اهس؟ و ائّمـۀ اطهـار ؟مهع؟ همـه در کنـار بسـترش نشسـته اند. همیـن کـه چشـمش 

بـه آنهـا می افتـد، اشـک در چشـمش حلقـه می زنـد و از تمـام دنیـا و مافیهـا چشـم 

می پوشـد. آنجاسـت کـه فرمـان می رسـد: 

�تً  �ی�َ ْ�صنِ �تً م�َ �یَ ِك َراصنِ �
ٰ� َر��ِ

َ
ل ِع�ی اإِ �تُ * اْر��ِ

�ن�َ ُمْ�َم�أِ
ْ
ُس ال

�نْ
َها ال�ن�َ �تُ َ� �ی

أَ
ا ا َ >�ی

؛  1  �ی �تِ
�ن�َ َ ِل�ی �� اِد�ی * َواْد�نُ َ �ی ِع�� ِ

ِل�ی �ن اْد�نُ
َ * �ن

ای روح آرامش يافته، بازگرد به سوی خدایت درحالى كه 

هم تو از او راضى هستى هم او از تو خشنود است و در ميان 

بندگان من به بهشت من درآی<. 

غنی واقعی بودن همۀ شیعیان

مـردی از شـیعه خدمـت امـام صـادق؟ع؟ آمد و عرض کرد: آقا! من فقیر شـده ام. 

امام فرمود: 

َفْقَر؛
ْ
ِعيال

َ
ْنَتِمْنِشيَعِتَناَوَتّد

َ
»أ

تو شیعۀ ما هستی و اظهار فقر می کنی؟«. 

و حال آن که: 

ْغِنياء؛
َ
ُهْما

ُّ
»شيَعُتناُکل

همۀ شیعیان ما اغنیا هستند«. 

فقیـر میانشـان نیسـت. گفـت: آقـا! چطـور فقیـر در میانشـان نیسـت؟ مـن فقیـرم. 

فرمـود: بگـو ببینـم اگـر تمـام دنیا را پر از نقره کنند و به تـو بدهند، حاضری آن محّبتی 

را کـه بـه مـا داری از دل بیـرون کنـی؟ گفـت: نـه، بـه خـدا قسـم! اگـر همـه را هـم طـا 

کننـد، مـن حاضـر نیسـتم محّبـت و والیـت شـما را از دسـت بدهـم. امـام ؟ع؟ فرمود: 

1. سورۀ فجر، آیات26 تا 29.
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پـس تـو ثروتمنـدی؛  سـرمایه ای داری کـه از همـۀ کـرۀ زمیـن کـه پـر از طـا و نقـره باشـد 

باالتـر اسـت. پـس آن کسـی فقیـر اسـت که آنچه تـو داری ندارد، مسـائل ماّدی چیزی 

نیسـت کـه بگویـی مـن فقیـرم. آنـگاه مقداری پـول عنایت فرمودند تـا جنبۀ ظاهرش 

هـم درسـت بشـود. یونس بن یعقـوب می گویـد، عـرض کـردم: 

ْنَيـا
ُ

ِمـَنالّد ِإَلَّ َحـّبُ
َ
ـْما

ُ
ِتك ّبَ َفـِیاهَّلُلِمـْنَمَ كـْمَومـاَعّرَ

َ
ـِولییل

َ
»ل

َذاِفيِرَهـا؛1  ِبَ

]آقا[بـه خـدا قسـم! ایـن والیـت و محّبتـی کـه بـه شـما دارم، از 

تمـام دنیـا و آنچـه در آن اسـت نـزد مـن محبوب تـر اسـت«. 

او خیـال می کـرد حـرف خوبـی زده اسـت. امـام؟ع؟ اندکی از ایـن حرف ناراحت 

شـد و فرمود: 

»َياُيوُنُسِقْسَتَناِبَغْيِرِقَياٍس؛

ای یونس! تو در مورد ما مقایسۀ نادرستی کردی«. 

محّبت ما را با دنیا و ما فیها مقایسه کردی؟ مگر دنیا چیست؟ 

ْوَسْتُرَعْوَرٍة؛
َ
َفْوَرٍةأ

ُ
َسّد

َّ
ِهَيِإل

ْ
ْنَياَوَماِفَیاَهل

ُ
»َماالّد

دنیا مگر چیست؟ با غذایی شکم را سیر کردن و با لباسی عورت 

خود را پوشاندن«. 

 این چیزی نیست که آن را با محّبت ما مقایسه می کنی. 
ُة؛2  اِئَ

َ
َياُةالّد َ ِتَناالْ َحّبَ َكِبَ

َ
ْنَتل

َ
»َوأ

محّبت ما )حیات ابدی( برای تو می آورد«. 

1. بحار األنوار، ج  75، ص 265.
2. بحار األنوار، ج 78، ص 265، ح 177. 
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مقام غالمی امام صادق؟ع؟

زمام استر امام؟ع؟ به دست غامشان بود که جلو مسجد ایستاده بود. مرد تاجر 

خراسانی آمد و به غام امام؟ع؟ گفت: بیا با هم معامله ای بکنیم. تو نوکری امام؟ع؟ 

را به من بده؛  من تمام ثروتم را به تو می دهم که در خراسان ثروت بسیار دارم. همۀ 

ثروتم از آن تو باشد و من غام امام صادق ؟ع؟ باشم. او خوشحال شد از این که ثروت 

با خوِد  بروم و مشورتی  سرشاری به دستش رسیده است؛ گفت: پس صبر کن من 

امام؟ع؟ بکنم. خدمت امام صادق؟ع؟ آمد و گفت: آقا! من چند سال خدمت شما 

بوده ام. حال، اگر خیری به من بخواهد برسد، شما مانع می شوید؟ فرمود: نه. عرض 

کرد: مردی می خواهد با من معامله کند. تاجری خراسانی و ثروتمند است. طالب 

این شده که غام شما باشد و من هم سر ثروت او بروم. فرمود: معلوم می شود که از ما 

خسته شده ای. اگر به ما بی رغبت شده ای، عیبی ندارد. او جای تو بیاید و تو به جای 

او برو؛ ما مانع نمی شویم. او خوشحال شد و برخاست که برود. امام صدا زد و فرمود: 

بیا، چون تو چند سال خدمت ما بودی، حّقی بر من داری؛ می خواهم نصیحتت 

کنم؛ فردای قیامت که  شود، رسول خدا متمّسک به نور جال خدا می شود و علّی 

به جّدمان، علّی  ما هم متمّسک  و  به رسول خدا؟ص؟  ما، متمّسک  مرتضی، جّد 

مرتضی، می شویم و شیعیان و دوستان ما هم متمّسک به ما می شوند و همگی با 

هم وارد بهشت خدا می شویم. حال، اگر دوست داری با ما باشی، می پذیریم و اگر 

هم می خواهی بروی، مانع نمی شویم. گفت: آقا! نخواستم. اگر تمام دنیا را هم به من 

بدهند، حاضر نیستم از در خانۀ شما بروم. من در خدمت شما و غام شما هستم. 

سپس پیش مرد خراسانی رفت و گفت: نه، من حاضر نیستم دست از غامی امام 

بردارم. مرد خراسانی گفت: پس مرا نزد آقا ببر تا خدمتشان عرض ارادت کنم. خدمت 
امام؟ع؟ رسید و عرض موّدت کرد و امام هم درباره اش دعا کرد.1

1. سفینة البحار، ج 1، ص 733 )شیع(. 
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اهلّیت قبول والیت اهل بیت؟مهع؟ 

از  هسـتند؛  یعنـی، هـم نمی گذارنـد کسـی  َمـاِة«1  ُ الْ اَدِة
َّ

»الـذ بزرگـواران  آن  آری،   

سـوی دشـمن بـه عقایـد شـیعه حملـه کنـد و سـرمایۀ اصلی اشـان را از بیـن ببـرد، هـم 

نمی گذارند شـیعه فریب شـیطنت دشـمنان را بخورد و از طریق حق منحرف گردد؛ 

لـذا در روایـت  بـه والیـت خـود راه نمی دهنـد؛ شـرایطی دارد،  را  منتهـی، ناالیق هـا 

آمـده اسـت: خیلـی سـر به سـر مردم نگذارید، مسـألۀ محّبـت ما مانند قطـرات باران 

اسـت کـه بـر زمیـن  صالـح ریختـه می شـود: 

اِس؛ ْمَوِللّنَ
ُ
ك

َ
»َمال

شما چه کار با مردم دارید«. 

واَعِنالّناِس؛
ُ
»ُکّف

زبان خود را از مردم دور نگه دارید«. 

ْمِر؛ َ ِاَلَهَذاالْ
ً
َحدا

َ
»لَتْدُعواا

شما ]با اصرار[ کسی را به امر ]والیت و محّبت[ ما دعوت نکنید«. 

بـه خـدا قسـم! آن کسـی کـه اهلّیـت نـدارد، اگـر همـۀ آسـمان ها و زمیـن بخواهنـد 

اگـر همـۀ  بـه والیـت مـا بیاورنـد، نخواهـد آمـد و آن کسـی هـم کـه اهـل اسـت،  را  او 
قدرت هـا جمـع شـوند و بخواهنـد او را از والیـت مـا بیـرون ببرنـد، نمی تواننـد.2

 خوِد موال می فرمود: 
ْبَغَضِن؛3 

َ
ْنُيْبِغَضِنَماأ

َ
أ

َ
ْؤِمِنِبَسْيِفَهَذاَعل ُ ْوَضَرْبُتَخْيُشوَمالْ

َ
»ل

اگر من با این شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم تا با من دشمن شود، 

دشمن نخواهد شد«. 

كبیره. یارت جامعۀ  1. ز
2. تحف  العقول، ص 229. 

3. نهج البالغۀ فیض، حكمت42. 
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و اگر تمام شیرینی های دنیا را لقمه ای کنم و در دهان منافق بگذارم، با من دوست 

نخواهد شد؛  چون منافق مرا دوست نمی دارد و مؤمن با من دشمن نمی شود. 

اختافات روحی بین افراد عجیب است، به قول شاعر: 

آب جوی  و  مرغزار  در  یکی  و آن یکی پهلوی او اندر عذابآن 

هـر دو کنـار هـم نشسـته اند؛ یکـی روحـی شـاد و بانشـاط دارد، آن چنـان کـه گویی 

کنـار جـوی آب و در میـان گلسـتان نشسـته اسـت و دیگـری کنـار همیـن اسـت، اّمـا 

هیـچ حـال و نشـاطی نـدارد، چشـمی خشـک و قلبـی تاریـک دارد. 

ــن ز چیســت ــده کــه ذوق ای او عجــب مان

و این عجب مانده که او در حبس کیست

هین چرا خشکی؟ که اینجا چشمه هاست

هیــن چــرا زردی؟ کــه اینجــا صــد دواســت

شـنیده اید که به شـخص می گویند بیا با هم به جلسـه و مسـجد برویم. می گوید: 

مـن اهلـش نیسـتم، تـو بـرو. ایـن در مسـجد ماننـد ماهـی در آب اسـت، او در مسـجد 

ماننـد مـوش در آب اسـت. مـوش در میـان آب دسـت و پـا می زنـد کـه بیـرون بیایـد، 

اّمـا ماهـی حیـات و شـادابی اش در آب اسـت و می خواهـد همیشـه در آب باشـد. 
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دهم:  �ن �ا�ن ��ی ع�ن

رکا�ت صلوا�ت ع و �ب
�غ �غ

آیـا صلـوات مـا موجـب رفعـت مقـام رسـول و آل رسـول؟مهع؟ می گـردد یـا نفعـی بـه 

حـال آن بزرگـواران نـدارد؟ 

نظـر بعضـی از بـزرگان هماننـد مرحـوم شـهید ثانـی؟حر؟ ایـن اسـت کـه صلـوات مـا 

نفعـی بـه حـال آن مقّربـان درگاه خدا ندارد و در رفعـت درجات آنها اثری نمی گذارد؛ 

زیـرا آنچـه از کمـاالت ممکـن بـوده، خـدا بـه آنهـا عطـا کـرده و دیگـر کمبـودی ندارنـد 

تـا بـا صلـوات مـا آن نقـص و کمبـود بـه کمـال تبدیـل گـردد. ایـن عـّده معتقدنـد کـه 

صلـوات مـا تمـام منفعتـش عایـد خـود مـا می شـود و سـبب حرکـت مـا به سـوی خدا 

آن  رفعـت درجـات  در  مـا  اگـر صلـوات  عـّده  ایـن  به نظـر  اولیایـش؟مهع؟ می گـردد.  و 

بزرگـواران مؤّثـر باشـد، الزم می  آیـد کـه اسـتکمال کامـل از ناقـص تحّقـق یابـد؛ یعنـی 

موجـود کامـل از موجـود ناقـص تحصیـل کمـال کنـد و ایـن امـری نامعقـول اسـت. 

در مقابـل، برخـی دیگـر از علمـا می گوینـد: ایـن طـور نیسـت؛ زیـرا درسـت اسـت کـه 

رسـول و آل رسـول؟مهع؟ نسـبت بـه مـا در حـّد کمـال و فـوق کمالنـد، ولـی نسـبت بـه 

خـدا، بـه هـر حـال، دچـار نقـص و کمبودنـد. از ایـن طـرف، اسـتفاضه و فیض طلبـی 
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و  و فیض بخشـی  افاضـه  آن طـرف،  از  و  اسـت  بی پایـان  و  پیوسـته  و کمال خواهـی 

کمال دهـی پیوسـته و بی پایـان. برچسـب گدایـی کـردن از درگاه خـدا بـر پیشـانی کّل 

عالـم انسـان خـورده کـه فرمـوده اسـت: 
ُد؛  1  ِم�ی حَ

ْ
�ُ ال �ی �نِ

�نَ
ْ
ـُ� ُهَ� ال

َ�
ـِ� َوالل

َ�
� الل

َ
ل َ�اُء اإِ �تَ

�نُ
ْ
ُم ال �تُ �ن

أَ
اُس ا

َ َها ال�ن� ُ� �ی
أَ
ا ا َ >�ی

خداست  تنها  و  هستيد  خدا  درگاه  فقيران  شما  مردمان!  ای 

ى حميد است<. 
ّ
كه غن

و در رأس همـۀ فقـراء الـی اهلل، رسـول اهلل؟ص؟ اسـت و کشـکول گدایـی او از همـۀ 

کمـال  از  ممکـن  کمـال  چـه  هـر  اسـت.  جادارتـر  و  وسـیع تر  عالمیـان  کشـکول های 

مطلـق در آن ریختـه شـود، بـاز جـای خالـی دارد و هرگـز پـر نمی شـود و لـذا به او دسـتور 

بگو، ای پروردگارم! بر علمم بيفزا<.  ؛2 
ً
ما

ْ
ِعل  � ِ

ْد�ن ِ رن  ِ
ْل َر���

�تُ  < می دهـد: 

اگر او به علم و کمال نیاز نداشت، از سوی خدا مأمور نمی شد و خدا نمی فرمود 

از من بخواه تا بر درجات علمت بیفزایم؛ یعنی تو ای رسول! به هر درجه از علم و 

کمال که برسی، باز به من نیازمندی و ظرفیت گرفتن از من داری و باید علی الّدوام 

از من بخواهی تا بدهم و لذا این حرف که بگوییم، صلوات ما در رفعت مقام رسول 

و آل رسول؟مهع؟ تأثیر ندارد، حرف مقبولی نیست؛  چرا که با مؤّثر بودن صلوات ما 

در رفعت مقام رسول و آل رسول؟مهع؟ محذور استکمال کامل از ناقص الزم نمی آید؛ 

زیرا آن بزرگواران از عمل خودشان استفاده می کنند، نه از عمل ما؛  ما هر چه داریم 

از آنها داریم. اگر ما عقاید حّقه و اخاق فاضله و اعمال صالحه داریم، همۀ اینها 

مولود یک عمل پیامبر؟ص؟ است. او یک عمل انجام داده است که محصول آن 

تا روز قیامت ادامه دارد. آن عملش رسالت و هدایت است. او یک عمل هدایت 

تا روز قیامت، هر کس هر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و حّج  انجام داده است و 

1. سورۀ فاطر، آیۀ 15. 
2. سورۀ طه، آیۀ 114. 
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صادر  حسنات  و  عبادات  این  تمام  شود،  صادر  کسی  از  حسنات  چه  هر  و  برود 

شده از تمام بندگان خدا، مولود یک عمل پیامبر است و تا روز قیامت تمام اینها به 

حساب آن حضرت گذاشته می شود و اعمال او محسوب می گردد. 

ارتقای درجات نبی مکّرم بعد از هر صلوات 

اگـر صلوات هـای مـا سـبب ارتقـاء درجـات آن  حضـرت می شـود، در واقـع، آن 

جنـاب از نتایـج عمـل خـود بهـره می بـرد و میوه از درخت عمل خویـش می چیند، نه 

از درخـت عمـل مـا. از بـاب مثـل، کسـی کـه مسـجدی سـاخته و از دنیـا رفتـه اسـت، 

آنچـه در آنجـا نمـاز خوانـده می شـود، بـر درجـات اخـروی او می افزایـد؛  یعنـی او ثـواب 

کار خـود را کـه بنـای مسـجد اسـت می بـرد، نـه ثـواب کار نمازخوان هـا را. او از عمـل 

خویـش اسـتفاده می کنـد، نـه از عمـل دیگـران. 

رسـول خـدا؟ص؟ یـک عمـل هدایـت و رسـالت انجـام داده اسـت کـه تـا آخریـن 

روز عمـر دنیـا و بلکـه الی االبـد، حّتـی در بهشـت بریـن و رضـوان خـدا، در دنیـا و در 

آن حضـرت  هدایـت  و  رسـالت  نـور  پرتـو  در  همـه  و  همـه  سـعادت ها  تمـام  ُعقبـٰی ، 

تحّقـق می یابـد و لـذا اگـر بـا صلوات ما درجات قرب آن جناب بـاال می رود، در واقع، 

بـا عمـل خـود آن حضـرت کـه هدایـت عالم انسـان اسـت باال مـی رود، نه بـا عمل ما؛ 

چـرا کـه عمـل مـا دنبالـۀ عمـل خـود اوسـت. پـس، مشـکل اسـتکمال کامـل از ناقص 

پیـش نمی آیـد، بلکـه در حقیقـت، اسـتکمال کامـل از عمـل خویـش اسـت، نـه از 

عمـل غیـر خـود کـه ناقص اسـت. در تشـّهد نماز مسـتحّب اسـت که پـس از صلوات 

اْرَفـْعَدَرَجَتـُه؛ ]خدایـا![ درجـۀ او ]پیامبـر[را بـاال ببـر«.  بگوییـم: »َو

ایـن دعاسـت و دعـا بـرای پیامبـر؟ص؟ چنان کـه گفتیـم، مسـتجاب اسـت. پـس، 

معلـوم می شـود کـه بـر اثـر ایـن دعـای مـا درجـۀ آن حضـرت بـاال مـی رود؛ وگرنـه، ایـن 

کار، کار لغـو و بی فایـده ای خواهـد بـود. 
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برطرف شدن چهار نوع ظلمت به برکت صلوات

اّمـا فایـده ای کـه از صلـوات عایـد مـا، کـه فرسـتندۀ آن هسـتیم، می شـود، در ایـن 

چهـار جملـه از زیـارت جامعـه کبیـره آمـده اسـت کـه چهـار نـوع ظلمـت را از چهـار 

ناحیـه از نواحـی وجـود مـا برطـرف می سـازد. توّجـه فرماییـد: 

ْم
ُ
َيِتك

َ
َناِبِهِمْنَول ْمَوَمـاَخّصَ

ُ
ْيك

َ
َواِتَنـا(َعل

َ
َتَنـا)َصل

َ
َصال

َ
»َوَجَعـل

اَرًةِلُذُنوِبَنا؛
َ
َناَوَکّف

َ
ْنُفِسـَناَوَتْزِکَيـًةل

َ
ِقَنـاَوَطَهاَرًةِل

ْ
ل ِلَ

ً
ِطيبـا

خداونــد صلــوات مــا بــر شــما و والیــت شــما را کــه مخصــوص مــا 

گردانیــده اســت، ســبب پاکــی طینــت مــا و طهــارت ارواح مــا و 

ــرار داده اســت«.  ــا ق ــارۀ گناهــان م ــا و کّف پاکســازی اخــالق م

ایـن جمـات از زیـارت جامعـۀ کبیـره نشـان می دهـد کـه مـا در چهـار ناحیـه از 

نـوع تاریکـی و ظلمـت هسـتیم.  نواحـی وجـود خـود دارای چهـار 

 تنها وسیلۀ برطرف سازندۀ این ظلمات و تاریکی ها، صلوات و والیت خاندان 

رسول؟مهع؟ است. 

 ِلَخلقنـا« یـک ظلمـت در سرشـت و طینـت خـود داریـم؛  زیـرا از 
ً
فایـدۀ اّول: »ِطیبـا

آب مختلـط از تلـخ و شـیرین آفریـده شـده ایم. بـه بیـان روایـت: 
جاٌج؛1 

ُ
اءاِنَعْذٌبُفراٌتَوماِلٌحا

ْ
»َفاْمَتَزَجامل

دو آب بـا هـم ممـزوج شـدند: آب گـوارا و شـیرین و آب تلـخ و 

ناگـوار«.  شـور و 

« پـاک کنیـم تـا  ٌ اح� ��
ُ
حـال، اگـر بخواهیـم سرشـت و طینـت خـود را از آن »ماِلٌح ا

تلخی از سرشـت ما زدوده شـود، باید خود را به شـجرۀ طیّبۀ رسـالت و والیت پیوند 

می دهـد  خـوب  میـوۀ  کـه  درختـی  بـه  نمی دهـد  خـوب  میـوۀ  کـه  را  درختـی  بزنیـم. 

كافی، ج 2، ص 7، ح 2.  1. اصول 
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پیونـد می زننـد و قهـرًا میـوه اش خـوب می شـود؛ اّمـا بـه شـرط ایـن کـه خـوب پیونـد 

جـاٌج« 
ُ
بخـورد. مـا درخـت بدمیـوه ای هسـتیم کـه اگـر بـه حـال خـود بمانیـم، »ماِلـٌحا

ٌبُفـراٌت«غالـب می شـود و میـوۀ مـا را فاسـد می کنـد. پـس، یـک فایده ای 
ْ

مـا بـر »َعـذ


ً
کـه از صلـوات عایـد مـا می شـود ایـن اسـت کـه بـر اثـر پیونـد با خانـدان والیـت، »ِطيبا

جـاٌج« پـاک می شـود و »َعـْذٌب
ُ
ِقنـا«؛ طینـت و سرشـت مـا از آلودگـی بـه »ماِلـٌحا

ْ
ل ِلَ

می گـردد.  ُفـراٌت« 

ْنُفِسـنا« اسـت؛  مـا افـکار زشـت و خواطـر ناپسـند بسـیاری  فایـدۀ دّوم: »َطهـاَرًةِلَ

داریم. ممکن اسـت کسـی بدعمل نباشـد، ولی در عین حال، افکار زشـت و خواطر 

ناپسـندی از ذهنـش خطـور کنـد و بـه خـود مشـغولش سـازد و همیـن خطـور در حـّد 

خـود تولیـد ظلمـت در روح آدمـی می کنـد. تشـبیهًا فرموده انـد، آدمـی کـه فکـر گنـاه 

می کنـد، اگرچـه مرتکـب گنـاه نشـود، ماننـد کسـی اسـت کـه در یـک اتـاق مزّیـن و 

نّقاشـی شـده آتـش بیفـروزد؛  اگـر چـه آن اتـاق آتش نگیرد و نسـوزد، ولی همـان دود که 

از آتـش برمی خیـزد، آن اتـاق را تیـره و نقـش و نـگار آن را فاسـد می سـازد. 

 فکـر گنـاه در فضـای دل نیـز ایـن چنیـن اثـر می گـذارد و آن را تیـره و تـار می سـازد و 

از خدا دور می گرداند، اگر چه انسـان آن گناه را مرتکب نشـود. این جمله در روایات 

مـا از حضـرت مسـیح؟ع؟ نقـل شـده که بـه قوم خود فرموده اسـت: 


َ

ل ْن
َ
أ آُمُرُکـْم َنـا

َ
أ َو َتْزُنـوا 

َ
ل ْن

َ
أ َمَرُکـْم

َ
أ اهَّلِل؟ع؟  َنـِيَّ ُمـوَس  »ِإّنَ

َثَنْفَسـُه
َ

َمـْنَحـّد ْنَتْزُنـواَفـِإّنَ
َ
أ

ً
َنـاَفْضـال ْمِبالّزِ

ُ
ْنُفَسـك

َ
ُثـواأ ّدِ َ تُ

َخـاُنَو
ُ

َزاِويـَقالّد ْفَسـَدالّتَ
َ
ٍقَفأ ْوَقـَدِفَبْيـٍتُمـَزّوَ

َ
َنـاَکاَنَکَمـْنأ ِبالّزِ

َبْيـُت؛1 
ْ
ال َتـِرِق َيْ  ْ

َ
ِإْنل

موســی؟ع؟، پیامبــر خــدا، بــه شــما امــر کــرده اســت کــه زنــا نکنیــد 

1. سفینة البحار، ج 1، ص 560. 
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و مــن بــه شــما امــر می کنــم کــه فکــر زنــا در دل نیاوریــد؛  زیــرا کســی 

کــه فکــر زنــا می کنــد، ماننــد کســی اســت کــه در یــک اتــاق منّقــش 

آتــش برافــروزد و دود آن نّقاشــی ها را فاســد کنــد، اگــر چــه اتــاق 

آتــش نگیــرد«. 

حـال، از آثـار صلـوات، اگـر بـه معنـای واقعی و توأم با شـرایطش باشـد، این اسـت 

کـه ایـن ظلمـت تولیـد شـده از افـکار زشـت و خواطـر ناپسـند را از فضـای دل برطـرف 

می سـازد و تولیـد طهـارت می کنـد. 

فایـدۀ سـّوم صلـوات ایـن اسـت کـه اخـاق و خوی های فاسـد مـا را زایـل می کند 

نـا؛ مـا را تزکیـه می کنـد«. 
َ
َتْزکيـًهل و جـان مـا را از رذایـل اخاقـی مزّکـٰی می سـازد. »َو

انسـان عـاوه بـر افـکار بـد، اخـاق بـد هـم دارد؛ از جملـه کبـر و بخـل و حسـد و 

دوبه هـم زنـی و کینه تـوزی و بدبینـی و ؛ اینهـا هـم ظلمتـی عمیق تـر از ظلمـت دیگـر 

)کـه  رسـول؟مهع؟  آل  و  رسـول  بـر  صلـوات  هـم  بـاز  و  می کنـد  ایجـاد  روح  در  عوامـل 

حقیقـت آن پیونـد خـوردن بـه همـان شـجرۀ طیّبـه اسـت( ایـن ظلمـت را تدریجـًا از 

می سـازد.  برطـرف  دل  صفحـۀ 

ِبنا؛   کّفارۀ گناهاِن ما«. نُو  فایدۀ چهارم: »کّفاَرًةِلذُ

در مرحلـۀ عمـل هـم خـدا می دانـد که چه ظلمت ها بر اثر اعمال زشـت و گناهان 

)از گذرگاه چشـم و گوش و زبان، در کسـب و کار و معاشـرات و معامات و( در مخزن 

جـان خویـش انباشـته ایم و وای بـر حـال مـا اگر با ایـن کوله بار سـنگین از معاصی وارد 

خانـۀ قبـر و بـرزخ بشـویم؛ اّمـا اینجـا بـاز لطـف خـدا شـامل حـال مـا گشـته و صلـوات 

بـر اهـل بیـت نبـّوت؟مهع؟ را سـبب تکفیـر1 گناهـان قـرار داده اسـت، چنـان کـه در ایـن 

ِبنـا؛   کّفـارۀ گناهاِن ما«. نُو کّفـاَرًةِلذُ  زیـارت می خوانیـم: »َو

کـه خداونـد  مـا معترفیـم  رسـول!  کـه ای خانـدان  بدیـن معناسـت  ایـن جملـه 

1. تكفیر: پوشاندن.
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ایـن لطـف و عنایـت را دربـارۀ مـا روا داشـته کـه صلـوات بـر شـما را کّفـاره و پوشـانندۀ 

گناهـان مـا قـرار داده اسـت. 

بشارت بزرگ به شیعیان

این حدیث از امام صادق؟ع؟ منقول است: 


َ

َعل 
َّ

َصل َمْن ُه
َ
َفِإّن ْيِه

َ
َعل َة

َ
ال الّصَ ْکِثُروا

َ
َفأ ؟ص؟ ِيُّ الّنَ ُذِکَر »ِإَذا

 ِفَصّفٍ
ْ
ل
َ
ٍةِفأ

َ
َفَصال

ْ
ل
َ
ْيِهأ

َ
اهَّلُلَعل

َّ
ًةَواِحَدًةَصل

َ
؟ص؟َصال ِ

ِيّ الّنَ
ِة؛1 

َ
ِئك

َ
ال َ ِمَنالْ

صلــوات  او  بــر  زیــاد  می شــود،  بــرده  پیامبــر؟ص؟  اســم  وقتــی 

بفرســتید؛ زیــرا کســی کــه یــک بــار صلــوات بــر پیامبــر بفرســتد، 

خداونــد بــا هــزار صــف از فرشــتگان، هــزار صلــوات بــر ایــن شــخص 

می فرســتد«. 

و در روایت دیگر، این جمله را هم امام؟ع؟ اضافه فرموده اند: 

َما�تِ 
ُ
ل

�نَ ال�ن�ُ م ِم�
ُ

ك َ���ِ
�نْ ُ� ِل�یُ �تُ

َ
ك ا�أِ

َ
ْم َوَمل

ُ
ك �یْ

َ
�ی َعل

�
َ�ِل ُ �ی �ی ِ �ن

َ�
> ُهَ� ال

�رِ ؛ 2
� ال�ن�ُ

َ
ل اإِ

 او كسى است كه با فرشتگانش بر شما صلوات مى فرستد 

تا شما را از ظلمت ها بيرون آورده به نور برساند<. 

بـر رسـول؟ص؟ سـبب صلـوات خـدا  حدیـث مزبـور نشـان می دهـد کـه صلـوات 

بـر انسـان می شـود. آیـه هـم می فرمایـد: صلـوات خـدا بـر انسـان سـبب خـروج وی از 

ظلمـات و دخـول بـه نـور می گـردد. 

بنابرایــن، صلــوات بــر رســول و آل رســول؟مهع؟ ســبب می شــود کــه مــا از ظلمت هــا 

كافی، ج 2، ص 492، ح 6.  1. اصول 
2. سورۀ احزاب، آیۀ 43. 
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بیــرون بیاییــم و داخــل نــور بشــویم. پــس، ایــن جملــۀ نورانــی زیــارت جامعــۀ کبیــره: 

ِمــْن ِبــِه َنــا َخّصَ َمــا َو ــْم
ُ
ْيك

َ
َعل َواِتَنــا(

َ
)َصل َتَنــا

َ
َصال 

َ
َجَعــل »َو

ــْم«.
ُ
َيِتك

َ
ل َو

نوید و بشارتی بزرگ به ما شیعۀ امامّیه می دهد که این دو نعمت گرانقدر خدا، 

صلوات و والیت اهل بیت؟مهع؟، ما را از ظلمات و تیرگی ها در ابعاد مختلف بیرون 

می آورد و طینت و افکار و اخاق و اعمال ما را پاک و مطّهر و منّور می سازد.
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هاردهم:  �ا�ن �چ ع�ن

ن؟ع؟ �ی
م�غ رالموؤ �ت امام ام�ی ا�ت وال�ی �ب

ر ا�ش محکم �ب
لی  ا�هله، دل�ݪݪݪݪی یهۀ م�ب �

آ
ا

ــۀ بســیار محکــم مــا در اثبــات والیــت مطلقــۀ امــام امیــر المؤمنیــن؟ع؟ 
ّ
یکــی از ادل

همیــن آیــۀ مباهلــه اســت کــه بــا کمــال وضــوح، داللــت بــر ایــن دارد کــه علــی؟ع؟ از 

ــر اکــرم؟ص؟، یعنــی خــوِد آن حضــرت اســت و بدیهــی اســت  نظــر خــدا نفــس پیامب

دو شــخص متعــّدد کــه یکــی داعــی، یعنــی دعــوت کننــده و دیگــر ی َمْدعــّو، یعنــی 

دعــوت شــده اســت یــک شــخص واحــد نخواهنــد بــود؛ پــس معلــوم می شــود مــراد 

و مقصــود خــدا ایــن اســت کــه علــی؟ع؟ در تمــام صفــاِت کمــال، مســاوی بــا رســول 

ــه اســتثناء نبــّوت کــه آن، موضوعــی ختــم شــده اســت. در واقــع  اکــرم؟ص؟ اســت، ب

بــودن علــی؟ع؟ در میــان اّمــت، پــس از رحلــت رســول اکــرم؟ص؟ در حکــم ایــن اســت 

کــه خــوِد آن حضــرت در میــان اّمــت هســت کــه هــم مرجــع علمــی و دینــی مــردم و 

هــم حاکــم و ولــّی مطلــق بــر مــردم اســت؛ و پــس از وفــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ نشســتن هــر 

کســی بــه جــای آن حضــرت، غاصبانــه و جائرانــه خواهــد بــود و پــا روی قــرآن و فرمــان 

خــدا نهــادن اســت. 
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مناظرۀ امام رضا؟ع؟ با مأمون در خصوص آیۀ مباهله 

دربـارۀ آیـه مباهلـه مناظـره ای میـان مأمـون عّباسـی و امـام ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟ 

واقـع شـد. مأمـون مـرد عالمـی بـود کـه در میـان همـۀ خلفـای عّباسـی، هیچکـدام در 

علم و هوش و ذکاوت مانند او نبودند! او با حضرت امام رضا؟ع؟ در مورد عصمت 

انبیـاء و مسـائل دیگـر مناظره هایـی داشـته اسـت؛ از جملـه اینکـه از امـام؟ع؟ سـؤال 

ْبـِنأیبطاِلـٍب؟ع؟؛شـاچهدليـلبرخالفت کَعـِلّ َعـٰلِخالَفـِةَجـّدِ
ُ

ِليـل
َ

کـرد: »َمـاالّد

جّدتـانعلبـنأیبطالـبداريد؟!«.

حضــرت فرمــود: کلمــۀ أنفســنا در آیــۀ مباهلــه کــه نشــان می دهــد علــی؟ع؟ در 

تمــام صفــات کمــال، خــوِد پیامبــر؟ص؟ اســت و طبعــًا خلیفــه و جانشــین پیامبــر، 

ــود.  ــس از ایشــان خواهــد ب پ

ْولِنساَءنا؛]بله[، اگر کلمۀ نساءنا نبود، ]حرف شما درست بود[«. 
َ
او گفت:»ل

منظـور مأمـون ایـن بـود کـه »نسـاء« بـه معنـای زنـان در مقابـل »رجـال« بـه معنـای 

مـردان اسـت، پـس کلمـۀ »انفسـنا« کـه در آیـه مقابل »نسـاء« آمـده به معنـای »رجال« 

اسـت و مـرد بـودن هـم کـه کمالـی بـرای علـی؟ع؟ نیسـت!

أْبنآَءنا«.  ْول
َ
امام؟ع؟ فرمود: »ل

»]بلـه؛  [ اگـر کلمـۀ »أبناءنـا« نبـود ]حـرف شـما درسـت بـود کـه انفسـنا در اینجا به 

معنـی رجال باشـد[«.

ــر ایــن اســت کــه »رجــال« منظــور نیســت، زیــرا اگــر منظــور از   ب
ّ

ــا« دال ولــی »ابناءن

»انفســنا«، »رجــال« بــود، دیگــر نیــازی بــه ذکــر »ابناءنــا« نبــود؛ چــون رجــال، یعنــی 

جنــس مــردان و معلــوم اســت کــه حســنین؟ع؟ نیــز از جنــس مــردان و بــه قــول شــما 

مشــمول کلمــۀ انفســنا بوده انــد کــه نتیجتــًا کلمــۀ »ابناءنــا« تکــرار بیجــا خواهــد بــود. 





ا�ن�ت امام�ت روح د�ی

216

ماجرای مباهله به اختصار

بیســت و چهــارم ذی حّجــه، روز مباهلــه، و روز عــّزت اســام و روز کرامــت شــیعه 

اســت. وقتــی مباهلــه واقــع شــد، هــم اســام در دنیــا عــّزت پیــدا کــرد هــم شــیعه 

ــد.  ــن ش ــش روش کرامت

 رسـول اکرم؟ص؟ به نصارای نجران نامه نوشـتند و آنها را به اسـام دعوت کردند. 

در صـدر نامـه این آیه را مرقوم فرمودند: 

ا 
َ� ل

أَ
ْم ا

ُ
ك �نَ �یْ َ ا َو�� َ �ن �نَ �یْ َ ٰ� َكِلَم�تٍ َ�َ�اٍء ��

َ
ل ْ�ا اإِ

َ
َ�ال ا��ِ �تَ َ ِك�ت

ْ
ْهَل ال

أَ
ا ا َ ْل �ی

>�تُ

ا  ً ا�� َ ْر��
أَ
ا ا

ً ْ��ن َ ا �� َ �ن
ْ��نُ َ �� 

�نَ حنِ
�ت�َ َ ا �ی

َ
ا َول ً �أ �یْ

َ ِ� �ث ِ�َك ��ِ
ْ سث

ا �نُ
َ
ـَ� َول

َ�
ا الل

َ� ل َد اإِ
ُ���ْ

�نَ
؛ 1 

ا ُمْسِلُم��نََ
َ �ن�
أَ
ا َهُدوا ��ِ

ْ �ا ا�ث
ُ
�ل �تُ

ْ�ا �نَ
َ�
َ�ل �ن �تَ اإِ

َ ـِ� �ن
َ�
�ن ُدو�نِ الل ِم�

ميان  كه  سخنى  سوی  به  بياييد  كتاب!  اهل  ای  بگو: 

نپرستيم  را  يگانه  ما و شما مشترک است كه جز خداوند 

و چيزی را شريک او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر 

از  اگر  حال،  نپذيرند.  خدايى  به  يگانه  خدای  جای  به  را 

ما  كه  باشيد  گواه  بگوييد  برگردانند،  روی  دعوت  اين 

مسلمانيم<. 

بعد مرقوم فرمودند: 

ْدعُوکْم
َ
ِعباِدَوا

ْ
ْدُعوُکْمِاَلِعباَدةاهَّلِلِمْنِعبـاَدةال

َ
ّمـاَبْعـُدَفـِایّنا

َ
»ا

يكُماهَّلَل
َ
ـُدِال ْحَ

َ
َفـِایّنا ْمُتْ

َ
ْسـل

َ
ِعبـاِدَفـِاْنا

ْ
ِالِوليـةاهَّلِلِمـْنِوليـةال

َفَقْد َبيـُتْ
َ
ْزيـُةَوِاْنا ِ

ْ
َفال َبيـُتْ

َ
ِالـَهِاْبراهـَمَوِاْسـحَقَويْعقـُوَبَوِاْنا

ـالُم؛ ْرِبَوالّسَ َ آَذْنُتكـْمِبالْ

من شما را دعوت می کنم بندۀ خدا باشید، نه بندۀ بشر؛ دعوت 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 64. 
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می کنم تن به حاکمّیت خدا بدهید، نه حاکمّیت بشر. حال، اگر 

قیتی نصیب شما 
ّ
مسلم شدید، خدا را شکر می کنم که چنین موف

کرده است و اگر از قبول اسالم امتناع کردید، باید جزیه1 بدهید 

]تا ما بدانیم که با ما سر جنگ ندارید[ و اگر آن را هم نپذیرفتید، 

در این صورت، من اعالن جنگ با شما می کنم. والّسالم«. 

انفعال اسقف اعظم نجران 

در روایـت آمـده اسـت کـه وقتـی ایـن نامـه بـه اسـقف های نجـران رسـید، اسـقف 

بـزرگ از هیبـت آن لـرزه بـر اندامـش افتـاد: 

؛2 لرزه  ای شدید بر اندامش افتاد«. 
ً
َشديدا

ً
»َذَعَرَذْعرا

بـزرگان نجـران بـا هـم بـه مشـورت نشسـتند کـه چـه بایـد کـرد؟ یکـی از آنهـا گفـت: 

ف، آمـدن پیامبـر آخرالّزمـان را بشـارت 
َ
شـما می دانیـد کـه کتاب هـای آسـمانی َسـل

داده انـد و از آثـار و عایـم معلـوم می شـود که این همان پیامبر موعود اسـت. عاقبت، 

بنـا بـر ایـن شـد کـه از میانشـان گروهـی انتخـاب بشـوند و بـه مدینـه برونـد و از نزدیـک، 

شـخص مّدعـی رسـالت و برنامـۀ زندگـی اش را مشـاهده کننـد. 

شـصت نفـر از عالمـان و اشـراف و اعیانشـان بـرای ایـن سـفر انتخـاب شـدند. 

را شستشـو دادنـد و  و خـود  پیـاده شـدند  از مرکب هـا  کـه رسـیدند،  نزدیـک مدینـه 

لباس هـای فاخرشـان را پوشـیدند و خـود را آراسـتند تـا بـه چشـم مسـلمانان بـزرگ و 

باحشـمت جلـوه کننـد. سـوار بـر مرکب هـای مزّیـن وارد مدینـه شـدند و در میان شـهر 

گشـتی زدنـد تـا به زعـم خـود، چشـم مسـلمانان را خیـره کننـد. اّمـا دیدنـد مسـلمانان 

نـه تنهـا چشمشـان خیـره نشـد، بلکـه بـا نظـر تحقیـر بـه آنهـا می نگرنـد. تـا سـه روز نـزد 

پیامبـر اکـرم؟ص؟ نیامدنـد و حرفـی نزدنـد. 

گرفته می شد.  كّفار  كه از  1. جزیه: وجهی شبیه مالیات 
2. بحار األنوار، ج  35، ص 263.
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 پـس از سـه روز کـه شـرفیاب شـدند، گفتنـد: یـا اباالقاسـم! )کنیۀ پیامبـر اکرم؟ص؟ 

اسـت( مـا تمـام صفاتـی را کـه در انجیـل دربـارۀ پیامبـر آخرالّزمـان آمـده اسـت، در 

شـما دیده ایـم؛ ولـی یـک صفـت از آن صفـات را در شـما نمی بینیـم و آن صفـت این 

کـه، انجیـل بشـارت داده اسـت کـه پیامبـر آخرالّزمـان به عیسـی بن مریم ایمـان دارد و 

تصدیقـش می کنـد و حـال آن کـه شـما تکذیبـش می کنیـد. 

ایمـان  او  بـه  و  را تصدیـق می کنـم  نـه، مـن عیسـی بن مریم؟ع؟  حضـرت فرمـود: 

عیسـای  گفتنـد:  می دانـم.  خـدا  رسـول  و  نبـّی  و  خـدا  مقـّرب  بنـدۀ  را  او  مـن  دارم. 

مـرده  او  کـه  حالـی  در  بکنـد؛  خدایـی  کار  نمی توانسـت  بـود،  بنـده  اگـر  مسـیح؟ع؟ 

خبـر  اشـخاص  مافی الّضمیـر  از  می کـرد،  ْبـَرص«1 
َ ْ
اال َو  ْکَمـَه 

َ ْ
ءاال

ُ
»ِابرا می کـرد،  زنـده 

مـی داد و ایـن کارهـا، کارهـای خدایـی اسـت. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: مـن قبـول دارم کـه 

عیسـی بن مریم تمـام ایـن کارهـا را بـه اذن خـدا انجـام مـی داد و بندۀ مـأذون از جانب 

خـدا بـود. گفتنـد: اگـر عیسـی بشـر بـوده، پـس پـدرش چـه کسـی بـوده اسـت؟ در ایـن 

موقـع، ایـن آیـه نـازل شـد و جـواب آنهـا را داد: 

م�َ 
ُ �ث َ�ا��ٍ  �تُ ِم�ن   �ُ �تَ

َ
ل �نَ َدَ� 

آ
ا ِل  َ ـِ� َكَم�ث

َ�
الل َد  ِع�ن َسٰ�  ِع�ی َل  َ َم�ث  

�ن�َ >اإِ
؛ 2 ��نُ

ُ
ك �یَ

�نَ ُك�ن  ُه 
َ
ل اَل 

َ �ت

داستان عيسى در نزد خدا همچون داستان آدم است كه او 

را از خاک آفريد ]و بدون پدر و مادر ايجادش كرد[و سپس 

به او گفت، باش؛  پس، وجود يافت<. 

 اگـر عیسـی پـدر از جنـس بشـر نداشـت، آدم نـه پـدر داشـت نـه مـادر. همان گونـه 

کـه آدم مخلـوق بـه ارادۀ خداسـت، عیسـی هـم مخلـوق بـه ارادۀ خداسـت. 

كمه و االبرص: شفابخشی نابینایان و بیماران.  1. ابراءاال
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 59. 
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دعوت بزرگان نجران به مباهله

 در مقابـل ایـن حـرف منطقـی، آنهـا جوابی نداشـتند، ولی تن بـه قبول آن ندادند 

و گفتنـد: مـا حاضریـم بـا شـما مباهلـه کنیـم و این آخریـن گفتار ما باشـد. پس بیاییم 

یکدیگـر را نفریـن  کنیـم و از خـدا بخواهیـم تـا بـر هر کدام از ما که باطل اسـت و سـخن 

نابجـا می گویـد بـا نـازل کنـد و نابودش سـازد. در همیـن موقع، این آیه نازل شـد: 

ْ�ا 
َ
َ�ال �تَ ْل  �تُ

�نَ ِم 
ْ
ِ�ل

ْ
ال ِم�نَ  اَءَك  َ �� َما  ْ�ِد  َ �� ِم�ن   �ِ �ی �نِ َك 

َ�ا���َ َم�نْ 
>�نَ

ْم 
ُ

َسك
�نُ �ن

أَ
َوا ا  َ َس�ن

�نُ �ن
أَ
َوا ْم 

ُ
َساَءك َو�نِ ا 

َ َساَء�ن َو�نِ ْم 
ُ

اَءك َ �ن ْ ��
أَ
َوا ا 

َ اَء�ن َ �ن ْ ��
أَ
ا ْدُع 

�نَ
؛ 1  �نَ �ی ِ�� ادنِ كَ

ْ
ال  �

َ
َعل ـِ� 

َ�
الل �تَ  ْ��نَ

َ�
ل َ�ل  ْ�� �نَ

�نَ ِهْل  �تَ ْ��
�نَ م�َ 

ُ �ث

پس هر كس در اين ]باره[ پس از دانشى كه تو را ]حاصل[ 

ه كند، بگو: بياييد پسرانمان و پسرانتان 
ّ

آمده، با تو محاج

خویشان  و  نزديكمان  خویشان  و  زنانتان  و  زنانمان  و 

نزديكتان را فراخوانيم؛  سپس مباهله كنيم و لعنت خدا 

را بر دروغگويان قرار دهيم<. 

کرم؟ص؟  قبول مباهله از سوی پیامبرا

وقتـی  بپذیـرد.  را  اکـرم ؟ص؟ پیشـنهاد مباهلـه  کـه رسـول  باورشـان نمی شـد  آنهـا 

دیدنـد بـا قاطعّیـت تمـام آمـاده اسـت، گفتنـد: بـه مـا مهلت دهیـد تا با هم مشـورت 

کنیـم. شـب نشسـتند و بـا هـم مشـورت کردند. بزرگشـان که مرد موّحـدی بود، گفت: 

بـه نظـر مـن صـاح نیسـت بـا او مباهلـه کنیـم. بـرای ایـن کـه مـن مطمئّنـم او همـان 

نشـان  ف 
َ
َسـل انبیـاء  کـه  عامت هایـی  تمـام  و  خداسـت  جانـب  از  موعـود  پیامبـر 

داده انـد کامـًا بـر او منطبـق اسـت. اگـر ما بـا او مباهله کنیم با نازل می شـود و نه تنها 

یـک نفـر از شـما بـه سـامت بـه وطن برنمی گـردد، بلکه یـک نصرانـی روی زمین باقی 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 61. 
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نمی مانـد. اگـر می خواهیـد ایـن حقیقـت بـر شـما روشـن شـود فـردا صبـح ببینیـد اگـر 

بـا اعـوان و انصـار و لشـکری بیـرون آمـد مطمئـن باشـید کـه سـلطان اسـت و از مباهله 

بـا او نهراسـید و اگـر دیدیـد بـا عزیزانش آمده اسـت، بدانید که بـه گفتارش ایمان دارد 

و مباهلـه نکنیـد. 

این سخن را همگی پذیرفتند و فردا صبح آمدند و در یک گوشه در خارج شهر 

ایستادند. مردم باخبر شدند که چنین ماجرایی در کار است. اجتماعی شد و در یک 

گوشۀ دیگر به انتظار ایستادند. رسول خدا؟ص؟ صبر کرد تا آفتاب اندکی باال آمد و از 

شهر بیرون آمد، در حالی که کسی از اصحاب و اتباع همراهش نبود؛ تنها کودک سه 

چهارساله ای را در بغل گرفته بود و کودک دیگری هم دست در دستش داشت، بانوی 

جوانی پشت سرش بود و مرد جوانی هم پشت سر آن بانو حرکت می کرد. 

اهـل نجـران از مـردم پرسـیدند: ایـن همراهـان، کیانش هسـتند و چه نسـبتی با او 

دارنـد؟ گفتنـد: آن بانـو یگانـه دختـر او و آن مـرد دامـاد و پسـر عـّم او و آن دو کـودک هـم 

دختـرزاده و نوه هـای او هسـتند. از اینهـا نزدیک تـر و عزیزتـر کسـی را نـدارد. اینجـا بـود 

کـه اسـقف اعظـم اهـل نجران به همراهانش گفت: صاح ما نیسـت کـه با او مباهله 

کنیـم. مـن چهره هایـی می بینـم کـه اگـر از خـدا بخواهنـد کـوه را از جـا برَکَنـد، می کنـد 

و اگـر اینهـا دسـت بـه دعـا بردارنـد، بـا بـر مـا نـازل می شـود و فـردی از مـا بـه سـامت 

بـه وطـن برنمی گـردد، صـاح مـا در ایـن اسـت کـه اگـر اسـام را قبـول نمی کنیـم، بـا او 

مصالحـه کنیـم و »جزیـه« را بپردازیـم. 

وساطت امام امیرالمؤمنین؟ع؟ برای مصالحه

آنهـا بـر اسـاس ایـن تصمیـم، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را واسـطه قـرار دادنـد کـه از رسـول 

خـدا؟ص؟ راجـع بـه »جزیـه« نظرخواهـی کند؛ در نتیجـه، امیرالمؤمنین؟ع؟ به دسـتور 

آنهـا مصالحـه کردنـد و مقـّرر شـد کـه درهـر سـال سـی زره و دو هـزار  بـا  اکـرم  پیامبـر 
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ـه دو قطعـه پارچـۀ مخصـوص بـود، در دو قسـط اّول مـاه رجـب و 
ّ
ـه، کـه هـر ُحل

ّ
ُحل

بـر  و در روز مباهلـه، عـاوه  اّول مـاه محـّرم بدهنـد. بـه ایـن کیفّیـت مصالحـه شـد1 

عـّزت اسـام، عظمـت و حّقانّیـت مذهـب تشـّیع آشـکار شـد؛ زیـرا در آیـۀ مباهلـه، 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ َنْفـس پیامبـر اکـرم؟ص؟ معّرفـی شـد. دشـمنان نیـز ایـن فضیلـت 

را پذیرفته انـد. َزمخَشـری، کـه صاحـب کّشـاف و از مفّسـران سـّنی اسـت، می گویـد: 

كساِء؟مهع؟
ْ
ْصحاِبال

َ
ْقَوٰیِمْنُهَعلَفْضِلا

َ
َلیشَءا

ٌ
»َوفيِهَدليل

ِی؛2  َوِةالّنَ ِةُنّبُ ِصّحَ
َ

َوفيِهُبرهاٌنواِضٌحَعل

]در ماجـرای مباهلـه[ دلیلـی بـر فضـل اصحـاب کسـاء هسـت کـه 

دلیلـی قوی تـر از آن وجـود نـدارد و در آن ]ماجـرا[ برهانـی واضـح 

بـر صّحـت نبـّوت پیامبـر موجـود اسـت«. 

حال، ما به اهل تسّنن می گوییم: وقتی این حقیقت پذیرفته شد که خداوند 

طبق آیۀ مباهله، علی؟ع؟ را نفس پیامبر؟ص؟ یعنی خود پیامبر؟ص؟ شناخته است، 

آیا جا دارد که با بودن خوِد پیامبر در میان اّمت، ابوبکر و پس از او عمر و عثمان جای 

پیامبر بنشینند و خود را حافظ دین و نگهبان قرآن و ولّی امر مسلمانان معّرفی کنند 

و آنگاه شما عزیزان نیز به همان راه کجی بروید که آنها رفته اند؟

1. بحار األنوار، ج 21، ص 354. 
2. همان، ج  21، ص 282.
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فصلسوم

ون امام�ت �ؤ �ش
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 » 1 «

�ت ن �هدا�ی
ؤ

ا �ش

مراتب هدایت

امامـت، شـئون متعـّددی دارد، ولـی از قـرآن کریـم اسـتفاده می شـود که شـأن الزم 
و جداناپذیـر امامـت، »مسـألۀ هدایـت« اسـت. هدایـت در رتبـۀ اّول، شـأن خداونـد 
متعال اسـت و از صفات علیا و اسـماء حسـنای پروردگار حکیم، »صفت هدایت« 

و اسـم مبارک »هادی« اسـت. 

ٍم؛ 1  �ی �تِ ْس�تَ ٰ� ِصَ�اٍط م�ُ
َ
ل �ا اإِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
َهاِد ال

َ
ـَ� ل

َ�
 الل

�ن�َ > َواإِ

 خدا، هدایت كنندۀ اهل ايمان به راه مستقيم است<. 

م�َ َهَدٰى؛ 2 
ُ ُ� �ث �تَ

ْ
ل ٍء �نَ ْ �ی

َ ْعَطٰ� ُكل�َ �ث
أَ
�ی ا ِ �ن

َ�
ا ال َ �ن ُ� اَل َر��

َ >�ت

بگو: خدای ما، آن كسى است كه هر موجودی را آفريده 

و آنگاه آن را هدایت كرده است<. 

مشـعل فروزانـی در وجـود هـر موجـودی قـرار داده کـه راه خـودش را می یابـد و بـه 

کمـال مطلوبـش حرکـت می کنـد.  سـمت 

1. سورۀ حّج، آیۀ 54. 
2. سورۀ طه، آیۀ 50. 
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ً�ا؛1 ِ��ی
ا َو�نَ ً َك َهاِد�ی �

ِ���َ ِ�� �ٰ
�نَ

َ
> َوك

 كافى است كه پروردگار تو، راهنما و ياورت باشد<. 

ُهَدٰى؛ 2
ْ
ـِ� ُهَ� ال

َ�
 ُهَدى الل

�ن�َ ْل اإِ
> �تُ

 بگو هدایت، همان هدایت اهلل است <. 

َم؛<. آنچـه از  �ی �ت ُمْس�تَ
ْ
�اَط ال ا ال��ِ مـا همیشـه در همـۀ نمازهـا می خوانیـم: >ِاْهِد�ن

خـدا می خواهیـم هدایـت بـه صـراط مسـتقیم اسـت، پـس صفـت »هـادی« در رتبـۀ 

اّول صفـت خداسـت. بعـد بـه رسـول اکـرم؟ص؟ می فرمایـد: 
ٍم؛3 �ی �تِ ْس�تَ ٰ� ِصَ�اٍط م�ُ

َ
ل ْهِد�ی اإِ �تَ

َ
َك ل

�ن�َ >َواإِ

 تو، به صراط مستقيم هدایت مى كنى<. 

اینجـا هـم رسـول اکـرم؟ص؟ را بـه عنـوان »هـادی« معّرفـی می کنـد؛  چـون خلیفـه 

و جانشـین اوسـت. هـر کاری کـه خـدا دارد، جانشـین او نیـز در عالـم امـکان دارد. 

»هـادی« معّرفـی می کنـد:  امامـان؟مهع؟ را هـم بـه عنـوان 
ا؛ 4 

َ ْمِ��ن
أَ
ا ْهُدو�نَ ��ِ َ �تً �ی م�َ �أِ

أَ
اُهْم ا َ �ن

ْ
َ�ل َ >َو��

هدایت  ما  فرمان  به  كه  داديم  قرار  پيشوايانى  را  آنان  ما 

مى كنند<. 

پـس هـم خـدا »هـادی« اسـت و هـم رسـول خدا؟ص؟ و هـم ائّمۀ هـدی؟مهع؟ . همه 

دارای صفـت هدایـت هسـتند، منتهـا هدایـت مراتبی دارد؛ مرتبـۀ نازله اش هدایت 

بـه احـکام شـریعت اسـت. خداونـد، »تشـریع شـریعت« و پیامبـر »ابـالغ شـریعت« و 

1. سورۀ فرقان، آیۀ 31. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 120. 

3. سورۀ شوری، آیۀ 52. 
4. سورۀ انبیاء، آیۀ 73. 
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امـام هـم »تبییـن شـریعت« می کنـد و ایـن مرتبـۀ پاییـن هدایت اسـت. 

اقسام هدایت 

ُهدی یعنی هدایت و آن دو قسم است: قسم اّول به گونۀ »ارائة الّطریق« است؛ یعنی، 

نشان دادن راه به کسی بدون همراه شدن با او و قسم دّوم به گونۀ »ایصال به مطلوب« 

است؛ یعنی همراه شدن با او. کلمۀ »ائّمه« نیز جمع »امام« است؛ یعنی امامان. 

نکتـۀ قابـل توجـه ایـن کـه در دو کلمـۀ امـام و اّمـت، حرکـت ملحـوظ اسـت. اّمت 

یعنـی گروهـی کـه در حـال حرکـت بـه سـوی مقصـدی واحـد هسـتند و مسـیری واحد 

دارنـد و دنبـال امـام و رهبـر و پیشـوایی واحـد در حرکتنـد. 

هدف از خلقت، حرکت به سوی خدا

عالی تریـن منصـب بـرای اولیـای خـدا منصـب »هدایـت« اسـت، یعنـی راهنمـا 

و رهبـر بـودن، و غایـت خلقـت انسـان نیـز هدایـت اسـت؛  یعنـی راه یافتـن و بـه راه 

افتـادن انسـان بایـد بفهمـد کـه متحـّرک اسـت و مقصـدی دارد و بایـد رو بـه همـان 

مقصـد حرکـت کنـد و هـدف از خلقتـش همین اسـت. مـا را نیافریدند کـه همین جا 

بمانیـم و دور خـود بچرخیـم و مثـل کـرم ابریشـم بـا لعاب اهـوای نفسـانی خودمان دور 

خـود بتنیـم و ِبَتنیـم و عاقبـت، در میـان همـان تنیده هـای خودمـان محبوس بشـویم 

و بمیریـم. این کـه رکـود و در جـا زدن می شـود. مـا را بـرای حرکت آفریده انـد و مقصد را 

هـم نشـان داده انـد و گفته انـد: 
ِ�؛ 1  �ی ا�تِ

َ
ُمل

َك َكْدً�ا �نَ �
ٰ� َر��ِ

َ
ل َك َكاِدٌح اإِ

�ن�َ  اإِ
�نَسا�نُ اإِ

ْ
َها ال ُ� �ی

أَ
ا ا َ >�ی

 كه تو به سوى پروردگار خود به سختى در 
ً
ا

ّ
اى انسان! حق

تلاشى، و او را ملاقات خواهى كرد<. 

1. سورۀ انشقاق، آیۀ 6. 
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انسـان »کدحـی« دارد؛ یعنـی حرکـت مسـتمّری تـوأم بـا رنـج و تعـب دارد و بـرای 

رسـیدن بـه لقـا و دیـدار رّبـش بایـد حرکـت کنـد تـا بـه آن مقصـد برسـد، و لـذا مـا روز و 

شـب در بهتریـن عبادتمـان کـه نمـاز اسـت از خـدا هدایـت می خواهیـم و می گوییـم: 

َم؛  �ی �تِ ُمْس�تَ
ْ
�اَط ال ا ال��ِ ْهِد�ن >اإ

ما را به راه راست هدایت فرما<. 

همـه می دانیـم کـه نمـاز سـتون خیمـۀ دیـن اسـت و اگـر نباشـد دیـن نابـود شـده 

ـف هسـتیم آن 
ّ
ـت در شـبانه روز، هـر چنـد سـاعت یـک بـار مکل

ّ
اسـت و بـه همیـن عل

را انجـام دهیـم و بهتریـن چیـزی هـم کـه در آن بهتریـن عبـادت از خـدا می خواهیـم، 

آدم  کـه  یالاسـف  ولـی  َم<.  �ی �تِ ُمْس�تَ
ْ
ال �اَط  ال��ِ ا  ْهِد�ن >اإ می گوییـم  و  اسـت  هدایـت 

یـک عمـر سـخنی را بگویـد و نفهمـد چـه می گویـد و چیـزی را بخواهـد و نفهمـد چـه 

می خواهـد. ایـن هـم مصیبـت بزرگـی اسـت کـه دامنگیـر مـا شـده اسـت. 

اّمــا  می کنیــم،  قرائــت  را  آیــه  ایــن  بــار  ده  حّداقــّل  شــبانه روز  هــر  در  عمــر  یــک 

اکثرمــان نیندیشــیده و نفهمیده ایــم کــه چــه می گوییــم و چــه می خواهیــم و از چــه 

کســی می خواهیــم و چگونــه بایــد بخواهیــم؛ حــال آن کــه مــا را بــه ایــن دنیــا آورده انــد 

تــا هدایــت بــه دســت آوریــم؛  یعنــی راه رســیدن بــه لقــای خــدا را بیابیــم و امــام را 

ــه آن مقصــد اعــا را نشــان دهنــد و  ــا راه رســیدن ب ــد ت ــن و مشــّخص کرده ان هــم معّی

ــه آن مقصــد واال، کــه مقــام والیــت خــود حضــرت امــام معصــوم؟ع؟ اســت،  مــا را ب

برســانند. 

آری، بایـد بـه ایـن نکتـه توّجـه کامـل داشـت کـه مـا را بـرای رسـیدن بـه لقـای خدا 

آفریده انـد؛ اّمـا نیـل بـه لقـای خـدا جـز از طریق نیل بـه لقای امام معصـوم؟ع؟ ممکن 

نیسـت و اصـًا لقـای امـام، از آن جهـت که »وجه اهلل« اسـت، عین لقای خداسـت، 

قـرب بـه امـام همـان قـرب بـه خدا و وصـول به امام همـان وصول به خداسـت، چون 
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ـی کنـد و 
ّ
امـام جلـوۀ حـق در عالـم خلـق اسـت. اگـر خـدا بخواهـد در عالـم خلـق تجل

مًا به صورت علی ؟ع؟ در خواهـد آمد. در یکی 
ّ
فرضـًا بـه صـورت انسـانی درآیـد، مسـل

از زیـارات مأثـوره می خوانیم: 


ً
ْوکاَنحاِضرا

َ
اٍمَيُقوُموَنَمقاَمُهل

ّ
ك يناِبُ

َ
َعل ِذیَمّنَ

َّ
ْمُدهلِِلال َ لْ

َ
»ا

كان؛1  َ فالْ

حمد از آِن خدایی است که بر ما مّنت نهاده به وجود حاکمانی 

که اگر او در مکان حضور می یافت، آنها قائم مقامش می شدند«. 

اگــر بنــا بــود خــدا در جایــی بنشــیند، در همــان جــا می نشســت کــه علــی ؟ع؟ 

نشســته اســت. در روایــات آمــده اســت کــه لقــای خــدا در عالــم آخــرت و در بهشــت 

بریــن نیــز بــا لقــای رســول خــدا؟ص؟ و امامــان ؟مهع؟ میّســر خواهــد بــود2 و دیــدار جمــال 

آن انــوار الهــی در آخــرت نیــز مشــروط بــه شــناخت و معرفــت آنهــا در ایــن دنیاســت. 

فرموده اند: 
شاَهَدِةِفالِخَرة؛3  ُ نياَبْذُرالْ

ُ
ْعِرَفُةِفالّد َ لْ

َ
»ا

شناخت در دنیا بذر مشاهده در آخرت است«. 

اگـر در اینجـا توانسـتیم معرفتشـان را در قلـب خودمـان بنشـانیم، آنجـا می توانیـم 

جمالشـان را ببینیـم؛  وگرنـه آنجـا هـم در تاریکـی خواهیـم بـود و جمالشـان را از پشـت 

حجاب هـا خواهیـم دیـد. چـون در ایـن دنیـا از پشـت حجـاب آنهـا را می شناسـیم، 

و  می کنـد  فکـر  خـودش  بـا  آدم  گاهـی  اسـت.  ناقـص  جـّدًا  آنهـا  دربـارۀ  معرفتمـان 

می گویـد: آخـر مـن از مقـام امامـت چـه شـناخته ام؟ پـس از شـصت هفتـاد سـال کـه 

از سـّنم گذشـته اسـت و بـه قـول خـودم تمـام کارم همیـن بـوده کـه از خـال آیـات و 

1. مفاتیح الجنان، در اذن دخول حرم های شریفه. 
2. توحید صدوق، ص 117، ح 21؛ تفسیر برهان، ج 4، ص 407. 

3. علم الیین فیض؟حر؟، ص 230. 



ا�ن�ت امام�ت روح د�ی

230

روایـات، از جمـال آسـمانی انبیـاء و اولیـای خـدا آگاه شـوم و بـه دیگـران نیـز آگاهـی 

بدهـم، چـه بهـره ای بـرده ام و چـه شـناختی بـه دسـت آورده ام تـا بـه دیگـران بدهـم. 

دهــیخشک ابری که بود ز آب تهی آب  صفــت  وی  از  نایــد 

و بـه چـه حـّدی از لقـای امامـان کـه لقـای خداسـت خواهـم رسـید؟ اینجـا چـه 

بـذری افشـانده ام تـا آنجـا بـه محصـول مشـاهده نایـل گـردم؟ 

امام؟ع؟ هم هادی و هم هدف 

به هر حال، هدایت ما به سوی امام است. امام، هم هادی هم هدف است. 

می خواهد ما را حرکت بدهد و به خودش برساند که »وجه اهلل« و »باب اهلل« است. 

پس بکوشیم تا خود را به امام برسانیم و جمال او را که جمال خداست ببینیم. اّما 

توفیق این دیدن نصیب هر کسی نمی شود. آن ها که با خود امام؟ع؟ معاصر بودند 

او را ندیدند. آیا واقعًا ُعَمر پیغمبر اکرم؟ص؟ را دیده بود؟ آیا او و همفکرانش جمال 

علی؟ع؟ را مشاهده کرده بودند؟ ابدًا؛ جسمشان را دیده بودند، نه جمال امامت و 

والیتشان را. آنان که آن جمال را دیدند، امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عّمار بودند، 

امثال ُرشید َهَجری و ُحْجربن َعدی و میثم تّمار بودند که در راه رسیدن به آن جمال 

از مال و جان و اوالد خود گذشتند. 

حضـرت امـام باقـر ؟ع؟ با یکی از اصحابشـان )ابوبصیر( جلو در مسـجد ایسـتاده 

ابوبصیـر  بـه  امـام؟ع؟  می شـدند.  خـارج  آن  از  و  داخـل  مسـجد  بـه  مـردم  و  بودنـد 

کـه  هـر  از  کجاسـت؟  او  ندیده انـد؟  را  ابی جعفر باقـر  بپـرس:  مـردم  ایـن  از  فرمودنـد: 

پرسـید، گفتنـد: نمی دانیـم. در ایـن اثنـا، »ابوهـارون مکفـوف« کـه نابینـا بـود رسـید. 

از کجـا  ابوبصیـر گفـت:  او گفـت: همیـن جـا ایسـتاده اند.  او بپـرس.  از  امـام فرمـود: 

دانسـتی؟ گفـت: چگونـه ندانـم و حـال آن که آن حضرت خورشـیدی فروزان اسـت.1 

1. منتهی االمال، در معجزات حضرت امام باقر ؟ع؟. 
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آری، او چشـم سـرش بسـته بـود اّمـا چشـم دلـش بـاز بـود و حـرارت خورشـید امامـت 

را احسـاس می کـرد؛ اّمـا دیگـران کـه از مشـاهدۀ جمـال معنـوی امـام محـروم بودنـد، 

امـام؟ع؟ تصّرفـی در دیـد ظاهرشـان کـرد کـه جسـم امـام را هـم ندیدنـد. 

حاصــل آن کــه امــام؟ع؟ از آن نظــر کــه مظهــر صفــات کمــال خداســت، در مســیر 

حرکــت مــا بــه ســوی خــدا مقصــد و مقتــدای ماســت و تقــّرب بــه خــدا جــز از طریــق 

تقــّرب بــه امــام بــرای مــا ممکــن نیســت. 

و  علـی  بایـد  بشناسـیم،  را  خـدا  جـال  و  جمـال  صفـات  بخواهیـم  مـا  اگـر 

حسـین؟امهع؟ را بشناسـیم. اگـر بخواهیـم بـه لقـای خـدا کـه هـدف خلقـت ماسـت 

نایـل بشـویم، بایـد در ایـن عالـم و آن عالـم بـه لقـای آن بزرگـواران نایل بشـویم. اساسـًا 

دیـن و احـکام آسـمانی قـرآن مقّدمـۀ معرفت و تقّرب به مقام والیت و امامت اسـت. 

زیرا احکام دین از یک نظر به دو قسم تقسیم می شود: یک قسم مربوط به تنظیم 

»امور دنیوی«، اعّم از امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است و قسم دّوم 

»امور اخروی«، اعّم از امور اعتقادی و اخاقی و عبادی است. اّما احکام  مربوط به 

دنیوی دین از آن نظر مطلوب خواهد بود که زمینه ساز ادای وظایف و تکالیف اخروی 

و تهذیب اخاق  به تحصیل اعتقادات  و روحی  با آسایش جسمی  انسان  و  باشد 

و اصاح اعمال عبادی بپردازد؛  یعنی اگر مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و 

دین  جزو  شد،  اخروی  سعادت  تأمین  و  خدا  عبادت  برای  مقّدمه ای  اجتماعی 

خواهد بود؛ وگرنه از وظایف دینی محسوب نخواهد شد؛ چرا که کّفار نیز آن مسائل را 

دارند و بهتر از ما هم دارند، در حالی که اعتقادی به خدا و آخرت ندارند. 

کنندۀ بال هم حامی شیعیان امام؟ع؟ هم دفع 

امامان  وصف  در  کبیره  جامعۀ  زیارت  در  کردیم  اشاره  هم  قبًا  که  همانطور 

معصوم؟مهع؟ می خوانیم: 
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اَدِةاُلماة«؛
ّ

»َوالذ

 »ذادة« جمـع ذائـد اسـت؛  یعنـی دفـع کننده. »ُحماة« جمع حامی اسـت؛  یعنی 

حمایت کننده. آن کس که دشمن را از انسان دور می کند »ذائد« است و آن کس که 

از انسـان حمایـت می کنـد و نمی گـذارد او بـه خطـر بیفتـد »حامـی« نامیـده می شـود. 

ائّمـه ؟مهع؟ هـم »ذائـد و مراقبنـد« که دشـمنان از خارج هجـوم نیاورند که افکار و عقاید 

شـیعه را فاسـد کننـد، هـم »حامی انـد« کـه شـیعیان بـه دسـت دشـمنان نیفتنـد کـه 

مـورد اغـوا و اضـال آنان قـرار گیرند.

 یونس بن یعقوب می گوید: 

 ما سالی خدمت امام صادق؟ع؟ در منا بودیم)چون هر سال امام؟ع؟ چند روزی 

قبل از موسم حّج در خارج شهر مّکه خیمه ای می زدند و اقامت می کردند تا موسم 

حّج برسد(. ما خدمت امام؟ع؟ در میان چادر نشسته بودیم. یک مرد شامی وارد 

شد و پس از سام، به امام عرض کرد: من از شام آمده ام تا با اصحاب و یاران شما 

از پیامبر؟ص؟ نقل  یا  مناظرۀ مذهبی کنم. امام؟ع؟ فرمود: کام، کام خوِد تو است 

می کنی؟ گفت: هم از پیغمبر است هم از کام خودم. فرمود: مگر تو شریک پیامبری؟ 

گفت: نه. امام ؟ع؟ فرمود: مگر بر تو وحی نازل می شود؟ مرد گفت: نه. فرمود: پس ما به 

کام تو نیازی نداریم، اگر از پیامبراکرم؟ص؟ کامی داری بگو. مرد گفت: بسیار خوب، 

من از کام پیامبراکرم ؟ص؟ با یاران شما مناظره ای دارم. امام؟ع؟ به یونس فرمود: ای 

کاش از علم کام اّطاعی داشتی و با این فرد بحث می کردی)چون بعضی از یاران 

امام در امر مناظره ماهر بودند و بعضی نبودند(. سپس فرمود: برو بیرون خیمه، ببین 

از یاران خود کسی را می یابی که از فّن مناظره مّطلع باشد، او را بیاور. یونس رفت و 

چند نفر را آورد؛ حمران بن َاْعین و قیس بن ماصر و مؤمن الطاق و آنها به مناظره با مرد 

شامی نشستند. یونس می گوید: دیدم امام؟ع؟ مثل این که انتظار کسی را می کشد، 

از دور پیدا شد.  دائم سر از خیمه بیرون می برد و نگاه می کند. ناگهان شتر سواری 



233

��ن امام�ت �أ �ث

دیدیم امام با خوشحالی تمام فرمود: 

»ِهشاٌمَواهَّلِل؛به خدا قسم! هشام آمد«. 

مـا فکـر کردیـم منظـور امـام؟ع؟ هشـام یکـی از اوالد عقیـل اسـت، وقتـی وارد شـد 

دیدیـم نـه، »ِهشـام بن َحکـم« اسـت کـه جوان نورسـی بود و تازه مو بـر صورتش روییده 

بـود. امـام؟ع؟ از دیـدن او بسـیار خوشـحال شـد و فرمود: 

ِبِه؛
ْ
ِبناِصِرناِبِلساِنِهَوَيِدِهَوَقل

ً
»َمْرَحبا

خـوش آمـدی ای کسـی کـه بـا زبـان و دسـت و قلبـش بـه یـاری مـا 

برمی خیـزد«. 

آنگاه کنار خودشان برای او جا باز کردند و او را کنار خودشان نشاندند. مفّضل 

او  و  بودیم  مسّن تر  و  پیرمرد  ما  آمد؛  چون  گران  ما  بر  مطلب  این  می گوید:  یونس  یا 

جوان نورس بود. این گونه احترام که امام؟ع؟ برای او قائل شد، بر ما سنگین آمد. 

بعد، امام؟ع؟ رو به آن مرد شامی کرد و فرمود: اینک با این جوان صحبت کن. او 

رو به هشام کرد و گفت: از من بپرس. هشام از او پرسید: آیا به نظر تو خداوند بر بشر 

حّجتی اقامه کرده یا خیر؟ گفت: البّته، خدا مردم را بی حّجت نمی گذارد. هشام 

خدا؟ص؟.  رسول  گفت:  کیست؟  خدا  جانب  از  حّجت  آن  خوب،  بسیار  گفت: 

خدا؟ص؟  رسول  از  بعد  نیست.  ما  میان  در  اآلن  که  خدا ؟ص؟  رسول  گفت:  هشام 

حّجت کیست؟ گفت: قرآن. هشام پرسید: آیا قرآن می تواند رافع اختاف در میان 

اّمت باشد؟ گفت: بله، می تواند. هشام گفت: چه طور می تواند در حالی که اآلن 

با ما اختاف نظر داری؟ تو هم مسلمانی، من هم مسلمانم و هر دو تابع قرآنیم، در 

عین حال، تو از شام آمده ای تا با ما مناظره کنی؛ معلوم می شود که باهم اختاف 

حجاز  به  و  بستن  سفر  بار  شام  از  نداشت.  جا  مناظره  نبود،  اختاف  اگر  داریم. 

آمدن و مناظره کردن، خود دلیل بر وجود اختاف است، با این که قرآن در میان 
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ما هست. او سکوت کرد و جوابی نداد. امام ؟ع؟ فرمود: چه طور حرف نمی زنی؟ 

رافع  قرآن  بگویم  اگر  است.  دروغ  نداریم،  اختاف  بگویم  اگر  بگویم؟  چه  گفت: 

و ما همه مسلمانیم  قرآن در میان ما هست  این که  برای  اختاف است، نیست؛ 

ولی با هم اختاف نظر داریم. بعد، رو به هشام کرد و گفت: حال، من از تو می پرسم 

و تو جواب بده. گفت: بسیار خوب، بپرس. او گفت: آیا خدا حّجتی بر بشر اقامه 

کرده یا نه؟ گفت: بله، اقامه کرده است. گفت: آن حّجت کیست؟ هشام گفت: 

چه زمانی را می گویی؟ زمان رسول خدا؟ص؟ یا زمان حاضر؟ گفت: زمان حاضر. 

هشام با دو زانوی ادب مقابل امام؟ع؟ نشست، اشاره به امام؟ع؟ کرد و گفت: 

ـَماِءَو ْخَباِرالّسَ
َ
ِبُرَناِبأ َوُيْ

ُ
َحـال ْيِهالّرِ

َ
ِإل

ُ
ـِذيُتَشـّد

َّ
َقاِعـُدال

ْ
»َهـَذاال

؛1 ٍبَعـْنَجّدٍ
َ
ْرِضِوَراَثـًةَعـْنأ

َ ْ
ال

همین آقایی که اینجا نشسته و ]از اقطار و اکناف عالم بار سفر 

می بندند و[ رو به آستان اقدس او می آیند. اوست که به وراثت 

از پدر و جّد، از اعماق آسمان و زمین ما را آگاه می سازد«. 

او حّجـت خـدا بـر ماسـت. خـدا هیـچ گاه بشـر را بی حّجـت نمی گذارد. تا رسـول 

خـدا؟ص؟ در میـان مـردم بـود، او حّجـت بـود. پـس از رسـول خدا؟ص؟ بایـد کتاب خدا 

بـه دسـت حّجـت ناطـق معصـوم از خطا بیفتـد تا او از میان اّمت رفـع اختاف کند. 

مـرد شـامی گفـت: چـه دلیلـی هسـت بـر این کـه ایشـان حّجـت خداسـت؟ هشـام 

گفـت: ایـن تـو و ایـن دریـای ژرف و عمیـق علـم و حکمـت و فضـل و کمـال، آنچـه 

می خواهـی از محضـر اقدسـش سـؤال کـن. گفـت: راسـت گفتـی، بهتریـن راه همیـن 

اسـت. تـا خواسـت سـؤال کنـد، امـام؟ع؟ فرمـود: مـن به تو خبـر می دهـم از وقتی که از 

شـام بیـرون آمـدی تـا بـه اینجـا رسـیدی، در راه چـه حوادثـی بـود و چـه وقایعـی پیـش 

كافی، ج  1، ص 173.  .1
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آمـد و بـا کـه بـودی؟ او بـا کمـال تعّجـب گفـت: بفرماییـد. امـام ؟ع؟ آغاز بـه گفتن کرد 

و او بـا تعّجـب گـوش می کـرد و مرّتـب می گفـت: 

»َصَدْقَتياْبَنَرُسوِلاهَّلِل؛

درست می فرمایید ای پسر رسول خدا!«. 

گویی که شما با خودم همراه بوده اید. بعد گفت: 

ْمُتهلِِلالّساَعة؛
َ
ْسل

َ
»ا

اآلن من مسلمان شدم«. 

فرمود: نه، مسلمان بودی. 

اَعة؛ آَمْنَتِباهَّلِلالّسَ
ْ

»َبل

اآلن به خداوند ایمان آوردی«. 

وگرنــه، اســام همــان شــهادتین بــود کــه بــه زبــان آورده ای. گفــت : بلــه، یابــن 

اهلل.  رســول 

 َوِصُّ ـَك
َ
ّن
َ
أ َو اهَّلِل 

ُ
َرُسـول 

ً
ـدا ّمَ ُمَ  ّنَ

َ
أ َو اهَّلُل 

َّ
ِإل ـَه

َ
ِإل 

َ
ل ْن

َ
أ ْشـَهُد

َ
»أ

ْوِصَيـاِء؛1 
َ ْ
ال

شهادت به وحدانّیت خدا و رسالت محّمد ؟ص؟ می دهم و شهادت 

می دهم که تو وصّی اوصیای رسول خدا هستی«. 

ایـن معنـای »ذائـِد حامـی« اسـت؛ یعنـی از یـک سـو دشـمنی را کـه در مکتـب 

تـا در میـان شـیعه اختـاف بیفکنـد دفـع  کـرد و  بـود  بنی امّیـه تربیـت شـده و آمـده 

نگذاشـت افـکار انحرافـی او در دل شـیعه جـا بگیـرد و از دیگـر سـو، بـه حمایـت از 

شـیعه بر خاسـت و نگذاشـت شـیعه به دسـت دشـمنان مهلک بیفتد و عقاید حّقۀ 

خـود را از دسـت بدهـد. 

كافی، ج 1، ص 171.  1. اصول 
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پناهگاه محکم شیعیان، دامان آل محّمد ؟مهع؟

حاال در این راه پر از دام و کمند شـیطان، اگر خدا ما را تنها می گذاشـت، خاف 

حکمـت بـود؛ ولـی دربـارۀ مـا لطـف کـرده و در ایـن مسـیر پـر خطـر، کهفـی َحصیـن و 

پناهگاهـی محکـم قـرار داده و آن آل محّمـد؟مهع؟ هسـتند و مـا را به دامن آنها افکنده 

و هشـدار داده کـه مراقـب باشـید از آنها جدا نشـوید. رسـول مکّرمـش ؟ص؟ فرموده: 

َف
َّ
ل َ ٰیَوَمـنتَ َ ْهـِلَبيـِتکَمَثـِلَسـفيَنِةنـُوٍحَمْنَرکَبـانَ

َ
ا

ُ
»َمَثـل

َعْنـاَغِرَق؛1 

َمَثل اهل بیت من َمَثل کشـتی نوح اسـت. هر که در آن نشسـت، 

نجـات می یابـد و هـر کـه از آن کنار رفت، غرق می شـود«. 

 نـه تنهـا امثـال مـا افـراد عـادی اگـر از ایـن کشـتی نجـات دو ر بشـویم بـه ضالـت 

می افتیـم، بلکـه بـزرگان عالـم و آنهـا کـه در حکمت و عرفان و دیگر رشـته های علمی 

متخّصـص و قّهـار بوده انـد نیـز اندکـی کـه خـود را مسـتغنی2 و مسـتقّل انگاشـته اند، 

بـه وادی هـای ضالـت و گمراهـی عجیـب افتاده انـد و سـبب گمراهـی دیگـران نیـز 

شـده اند. 

چوبین ُبودِن پای استداللیان

آری، بسـیاری از بـزرگان بشـری، اعـّم از فیلسـوفان و عارفـان، نیـز بـرای خود تخّیل 

اسـتقالی کـرده و چنیـن پنداشـته اند کـه آن نیـرو و توانایـی درشـان پیـدا شـده کـه 

بتواننـد راه را بـه تنهایـی بپیماینـد و بـه مقصـد برسـند. یکـی بـه عقـل خـود نازیـده و 

دیگـری بـه کشـف و شـهود خـود بالیـده اسـت. ابوسـعیدابوالخیر بـه شـیخ الّرئیس، 

ابوعلی سـینا، می گویـد: آنچـه تـو می دانـی، مـن می بینـم. ابوعلـی می گویـد: آنچـه تـو 

1. بحار األنوار، ج 23، ص 105، ح 3. 
2. مستغنی: بی نیاز. 
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می بینـی، مـن می دانـم. ارسـطوی حکیـم اّدعـا می کنـد کـه ایـن گفتارهـا و براهیـن1  

آدمـی را بـه پشـت بـام گـردون می رسـاند. محی الّدین ابـن عربی عارف بـه فخرالّدین 

رازی می نویسـد: ای رفیـق شـفیق! تـا کـی بایـد گرفتـار ایـن علـوم ظاهـر باشـی؟ علـم 

رسـمی سـر بـه سـر قیـل اسـت و قـال. بـه سـمت علـم باطـن و عالم کشـف و شـهود بیا 

تـا آنچـه نادیدنـی اسـت آن بینـی. 

ُبــَود چوبیــن  اســتداللیان  پای چوبین سخت بی تمکین بودپــای 

کوچـه  بـه  پایـی  و  افتـاده  راه  بـه  تـازه  کـه  سـاله ای  دو  بّچـۀ  آن  ماننـد  خاصـه، 

بـاز می کنـد و پیـش خـود می پنـدارد دیگـر مـرد شـده اسـت و می توانـد ماننـد پـدر و 

پدربزرگـش تنهایـی بـه راه بیفتـد و چـپ و راسـت بـرود و بـاز بـه خانـه برگـردد؛  بـا ایـن 

خیـال، از خانـه بیـرون مـی رود و راه را پیـش می گیـرد و مـی رود. چنـد قدمـی کـه رفت، 

راه خانـه و کوچـه را گـم می کنـد و حیـران و سـرگردان گاه بـه چـپ مـی رود و گاه بـه 

اسـت.  نگرفتـه  یـاد  خـوب  کـه  هـم  را  می کنـد؛  نشـانی  گیـر  بن بسـت ها  در  راسـت؛ 

بـه نیسـت می گـردد.  اوبـاش می شـود و سـرانجام سـر  و  اراذل  عاقبـت، گرفتـار 

کـه  اندکـی  شـده اند.  مبتـا  گم گشـتگی  چنیـن  بـه  نیـز  بـزرگان  از  بسـیاری  حـاال 

دیگـر  کرده انـد  گرفته انـد، خیـال  بغـل  زیـر  پـای چوبیـن  و  کـرده  پیـدا  فکـری  قـدرت 

مـرِد راه شـده اند و می تواننـد بـا پـای فکـر خـود در همـه جـای ایـن عالـم سـیر کننـد 

ق 
ّ

بـه سـّر مگوهـای خـا و حّتـی   و خفایـای جهـان عظیـم خلقـت  زوایـا  تمـام  بـه  و 

جهـان سـر بزننـد؛ لـذا بـا ایـن خیـال خـام بـه راه افتاده انـد و بـدون ایـن کـه از قّیـم و 

سرپرسـت خـود، یعنـی امـام معصـوم؟ع؟ کمـک بگیرنـد، رفته انـد و راه را گـم کـرده 

شـیطان  هاکت بـار  ریسـمان های  و  حبائـل  گرفتـار  و  کرده انـد  گیـر  بن بسـت ها  در  و 

گشـته و از دّره هـای مخـوف و وحشـتناک حلـول و اّتحـاد و وحـدِت وجـود سـر بـر آورده 

1 . براهین: دلیل ها، حّجت ها. 
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ـتِالّاهَّلل« از خـود سـر داده انـد.  يـَسفُجّبَ
َ
ْعَظـَمَشـأین،ل

َ
و نعره هـای »ُسـْبحاینمـاا

آنجـا کـه انبیـاء »ال الـه  االّ  اهلل« گفته انـد، ایـن خـود باختـگان و راه گم کـردگان »اّنـی انـا 

اهلل« بـر زبـان رانده انـد و ایـن خـود، نشـان عجـز و ناتوانـی انسـان اسـت کـه نمی توانـد 

بـه تنهایـی قـدم در ایـن وادی پـر خـوف و خطـر بگـذارد کـه نـدای قـرآن بلنـد اسـت: 
؛  1  هتَ

َ
ل َ�ِ��ی

ْ
ِ� ال �یْ

َ
ل �ا اإِ

�نُ �تَ ْ ـَ� َوا��
َ�
�ا الل �تُ

�ا ا�ت�َ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
َها ال ُ� �ی

أَ
ا ا َ >�ی

ای باورمندان! پروا پيشه كنيد و در راه به سوی خدا طلب 

وسيله كنيد ]و دست به دامن حركت كنيد[<. 

ظلمات است بترس از خطر گمراهیطی این مرحله بی همرهی خضر مکن

خضـر ایـن راه و تنهـا پناهـگاه و کهـف الـوری، وجود اقـدس امام، ولـّی زمان، قّیم 

دوران، حضـرت حّجـة بن الحسـن المهدی؟جع؟ اسـت و بس. 

ْم
ُ
َقك

َ
ْمَوَسِلَمَمْنَصّد

ُ
ْيك

َ
ِإل

َ
أ َ ِمَنَمْنلَ

َ
ْمَوأ

ُ
َكِبك ّسَ »َوَفاَزَمْنَتَ

ْم؛2 
ُ
َوُهِدَيَمِناْعَتَصَمِبك

سـعادتمند شـد هـر کـه بـه شـما متمّسـک گشـت و ایمـن گردید هر 

کـه بـه شـما پنـاه آورد و سـالم مانـد هـر کـه شـما را تصدیـق کـرد و 

هدایـت شـد هـر کـه بـه ریسـمان شـما چنـگ زد«. 

گمراه  دستگیری علمی امام حسن عسکری؟ع؟ از فیلسوفی 

عبـادت صحیـح آن اسـت کـه از طریـق تعلیـم اهل بیت؟مهع؟ انجـام پذیرد. علم 

و حکمـت و عرفـان خالـی از خطـا وقتـی حاصـل می شـود کـه از مسـیر هدایـت آنها به 

دسـت آمـده باشـد. آن کـس کـه ِمـِس وجود خود را بـه کیمیای والیت آن انوار عرشـی 

رسـانید، تبدیـل بـه طـا و برلیـان شـد. هـر کـس شـاخۀ عقـل و ایمـان خـود را بـه آن 

1. سورۀ مائده، آیۀ 35. 
كبیره.  یارت جامعه  2. ز
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ریشـه های اصلـی عالـم پیونـد زد، درختـی بـارور گشـت و سراسـر علـم و حکمـت و 

عرفـان شـد. اّما: 

ْم؛
ُ
َمْنفاَرَقك

َّ
»َضل

گمراه گشت هر که از شما جدا شد«. 

 هـر کـه خواسـت از خـود اسـتقالی نشـان دهـد، گرفتـار یـوغ اسـتعمار و اسـتحمار 

شـیطان شـد و گمـراه از مسـیر دیـن و ایمـان شـد. 

بـه  قـرآن  در  تناقضاتـی  عـرب،  معـروف  فیلسـوف  َکْنـدی،  اسـحاق  نوشـته اند: 

نظـرش رسـید و در ایـن زمینـه شـروع بـه نوشـتن کتابـی کـرد. روزی یکـی از شـاگردان 

او بـه حضـور مقـّدس حضـرت امـام حسـن عسـکری ؟ع؟ شـرفیاب شـد. امـام ؟ع؟ 

ضمـن صحبـت بـه او فرمـود: 

َخـَذِفيِه
َ
ـاأ َعّمَ ِكْنـِدّيَ

ْ
ْسـَتاَذُکُمال

ُ
َرِشـيٌدَيـْرَدُعأ

ٌ
ـْمَرُجـل

ُ
َمـاِفيك

َ
»أ

ُقْرآِن؛
ْ
ِمـْنَتَشـاُغِلِهِبال

در میان شما مرد رشیدی نیست که استادتان، کندی را از این کاری 

که پیش گرفته و خود را سرگرم به قرآن ساخته است باز دارد؟«. 

و به او بگوید: 

ای مگس، عرصۀ ســیمرغ نه جوالنگه توســت

ِعــرض1 خــود می بــری و زحمــت مــا مــی داری

آن شاگرد گفت: یابن رسول اهلل! ما را جرأت آن نیست که به استاد خود اعتراض 

کنیم. فرمود: این جمله را که می گویم درست به خاطر بسپار و به او بگو. وقتی به وطن 

بازگشتی و نزد او رفتی، مّدتی سعی کن خود را به او نزدیک تر کنی و خود را همفکر و هم 

عقیده با او قلمداد کنی؛ بطوری که به تو اعتماد کند و تو را از خواّص اصحاب خود 

1 . ِعرض: آبرو. 
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بداند. آنگاه به صورت سؤال، نه به صورت اعتراض، به او بگو: مشکلی به خاطرم 

فرمایند.  ارائه  ی 
ّ
حل راه  تقاضامندم  استاد  جناب  از  عاجزم،  ش 

ّ
حل از  که  رسیده 

وقتی او اجازۀ طرح سؤال داد بگو: حضرت استاد! اگر آن کس که گویندۀ قرآن است 

بگوید مقصود من از این آیه و آن آیه این نیست که تو فهمیده و به من نسبت داده و 

اشکال بر آن گرفته ای؛ بلکه مقصود و معنای گفتار من چنین و چنان است، در این 

صورت، تمام اشکاالتی که وارد کرده  ای، به فهم خودت وارد خواهد بود، نه به قرآن. 

فهمیده های تو تناقض خواهد داشت، نه مقاصد قرآن. جناب استاد! اگر گویندۀ 

این  عسکری؟ع؟  امام  داد؟  جوابش  باید  چگونه  کند،  وارد  اشکالی  چنین  قرآن 

سخن را به آن شاگرد یاد داد و فرمود: چون استادت مرد دانشمنِد منصفی است، 

سخن منطقی را که بشنود تسلیم می شود و لجاج و عناد از خود نشان نمی دهد. تو 

این حرف را به او بگو و از او جواب بخواه. شاگرد از آن سفر بازگشت و طبق دستور 

امام به حضور استاد آمد و آن سؤال را طرح کرد. استاد آن سؤال را که شنید، تکان 

با توّجه تمام به شاگردش خیره شد و گفت: دوباره حرف خود  خورد و تأّمل کرد و 

را تکرار کن. او تکرار کرد. استاد مّدتی به فکر فرو رفت و دید حرفی کامًا درست و 

منطقی است، زیرا احتمال دارد تمام این معناها که او از قرآن فهمیده است، همان 

نباشد که مقصود گویندۀ قرآن بوده است؛ مثًا مراد از امانت در آیۀ: 

�نَ  ْ �ی َ ��
أَ
ا

َ �ن اِل  َ �� ح�ِ
ْ

َوال ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الس�َ  �

َ
َعل �تَ 

َما�نَ
أَ
ا

ْ
ال ا  َ �ن

َعَ�صنْ ا 
َ >ا�ن�

�ًما 
ُ
ل

طنَ ُ� َكا�نَ 
�ن�َ اإِ �نَسا�نُ  اإِ

ْ
ال َها 

َ
َوَحَمل َها  ِم�نْ �نَ  �تْ

�نَ
ْ �ث

أَ
َوا َها  �نَ

ْ
ِمل حْ َ

�ی �ن 
أَ
ا

ُه�لًا؛  1  َ ��

ما امانت ]الهى و بار تكليف [ را بر آسمانها و زمین و كوهها 

آن  از  و  زدند  باز  سر  آن  برداشتن  از  پس،  كرديم،  عرضه 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 72. 



241

��ن امام�ت �أ �ث

او  راستى  برداشت؛  را  آن  انسان  و]لى [  شدند،  هراسناك 

ستمگرى نادان بود<. 

آن نباشد که او فهمیده است و مقصود از نور در آیۀ: 
�ِرِ�  ؛  1 

ُل �نُ َ ْر�نِ َم�ث
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �ُر الس�َ

ـُ� �نُ
َ�
>الل

ل نور او چون چراغدانى است<. 
َ

ث
َ

خدا نور آسمانها و زمین است. م

آن نباشـد کـه او تصـّور کـرده اسـت. در ایـن صـورت، اشـکال و تناقـض در قـرآن 

بـا چـه جرأتـی  بنابرایـن،  اوسـت.  فهمیده هـای  در  و  برداشـت ها  در  بلکـه  نیسـت؛ 

می توانـد زبـان بـه اعتـراض به قرآن بگشـاید و کتاب در تناقضات قرآن بنویسـد؛ و لذا 

بعـد از تفّکـر زیـاد سـر بلنـد کـرد و بـه شـاگردش گفـت: بگـو ببینـم، این حـرف را از کجا 

آورده ای؟ گفـت: بـه فکـر خـودم رسـیده. مّدتـی بـود در ایـن فکـر بـودم و جـرأت اظهـار 

نداشـتم و عاقبـت کـه از حـّل آن عاجـز شـدم، اظهار کردم. گفت: نـه، این حرف مال 

تـو نیسـت و حـرف َاقـران2 و امثـال تـو هـم نیسـت. افـق ایـن حـرف خیلـی باالتـر از افـق 

افـکار شماهاسـت. بگـو از کـه شـنیده ای؟ گفـت: راسـِت مطلـب ایـن کـه، خدمـت 

آن حضـرت  بـودم.  شـرفیاب  عسـکری؟ع؟  علـی  بـن  حسـن  ابومحّمـد،  حضـرت 

تعلیمـم کـرد کـه از شـما بپرسـم. تـا فهمیـد ایـن حرف از آِن کیسـت، گفـت: آری، این 

نـور از آن خانـه درخشـیده اسـت. فـورًا برخاسـت و تمـام نوشـته هایش را کـه در ایـن 

زمینـه داشـت آورد و آنهـا را آتـش زد و سـوزاند. گفـت: 
َبيِت؛3 

ْ
ْدِریِباِفال

َ
َبيِتا

ْ
ال

ُ
ْهل

َ
»ا

صاحبان خانه بهتر می دانند که در زوایای خانه شان چیست«. 

1. سورۀ نور، آیۀ 35. 
2 . اقران: نزدیكان، هم ردیفان. 

3. بحار األنوار، ج 50، ص 311، با پایین صفحه. 
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آن  دربـارۀ  و  دهـد  خبـر  مـن  خانـۀ  خفایـای  از  کـه  اسـت  رسـیده  چـه  را  بیگانـه 

اسـت.  شـده  نـازل  آنهـا  خانـۀ  در  وحـی  کنـد.  قضـاوت 
ُقْرآَنَمْنُخوِطَبِبِه؛1

ْ
اَيْعِرُفال َ »ِإنَّ

آن کسی که مخاطب به خطابات قرآن است می فهمد که مقصد 

و مقصود قرآن کدام است«. 

اگـر ارشـاد و هدایـت حضـرت امـام عسـکری؟ع؟ نبـود، آن مـرد فیلسـوف گمـراه 

شـده و جمعّیتـی را هـم گمـراه کـرده بـود.  زیـرا اگـر یـک آدم حکیم و عالم گمراه بشـود، 

هـزاران نفـر دنبالـش گمـراه می شـوند. آن کسـی کـه پنـاه بـه فکـر او داد و نتیجتـًا او را 

و دیگـران را از جهّنـم نجـات داد، حضـرت امـام عسـکری؟ع؟ بـود. اهـل بیـت؟مهع؟ 

کهـف الـوری  و پناهـگاه عالمیـان هسـتند. 

کدل به امام معصوم ؟ع؟  توّسل خالصانۀ مادری پا

در حاالت مرحوم شیخ محّمدحسین قمشه ای - که در نجف از شاگردان عالم 

رّبانی، مرحوم سـیدمرتضی کشـمیری؟حر؟ بوده اسـت - نقل شـده که در جوانی مبتا 

بـه بیمـاری حصبـه می شـود و معالجـات مؤّثـر واقـع نمی شـود و می میـرد. اطرافیـان 

نالـه و گریـه و شـیون سـر می دهنـد. در ایـن میـان مـادرش کـه زنـی بسـیار خوش عقیده 

و پاکـدل بـوده برمی خیـزد و می گویـد: دسـت بـه جنـازۀ فرزنـدم نزنید تا برگردم )خوشـا 

بـه حـال کسـانی کـه قلبـی پاک و عقیده ای صـاف دارند و از عقیدۀ صافشـان بهره ها 

می برنـد(. آن مـادر پاکـدل برخاسـت و قرآنـی برداشـت و بـاالی پشـت بـام رفـت، رو 

بـه کربـای امـام حسـین؟ع؟ ایسـتاد و گفـت: یـا اباعبـداهلل! یـک دسـت مـن بـه قـرآن 

و دسـت دیگـرم بـه دامـن تـو. مـن ایـن یگانـه فرزنـدم را از تـو می خواهـم و تـا ندهـی 

برنمی گـردم. مّدتـی بـاالی پشـت بـام بـا جـّد تمـام بـه تضـّرع و زاری و عـرض نیـاز بـه 

كافی، ج  8، ص 312.  .1
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امـام حسـین؟ع؟ ایسـتاد. در ایـن موقـع اطرافیـان بسـتر دیدنـد حرکتـی در مّیـت پیدا 

شـد، تـکان خـورد و برخاسـت و نشسـت. گفـت: مـادرم کجاسـت؟ گفتنـد: بـاالی 

پشـت بام اسـت. گفت: بگویید بیا؛ امام حسـین؟ع؟ پسـرت را به تو برگرداند. بعد، 

از خـودش نقـل می کننـد کـه ماجـرا چگونه بوده اسـت. او گفته: مـن در حال احتضار 

بـودم و دیـدم دو نفـر سـفیدپوش و بسـیار خوشـبو و خوشـرو کنـار مـن آمدنـد. یکـی بـه 

مـن گفـت: چـه شـده، ناراحتـی ات چیسـت؟ گفتم: تمـام بدنم درد می کند. دسـت 

روی پایـم گذاشـت و کشـید، دیـدم درد آرام گرفـت. همیـن طور تا زانوهـا باال آمد، درد 

آرام گرفـت)در روایـات آمـده کـه قبـض روح از پاهـا شـروع می شـود(کم کم تـا بـه سـینه 

و باالتـر رسـید. دیـدم تمـام دردهـا برطـرف شـد و راحـت شـدم. همیـن که مـن راحت 

شـدم، دیدم اطرافیان بسـترم همه گریه و ناله سـر دادند. هر چه می گفتم من راحت 

شـدم و دیگـر درد نـدارم، نمی فهمیدنـد؛ مثـل ایـن کـه اصـًا مـرا نمی دیدنـد و صدایم 

را نمی شـنیدند. تـا ایـن کـه آن دو نفـر مـرا بلنـد کردنـد و بـه سـمت آسـمان بردنـد. مـن 

و احسـاس  باالتـر می رفتـم، راحت تـر می شـدم  بـودم. هـر چـه  و خـّرم  بسـیار خـوش 

ت بیشـتری می کـردم. بیـن راه، ناگهـان شـخص بزرگـواری مقابـل آن دو نفـر رسـید 
ّ

لـذ

و بـه آنهـا اشـاره کـرد، او را برگردانیـد، مـادرش او را از مـن خواسـته اسـت و مـن سـی 

سـال بـر عمـرش افـزودم. آنهـا فورًا مرا برگرداندند و نشسـتم؛ دیدم شـما گریه می کنید. 

نوشـته اند، او بعـد از ایـن ماجـرا تـا سـی سـال زنـده بـود و سـر سـی سـال دوبـاره مریـض 

شـد و از دنیـا رفـت. ایـن هـم مصداقـی از مصادیـق کهـف الـوری. 

هدایت تکوینی

رتبــۀ »هدایــت تکوینــی« از تمــام مراتــب هدایــت باالتــر اســت کــه مربــوط بــه تربیت 

و ســازندگی انســان اســت. امــام بــه اذن خــدا نگهبــان نظــام عالــم و مرّبــی عالــم انســان 

اســت؛ ایــن مرتبــۀ از هدایــت، باالتــر از همــۀ مراتــب اســت. البّتــه تبییــن احــکام دیــن 
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و زعامــت اجتماعــی مســلمین و قضــاوت و حفــظ حقــوق جامعــه، از مســائل بســیار 

ــدۀ ایــن رتبــۀ از  ــر اســت. دارن ــا تربیــت و ســاختن انســان، مرتبــۀ باالت مهــم اســت. اّم

هدایــت، روح و جــان بشــر را می پرورانــد و بــه ســر حــّد کمــال می رســاند، آن چنــان 

کــه آفتــاب می تابــد و گیاهــان را می پرورانــد و بــذر را بــه ســر حــّد گل شــدن می رســاند، 

همانگونــه کــه بــاران می بــارد و زمیــن و موجــودات زمینــی را زنــده می ســازد و بــه مرحلــۀ 

میــوه دادن نائــل می گردانــد. 

سرنخ عالم به دست امام؟ع؟ 

حضـرت امـام مجتبـی ؟ع؟ در جلسـه ای حضـور داشـتند. شـرایطی پیـش آمـد، 

فرمـود: مـن می توانـم شـام را تبدیـل بـه کوفـه و کوفـه را تبدیـل بـه شـام کنـم! مـرد را 

تبدیـل بـه زن و زن را تبدیـل بـه مـرد کنـم! مـرد کوردلـی از فرقـۀ ناصبـی آنجـا نشسـته 

بـود؛  از ایـن حـرف برآشـفت و گفـت: ایـن چـه حرفـی اسـت کـه می زنیـد؟ مگـر شـما 

خـدا هسـتید؟ امـام نـگاه تنـدی بـه او کـرد و فرمـود: ای زن! حیا نمی کنی کـه در میان 

تـا بـه خـود آمـد، دیـد خلقتـش تغییـر کـرده و اعضـا و  مردهـا نشسـته ای؟ آن نامـرد 

جوارحـش مبـّدل بـه اعضـا و جـوارح زن گشـته. بـا شـرمندگی از جـا برخاسـت و عبـا 
سرکشـید و بـه خانـه رفـت. دیـد زنـش هـم مبـّدل بـه مـرد شـده اسـت.1 

یعنـی، سـر نـخ عالـم بـه دسـت ماسـت؛ اگـر بخواهیـم عالـم را زیـر و رو می کنیـم و 

زمیـن و آسـمان را بـه هـم می ریزیـم.

امام؟ع؟ هم رهبر است هم هدایتگر

 البّتــه، هضــم ایــن ســخن در مــزاج کــوردالن غیــر ممکــن اســت. اگــر کــوردالن 

بشــنوند طبیبــی پیــدا شــده کــه بــا عمــل جّراحــی مــرد را تبدیــل بــه زن و زن را بــه مــرد 

تبدیــل می کنــد، تعّجــب نمی کننــد و صــد آفریــن بــه پیشــرفت علــم می گوینــد؛ اّمــا 

1. بحار األنوار، ج 43، ص 327. 
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ــروردگار کــه از  ــّی خــدا و مظهــر علــم و قــدرت بی منتهــای پ ــر بشــنوند حّجــت و ول اگ

ــداة« اســت، ایــن کار را می کنــد، تعّجــب می کننــد و آن را بــاور  ُ
ْ

ةال
ُ
قــاَد

ْ
ل
َ
مصادیــق»ا

نمی کننــد، ایــن نشــأت گرفتــه از جهــل بــه مقــام والیــت تکوینــی امــام؟ع؟ اســت. 

و  هـادی  هـم  زمامـدار،  و  قائـد  هـم  یعنـی  هسـتند؛  اهلـداة«  لقـادة
َ
»ا امامـان؟مهع؟ 

راه شناسـند. ممکـن اسـت کسـی قائـد باشـد و زمـام اّمتـی را بـه دسـت داشـته باشـد 

ولـی راه شـناس نباشـد؛ او مـردم را بـه بیراهـه می بـرد. ممکن اسـت کسـی هـادی و راه 

شـناس باشـد اّمـا قائـد و حاکـم بـر مـردم نباشـد؛ او نیـز بـر مـردم تأثیرگذار نخواهـد بود. 

اّمـا آن کـس کـه هـم قائـد اسـت هـم هـادی، اوسـت کـه اّمت هـا را بـه هـدف مطلـوب 

می رسـاند و او منحصـرًا امـام معصـوم ؟ع؟ اسـت.
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 »2 «

ور
به �غ لم�ت �

�غ
را�ب ارغ 

غ
ن ا�

ؤ
ا �ش

آثـار وجـودی امـام، هماننـد آثـار بـاران و خورشـید اسـت. مگـر نـه ایـن اسـت کـه 

خـدا از جملـه شـئون رُبوبّیتـش اخـراج از ظلمـت بـه نـور اسـت؟ 
�ِر؛ 1 

� ال�ن�ُ
َ
ل َما�تِ اإِ

ُ
ل

�نَ ال�ن�ُ ُهم ِم� ُ ���ِ
حنْ ُ

�ا �ی َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
�ُ ال ـُ� َوِل�ی

َ�
>الل

خداوند َسرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند. آنان 

را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى برد<. 

و اخـراج از ظلمـت بـه نـور تنهـا ایـن معنـا نیسـت کـه تشـریع شـریعت می کنـد و 

جعـل احـکام می نمایـد، نـه، بلکـه جوهـر جـان انسـان را از ظلمـِت عـدم و ضعـف و 

نقـص و انجمـاد بیـرون مـی آورد و بـه نـور وجـود و قـّوت و کمـال می رسـاند. 

َما�تِ 
ُ
ل

�نَ ال�ن�ُ م ِم�
ُ

ك َ���ِ
�نْ ُ� ِل�یُ �تُ

َ
ك ا�أِ

َ
ْم َوَمل

ُ
ك �یْ

َ
�ی َعل

�
َ�ِل ُ �ی �ی ِ �ن

َ�
>ُهَ� ال

�ِر؛ 2 
� ال�ن�ُ

َ
ل اإِ

مات و بركات آسمانى را به شما مى رسانند 
َ

ح
َ

خدا و فرشتگانش، ر

1. سورۀ بقره، آیۀ 257. 
2. سورۀ احزاب، آیۀ 43. 
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تا شما را از ظلمت ها بيرون آورده و به نور برسانند<. 

این کار خداست و همین کار را به پیغمبراکرم؟ص؟ واگذار کرده و فرموده است: 
�ِر؛ 1 

� ال�ن�ُ
َ
ل َما�تِ اإِ

ُ
ل

اَس ِم�نَ ال�ن�ُ
َ َ ال�ن� ِ�ح�

�نْ َك ِل�تُ �یْ
َ
ل اُ� اإِ َ �ن

ْ
ل �نَ �ن

أَ
ا��ٌ ا َ > ِك�ت

اين كتابى است كه به تو نازل كرده ايم ]به اين منظور[ 

كه مردم را از ظلمت  ها بيرون آورده، به نور برسانى<. 

یعنـی کار تـو، تنهـا ایـن نیسـت کـه تبلیـغ احـکام دینـی کنـی، بلکـه بایـد جوهـر 

پیـش  و  کـرده  رهبـری  تکامـل،  مسـیر  در  و  بدهـی  حرکـت  را  انسـان ها  جـان  و  روح 

ببـری تـا بـه کمـال مطلـوب برسـانی. البّتـه ایـن مشـروط بـه ایـن اسـت کـه ماّده هـای 

قابلـی تحـت تربیـت قـرار بگیرنـد تـا سـاخته شـوند. آفتـاب بـر همـه جـا می تابـد؛ بـر 

گلسـتان می تابـد، بـر مزبلـه هـم می تابـد. بـر مزبله که بتابـد بوی بد آن، فضـا را متعّفن 

می سـازد، بـر گلسـتان کـه بتابـد، عطـر خوشـش شـاّمه ها را می نـوازد. 

در باغ الله روید و در شوره زار خسباران که در لطافت طبعش خاف نیست

رسول اکرم؟ص؟ راجع به اهل بیت پاکش؟مهع؟ فرموده است: 

ٍء َشْ ِ
ّ

ُکل
َ

اِءَعـل َ َغْيِرِهـْمَکَفْضـِلالْ
َ

ْهـِلَبْيـِتَعـل
َ
أ

ُ
ـاَفْضـل ّمَ

َ
»َوأ

ٍء؛2  َشْ ِ
ّ

َوِبـِهَحَيـاُةُکل

برتـری اهـل بیـت مـن بـر دیگـران، ماننـد برتـری آب اسـت بر همه 

چیـز کـه حیـات هـر چیـز به آب اسـت«. 

چنانکه حق تعالی فرموده است: 
؛3 �

ٍء َح�یٍ ْ �ی
َ َماِء ُكل�َ �ث

ْ
ا ِم�نَ ال َ �ن

ْ
َ�ل َ > َو��

1. سورۀ ابراهیم، آیۀ 1. 
2. بحار األنوار، ج 36، ص 36. 

3. سورۀ انبیاء، آیۀ 30. 
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 هر چيز زنده ای را از آب قرار داديم<. 

اینهـا - العیاذبـاهلل - مجازگویـی نیسـت، بیـان واقعّیـت و حقیقـت اسـت. هـم 

اکنـون وجـود اقـدس امـام عصـر؟جع؟ بـه اذن خـدا همچـون خورشـید افاضـۀ نـور 

حیـات می کنـد. حیـات عالـم بسـته بـه افاضـۀ اوسـت. 
َماُء؛1  ْرُضَوالّسَ

َ ْ
َوَرىَوِبُوُجوِدِهَثَبَتِتال

ْ
»ِبُيْمِنِهُرِزَقال

روزی روزی خـواران از کـف بـا کفایـت او می رسـد و آسـمان و زمیـن 

به وجـود او ثابـت و اسـتوار می مانـد«. 

بر این اساس است که فرموده اند: 
ْهِلها؛2

َ
ساَخِتاَلْرُضِبا

َ
ُةل ّجَ ُ الْ

َ
ْول

َ
»ل

اگر حّجت نباشد، زمین اهلش را فرو می برد«. 

فلسـفۀ وجـود امـام تنهـا ایـن نیسـت کـه مرجـع دینی مردم باشـد و احـکام خدا را 

بیـان کنـد؛ بلکـه اساسـًا وجـود او حافـظ نظـام عالـم اسـت، اگـر او نباشـد نظـام تمـام 

ایـن کـرات و منظومه هـای شمسـی و کهکشـان ها بـه هـم می ریزنـد. موقعّیـت او در 

عالـم، مثـل موقعّیـت مـا نیسـت کـه فقـط نفـس می کشـیم و می خوریـم و می خوابیـم، 

بعـد هـم می میریـم و می پوسـیم و آب از آب تـکان نمی خـورد و صدمـه ای بـه عالـم 

بـه  و  می خوریـم  بـر  پرمحتـوا  و  عجیـب  جماتـی  بـه  زیارتنامه هـا  در  مـا  نمی رسـد. 

سـادگی از کنارشـان می گذریـم؛ در اّولیـن زیـارت از زیـارات مطلقـۀ امـام حسـین؟ع؟ 

ایـن جملـه را می خوانیـم: 
ْم؛3 

ُ
ْمَوَتْصُدُرِمْنُبُيوِتك

ُ
ْيك

َ
ِبُطِإل ُموِرِهَتْ

ُ
ِفَمَقاِديِرأ ّبِ »ِإَراَدُةالّرَ

1. مفاتیح الجنان، دعای عدیله. 
2. غیبت نعمانی، ص 139، لو اّن االمام رفع من االرض لساخت باهلها. 

یارت اّول.  یارات مطلقه ی امام حسین؟ع؟، ز 3. مفاتیح الجنان، در ز
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ارادۀ خـدا در تدبیـر عالـم بـه سـوی شـما]اهل بیت[نـازل می شـود 

و از خانـۀ شـما بـه عالـم صـادر می گـردد و در مجـاری حـوادث بـه 

جریـان می افتـد«. 

خانـۀ امـام عصـر؟جع؟ اتـاق فرمـان اسـت، او فرمـان صـادر می کنـد و فرشـتگان 

اطاعـت می کننـد. در شـب قـدر مـاه مبـارک رمضـان کـه: 
ْمٍ�؛ 1 

أَ
�ن ُكِل� ا �ِهم ِم�

�نِ َر��ِ
دنْ اإِ َها ��ِ �ی وُح �نِ �تُ َوال��ُ

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ُل ال �ن�َ �نَ >�تَ

در آن ]شب [ فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، براى 

هر كارى ]كه مقّرر شده است [ فرود آيند<. 

فرودگاه فرشـتگان و روح در آن شـب، خانۀ حضرت امام عصر؟جع؟ اسـت که 

بـه فرمـان آن حضـرت امـور ارزاق و َاعمـار تنظیم می گردد. 

1. سورۀ قدر، آیۀ 4. 
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 » 3 «

ن اولوااالمری امام معصوم؟مهع؟
ؤ

ا �ش

یکـی از مـواردی کـه مـا شـیعیان بـا اهـل سـّنت اختـاف اساسـی داریـم، همیـن 

قائـل  مـا  کـه  امامـی  بـه  معنـا  آن  بـه  تسـّنن  اهـل  اسـت.  اولوااالمـر«  »مصـداق  مـورد 

بـا  قائلیـم، جانشـین پیغمبـر؟ص؟ اسـت  مـا  کـه  امامـی  آن  نیسـتند.  قائـل  هسـتیم، 

عالـم غیـب ارتبـاط دارد، الهامـات غیبـی بـه او می رسـد و از جانـب خـدا شـخصًا 

مًا به این معنا معتقد نیسـتند. 
ّ
منصوب شـده تا مرجع دینی مردم باشـد، آنها ُمسـل

بلکـه آنهـا می گوینـد اّمـت اسـامی بعـد از پیغمبراکـرم؟ص؟ بـه دامـن ُامـراء و ُحـّکام 

و فرمانروایـان افتـاد. هـر کسـی کـه قـدرت بـه دسـت اوسـت، او مصـداق »اولوااالمـر« 

اسـت و قـرآن فرمـوده اطاعتـش واجـب اسـت: 
ْم؛ 1 

ُ
ك ْمِ� ِم�ن

أَ
ا

ْ
وِل�ی ال

أُ
ُ��َل َوا ُ��ا ال��َ ِط�ی

أَ
ـَ� َوا

َ�
ُ��ا الل ِط�ی

أَ
> ا

]نيز[  را  خود  امر  اولياى  و  پيامبر  و  كنيد  اطاعت  را  خدا 

اطاعت كنيد<. 

1. سورۀ نساء، آیۀ 59. 
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وااَلمر« کسـی اسـت که قائم به سـیف اسـت و به اصطاح 
ُ
ول

ُ
از نظر اهل تسـّنن »ا

»امیر مؤمنان« اسـت و اطاعتش نیز واجب اسـت و لذا به سـراغ حّکام و فرمانروایان، 

رفته انـد. اّمـا از طرفـی هـم دیده انـد در میـان ایـن حـّکام و امـراء و فرمانروایـان افـرادی 

فاسـق، فاجـر، شـرابخوار و قماربـاز و اهـل همه گونـه رذائـل بوده انـد، از جملـه یزیـد بـن 

معاویـه، عبدالملـک بـن مـروان و ولیـد بـن عبدالملـک بـا آن همـه فسـق و فجورهـای 

ننگیـن از ایـن دسـته اند. متحّیـر می ماننـد که یعنی چه؟ آیا اینها معرفتشـان بر اّمت 

اسامی واجب است؟ مثًا یزید شناختنش به عنوان این که »امیرالمؤمنین« است 

واجـب اسـت کـه اگـر کسـی او را بـه ایـن عنـوان نشناسـد، کافـر حسـاب می شـود؟ آیـا 

معرفـت یزیـد، مـاک ایمـان اسـت و انکار او مـاک کفر؟!

دیدنـد ایـن هـم شـدنی نیسـت، متحّیـر ماندنـد کـه پـس چـه بایـد کـرد؟ ناچـار بـه 

سـراغ توجیهاتـی غیـر منطقـی رفته انـد کـه بـرای بحـث و مطـرح کـردن آنهـا مجالـی 

نیسـت و لـذا بـرای حـّل مضمـون ایـن حدیـث گرفتـار می شـوند. ولـی مـا کـه شـیعۀ 

 و قاطع و هم بر اسـاس منطق عقل و قرآن 
ّ

امامّیه هسـتیم، بر اسـاس اعتقاد مسـتدل

و سـّنت رسـول اکـرم؟ص؟ معتقدیـم خـوِد پیغمبراکـرم؟ص؟ دوازده امـام معصوم؟مهع؟ را 
طبـق روایـات فـراوان بـا مشـخّصات معّرفـی فرمـوده اسـت.1

بر این اساس ما معتقدیم که در هر زمان، محور معرفت مردِم آن زمان و جانشین 

معصـوم؟مهع؟  امـام  دوازده  آن  از  یکـی  اّمـت،  مقتـدای  و  مرجـع  و  پیغمبراکـرم؟ص؟ 

می باشـد. امـروز هـم دوازدهمیـن آنهـا کـه آخریـن آنهاسـت، زنـده اسـت و تـا آخریـن 

روز عمـر دنیـا محـور معرفـت بـرای اهـل هـر زمـان اسـت و معرفـت او بـه عنـوان امامت 

و والیـت، مـاک ایمـان و انـکار او مـاک کفـر و نفـاق اسـت و لـذا معنـای ایـن حدیـث 

از  بعـد  اسـت:  فرمـوده  پیغمبراکـرم؟ص؟  کـه  اسـت  روشـن  مـا شـیعیان خیلـی  بـرای 

؛ صحیح مسلم، ج 3، كتاب االماره؛ 
ً
 فواحدا

ً
كافی، ج 1، ص 286، باب ما نص اهلل عّزوجّل و رسول علی االئّمه؟مهع؟ واحدا  .1

كنزالعّمال، ج 12، صفحات 32و33. 
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مـن، ایـن دوازده نفـر هسـتند کـه تـا آخریـن روز عمـر دنیـا، هـر یـک پـس از دیگـری امام 

خواهند بود و شـما اّمت اسـامی باید آنها را به امامت بشناسـید و دوازدهمین آنان 
امـام حـّی و غایـب و منتَظـر اسـت و در هـر زمـان »امـام« اسـت.1

كتاب مراجعه شود.  كسب اطالعات بیشتر به ص 159 تا 163 این  1. برای 
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 » 4 «

ی امامان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمعصوم؟مهع؟ 
ت
ن حکوم�

ؤ
ا �ش

حکومت برای اسام و قرآن از نظر شیعه یک امر حیاتی است. حکومت از نظر 

شیعه به منزلۀ روح و جان در پیکر دین است که اگر نباشد دین می میرد و بی اثر و 

بی روح می شود. به همان میزانی که نبّوت در پیدایش دین الزم است و اگر نباشد 

دین معنا و مفهوم و تحّققی ندارد. به همان میزان و بی کم و کاست، والیت و امامت 

در بقای دین الزم است. وجود »نبی« در »تأسیس« دین الزم است و اگر نباشد دین 

تحّقق نمی پذیرد. وجود »ولی« هم در »بقای« دین الزم است و اگر نباشد دین دوام 

و بقایی نخواهد داشت. لذا شیعه که شعارش احیای والیت علی و آل علی؟مهع؟ 

است می گوید حکومت علی و آل علی؟مهع؟ تنها حکومتی است که در اّمت اسامی 

قابل پیروی کردن است. هر حکومتی غیر از حکومت علی و آل علی؟مهع؟ اگر روی کار 

آید باطل است و باید اساس آن در هم ریخته شود. 
به همین جهت در هر زمانی قدرت های طاغوتی لبۀ تیز حماتشان روی شیعه 
بوده است. یعنی پیوسته می کوشیده اند شیعه را به استضعاف بکشانند و نگذارند 
آنها بال و پری باز کنند و قدرتی به دست آورند؛ چون می دانستند این منطق مکتب 
تشّیع است که هر حکومتی غیر از حکومت علی و آل علی؟مهع؟ باطل است و باید 
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بساط آن برچیده شود. چون شیعه معتقد است تنها علی و آل علی؟مهع؟ از جانب 
خدا برای حکومت اسامی منصوب شده اند و معتقد است که همیشه و در هر زمانی 
یک نفر از آل علی؟مهع؟ در عالم وجود دارد که باید حکومت کند. پس شیعه مدام در 
تاش است که زمینه ای برای حکومت همان امام معصوم منصوب از جانب خدا 
که به دالیلی غائب از دیدگان ماست، آماده کند و از این روست که دشمنان دین، 
علی الّدوام می کوشند شیعه را در حّد ضعف و تفّرق نگه دارند و مجال دستیابی به 

قدرت را به آنها ندهند. 
ـت اصلـی اختـاف شـیعه و سـّنی همیـن اسـت وگرنـه اختافـات جزئی مثل 

ّ
عل

ایـن کـه چگونـه وضـو بگیریـم یـا نمـاز را دسـت بسـته یـا بـاز بخوانیـم، یـا بـر روی فـرش 
ت بزرگ اسـامی 

ّ
سـجده کنیـم یـا نکنیـم؛ این هـا آن انـدازه اهّمیـت ندارد کـه یک مل

را بـه جـان هـم بینـدازد و برخوردهـای شـدید و خونیـن بـه وجـود بیاورد. 
و  است  الهی  والیت  شئون  از  شأنی  حکومت،  مسألۀ  می گوید  شیعه  آری، 
متصّدی آن باید علی و آل علی؟مهع؟ باشند که معصوم و از جانب خدا منصوب 
هستند و این شأن، صلح و سازش بردار هم نیست که مثًا شیعه یک قدم جلو برود 
و یک قدم سّنی عقب برگردد تا با هم بسازند و کنار بیایند، این طور نیست. چون 
شیعه معتقد است که مرگ و حیات اسام و قرآن به این حقیقت بستگی دارد که 
اگر حکومت در دست علی و آل علی؟مهع؟ باشد اسام و قرآن زنده و حیات ابدی 
بشر تأمین است و اگر حکومت در دست غیر از آن برگزیدگان خدا باشد، اسام و 

قرآن می میرند و حیات ابدی بشر به هاک ابدی مبّدل می گردد. 
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 » 5 «

�تماعی  عام�ت ا�ب ی و رغ
غ

ی� ݫ ّ�ت دىݭݭݭݫ
ی ع� ن مرحب

ؤ
ا �ش

یکی از شئون امام؟ع؟ موضوع مرجعّیت دینی و زعامت اجتماعی است؛ اّما 

نه این که شأن او منحصر به این باشد به گونه ای که اگر به هر دلیلی این دو جهت 

که  اکنون  هم  که  چنان  است!  شده  بی اثر  او  وجود  بگوییم  شد،  تأخیر  یا  تعطیل 

امام؟ع؟ در حال غیبت است، نه مرجعّیت دینی دارد که مردم به او مراجعه کنند 

و مسائل دینشان را از او بگیرند و نه زعامت اجتماعی و حکومت در دست اوست. 

اّما باید دانست که شأن و ِسَمت آن حضرت، منحصر به این دو امر نیست تا برای 

ما سؤال باشد که پس فلسفۀ وجودی امام عصر؟جع؟ در زمان غیبت چیست؟ 

بلکه شأن و ِسَمت اصلی آن حضرت، واسطه بودن او برای گرفتن فیض از منبع 

فّیاض و رساندن آن به عالم امکان است. این بزرگ ترین و اصلی ترین منَصب آن 

وجود اقدس است که تعطیل بردار نیست و ممکن نیست تأخیر شود، حّتی یک 

لحظه هم ممکن نیست تعطیل شود. آن وجود مقّدس، وسیلۀ ایصال فیض است 

تحقیق  مطلب،  این  البّته  است.  نابود  و  رفته  بین  از  عالم  تمام  نباشد،  او  اگر  که 

علمی می خواهد، کسانی که می توانند تحقیق کنند، باید دنبال آن بروند و تحقیق 
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کنند و کسانی که نمی توانند، باید سخن محّققین را بپذیرند و به روایات مراجعه 

نمایند که چطور امام را معّرفی می کنند. 

مـا بـر اسـاس تحقیـق علمـی و قرآنـی و روایـی معتقدیـم: هـرگاه خداونـد بخواهد، 

فیـض خـود را بـه عالـم برسـاند و موجـودات را در دامـن ربوبّیـت خـود بپرورانـد و بـه 

افـراد  همـۀ  میـان  از  کـه  اسـت  ایـن  راهـش  تنهـا  سـازد،  نائـل  نهایی شـان  کمـاالت 

بشـری یـک فـرد کامـل انسـانی را کـه اکمـل و افضـل اسـت برگزینـد و لوحـۀ قلـب او 

از مجـرای  تـا  قـرار دهـد  انـوار علـم و عنایـات و عطایـای خویـش  انعـکاس  را محـّل 

وجـود او بـرکات هسـتی بـه سـایر کائنـات افاضـه گـردد. به فرمـودۀ امـام امیرالمؤمنین 

ـۀ 
ّ
ـيل«؛  1 سـیل بـرکات هسـتی از منبـع فیـاض، اّول بـه قل الّسَ علـی؟ع؟:»َيْنَحـِدُرَعـّیِ

کـوه وجـود مـن می ریـزد و سـپس از دامـن مـن بـه سـایر ممکنـات می رسـد. 
َماُء؛2  ْرُضَوالّسَ

َ ْ
َوَرىَوِبُوُجوِدِهَثَبَتِتال

ْ
»ِبُيْمِنِهُرِزَقال

روزی روزی خواران از کف با کفایت او می رسد و زمین و آسمان، 

در ظـّل وجـود او ثابـت و برقرار می ماند«. 

آری، او بایـد باشـد و در قالـب بـدن هـم بایـد باشـد؛ بـدون بـدن نمی شـود چـون 

روح مجـّرد خلیفـة اهلل سـنخّیت بـا عالـم اجسـام و طبیعـت نـدارد و عالـم اجسـام و 

روح مجـّرد  از  بلکـه  کنـد؛  فیـض  از خـدا کسـب  بطـور مسـتقیم  نمی توانـد  طبیعـت 

خلیفـه اهلل هـم نمی توانـد بطـور مسـتقیم کسـب فیـض نمایـد، پـس او بایـد در بـدن 

بـدن  ابـر  در  بایـد  دیـد،  عنصـری  چشـم  بـا  نمی تـوان  را  حقیقـت  آفتـاب  آن  باشـد. 

مخفـی شـود و محجـوب بـه حجـاب بـدن گـردد تـا در میـان مـردم باشـد؛ منتهـا برای 

ایـن کـه از شـّر دشـمنان مصـون بمانـد بایـد بدنـش نیـز از چشـم اشـرار مخفـی باشـد. 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ سّوم. 
2. مفاتیح الجنان، دعای عدیله. 
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ــرآن و  ــق و ق ــم و منط ــاس عل ــر اس ــه ب ــت ک ــیعیان اس ــا ش ــح م ــاد صحی ــن اعتق ای

ســّنت، هیچــگاه زمیــن حّتــی بــرای لحظــه ای از حّجــت خالــی نمی مانــد. از اّول 

خلقــت، جنــاب آدم؟ع؟ آمــد و بــه دنبالــش سلســلۀ جلیلــۀ انبیــاء؟مهع؟ یکــی پــس 

از دیگــری آمدنــد و نگهبــان نظــام عالــم بودنــد تــا ایــن کــه طومــار نبــّوت و رســالت 

به وجــود حضــرت ختمــی مرتبــت؟ص؟ ختــم شــد. ســپس ودیعــۀ خافــت، در شــکل 

وصایــت و امامــت بــه امــام اّول، علــی؟ع؟ واگذار شــد، پس از ایشــان ائّمــۀ اطهار؟مهع؟ 

یکــی پــس از دیگــری متصــّدی امــر امامــت بودنــد تــا ایــن کــه در ســال260هجری 

قمــری امــام عســکری؟ع؟ بــا ســّم خلیفــۀ عّباســی بــه شــهادت رســید و نوبــت بــه 

امــام عصــر؟جع؟ رســید کــه تــا امــروز و تــا آخریــن روز عالــم خلیفــة اهلل و حّجــة اهلل و ولــّی 

اهلل، امــام حّجــة بــن الحســن؟ع؟ اســت؛ او مغــز و روح و جــان عالــم اســت و نگهبــان 

پیکــرۀ نظــام عالــم کــه »گرنــازی کنــد از هــم فروریزنــد قالب هــا«. 

وی ظــّل وجــود تــو وجــود همــه کــسای جــود تو ســرمایۀ جــود همه کس

معلــوم شــود؛ بــود و نبــود همــه کــسگر فیض تو یک لحظه به عالم نرسد

خالی نبودن زمین از حّجت خدا در هر زمان

در دعـای عرفـۀ صحیفۀ سـّجادیه، امام سیدالّسـاجدین؟ع؟ ایـن چند جمله را 

دربـارۀ حضـرت ولی عصـر؟جع؟ فرموده اند: 

ِلِعَباِدک
ً
ما

َ
َتُهَعل ْ أَواٍنِبإَماٍمأقَ ِ

ّ
ْدَتِديَنکِفکل کأّيَ

َ
إّن ُهّمَ

َّ
لل

َ
»ا

ِفِبالِدک؛
ً
َوَمَنارا

خدایـا! تـو در هـر زمانـی دیـن خـودت را تأییـد کـرده ای بـه وسـیلۀ 

مـی و در میـان شـهرهایت مناری 
َ
امامـی کـه او را بـرای بندگانـت َعل

قـرار داده ای«. 
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ِريَعهإَلِرْضَواِنک؛
َّ

َتُهالذ
ْ
ْبِلکَوَجَعل ُهِبَ

َ
َتَحْبل

ْ
»َبْعَدأْنَوَصل

بعـد از ایـن کـه ریسـمان او را بـه ریسـمان خـودت مّتصـل کـرده و 

او را وسـیلۀ رسـیدن بـه رضـوان خـود قـرار داده ای«. 

ایـن جمـات بـه وجـود اقـدس حضـرت ولـی عصـر؟جع؟ اشـاره دارد و بنـا بـه 

ـم و منـار الهـی نبـوده و نخواهـد بود. همیشـه 
َ
عقیـدۀ شـیعه، هیـچ زمانـی خالـی از َعل

آری،  دارد.  وجـود  زمیـن  روی  آسـمانی  منـار  و  ـم 
َ
َعل عنـوان  بـه  معصـوم؟ع؟  امامـی 

آمـاده  بـرای ظهـور آن حضـرت  را  کـه خـودش  بشـر اسـت  از جانـب  و قصـور  تقصیـر 

اسـت.  نکـرده 
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 » 6 «

ن دعو�ت الی اهلل 
ؤ

ا �ش

سـابق در بیابان هـا بـرای ایـن کـه مسـافرینی کـه در شـب حرکـت می کننـد راه را 

ـم نکننـد، جاهـای بلنـدی می سـاختند و بـاالی آن آتش می افروختند. گم شـده ها 
ُ
گ

بـه سـمت آن می رفتنـد. در  و  آنجـا راه اسـت  را می دیدنـد، می فهمیدنـد  آتـش  کـه 

بایـد  کـه  فروزانـی  مشـعل های  آن  و  روشـن  چراغ هـای  آن  هـم  ظلمانـی  دنیـای  ایـن 

تمـام بنـدگان خـدا چشـم بـه آنهـا بدوزنـد و دنبالشـان برونـد، امامـان معصـوم؟مهع؟ 

می باشـند کـه مهمتریـن شـأن و کار ائّمـۀ دیـن؟مهع؟ شـأن دعـوت الـی اهلل اسـت کـه 

می خواهنـد عالمیـان را در مسـیر تقـّرب بـه اهلل؟ج؟ بـه حرکـت درآورنـد و آنهـا را آمـاده 

بـرای لقـای خـدا بسـازند، ولی متأّسـفانه ما مردم مهمترین شـأنی که بـرای آن اولیای 

خـدا معتقـد شـده ایم، ایـن اسـت کـه مـا آلـودگان بـه گنـاه را بـه بهشـت می برنـد؛ در 

صورتـی کـه آن بزرگـواران، کارشـان پاکسـازی آدمیـان از گناهـان اسـت، نـه پـر کـردن 

بهشـت و جایـگاه پـاکان از آلـودگان و گنهـکاران!! آخـر ایـن چـه اعتقـاد جاهانـه ای 

بـه قـول خـود دوسـتداران اهـل بیـت؟مهع؟ دربـارۀ آن  اسـت کـه بسـیاری از مـا مـردم 

م 
ّ
مـان و مرّبیـان انسان سـاز آسـمانی بـه خـود گرفته ایـم؟! آیـا اگـر بگوینـد فـان معل

ّ
معل
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آن قـدر بزرگـوار اسـت کـه بـه هـر شـاگرد تنبـل و بازیگـوش درس نخـوان نمـرۀ بیسـت 

ـم از نظـر شـما قابـل مـدح اسـت یـا قابـل توبیـخ؟ 
ّ
می دهـد، ایـن معل

بدیهــی اســت کــه او آدم تنبل پــرور بیســواد بــارآوری اســت. اگــر اعتقــاد مــا دربــارۀ 

امامــان؟مهع؟ نیــز ایــن باشــد کــه مــا هــر چــه بــه گنــاه آلــوده تــر باشــیم، عظمــت منزلــت 

آنهــا در نــزد خــدا بارزتــر می شــود کــه می تواننــد مــا آلوده هــا را در غرفه هــای بهشــتی 

نــه  اســت  کارشــان گنهکارپــروری  -  العیاذبــاهلل-  آنهــا  بنابرایــن  بدهنــد!!  مســکن 

پاکســازی آدمیــان از گناهــان و در واقــع آنهــا دکان مقابــل دکان خــدا بــاز کرده اند!!زیــرا 

خــدا فرمــوده اســت: 
اٍل َوُ�ُ�ٍ�؛ 1 

َ
ل

�ی صنَ ِ
�نَ �ن ِ�ِم�ی ُم��ْ

ْ
 ال

�ن�َ >اإِ

در  باشند[  كه  گروه  هر  ]از  گنهكاران  م 
ّ
مسل بطور 

بند<. 
ّ

ضلالتند و در ميان آتش دوزخ معذ

اّما بنا بر اعتقاد غلط ما! امامان؟مهع؟ می فرمایند: 

ر؛ ْجِرمَنِفَجّناٍتَوَنَ ُ الْ »ِاّنَ

کنـار  و  باغ هـا  میـان  در  مـا[  دوسـتان  ]از  گنهـکاران  م 
ّ
مسـل بطـور 

متنّعمنـد!!«.  بهشـتی  نهرهـای 

خدا به رسول گرامی اش؟ص؟ فرموده: 
؛ 2  �ی َ��نِ َ��

ا َوَم�نِ ا�ت�َ
َ �ن
أَ
َ��تٍ ا ِ��ی َ �� �ٰ

َ
ـِ� َعل

َ�
� الل

َ
ل ْدُع� اإِ

أَ
ِل�ی ا �ی ِ���َ �ِ ِ دن ْل َهـٰ

>�تُ

ى 
ّ

بگو راه من اين است كه بر اساس بصيرت ]و بينايى خاص

دارم[ دعوت به سوی اهلل مى كنم من و كسى كه  كه 

از من پيروی مى كند<. 

1. سورۀ قمر، آیۀ 47. 
2. سورۀ یوسف، آیۀ 108. 
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م راهیابی به عالم قرب و لقای خدا، پاک و مطّهر 
ّ
و بدیهی اسـت که شـرط مسـل

گشـتن از آلودگی به گناهان اسـت که فرموده اسـت: 

ُهْم َع�ن 
�ن�َ ا اإِ

َ� ��نَ * َكل ِس��ُ
ْ

ك �ا �یَ
ا َكا�نُ َ ِهم م� ِ���

ُ
ل

ٰ� �تُ
َ

ْل َرا�نَ َعل َ ا ��
َ� >َكل

؛ 1  ��نَ ُ��� َمْ���ُ
َ�
ٍ ل دن ْ�َم�أِ َ �ِهْم �ی

ِ��
ر�َ

زنگار  و  ين 
َ

ر دل هایشان  زشتشان  اعمال  اثر  بر  كه  آنان 

گرفته است، اينان در روز قيامت از پروردگارشان در حجاب 

خواهند بود و راهى به لقاء و ديدار او نخواهند داشت<. 

1. سورۀ مطّففین، آیات14و15. 
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 » 7 «

ن عصم�ت امام؟ع؟
ؤ

ا �ش

مفهوم ملکۀ عصمت

ما شیعۀ امامّیه معتقدیم که همۀ انبیاء؟مهع؟ و همۀ ائّمۀ ُهدی؟مهع؟ معصوم از گناه 

و مصون از هر گونه خطا و اشتباهند. »عصمت«یک نوع حالت قّوت نفسانی است 

که وقتی در انسانی به وجود آمد، از ارتکاب هر عمل مخالف با رضای خدا خودداری 

می کند. البّته، »تقوا« و »عدالت« نیز، که ملکۀ رادعۀ نفسانّیه1 است، از همین سنخ 

انسان  که  است  گونه ای  به  و  است  ملکه  این  نهایی  درجۀ  »عصمت«  ولی  است 

معصوم، چون آگاهی کامل از نتایج شوم گناه دارد، نه تنها اقدام به گناه نمی کند، 

بلکه فکر گناه هم به دل راه نمی دهد و در قلب خود احساس تمایل به معصیت 

نمی کند. انسان معصوم در عین این که قادر به ارتکاب گناه است، از آن اجتناب 

می کند؛  مانند کسی که میل به غذایی دارد ولی چون طبیب گفته یا خودش به این 

نتیجه رسیده که مضّر است، از آن نمی خورد و بلکه از آن غذا احساس نفرت شدید 

می کند و از نگاه کردن به آن و شنیدن اسم آن نیز مشمئز 2 و متنّفر می گردد. 

1. ملكۀ رادعۀ نفسانیه: صفت بازدارندۀ نفسانی.
2. مشمئّز: بیزار. 
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گناه  سبب مصونّیت معصوم از ارتکاب 

 دارندۀ ملکۀ عصمت در برابر گناه و معصیت دارای چنین حالی است. گناه 

ت بخش است و طبعًا هم گرایش به آن داریم، منتهی از ترس جهّنم 
ّ

-که به نظر ما لذ

یا از ترس مردم مرتکب آن نمی شویم- در نظر انسان معصوم، تنّفرانگیز و مشمئزکننده 

است. در اینجا مثال دیگری ذکر می کنیم: در نظر بگیرید آبی صاف و زالل است 

آیا  اّما می دانیم که داخل آن آب، لباس های بیماران مبتا به جذام را شسته اند. 

هیچ ممکن است ما درعین شّدت عطش از آن آب بیاشامیم؟ هرگز؛ بلکه از تصّور 

برابر خوردن آن آب معصومیم؛  تنّفر می کنیم. پس ما در  نوشیدن آن آب احساس 

یعنی در عین قادر بودن به نوشیدن آن، ممکن نیست آن آب را بیاشامیم، چون از 

آلودگی آن آگاهیم. »صفت عصمت« نیز از مقولۀ علم است و معصوم کسی است 

که عالم به پیامدهای نامطلوب گناه است و با داشتن آن علم، سرزدن گناه از وی 

ناممکن است، در عین این که کامًا قادر به ارتکاب آن است. 

 به فرمودۀ خواجه نصیر طوسی؟حر؟ در تجرید: 

لُقْدَرة؛
َ
ِعْصَمةا

ْ
َيناِفال

َ
»َول

عصمت منافات با قدرت ندارد«. 

 معصـوم آن نیسـت کـه نتوانـد گنـاه کنـد بلکـه آن اسـت کـه بتوانـد و نکنـد. مـا بـا 

آن کـه می توانیـم غـذای مسـموم را بخوریـم، نمی خوریـم؛ بـا آن کـه می توانیـم بـه سـیم 

بدون پوشـش حامل برق دسـت بزنیم، نمی زنیم؛ چون از پیامد شـوم آن که هاکت 

اسـت، آگاهـی داریـم. امامـان ؟مهع؟ در مـورد تمـام گناهـان، آن حـال را دارنـد کـه مـا در 

مـورد غـذای سـّمی و سـیم بـرق داریـم. آنـان در برابـر تمـام گناهـان معصومنـد آن گونـه 

کـه مـا در برابـر خوردن غذای سـّمی و تماّس با سـیم لخت بـرق معصومیم؛ بنابراین، 

رمـز عصمـت علـم اسـت و آگاهـی کامـل از عواقـب شـوم معصیـت. در میـان مؤمنان 
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نیـز افـرادی کـه ایمـان قوی تـری بـه احـکام دیـن خـود دارنـد، از گنـاه پرهیـز بیشـتری 

دارنـد تـا آنجـا کـه از شـنیدن اسـم ربـا و اکل مال یتیـم1 آن گونه متوّحش می شـوند که از 

دیـدن مـار و عقـرب و افعـی؛ چـون ایـن آیـه از قـرآن باورشـان شـده کـه می گویـد: 

�ی  ِ
�ن ��نَ 

ُ
ُكل

أْ
ا َ �ی َما 

�ن�َ اإِ ًما 
ْ
ل

طنُ اَمٰ�  َ �ت �یَ
ْ
ال ْمَ�اَل 

أَ
ا ��نَ 

ُ
ُكل

أْ
ا َ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َ�
ال  

�ن�َ >اإِ

اًرا ؛ 
َ �ن ِهْم  ُ���نِ ُ ��

آنان كه ظالمانه مال يتيمان را مى خورند، هم اكنون در 

حال خوردن آتشند<. 

 منتهی، فعًا چهرۀ آتشین آن پشت پرده است. 
ً�ا؛2 ْ��نَ َ�ِ��ی

َ
ْ�ل > َوَ��یَ

 به زودی سر از آتش سوزان در مى آورند<. 

گناه؟!  انسان مؤمن و 

و  یتیـم می گریـزد  از مـال  لـذا  کـرده اسـت،  بـاور  را  قـرآن  از  آیـه  ایـن  انسـان مؤمـن 

اسـت:  گفتـه  قـرآن  کـه  نمـی رود؛  چـرا  نزدیکـش 
ِم؛ 3  �ی �تِ �یَ

ْ
�ا َماَل ال ُ ���َ �تْ ا �تَ

َ
>َول

به مال يتيم نزديک نشويد<. 

دقیقًا مراقب است که حّبه ای از مال یتیم با اموالش مخلوط نشود؛ اّما آن یکی 

با بی پروایی تمام می خورد و هر دو هم مسلمانند، اّما او باور کرده و این باور نکرده 

با  کریم  قرآن  که،  آن  حال  و  می خورد  خاطر  آسودگی  با  هم  را  ربا  یکی  این  است. 

صراحت گفته است که خدا و رسولش اعان جنگ با رباخواران کرده اند: 

ْكِل مال یتیم: خوردن مال بّچۀ پدرمرده. 
َ
1. ا

2. سورۀ نساء، آیۀ 10. 
3. سورۀ انعام، آیۀ 152. 
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م  �تُ �ن ُك�ن ا اإِ
َ �� َ ِم�نَ الِ�� �ی �تِ َ ُروا َما ��

ـَ� َودنَ
َ�
�ا الل �تُ

�ا ا�ت�َ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َ�
َها ال ُ� �ی

أَ
ا ا َ > �ی

ـِ� َوَرُ��ِلِه؛ 1 
َ�
�نَ الل ْ���ٍ ِم� حَ �ا ��ِ

�نُ
دنَ
أْ
ا

َ �ا �ن
ُ
َ�ل

�نْ ْم �تَ
َ�
�ن ل اإِ

َ �نَ * �ن �ی ِم�نِ �أْ م�ُ

ای مؤمنان! از خدا بترسيد و اگر ايمان داريد، آنچه از ربا 

جنگ  به  كه  بدانيد  وگرنه،  واگذاريد  است؛  باقى مانده 

خدا و ر سولش رفته ايد<. 

 آیـا راسـتی انسـان مؤمـن بـه قـرآن از شـنیدن ایـن آیـه لـرزه بـر اندامـش نمی افتـد 

و تـرس از خـدا سـراپای وجـودش را نمی گیـرد؟ ایـن حالـت پرهیـز از گنـاه کـه همـان 

تقواسـت، الزمـۀ ایمـان بـه قـرآن اسـت؛  بنابرایـن، آیـا امامـان؟مهع؟ کـه عواقـب شـوم 

گناهـان را براسـاس علـم و معرفـت عمیـق و وسـیع خـود مشـاهده می کننـد، تـا چـه 

حـد از گنـاه اجتنـاب خواهنـد کـرد؟ طبیعـی اسـت کـه فکـر گنـاه هـم بـه سـاحت 

اقدس قلبشـان راه نخواهد یافت. این همان »حالت عصمت« اسـت که پیامبران 

و امامـان ؟مهع؟ کـه هادیـان و مرّبیـان بشـرند، بایـد آن را دارا باشـند. 

عصمت پیامبر و امامان؟مهع؟ 

ائّمـه ؟مهع؟  و  انبیـاء  بایـد  چـرا  چیسـت؟  عصمـت  لـزوم  دلیـل  دیـد  بایـد  حـال، 

می فرمایـد:  بـاب  ایـن  در  طوسـی؟حر؟  نصیـر  خواجـه  مرحـوم  باشـند؟  معصـوم 

ِبْعَثة؛
ْ
َغَرُضِمَنال

ْ
ال

َ
ُوُثوُقَفَيْحُصل

ْ
ال

َ
»ِلَيْحُصل

تـا اینکـه اعتمـاد مـردم حاصل شـود در این صورت غرض از بعثت 

حاصل می شود«. 

برای اینکه خداوند آنها را مبعوث کرده است تا مردم را به سوی خدا و سعادت 

ابدی هدایت کنند و اگر پیامبر و امام از نظر مردم جایزالخطا باشند، دیگر اطمینانی 

1. سورۀ بقره، آیات 278 و 279. 



ا�ن�ت امام�ت روح د�ی

266

برای مردم باقی نمی ماند که تابع محض آنها باشند و جایزالخطا بودن پیامبر و امام 

بود حاصل  مردم  که هدایت  موجب نقض غرض می شود؛  یعنی غرض خداوند 

نمی شود و مردم اعتماد به هدایت او نمی کنند و گذشته از این، تناقض یا تضاّد 

به  امر  یا  گناه شود  مرتکب  امام  یا  پیامبر  اگر  فرضًا  زیرا  مقام عمل الزم می  آید؛  در 

ارتکاب گناه کند، از طرفی ما وظیفه داریم که از او )چون امام است( تبعّیت کنیم و 

از طرفی هم وظیفه داریم که از او )چون گنهکار است( تبعّیت نکنیم. این تناقض 

واجب می شود هم  مورد هم  این  در  او  از  پیروی  که  روشن است  بسیار  یا تضاّدی 

حرام! از آن جهت که امام است، اطاعتش واجب و از آن نظر که امر به ارتکاب گناه 

می کند، اطاعتش حرام است. به فرمودۀ خواجه؟حر؟: 
ها؛1  »َوِلُوجُوِبُمتاَبَعِتِهَوِضّدِ

الزم می  آید که هم متابعت از او واجب باشد، هم ّضد متابعت 

که مخالفت است«. 

يِه؛
َ
ْنكاِرَعل ِ

ْ
»َوِلُوجُوِبال

و واجب می شود که او را انکار کنیم«. 

اگـر بنـا شـد امـام مرتکـب گناهـی بشـود، مـا وظیفـۀ نهـی از منکـر داریـم. از طرفـی 

هـم نهـی از منکـر سـبب ایذائـش2 می شـود و قـرآن فرمـوده اسـت: 

َ��تِ  �نِ
آ
ا

ْ
َوال ا  َ �ی

�نْ
ال��ُ �ی  ِ

�ن ـُ� 
َ�
الل ُهُم  َ��نَ

َ
ل ُه 

َ
َوَرُ��ل ـَ� 

َ�
الل و�نَ 

دنُ �أْ ُ �ی �نَ  �ی ِ �ن
َ�
ال  

�ن�َ >اإِ
ا؛ 3  ً �ن ِه�ی

م�ُ ا  ً ا��
َع�نَ ُهْم 

َ
ل  

َع��َ
أَ
َوا

كسانى كه خدا و رسولش را بيازارند، در دنيا و آخرت ملعون 

خدا هستند و عذاب خواركننده ای برایشان آماده شده است<. 

1. بحار األنوار، ج  17، ص 109.
كردن، آزردن.  2. ایذاء: اذیت 

3. سورۀ احزاب، آیۀ 57. 
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 پـس بـه حکـم عقـل، پیامبـر و امام باید معصوم باشـند تا چنین تضاّد و تناقضی 

برای بشـر پیش نیاید. 

طهارت ذاتی اهل بیت؟مهع؟ 

ممکـن اسـت ایـن شـبهه در برخـی از اذهـان بوجـود آیـد کـه طهـارت ذاتـی اهـل 

بیـت؟مهع؟ مسـتلزم جبـر اسـت. در جـواب عـرض می شـود: کـه ایـن حقیقـت نبایـد 

هیـچ گاه از نظـر دور گـردد کـه انبیـاء و امامـان؟مهع؟ انسـانند و انسـان موجـودی مختـار 

اسـت و خصیصـۀ اختیـار، یعنـی آزادی در فکـر و اراده و عمـل، هیـچ گاه از انسـان 

بـود؛  نخواهـد  انسـان  دیگـر  اختیـار،  ایـن  در صـورت سـلب  نمی گـردد؛  زیـرا  سـلب 

 منتهـی، انسـان ها از حیـث معرفـت و شـناخِت آثـار و پیامدهـای فکـر و اراده و عمـل 

بـا هـم متفاوتنـد. 

انبیـاء و امامـان؟مهع؟ از حیـث معرفـت و شـناخت آثـار معصیـت، انسـان هایی 

ممتازند و لذا در عین داشتن اختیار و آزادی و قدرت ارتکاب گناه، از آن خودداری 

می کننـد؛ آن چنـان کـه بـر اثـر همان شـناختی که از آثـار مهلک گناه دارنـد، اصًا فکر 

ارتـکاب گنـاه بـه مغزشـان راه نمی یابـد، تـا چـه رسـد به ایـن که مرتکب آن شـوند. 

آری، انبیـاء و امامـان؟مهع؟ بـه آثـار شـوم گناهـان آگاهـی دارنـد و از ایـن رو اصـًا بـه 

فکـر ارتـکاب گنـاه نمی افتنـد، تـا چـه رسـد بـه ایـن کـه مرتکـب آن شـوند. خداونـد 

ایـن درجـه از علـم و معرفـت را از ابتـدا در سـاختمان وجـود پیامبـران و امامـان قـرار 

داده اسـت؛ چـون مسـئولیت رهبـری جامعـۀ بشـر را بـر دوش آنهـا نهـاده اسـت و لـذا 

بـه خاطـر کمتریـن لغـزش )نـه بـه صـورت گنـاه بلکـه بـه صـورت َتـرک َاولـی( شـدیدًا 

مـورد اخـذ و عقـاب قرارشـان می دهـد؛ اّمـا بـه مـا که آن چنان مسـئولیت سـنگینی را 

نداریـم، آن انـدازه علـم و آگاهـی را هـم نداده اسـت و قهرًا به خاطر بسـیاری از گناهان 

نیـز اخـذ و عقابمـان نمی کنـد. 
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حاصـل آن کـه، عصمـت از مقولـۀ علـم و آگاهـی کامـل و شـناخت عمیـق اسـت 

کـه کمـال اعـای انسـان اسـت، نـه از مقولـۀ ناتوانـی در ارتـکاب گنـاه کـه نقصی بزرگ 

و همدوشـی بـا جمادات اسـت. 

 ِ �ت �یْ َ��
ْ
ال ْهَل 

أَ
ا َس  ْ �� الِ�� ُم 

ُ
ك َع�ن ِه��َ 

دنْ ِل�یُ ـُ� 
َ�
الل ُد  ِ��ی ُ �ی َما 

�ن�َ >اإِ شـریفه  آیـۀ  مفـاد  پـس   

ق گرفته اسـت که شـما اهل 
ّ
ً�ا<1 ایـن اسـت: ارادۀ خداونـد بـر ایـن تعل ْ�ِه�ی ْم �تَ

ُ
َ�ك َ�ِه� ُ َو�ی

بیـت و خانـدان نبـّوت را )بـر اسـاس علـم و آگاهـی و معرفتـی کـه در سرشـت شـما قرار 

داده اسـت( از تمـام اقسـام رجـس و پلیـدی )کـه از ناحیـۀ افـکار و اخـاق و اعمـال 

زشـت در روح انسـان پدیـد می آیـد( مبـّری و منـّزه بـدارد و از طهـارت و پاکـی همـه 

جانبـه و کامـل برخوردارتـان کنـد. 

 ایـن معنـای طهـارت کامـل و همـه جانبـه را از کلمۀ )تطهیرًا( کـه دنبال )طّهرکم(

آمـده اسـت، می فهمیـم؛  یعنی، کلمـۀ )تطهیرًا( ویژگی این تطهیر را می رسـاند. 

پاسخ به شبهه ای دربارۀ مبّرا بودن اهل بیت؟مهع؟ از پلیدی

ُم 
ُ

ك َع�ن ِه��َ 
دنْ >ِل�یُ معنای  که  بیاید  ذهن  به  شبهه  این  است  ممکن  اینجا 

اهل  شما  از  را  پلیدی  و  رجس  است  خواسته  خداوند  که  است  این  َس<  ْ�� الِ��

بیت؟مهع؟ از بین ببرد. پس، معلوم می شود که رجس و پلیدی در آنها وجود داشته و 

خدا خواسته است آن را زایل گرداند. در جواب عرض می شود که در پیشگیری از 

چیزی، وجود قبلی آن الزم نیست. کسی که مزاجًا مستعّد ابتا به بیماری خاّصی 

است، ولی به دستور پزشک، با مراقبت های الزم از حیث غذا و حرکت و ورزش، 

جلو آن بیماری گرفته می شود، می گوییم خدا بیماری را برطرف ساخت. 

در میـان خودمـان نیـز ایـن تعبیـر رایـج اسـت؛ مثـًا، وقتـی می خواهیـم بگوییـم 

تمـام  خداونـد  می گوییـم  اسـت،  سـیرت  نیـک  و  سرشـت  پـاک  بسـیار  آدم  فـان 

1. سورۀ احز اب، آیۀ 33. 
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زشـتی ها را از او سـلب کـرده اسـت و ایـن بـه اصطـاح اهـل منطـق، »سـالبه بـه انتفاء 

موضـوع« اسـت؛  یعنـی، اصـًا زشـتی در او نبـوده اسـت تـا برداشـته شـود. 

مقصـود اینکـه خداونـد آنهـا را از بـدو آفرینـش، عـاری از رجـس آفریـده اسـت، نـه 

ایـن کـه رجسـی در وجودشـان بـوده و آن را زایـل کـرده اسـت. 

ُمفـاد جملـۀ  بـه  کـه، وقتـی  ایـن  و آن  بیایـد  سـؤال دیگـری ممکـن اسـت پیـش 

َس< اذهـاب رجـس شـد و طهـارت تحّقـق یافـت، دیگـر چـه  ْ�� ُم الِ��
ُ

ك ِه��َ َع�ن
دنْ >ِل�یُ

ً�ا<؟  ْ�ِه�ی �تَ ْم 
ُ

َ�ك َ�ِه� ُ >َو�ی بفرمایـد  کـه  لزومـی داشـت 

است،  قبلی  جملۀ  بر  تأکیدی  حقیقت،  در  جمله  این  می گوییم:  جواب  در 

نیز  این  احتمال  و  می کند  تثبیت  مؤّکدًا  را  طهارت  تحّقق  و  بدی،  از  پاکی  یعنی 

هست که بفهماند تنها دوری از بدی برای تحّقق طهارت کافی نیست، بلکه پس 

از آن، نیاز به ِاعطای صفات کمال باقی است که مثًا پس از اذهاب کفر و شرک، 

کمال ایمان و توحید را جایگزین گرداند و پس از کبر، تواضع را و پس از حسد، نصح 

و خیرخواهی را و پس از بخل، جود و سخا را و و به بیان دیگر، پاکی رجس پیراستن 

َتْخِلیه1و  معرفت،  ارباِب  به اصطاِح  و  به فضایل  آراستن  تطهیر  و  رذایل است  از 

َتْحِلیه2 دو شرط اساسی در حصول کمال نفس آدمی است. 

دیدگاه مفّسران در خصوص واژۀ اهل بیت؟مهع؟ در آیۀ شریفه

 حـال، سـؤال ایـن اسـت کـه مقصـود از اهل البیـت؟مهع؟ در ایـن آیـۀ شـریفه چـه 

کسـانی هسـتند؟ اگـر چـه »بیـت« در آیـه  بـه صـورت مطلـق آمـده اسـت، اّمـا بـه قرینۀ 

آیـات قبـل و بعـد، منظـور بیـت و خانـۀ پیامبراکـرم؟ص؟ اسـت و لـذا همـۀ مفّسـران و 

علمـای اسـام اعـّم از شـیعه و سـّنی مّتفق القولنـد کـه مقصـود از اهل البیـت، »اهـل 

كردن قلب از رذایل.  1. تخلیه: خالی 
ینت دادن قلب به فضایل.  2. تحلیه: ز
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بیـت پیامبـر؟ص؟« اسـت؛ اّمـا در ایـن کـه مقصـود از اهـل بیـت پیامبـر در ایـن آیـه  چـه 

اشـخاصی هسـتند، در میـان مفّسـران اختـاف اسـت. 

مفّسـران اهـل تسـّنن آن را منحصـر بـه »همسـران پیامبـر« دانسـته و گفته انـد چون 

آیـات قبـل و بعـِد ایـن آیـه  دربـارۀ همسـران پیامبـر؟ص؟ سـخن می گویـد، لـذا ایـن آیـه  

هـم کـه در البـه الی آنهـا قرار گرفته اسـت، مربوط به »ازواج نبـی؟ص؟« خواهد بود؛ ولی 

مفّسـران شـیعی در رّد ایـن دلیـل گفته انـد اختـاف ضمایـر در آیـات دلیـل روشـنی 

اسـت بـر ایـن کـه مخاطـب در ایـن آیـه، بـر خـاف آیـات قبـل و بعـد، ازواج نبـی؟ص؟ 

نیسـتند؛ زیـرا چنان کـه می بینیـم، در آیـات قبـل کـه مخاطـب، زنـان پیامبر هسـتند، 

تمـام ضمایـر بـه صـورت جمـع مؤّنـث آمده اسـت: 

ِطْعـَن«، کـه در تمام اینها ضمیر، جمع 
َ
«، »آِتـَن«، »ا ْم�نَ «، »ا�تِ ـّنَ

ُ
»َوَقـْرَن«، »ُبُيوِتك

ـث اسـت و همچنیـن در آیۀ بعد: 
َ
ُمؤّن

؛  �ن�َ
ُ

ك ��تِ �یُ ُ �ی �� ِ
ٰ� �ن

َ
ل �تْ ُ ُكْ��نَ َما �ی

>َوادنْ

در  حكمت ]آميز[  ]سخنان [  و  خدا  آيات  از  كه  را  آنچه  و 

خانه هاى شما خوانده مى شود ياد كنيد<. 

«و عجیـب ایـن کـه،  ـّنَ
ُ
ـث آمـده اسـت:  »َواْذُکـْرَن«،»ُبُيوِتك

َ
دو ضمیـر جمـع ُمؤّن

در آیـۀ تطهیـر، تغییـر سـیاق داده شـده و در دو جملـۀ وسـط، خطـاب بـا ضمیـر جمـع 

ّکـر آمـده اسـت: 
َ

ُمذ

]ُکْم[مذّکـر  کـه در هـر دو جملـه، ضمیـر  َ�كم«  ِ
َ�ه� ُ َس<؛  »�ی ْ�� الِ�� ُم 

ُ
ك َع�ن ِه��َ 

دنْ >ِل�یُ

اسـت و حـال آن کـه اگـر ایـن آیـه  هـم ماننـد آیات قبـل و بعدش مربـوط به زنـان پیامبر 

بـود، الزم بـود بفرمایـد: 

.»
ً
َتطِهيرا َرُکّنَ ْجَسَوُيَطّهِ الّرِ

ّنَ
ُ
ِهَبَعْنك »ِلُيذْ

ولـی چنـان کـه می بینیـم، در ایـن آیـه مخاطب  عوض شـده اسـت؛  یعنـی، ازواج 
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نبـی بـه فراموشـی سـپرده شـده و جمـع دیگری مـورد خطاب قـرار گرفته انـد و این یک 

حقیقت بسـیار روشـن اسـت و انکار آن، جز سـتیزه جویی و خود را بزرگ جلوه دادن 

و تعّصـِب1 کـور، عامـل دیگری نخواهد داشـت. 

هوّیت اهل بیت؟مهع؟ در آیۀ شریفه از نگاه روایات 

اینـک بایـد تفّحـص کـرد کـه آن جمـع دیگـری کـه مخاطـب ایـن آیـه  و مصـداق 

از  اسـتمداد  جـز  راهـی  اینجـا  هسـتند؟  کسـانی  چـه  پیامبرنـد،  بیـت  اهـل  واقعـی 

روایـات رسـیده از پیامبراکـرم؟ص؟ نداریـم و خوشـبختانه روایـات فراوانی رسـیده که با 

کمـال وضـوح و صراحـت نشـان می دهنـد که »آیۀ شـریفۀ تطهیر« مخصـوص پنج نور 

پـاک و مقـّدس، یعنی »رسـول اهلل االعظـم؟ص؟«، »امیرالمؤمنین علـی؟ع؟«، »صّدیقۀ 

فاطمـه؟اهس؟«، »امـام حسـن؟ع؟« و »امـام حسـین؟ع؟« اسـت؛ اّمـا همسـران پیامبـر، 

هـر چنـد در حـّد خـود از احتـرام برخوردارنـد، از محـدودۀ »آیـۀ تطهیـر« خارجنـد. 

اکنون الزم است نمونه ای از روایات رسیده ارائه شود. 

 از اّم سـلمه، زوجـۀ پیامبـر اکـرم؟ص؟، نقـل شـده اسـت کـه روزی رسـول خـدا در 

حجـرۀ مـن بـود. فاطمـه؟اهس؟ آمـد، در حالـی کـه خوراکـی بـرای پـدر آورده بـود. رسـول 

اکرم؟ص؟ فرمود: همسـر و دو فرزندت حسـن و حسـین را صدا کن بیایند. آنها را آورد. 

در حالـی کـه مشـغول صـرف غـذا بودنـد، ایـن آیـه  بـر رسـول خـدا؟ص؟ نـازل شـد: 

ْم 
ُ

َ�ك َ�ِه� ُ ِ َو�ی �ت �یْ َ��
ْ
ْهَل ال

أَ
َس ا ْ �� ُم الِ��

ُ
ك ِه��َ َع�ن

دنْ ـُ� ِل�یُ
َ�
ُد الل ِ��ی ُ َما �ی

�ن�َ > اإِ

ً�ا؛  ْ�ِه�ی �تَ

خدا فقط مى خواهد آلودگى را از شما خاندان ]پيامبر [بزدايد و 

شما را پاك و پاكيزه گرداند<. 

كردن.  كردن، حمایت  1. تعّصب: جانبداری 
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پـس از نـزول آیـه، رسـول خـدا؟ص؟ قسـمتی از عبـای خـود را کـه بـر دوشـش بـود، بـر 

سـر آن چهـار نفـر افکنـد و آنهـا را زیـر عبـا کنار خود جا داد و آنگاه دسـت خود را از عبا 

بیـرون آورد و بـه سـمت آسـمان بلند کـرد و فرمود: 

َو ْجـَس الّرِ ـُم َعْنُ ِهـْب
ْ
ذ

َ
َفأ ـِت َخاّصَ َو َبْيـِت 

ُ
ْهـل

َ
أ ِء

َ
َهـُؤل  ُهـّمَ

َّ
»الل

؛
ً
َتْطِهيـرا ْرُهـْم َطّهِ

خدایـا! اینهـا اهـل بیـت و خانـدان مخصـوص مـن هسـتند؛  پلیـدی 

را از آنهـا دور کـن و از هـر نـوع آلودگـی پاکشـان گـردان«. 

ایـن جملـه را سـه بـار تکـرار کـرد. اّم سـلمه می گویـد: مـن هـم گوشـۀ عبـا را بلنـد 

کـردم و سـرم را داخـل بـردم و گفتـم: 

َناَمَعكْم؛
َ
اهَّلِل!ا

َ
»ياَرُسول

ای رسول خدا! آیا من هم با شما هستم؟«. 

رسول اکرم؟ص؟ گوشۀ عبا را از دست من کشید و فرمود: 
َخْيٍر؛1 

َ
ِکَعل

َ
یِاّن »َتَنّحِ

دور باش، تو بر خیر و نیکی هستی ]تو زن خوبی هستی اّما جزو 

این جمع نیستی[«. 

کید فراوان بر مشّخص شدن مصداق واقعی اهل بیت؟مهع؟  تأ

شـده  نقـل  (نیـز  پیامبـر؟ص؟  دیگـر  )همسـر  عایشـه  از  مضمـون  ایـن  بـه  قریـب   

تطهیـر«،  »آیـۀ  نـزول  از  بعـد  کـه  اسـت  آمـده  دیگـری  بسـیار  روایـات  در  همچنیـن  و 

رسـول اکرم؟ص؟ تـا مـّدت شـش یـا هشـت و یـا نه مـاه هر روز کـه برای نماز صبـح از کنار 

مـی زد:  صـدا  و  می کـرد  توّقـف  می گذشـت،  فاطمـه؟امهع؟  و  علـی  خانـۀ 

1. بحار األنوار، ج 35، ص 221؛ تفسیر نورالّثقلین، ج 4، ص 276. 
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ـُم
ُ
ِهـَبَعْنك

ْ
ـاُيِريـُداهَّلُلِلُيذ

َّ
َةِإن

َ
ـال َبْيـِت!الّصَ

ْ
ال

َ
ْهـل

َ
َةَيـاأ

َ
ـال »الّصَ

؛1 
ً
َرُکـْمَتْطِهيـرا َبْيـِتَوُيَطّهِ

ْ
ال

َ
ْهـل

َ
ْجـَسأ الّرِ

اسـت؛  خـدا  نمـاز  هنـگام  بیـت!  اهـل  ای  اسـت  نمـاز  هنـگام 

می خواهـد پلیـدی را از شـما اهـل بیـت دور کنـد و شـما را پـاک 

سـازد«. 

پیداسـت که تکرار این عمل هر روز در مّدت شـش یا نه ماه برای این بوده اسـت 

کـه کامـًا مصـداق واقعـی »اهل البیـت« و اشـخاص آنهـا را مشـّخص کنـد تـا بعـدًا در 

شـناختن اهل البیـت و شـأن نـزول آیـۀ تطهیـر، شـّک و تردیـدی بـرای کسـی یا کسـانی 

پیـش نیایـد و همـه بداننـد کـه ایـن آیه تنهـا دربـارۀ اهل خانـۀ علی و فاطمـه؟مهع؟ نازل 

شـده اسـت و هیچ   گونـه ارتباطـی بـه همسـران پیامبـر نـدارد و اصـًا چطـور می تـوان 

گفـت کـه ایـن آیـه  بـه طهـارت مطلقـۀ زنـان پیامبـر شـهادت می دهـد، در صورتـی کـه 

آیـات پیشـین امـکان انحـراف از صـراط مسـتقیم حـق و امـکان ارتکاب گنـاه را برای 

آنهـا اثبـات می کنـد و می فرمایـد: 

َها 
َ
 ل

اَع�نْ
َ �ن �تٍ �یُ �نَ �

�یِ
َ��

�تٍ م�ُ
َ اِ�سث

َ �ن �ن�َ ��ِ
ُ

ك �تِ ِم�ن
أْ
ا َ � َم�ن �ی

�یِ ِ��
َساَء ال�ن�َ ا �نِ َ > �ی

؛2  �نِِ ْ �ی
ْ��نَ ا��ُ صنِ

َ�دنَ
ْ
ال

زشتى  و  آشكار  گناه  شما  از  كدام  هر  پيامبر!  زنان  ای 

فاحشى مرتكب شود، عذاب او دو چندان خواهد بود<. 

ت حسادتشـان به 
ّ
و بلکـه در سـورۀ تحریـم می خوانیـم: دو تـن از زنـان پیامبر به عل

یکـی دیگـر از همسـران آن حضـرت، بـا یکدیگر همدسـت شـدند که رسـول خدا؟ص؟ 

را بیازارنـد، چنـان کـه خداونـد در مقـام توبیخ شـدید آنهـا می فرماید: 

1. تفسیر المیزان، ج 16، ص 337. 
2. سورۀ احزاب، آیۀ 30. 
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َما؛  1 
ُ

ك ُ���
ُ
ل

�تْ �تُ ْد َص�نَ �تَ
ـِ� �نَ

َ�
� الل

َ
ل ا اإِ

َ ��� �تُ �ن �تَ >اإِ

آزار  از  اگر شما دو نفر از كار خود توبه كنيد ]و دست 

پيامبر برداريد به سود شماست[ زيرا دل های شما ]با اين عمل 

از حق منحرف گشته و[ به گناه آلوده شده است<. 

آنگاه می فرماید: 

َوَصاِلُح  ُل  ِ��ی ْ�� َو��ِ اُ� 
َ
َمْ�ل ُهَ�  ـَ� 

َ�
الل  

�ن�َ اإِ
َ �ن  �ِ �یْ

َ
َعل اَهَ�ا 

َ �ن �تَ �ن  َواإِ  <
ٌ�؛  2  ِه�ی

ِلَك طنَ
ْ�َد دنَٰ َ �تُ ��

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�نَ َوال �ی ِم�نِ ُم�أْ

ْ
ال

دهيد،  هم  دست  به  دست  او   
ّ

ضد بر  نفر  دو  شما  اگر 

ياور  و  مولا  خدا  كه  چرا  برد؛  نخواهيد  پيش  از  كاری 

نيز  فرشتگان  و  و صالح مؤمنان  و همچنین جبرئيل  اوست 

بعد از آن پشتيبان او هستند<. 

آن دو همسـر پیامبـر )کـه مـورد توبیخ شـدید خدا قـرار گرفته اند( به اّتفاق مفّسـران 

شـیعه و سـّنی، عایشـه، دختر ابوبکر، و َحْفصه، دختر عمر، بوده اند. 

جنـگ جمـل هـم کـه با دخالت مسـتقیم عایشـه بـر ضـّد امـام امیرالمؤمنین؟ع؟ 

مات تاریخ اسـام اسـت که بنا به گفتۀ بعضی از موّرخان، 
ّ
به وقوع پیوسـت، از مسـل

شـمار کشـتگان ایـن جنـگ بالغ بـر هفده هـزار نفر بود. 

بـه همسـران  ناظـر  آیـۀ تطهیـر  اینکـه، چگونـه می تـوان احتمـال داد کـه  مقصـود 

پیامبـر باشـد و عصمـت و طهـارت مطلقـۀ آنهـا را اثبـات کنـد؟ در حالـی کـه آیـات 

پیشـین سـورۀ احـزاب و آیـات سـورۀ تحریـم امـکان ارتـکاب گنـاه و بلکـه وقـوع آن را 

اثبـات می کنـد.  آنهـا  دربـارۀ 

1. سورۀ تحریم، آیۀ 4. 
2. همان. 
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چرایی آیۀ تطهیر در البه الی آیات ازواج نبّی؟ص؟ 

در اینجـا سـؤال دیگـری ممکـن اسـت پیـش بیایـد و آن ایـن کـه، چـرا و چگونـه 

آیـه ای کـه بـه خمسـۀ طیبـه و پنـج نـور پـاک اهـل بیت رسـالت؟مهع؟ اختصـاص دارد، 

در البـه الی آیـات مربـوط بـه ازواج نبـی نـازل شـده اسـت؟ 

در جواب این سؤال، توجیهاتی از سوی مفّسران ارائه شده است؛ از جمله  مفّسر 

طباطبایـی؟وضر؟(  عّامـۀ  )مرحـوم  المیـزان  شـریف  تفسـیر  صاحـب  عظیم الّشـأن، 

می فرمایـد: 

آیۀ تطهیر رسیده است، استفاده می کنیم که  فراوانی که ذیل  از احادیث   »ما 

ً نازل شده است و هیچ گونه ارتباط و اّتصالی با آیات  ّ
این آیه  به تنهایی و مستقا

قبل و بعد از خود ندارد و بعدًا به دستور پیامبر اکرم؟ص؟ ، موقع ترتیب و تنظیم آیات 

و ُسَور، در ضمن آیات مربوط به »ازواج نبی« قرار داده شده است؛  همان گونه که 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟  امام  به والیت  مربوط  که  ُ�وا<1 
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َ�
ال َس  �أِ َ �ی  �َ�ْ �یَ

ْ
>ال آیۀ 

هیچ گونه  که  پیداست  و  است  آمده  مردارخواری  به  مربوط  آیۀ  ضمن  در  است، 

ً نازل شده است«.  ّ
ارتباطی با جمات قبل و بعد از خود ندارد و جداگانه و مستقا

اینجـا تذّکـر ایـن نکتـه خالـی از تناسـب نیسـت کـه آیـات مربـوط بـه اهـل بیـت 

بـه  آیـات مربـوط  الهـی، در خـال  بـر اسـاس مصلحـت حکیمانـۀ   ، عصمـت؟مهع؟ 

احـکام و اخـاق و قصـص، بـه طـرزی عجیـب و بـا پیوسـتگی غریب گنجانده شـده 

اسـت و بطـوری سـخن سربسـته و غیـر صریـح از ایـن نظـر آمـده اسـت کـه مخالفـان 

لجـوج و عنـود نیـز می تواننـد آنهـا را بـه نفـع خـود توجیـه کننـد و ایـن، بـه ظـّن قـوی، 

بـرای آن بـوده اسـت کـه وقتـی مخالفـان حـق بـه قـدرت رسـیدند، دسـت تحریـف 

بـه سـوی قـرآن نگشـایند و بـا برداشـتن آیـات صریـح مربـوط بـه والیت اهـل بیت؟مهع؟ 

1. سورۀ مائده، آیۀ 3. 
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ایـن تنهـا سـند متقـن آسـمانی را از سـندّیت نیندازنـد و آن را هـم بـه سرنوشـت شـوم 

تـورات و انجیـل مبتـا نسـازند و از ایـن روسـت کـه می بینیـم اسـامی مقـّدس آن انـوار 

الهـی و مسـائل مربـوط بـه والیـت و امامتشـان بطـور صریـح در قـرآن نیامـده اسـت تـا 

دسـتاویزی بـه دسـت دشـمنان اهل بیـت؟مهع؟ داده نشـود و بـه فکـر دخـل و تصـّرف 

در آیـات قـرآن نیفتنـد؛ ولـی در عیـن حـال، همـان آیـات غیرصریـح آن چنـان بـرای 

مخصـوص  ابّیـت 
ّ

جذ و  خـاّص  درخشـندگی  جـو  حـق  روشـندِل  طلبـاِن  حقیقـت 

دارد کـه از پشـت صدهـا پـردۀ ابهـام و اسـتتار، آنچـه را بایـد در پرتـو نـور فراسـت ایمان 

می فهمنـد.  بفهمنـد، 

؛ ّقِ َ الْ
َ

َعل
َّ

َدل ّقِ َ »َوِطيُبکالِمالْ

بوی خوش گفتار حق ]هر شـاّمۀ سـالمی را[ به سـوی حق ]دعوت 

و[هدایت می کند«. 

و آیــۀ عطــرآ گیــن تطهیــر را از البــه الی آیــات ازواج نبــی بیــرون می کشــد و بــا عشــق 

ــه  ــژه ای آن را روی چشــم و ســرش می گــذارد و از عمــق جانــش خطــاب ب ــۀ وی و عاق

اهــل بیــت رســول؟مهع؟ می گویــد: 

َنِس
َ

َرُکْمِمَنالّد َوَطّهَ ِفَتِ
ْ
ْمِمَنال

ُ
ِلَوآَمَنك

َ
ل ُماهَّلُلِمَنالّزَ

ُ
»َعَصَمك

؛1 
ً
َرُکْمَتْطِهيرا ْجَسَوَطّهَ ُمالّرِ

ُ
ْذَهَبَعْنك

َ
َوأ

   خدا شما را از هر گونه رجس و پلیدی مبّری کرده و به طهارت 

همه جانبه تطهیرتان کرده است«. 

جسـمی  و  باطنـی  و  ظاهـری  همه جانبـۀ  طهـارت  چنـان  آن  بیـت؟مهع؟  اهـل 

اسـت،  رسـیده  خـدا؟ص؟  رسـول  از  کـه  متعـّددی  روایـات  طبـق  کـه  دارنـد  روحـی  و 

می تواننـد حّتـی در حـال جنابـت وارد مسـجدالّنبی بشـوند؛ چـون می دانیـم کـه از 

1. بحار األنوار، ج  99، ص 129
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جملـه ویژگی هـای مسـجدالحرام در مّکـه و مسـجدالّنبی در مدینـه ایـن اسـت کـه 

زن حائـض و شـخص ُجُنـب شـرعًا جـواز ورود بـه آن دو مسـجد را ندارنـد. در سـایر 

آنهـا  در  توّقفشـان  و  مکـث  بلکـه  نیسـت،  ممنـوع  جنـب  و  حائـض  ورود  مسـاجد، 

و  مسـجدالحرام  در  ولـی  نـدارد  اشـکالی  بشـوند،  خـارج  و  وارد  اگـر  و  نیسـت  جایـز 

مسـجدالّنبی ورودشـان نیـز ممنـوع اسـت؛  تنهـا کسـانی کـه در همـه حـال اجـازۀ ورود 

بـه آن دو مسـجد را دارنـد، اهل بیت رسـول؟مهع؟ هسـتند، چنـان کـه پیامبراکـرم؟ص؟ 

در ایـن روایـت فرمـوده اسـت: 

َوَفاِطَمـُة َنـاَوَعـِلٌّ
َ
أ

َّ
ْسـِجِدِإل َ ِنـَبِفَهـَذاالْ ْنُيْ

َ
َحـٍدأ

َ
ِل

ُّ
ـل َيِ

َ
»ل

؛1  َسـْنُ ُ َسـُنَوالْ َ َوالْ

بـرای احـدی حـالل نیسـت در ایـن مسـجد ]مسـجدالّنبی[ به حال 

جنابـت درآیـد، مگـر مـن و علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین«. 

در روایت دیگری فرمود: 

َمْسـِجِديُجُنـٌبَغْيـِريَوَغْيـُرُه)عـل(َوَغْيـُر
َ

ْنَيْدُخـل
َ
أ

ُّ
ـل َيِ

َ
»ل

ِتِه؛2  ّيَ ُذّرِ

حـالل نیسـت ُجُنبـی داخـل مسـجد من بشـود، غیر از مـن و غیر از 

علـی و غیـر از ذّریـۀ علی«. 

و در ذیل روایت دیگری، دو بار این جمله را اضافه کرد: 
وا؛3 

ُّ
ْنَتِضل

َ
ْمأ

ُ
ك

َ
ْنُتل َبّيَ

َ
ل

َ
»أ

آگاه باشـید! من برای شـما بیان کردم]اسـامی اشـخاص را بردم[ تا 

گمراه نشـوید ]و پاکان را بشناسـید[«. 

1. بحار األنوار، ج 39، ص 20. 
2. همان، ص 30. 

3. همان. 
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از اینجـا معلـوم می شـود کـه اصـًا حـال جنابـت، بـه آن معنـا کـه در ذهـن و فکـر 

مطّهریـن  و  پـاکان  آن  عـارض  اسـت،  روحـی  پلیـدی  و  قـذارت  نوعـی  و  هسـت  مـا 

علی االطـاق نمی شـود؛  حالـت حیـض و نفـاس که برای زنان پیـش می آید، عارض 

حضـرت بتـول، صّدیقـۀ طاهـره؟اهس؟ ، نمی گـردد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: 
فاِس؛1  يِضَوالّنِ َ ْتِمَنالْ

َ
ل اَتَبّتَ ّنَ "ِلَ

َ
لَبُتول

َ
يْتفاِطَمُة"ا اُسِّ

َ
»ِاّن

از  منقطـع  کـه  اسـت  شـده  نامیـده  "بتـول"  آن جهـت  از  فاطمـه 

اسـت«. نفـاس  و  حیـض 

1. نقل از ینابیع الموّده، ص 260. 
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 » 8 «

ن ݣݣݣݣݣݣعلمی امام؟ع؟ 
ؤ

ا �ش

کماالت امام؟مهع؟ به اذن خدا ذاتی بودن 

یکـی از امتیـازات روشـنی کـه امامـان از دیگـران دارنـد، مسـألۀ از خـود داشـتن 

خـود  از  دارنـد  چـه  هـر  نمی کننـد،  کمـال  اکتسـاب  بشـر  از  هیچـگاه  یعنـی  اسـت؛ 

دارنـد؛ یـا بـه عبارتـی هـر چـه دارنـد، از خـدا بـدون وسـاطت بشـر بـه آنهـا اعطـا شـده 

اکتسـاب  خویـش  مثـل  بشـری  از  برسـند،  بخواهنـد  کمالـی  هـر  بـه  دیگـران  اسـت. 

می کننـد و در واقـع گـدای افـراد دیگـر می باشـند. اّما جعل منصب نبـّوت و امامت از 

سـوی خداسـت، بـه بشـر مربـوط نیسـت؛ انتصابـی اسـت و انتخابـی نیسـت. اکنون 

ارائـه می کنیـم:  قـرآن  از  نمونه هایـی 
؛  1 

�تً
�نَ ِل�ی ْر�نِ �نَ

أَ
ا

ْ
�ی ال ِ

اِعٌل �ن َ �ی ��
�
ِ
�ن �تِ اإِ

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
َك ِلل اَل َر���ُ

َ  �ت
دنْ >َواإِ

فرشتگان  به  پروردگارت  كه  را  هنگامى  آن  آور[  ياد  ]به 

گفت: من در زمین جانشین و خليفه قرار مى دهم<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 30. 
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خداونـد می فرمایـد: اعطـای منصـب خافـت بـا مـن اسـت، شـما حـق نداریـد 

سـقیفۀ بنی سـاعده تشـکیل بدهیـد و از آن خلیفـه بیـرون بیاوریـد. 
؛ 1  ِِ

ْر�ن
أَ
ا

ْ
�ی ال ِ

�تً �ن
�نَ ِل�ی اَك �نَ َ �ن

ْ
َ�ل َ ا ��

َ �ن� ا َداُووُد اإِ َ >�ی

ای داود! ما تو را خليفه ای در زمین قرار داديم<. 

وقتی حضرت موسی؟ع؟ از خدا تقاضای وزیر و جانشین کرد و گفت: 
؛ 2  �ی حنِ

أَ
ْهِل�ی * َهاُرو�نَ ا

أَ
�نْ ا ً�ا ِم� �ی ِ �ی َورن

�
َ�ل ِل ْ >َوا��

از خاندان من، برادرم هارون را وزير من قرار ده<. 

خدا نفرموده که خودت انتخاب کن، بلکه فرمود: 

ا ُم�َ�ٰ�؛3  َ َك �ی
َ
ل �تَ ُ��أْ �ی و�تِ

أُ
ْد ا

> �تَ

 ای موسى! تقاضای تو پذيرفته و عملى شد<. 

من هارون را وزیر تو قرار دادم. و در آیۀ دیگر فرمود: 
؛4  َ�ا�تِ �یْ

حنَ
ْ

ْ�َل ال ِهْم �نِ �یْ
َ
ل ا اإِ

َ �ن ْوَ��یْ
أَ
ا َوا

َ ْمِ��ن
أَ
ا ِ�� 

ْهُدو�نَ َ  �ی
�تً م�َ �أِ

أَ
اُهْم ا َ �ن

ْ
َ�ل َ >َو��

ما آنان را امامانى قرار داديم كه به فرمان ما هدایت مى كنند 

و انجام كارهای نيک را به آنها وحى كرديم<. 

بنابراین تمام کماالت از ذات خودشـان می جوشـد)به اذن خدا( و نیاز به کسـی 

ندارنـد و لـذا دشمنانشـان می کوشـیدند ایـن رمـز »از خـود داشـتن« را از آنهـا بگیرنـد 

و بـه مـردم چنیـن وانمـود کننـد کـه اینهـا هـم مثـل دیگـران هسـتند و امتیـازی ندارند؛ 

ولـی آفتـاب را بـا ِگل انـدودن نشـدنی و کاری احمقانـه اسـت. 

1. سورۀ ص، آیۀ 26. 
2. سورۀ طه، آیات29و30. 

3. سورۀ طه، آیۀ 36. 
4. سورۀ انبیاء، آیۀ 73. 
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افاضی بودن علم معصومین؟مهع؟ 

بـا علـم خـدا  آنهـا  البّتـه، علـم  کلیـدداران خزانه هـای غیبنـد.  معصومیـن؟مهع؟ 

فـرق دارد. علـم خـدا ذاتـی اسـت و منفـّک از ذاتـش نیسـت. ولـی معصومیـن؟مهع؟ 

علمشـان علـِم افاضـی اسـت؛ یعنـی، از جانـب خـدا بـه آنهـا افاضـه می شـود. 

ارادی  آنهـا  علـم  دیگـر،  بیـان  بـه  و  بگیـرد  می توانـد  می دهـد،  کـه  کسـی  همـان 

اسـت؛ یعنـی، خداونـد قدرتـی بـه آنهـا داده کـه هـر وقت بخواهنـد مطلبـی را بدانند، 

می داننـد و اگـر بخواهنـد کـه نداننـد، نمی داننـد؛  یعنـی، کلیـد علم دسـت خودشـان 

و در اختیـار خودشـان اسـت. 

و لــذا در حاالتشــان می خوانیــم کــه گاهــی از کســی ســؤال می کردنــد: تــو کــه هســتی 

تشــبیهًا  اســت؟  چگونــه  حالــش  می کنــد؟  چــه  آدم  فــان  چیســت؟  اســمت  و 

ماننــد کســی کــه کنــار پــرده ای نشســته اســت و اگــر پــرده را عقــب بزنــد، همــه چیــز را 

ــا نمی خواهــد آن را عقــب بزنــد. در ایــن صــورت، طبیعــی اســت کــه از  می بینــد؛ اّم

پشــت پــرده خبــر نخواهــد داشــت؛ ولــی همیــن کــه پــرده را عقــب بزنــد، می بینــد و از 

ــز آگاه می شــود.  همــه چی

ببینیـد  و  بگردیـد  فرمودنـد:  شـد،  ـم 
ُ
گ پیغمبراکـرم؟ص؟  شـتر  سـفرها  از  یکـی  در 

او عجیـب  کار  از منافقیـن گفـت:  یکـی  پیـدا نکردنـد.  کجاسـت. هـر چـه گشـتند 

اسـت. از یـک طـرف اّدعـای پیغمبـری می کنـد و می گویـد: مـن از آسـمان و اوضـاع 

آسـمانیان باخبرم و از طرف دیگر، شـترش گم شـده و نمی داند کجاسـت و می گوید: 

فرمودنـد:  رسـید.  اکـرم؟ص؟  پیغمبـر  گـوش  بـه  حـرف  ایـن  کنیـد.  پیدایـش  بگردیـد 

می دانـم کجاسـت. پشـت همیـن کـوه، پاییـن دّره، درختـی هسـت و افسـار شـتر بـه 

شـاخۀ آن بنـد شـده و آنجـا مانـده اسـت. برویـد و آن را بیاوریـد. 

آری، آنجـا کـه نمی خواسـت بدانـد، نمی دانسـت و می گفـت: دنبالـش بگردیـد و 

پیدایـش کنیـد. چـون رفتـارش بـا مـردم عـادی بـود. همان طـور رفتـار می کـرد کـه مـا بـا 
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هـم رفتـار می کنیـم. اّمـا آنجـا کـه خواسـت بدانـد و ُشـبهه از دل هـا برطـرف سـازد، در 

یـک لحظـه گفـت: می دانـم کجاسـت. گویـی، صندوقـی در باطـن جانشـان نصـب 

است و کلید آن صندوق دست خودشان است. وقتی بخواهند، آن را باز می کنند 

و همـه چیـز را می داننـد و وقتـی هـم نمی خواهنـد آن را بـاز کننـد، طبعـًا نمی داننـد. 

در مسـألۀ »قـدرت« نیـز بـه همیـن کیفّیـت اسـت. یعنـی، اگـر بخواهنـد ِاعمـال 

قـدرت کننـد، می تواننـد بـه اذن خـدا آسـمان را تبدیـل بـه زمیـن و زمیـن را تبدیـل 

بـه آسـمان کننـد؛ مـرد را مبـّدل بـه زن و زن را مبـّدل بـه مـرد کننـد و اگـر نخواهنـد یـا 

مقهـور  و  نمی تواننـد  صـورت،  آن  در  بدهنـد،  انجـام  را  کاری  نتواننـد  کـه  بخواهنـد 

دشـمن قـرار می گیرنـد و مضـروب یـا مقتـول یـا اسـیر و زندانـی می گردنـد. همان گونـه 

کـه کلیـد علـم و دانایـی دسـت خودشـان اسـت، کلیـد قـدرت و توانایـی نیـز دسـت 

اسـت.  خودشـان 

»ُعمــر می گفــت: یــا علــی! ایــن چگونــه اســت کــه از تــو هــر چــه ســؤال می کننــد، 

ــد  ــو بپرس ــی از ت ــر کس ــا اگ ــد: آی ــم؟ می فرمودن ــا نمی توانی ــا م ــی؛ اّم ــواب می ده ــورًا ج ف

دســت تــو دارای چنــد انگشــت اســت، در جــواب دادن نیــاز بــه تأّمــل داری؟ گفــت: 

نــه، می بینــم کــه پنــج انگشــت دارم. فرمودنــد: تمــام عالــم بــرای مــن چنیــن اســت. 

اگــر بخواهــم، همــه چیــز را می بینــم«. 

علم امام؟ع؟ به حقایق عالم

از  بـا جمعـی  کـه سـدیر صیرفـی می گویـد:  ایـن حدیـث در اصـول کافـی اسـت 

منـزل  بیـرون  در  بودنـد،  نیـز  مذهـب  مخالفیـن  کـه  مجلسـی  در  خـاّص،  اصحـاب 

کـه  حالـی  در  و  شـدند  وارد  امـام؟ع؟  بودیـم.  نشسـته  امام صـادق؟ع؟  حضـرت 

فرمودنـد:  و  نشسـتند  می رسـیدند،  نظـر  بـه  ناراحـت  و  خشـمگین 

َغْيب؛
ْ
ُمال

َ
اَنْعل

َ
ّن
َ
ْقَواٍمَيْزُعُموَنأ

َ
ِل

ً
»َعَجبا

  تعّجب از مردمی که می پندارند ما علم غیب داریم«. 
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و حال آنکه 

؛
َّ

َوَجل اهَّلُلَعّزَ
َّ

َغْيَبِإل
ْ
ُمال

َ
»َماَيْعل

علم غیب را جز خدا کسی ندارد«. 

بعد فرمودند: 

 ّيِ
َ
ـاَعِلْمـُتِفأ َ

َ
ف َنـَةَفَهَرَبـْتِمـّنِ

َ
ْمـُتِبَضـْرِبَجاِرَيـِتُفال »َهَ

اِرِهـَي؛1 
َ

ُبُيـوِتالـّد

مـن خدمتـکار خانـه ام را خواسـتم تنبیـه کنم، فـرار کرد و در جایی 

پنهـان شـد. مـن نفهمیـدم کجـا رفتـه و در کـدام یـک از اتاق هـای 

خانـه مخفی شـده اسـت«. 

سـدیر می گویـد: مـا ایـن حـرف را کـه از امـام شـنیدیم، متعّجـب شـدیم کـه چطـور 

امـام می فرماینـد مـن نفهمیـدم او در کجا پنهان شـده اسـت. بعد که مجلس خلوت 

شـد و دیگـران رفتنـد، گفتیـم: آقـا! اعتقـاد مـا دربـارۀ شـما ایـن اسـت کـه شـما علـم 

غیـب داریـد و همـۀ حقایـق عالـم بـرای شـما مکشـوف اسـت. پـس چگونـه فرمودیـد 

کـه نمی دانـم؟ فرمودنـد: ایـن آیـه را در قـرآن خوانـده ای کـه: 

 
د�َ ْ��تَ َ �ن �ی

أَ
ا َل  ْ��

ِ� �تَ َك ��ِ �ی �تِ
آ
ا ا 

َ �ن
أَ
ا ا��ِ  َ ِك�ت

ْ
�نَ ال ٌم ِم�

ْ
َدُ� ِعل �ی ِع�ن ِ �ن

َ�
اَل ال

َ >�ت
َك؛2 

َطْ��نُ َك  �یْ
َ
ل اإِ

كسى كه نزد او دانشى از كتاب ]الهى [ بود، گفت: »من 

آن را پيش از آنكه چشم خود را بر هم زنى )تخت ملكۀ سبا( 

برایت مى آورم«<. 

آصـف بـن برخیـا، وزیـر جنـاب سـلیمان؟ع؟ کـه علمـی از کتـاب در نـزد او بـود، 

كافی، ج 1، ص 257.  1. اصول 
2. سورۀ نمل، آیۀ 40. 
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در یـک چشـم بـه هـم زدن توانسـت تخـت ملکۀ سـبا را بـه کاخ جناب سـلیمان؟ع؟ 

)یعنـی از یـک کشـور بـه کشـور دیگـر( منتقـل کنـد. گفتـم: بلـه خوانـده ام، فرمـود: قـرآن 

كتـاِب< آن شـخص کـه ایـن کار عجیـب را انجـام داد، 
ْ
ـٌمِمـَنال

ْ
می گویـد: >ِعْنـَدُهِعل

اندکـی از علـم کتـاب را داشـت. آیـۀ دیگـر را هـم خوانـده ای کـه می فرمایـد: 
؛ 1  ا��ِِ َ ِك�ت

ْ
ُم ال

ْ
َدُ� ِعل ْم َوَم�نْ ِع�ن

ُ
ك �نَ �یْ َ �ی َو�� �نِ

�یْ َ ًدا �� ِه�ی
َ ـِ� �ث

َ�
الل ِ�� �ٰ

ْل َك�نَ
> �تُ

ای پيامبر! بگو شاهد نبّوت من يکى خدا و ديگری آن كسى 

است كه تمام علم كتاب پيش اوست<. 

او  کیست؟  اوست  پیش  کتاب  علم  تمام  که  کسی  آن  می دانی  آیا 

علی بن ابیطالب؟ع؟ است. آن کسی که آن قدرت را داشت که در یک چشم به هم 

زدن تخت ملکۀ سبا را به کاخ سلیمان منتقل کند، اندکی از علم کتاب پیش او 

بود؛ در حالی که »تمام علم کتاب« نزد علی؟ع؟ است. حال، آیا می دانی علم وزیر 

جناب سلیمان در مقابل علم علی؟ع؟ چه نسبتی داشت؟ یک قطره در مقابل 

دریا! حاال آن کسی که یک قطره داشته، توانسته است آن کار بزرگ را انجام بدهد و 

تخت ملکۀ سبا را در یک طرفة العین از آن کشور به این کشور بیاورد. پس آن کسی 

که دریا در اختیار اوست چه کارهای بزرگی می تواند انجام بدهد؟ او می تواند تمام 

عوالم امکان را در یک چشم به هم زدن جابه جا کند. بعد فرمودند: 
ِهِعْنَدَنا؛2  ِ

ّ
ِكَتاِبُکل

ْ
ُمال

ْ
»َواهَّلِلِعل

به خدا قسم! تمام علم کتاب پیش ماست«. 

 )ایــن جملــه را ســه بــار تکــرار کــرد(. یعنــی آن کــس کــه یــک قطــره از دریــای علــم 
ــه  ــور ب ــک کش ــی را از ی ــم زدن تخت ــه ه ــم ب ــک چش ــت در ی ــته اس ــته، توانس ــا را داش م

1. سورۀ رعد، آیۀ 43. 
2. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  17، ص 333.
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کشــور دیگــر منتقــل کنــد. پــس مــا کــه تمــام دریــا را نــزد خــود داریــم، چــه قــدرت 
ــود.  ــد ب ــا خواه ــتیای م ــت اس ــکان تح ــم ام ــام عوال ــت؟ تم ــم داش ــی خواهی عظیم
ــه ام کجــا پنهــان شــده اســت،  ــم: ندانســتم کــه خدمتــکار خان پــس آنجــا کــه می گوی

ــم.  ــه بدان ــتم ک ــی نخواس یعن
و اگـر در زیـارت جامعـه می خوانیـم  کـه ائّمـه »ُخـّزان علـم خـدا« هسـتند منظـور 
ایـن اسـت کـه راه علـم بـه تمـام حقایـق عالـم نـزد آنهاسـت ولی بطـور ارادی، نـه بطور 
ذاتـی. یعنـی اگـر بخواهنـد چیـزی را بداننـد، می داننـد و اگـر نخواهنـد کـه بداننـد یـا 

بخواهنـد کـه نداننـد، نمی داننـد. 

ر و جامعه و صحیفۀ فاطمه؟اهس؟
ْ

مراد از َجف

در روایـات آمـده کـه امامـان معصـوم؟مهع؟ فرموده انـد: جفـر1 و جامعـه و صحیفـۀ 

فاطمـه؟اهس؟ در نـزد مـا هسـت و علـم بـه فـان مطلـب را از جفـر و جامعـه یـا از صحیفۀ 

فاطمـه؟اهس؟ بـه دسـت آورده ایـم. ایـن مطلـب میـان اهـل تحقیـق مـورد بحـث اسـت 

کـه مـراد از جفـر و جامعـه چیسـت؟ آیـا کتـاب بزرگـی اسـت کـه مشـتمل بـر حقایـق 

علمشـان  مراتـب  از  مرتبـه ای  بـه  احتمـااًل  نیسـت.  روشـن  درسـت  اسـت؟  هسـتی 

بـه اقتضـای  اشـاره دارد کـه از حیطـۀ درک مـا بیـرون اسـت و گاهـی ممکـن اسـت 

ل2 کنند و به دیگران 
َ

شـرایط، گوشـه ای از آن مرتبۀ علمشـان را به  صورت کتابی ُمَمّث

ارائـه کننـد. 

رضا؟ع؟  امام  حضرت  خدمت  شاعر،  ابونواِس  که  است:  شده  نقل  چنان که 

رسید و چند بیت شعری را که در مدح آن حضرت گفته بود، در حضور امام خواند. 

آنگاه امام؟ع؟ ُرقعه ای3 درآورد و آن را به ابونواس نشان داد. او با کمال تعّجب دید 

كه از غیب خبر می كند.  1. َجفر: دانشی 
كرده، مجّسم شده.  ل: تشبیه 

َ
2. ُمَمّث

كه روی آن چیزی بنویسند، پاره ی چیزی، تّكه.  كاغذی  3. ُرقَعه: 
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که عین ابیاتش در آن رقعه به خّط روشن نوشته شده است و حال آن که او آن ابیات 

گفت:  حیرت  و  تعّجب  کمال  با  است.  نبوده  آگاه  آن  از  َاَحدی  و  گفته  دیشب  را 

موالی من! به خدا قسم! این شعر را جز من کسی نگفته و جز من نیز کسی از آن آگاه 

نبوده و از من نشنیده است و الحال، آن را در رقعۀ شما می بینم. 

امـام؟ع؟ فرمودنـد: تـو راسـت می گویـی. شـعر از آِن توسـت و کسـی هـم تـا به حال 

از تو نشـنیده اسـت. 
َدُحِیِبا؛1  کَتْ

َ
ّن
َ
اِمَعها

ْ
ْفِرَوال َ »َولكْنِعْندیِفالْ

ولیکن در جفر و جامعه که نزد من اسـت نوشـته شـده که تو مرا 

بـه ایـن ابیات مـدح خواهی کرد«. 

یعنـی قبـل از ایـن کـه تـو بـه وجـود بیایـی و قبـل از ایـن کـه شـعر بگویـی، در جفـر و 

جامعـه پیـش مـا مضبـوط اسـت و مـا می دانیـم. 

آری، ما معتقدیم که تمام علوم از گذشتگان و آیندگان، از زمینیان و آسمانیان، 

از علوم ماّدی و معنوی، هر چه هست، َرْشحه ای2 از َرَشحات علم امام و افاضه ای 

از افاضات مقام والیت مطلقه است. 

صفاتیــممــا جــام جهــان نمــای ذاتیم جملــۀ  مظهــر  مــا 

مکانیــم در  و  مــکان  ز  بیرون ز جهات و در جهاتیمبرتــر 

کّشــاف جمیــع مشــکاتیممــا حــاوی جملــۀ علومیــم

گــو تشــنه بیــا کــه مــا ُفراتیــمگــو مــرده بیا که روح بخشــیم

محبوس و نحیف را نجاتیمبیمــار و ضعیــف را ِشــفاییم

جــوی دوا  کشــیدۀ  درد  از مــا مگــذر کــه مــا دواتیــمای 

1. نقل از نفایس الفنون، ج 2، ص 94. 
2. َرشحه: چّكه، قطره. 
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امام صادق؟ع؟ عالم الغیب و حّجت حق 

مردی از شیعه خدمت امام صادق ؟ع؟ آمد. امام از حال برادرش جویا شد؛ او 

خودش شیعۀ امامی و برادرش زیدی مسلک بود. گفت: برادر من بسیار آدم خوبی 

است، مردی مقّدس و زاهد و عابد و خداترس و از همه جهت خوب است. تنها 

نقصی که از نظر من در او هست این است که اعتقاد به امامت شما ندارد. فرمود: 

از  نیز  شما  به  نداشتنش  اعتقاد  این  کرد:  عرض  ندارد؟  ما  امامت  به  اعتقاد  چرا 

شّدت تقوا و ورع و احتیاط اوست؛  برادرم می گوید: می ترسم این اعتقاد به امامت، 

خاف شرع باشد و خدا راضی نباشد. فرمود: به او بگو این ورع و تقوای تو در کنار 

نهر بلخ کجا بود؟ راوی می گوید: من نفهمیدم مراد امام؟ع؟ از کنار نهر بلخ چیست 

و هیبت امام؟ع؟ مانع از این شد که بپرسم مقصود از کنار نهر بلخ چیست؟ وقتی 

پیش برادرم برگشتم و ماجرا را گفتم، دیدم به محض این که عبارت»کنار نهر بلخ« 

از زبانم به گوشش خورد، رنگ از رخسارش پرید و سخت دگرگون شد و مانند آدم 

شرمنده و خجالت زده سرش را پایین انداخت و بعد گفت: جّدًا راست می گویی؟ 

را پرسید و  تو  را گفت؟ گفتم: به خدا قسم! حال  حضرت صادق ؟ع؟ این جمله 

من گفتم آدم خوب و نمازخوانی است، اّما به شما اعتقاد ندارد. فرمود: چرا؟ گفتم: 

چون خیلی محتاط است. فرمود: پس چرا آن احتیاط را در کنار نهر بلخ نداشت؟ 

ولی من مقصود آن حضرت را نفهمیدم؛ حاال تو بگو که ماجرای کنار نهر بلخ چه بوده 

است؟ گفت: این رازی بین من و خدای من بود. احدی از آن خبر نداشت؛  حاال که 

حضرت صادق ؟ع؟ فرموده است، من هم برای تو می گویم تا ایمان تو به آن حضرت 

محکم شود و من هم فهمیدم که او حّجت خدا و امام بر حق و راه تو حق بوده است. 

بعـد گفـت: مـن سـفری بـرای تجـارت بـه ماوراءالّنهـر رفتـم. وقتی که برمی گشـتم، 

بیـن راه بـا مـرد و زنـی همسـفر شـدم؛  رسـیدیم کنـار نهـر بلـخ و آنجـا بـرای اسـتراحت 

فـرود آمدیـم. آن مـرد گفـت: یـا تـو بمـان پیـش اثـاث و مـن بـروم بـرای تهیـۀ غـذا یـا تـو 
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بـرو و مـن بمانـم. گفتـم: تـو بـرو، مـن خیلـی خسـته ام، می خواهـم اسـتراحت کنـم. او 

رفـت و مـن مانـدم و آن زن. شـیطان بـه سـراغم آمـد و شـهوت نفـس بر من غالب شـد 

و کاری زشـت و خـاف عفـاف از مـن صـادر شـد کـه َاَحـدی جـز خـدا از ایـن ماجـرا 

باخبـر نبـود. اینـک کـه حضرت صادق ؟ع؟ از آن واقعه خبر داده اسـت، فهمیدم که 

بـه اذن خـدا او عاِلُم الغیـب اسـت و از نهـاِن عالـم مّطلع اسـت و اعتقاد به امامت که 

شـما داریـد، اعتقـاد حـق و تنهـا راه نجـات اسـت. 

البّتـه، امـام صـادق ؟ع؟ منـّزه از ایـن اسـت کـه عیـب کسـی را فـاش کنـد و پـردۀ 

کسـی را بـَدَرد؛ اّمـا آن حضـرت تشـخیص داده کـه تنهـا راه نجـات دادن ایـن آدم از 

هاک ابدی این است و راه دیگری ندارد. حال، اگر پردۀ او اندکی کنار برود و عیب 

مًا بهتـر از ایـن اسـت کـه بـر اثـر اعتقـاد نداشـتن بـه 
ّ
او پیـش بـرادرش فـاش شـود، مسـل

امامـت، در میـان جهّنـم، محکـوم بـه عـذاب ابـدی گـردد و بـه عـاوه، امـام ؟ع؟ از 

گنـاه پنهـان او سـخنی بـه میـان نیـاورده اسـت بلکـه بطـور سربسـته فرمـوده: ایـن آدم 

اگـر نمی خواسـت سـّرش فـاش  او  بـود؟  محتـاط احتیاطـش در کنـار نهـر بلـخ کجـا 

شـود، می توانسـت ایـن گفتـار امـام؟ع؟  را طـوری توجیـه کنـد؛ ولـی می بینیـم خودش 

تمـام ماوقـع را مشـروحًا بیـان کـرده اسـت و در نتیجـه، مذهـب حـق را شـناخته و بـه 

سـعادت ابـدی رسـیده اسـت؛ وگرنـه امـام؟ع؟  افشـای سـّری نکـرده اسـت. 

اعتراف دشمن اهل بیت به شأن علمی علی؟ع؟ 

حّجاج بن یوسف ثقفی، که آدمی رذل و پلید و سّفاک و استاندار بنی مروان بود، در 

آدم کشی و جنایت معروف است. او یک بار حرف خوب و منصفانه ای زده است. وقتی 

به چهار نفر از علمای معروف زمان خود )حسن بصری و عمروبن عبید و عامرشعبی و 

واصل بن عطاء( جداگانه نامه نوشت و از آنها خواست که راجع به مسألۀ »قضا و قدر« 

بهترین سخنی که شنیده اند برای او بنویسند. البّته، می دانیم که مسألۀ »قضا و قدر« 
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و »جبر و تفویض« از مسائل بسیار پیچیده و حیرت انگیز در میان دانشمندان دینی 

است. حاال این مرد به علمای معروف زمان خودش نوشت: دربارۀ این مسأله آنچه از 

بزرگان دین شنیده اید برای من بنویسید. آن عالمان اگر چه به ائّمۀ اطهار ؟مهع؟ خوش 

بین نبودند ولی در مقابل عظمت علمی شان خاضع بودند و می فهمیدند که فقط آنها 

می فهمند. حسن  بصری در جواب حّجاج نوشت: بهترین کامی که در این مسأله به 

ما رسیده است کام علی بن ابیطالب ؟ع؟ است که در این باره فرموده است: 

ِقصـاِص
ْ
ال ف ُر ـَزّوَ ُ

ْ
ال ـكاَن

َ
ل 

ً
تومـا َمْ َْصـِل الْ ِف وُر الـّزُ ـْوکاَن

َ
»ل

 1 ؛
ً
مـا َمْظلُو

اگـر ارتـکاب گنـاه از جانـب خـدا مقـّدِر حتمـی باشـد، پـس قصـاص 

آدمکـش ظلـم روشـنی خواهـد بـود که خدا ]معـاذاهلل[ او را مجبور 

بـه قتـل کـرده و آنـگاه او را محکـوم بـه قصـاص کرده اسـت«. 

واصـل بـن عطـا نیـز نوشـت: بهتریـن کامـی کـه در ایـن مـورد بـه ما رسـیده اسـت، 

کام علی بن ابیطالـب ؟ع؟ اسـت کـه فرمـوده اسـت: 

ضيق؛ َ يَکالْ
َ
ُخُذَعل

ْ
َيا َّ ريِقثُ الّطَ

َ
َکَعل

ُّ
َيُدل

َ
»ا

آیا باورت می شود که خداوند علیم و عادل تو را به تنگنای معصیت 

بیفکند و آنگاه ِعقابت کند که چرا به این تنگنا آمده ای؟«. 

عامـر شـعبی هـم نوشـت: بهتریـن کامـی کـه در ایـن بـاب بـه مـا رسـیده اسـت، 

اسـت:  فرمـوده  کـه  اسـت  علی بن ابیطالـب ؟ع؟  کام 

ْيـِه
َ
ـْدَتاهَّلَلَعل َمـاَحِ

ُّ
َمـااْسـَتْغَفْرَتاهَّلَلِمْنـُهَفُهـَوِمْنـَكَوُکل

ُّ
»ُکل

َفُهـَوِمْنُه؛2 

هـر کاری کـه از ]ارتـکاب[ آن ]پشـیمان می شـوی و[ از خـدا آمـرزش 

1. بحار األنوار، ج  5، ص 59.
2. بحار األنوار، ج  5، ص 59.
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]و  می دانـی  آن  فاعـل  را  خـودت  کـه  اسـت  معلـوم  می طلبـی، 

قیـت بـه انجـام[ آن 
ّ
اسـتغفار می کنـی[ و هـر کاری کـه بـرای ]موف

خـدا را حمـد می کنـی، معلـوم می شـود کـه آن را از خـدا می دانـی«. 

توفیـق عبـادت و انجـام دادن حسـنات از خداسـت، ولـی انحـراف از طریـق حق 

و ارتـکاب سـّیئات از سـوء اختیـار توسـت. وقتـی ایـن چهـار نوشـته از آن چهـار عالـم 

بـه َحّجـاج رسـید، بـه عمـق و وسـعت آن جمـات نورانـی نـگاه کـرد و گفـت: ایـن 

جواب هـا را از چشـمۀ صـاف علـم گرفته انـد. آری دشـمن نیـز اقـرار کـرد کـه علـی  ؟ع؟ 

چشـمۀ صـاف علـم اسـت. 

تادۀ بصری با امام محّمدباقر؟ع؟ 
ُ
مالقات درس آموز ق

رسول خدا ؟ص؟  مسجد  در  مدینه  در  من  است:  شده  نقل  ثمالی  ابوحمزۀ  از 

نشسته بودم. مردی رسید و سام کرد و گفت: تو که هستی ای بندۀ خدا؟ گفتم: 

مردی از اهل کوفه ام. چه حاجتی داری؟ گفت: تو ابوجعفر محّمد بن علّی الباقر را 

می شناسی؟ گفتم: بله. چه کاری با ایشان داری؟ گفت: چهل مسأله آماده کرده ام 

تو  آیا  گفتم:  کنم.  رها  بود،  باطل  اگر  و  بپذیرم  بود،  اگر جوابش حق  بپرسم.  او  از  تا 

ص  حق و باطل را از هم تشخیص می دهی؟ گفت: بله. گفتم: کسی که خود ُمشّخِ

بین حق و باطل است، به دیگری چه نیازی دارد که از او سؤال کند؟ گفت: شما 

عراقی ها خیلی کم طاقت و پرحرفید، تو چه کار داری؛ ابو جعفر کجاست؟ مرا به او 

وارد  از اصحاب  با جمعی  باقر؟ع؟  امام  راهنمایی کن. در همین حال، حضرت 

مسجد شدند و در جانبی از مسجد نشستند. گفتم: آقا، ایشان هستند. آن شخص 

هم برخاست و رفت و در محضر آن حضرت نشست. من نیز جلوتر رفتم و جایی 

که می توانستم سخنان را بشنوم نشستم. جمعی که در حضور بودند، پس از سؤال 

تو که  و فرمود:  وارد کرد  تازه  به آن  رو  امام  و جواب ها رفتند و مجلس خلوت شد. 
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تو  بصره  معروف  عالم  و  فقیه  آن  فرمود:  هستم.  بصری  قتادۀ  من  گفت:  هستی؟ 

هستی؟ گفت: مردم چنین می گویند. فرمود: به من خبر رسیده که تو قرآن تفسیر 

می کنی. گفت: بله آقا! چنین است. امام قسمتی از صفات اهل بیت؟مهع؟ را، که 

مفّسران حقیقی قرآن کریمند، بیان فرمود. قتاده پس از سکوتی طوالنی به سخن 

آمد و گفت: آقا! من فقها و عالمان بسیار دیده ام. محضر بزرگی مانند ابن عّباس 

می بینم  خود  در  شما  محضر  در  امروز  که  اضطرابی  جا  هیچ  ولی  کرده ام،  درک  را 

ندیده ام. گویی امروز خودم را باخته ام؛ مطالبی که می خواستم بگویم یادم رفت. 

ْنَت؛آياهيچمیدایندرکجانشستهای؟«. 
َ
يَنا

َ
َتْدریا

َ
امام فرمود: »ا

در گذشـته مکـّرر گفتـه شـده کـه گاهـی ائّمـه  ؟مهع؟ خودشـان را بـه صفـات کمـال 

معّرفـی می کننـد بـه ایـن منظـور کـه بـه مـردم اعـام کننـد: آب حیـات شـما در نـزد 

تـا گمـراه  مـا بگیرنـد  از  را  بیاینـد و آب حیـات خـود  مـا  بـه سـوی  ماسـت. تشـنه ها 

نشـوند؛ وگرنـه، موضـوع تزکیـۀ نفـس و خودسـتایی در کار نیسـت. بـاری، امـام؟ع؟ 

ادامـه دادنـد:  و  فرمودنـد: می دانـی در کجـا نشسـته ای 
َها اْ�ُمُ�؛ 1  �ی َكَ� �نِ

دنْ َع َو�یُ
ْ��نَ �ن �تُ

أَ
ـُ� ا

َ�
�نَ الل دنِ

أَ
��تٍ ا �یُ ُ �ی �� ِ

>�ن

آن خانه هايى نشسته ای كه خدا خواسته است  مقابل  در 

آن خانه ها رفعت داشته باشند<. 

 قتاده گفت: 

اهَّلُلِفـَداَك،َواهَّلِلَمـاِهـَيُبُيـوُتِحَجـاَرٍة ـِنَ
َ
»َصَدْقـَتَواهَّلِل،َجَعل

ِطـٍن؛2
َ

َول

بله، به خدا قسـم موالی من! راسـت گفتی، قربانت شـوم، شـما 

خانه هایی هسـتید که مصالحش از سـنگ و گل نیسـت«. 

1. سورۀ نور، آیۀ 36.
كافي )ط - دار الحدیث(، ج  12، ص 255.  .2
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آنـگاه امـام؟ع؟ فرمـود: مـن یـک آیـه از تو می پرسـم، ببینم از این آیـه چه می فهمی 

که برای مردم بگویی؟ در سـورۀ سـبأ می فرماید: 

َو  اِهَ��تً  �ًى طن
�تُ ها  �ی �نِ ا  �ن

ْ
اَرك �� �ی  �تِ

َ�
ال َ�ى  �تُ

ْ
ال �نَ  ْ �ی َ �� َو  ُهْم  �نَ �یْ َ �� ا  �ن

ْ
َ�ل َ >َو ��

�ن ؛1  �ی ِم�نِ
آ
ا  

ً
اما َ �ی�

أَ
ا َو   َ اِل�ی �ی

َ
ل ها  �ی �نِ ُ�وا  َ� ِ��ی �یْ

َها الس�َ �ی �نِ ا  ْر�ن
د�َ

�تَ

قرار  ظاهری  قريه های  مبارک،  قريه های  آن  و  مردم  ميان  ما 

ت در اين قريه ها شب و روز سير كنيد«. 
ّ
داده ايم. با كمال امني

 ایــن آیــه نشــان می دهــد کــه آبادی هایــی هســت و بیــن آنهــا آبادی هــای دیگــری 

هســت کــه مــردم می تواننــد بــا امنّیــت در آن آبادی هــا ســیر کننــد و هیــچ خطــری 

نبیننــد. آیــا آن قریه هــا و آبادی هایــی کــه خــدا امنّیــت داده تــا مــردم بــا کمــال امنّیــت 

در آن ســیر کننــد و هیــچ خطــر و خوفــی هم نداشــته باشــند کجاســت؟ قتــاده فکر کرد 

و گفــت: مّکــه اســت. فرمــود: آیــا مــردم در راه مّکــه هیــچ خــوف و خطری نداشــته اند؟ 

دزدهــا ُحّجــاج را غــارت نکرده انــد؟ آدم هــا نکشــته اند؟ آیــا در خــود مّکــه کشــتار 

واقــع نشــده اســت؟ گفــت: چــرا، فــراوان بــوده اســت. امــام؟ع؟ فرمــود: پــس چطــور آیــۀ 

شــریفه اعــام امنّیــت داده کــه شــب و روز در آن قریه هــا بــا کمــال امنّیــت ســیر کنیــد و 

از هیــچ خطــری نگــران نباشــید، در حالــی کــه اهــل مّکــه در امــان نیســتند؟ دزدان و 

راهزنــان و آدم کشــان در مّکــه فــراوان بوده انــد و لشــکرها کشــیده اند، خون هــا ریختــه 

شــده اســت. قتــاده متحّیــر مانــد و جوابــی نــداد. قــرآن فرمــوده اســت: 
؛2 ُم��نَ

َ
ْ�ل ا �تَ

َ
ْم ل �تُ �ن ُك�ن ْكِ� اإِ

�
ِ ْهَل ال�ن

أَ
�ا ا

ُ
ل

أَ
اْ�ا

َ > �ن

 پس، از آگاهان سؤال كنيد اگر نمى دانيد«. 

1. سورۀ سبأ، آیۀ 18. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 43. 
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آگاهـان از حقایـق آسـمانی قـرآن تنهـا اهـل بیـت نبـّوت؟مهع؟ هسـتند. قـرآن ذکـر و 

کـر هسـتند. 
ّ

آنهـا اهل  الذ
؛ 1  ُ�و�نَ

ُمَ�ه�َ
ْ
ا ال

َ� ل ُ� اإِ
َمس�ُ َ ا �ی

َ� ��نٍ * ل �نُ
ْ

ك ا��ٍ م�َ َ ِ�ی ِك�ت
ٌم * �ن �نٌ َكِ��ی

آ
ْ�ا �تُ

َ
ُ� ل

�ن�َ >اإِ

رشدگان به آيۀ تطهير 
ّ

است و جز مطه
 2

قرآن كتاب مكنون

 با آن را ندارند<. 
ّ

شایستگى تماس

و لذا حضرت باقرالعلوم ؟ع؟ فرمود: مراد از »ُقرای مبارک« و »ُقرای ظاهر« آن نیست 

که تو فهمیده ای؛ بلکه مراد از »ُقرای مبارک« ما خاندان رسول ؟ص؟ هستیم که هرگز 

سهو و خطا به بیان ما در مورد احکام خدا راه نمی یابد و »ُقرای ظاهر« نیز فقهای شیعۀ 

ما هستند که احکام را از جانب ما نقل می کنند و مردم می توانند با کمال امنّیت در 
مسیر ما حرکت کنند و احکام الهی را بدون هیچ گونه اشتباه از بیت ما بگیرند.3

کمال امامان معصوم؟مهع؟ علم و فضل و 

امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: رسـول اکـرم؟ص؟ در حـال احتضـار مـرا در آغـوش 

کشـید، دهـان بـر گـوش مـن نهـاد و هـزار بـاب علـم به رویـم گشـود و از هر بـاب آن، هزار 
بـاب دیگـر بـه رویم گشـوده شـد.4

اِب؛
َ
َوّه

ْ
ْفِضِلال ُ »َبِلاْخِتَصاٌصِمَنالْ

بلکـه ویژگـی خاّصـی اسـت کـه از سـوی خداونـد بخشـنده بـه وی 

عطـا می شـود«. 

1. سورۀ واقعه، آیات 77 تا 79. 
2. مكنون: پنهان داشته شده. 

3. بحار األنوار، ج 49، ص 349، ح 2 و ص 357، ح 11؛ تفسیر نورالّثقلین، ج 4، ص 330، ح 49. 
4. بحار األنوار، ج 22، ص 511. 
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امام؟ع؟ پس از جماتی فرمود: 

َصـْدَرُه َشـَرَح ِعَبـاِدِه ُمـوِر
ُ
ِل 

َّ
َجـل َو  َعـّزَ اهَّلُل اْخَتـاَرُه ا

َ
ِإذ َعْبـَد

ْ
ال  »ِإّنَ

ـْم
َ
َفل

ً
امـا َ ـَمِإلْ

ْ
ِعل

ْ
َمـُهال َ لْ

َ
ـِةَوأ َ

ْ
ك ِ

ْ
َبـُهَيَناِبيـَعال

ْ
ْوَدَعَقل

َ
ِلـَكَوأ

َ
ِلذ

ـَواِب؛1  ـُرِفيـِهَعـِنالّصَ ّيَ ُيَ
َ

َول ـَواٍب َبْعـَدُهِبَ َيْعـَي

ــر امــور بندگانــش  ــرای تدبی ــدۀ خــاّص خــود را ب ــد بن ــی خداون وقت

برگزیــد، بــه او شــرح صــدر عنایــت می کنــد ]و ســینه اش را بــرای 

ــرش اســرار و حقایــق آســمانی آمــاده می ســازد[و چشــمه های  پذی

ــر زبانــش جــاری می ســازد و از  حکمــت از قلبــش می جوشــاند و ب

ایــن روســت کــه در جــواب هیــچ ســؤالی احســاس عجــز نمی کنــد 

بــه نظــرش چیــزی  و جــز منطــق حــق و صــواب در آن جــواب 

نمی آیــد«. 

ُهِبَذِلَك؛ »َخّصَ

خداوند او را به چنین علمی اختصاص داده است«. 

ِعَباِدِه؛
َ

َعل
ً
ِقِهَشاِهدا

ْ
َخل

َ
ًةَعل وَنَذِلَكُحّجَ

ُ
»ِلَيك

تا او حّجت بر خلق خدا و شاهد بر بندگانش باشد«. 

ِمْثِلَهَذاَفَيْخَتاُروَنُه؛2 
َ

َيْقِدُروَنَعل
ْ

»َفَهل

حـال، آیـا مـردم می تواننـد ایـن چنیـن شـخص ممتـاز آسـمانی را 

بشناسـند تـا او را بـه امامـت خـود برگزیننـد؟«. 

 چه قدر فاصله هست میان درک مردم و شناختن حقیقت امام. 

كافی، ج 1، صفحات 201 و 202.  1. اصول 
كافی، ج 1، صفحات 200 تا 203.  2. تحف العقول، صفحات 323تا 325؛ اصول 
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جلوه ای از علم امام رضا؟ع؟

علی بن ابی  واقفی،  مذهب  مؤّسس  بود.  مذهب  واقفی  َوّشاء  حسن بن علی   

در  آن حضرت  طرف  از  بطائنی  بود.  کاظم؟ع؟  امام  اصحاب  از  بطائنی،  حمزۀ 

جمع آوری وجوه شرعی شیعیان وکالت داشت و پول زیادی نزد او جمع شد. در 

اّیامی که امام؟ع؟ در زندان بغداد به شهادت رسید، او شرعًا موّظف بود آن پول ها 

را که سهم امام ؟ع؟ بود، تحویل امام ابوالحسن الّرضا؟ع؟ بدهد؛  ولی گرفتار وسوسۀ 

شیطان شد و حاضر به جدا کردن پول از خود نشد. برای این که بتواند پول ها را 

نگه دارد، منکر امامت امام رضا ؟ع؟ شد و لذا گفت: امام هفتم آخرین امام است 

ی عالم ظهور کند و من باید پول ها را که سهم 
ّ
و غایب شده و باید برای اصاح کل

امام است نگه دارم تا پس از ظهور آن حضرت تحویل ایشان بدهم. 

از همین جا مذهبی به نام »مذهب واقفی« به وجود آمد و جمعی به آن گرویدند؛ 

یعنی بر امام هفتم متوّقف گشته به امامت امام رضا؟ع؟ معتقد نشدند. از پیروان آن 

مذهب »حسن بن علی وّشاء« بود، که الّبته بعدها مستبصر1 شد و به راه حق برگشت. 

او می گوید: من در امامت امام رضا؟ع؟ تردید داشتم. برای این که مطلب برایم روشن 

بشود، مسائل زیادی را جمع آوری کردم و در طوماری نوشتم تا به ایشان بدهم و جواب 

بگیرم. طومار را در آستینم نهادم و به خانۀ امام رضا ؟ع؟ رفتم. دیدم انبوه جمعّیت 

در رفت و آمدند. در گوشه ای ایستادم؛  مطمئن شدم که نوبت ماقات به من نخواهد 

رسید. در همین حال، دیدم خادمشان از خانه بیرون آمد و در میان جمعّیت صدا 

زد: حسن بن علی وّشاء کیست؟ من گفتم: منم. دیدم به سمت من آمد. طوماری در 

دستش بود، آن رابه من داد و گفت: جواب مسائلی است که در آستین خود داری. من 

از این حرف غرق در تعّجب و حیرت شدم که یعنی چه؟ مسائل تحویل نداده، جوابش 

گاه به حقیقت.  1. مستبصر: )شیعۀ امامی(. آ
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داده شده است. طومار را گرفتم، به گوشه ای رفتم و نشستم و آن را باز کردم. دیدم به تمام 

مسائلی که در آستینم بوده جواب های کافی داده شده است. آنجا دست به آسمان 

برداشتم و گفتم: خدایا! شاهد باش که من به امامت حضرت ابوالحسن الّرضا؟ع؟ 
ایمان آوردم و معتقد شدم که او حّجت تو در میان بندگان توست.1

اهل بیت؟مهع؟ عالم به علوم غیب

در زیارت جامعۀ کبیره می خوانیم که در وصف اهل بیت اطهار؟مهع؟ آمده است:

»َواْرَتَضاُکْمِلَغْيِبِه؛

یعنی، خدا شـما را برای غیب خودش پسـندیده اسـت و شایسـتۀ 

آن دیـده کـه شـما را عالـم بـه علوم غیب خود سـازد«. 

اگر در این آیه می فرماید: 
ـُ� ؛ 2 

َ�
ا الل

َ� ل  اإِ
َ�� �یْ

�نَ
ْ
ْر�نِ ال

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �ی الس�َ ِ

ُم َم�ن �ن
َ
ْ�ل َ ا �ی

َ� ل ل
>�تُ

]ای پيامبر![ بگو كسانى كه در آسمان و زمین هستند، از 

غيب آگاهى ندارند جز خدا<. 

ایـن منافـات بـا آن نـدارد کـه خداونـد بخشـی از علـم غیـب را در اختیـار هـر کـس 

کـه بخواهـد بگـذارد، چنان کـه در ایـن آیـه فرمـوده اسـت: 

ٰ� ِم�ن  �نَ ا َم�نِ اْر�تَ
َ� ل َ�ً�ا * اإِ

أَ
ِ� ا ِ��

�یْ
ٰ� عنَ

َ
ِهُ� َعل

�نْ ُ ا �ی
َ
ل

��ِ �نَ �یْ
�نَ

ْ
>     َعاِلُم ال

ُ��ٍل  ؛ 3  ر�َ

آگاه  خویش  غيب  از  را  احدی  و  اوست  غيب  به  عالم 

نمى سازد، مگر رسولى كه مورد رضایت اوست و او را برای 

نبّوت برگزيده است<. 

1. بحار األنوار، ج 49، ص 44. 
2. سورۀ نمل، آیۀ 65. 

3. سورۀ جّن، آیات26و27. 
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ات اختصـاص به خدا دارد و دیگران 
ّ

در واقـع، علـم غیـب به گونۀ مسـتقّل و بالذ

به اذن و مشـّیت او، تا آنجا که او خواسـته اسـت، آگاه از غیب می شـوند و لذا او اهل 

بیت رسـول؟مهع؟ را پسـندیده اسـت که دارندۀ علم غیب او باشـند. 

مردی دِر خانۀ امام باقر؟ع؟ آمد و در زد. کسی در را باز کرد و او کار ناپسندی انجام 

را  ما پشت دیوار  تو خیال می کنی که  فرمود:  او  به  امام؟ع؟  وقتی داخل شد،  داد. 

نمی بینیم؟ اگر چنین باشد، پس چه مزّیتی بر شما داریم که حّجت بر شما باشیم؟ 

خدا به ما چشمی داده که پشت دیوار را هم می بینیم و از باطن امور آگاهی داریم.1 

امام؟ع؟ عاِلم به ضمایر

احمدبن ابی نصر بزنطی می گوید: من ابتدا واقفی مذهب بودم و مستبصر شدم. 

روزی از امام رضا؟ع؟ تقاضا کردم وقت مناسبی تعیین بفرماید تا شرفیاب حضور 

تا روزی من در خانه ام نشسته بودم، در  گردم و مسائلم را مطرح کنم. این گذشت 

با  ببرد.  امام  مرا خدمت  تا  آورده  را  امام  امام مرکب مخصوص  زدند. دیدم خادم 

خوشحالی تمام سوار شدم و شرفیاب گشتم. مسائلی را مطرح کردم و بهره ها بردم تا 

شب شد. همان جا نماز مغرب و عشا را با امام؟ع؟ خواندم. بعد، غذا آوردند و پس 

از صرف غذا خواستم برخیزم برای رفتن به منزل. فرمود: دیر وقت شده و منزل شما 

از خدا  هم دور است، صاح این است که همین جا استراحت کنی. من هم که 

به خادمشان گفتند:  و ماندم.  باشم، اطاعت کردم  امام ؟ع؟  می خواستم خدمت 

رختخواب مخصوص خودم را بیاور، برای آقای احمد بزنطی پهن کن. من در این 

بزرگواری  از ذهنم گذشت که معلوم می شود من آدم بسیار  و  فرو رفتم  به فکر  موقع 

هستم که امام این گونه با من رفتار می کنند؛  امام؟ع؟ مرکب مخصوص خود را برای 

من فرستاده و مرا به خانه اش آورده و با من هم غذا شده و بعد، رختخواب مخصوص 

خودش را در اختیار من گذاشته است، عجب!این منم که چنین بزرگوارم؟! 

1: نقل به مضمون از بحار األنوار، ج 46، ص 248. 
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امـام نیـم خیـز شـده بـود تـا برخیـزد و بـه اتـاق خـود بـرود. دیـدم نشسـت. فرمـود: 

جـّدم  اصحـاب  از  بن سـوهان،  صعصعـة  وقتـی  بگویـم.  برایـت  قّصـه ای  احمـد! 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مریض شـد، امیرالمؤمنین؟ع؟ به عیادت او رفت و کنار بسـترش 

نشسـت و دسـت بـر پیشـانی او گذشـت و او را مـورد ماطفـت قـرار داد. بعـد، وقتـی 

خواسـت برخیـزد، فرمـود: صعصعـه! نکنـد ایـن آمـدن من بـه عیادتت را مایـۀ امتیاز 

خـود از بـرادران ایمانـی ات بشـماری. این تکلیف دینی من بـود که انجام دادم. امام 

رضـا؟ع؟ ایـن قّصـه را گفـت و برخاسـت و در واقـع، بـا ایـن عمـل، هـم آگاهـی خـود را 

از ما فی الّضمیـر مـن نشـان داد، کـه نمونـه ای از علـم غیـب بـود، هـم بـه مـن پنـد داد و 
مـرا از بیمـاری ُعجـب و خودپسـندی ِشـفا بخشـید.1

ط امام؟ع؟ بر دنیا
ّ

تسل

مرحـوم عّامـۀ مجلسـی؟حر؟ از یکـی از راویـان بـه نـام حمـزه بـن عبـداهلل جعفـری 

می کنـد:  نقـل 

َقِة
ْ
َکِفل َماِم ِ

ْ
ِلل ٌة

َ
ل
َ
ّث ُمَ ْنَيا

ُ
الّد  ّنَ

َ
أ ِقْرَطاٍس َظْهِر ِف َکَتْبُت :

َ
»َقال

َسِن؟ع؟؛ َ ِبالْ
َ
ْوَزِةَفَدَفْعُتُهِإَلأ َ الْ

می گوید: ]در خدمت امام کاظم؟ع؟ بودم[روی صفحۀ کاغذی 

نوشتم، دنیا برای امام مانند یک تکۀ گردوست]که در دست کسی 

ط بر آن پارۀ گردوست، 
ّ
باشد. همان گونه که او محیط و مسل

تمام دنیا برای امام این چنین است و امام احاطه و سلطۀ کامل بر 

تمام دنیا دارد[و آن نوشته را به امام کاظم؟ع؟ دادم«. 

ْرُتُهَغْيَر
َ
ْنك

َ
َمـاأ

ً
ْصَحاَبَنـاَرَوْواَحِديثـا

َ
أ ـُتِفـَداَكِإّنَ

ْ
ـُت:ُجِعل

ْ
»َوُقل

َعـُهِمْنَك؛ ْسَ
َ
ْنأ

َ
ْحَبْبـُتأ

َ
أ ّنِ

َ
أ

1. بحار األنوار، ج 49، ص 48، ح 48. 
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سـپس گفتـم: فدایـت شـوم؛  اصحـاب مـا حدیثـی )منظـور همـان 

نیسـتم ولـی  البّتـه، مـن منکـر آن  نقـل کرده انـد.  را  بـاال(  نوشـتۀ 

دوسـت دارم آن را از خـود شـما بشـنوم«. 

ْيِه؛
َ
َعل ُهَقْدَشّقَ

َ
ّن
َ
َظَنْنُتأ َطَواُهَحّتَ َّ »َفَنَظَرِفيِهثُ

]امام نوشته را از من گرفت[در آن نگاه کرد و بعد، آن را پیچید، 

غیر  و  سنگین  نظرش  در  نوشته  آن  کردم  گمان  من  که  طوری 

صحیح آمده است]اّما پندار من ناصحیح بود[«. 

ِدٍی؛
َ
ُهِفأ

ْ
ل َفَحّوِ :ُهَوَحّقٌ

َ
َقال َّ »ثُ

سـپس فرمـود: ایـن سـخن حـق و درسـت اسـت. ایـن را بـه روی 

چرمـی منتقـل کـن«. 

یعنی، دوام چرم از کاغذ بیشتر است و برای محفوظ ماندن حدیث، مناسب تر 
است که آن را روی چرم بنویسی.1

کالم فّضه شگفت زدگی قنبر از 

سعید  قاضی  مرحوم  اربعین  شرح  در  مضمون  این  به  قریب  دیگری  حدیث 

قمی، که از بزرگان و صاحبان علم و معرفت است، نقل شده است. آن عالم بزرگ 

به  مذهب  علمای  اعاظم  از  نیز  ایشان  که  الُهدی(،  م 
َ
مرتضی)َعل سّید  مرحوم  از 

شمار می رود، نقل می کند که روزی قنبر، غام امام امیرالمؤمنین؟ع؟، به دِر خانۀ 

امام آمد و آن حضرت را در خانه ندید. از فّضه، جویای حال امام شد. گفت: 

ِعباِد؛
ْ
ْرزاِقال

َ
ُبُروِجِلَتْقسِما

ْ
ماِءذاِتال ْوَلَعَرَجِاَلالّسَ َ الْ »ِاّنَ

موال برای تقسیم ارزاق بندگان به آسمان رفته است«. 

1. بحار األنوار، ج 2، ص 145، ح 12. 
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ایـن سـخن بـر قنبـر سـنگین آمـد و آن را حمـل بـر مـزاح یـا اشـتباه کـرد و بـه سـمت 

نخلسـتان رفـت. آنجـا امـام را زیـارت کـرد و ضمنـًا گفتـار فّضـه را بـرای امام بـه عنوان 

شـکایت از او نقـل کـرد. امـام فرمـود: 

میاِن؛
ْ

ال ُتْؤِمْنِبِوليِتناَحّقَ ْ
َ

کل
َّ
َعل

َ
»َمْهياَقْنَبُرَول

سـاکت بـاش ای قنبـر! تـو گویـی هنـوز آن چنان کـه باید به والیت 

مـا ایمان نیاورده ای«. 

چيـزی چـه َتـَرٰی؛ یَشٍء  ّیَ
َ
»ا فرمـود:  و  کشـید  قنبـر  چشـم های  بـر  دسـتی  آنـگاه 

؛ 1 آسانهـاو ـْوَلٰ َ
ْ

َْرَضکَجـْوَزةِفَيـِدال
ْ

ـمواِتَوال يـُتالّسَ
َ
میبيـی؟«.قنبـر می گویـد: »َرأ

زمـنراماننـديـکدانـۀگـردودردسـتمـولمشـاهدهکـردم«.

قنبر  ایمان  از  فّضه  ایمان  که  این داستان معلوم می شود  از  گفته است،  بزرگی 

کامل تر بوده و این نیز عجیب نیست؛  زیرا قنبر غام خدمتکار در خارج خانه بوده 

است اّما فّضه خدمتکار داخل خانه، که عاوه بر کسب فیض از محضر امام؟ع؟ ، 

خوشه چین از خرمن معارف آسمانی حضرت صّدیقۀ کبری؟اهس؟ نیز بوده است؛  در 

نتیجه، او از دو منبع فیض استفاضه می کرده و قنبر از یک منبع برخوردار بوده است. 

تمام  سال  بیست  مّدت  که  است  این  سعادتمند  زن  آن  کماالت  جملۀ  از 

سخنانش آیات قرآن بود و جز آیات قرآن سخنی بر زبان جاری نمی کرد. اگر کسی 

چیزی از او می پرسید، در جواب، آیه ای مناسب با سؤال وی می خواند و اگر خودش 
از کسی چیزی می خواست و سؤالی می کرد، با آیات قرآن به او می فهمانید.2

1. شرح اربعین قاضی سعید قمی، ص 566. 
2. بحار األنوار، ج 43، ص 187. 
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نظارت امیر مؤمنان؟ع؟ بر عملکرد اهل ایمان

در  شـب  اّول  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  اسـت  شـده  نقـل  مجلسـی؟حر؟  مرحـوم  از 

مسـجد نمـاز خوانـد و بعـد از نمـاز، فـردی را بـه نـام »وّشـاء« احضـار کـرد و فرمـود: بـه 

فـان نقطـۀ دورافتـادۀ کوفـه بـرو، آنجا مسـجدی هسـت، مقابل آن مسـجد مـرد و زنی 

را می بینـی کـه بـا هـم مشـاجره و نـزاع می کننـد، هـر دو را نـزد مـن بیـاور امـام؟ع؟ اینجا 

نشسـته و از آنچـه در دورتریـن نقطـۀ شـهر می گـذرد باخبـر اسـت. 

او می گوید: من به همان نشانی رفتم و آن مرد و زن را کنار آن مسجد در حال منازعه 

دیدم. گفتم: امیرالمؤمنین؟ع؟ شما را احضار کرده است. با هم آمدیم. امام؟ع؟ از 

یا امیرالمؤمنین! من این زن را برای خودم  ت منازعه را جویا شد. او گفت: 
ّ
مرد عل

عقد کردم و برایش مهری معّین کردم؛  ولی وقتی نزدیک او رفتم، احساس کردم که از او 

متنّفرم و دیدم که نمی توانم نزدیکش بروم. امام؟ع؟ به آن زن فرمود: تو چه می گویی؟ 

گفت: آقا! این مرد مرا عقد کرده. برایم مهر معّین کرده و من زوجۀ او هستم. فرمود: تو به 

این مرد حرامی و نمی توانی زن او باشی و او هم نمی تواند شوهر تو باشد. 
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مرا  تو  زن!  ای  فرمود:  حضرت  بود.  تعّجب آور  دیگران  و  آنها  برای  حرف  این 

از  هستید؛  اّما  امیرالمؤمنین  شنیده ام،  را  شما  اسم  البّته؛  گفت:  می شناسی؟ 

نزدیک شما را زیارت نکرده بودم. حضرت فرمود: اّما من تو را می شناسم. اسمت 

این است و پدر و مادرت این و از فان قبیله ای و ، آیا درست است؟ گفت: بله. 

بعد، حضرت فرمود: یادت هست در جوانی با مردی بطور موّقت و به صورت پنهان 

از خانواده ات ازدواج کردی؟ آنگاه از آن مرد حامله شدی و وضع حمل کردی و چون 

می ترسیدی که رسوا شوی، آن بّچه را در تاریکی شب میان بیابان گذاشتی. چند 

قدم که فاصله گرفتی، مهر مادری در تو تحریک شد و برگشتی و بّچه را برداشتی. باز 

ترسیدی و بّچه را گذاشتی. چند قدم که دور شدی، چند سگ به تو پارس کردند؛ 

تو ترسیدی و فرار کردی. بعد، برگشتی و دیدی یکی از آن سگ ها سراغ آن بّچۀ نوزاد 

رفته است؛ سنگی را برداشتی و به سمت سگ پرتاب کردی و آن سنگ به سر بّچه 

خورد و ناله اش بلند شد. تو ترسیدی که نکند با صدای بّچه کسی بیاید؛ فرار کردی 

و با حال پریشان گفتی: خدایا! این امانت را به تو سپردم. 

ولی  است  درست  امیرالمؤمنین!  یا  بله  گفت:  است؟  درست  گفتم  آنچه  آیا 

این سّری  بوده اید؛ چون  به قدم همراه من  این است که گویی شما قدم  عجیب 

بود که کسی جز خدا و من از آن آگاه نبوده است. حضرت فرمود: حال، از آن بّچه 

خبر داری؟ گفت: خیر، اصًا هیچ نمی دانم او چه شده است. فرمود: این جوان که 

می خواستی با او ازدواج کنی همان بّچه است که به خدا سپرده بودی و خدا هم 

امانتداری کرد1

آگاه  و  خایـق  تمـام  بـر  معصـوم؟مهع؟  امامـان  نظـارت  از  اسـت  نمونـه ای  ایـن 

خلـق.  عالـم  زوایـای  از  بودنشـان 

1. بحار األنوار، ج 40، ص 218. 
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حضـرت امـام ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟ در حدیـث مفّصلـی کـه دربارۀ مقـام امامت 

فرموده انـد، جمـات عجیبـی دارنـد: مـردی بـه نـام عبدالعزیـز بن مسـلم می گوید: در 

مسـجد جامـع مـرو بـا جمعـی نشسـته بودیـم و صحبـت »امامـت« بـه میـان آمـد و هـر 

کـس چیـزی گفـت. بعـد من خدمت حضـرت امام رضا؟ع؟ رسـیدم و جریان بحث 

را بـه عرضشـان رسـاندم، امـام تبّسـمی کردنـد و فرمودند: 

 َو 
ً
 َقــْدرا

ُّ
َجــل

َ
َماَمــَة أ ِ

ْ
ــْم .ْ  ِإّنَ ال َقــْوُم َو ُخِدُعــوا َعــْن آَراِئِ

ْ
 ال

َ
»َجِهــل

ْن 
َ
 ِمــْن أ

ً
ْبَعــُد َغــْورا

َ
 َو أ

ً
ْمَنــُع َجاِنبــا

َ
 َو أ

ً
انــا

َ
 َمك

َ
ْعــى

َ
 َو أ

ً
نا

ْ
ْعَظــُم َشــأ

َ
أ

ــْمِس 
َ

َمــاُم َكالّش ِ
ْ

ــْم، ال وَهــا ِبآَراِئِ
ُ
ْو َيَنال

َ
ــْم أ ــاُس ِبُعُقوِلِ َغَهــا الّنَ

ُ
َيْبل

ــا  َ  َتَنالُ
َ

ْيــُث ل ُفــِق ِبَ
ُ ْ
ِ َو ِهــَي ِف ال

َ
َعــال

ْ
ــِة ِبُنوِرَهــا ِلل

َ
ل ِ

ّ
َجل ُ اِلَعــِة الْ الّطَ

ْبَصــار؛1  
َ ْ
ْيــِدي َو ال

َ ْ
ال

ایــن مــردم ناداننــد؛ در عقایــد و آرایشــان فریــب خورده انــد و 

حقیقــت امامــت را نشــناخته اند. امامــت حقیقتــی اســت باالتــر از 

1. الکافی، ج 1، ص 199. 
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ســطح درک مــردم عــادی، چنــان نیســت کــه مــردم آن را بــا عقــل 

خودشــان دریابنــد و بــه رأی و فکــر خــود بــه آن برســند. امــام 

موقعّیتــش در عالــم، موقعّیــت خورشــید اســت. خورشــید همــه 

جــا را بــا نــور خــودش پــر کــرده، اّمــا آیــا انســان ها می تواننــد دســت 

ــه قــرص خورشــید  ــا چشــمان خــود ب ــا ب ــه خورشــید برســانند؟ ی ب

نــگاه کننــد؟ نمی شــود«. 

اگـر کسـی چشـم خـود را بـه چشـمۀ خورشـید بـدوزد، کـور می شـود، هـر چه دسـت 

بـاال کنـد بـه او نمی رسـد، نـه دسـت انسـان بـه دامـن خورشـید می رسـد و نـه چشـم 

انسـان می توانـد آن را آنچنـان کـه هسـت مشـاهده کنـد. عقـل و فکر بشـر نیـز از نیل به 

معرفـت حقیقـی امـام قاصـر و عاجـز اسـت. بعـد حضـرت امـام رضـا؟ع؟ ایـن تعبیـر 

را دارنـد کـه: 

َفْضِل 
ْ
ُصـوٌص ِبال ، َمْ

ُ
اِطـل َ َغْيـُث الْ

ْ
اِطـُر َو ال َ ـَحاُب الْ َمـاُم الّسَ ِ

ْ
»ال

ْفِضِل  ُ  اْكِتَسـاٍب َبِل اْخِتَصاٌص ِمَن الْ
َ

ٍب ِمْنُه َو ل
َ
ِه ِمْن َغْيِر َطل ِ

ّ
ُكل

اِب؛ 
َ

َوّه
ْ
ال

زنده  را  انسان ها  که  است  ریزش  پر  باران  و  ریز  باران  ابر  امام 

می کند و حرکت داده و به اوج می رساند. تمام کماالت از جانب 

خدا یکجا به امام اعطا شده است، او دست نیاز و اکتساب به 

سوی کسی دراز نمی کند«. 

مرحلۀ  به  رسالت  و  نبّوت  مراحل  طی  از  پس  خلیل؟ع؟  ابراهیم  فرمود:  بعد 

 1. »
ً
ک ِللّناِس ِاماما

ُ
شایستگی منصب امامت رسید و خدا به وی فرمود: »ِاّن جاِعل

از ایـن حدیـث اسـتفاده می شـود کـه »مرتبـۀ امامـت« از »مرتبـۀ نبـّوت مطلقـه« 

كتاب الحجه، باب نادر جامع فی فضل االمام و صفاته، ص 199.  كافی، ج 1،   .1
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و  نبـّوت  مقـام  هـر دو  نبـّوت ختمّیـۀ محّمدّیـه؟ص؟ حائـز  مرتبـۀ  البّتـه  اسـت.  باالتـر 

امامـت بـوده و در درجـۀ اعـای هـر دو مقـام اسـت. از ایـن رو پیامبـر؟ص؟ از لحـاظ 

مقـام نبـّوت، »تبلیـغ احـکام و ارائـۀ طریـق« می کنـد و از لحاظ مقـام امامت، »تربیت 

روح انسـان و ایصـال بـه مطلـوب« می نمایـد. 

خدمـت  او  کـه  اسـت  کـرده  نقـل  کابلـی  ابوخالـد  از  حدیثـی  کلینـی؟حر؟  مرحـوم 

چیسـت؟  آیـه  ایـن  از  مقصـود  پرسـید:  و  آمـد  باقـر؟ع؟  امـام  حضـرت 
��؛�1  َ ��

ْ
ل َ�� ��

َ�
�� �ی ِ ��

َّ
�ِر��ل

ـِه�َوَرُ��ِلِه�َو�ل��ُّ
َّ
�لل ����بِ

ُ���ِ
آ
�
َ ��<

به خدا و رسول خدا و به آن نوری که نازل کرده ایم ایمان 

بیاورید<. 

بـر حسـب ظاهـر، مـا از کلمـۀ »نـور« اسـتنباط می کنیـم کـه منظـور »قـرآن« اسـت؛ 

اّمـا ابوخالـد فهمیـد کـه بایـد مطلـب دیگری منظور باشـد و لـذا از امام پرسـید: منظور 

از نـور در ایـن آیـه چیسـت؟ امـام؟ع؟ فرمود: 

ــٍد؟ص؟ َو ُهــْم َو  ّمَ ــِة ِمــْن آِل ُمَ ِئَّ
َ ْ
ــوُر َو اهَّلِل ُنــوُر ال َبــا َخاِلــٍد الّنُ

َ
»َيــا أ

ــوِب 
ُ
َمــاِم ِف ُقل ِ

ْ
ــوُر ال ُن

َ
ــٍد ل ــا َخاِل َب

َ
ــا أ . َو اهَّلِل َي

َ
ــِزل ْن

ُ
ــِذي أ

َّ
ــوُر اهَّلِل ال اهَّلِل ُن

ُروَن  ــاِر َو ُهــْم َو اهَّلِل ُيَنــّوِ َ ِضيَئــِة ِبالّنَ ُ ــْمِس الْ
َ

ْنــَوُر ِمــَن الّش
َ
ْؤِمِنــَن أ ُ الْ

َنــا َحــّىَ 
َّ

َنــا َعْبــٌد َو َيَتَول ّبُ  ُيِ
َ

َبــا َخاِلــٍد! ل
َ
ْؤِمِنــَن . َو اهَّلِل َيــا أ ُ ــوَب الْ

ُ
ُقل

ــوَن 
ُ

َنــا َو َيك
َ
َم ل ِ

ّ
ــَب َعْبــٍد َحــّىَ ُيَســل

ْ
ــُر اهَّلُل َقل  ُيَطّهِ

َ
َبــُه َو ل

ْ
ــَر اهَّلُل َقل ُيَطّهِ
َنــا؛ 2 

َ
 ل

ً
ما

ْ
ِســل

ای اباخالــد! بــه خــدا قســم! مقصــود از نــوری کــه در ایــن آیــه 

آمــده، نــور امامــان از آل محّمــد؟مهع؟ اســت، بــه خــدا قســم! نــور 

فــرود آمــدۀ از جانــب خــدا هــم آنــان هســتند. بــه خــدا قســم! ای 

1. سورۀ تغابن، آیۀ 8. 
كتاب الحجه، باب اّن االئّمه نور اهلل عّزوجّل، ص 194.  كافی، ج 1،  2. اصول 



����� �روح�د�ی ������

306

اباخالــد! نــور امــام در دل اهــل ایمــان واقعی]نــه ایمــان ظاهــری و 

اّدعایــی[ روشــن تر از خورشــید در روز اســت، بــه خــدا قســم! آنهــا 

هســتند کــه دل هــای مؤمنیــن را روشــن می کننــد. بــه خــدا قســم! 

ای اباخالــد! ممکــن نیســت هیــچ بنــده ای دوســتدار مــا باشــد و تــن 

بــه والیــت مــا بدهــد، مگــر ایــن کــه خــدا قلــب او را پــاک کــرده 

باشــد و خداونــد دل هیــچ بنــده ای را پــاک نمی ســازد، مگــر ایــن 

ــف از فرمــان مــا 
ّ
کــه در مقابــل مــا تســلیم باشــد و کمتریــن تخل

نداشــته باشــد«. 

البّتـه می دانیـم کـه حقیقـت »امـام«، مّتحـد بـا حقیقـت »قـرآن« اسـت و هـر دو 

در عالـم لـوح محفـوظ یـک حقیقتنـد. همچنانکـه قبـًا هـم اشـاره شـد در روایتـی از 

ابوبصیـر نقـل شـده کـه: حضرت امـام باقر؟ع؟ کنار مسـجدالحرام ایسـتاده و مردم در 

رفت وآمـد بودنـد، بـه مـن فرمـود: از ایـن مـردم بپـرس از محّمدبـن علـی باقـر اّطاعـی 

داریـد، از هـر کـه پرسـیدم اظهـار بی اّطاعـی کـرد! فرمـود: از ابوهـارون مکفـوف بپرس. 

او مـردی نابینـا اّمـا روشـندلی بـا اخـاص بـود! از او کـه پرسـیدم، گفـت: امـام همیـن 

جـا ایسـتاده اند! گفتـم: از کجـا فهمیـدی؟ گفـت: چگونـه نفهمـم و حـال آن کـه امـام 
نـوری درخشـان اسـت.1

یعنــی چشــم دیگــری روشــن تر از چشــم ســر می خواهــد تــا خورشــید امــام را ببینــد 

و از نــور و حــرارت آن برخــوردار گــردد. بعــد فرمــود: این چنیــن شــدن، شــرط دارد. 

مقام امامت موهبتی الهی 

یـک  امامـت  و  والیـت  مقـام  اینکـه  داشـت  آن  بـه  توّجـه  بایـد  کـه  مهمـی  نکتـۀ 
مقـام اکتسـابی نیسـت کـه دیگـران نیـز بتواننـد بـا سـعی و تـاش بـه آن برسـند یـا از آن 
باالتـر برونـد؛  آن گونـه کـه صفـت علـم در میـان افـراد بشـر یـک صفـت اکتسـابی اسـت 

1. منتهی االمال، محّدث قمی، معجزات حضرت امام باقر؟ع؟ ، ص 66. 
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بگیرنـد.  سـبقت  یکدیگـر  از  می تواننـد  افـراد  مطالعـه،  و  بحـث  و  درس  طریـق  از  و 
مقـام امامـت یـک مقـام موهبتـی اسـت کـه خداونـد علیـم حکیـم بـه بندگانـی کـه 
شایسـتگی دارنـد اعطـا می کنـد و آنهـا را هـادی دیگـر بندگانـش قـرار می دهـد، چنان 

کـه فرمـوده اسـت: 
؛�1  ِِ����َ �یْ

َ��
ْ
ْعَل��ل ِهْم���ِ �یْ

َ
ل ���إِ

َ �� ْوَح�یْ
َ�
��َو�

َ ���ِ�ْ
َ�
� ��بِ

ْهُدو��َ َ ��ی
ه�ً ّمَ ِ��

َ�
�ُهْم�� َ ��

ْ
َعل َ >َوحب

ما آنان را پیشوایان و امامانی قرار دادیم که با فرمان ما هدایت 

می کنند ]و ساختمان وجودشان را طوری بنا کردیم[ که 

منبع خیرات و برکات هستی باشند<. 

امامــت اکتســابی نیســت؛ وگرنــه، بــر حســب جریــان عــادی ممکــن نیســت کودک 
هشــت ُنــه ســاله یــا پنــج ســاله ای ماننــد حضــرت امــام جــواد و حضــرت امــام هــادی 
و حضــرت امــام مهــدی؟مهع؟ دارنــدۀ مقــام امامــت و گرداننــدۀ عالــم امــکان باشــند. 
قــرآن کریــم می فرمایــد، حضــرت عیســی؟ع؟ در حالــی کــه کودکــی نــوزاد در آغــوش 

مــادرش بــود: 
�؛�2  ً �یّ �بِ

َ��� �ی ِ��
َ
َعل َ �َوحب ��بَ َ ِك��

ْ
��ل َ �ی ِ

��� َ ��
آ
ـِه��

َّ
ُد��لل �َع�بْ �ی

ّ
ِ
�� �َل��إِ

َ ��<

گفت: من بندۀ خدایم که کتاب ]هدایت[ به من داده و 
 

پیامبرم قرار داده است«. 

طفـل نـوزاد توانایـی حـرف زدن نـدارد، تـا چـه رسـد بـه ایـن کـه از حقایق آسـمانی 

اّطـاع پیـدا کـرده باشـد و بگویـد مـن پیامبـر خدایـم و دارای کتـاب و دیـن و شـریعتم. 

ایـن رتبـۀ وجـودی از طریـق عوامـل عـادی بـه دسـت نمی آیـد. ایـن کمالـی اسـت کـه 

خالقشـان در جوهـر ذاتشـان قـرار داده اسـت. البّتـه، در مسـیر بندگـی و عبودّیت نیز، 

از طریـق عباداتـی کـه انجـام می دهنـد، مراتـب برتـر را اکتسـاب می کننـد، چنـان کـه 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 73. 
2. سورۀ مریم، آیۀ 30. 
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خداونـد حکیـم بـه رسـول مکّرمـش فرموده اسـت: 

؛�1�
ً
م�

ْ
��ِعل ِ

ْد�� ِ �ر� ِ
ْل�َر�بّ

ُ���<

 بگو: ای خدای من! بر علمم بیفزا<. 

حاصــل آن کــه، مقــام اهــل بیــت رســول در مســیر تقــّرب بــه خــدا، مقامــی اســت 

کــه نــه کســی توانایــی درک و رســیدن بــه آن را دارد و نــه در حــّد کســی اســت کــه طمــع 

نیــل بــه آن را داشــته باشــد. 

1. سورۀ طه، آیۀ 114. 
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ن 
آ

را
ت

ن � �ی ىݪݪݪی �ب
ن �ت

أ
ا �ش

اهل بیت؟مهع؟ حامالن علمی و عملی حقایق و احکام قرآن 

اهـل بیـت؟مهع؟ حامـل قرآننـد؛  یعنی، هم حامـل علم به حقایق آسـمانی قرآنند، 

هـم حامـل عمـل بـه احـکام آن. ممکـن اسـت کسـی حامـل علـم باشـد، اّمـا حامـل 

عمـل نباشـد؛  یعنـی، عالـم بی عمـل باشـد. در سـورۀ جمعـه می خوانیـم: 

َم�ِر� ِ�
ْ
�ل ِل� َ َكَم�� �َه��

ُ
ِمل ْ� َ

�ی ْم�
َ
ل � ّمَ

ُ �� � ْ�َر���َ
�ل��َّ ���

ُ
ل ُحِمّ � َ�� �ی ِ ��

َّ
�ل ُل� َ ���َ<

�ًر���؛�1 
َ ���ْ

َ�
ِمُل�� ْ� َ

�ی

ل کسانی که بار کتاب آسمانی تورات بر دوش آنها 
َ

ث
َ

م

نهاده شد ]و عالم به احکام آن شدند، ولی تن زیر بار عمل 

کتاب  بار  که  است  چارپایی  ل 
َ

ث
َ

م ندادند[  احکام  آن  به 

ا از حقایق علمی آن کتب بهره ای 
ّ

بر دوش خود می برد، ام

نمی برد<. 

1. سورۀ جمعه، آیۀ 5. 
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در این آیه، حمل، هم اثبات و هم نفی شده است. 

�َه�؛��
ُ
ِمل ْ� َ

ْم��ی
َ
�ل ّمَ

ُ ��� ْ�َر���َ
����ل��َّ

ُ
ل >�ُحِمّ

 آن ها در عین حال که حامل بودند، حامل نبودند<. 

یعنــی، از آن جهــت کــه عاِلــم بودنــد، حامــل بودنــد و از آن جهــت کــه عامــل 

نبودنــد، حامــل نبودنــد. حمــِل علمــی داشــتند و حمــل عملــی نداشــتند. 

اّمــا اهــل بیــت؟مهع؟ هــم حامــان علمــی قــرآن هســتند و هــم حامــان عملــی آن. 

در ایــن معنــا، بنــا بــر ایــن اســت کــه مــراد از کتــاب اهلل »قــرآن« باشــد، چنان کــه ظاهــر 

نیــز همیــن اســت و اگــر بتوانیــم عــاوه بــر قــرآن کــه کتــاب تشــریع اســت، کتــاب تکویــن 

را نیــز )کــه سراســر عالــم خلقــت اســت( داخــل در ُمــراد بدانیــم، بــاز صحیــح اســت 

کــه بگوییــم اهــل بیــت رســالت؟مهع؟ هــم علــم بــه حقایــق و اســرار عالــم هســتی دارنــد 

و شــاهد خلقتنــد، و هــم عمــًا تدبیــر و ادارۀ عالــم امــکان بــه اذن خــدا بــر دوش آنهــا 

ــاب اهلل«  ــه »کت ــم ب ــل عل ــم حام ــد؛ ه قن
ْ
ــم َخل

َ
ــر عال ــر و مدّب ــت و مدی ــده اس ــاده ش نه

هســتند، و هــم حامــل عمــل و تدبیــر و تنظیــم »کتــاب اهلل« و اگــر مقصــود از »کتــاب 

اهلل« صرفــًا قــرآن هــم باشــد، بــاز مقصــود از قــرآن تنهــا همیــن مرتبــۀ آن نیســت کــه در 

دســت ماســت و متشــّکل از حــروف و نقــوش نوشــته بــر صفحــات و الــواح اســت و در 

حــّد خــود دارای قداســت و احتــرام اســت و نمی تــوان بــدون طهــارت، تمــاّس بــا آن 

نقــوش و حــروف گرفــت. 

هوّیت حامالن قرآن 

البّتــه، می دانیــم کــه همــۀ مســلمان ها قایــل بــه حّقانّیــت قــرآن هســتند؛ هفتــاد 

و ســه فرقــۀ اســامی کــه اصــول ِفــَرق هســتند و هــر فرقــه ای هــم انشــعاباتی دارد. 

همــۀ ِفــَرق اســامی بــه قــرآن معتقدنــد و آن را کتــاب آســمانی و کتــاب شــریعت 

می داننــد. اّمــا حــرف، ســِر حامــان ایــن قــرآن اســت. اختــاف در اینجاســت کــه 
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َحَملــۀ قــرآن کیاننــد. جمعّیــت کثیــری از اّمــت اســامی، کــه چنــد برابــر مــا هســتند، 

ــد و ندانســته اند کــه چــه کســانی حامــان  ــرآن اشــتباه کرده ان ــۀ ق در تشــخیص َحَمل

اســرار ایــن کتابنــد؛ نفهمیده انــد چــه کســانی می تواننــد ایــن صنــدوق در بســته را 

بــاز کننــد و احــکام خــدا را، کــه محتــوای ایــن صنــدوق آســمانی اســت، بــه دســت 

مــردم برســانند. اختــاف در همیــن جاســت. آنهــا بــه ســراغ دیگــران رفته انــد و دِر 

ــم کرده انــد. دِر خانــۀ ابوحنیفــه و مالــک انــس و 
ُ
خانــۀ علــی و اوالد علــی؟مهع؟ را گ

ــد و بیچاره هــا را از حقایــق  ــد. آنهــا حرف هایــی زده ان احمدحنبــل و شــافعی رفته ان

آســمانی قــرآن محــروم کرده انــد. ولــی مــا می گوییــم: قــرآن کتــاب شــریعت ماســت و 

َحَملــۀ آن کســانی هســتند کــه فرســتنده و آورنــدۀ آن، آنهــا را مشــّخص و معّیــن کــرده 

اســت و هــر کســی نمی توانــد بگویــد مــن قــرآن را می دانــم و احکامــی را کــه در آن 

هســت می شناســم؛ مگــر این کــه از اهــل بیــت رســول؟ص؟ گرفتــه باشــد. در این کــه 

ــا ایــن کــه چــه کســانی  ــی اســت شــّکی نیســت؛ اّم ــرآن دارای مبهمــات و ُمْجمات ق

می تواننــد رافــع ایــن ابهــام و اجمــال باشــند مــورد اختــاف اســت. از بــاب مثــل، 

فواتــح بعضــی ُســَور؛ بیســت و نــه ســوره داریــم کــه بــا حــروف مقّطعــه آغــاز می شــوند 

<.�چــه کســی جــّدًا می توانــد بگویــد مــراد از ایــن  عص�-�حمعس�� >�لم�-��ل��-�كه�ی

ــد بفهمــد مــراد خــدا  حــروف چیســت؟ محــال اســت کــه کســی از پیــش خــود بتوان

نــدارد کــه از خــوِد آورنــدۀ قــرآن  از ایــن حــروف مقّطعــه چیســت. راهــی جــز ایــن 

یــا از کســانی کــه او آنهــا را مفّســر و ُمبّیــن قــرآن معّرفــی کــرده اســت ســؤال کنــد. مــا 

می گوییــم: ای مالــک! ای ابوحنیفــه! ای احمــد حنبــل! ای شــافعی! شــما از کجــا 

ــا  ــر شــما نــازل شــده اســت؟ ی می گوییــد مثــًا >كهيعــص< یعنــی چــه ؟ مگــر وحــی ب

مگــر شــما را پیامبر اکــرم ؟ص؟ وصــّی خــود و مفّســر و مبّیــن قــرآن معّرفــی کــرده اســت؟ 
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عارف به حقایق قرآن 

اّمـا مـا بـا دلیـل می گوییـم تنهـا کسـی کـه عـارف بـه حقایق قرآن اسـت، فرسـتنده 

و نـازل کننـدۀ آن اسـت و پـس از آن : 

»َمْن ُخوِطَب ِبِه؛ 

کسی که مخاطب به خطابات قرآن است«. 

��
َ
ل ���إِ

ً ً���*�َوَد�ِع�ی �ی ِ د�
ً���َو��َ

ّ
س�ِ �ِهًد��َوُ��بَ

َ �َك��� َ ��
ْ
ْرَ�ل

َ�
���

َ ّ�� ��إِ
ُّ �ی �بِ

َه���ل��َّ ُّ �ی
َ�
��� َ >��ی

ِه؛�1  ِ��
د�ْ �إِ ـِه��بِ

َّ
�لل

ای پیامبر! همانا ما تو را شاهد و بشارت دهنده و ترساننده 

فرستادیم و به اذن خدا دعوت کننده به سوی اهلل هستی«. 

�ِس؛�2 
َ �ِلل��ّ َ�� ّ

�یِ
�بَ ْكَ��ِل��ُ

ّ
ِ َك��ل�� �یْ

َ
ل ���إِ

َ ��
ْ
ل َ�� ��

َ�
>�َو�

و بر تو ذکر را نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی <. 

و بعد از او کسـانی که همان رسـول، آنها را عدیِل قرآن و جانشـیِن خویش معّرفی 

کرده و گفته اسـت: 

ِإْن  ]َما  َبْيِت   
َ

ْهل
َ
أ ِعْتَرِت  َو  اهَّلِل  ِكَتاَب  ْنِ 

َ
َقل

َ
الّث ُم 

ُ
ِفيك َتاِرٌك  »ِإّنِ 

 َّ َ
ْن َيْفَتِرَقا َحّىَ َيِرَدا َعل

َ
[ َو ل

ً
َبدا

َ
وا َبْعِدي أ

ُّ
ْن َتِضل

َ
َما ل ُتْ ِبِ

ْ
ك ّسَ َتَ

ْوَض«.  َ الْ

مات بیـن فریقیـن از شـیعه و سـّنی اسـت و نشـان 
ّ
و ایـن حدیـث شـریف از مسـل

آن  حقایـق  تـا  باشـند  قـرآن  کنـار  رسـول؟ص؟  بیـت  اهـل  بایـد  همیشـه  کـه  می دهـد 

بوسـیلۀ آنهـا بـرای اّمـت تبیین شـود؛ جز آنها کسـی نمی تواند ایـن کار را انجام بدهد. 

1. سورۀ احزاب، آیات 45 و 46. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 44. 
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چـه بسـیارند آیاتـی کـه ابتدایشـان مربـوط بـه مطلبـی و وسطشـان مربـوط بـه مطلـب 

دیگری اسـت و آخرشـان مطلبی جدا از دو مطلب پیشـین دارد. تشـخیص و تبیین 

سـاکنان  انحصـار  در  آن  و  اسـت  نیازمنـد  الهـی  غیبـی  الهامـات  بـه  مطالـب  ایـن 

»َبْیُت الَوحـِی َو الُنّبـّوة« اسـت؛  زیـرا بدیهـی اسـت کـه: 

َبيِت؛ 
ْ
ْدِری ِبا ِف ال

َ
َبيِت ا

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
»ا

تنها صاحبخانه می داند که در خانه چه هست«. 

وگرنه آدم سرزده وارد شده چه می داند در زوایای خانه چه گوهرها مستور است. 

تفسیر امام؟ع؟ از حروف مقّطعه

عص�<  در کام بعضـی از اهـل معرفـت دیـدم مـردی از امـام راجـع بـه تفسـیر >که�ی

سـؤال می کنـد؛ امـام در جـواب می فرمایـد: 

اِء؛ 
ْ
 ال

َ
َشيَت َعى َ َک لَ

َ
ْرُت ل ْو َفّسَ

َ
»ل

تـو  تـو بگویـم،  بـرای  اگـر مـن تفسـیر همیـن حـروف پنجگانـه را 

بـروی«.  راه  آب  روی  آن[  برکـت  ]بـه  می توانـی 

یعنی سّری در آن هست و آگاهی از آن اثرش این است. خوِد قرآن نیز می گوید:

� ِ���َ ح�ِ
آ
�
ْ
�ل ��بِ

َ��� ُ���ِ ْ�� ُ ���ی
َ
�ل َ�� �ی ِ ��

َّ
��ل َ�� ْ �ی َ َك�َو�ب َ�� �یْ َ ���ب َ ��

ْ
َعل َ �حب َ��

آ
��ْ ُ��

ْ
��ل َ��

ْ�
��َ

َ����
د�َ >َو�إِ

�ًر�؛1� ْس��ُ َ�ّ�� ً ا�ب ِح�بَ

ماندن  پوشیده  سبب  آن  قرائت  که  هست  آیاتی  قرآن  در 

انسان از چشم دیگرانی می شود که ایمان نمی آورند<. 

اّمـا آن کـدام اسـت، مـا نمی دانیـم. ایـن خطـاب بـه رسـول اکـرم؟ص؟ اسـت کـه 

وقتـی تـو قرائـت قـرآن کنـی، ما بین تـو و مردم پرده ای می افکنیم و آنهـا تو را نمی بینند 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 45. 
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و نمی تواننـد بـه تـو لطمـه ای بزننـد. بـا این کـه چشمانشـان بـاز اسـت و فضـا روشـن 

اسـت و پـرده ای هـم بـه حسـب ظاهـر در بیـن نیسـت، تـو مسـتور از آنهـا می شـوی. اّما 

مـا نمی دانیـم کـدام قسـمت از آیـات دارای ایـن اثـر اسـت. ایـن رمـز و راز و سـّر آیـات 

قـرآن در دسـت امـام زمـان؟جع؟ اسـت. آن حضـرت در عیـن ایـن کـه میـان مـردم 

اسـت، مـردم او را نمی بیننـد. یکـی از راه هایـی کـه امـام ؟ع؟ خـود را از نظـر دیگـران 

پنهـان نگـه مـی دارد و از شـّر دشـمنان مصـون می مانـد، همیـن راه اسـت. 

بـا  مسـجدالحرام  در  وقتـی  کـه  اسـت  آمـده  اکـرم؟ص؟  رسـول  خـوِد  حـاالت  در   

کینه تـوز  دشـمنان  از  شـوهرش  ماننـد  کـه  ابولهـب،  همسـر  بودنـد؛  نشسـته  جمعـی 

رسـول اکـرم؟ص؟ بـود، از دور پیـدا شـد، در حالـی کـه چوبـی یـا چیز دیگری در دسـتش 

را داشـت.  ایـذاء رسـول  اکرم؟ص؟  و قصـد  بـود 

یکـی از حضـار گفـت: یـا رسـول اهلل! ایـن زن بی حیـا از دور می  آیـد، خـوب اسـت 

شـما از اینجـا برخیزیـد و جـای دیگـری برویـد. فرمود: او مرا نمی بینـد. زن آمد و مقابل 

همـان جمعیـت ایسـتاد و گفـت: محّمـد کجاسـت؟ در عیـن حـال کـه پیامبـر؟ص؟ 

آنجـا نشسـته بـود، او آن حضـرت را نمی دیـد. 
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�
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�ل ��بِ
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�ل َ�� �ی ِ ��

َّ
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ْ
َعل َ �حب َ��

آ
��ْ ُ��

ْ
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�ًر�؛�1  ْس��ُ
َ
�ّ�� ً ا�ب ِح�بَ

و چون قرآن بخوانی، میان تو و کسانی که به آخرت ایمان 

ندارند پرده اى پوشیده قرار می دهیم<. 

کریم شگفتی های قرآن 

و همچنین این آیه را داریم: 

َم�
ّ
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َ�
��
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ْ
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1. سورۀ اسراء، آیۀ 45. 
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ٰ�؛�1 
َمْ���َ

ْ
ِه��ل �بِ

اگر بنا بود کلامی باشد که با آن کلام بشود کوه ها 

را حرکت داد یا زمین را قطعه قطعه کرد ]یا تمام جوانب آن 

را در لحظه ای پیمود[ یا با مرده ها سخن گفت، آن کلام 

همین قرآن است<. 

اّمـا آن کـدام قسـمت از قـرآن و بـا چـه شـرایطی اسـت، مـا نمی دانیـم. از حضـرت 

امـام ابوالحسـن الکاظـم؟ع؟ منقـول اسـت کـه: 

َو   
ُ

َبـال ِ
ْ

ال ِبـِه  ُر  ُتَسـّيَ َمـا  ِفيـِه  ـِذي 
َّ
ال ُقـْرآَن 

ْ
ال َهـَذا  ـُن  ْ َ

َوِرْثَنـا ن »َقـْد 
؛ 2  ـْوَتٰ َ

ْ
ال ِبـِه  َيـا  ْ ُ

ت َو  ـَداُن 
ْ
ُبل

ْ
ال ِبـِه  ـُع  ُتَقّطَ

ما وارث این قرآنیم که در آن آیاتی هست که به وسیلۀ آن کوه ها 

را می توان حرکت داد و شهرها را پیمود و مرده ها را زنده کرد«. 

 آری، آنان که حامل اسرار قرآنند، آگاه از این آیاتند. 

سعدی قّصه ای در بوستان آورده است و می گوید: 

مـن بـا صاحبدلـی همـراه بـودم؛ کنـار دریـا رسـیدیم. مـن پـول داشـتم و کشـتیبان 

مـرا سـوار کشـتی کـرد؛  اّمـا چـون آن مـرِد صاحبـدل و مـرد خـدا پـول نداشـت سـوارش 

نکردنـد. مـن از ِفـراق او گریـان شـدم. او که گریۀ مرا دیـد، خندید و گفت: متأّثر نباش؛ 

آن کـس کـه بـا کشـتی تـو را می َبـَرد، می توانـد مـرا هـم بی کشـتی ببـرد. 

ــَردمخــور غــم بــرای مــن ای ُپرِخَرد ــتی َب ــه کش ــس آرد ک ــرا آن ک م

بعد دیدم سـجاّده اش را روی آب گسـترد و در همان جا مشـغول مناجات و راز و 

نیاز با خدا شـد. در تمام طول شـب من در کشـتی بودم و او روی آب؛  صبح که شـد: 

1. سورۀ رعد، آیۀ 31. 
2. تفسیر نورالّثقلین، ج 2، ص 507. 
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نگــه بامــدادان بــه مــن کــرد و گفــتز مدهوِشــَیم دیــده آن شــب َنُخفت

خــدایتو لنگی به چوب آمدی من به پای را  مــا  و  آورد  کشــتی  را  تــو 

حـاال مـا نمی دانیـم آیـا ایـن قّصـه واقعّیـت دارد یـا سـاختۀ تخّیـل سـعدی اسـت 

م اسـت ایـن 
ّ
کـه بـا ایـن صراحـت و قاطعّیـت در بوسـتان آورده اسـت؛  اّمـا آنچـه مسـل

کـه، درجـۀ اعـای این گونـه کمـاالت در آسـتان اقـدس خانـدان رسـالت در ردیـف 

امـور عـادی بـه حسـاب می  آیـد و احیانـًا نصیبـی از آن اسـرار بـه ریزه خـواراِن خـوان 

نعمـت آن بزرگـواران نیـز می رسـد. 

قبًا اشاره کردیم این آصف بن برخیا، وزیر جناب سلیمان  ؟ع؟ است که قرآن، 

قدرت خارق العادۀ او را صریحًا نشان می دهد که در یک چشم به هم زدن تخت 

ملکۀ سبا را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد؛ در صورتی که در مورد او آمده است: 

؛ 1� ��بِ َ ِك��
ْ
��ل َ�� ٌم�ِ�ّ

ْ
َدُ��ِعل >�ِع��

 اندکی از علم کتاب بلد بود<. 

و نسبت علم او با علم کسی که در شأن او آیۀ 
؛�2  ��بِ َ ِك��

ْ
ُم��ل

ْ
َدُ��ِعل �ِع�� >�َوَ���ْ

با  قطره  نسبت  )امیرالمؤمنین؟ع؟(  مقصود  شده  نازل 

دریاست؛ چرا که او علم تمام کتاب را دارا بود<. 

گاه از حقایق قرآن وجود مقّدس امام زمان؟جع؟ آ

آن کـس کـه یـک قطـره از علـم الهی را داشـت، آن کار خارق العـاده )انتقال تخت 

ملکـه سـبا از کشـوری بـه کشـور دیگـر( را انجـام داد؛  حـال، آن کـس کـه تمـام دریـا را 

1. سورۀ نمل، آیۀ 40. 
2. سورۀ رعد، آیۀ 43. 
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دارد، چـه کارهایـی می توانـد انجـام دهـد؟ او وجـود اقـدس امـام هـر زمـان اسـت و از 

»َحَملـۀ کتـاب اهلل« اسـت و لـذا امـام باقـر ؟ع؟ فرمـود: 

ُقْرآِن؛ 
ْ
َجاِل ِمْن َتْفِسيِر ال ْبَعَد ِمْن ُعُقوِل الّرِ

َ
ْيَس َشْ ٌء أ

َ
»ل

هیچ مطلبی به اندازۀ تفسیر قرآن از افکار عاّمۀ مردم فاصله ندارد«. 

ْوَسُطها ف َشٍء آِخُرها ف َشٍء؛ 
َ
ا ف َشٍء ا

ُ
ل ّوَ

َ
 ا

ُ
»ِاّنَ آَيَة َتْنِزل

ممکـن اسـت اّول و وسـط و آخـر یـک آیـه ناظـر بـه چنـد مطلـب 

جـدا از یکدیگـر باشـد«. 

اّمـا کیسـت کـه بتوانـد از درون آن آیـه، آن مطالـب گوناگـون را بیـرون بکشـد؟ آخـر 

در حدیـث آمـده اسـت: 
ِة؛ 1  اِهِلّيَ َ ِد الْ

َ
 ِمْن ِميل

ً
ا َتْطِهيرا

َ
»ِاّن

کـه  آگاه شـوند  قـرآن  لطایـف حقایـق  از  تنهـا کسـانی می تواننـد 

مطّهـر از میـاد جاهلیتنـد و مولـود مـادِر علمنـد و در هیـچ مرحلـه 

از مراحـل خلقتشـان آلـوده بـه ناپاکـی جهـل نشـده اند و نیسـتند«. 

در زیارت وارث می خوانیم: 

اِسَها؛  َ ْ
ن

َ
ُة ِبأ اِهِلّيَ َ ْسَك الْ ْ ُتَنّجِ »َو لَ

و هرگز جاهلّیت، تو را ناپاک نگردانیده«. 

ــد  ــق بوده ان ــه حقای ــم ب ــز عاِل ــش از آن نی ــد و پی
ّ
ــۀ تول ــت از لحظ ــت عصم ــل بی اه

ــد بشــوند و بعــد اکتســاب علــم کننــد. ایــن مــا 
ّ
و اینطــور نیســت کــه اّول جاهــل متول

ــد می شــویم و آنــگاه از ایــن اســتاد و آن اســتاد، از ایــن 
ّ
هســتیم کــه از مــادر، جاهــل متول

عاِلــم و آن عاِلــم، از ایــن کتــاب و آن کتــاب بــه گدایــی می پردازیــم تــا چیــزی از علــوم 

1. بحار األنوار، ج 92، ص 110، ح 10.
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بــه دســت آوریــم؛  آن هــم مخلــوط بــه هــزاران اشــتباه و غلــط )تــا بدانجــا رســید دانــش 

مــن، کــه بدانــم همــی کــه نادانــم(. 

تفسیر امام امیرالمؤمنین؟ع؟ 

از ابن عّباس منقول است که: 

 مـن در یـک شـب مهتابـی خدمـت امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خـارج شـهر کوفـه 

ن<  ِ
َ
ْمُد هلِِل َرّبِ العال َ بـودم. بـه مـن فرمـود: )الف( که اّولین حرف از حروف جملۀ >الْ

اسـت، تفسـیرش چیسـت؟ ابن عّباس، که از شاگردان مبّرز 1 امام امیرالمؤمنین؟ع؟ 

جـواب  در  می گویـد:  اسـت،  شـده  شـناخته  دانشـمندان  جـزو  و  اسـت  تفسـیر  در 

امـام؟ع؟ سـکوت کـردم، چـون چیـزی نداشـتم کـه بگویـم. خـوِد امـام؟ع؟ شـروع بـه 

تفسـیر کردنـد و سـاعتی راجـع بـه تفسـیر حـرف )الـف( مطالبـی فرمودنـد و سـپس بـه 

تفسـیر چهـار حـرف دیگـر از کلمـۀ }المـد { پرداختنـد و هنـوز از تفسـیر حـرف )دال( 

ْبـِح« سـپیدۀ صبـح دمیـد و بـه مـن فرمـود:  فـارغ نشـده بودنـد کـه »َبـِرَق َعُمـوُد الّصُ
ْب ِلَفْرِضَك؛ 2 

َ
ّه

َ
اٍس ِإَل َمْنِزِلَك َفَتأ َبا َعّبَ

َ
»ُقْم َيا أ

ای ابا عّباس! برخیز و به منزلت برو و آمادۀ نمازت باش«. 

 یعنـی از اّول شـب تـا سـحر بـه تفسـیر حـروف پنجگانـۀ کلمـۀ ]المـد [ پرداختـه و 

بـاز بـه پایـان نرسـیده اسـت. فرموده اسـت: 
ِكَتاِب؛ 3 

ْ
ِة ال  ِمْن َتْفِسيِر َفاِتَ

ً
ْوَقْرُت َسْبِعَن َبِعيرا

َ َ
ْو ِشْئُت ل

َ
»ل

اگر بخواهم، از تفسـیر سـورۀ فاتحة الکتاب هفتاد شـتر را سـنگین 

بـار می کنم«. 

1. مبّرز: فائق، برجسته.
2. بحار األنوار، ج 92، ص 104. 

3. همان، ص 103. 
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 البّتـه، عـدد هفتـاد اینجـا از بـاب افـاده ی1  تکثیـر اسـت و خصـوص عـدد منظـور 

نیسـت کـه هفتـاد و یـک و هشـتاد نمی شـود. فرموده انـد: 
ِقِه ف كلِمِه َولكْن ل ُيْبِصرون؛ 2 

ْ
ل  اهَّلُل ِلَ

َّ
ى َ َ

َقْد ت
َ
»َو اهَّلِل ل

ـی 
ّ
بـرای خلقـش تجل آیینـۀ کامـش  بـه خـدا قسـم! خداونـد در 

نمی بینیـد«.  ولیکـن  اسـت  کـرده 

و  بـود  نیـز بی نهایـت خواهـد  ـی اش 
ّ
خـدا کـه وجـود بی نهایـت اسـت، قهـرًا تجل

جـز خـودش و اولیایـش )در حـّد اذن( احاطـه بـه حقایـق آن نخواهنـد داشـت؛  اّمـا 

اکـرم؟ص؟: رسـول  عتـرت  می خوانیـم  کبیـره  جامعـۀ  زیـارت  در  همچنانکـه 

»َحَفَظِة ِسّرِ اهَّلِل؛ 

]خاندان رسول؟ص؟[ نگهبانان راز خدا هستند«. 

 خداونـد رازهـا و اسـراری دارد کـه کسـی جـز رسـول و اهـل بیتـش؟مهع؟ َمْحـرم آن 

رازهـا نیسـت و آنهـا نیـز بـر حسـب طبـع راز نگهـداری، آن رازهـا را پیـش کسـی فـاش 

نمی کننـد؛ چـرا کـه اگـر قابـل فـاش کـردن بـود، دیگـر رازی نمی بـود و آن بزرگـواران نیـز 

»َحَفَظـِة ِسـّرِ اهلِل« و رازداران خـدا نمی شـدند. ایـن شـعر از کتـاب یکـی از اهـل معرفـت 

نقـل می شـود: 

طبق را سر بپوشیده به سرپوشغامی با طبق می رفت خاموش

مکن با من کجی بر گو به حق تویکی گفتش: چه داری بر طبق تو

از غـام خواسـت کـه از محتـوای طبـِق سرپوشـیده آگاهش سـازد. غام در پاسـخ 

ایـن درخواسـت و توّقـع بیجـا گفت: 

که تو دانسته ای، بودی سرش بازز روی عقــل اگــر بایســتی ایــن راز

1. افاده: فایده رساندن. 
2. المحّجة البیضاء، ج 2، ص 247. 
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یعنـی، بـرای ایـن سـرپوش روی آن نهـاده و مسـتورش کرده انـد کـه تـو و امثـال تـو 

نداننـد در آن چـه چیزهایـی هسـت؛ وگرنـه بـازش می گذاشـتند. همـه چیـز درخـور 

درک همـه کـس نیسـت. ایـن ابیـات منسـوب بـه امـام سّید الّسـاجدین ؟ع؟ اسـت: 

َكــُتُ ِمــْن ِعلمــی َجواِهــَره َ
ُخو َجْهــٍل َفيَفْتَنناِاّن ل

َ
كــی ل يــراُه ا

بــُوُح ِبــِه
َ
ــْو ا

َ
ــٍم ل

ْ
ْن َيْعُبُد الَوَثناَو ُرّبَ َجْوَهــِر ِعل نَت ِمَّ

َ
 ِلی ا

َ
ِقيل

َ
ل

بُوَحَســٍن
َ
َم ِف هــذا ا

َ
َسنا 1 َو َقــْد َتَقــّد َ ُه الْ

َ
َسِن َو َوّصَ َقْبل ُ ِاَل الْ

در  که  می دارم  پنهان  را  خودم  دانسته های  از  گوهرهایی  »من 

صورت فاش شدن، سبب گمراهی آدم نادان می شود و چه بسیار 

از حقایق علمی نزد من هست که اگر اظهار کنم، می گویند تو 

داشتن  نگه  پوشیده  این  من،  از  پیش  و  پرستانی  بت  گروه  از 

بسیاری از حقایق علمی را امیرالمؤمنین علی     ؟ع؟ به فرزندانش، 

حسن و حسین؟ع؟ سفارش کرده است«. 

بــه مــا هــم گفته انــد، دربــارۀ بعضــی مطالــب کــه جنبــۀ ســّری دارد کنجــکاوی 

وسوســه های  دچــار  اســت  ممکــن  احیانــًا  و  نمی رســید  جایــی  بــه  کــه  نکنیــد 

ــه »مســألۀ قضــا و قــدر« خیلــی کاوش نکنیــد. ایــن  شــیطانی بشــوید؛ مثــًا، راجــع ب

ــاز شــده و  ــه روی او ب ــان ب ــرای چــه خلــق شــده و چــرا راه وسوســۀ آدمی کــه شــیطان ب

چــرا وقتــی بــه حضــرت آدم گفتنــد از میــوۀ آن درخــت نخــور، او خــورد و گرفتاری هــا 

پیــش آمــد و از اســرار خلقــت اســت، شــما کاری بــه این هــا نداشــته باشــید. بــه 

شــما دســتورهایی داده شــده اســت؛  بــه آنهــا عمــل کنیــد. اگــر پــاک شــدید، تدریجــًا 

قلبتــان روشــن می شــود و ممکــن اســت اندکــی از آن اســرار هــم بــر شــما معلــوم گــردد؛ 

ــع نداشــته باشــد کــه از آن  ــا پرده هایــی روی قلب هــا افتــاده اســت، کســی توّق ولــی ت

ــود.  ــرار آ گاه ش اس

1. شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج  11، ص 222.
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ُمحاّجۀ متین منصوربن حازم با مخالفان مذهب شیعه

منصوربن حـازم از دوسـتان امـام صـادق ؟ع؟ خدمـت امـام عـرض کـرد: آقـا! مـن 

گاهـی بـا فرقـۀ مخالـف مذهـب محاّجـه و مناظـره می کنـم و ایـن طـور بـا آنهـا حـرف 

می زنـم؛ آیـا این گونـه سـخن مـورد پسـند شـما هسـت؟ بـه آنهـا می گویـم: مـا کـه خـدا 

را قبـول داریـم و می دانیـم کـه خـدا هـم رضـا و خشـمی دارد، از بعضـی کارهـا راضـی 

و از بعضـی کارهـا ناراضـی اسـت؛ آیـا ایـن را قبـول داریـد یـا نـه؟ می گوینـد: بلـه، بعـد 

می گویـم: حـاال مـا از چـه راهـی بفهمیـم کـدام عمـل موجب رضـای خدا و کـدام عمل 

موجـب خشـم خداسـت؟ بـر خـود مـا کـه وحـی نـازل نمی شـود. پـس مـا ناچاریـم دِر 

خانـۀ آن کـس برویـم کـه بـا خـدا در ارتبـاط اسـت و وحی بـر او نازل می شـود. او می داند 

موجـب رضـای خـدا و خشـم خـدا چیسـت. وظیفـه ایـن اسـت؟ 

بگیریـم  او  از  هسـتیم  موّظـف  مـا  کـه  کسـی  آن  می گویـم:  بعـد  بلـه،  می گوینـد: 

کیسـت؟ می گوینـد: پیامبـر اکـرم؟ص؟. می گویـم: وقتـی پیغمبـر؟ص؟ از دنیـا رفـت، چـه 

کسـی بایـد موجبـات خشـم و رضـای خـدا را معّیـن کنـد؟ 

می گوینــد: قــرآن کــه وحــی خداســت، موجبــات خشــم و رضــای خــدا را نشــان 

می دهــد. می گویــم: مــا می بینیــم تمــام مذاهبــی کــه بــا هــم اختــاف دارنــد، همــه بــه 

قــرآن مّتکــی هســتند و بــرای اثبــات حّقانّیــت مذهــِب خــود بــه همیــن قــرآن اســتناد 

اکــرم ؟ص؟  از یکــی نیســت و رســول  بیــش  کــه مذهــب حــق  می کننــد؛ در صورتــی 

ــد: اّمــت مــن پــس از مــن هفتــاد و ســه فرقــه می شــوند کــه یکــی از آنهــا حــق  فرموده ان

اســت و بقیــه باطلنــد. 

پــس معلــوم می شــود کــه خــوِد قــرآن زبــان گویایــی نــدارد تــا آنچــه حــق اســت بــرای 

مــردم بیــان کنــد و اگــر داشــت، ایــن همــه اختــاف در میــان اّمــت مســلم نبــود. شــیعۀ 

امامــی می گویــد قــرآن، و همچنیــن شــیعۀ زیــدی و کیســانی و َفَطحــی هــم می گوینــد 

هــم  و حنبلــی  و شــافعی  ُســّنی مالکــی  قــرآن،  َحَنفــی هــم می گویــد  ُســّنی  قــرآن؛ 
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می گوینــد قــرآن. همــه اســتناد بــه قــرآن می کننــد و مذهــب خودشــان را براســاس قــرآن 

اســتوار می ســازند؛ 

ــد مذهــب  ــه تنهایــی حّجــت نیســت و نمی توان ــرآن ب ــه ق ــوم می شــود ک پــس معل

حــق را صریحــًا نشــان بدهــد و ناچــار احتیــاج بــه قّیــم دارد؛ یعنــی، کســی کــه بــه تمــام 

متــون و بطــون قــرآن راه دارد و تفســیر و تأویــل آن را می دانــد و می توانــد اّمــت مســلمان 

را از مقاصــد حقیقــی قــرآن آگاه ســازد، چنان کــه خــوِد قــرآن کریــم نیــز می گویــد مــن 

ُمبّیــن می خواهــم: 
ِهْم؛�1  �یْ

َ
ل َل��إِ

ّ
ِ ��
�ِس�َ�����ُ

َ �ِلل��ّ َ�� ّ
�یِ
�بَ ْكَ��ِل��ُ

ّ
ِ َك��ل�� �یْ

َ
ل ���إِ

َ ��
ْ
ل َ�� ��

َ�
>�َو�

]خطاب به رسول اکرم؟ص؟[ و ما قرآن را بر تو نازل کردیم 

تا آن را برای مردم تبیین کنی<. 

آنگاه من می پرسم: ُمبّین قرآن پس از رسول خدا؟ص؟ کیست؟ آنها می گویند: ُعمر 

قسمتی را می دانست و قسمتی را حذیفه و قسمتی را ِابن مسعود و... می دانستند. 

بود  بلد  را  قرآن  همۀ  عمر  آیا  وجدانًا  بگویید؛  شما  خوِد  می کنم:  سؤال  آنها  از  من 

را نمی دانست، یک  نه، همه  او می پرسیدند جواب می داد؟ می گویند:  از  آنچه  و 

قسمت را می دانست. حذیفه چطور؟ او هم بعضی را می دانست و بعضی آیات 

آنها می پرسم:  از  بود. بعد،  نیز به همین کیفّیت  ابن مسعود  را می گفت نمی دانم. 

شما خودتان وجدانًا بگویید آیا کسی در میانشان بود که همۀ قرآن را بداند و هیچ 

ْدری( »نمی دانم« نگوید؟ می گویند: بله، علی بن ابیطالب  ؟ع؟  در میانشان 
َ
وقت )ل ا

قرآن هر چه می پرسیدند، می گفت می دانم. هیچ گاه  به  راجع  او  از  که  بود  چنین 

کلمۀ »نمی دانم« بر زبان او جاری نمی شد. 

تنها کسی که »نمی دانم« نمی گفت او بود. بعد، من می گویم: بنابراین، آن کسی 

1. سورۀ نحل، آیۀ 44. 
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که همۀ قرآن را می داند و یک کلمۀ »نمی دانم« در کامش نیست، قّیم و مبّین قرآن 

است و باید برای به دست آوردن مقاصد حقیقی قرآن، که موجبات خشم و رضای 

خدا را نشان می دهد، به سراغ او برویم و وظایف دینی خود را از او بگیریم. به اینجا 

من  گفتن  سخن  گونه  این  آیا  می کنند.  سکوت  من  جواب  در  آن ها  می رسم،  که 

»َرِحَک اهَّلُل«؛   خدا تو را  با آنها درست است و شما می پسندید؟ امام فرمود: بله، 
بیامرزد که این چنین با آنها محاّجه می کنی. 1

امام علی؟ع؟ مبّین قرآن 

 آری، مبّین قرآن آن کسی است که بر سر منبر نشست و گفت: 

؛ 
ً
ا  َجّ

ً
ما

ْ
ي ِعل ْن َتْفِقُدوِن َفِإّنَ َبْنَ َجَواِنِ

َ
 أ

َ
وِن َقْبل

ُ
»َسل

تـا مـرا از دسـت نداده ایـد، آنچـه می خواهیـد از مـن بپرسـید؛  چـرا 

کـه جانـم مخـزن علـم الهی اسـت«. 

ِخِريَن ؛ 
ْ

ِلَن َو ال ّوَ
َ ْ
َم ال

ْ
وِن َفِإّنَ ِعْنِدي ِعل

ُ
»َسل

از من بپرسید که علوم اّولین و آخرین در نزد من است«. 

وِن َعْن ِكَتاِب اهَّلِل؛ 
ُ
»َسل

دربارۀ قرآن از من بپرسید«. 

يٍل 
َ
ْت ِبل

َ
ْت َو َمـٰى َنَزل

َ
يـَن َنَزل

َ
ـُم ا

َ
ْعل

َ
َنـا ا

َ
 َو ا

ّ
يـَس ِمـْن آیـٍة ِال

َ
ـُه ل

َ
»َفِاّن

ْم ف َجَبٍل؛ 
َ
ْم ف َنـاٍر ف َسـْهٍل ا

َ
ـْت ا

َ
َنَزل

هیـچ آیـۀ از قـرآن نیسـت، مگـر این کـه می دانم آن آیه چه وقت و 

کجـا نـازل شـده اسـت؛ در شـب نـازل شـده یـا در روز، در کـوه نازل 

شـده یا در دشت«. 

كافی، ج 1، ص 188، ح 15.  كتاب الحّجه، ص 8، طبع االسالمیه؛ اصول  1. وافی، ج 1، 
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ْت؛ 
َ
ْت َو ِفيَما َنَزل

َ
»ِفيَمْن َنَزل

دربارۀ چه کسی و راجع به چه مطلبی نازل شده است«. 

 َعُقوًل ؛ 
ً
با

ْ
 َو َقل

ً
 َطِلقا

ً
»َفِاّنَ َرّب َوَهَب ل ِلسانا

خدای من به من زبانی گویا و قلبی تیزفهم و گیرا داده است«. 

بعد فرمود: 

َوساَده؛
ْ
يْت ِلی ال ْو ُثّنِ

َ
»َفَواهَّلِل ل

بـه خـدا قسـم! اگـر مسـند بـرای مـن آمـاده گـردد ]و سـنگ سـر راه 

مـن نیندازنـد و مزاحمـم نشـوند[ «. 

يِلِهْم؛  
ْ

يِل ِبِان
ْ

ن ِ
ْ

 ال
َ

ْهل
َ
ْم َو ا ْوراِة ِبَتْوراِتِ  الّتَ

َ
ْهل

َ
ْفَتيُت ا

َ
يِه َفا

َ
ْسُت َعل

َ
»َجل

و  توراتشـان  وفـق  بـر  را  توراتیـان  و  می نشـینم  ِافتـاء  مسـند  بـر   

انجیلیـان را بـر وفـق انجیلشـان فتـوا می دهـم ]حقایـق مکنـون در 

آن دو کتـاب آسـمانی را چنـان واضـح و روشـن بیـان می کنـم[«. 

ْفَتاُكْم 
َ
 َصَدَق َعِلٌّ َقـْد أ

َ
 َفَيُقـول

َ
يـل ِ

ْ
ن ِ

ْ
ـْوَراَة َو ال ٰ ُيْنِطـَق اهَّلُل الّتَ »َحـّىَ

؛ 1   ِفَّ
َ

ْنِزل
ُ
ـا أ ِبَ

کـه خـود تـورات و انجیـل بـه اذن خـدا بـه سـخن درآینـد و بگویند 

راسـت گفـت علـی؛ آنچـه در درون مـا بـود برای شـما بیـان کرد«. 

کریم  تنها اهل بیت؟مهع؟ مبّین قرآن 

و حـرام  دربـارۀ حـال  الهـی  احـکام شـرعی  قـرآن،  بـه  مربـوط  از جملـه مطالـب 

در زندگـی انسان هاسـت کـه تبییـن و تشـریح آن، بـه حکـم روایـت ثقلیـن از رسـول 

فرمـود:  کـه  اسـت، چنـان  بیـت؟مهع؟  اهـل  انحصـار  در  اکـرم؟ص؟، 

1. بحار األنوار، ج 10، ص 118 و ج 40، صفحات178و179. 
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ِإْن  َبْيـِت   
َ

ْهـل
َ
أ ِعْتـَرِت  َو  اهَّلِل  ِكَتـاَب  ـْنِ 

َ
َقل

َ
الّث ـُم 

ُ
ِفيك َتـاِرٌك  »ِإّنِ 

؛ 1 
ً
َبـدا

َ
أ ـوا 

ُّ
َتِضل ـْن 

َ
ل َمـا  ِبِ ُتْ 

ْ
ـك ّسَ َتَ

مـن دو چیـز گرانقـدر از خـود در میـان شـما باقـی گذاشـتم؛ کتـاب 

خدا و اهل بیتم که اگر به آن دو متمّسـک شـوید، هیچ گاه گمراه 

نمی شـوید«. 

مبّین  را  خود  که  ندارد  شایستگی  احدی  رسول؟ص؟  بیت  اهل  جز  بنابراین، 

احکام و شرایع قرآن معّرفی کند و لذا یکی از اساسی ترین اعتراض های ما شیعۀ 

امامّیه به اهل تسّنن همین است که می گوییم شما احکام دین خدا را از »ابوحنیفه« 

و »احمدبن حنبل« و »شافعی« و »مالک« می گیرید. آنها چه کاره هستند که مبّین 

احکام خدا باشند؟ از جانب چه کسی مأذون به این کار مهّم الهی شده اند؟ ما که 

شیعه هستیم، می گوییم پیامبراکرم؟ص؟ به امر خدا، طبق روایت ثقلین، عترت و 

اهل بیت خود را مبّین قرآن معّرفی کرده و آنها را با ذکر تمام مشّخصاتشان به اّمت 

شناسانده که علی بن ابیطالب و یازده فرزند معصومش؟مهع؟ هستند و لذا ما وقتی 

می خواهیم حکمی از احکام دین خدا را به دست آوریم، به سراغ امام باقر و امام 

صادق؟امهع؟، که از اهل بیت رسول اکرم؟ص؟ هستند، می رویم. 

مـا دیـن خـود را از اهـل بیـت رسـول؟ص؟ می گیریـم و اهـل بیـت؟مهع؟ از رسـول؟ص؟ 

و رسـول از جبرئیـل و جبرئیـل از خـدا و لـذا فقـه مـا بـه خـدا منتهـی می شـود اّمـا فقـه 

شـما از طریـق راویـان خودتـان بـه »ابوحنیفـه« و »احمدحنبل« و »شـافعی« و »مالک« 

منتهـی می گـردد. چـه زیبـا گفتـه اسـت گوینـدۀ ایـن ابیـات: 
ً
َهبا ن َتْرَض ِلَنْفِسک َمذْ

َ
ِحــِم ِمــَن الّنــاِرِاذا ِشــْئَت ا َ ا الْ  َحــّرَ

ً
یِقيــک َغــدا

مالــک َو  الّشــاِفعی  َحِدیــَث   ِ
ّ

ــاِرَفَخــل ْحب
َ
ــِب ا ــْن كْع ــاِن ع عم ــَد َو الّنُ َح

َ
َو ا

1. بحار األنوار، ج 23، ص 141. 
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ــم َحِدیُثُ َو  ــْم  ُ َقْولُ  
ً
ناســا

ُ
ا واِل   َعــِن البــاِری1َو 

َ
نــا َعــْن َجْبَرِئيــل

ُ
َرَوی َجّد

وقتـی خواسـتی بـرای خـود مذهبـی برگزینـی کـه فـردای قیامت تو 

را از آتـش سـوزان جهّنـم برکنـار سـازد، پـس رها کن سـخن شـافعی 

و مالـک و احمدحنبـل و نعمان]ابوحنیفـه[را کـه از کعـب احبـار 

]یهـودی متظاهـر بـه اسـام[ نقـل حدیـث می کننـد. بـرو تـن بـه 

والیـت آن کسـانی بـده کـه می گوینـد جـّد مـا از جبرئیـل و جبرئیـل 

از حضـرت بـاری تعالـی سـخن آورده اسـت«. 

حضرت امام باقر؟ع؟ به آن دو نفر )سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبه( فرمود: 

 َخَرَج ِمْن ِعْنِدَنا 
ً
 َشْيئا

َّ
 ِإل

ً
 َصِحيحا

ً
ما

ْ
َداِن ِعل ِ

َ
 ت

َ
َبا َفل َقا َو َغّرِ »َشّرِ

َبْيِت؛ 2 
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
أ

بـه مشـرق برویـد و بـه مغـرب برویـد، در هیـچ جـا علـم صحیحـی 

به دسـت نخواهید آورد، مگر آنچه از نزد ما اهل بیت به دسـت 

مردم رسـیده باشد«. 

در روایت دیگری فرمود: 

 ِمْن َهاُهَنا 
َّ

ْمـُر ِإل
َ ْ
ْيَس ال

َ
ـاُس َحْيـُث َشـاُؤوا؛ َفَو اهَّلِل، ل َيْذَهـِب الّنَ

ْ
»َفل

َشـاَر ِبَيِدِه ِإل  َبْيِتِه؛ 3 
َ
و أ

قسـم!  بـه خـدا  ولـی  برونـد  کـه می خواهنـد،  جـا  هـر  بـه  مـردم 

حقیقـت بـه دسـت نخواهـد آمـد جـز از ایـن جـا ]و بـا دسـت بـه 

کـرد[«.  اشـاره  خانـۀ خـود 

كافی، ج 1، ص 399، ح 3.  .1
2. بحار األنوار، ج  105، ص 117.

3. همان، ح 2. 
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کریم  مطّهرون، عاِلم به حقایق قرآن 

در این آیۀ شریفه هم می فرماید: 

ْم�
ُ
َ�ک َطِهّ ُ �َو�ی ِ �� �یْ �بَ

ْ
ْهَل��ل

َ�
َس�� ْ حب ُم��لِ�ّ

ُ
ك �َع�� ِه�بَ

د�ْ ـُه�ِل�یُ
َّ
ُد��لل ِ��ی ُ َم���ی

َّ�� >�إِ
ً��؛�1  ْطِه�ی َ��

همانا ارادۀ مستمّرۀ خدا بر این است که هرگونه پلیدی را 

بدارد و  اهل بیت ]خاندان نبّوت؟مهع؟[ دور  از]ساحت[ شما 

شما را از ]مطلق ناپاکی[ پاک نگه دارد<. 

ایـن آیـه هـم طبـق اخبـار کثیـره از شـیعه و سـّنی در حـق اهـل بیـت پیغمبـر؟ص؟ 
نـازل شـده اسـت.2 نتیجـۀ جمـع ایـن دو آیـه )آیـۀ 79 سـورۀ واقعـه و آیـۀ 33 سـورۀ 
احـزاب( بـا »حدیـث ثقلیـن« ایـن می شـود کـه بـه نـّص خـدا در »آیـۀ واقعـه« علـم بـه 
حقایـق قـرآن در انحصـار »مطّهـرون« اسـت و »مطّهـرون« نیـز بـه موجـب »آیـۀ تطهیـر« 
منحصـرًا اهـل بیـت رسـول؟مهع؟ و خانـدان معصـوم پیغمبـر اکرمنـد و آنـان؟مهع؟ نیـز 
بـه نـّص رسـول اعظـم؟ص؟ قریـن الینفـّک قـرآن و مرجـع اّمـت اسـام الـی یـوم القیامـة 
می باشـند، بطـوری کـه امـر هدایت قـرآن بدون َضّم بیان آن امامـان؟مهع؟ تحّقق ناپذیر 

اسـت. اکنـون بـه نمونـه ای از روایـات در ایـن زمینـه توّجـه فرماییـد: 

ِمـْن  ْبَعـَد 
َ
أ َشْ ٌء  ْيـَس 

َ
ل  :

َ
قـال َجْعَفـٍر؟ع؟  ِب 

َ
ا َعـْن  ُزراَرة  »َعـْن   .1

ـا ِف َشْ ٍء  َ لُ ّوَ
َ
 أ

ُ
َيـَة َتْنـِزل

ْ
ُقـْرآِن ِإّنَ ال

ْ
َجـاِل ِمـْن َتْفِسـيِر ال ُعُقـوِل الّرِ

ُه�
َ
�لّل ُد� ِ��ی ُ �ی م��

َّ�� >�إِ  
َ

َقـال  َّ ُ
ث َشْ ٍء  ِف  آِخُرَهـا  َو  َشْ ٍء  ِف  ْوَسـُطَها 

َ
أ َو 

ِمـْن   >
ً
�� ْطِه�ی َ�� ْم�

ُ
َ�ک َطّهِ ُ �ی َو� � ِ�� �یْ �بَ

ْ
�ل ْهَل�

َ�
� َس� ْ حب �لّ�ِ ُم�

ُ
ك �َع��ْ ِه�بَ

د�ْ ِل�یُ
ـِة«. 3  اِهِلّيَ َ الْ ِد 

َ
ِميـل

خالصـۀ مضمـون حدیـث: چیـزی ماننـد تفسـیر قـرآن از درک مـردم عـادی دورتـر 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 33. 
2. تفسیر المیزان، ج 16، ص 329. 

3. بحار األنوار، ج 92، ص 110. 
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نیسـت. زیـرا ممکـن اسـت آیـه ای قسـمت اّولـش دربـارۀ مطلبـی نـازل شـده باشـد 

و آخـرش دربـارۀ مطلـب دیگـری و قسـمت وسـط هـم مربـوط بـه مطلبـی جـدا از دو 

مطلـب اّول و آخـر آن باشـد. سـپس امـام؟ع؟ ایـن آیـه را تـاوت فرمـود: 

ْم�
ُ
َ�ک َطِهّ ُ �َو�ی ِ �� �یْ �بَ

ْ
ْهَل��ل

َ�
َس�� ْ حب ُم��لِ�ّ

ُ
ك �َع�� ِه�بَ

د�ْ ـُه�ِل�یُ
َّ
ُد��لل ِ��ی ُ َم���ی

َّ�� >�إِ

ً��؛� ْطِه�ی َ��

خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر [بزداید و 

شما را پاك و پاکیزه گرداند<. 

ظاهرًا منظور امام؟ع؟ از تاوت آیۀ شریفه این بوده است که تنها کسانی که به 

ارادۀ ازلّیۀ پروردگار از ِرجس جهل به حقایق وحی و قرآن تطهیر گردیده اند اهل بیت 

اطهار؟مهع؟ و خاندان نبّوتند که آگاه از تمام رموز خفّیۀ قرآن بطور صحیح می باشند و 

علم به جمیع جهات و شئون قرآن از ناسخ و منسوخ، ظاهر و باطن و تأویل و تنزیل 

روایت آمده است مؤّید همین  آن دارند و جملۀ »من ميلد الاهلية« هم که ذیل 

از زایش جاهلی به دورند و  معنی است که نشان می دهد دانایان به حقایق قرآن 

آنان مولود »مادر علم« و تکّون یافته از منبع فضل و کمال و درایتند. 

ْن 
َ
َحٌد أ

َ
: َما َيْسَتِطيُع أ

َ
ُه َقال

َ
ِب َجْعَفٍر؟ع؟ اّن

َ
2. »َعْن جاِبٍر، َعْن ا

ْوِصَياِء«. 1 
َ ْ
ِه َظاِهِرِه َو َباِطِنِه َغْيُر ال ِ

ّ
ُقْرآِن ُكل

ْ
يَع ال ّنَ ِعْنَدُه َجِ

َ
ِعَي أ

َ
َيّد

جابـر از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد کـه آن حضـرت فرمـود: غیـر از 

اوصیاء)ائّمـۀ اطهـار؟مهع؟ کـه اوصیـای پیغمبراکـرم؟ص؟ می باشـند( 

احـدی نمی توانـد اّدعـا نمایـد کـه تمـام قـرآن از ظاهـر و باطنـش 

پیـش او جمـع اسـت«. 

قیـد »ظاهـر« و »باطـن« شـاهد اسـت کـه مـراد از جمیـع القـرآن تمـام معانـی قـرآن 

كافی، ج 1، ص 228.   .1
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اسـت چـه آن معانـی کـه بـرای بشـر عـادی از ظواهـر قـرآن قابـل درک اسـت و چـه آن 

معانـی کـه از سـطح فهـم انسـان ها برتـر و از دیـد درکشـان پنهـان اسـت؛ نـه اینکـه مراد 

تمـام الفـاظ قـرآن باشـد تـا شـائبۀ تحریـف از آن فهمیـده شـود. 

خاصـۀ معنـای حدیـث آنکـه تنهـا اهل بیـت اطهارند که می تواننـد اّدعای علم 

بـه جمیـع معانـی قرآن از ظاهر و باطـن آن بنمایند. 

ُه 
َ
 َو ل

َّ
َتِلـُف ِفيـِه اْثَنـاِن ِإل ْمـٍر َيْ

َ
ُبوَعْبـداهَّلل؟ع؟ : َمـا ِمـْن أ

َ
 ا

َ
3. »قـال

َجاِل؛  1   الّرِ
ُ

ُغـُه ُعُقـول
ُ
 َتْبل

َ
ِكـْن ل

َ
 ِف ِكَتـاِب اهَّلِل ل

ٌ
ْصـل

َ
أ

هیچ مطلبی نیست که دو نفر درباره اش اختاف بورزند، مگر اینکه 

آن مطلب ریشه و اصلی در کتاب خدا دارد، ولی عقل های مردان 

به آن نمی رسد ]یعنی از دسترس درک بشر عادی خارج است[«. 

ْهـِل 
َ
ْنـَت َفقيـُه ا

َ
 ِلَِب َحنيَفـَة: ا

َ
ـُه قـال

َ
ّن

َ
ِب َعْبـِداهَّلل؟ع؟ ا

َ
4. »َعـْن ا

ِة  : ِبكتاِب اهَّلِل َو ُسـّنَ
َ

: َفِبَ ُتْفتهِیم؟ قال
َ

: َنَعـْم. قـال
َ

ِعـراِق؟ َفقـال
ْ
ال

بـا َحنيَفـَه َتْعـِرُف كتـاَب اهَّلِل َحـّقَ َمْعَرَفِتـِه؟ َو 
َ
: یـا ا

َ
َنِبّيـِه؟ص؟ . قـال

باَحنيَفـَه 
َ
: یـا ا

َ
: َنَعـْم. َفقـال

َ
ْنُسـوِخ؟ َفقـال َ َتْعـِرُف الّناِسـَخ ِمـَن الْ

ْهـِل 
َ
ا ِعْنـَد  ِاّل  ذِلـک  اهَّلُل   

َ
َجَعـل مـا  ـک 

َ
َویل  

ً
مـا

ْ
ِعل َعيـَت 

َ
اّد َقـِد 

َ
ل

اّصِ ِمْن 
ْ

ـک َو ما ُهَو ِاّل ِعْنـَد ال
َ
هِیـْم َویل

َ
ـُه َعل

َ
ْنَزل

َ
ـِذي ا

َّ
كتـاِب ال

ْ
ال

؛ 2
ً
ریـک َتْعـِرُف ِمـْن كتاِبـِه َحْرفـا

َ
نـا؟ص؟ َو مـا ا ُذِرّيـِة َنِبّيِ

 از امام صادق؟ع؟ منقول است که به ابوحنیفه فرمود: تو فقیه 

اهل عراقی؟ گفت: آری. فرمود: از روی چه مدرکی برای آنها فتوا 

می دهی؟ گفت: از روی کتاب خدا و سّنت پیغمبرش؟ص؟. فرمود: 

ای ابوحنیفه! تو کتاب خدا را آن چنان که باید می شناسی؟ ناسخ 

1. بحار األنوار، ج 92، ص 100. 
2. تفسیر صافی، ذیل مقّدمه ی دّوم، نقل از علل الّشرایع صدوق. 
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را از منسوخ امتیاز می دهی؟ گفت: آری. فرمود: ای ابوحنیفه! 

اّدعای علم و دانایی]فوق العاده بزرگی[نمودی! وای بر تو، خدا 

این علم را قرار نداده است مگر نزد اهل کتاب]قرآن[، آنان که 

آن ]کتاب[ را بر آنها نازل کرده است، وای بر تو و نیست آن علم 

مگر نزد خواّص از ذّریۀ پیغمبر ما و من نمی بینم تو را که حرفی 

از کتاب خدا را بشناسی«. 

اسـت  فرمـوده  ابوحنیفـه  بـه  اینکـه  از  امـام؟ع؟  منظـور  کـه  اسـت  روشـن  البّتـه 

نمی بینمـت کـه حرفـی از کتـاب خـدا را بشناسـی شـناختن بطون معانی قرآن اسـت 

فرموده انـد:  کـه 

 
ٌ

ُه َحّد
َ
 َو ل

َّ
ا َظْهٌر َو َبْطٌن َو َما ِفيِه َحْرٌف ِإل َ  َو لَ

َّ
ُقْرآِن آَيٌة ِإل

ْ
»َما ِف ال

ٌع؛ 1 
َ
ِ َحّدٍ َمْطل

ّ
ل

ُ
َو ِلك

در قـرآن آیـه ای نیسـت مگـر اینکـه ظاهـری و باطنـی دارد و حرفی 

نیسـت در آن مگـر اینکـه آن حـرف دارای حـّدی اسـت و بـرای هـر 

عـی اسـت]موضع مرتفعـی که از طریـق خاّص به خود 
َ
حـّدی َمْطل

بایـد به آن رسـید[«. 

بـاری، منظـور از نشـناختن ابوحنیفـه شـناخت مختـّص به اهل بیت رسـول؟ص؟ 

اسـت وگرنـه تـاوت آیـات و حـروف کتـاب خـدا و دانسـتن مفاهیـم ظاهـر الفـاظ و 

آیـات قـرآن، بدیهـی اسـت کـه در قـدرت هـر انسـان عـارف بـه لغـات عربـی هسـت. 

< یعنـی چـه و همـه می داننـد آیـۀ:  ُ�� ِع�ی ْس��َ
�َك���َ

َ �یّ ُد�َو�إِ
ْع�بُ

�َك���َ
َ �یّ همـه می فهمنـد >�إِ

��� ُ��
َو���َّ �ۖ � ه�ً

�َع��َ
َ ��

ُ
�ّ ��

ً َع���
ْ��
َ�
� �� َ �ب �لِ�ّ ���

ُ
ُكل

ْ�
� َ �� ��

َ
ل ��� ُ���َ

آ
� � َ�� �ی ِ ��

َّ
�ل َه�� ُّ �ی

َ�
� �� َ >�ی

؛�2  ِلُح���َ
ْ�� ُ�� ْم�

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل ـَه�

َّ
�لل

1. بحار األنوار، ج 92، ص 94، ح 47. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 130. 
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اى کسانی که ایمان آورده اید! ربا را ]با سود[ چندين برابر 

مخورید، و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید<. 

چه معنایی دارد. بطور حتم ابوحنیفه هم می فهمید معنای این آیه را: 

��
َ
�َول ْر��ِ

َ�
�
ْ
��ل �ی ِ

���� ً�ّ
ُ
�ُعل ُدو��َ ِ��ی ُ ���ی

َ
�ل َ�� �ی ِ د�

َّ
َه��ِلل

ُ
َعل ْ

�ب
َ��� ُ���َ ح�ِ

آ
�
ْ
�ُر��ل

َ
َك��لّ�

ْ
ل ِ��<

؛ 1 َ�� �ی ِ��
ُم��َّ

ْ
�ِلل ه�ُ �بَ َع���ِ

ْ
َس�ًد��َو�ل

َ��

در  که  می دهیم  قرار  کسانی  براى  را  آخرت  سراى  آن   

زمین خواستار برترى و فساد نیستند، و فرجام ]خوش [ از آِن 

است<.  پرهیزگاران 

بـه  بـوده و می باشـند، همانـا علـم  ابوحنیفـه و دیگـران فاقـد آن  را کـه  آنچـه  اّمـا 

حقایـق مکنونـۀ قـرآن اسـت کـه شـرِط َمـّس آن حقایـق بـه صریـِح خـود قـرآن طهـارت 

 .> ُ�و��َ
َ
ُمَطّه

ْ
���ل

َّ ل �إِ ُه�
َمّسُ َ �ی >ل�� از »مطلـق رجـس« اسـت کـه: 

فهم حقایق قرآن فقط از طریق اهل بیت اطهار؟مهع؟ 

امـام  از  کـه  روایتـی  بـه  مطلـب  تأییـد  بـرای  اینجـا  می رسـد  نظـر  بـه  مناسـب 

صادق؟ع؟ منقول اسـت متمّسـک شـویم و نیز برای رعایت اختصار جماتی چند 

را نقـل و ترجمـه نماییـم.  از آن حدیـث شـریف 

عّامۀ مجلسی؟وضر؟ به نقل از محاسن می فرماید:2 

ا 
َ

ُقْرآِن . َو ِاّن
ْ
َت ِمَن ال

ْ
ل

َ
ا ما َسأ ّمَ

َ
ٍة: َو ا

َ
ِب َعْبِداهَّلل؟ع؟ ِف ِرسال

َ
»َعْن ا

وَنُه َحّقَ ِتلَوِته 
ُ
ُموَن ُدوَن َغيِرِهْم َو ِلَقْوٍم َيْتل

َ
 ِلَقْوٍم یْعل

ٌ
ْمثال

َ
ُقْرآُن ا

ْ
ال

ُه 
ُ
 ِاْشكال

َ
َشّد

َ
ا ا

َ
ا َغيُرُهْم ف ّمَ

َ
ِذيَن ُيؤِمُنوَن ِبِه َو َيْعِرُفوَنُه. َفا

َّ
َو ُهُم ال

1. سورۀ قصص، آیۀ 83. 
2. بحار األنوار، ج 92، ص 100، ح 72.
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و  ابهام  و  اجمال  ]رعایت  »تعمیه«  از  منظورش  خدا  همانا  و 

این بوده است  سخن سربسته گویی[ در ]بعض[ مطالب قرآن 

که مردم]از همه جا قطع امید نموده و در فهم حقایق قرآن از 

همه کس مأیوس شوند و عاقبت[برسند به باب خدا و صراط 

خدا]دری که خدا به روی مردم باز کرده و راهی که خدا برای 

بندگان مقّرر فرموده است تا از آن در وارد شوند و در آن راه به 

حرکت درآیند و سرانجام به قرب خدا و کمال مطلق و سعادت 

جاودان نائل گردند[ و در به دست آوردن مقصود و مراد خدا 

از کامش، تابع و مطیع کسانی باشند که از جانب خدا سخن 

می گویند و به امر خدا عهده دار امور کتاب خدا هستند. ]مردم[ از 

پیش خود چیزی نگویند و مّتکی به استنباط خود نباشند. چنان 

که خدا فرموده است: اگر آن ]کتاب خدا[ را واگذار به رسول و 

اولی االمر ]ائّمۀ معصومین؟مهع؟[ بنمایند، هر آینه آنان که اهل 

استنباط]و استخراج مطالب عالیه از قرآن[ می باشند آن را خواهند 

هرگز  آنان  غیر  ولی  آموخت[  نیز خواهند  دیگران  به  دانست]و 

نمی توانند علم]صحیح و کامل[ به حقایق قرآن داشته باشند و 

]چنین فردی جز ائّمۀ معصومین؟مهع؟ [پیدا نخواهد شد«. 

ـاَس َغْيـُر  ِيـَك َفـِإّنَ الّنَ
ْ
ُقـْرآِن( ِبَرأ

ْ
 ال

َ
ويـل

ْ
ُقـْرآن  )َتأ

ْ
َوَة ال

َ
ـاَك َو ِتـل »ِإّيَ

 َقاِدِريَن 
َ

ُمـوِر َو ل
ُ ْ
ِمـِه َكاْشـِتَراِكِهْم ِفيَمـا ِسـَواُه ِمـَن ال

ْ
ُمْشـَتِرِكَن ِف ِعل

ـُه 
َ
ل ـُه اهَّلُل 

َ
ـِذي َجَعل

َّ
ال َباِبـِه  َو  ِه   ِمـْن َحـّدِ

َّ
ِویِلـِه ِإل

ْ
ٰ َتأ َ

 َعـى
َ

ْيـِه َو ل
َ
َعل

ـْدُه ِإْن َشـاَء اهَّلُل؛1  ِ
َ

اِنـِه ت
َ

ْمـَر ِمـْن َمك
َ ْ
ـِب ال

ُ
َفاْفَهـْم ِإْن َشـاَء اهَّلُل َو اْطل

بپرهیـز از اینکـه بـه رأی خـود در تأویـل قـرآن سـخنی گویـی، چـه 

آنکـه مـردم در علـم ]تأویل[قـرآن مشـارکتی ندارنـد آن چنـان کـه 

1. بحار األنوار، ج  89، ص 101. 
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در سـایر امـور اشـتراک بـا هـم دارنـد و کسـی قـادر بـر ایـن ]تأویـل 

قـرآن[ نخواهـد بـود، مگـر از همـان دری وارد شـود کـه خـدا آن را 

برای همین کار افتتاح فرموده اسـت؛ پس به خواسـت خدا فهم 

سـخن نمـا و هـر مطلبـی را از محـّل و مسـتقّر مخصـوص بـه خـود 

طلـب کـن کـه در ایـن صـورت و بـا ایـن شـرط آن را خواهـی یافـت 

و بـه مقصـد خواهـی رسـید ِان شـاءاهلل«. 

نیاز قطعی قرآن به بیان معصوم؟مهع؟ )مهّم(

حاصـل آنچـه کـه تـا بـه حـال از سـخنان گذشـته بـه دسـت آمـد این شـد کـه درک 

مقاصـد قـرآن بطـور اجمـال از نظـر ابهاماتی که در موارد حّساسـی از آیات کریمه اش بر 

اسـاس ِحکـم و مصالـح خاّصـه ای بـه کار رفتـه اسـت)عاوه بـر بطون و معانـی طولّیۀ 

آن( نیـاز قطعـی بـه بیـاِن حّجـت معصـوم و امـام منصـوب از جانـب خـدا دارد تـا در 

هـر زمـان بـرای حـّل مشـکات و معضاتـی کـه بـه مـوازات سـیر تکاملـی افـکار بشـر 

در علـوم و معـارف پیـش می آیـد و از هـر طـرف سـیل سـؤاالت علمـی و غیـر علمـی 

چـه از جانـب کّفـار و معاندیـن و چـه از ناحیـۀ متحّریـان حـق و طالبـان حقیقـت بـه 

سـوی عالـم اسـام و اّمـت قـرآن سـرازیر می گـردد، َملجئـی محکـم و ِحصنـی حصین 

و مسـتحکم برقـرار باشـد و حفـظ کیـان اّمـت اسـامی در پنـاه علـم و عصمـت آن 

حّجـت تأمیـن شـود. ایـن یـک ضـرورت حیاتـی اسـت بـرای پیـروان قـرآن که نبـود آن 

موجب بروز اختاف و تشّتت در آراء علمی و استنباطات قرآنی دانشمندان اسام 

ـل و شکسـت مسـلمانان 
ّ
ـب کّفـار و منافقـان و تذل

ّ
گردیـده و نتیجـه اش تجـّری و تغل

خواهـد بـود و لـذا اغـراق در سـخن نکرده ایـم اگر بگوییم مقصد اصلـی قرآن از دعوت 

جامعۀ انسـان به تدّبر در قرآن همین اسـت که به موقعّیت بسـیار حّسـاس امام؟مهع؟ 

از نظر»قـرآن« پـی ببرنـد.
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پیامبر و عترت او؟مهع؟ مبّین قرآن

در هر جا که قرآن، ُحکمی را در مورد خاّصی گفته و راجع به سـایر موارد سـاکت 

اسـت، وظیفـۀ مـا چیسـت؟ وظیفـۀ مـا َفْحـص در سـّنت اسـت. بایـد بـه سـراغ بیـان 

رسـول؟ص؟ و عتـرت برویـم و ببینیـم نظـر آنهـا چیسـت؟ زیرا خـوِد قرآن مراجعـه به آنها 

را الزم دانسـته می گویـد: در کنـار مـن بایـد بیان باشـد. قـرآن ابهاماتـی دارد. اجمال ها 

ـی   گویی هـا بـه بیـان رسـول؟ص؟ و 
ّ
ی گویی هایـی دارد. اّمـا تبییـن و تفصیـل ایـن کل

ّ
و کل

عترت واگذار شـده اسـت. خوِد قرآن ما را به رسـول؟ص؟ ارجاع داده اسـت. از جمله 

در سـورۀ حشـر فرموده: 

ُه���؛� َ��
ْ���
َ ُه��� َه�ُكْم�َع��ْ

وُ��َوَ�����َ
د�ُ
ُ��
َ�

ُ��ُل�� �ُكُم��لّ�َ َ ��
آ
����َ�<

امر کرده  به هر چه  و نهی کرده است(  امر  پیغمبر )هم 

عمل کنید و از هر چه نهی کرده خودداری کنید<. 

بـه حکـم ایـن آیـه، پیغمبر؟ص؟ گذشـته از اینکه احکام را تبلیـغ می کند، خودش 

هـم امـر و نهـی می کنـد. مـا وظیفـه داریـم کـه امـر و نهـی او را اطاعـت کنیـم و بیـان او در 

کنـار قـرآن الزم اسـت. در سـورۀ نحـل هم کـه خوانده ایم: 
ِهْم؛ 1 �یْ

َ
ل َل��إِ

ّ
ِ ��
�ِس�َ�����ُ

َ �ِلل��ّ َ�� ّ
�یِ
�بَ ْكَ��ِل��ُ

ّ
ِ َك��ل�� �یْ

َ
ل ���إِ

َ ��
ْ
ل َ��

ْ��
َ�
>�َو�

آن  ن 
ّ

مبی تو  اینکه  برای  کردیم،  نازل  تو  بر  را  قرآن  ما   

باشی<. 

ـَغ«  ِ
ّ
قـرآن می فرمایـد: وظیفـۀ تـو ای پیامبـر! تنهـا تبلیـغ آیـات قـرآن، یعنـی »ِلُتَبل

یـات کتـاب مـرا تبییـن کنـی. اگـر 
ّ
« اسـت. تـو وظیفـه داری کل َ نیسـت؛ بلکـه »ِلُتَبـّنِ

بنـا بـود قـرآن نیـاز بـه بیـان نداشـته باشـد »ُتِبـّن« معنـا نداشـت. پـس الزم اسـت کـه 

»حدیـث ثقلیـن« کـه  پیغمبـر؟ص؟ تشـریحش کنـد. خـوِد پیغمبـر؟ص؟ هـم بـه حکـم 

1. سورۀ نحل، آیۀ 44. 



����� �روح�د�ی ������

336

تمـام ِفـَرق اسـامی از شـیعه و سـّنی بـرآن مّتِفقنـد، فرمـوده اسـت: 

ْنِ ِكَتاَب اهَّلِل َو ِعْتَرِت«.1 
َ
َقل

َ
ُم الّث

ُ
»ِإّنِ َتاِرٌك ِفيك

بنابـر ایـن، پـس از پیامبـر؟ص؟ عتـرت او ُمبّیـن قـرآن اسـت. پـس ایـن سـه بیـان 

احـکام، بایـد کنـار هـم باشـند: »خـدا«، »رسـول« و »عتـرت«. در این صـورت، احکام 

الهـی و حقایـق آسـمانی قـرآن روشـن می شـود و ایـن یـک مطلـب اساسـی اسـت کـه 

بایـد در ذهـن جوان هـا خـوب جـا بگیرد. چون افـراد مغرض  فراوانند که القای شـبهه 

فـان  کـه  قـرآن  اسـت؟  آمـده  مطلـب  فـان  قـرآن  کجـای  در  می گوینـد:  و  می کننـد 

مطلـب را نگفتـه اسـت! بایـد ایـن را بفهمیـم کـه احـکام مـا تنهـا از قـرآن بـه دسـت 

نمی آیـد. احـکام دینـی مـا دو منبـع دارد. یکـی »کتـاب« و دیگـری »سـّنت«. قـرآن و 

سـّنت. سـّنت، یعنـی بیـان رسـول؟ص؟ و عتـرت. 

اگـر احـکام دینـی مـا تنهـا ُمّتکـی بـه قرآن باشـد، در مقام عمـل متحّیر و سـرگردان 

می مانیـم. هیـچ کاری نمی توانیـم انجـام بدهیـم. نمی توانیـم عبـادت کنیـم. مثـًا 

عبـادت حـّج صدهـا حکـم دارد. از وقتـی کـه بـه میقـات می رویـد و ُمحـِرم می شـوید 

تـا وقتـی کـه تمـام می شـود، احـکام فراوانـی دارد. ایـن مناسـک و احـکام از کجا آمده 

کـه وقتـی بـه میقـات رسـیدید، لبـاس از تـن بـر کنیـد و جامـۀ احـرام بپوشـید و لّبیـک 

بگوییـد؟ در حـال احـرام، مـرد نبایـد زیـر سـایه بـرود و نباید سـر را بپوشـاند، نباید روی 

پـا پوشـیده شـود، نبایـد بـه آینـه نـگاه کنـد و. . ایـن دسـتورها در کجـای قـرآن اسـت؟ 

هیـچ کـدام از اینهـا در قـرآن نیسـت. فقـط همیـن قـدر فرمـوده کـه: 
�؛ 2 ِ�� �یْ �بَ

ْ
��ل ُّ �ِس�ِح�ب

َ ���ل��ّ
َ
ـِه�َعل

َّ
>�َوِلل

 مردم وظیفه دارند به خانۀ خدا بروند<. 

1. حدیث الّثقلین، نجم الّدین العسکری، ص 82. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 97. 
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اّمـا چگونـه برونـد و چـه عملـی انجام بدهند؟ هیچ کدام در قرآن نیسـت. ما این 

همـه مناسـک را از کجـا آورده ایـم؟ از فقهـا گرفته ایـم. فقهـا از کجـا گرفته اند؟ به سـراغ 

سـّنت رفته انـد و گفته انـد: قـال الّصـادق؟ع؟ و قـال الباقـر؟ع؟ . همـۀ اینهـا از سـّنت 

گرفته شـده نـه از قرآن. 

اگر ما هم تبعّیت از عمر کنیم و بگوییم: »َحْسُبنا كتاُب اهَّلل؛ مهن قرآن برای ما كاف 

است«، در عمل به قرآن و فهم آن دچار مشکل می شویم. آن گاه از چه کسی بپرسیم 

که مراد از حّج چیست و مناسک آن کدام است؟ ابوحنیفه بگوید؟ مالک ابن انس 

را  قرآن  از  چیزی  هرگاه  نه،  می گوییم:  احمدبن حنبل؟  یا  بگوید؟  شافعی  بگوید؟ 

نفهمیدیم، باید به سراغ پیغمبر؟ص؟ برویم. پیغمبر؟ص؟ که خودش آورندۀ قرآن است 

و عترت او که خودش آنها را خلیفۀ خویش قرار داده است باید بگویند، نه دیگران. 

مـا می گوییـم اسـتنباط احـکام این گونه اسـت. تنها خـوِد قرآن بـرای بیان احکام 

کافـی نیسـت. شـرایط نمـاز چیسـت؟ مبطـات روزه چیسـت؟ هیـچ کـدام از اینهـا 

در قـرآن نیسـت. تمـام اینهـا از سـّنت گرفتـه می شـود. بنابرایـن، ممکـن اسـت قـرآن 

قسـمتی از یـک حکـم را بیـان کنـد و بقیـه را موکـول بـه »سـّنت« کنـد. 

کتفا به قرآن وسوسه شیطانی ا

 اکنـون یکـی از القائـات شـیطانی کـه بـه ذهـن و زبـان برخـی از ناپختـگان افتـاده 

اسـت وسوسـۀ اکتفـا بـه قـرآن اسـت کـه مرّتـب می گوینـد: بله؛ ما قـرآن را قبـول داریم و 

هـر چـه کـه در قـرآن اسـت می پذیریـم. 

ایـن همـان اسـت کـه خلیفـۀ دوم آن را پایـه گذاری کـرده و فرقۀ وّهابّیـه آن راترویج 

کـه  حالـی  در  اکـرم؟ص؟  پیامبـر  بسـتر  کنـار  در  کـه  اوسـت  از  حـرف  ایـن  می نمایـد، 

آن حضـرت در آخریـن سـاعات عمـر شـریفش می خواسـت نوشـته ای در باب والیت 

علـی امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ بـه دسـت اّمـت بدهـد گفـت: »حسـبنا كتـاب اهَّلل« کتـاب 
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خـدا و قـرآن در دسـت مـا هسـت و نیـازی بـه چیـز دیگـر نداریـم. در صورتـی کـه خـود 

قـرآن همانگونـه کـه مکـّرر عـرض کـرده ام؛ می گوید: بایـد من کنار ُمبّینم کـه آورندۀ من 

و رسـول خداسـت قـرار گیـرم. رسـول هـم فرمـوده اسـت پـس از من عتـرت و اهل بیت 

مـن بایـد کنـار کتـاب خـدا قـرار گیرنـد و ُمبّیـن ُمْجَمـات آن باشـند و ایـن دو نبایـد از 

هم جـدا شـوند. 
ْوَض«.1  َ َّ الْ َ

ْن َيْفَتِرَقا َحّىَ َيِرَدا َعل
َ
َما ل ُ »  َفِإّنَ

قـرآِن جداشـدۀ از عتـرت نـه تنها هادی نیسـت؛ بلکه ُمِضّل اسـت. مگر خودش 

نمی فرماید: 

ُد� �ی ِ ��
َ �ی ��

َ
َول � َ�� �ی ِ���ِ

ُم��ْ
ْ
ِلل � َوَرْحَمه�ٌ �ٌء�

َ �� ِ �� ُهَ�� ���َ � ِ��
آ
��ْ ُ��

ْ
�ل � َ���ِ ُل� ّ

ِ ��
َ��
>َو��ُ

َس�ًر�؛�2  ��ح�َ
َّ ل ��إِ

َ�� �ِلِم�ی
َ �لط�ّ

است  بخش  شفا  علی[  ولایت  ]به  مؤمنان  برای  تنها  قرآن 

زیان  و  بار  ولای علی[ خسارت  از  دربارۀ ظالمان ]منحرف 

بخش است<. 

ــه جنـــگ علـــی ؟ع؟ رفـــت و  ــود بـ ــه بـ ــر گرفتـ ــه روی سـ ــرآن کـ ــن قـ ــا همیـ ــه بـ معاویـ

آن همـــه خونریزی هـــا کـــرد و اّمـــت اســـامی را بـــه خـــاک ســـیاه نشـــاند. امـــروز هـــم 

دنبالـــه رو هـــای پســـر خطـــاب و معاویـــه انـــد کـــه َدم از قـــرآِن تنهـــا می زننـــد و ســـخن از 

عتـــرت و اهـــل بیـــت رســـول؟ص؟ بـــه میـــان نمی آورنـــد و درعیـــن حـــال خـــود را متدّیـــن 

و معتقـــد بـــه قـــرآن می داننـــد! اینـــان همـــان کســـانی هســـتند کـــه قـــرآن درباره شـــان 

فرمـــوده اســـت: 

� �ی ِ
ُهْم��� �َ�ْع�یُ ّلَ

َ��� َ�� �ی ِ ��
َّ
ْعَم�لً��*��ل

َ�
�� َ�� َسِ��ی ح�ْ

َ�
�
ْ
�ل ْم��بِ

ُ
ك ُ�� ّ

�بِ
َ��
ْل�َهْل���ُ

ُ��<

1. بحار األنوار، ج 21، ص 387. 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 82. 
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ْ
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شما  به  را  مردم  ترین  زیان کار  می خواهید  آیا  بگو: 

بیراهه  به  راه  از  که  هستند  کسانی  آنها  بشناسانم؟ 

همان  نجات  راه  که  می پندارند  حال  عین  در  و  افتاده اند 

است که آنها می روند<. 

كهف، آیات 103 و 104.  1. سورۀ 
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فصلچهارم

  امام�ت امام عصر ؟جع؟ 

ن و روا�یا�ت
آ

را
ݦݦت

ارظ �ظگاه �
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��ّول:� ���� ع��

یس�ت �
ی �ظ

ت
ا� ی�ظ ݫ ݫ ݫ رىݫ

�ش
ن؟مهع؟ �ت ا�ب معصوم�ی ال�ت

زمـان؟جع؟  امـام  البّتـه،  اسـت.  »مهـدی«  زمـان؟جع؟  امـام  القـاب  از  یکـی 

القـاب زیـادی دارنـد. بطـوری کـه از مرحـوم محـّدث نـوری؟حر؟ در نجم الّثاقـب نقـل 

شـده: 

امـام عصـر؟جع؟ یکصـد وهشـتاد و دو اسـم و لقـب دارنـد و عـرض شـده اسـت 

القابـی کـه معصومیـن؟مهع؟ دارنـد، لقب هـای تشـریفاتی نیسـت کـه مـا بـه همدیگـر 

می دهیـم، بلکـه هـر لقبـی داللـت بر صفـت خاّصی می کنـد که در وجـود اقدس آنها 

تحّقـق دارد. 

مثًا، دربارۀ حضرت صّدیقۀ کبری؟اهس؟ می گوییم چند لقب و چند اسم دارد 

)مثل فاطمه، زهرا، مرضّیه، زکّیه و...(. این اسم ها معنا دارند و هر یک حقیقتی 

را در وجود مقّدس آن حضرت نشان می دهد. اسم گذاری های ما تشریفاتی است، 

به همدیگر لقب خاّصی می دهیم و تعارف می کنیم؛ مثًا، این که به هم می گوییم 

حّجة االسام، آیة اهلل، شریعتمدار و از باب تکریم و تجلیل است؛ اّما القابی که ائّمۀ 

اطهار؟مهع؟ دارند، نشان دهندۀ حقیقتی است که در وجود مبارکشان است. 
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البّتـه، اسـم بـا لقـب و کنیـه فـرق می کنـد. کنیـه آن اسـت کـه کلمـۀ َاب)بـه معنـی 

پدر( یا ُاّم )به معنی مادر(یا ابن)به معنی پسـر( در اّول کلمه باشـد، مثل ابوالحسـن، 

ابن الّرضـا و اّم سـلمه،  این هـا کنیه هسـتند. 

 لقـب لفظـی اسـت کـه داللـت بـر صفـت خـوب یـا زشـتی می کنـد. می گوییـم: 

بـه معنـای لغـوی اش، یعنـی پسـندیده،  فـان آدم محمـود اسـت؛ آن هـم محمـود 

اسـت. اسـم هـم آن اسـت کـه شـخص مسـّمٰی را نشـان می دهـد. 

مثـًا، نـام مبـارک حضـرت امیـر؟ع؟ علـی اسـت و کنیه شـان »ابوالحسـن« اسـت 

و القابشـان زیـاد اسـت)مثل امیرالمؤمنیـن(. اسـم شـریف ولـی عصـر؟جع؟ همـان 

اسـم رسـول اکرم؟ص؟ اسـت و کنیه شـان هـم »ابوالقاسـم« اسـت؛ یعنـی آن حضـرت 

همنـام و هـم کنیـه بـا رسـول خـدا هسـتند. القابشـان زیـاد اسـت. از جملـۀ القابشـان 

که مشـهورترین لقب ایشـان اسـت، همان »مهدی« اسـت. البّته، همۀ امامان؟مهع؟ 

»مهـدی« هسـتند؛ و لـذا در زیـارت جامعـه می خوانیـم: 

ْعُصوُمون ؛  َ وَن الْ ْهِدّيُ َ اِشُدوَن الْ ُة الّرَ ِئَّ
َ ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
»أ

گواهی می دهم همۀ شما امامان معصوم مهدی هستید«. 

ب به مهدی است؟ 
ّ

چرا امام عصر؟جع؟ ملق

اّمـا چـرا لقـب خـاّص ولـی عصـر؟جع؟ مهـدی اسـت؟ فرموده انـد: چـون نحـوۀ 

هدایتـی کـه ایشـان دارنـد، نحـوۀ خاّصـی اسـت؛ یعنـی آن هدایتـی کـه بدون هـر گونه 

مانـع و مزاحـم مـردم را بـه حقیقـت اسـام دعـوت کنـد و حقیقـت اسـام را آن چنـان 

تحّقـق  آن حضـرت  بـه وسـیلۀ  تنهـا  ایـن  و  کنـد  اجـرا  و  معّرفـی  دنیـا  کـه هسـت، در 

خواهـد یافـت. سـایر امامـان؟مهع؟ در زمـان خودشـان اگـر چـه مهـدی و هـادی بودنـد، 

اّمـا میّسـر نمی شـد کـه حقیقـت اسـام را بـه مـردم معّرفـی کننـد و آن را بـدون مزاحـم 

بـه مرحلـۀ اجـرا درآورنـد. 
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طاغوت ها فرصت این کار را به هیچ امامی نمی دادند؛  و لذا تنها کسی که این 

بدون  و  کند  معّرفی  دنیا  به  را،  اسام  حقیقت  بتواند  که  شده  زده  او  نام  به  سّکه 

حّجة  امام  اقدس  وجود  درآورد،  اجرا  مرحلۀ  به  را  آن  مزاحمی  و  مانع  گونه  هیچ 

بن الحسن؟ع؟ است. این حدیث از حضرت امام صادق؟ع؟ منقول است: 

ْمٍر 
َ
 َو َهَداُهـْم ِإَل أ

ً
ِم َجِدیـدا

َ
ْسـل ِ

ْ
ـاَس ِإَل ال َقـاِئُ َدَعـا الّنَ

ْ
»ِإَذا َقـاَم ال

ْمُهوُر؛  ُ  َعْنـُه الْ
َّ

َقـْد َدَثـَر َو َضـل

و  تـازه  اسـام  بـه  را  مـردم  قیـام می کنـد،  مـا  قائـم  کـه  هنگامـی 

نـو دعـوت می کنـد و آنهـا را بـه سـوی چیـزی هدایـت می کنـد کـه 

کهنگـی در آن پیـدا شـده و اکثـر مـردم از آن منحـرف شـده اند«. 

ظهـور  از  پیـش  اسـام  مقـّدس  آییـن  احـکام  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر  جملـه  ایـن 

آن حضـرت، مهجـور1 و متـروک می شـود و اسـام همچـون آیینـۀ زنـگار گرفتـه می گـردد 

و جـا و صفـای آن از بیـن مـی رود و صـورت آدمـی را، آن چنـان کـه هسـت، نشـان 

نمی دهـد؛ بـه همیـن جهـت، اسـامی کـه او بـه جهـان عرضـه می کنـد، از دیـد مردم، 

اسـامی تـازه و جدیـد و کامـًا مغایـر بـا اسـام شـناخته شـدۀ پیشـین اسـت. امـام 

صـادق؟ع؟ در ادامـۀ کام خویـش فرمـود: 

وٍل َعْنُه؛2 
ُ
ْمٍر َمْضل

َ
َدى ِإَل أ ُه ُيْ

َ
ّن

َ
 ِل

ً
َقاِئُ َمْهِدّيا

ْ
َي ال ا ُسِّ َ َ

»َو ِإّن

و ایـن کـه امـام قائـم، »مهـدی« نامیـده شـده اسـت از آن جهـت 

اسـت کـه او هدایـت بـه چیـزی می کنـد کـه گـم گشـته اسـت ]و 

مـردم از آن خبـری ندارنـد و آن حضـرت اسـام گمگشـته در میـان 

مسـلمانان را از پـس پـردۀ اوهـام بیـرون مـی آورد و عالمیـان را از 

آگاه می سـازد[«. آن  حقیقـت 

1 . مهجور: ترك شده. 
2. سفینة البحار، ج 2، ص 701. 
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در نهج الباغۀ شریف نیز آمده است: 

ـَوى َو  َ  الْ
َ

ـَدى َعـى ُ ا َعَطُفـوا الْ
َ

ـَدى ِإذ ُ  الْ
َ

ـَوى َعـى َ »َيْعِطـُف الْ
ي ؛  1 

ْ
أ  الـّرَ

َ
ُقـْرآَن َعـى

ْ
ا َعَطُفـوا ال

َ
ُقـْرآِن ِإذ

ْ
 ال

َ
َي َعـى

ْ
أ َيْعِطـُف الـّرَ

او وقتـی قیـام  کنـد، هـوای نفـس را بـه هدایـت برمی گردانـد، در 

حالـی کـه مـردم هدایـت را بـه هـوای نفـس تبدیـل کرده انـد و رأی 

را بـه قـرآن برمی گردانـد، در حالـی کـه مـردم قـرآن را بـه رأی و 

اندیشـۀ خـود مبـّدل کرده انـد«. 

ما باید شـدیدًا مراقب باشـیم که نکند ما همان مردمی باشـیم که »هوی  پرسـتی« 

را بـه جـای »خداپرسـتی« نشـانده و پیـروی از آراء و افـکار خـود را بـه جـای پیـروی از 

قـرآن، برنامـۀ زندگـی خـود قـرار داده و در نتیجـه، سـبب انـدراس و کهنگـی احـکام 

تـی کـه اّدعـای ایـن را دارد که اسـام 
ّ
اسـام شـده باشـیم. چـون فعـًا در دنیـا، تنهـا مل

اگـر در  بنابرایـن،  مـا هسـتیم؛  آن اسـت  و مجـری احـکام  واقعـی  بـه معنـی  شـناس 

تـی 
ّ
زندگـی مـا »َهـوٰی « بـر »ُهـدٰی « غالـب و رأی بـر قـرآن حاکـم شـده باشـد، تنهـا مل

خواهیـم بـود کـه امـام قائـم؟جع؟ بـر ضـّد او قیـام می کنـد؛ زیـرا کّفـار بـا قـرآن کاری 

کـه  مـا مسـلمانان هسـتیم  ایـن  برگرداننـد.  آراء خـود  بـه  را  آن  بخواهنـد  کـه  ندارنـد 

اّدعـای تبعّیـت از قـرآن داریـم و در عیـن حـال، قـرآن را تابع آراء خود سـاخته ایم؛ و لذا 

امـام زمـان؟جع؟ در اّولیـن قـدم بـه جنـگ و سـتیز بـا مـا خواهـد برخاسـت و سـپس 

قـرآن رهـا شـده از چنـگال مـا و پـاک گشـته از اوهـام مـا را بـه جهانیـان عرضـه خواهـد 

کـرد و بـه قلـع و قمـع مزاحمـان و کافـران خواهـد پرداخـت. 

در حدیـث هـم آمـده اسـت: اّول گروهـی کـه فتـوا بـه قتلـش می دهنـد، فقهایـی از 

اّمت اسـامند. 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 138. 
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این نکته هم شایان توّجه است که ما می دانیم امام قائم؟ع؟ هادی و راهنماست، 

چنان که حضرت امام صادق؟ع؟ در وجه تسمیۀ آن حضرت به مهدی فرمود: 

وٍل َعْنُه؛ 
ُ
ْمٍر َمْضل

َ
َدى ِإَل أ ُه ُيْ

َ
 ݣݣݣّن

ݦݨَ
»ِل

چـون او هدایـت بـه امـر گم شـده ای می کنـد و حـال آن کـه مهـدی 

بـه معنـای هدایت شـده اسـت، نـه هدایـت کننـده«. 

پـس چـرا لقـب مشهورشـان »مهـدی« اسـت، نـه هادی؟ شـاید سـّرش این باشـد 

کـه هـادی اّول بایـد »مهـدی« )هدایـت شـده و آگاه از مسـیر و مقصـد و برنامـۀ سـیر( 

باشـد تـا بتوانـد هـادی و راهنمـا و رهبـر مسـلمانان گـردد. بایـد »مهدی خدا« باشـد تا 

هـادی مـردم گـردد؛  بنابرایـن، دلیـل »هـادی بـودن« او همـان »مهـدی بودن« اوسـت. 

چـون مهـدی خداسـت، هـادی مـردم شـده اسـت؛  یعنـی، لقـب »مهـدی« اشـرف از 

لقـب »هـادی« اسـت؛ چـون لقـب »مهـدی« رابطـه بـا خـدا را نشـان می دهـد و لقـب 

»هـادی« رابطـه بـا مـردم را بیـان می کنـد. 

اجابت نشدن دعا به سبب آلودگی ها

واقعـًا  اسـت.  معامـات  در  دّقـت  دارد  فـراوان  تأکیـد  آن  روی  قـرآن  کـه  مطلبـی 
اثـر  در  مـا  گرفتاری هـای  عمـدۀ  قسـمت  اسـت.  »دّقـت«  شـایان  و  مهـّم  مطلبـی 
آلودگی هـا در کسـب و کارهـای ماسـت و بـه همیـن جهـت اسـت کـه دعاهـای مـا 
اثـر نمی کنـد و ظلمـت در جان هـا پیـدا  مسـتجاب نمی شـود و مواعـظ در قلب هـا 
می شـود و در اثـر آن، دعاهـا حبـس و بلّیـات و گرفتاری هـا زیـاد می شـود و تنگـی در 

می فرمایـد:  قـرآن  لـذا  می  آیـد؛  وجـود  بـه  معیشـت 

؛� َ��� َ�� ِم�ی
ْ
�َل�َو�ل َ �ی

ْ
ِمك

ْ
ُ�����ل ُ�� ْ�� َ����

َ
>�ل

مراقب باشید! در معاملاتتان اجحاف نکنید؛ کم و کسر 

 و میزان نداشته باشید<. 
 1
نگذارید. نقص در ِمکیال

1 . ِمکیال: پیمانه. 
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ٍ��؛� �یْ
َ�� َر�ُكْم��بِ

َ�
�� �ی

ّ
ِ
�� >��إِ

این چنین می بینم که ]اگر شما موعظه و نصیحت   من 

و  رحمت  و  خیر  در  ]غرق[  شما  زندگی[  کنید،  قبول  را  خدا 

برکت خواهد بود<. 

و اگر نکنید: 

ٍط؛1� ْ�ٍ��ُ�ِح�ی َ ��ی ��بَ
ْم�َع��َ

ُ
ك �یْ

َ
�َعل

ا��ُ َ ��
َ�
�� �ی

ّ
ِ
�� >�َو��إِ

 از این می ترسم که عذاب خدا شما را فرا بگیرد<. 

و در دنیا و برزخ و محشر مبتا به عذاب گردید. 

�َءُهْم؛2� َ �ی
ْ ��
َ�
�َس��

َ ُس����ل��ّ
ح�َ �بْ

َ����
َ
>َول

 از ارزش متاع مردم نکاهید <. 

برای رونق بازار خودتان، بازار دیگران را نشکنید. 
�؛��3  ََ�� �ی ِ���ِ

ْم�ُ���ْ ُ�� �ُك��ْ ْ�� ْم��إِ
ُ
ك

َ
ٌ��ل �یْ

ـِه�ح�َ
َّ
��لل ُ�� �یَّ ِ�� َ >�ب

آنچه از جانب خدا باقی مانده برای شما بهتر است<. 

اگـر چـه بـر اثـر اطاعـت از فرمـان خـدا و تـرک حـرام، متـاع اندکـی از حـال بمانـد، 

ولـی همیـن سـوِد حـاِل انـدک کـه خـدا امضـا کـرده، بـرای شـما بهتـر از حـرام بسـیار 

اسـت. بایـد خـدا، خیـر و برکـت بدهـد، نـه زیـادی مـال. اگـر چـه بـا سـود حـال اندک 

نمی توانیـد تجّمـل فراهـم کنیـد و مسـکن و مرکـب عالـی بـه دسـت آوریـد، ولـی آنچـه 

خیر دنیا و آخرت شـما را فراهم می کند، همان ]بقیة اهلل[ اسـت؛  یعنی، همان سـود 

اندکـی اسـت کـه از ممـّر حـال و بـا رضـای خـدا به دسـت می آیـد. در اینجـا مصداق 

1. سورۀ هود، آیۀ 84. 
2. همان، آیۀ 85. 

3. سورۀ هود، آیۀ 86. 
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]بقّیـة اهلل[ همـان سـود انـدک حال اسـت و اگر در تأویل آیه آمـده که ]بقّیة اهلل[ وجود 

اقـدس امـام عصر؟جع؟اسـت، چـون آن حضـرت تنهـا حّجـت باقی مانـدۀ خـدا در 

زمیـن بعـد از انبیـاء و امامـان؟مهع؟ اسـت. او خیـر اسـت بـرای شـما بـه ایـن شـرط کـه 

��هلل< را، یعنی حال های مورد پسـند خدا را، رعایت  ه� �یّ �� شـما هم در زندگی تان >�ب

کنیـد. حـال، مـا جشـن می گیریـم و چراغانـی می کنیـم؛  بسـیار خـوب اسـت. خـدا به 

همـۀ شـما خیـر و برکـت بدهـد کـه ایـن همـه اظهـار محّبت می کنیـد، اّما ایـن تعظیم 

شـعائر بایـد از تقـوا نشـأت بگیـرد کـه خـدا می فرماید: 
؛��1  ��بِ

ُ
ل ُ��

ْ
َ�ى��ل ْ�� َ��� َه��ِ���ْ

َّ�� �إِ
َ ـِه���

َّ
َ���لل َع���ِ

َ ْم���
ّ
ِ َعط� ُ ��ی ِلَك�َوَ���ْ

>د�َٰ

این است ]فرایض خدا[ و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد 

در حقیقت، آن ]حاکی [ از پاکی دلهاست<. 

بـا عظمـت و ُشـکوه در خیابان هـا برگـزار می شـود، تعظیـم  ایـن چراغانی هـا کـه 

شـعائر اسـت. اّمـا وقتـی بـه معنـای واقعـی اش انجـام می پذیـرد کـه از تقـوای قلبـی 

و  ایمـان  نـور  بـه  را  دل هـا  اّول  باشـد.  پـاک  نّیت هـا  و  دل هـا  و  باشـد  گرفتـه  نشـأت 

یقیـن چراغانـی کنیـم تـا ایـن چراغانی هـای بـازار و خیابـان نیـز از آن چراغانـی دل هـا 

امـام  آنچـه  تاریـک،  دل هـا  و  باشـد  روشـن  خیابان هـا  اگـر  ولـی  بگیـرد.  سرچشـمه 

قلـب  روشـنایی  می خواهـد،  او  آنچـه  اسـت.  نگرفتـه  انجـام  خواسـته  زمـان؟جع؟ 

اسـت. اگـر قلب هـا بـه نـور ایمـان و یقیـن منـّور و از نـور آن قلب هـا ایـن چراغ  هـا روشـن 

شـد، ایـن بسـیار خـوب و مـورد تقدیـر آن حضـرت اسـت. 

1. سورۀ حّج، آیۀ 32. 
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ن دول�ت اه ر�ی
ظ

�
آ

دول�ت مهدی؟جع؟ ا

امام باقر؟ع؟ فرمود: 

؟جع؟ ِحَن َخَرَج؛   ما َيْنِطُق ِبِه القاِئُ
ُ

ل ّوَ
َ
»ا

اّول سخنی که امام قائم به هنگام خروجش می گوید این است«. 

ْم؛ 
ُ

ْيك
َ
ُتُة َو َخليَفُتُة َعل َنا َبِقّيُة اهَّلِل َو ُحّجَ

َ
» ا

از جانـب[ خـدا  هـم مـن ]تنهـا[ حّجـت ]باقیمانـده 
ّ
الل بقّیـة  مـن 

بـر شـما هسـتم«.  ]روی زمیـن[ و خلیفـۀ او 

و لذا هر کسی که به ایشان سام می کند، می گوید: 
ْرِضِه؛  1

َ
َة اهَّلِل ِف أ ْيَك َيا َبِقّيَ

َ
ُم َعل

َ
ل »الّسَ

سام بر تو ای تنها باقیماندۀ خدا روی زمین«. 

فرموده اند: 
َوِل؛  2 

ُ
َتنا آِخُر الّد

َ
»ِاّنَ َدْول

1. تفسیر صافی، ذیل آیۀ 86 سورۀ هود، نقل از اكمال الّدین. 
2. منتخب االثر، ص 308، ذیل ح 1. 
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دولت ما آخرین دولت ها و حکومت ما آخرین حکومت هاست«. 

از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: 

وا 
ُّ
 َو َقْد ُول

َّ
ـاِس ِإل  َيْبَق ِصْنـٌف ِمَن الّنَ

َ
ْمـُر َحـّىَ ل

َ ْ
ا ال

َ
ـوُن َهـذ

ُ
»َمـا َيك

اِس؛  الّنَ  
َ

َعى

این امر ]حکومت حّقۀ مهدی[ به وقوع نخواهد پیوست تا تمام 

اصناف از طبقات مختلف به حکومت برسند و زمام قدرت به 

دست بگیرند ]و ببینند که نتوانسته اند عالم را اصاح کنند[«. 

ـّقِ َو  َ َقـاِئُ ِبالْ
ْ
َّ َيُقـوُم ال ُ

َنـا ث
ْ
َعَدل

َ
يَنـا ل ِ

ّ
ـْو ُول

َ
ـا ل

َ
 ِإّن

ٌ
 َقاِئـل

َ
 َيُقـول

َ
»َحـّىَ ل

َعْدِل؛  1 
ْ
ال

تـا وقتـی مـا زمـام حکومـت بـه دسـت گرفتیـم و بـه اصـاح عالـم 

پرداختیـم، کسـی نگویـد اگـر بـه دسـت مـا رسـیده بـود، مـا هـم 

همین گونـه عمـل می کردیـم سـپس حضـرت قائـم؟جع؟ بـه حـق 

و عدالـت قیـام می کنـد«. 

مـا مهلـت می دهیـم تـا همـۀ اصناف بیایند و حکومت تشـکیل بدهنـد و ببینند 

آن کاری کـه مـا می کنیـم از عهدۀ کسـی بـر نخواهد آمد: 

ـوا 
ُ

ك
َ
 َمل

َّ
ـٌة ِإل

َ
ـْم َدْول ُ  َبْيـٍت لَ

ُ
ْهـل

َ
ْ َيْبـَق أ َوِل َو لَ

ُ
َتَنـا آِخـُر الـّد

َ
»ِإّنَ َدْول

ِسـيَرِة  ْثـِل  ِبِ ِسـْرَنا  َنـا 
ْ

ك
َ
َمل ِإَذا  ِسـيَرَتَنا  ْوا 

َ
َرأ ِإَذا  ـوا 

ُ
َيُقول  

َّ
ِلَئـل َنـا 

َ
َقْبل

<؛   2  َ�� �ی ِ��
ُم��َّ

ْ
ِلل � ه�ُ �بَ ع���ِ

ْ
�ل >َو� َتَعـاَلٰ  اهَّلِل   

ُ
َقـْول ُهـَو  َو  ِء« 

َ
َهـُؤل

ــا دولــت مــا آخریــن دولت هاســت و خاندانــی نیســت مگــر  همان

اینکــه قبــل از مــا صاحــب دولتــی خواهــد بــود تــا وقتــی روش مــا 

1. غیبت نعمانی، ص 274. 
2. منتخب االثر، ص 308، ح 1. 
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را دیدنــد نگوینــد هنگامــی کــه مــا حاکــم بودیــم بــه همیــن روش 

عمــل می کردیــم. و ایــن همــان ســخن حــق تعالــی اســت کــه 

ــزکاران اســت«.  ــم از آِن پرهی ــن عال ــود و ســرانجام ای فرم

آرامش واقعی دنیا فقط با حکومت حق و عدل

در زیارت جامعۀ کبیره می خوانیم: 

ْم؛ 
ُ

ِتك
َ
ْمِرُكْم ُمْرَتِقٌب ِلَدْول

َ
»ُمْنَتِظٌر ِل

من پیوسته منتظر امر و حکومت شما هستم ]که با تشکیل دولت 

حّقۀ خود، دنیا را خانۀ امن و امان گردانید[«. 

امام امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده است: 
ِدَها؛  1 

َ
 َول

َ
ُروِس َعى

َ
اِسَها َعْطَف الّض ْيَنا َبْعَد ِشَ

َ
ْنَيا َعل

ُ
َتْعِطَفّنَ الّد

َ
»ل

ایـن دنیـا فعـًا در برابـر مـا چموشـی می کنـد ]و نمی خواهـد در 

مقابـل مـا رام گـردد[ ماننـد چموشـی شـتر بدخـو در برابـر فرزنـدش«. 

مًا عاقبت به سوی ما باز می گردد و با ما مهربان می شود؛  مانند شتر 
ّ
ولی مسل

بدخو که ابتدا بّچۀ خود را گاز می گیرد و او را از خود می راند اّما عاقبت به سوی او 

بر می گردد و با او مهربان می شود. دنیا نیز فعًا با ما سر نامهربانی دارد و به ما لگد 

می پراند و گاز می گیرد ولی روزی می فهمد که تا خود را به دامن ما نیفکند، آرامش 

نخواهد داشت و روی خوش نخواهد دید. آنگاه امام؟ع؟ این آیه را تاوت فرمود: 

ُهْم�
َ
َعل ْ

�ب
َو��َ � ْر��ِ

َ�
�
ْ
�ل � �ی ِ

�� ���
ِع��ُ

ْ�� ُ���ْ� � َ�� �ی ِ ��
َّ
�ل ��

َ
َعل � ُم��َّ

َ�� � ْ��
َ�
� ُد� ِ��ی

>َو��ُ
؛��2  َ�� �ی َ��ِر��ِ

ْ
ُهُم��ل

َ
َعل ْ

�ب
�َو��َ ه�ً ّمَ ِ��

َ�
�

بر  زمین  در  که  گرفته  قرار  این  بر  ما  ت 
ّ
مشی و  اراده 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ209. 
2. سورۀ قصص، آیۀ 5. 
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خود  مواهب  مشمول  را  آنها  ]و  نهیم  ت 
ّ

من مستضعفین 

کنیم[ و آنها را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم<. 

امـروز مسـتضعف واقعـی امـام عصـر؟جع؟ اسـت کـه جّبـاران نمی گذارنـد او بـه 

ـم را اصـاح کنـد. البّتـه، خداونـد این چنیـن تقدیـر کـرده کـه تـا 
َ
قـدرت برسـد و عال

جامعـۀ بشـری خـود را بـرای پذیرفتـن حکومـت حـق و عـدل آمـاده نکنـد، امـام؟ع؟ 

ظاهـر نمی شـود و دسـت بـه اصـاح عالـم نمی زنـد. 

حضرت امام صادق؟ع؟ فرموده است: 

ـْم َحّىَ 
ُ

ْعُيَنك
َ
ْيـِه أ

َ
وَن ِإل

ُ
ـّد ـوُن َمـا َتُ

ُ
 َيك

َ
 َو اهَّلِل ل

َ
ـاَت ل ـاَت َههْیَ »َههْیَ

ّيُزوا َحّىَ َيْشـَق َمْن َيْشـَق َو َيْسـَعَد  ُصـوا َحـّىَ ُتَ ّحَ ـوا َحـّىَ ُتَ
ُ
ُتَغْرَبل

َمْن َيْسـَعُد؛  1 

نـه، بـه خـدا قسـم! آنچـه انتظـارش را داریـد، تحّقـق نمی یابـد تـا 

غربـال شـوید و خالص هـا از ناخالص هـا جـدا شـوند و شـوربختان 

از نیک بختـان امتیـاز پیـدا کننـد و افـراد شـقی بـه شـقاوت و افـراد 

سـعید بـه سـعادت برسـند«. 

كافی، ج 1، صفحات 370 و 371.   .1
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مان؟جع؟ اط �با امام رظ �ب
گی ار�ت

گو�ظ �چ

در توقیعـی کـه بـه افتخـار مرحـوم شـیخ مفیـد؟حر؟ از ناحیـۀ مقّدسـۀ آن حضـرت 

شـرف صـدور یافتـه اسـت، مرقـوم فرموده انـد: 
ْم؛  1   ُنْؤِثُرُه ِمْنُ

َ
َرُهُه َو ل

ْ
ا َنك  ِبَنا ِمَّ

ُ
ِصل  َما َيّتَ

َّ
ْم ِإل ِبُسَنا َعْنُ ا َيْ َ َ

»ف

ـت محرومّیـت مـردم از دیـدار مـا، زشـت کاری های آنهاسـت و 
ّ
عل

همیـن، سـبب فاصلـه گرفتـن مـا از آنهـا شـده اسـت«. 

امام  زیارت  آرزوی  دانشمندی  مرد  خواندم،  علما  آقایان  از  یکی  نوشتۀ  در 

زمان؟ع؟ را داشت و برای این منظور خیلی زحمت و ریاضت  کشید، ختم  گرفت 

ه نشستن و خیلی 
ّ
و حّتی متوّسل به علوم غریبه و اسرار حروف و اسرار اعداد و چل

چیزهای دیگر شد اّما نتیجه نگرفت. معروف بود در نجف که هر کس چهل شب 

چهارشنبه بدون تعطیلی به مسجد سهله برود، آقا را زیارت می کند. این مرد هم 

را  او ماجرای خود  به مسجد سهله رفت.  و چهل شب چهارشنبه  کرد  را  کار  این 

چنین نقل می کند: 

1. بحار األنوار، ج 53، ص 176، باب31؛ االحتجاج، ج 2، ص 498. 
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بعـد از شـب سـی و هفتـم یـا سـی و هشـتم بـود کـه در صحـن کاظمیـن؟ع؟ بودم و 

خیلـی مهمـوم1 و مغمـوم2 از ایـن کـه ایـن همـه کارهـا کردم ولـی نتیجه نگرفتـم و موّفق 

بـه زیـارت آقـا نشـدم. بـه بیـرون صحـن آمـدم، پیرمـرد قفل سـازی را دیـدم کـه بسـاط 

خرده فروشـی را پهـن کـرده و نشسـته بـود. مـن هـم کنـار بسـاطش ایسـتادم و کار او را 

تماشـا می کـردم. در ایـن حـال دیـدم پیـرزن قـد خمیـده ای عصاکوبـان آمـد و قفلـی را 

بـه ایـن مـرد نشـان داد و گفـت: مـن بـه سـه درهـم نیازمنـد و محتاجـم، ممکـن اسـت 

ایـن قفـل را بـه سـه درهـم از مـن بخـری؟ پیرمـرد قفـل را گرفـت و دیـد سـالم اسـت. 

گفـت: ایـن قفـل سـالم اسـت و هفـت درهـم مـی ارزد. چـرا شـما آن را بـه سـه درهـم 

می فروشـی؟ پیـرزن خیـال کـرد آن مـرد بـا او شـوخی می کنـد؛ گفـت: چطـور؟ مـن از 

اّول بـازار تـا اینجـا کـه آمـدم، بـه هـر کـس قفـل را نشـان دادم و گفتـم سـه درهـم، از مـن 

نخریدنـد. همـه گفتنـد: دو درهـم می خریـم؛ چـون دیدنـد مـن بیچـاره ام، خواسـتند 

ارزان بخرنـد. اّمـا شـما می گوییـد هفـت درهـم مـی ارزد. 

مرد گفت: آری، قیمتش هفت درهم اسـت. منتهی چون من کاسـبم از شـما به 

شـش درهـم می خـرم و بـه هفـت درهـم می فروشـم تـا یـک درهـم منفعت کرده باشـم، 

بیـش از ایـن سـودی نمی خواهـم! پیـرزن خیلـی خوشـحال شـد. آن مـرد شـش درهـم 

بـه پیـرزن داد و او رفـت. پیـرزن کـه رفـت، دیـدم مـرد موّقـری کنـار ایـن مـرد نشسـته، به 

ه نشسـتن و ختم گرفتن و مسـجد سـهله رفتن و ریاضت 
ّ
من نگاهی کرد و گفت: چل

کشـیدن نمی خواهـد، شـما صـادق و امیـن و منصـف باشـید، خـودش سـراغ شـما 

می آید. این جمات را گفت و برخاسـت و رفت. من از شـنیدن این سـخنان تکان 

ـه نشسـتن و ریاضـت 
ّ
خـوردم و لرزیـدم. چـون کسـی از کار مـن خبـر نداشـت، از چل

کشـیدن و احـدی اّطـاع نداشـت. او کـه رفـت، مـن بـه پیرمـرد گفتـم: ایـن آقایـی کـه 

1. مهموم: اندوهناك. 
2. مغموم: غمگین. 
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کنـار شـما نشسـته بـود کـه بـود؟ گفـت: مـن او را نمی شناسـم. ولـی هـر چنـد وقتـی 

می آیـد کنـار مـن می نشـیند و بـا مـن انـس می گیـرد و تـا بـه حال بـه فکرم نرسـیده که از 

او بپرسـم تـو کـه هسـتی و از کجـا می آیـی؟ از اینجـا بـود کـه فهمیـدم آدم اگـر صـادق و 

امیـن و منصـف باشـد، خودشـان بـه سـراغ او می آینـد. 

در آن بـازار مسـلمین، از اّول تـا بـه آخـر هـر چـه پیـرزن گفتـه کـه مـن بـه سـه درهـم 

محتاجـم، ایـن قفـل را بخریـد، نخریدنـد. خواسـتند حّتـی تـوی سـر متـاع کـم ارزش 

آن پیـرزن هـم بزننـد تـا چنـد درهمـی بیشـتر بخورنـد، اّمـا ایـن مـرد، صـادق و سـالم و 

منصـف بـود و بـه او حقیقـت را گفت. پس ما باید صادق و سـالم و باانصاف باشـیم 

تـا مـورد لطـف و عنایـت قـرار گیریـم. این جمله از مرحوم خواجه نصیر طوسـی اسـت 

کـه بسـیار پرمحتواسـت: 

ْطٌف آَخٌر َو َعَدُمُه ِمّنا؛ 
ُ
ُفُه ل ْطٌف َو َتَصّرُ

ُ
»ُوُجوُدُه ل

وجود او ]امام عصر؟جع؟[ لطف اسـت ]باید در عالم باشـد که 

ـم، لطـف دیگـری 
َ
نظـام عالـم محفـوظ بمانـد[ و تصّرفـش در عال

اسـت و مـا باعـث شـدیم کـه او در عالـم تصـّرف و ظهـور نکنـد و 

آن را اصـاح ننمایـد«. 
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وم�ۀ عالم
�ظ مان؟جع؟ در م�ظ ردهۀ امام رظ

ت
 گس�

ظ
�ی�

�ظ

می رویانـد،  را  گیاهـان  می کنـد،  زنـده  را  زمینیـان  و  زمیـن  خـدا  مثـال:  بـاب  از 

وسـط  ایـن  در  خورشـید  اگـر  کـه  خورشـید.  وسـاطت  بـا  اّمـا  می چرخانـد؛  را  کـرات 

نباشـد، کـرات منظومـۀ شمسـی از هـم می پاشـد. گرداننـده و چرخاننـدۀ کـرات در 

منظومۀ شمسـی با حفظ تمام ابعاد و مداراتشـان خداسـت؛ اّما بوسـیله و وسـاطت 

را  بـه همیـن کیفّیـت می گوییـم: خداونـد همـۀ موجـودات و مخلوقـات  خورشـید. 

وسـاطت  و  بوسـیله  اّمـا  می کنـد؛  امـور  تدبیـر  و  می دهـد  روزی  و  می آفرینـد  عالـم  در 

معصـوم؟ع؟.  امـام  وجـود  خورشـیِد 

 امام یعنی آن انسـان کامل نیرومندی که به اذن و امر خدا، منظومۀ عالم امکان 

را دنبـال ارادۀ خـود می کشـد؛ همـان طـور که خورشـید موجود نیرومندی اسـت که به 

اذن خدا کرات منظومۀ شمسـی را دنبال اشـراق خود می کشـد. 
��؛��1 

َ ���ِ�ْ
َ�
� ��بِ

ْهُدو��َ َ ��ی
ه�ً ّمَ ِ��

َ�
�ُهْم�� َ ��

ْ
َعل َ >َوحب

ما آنها را امامانی قرار داده ایم که به فرمان ما کار می کنند<. 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 73. 
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 فرمان ما کدام است؟ 
؛��1  ُ���

ُ
ك �یَ

َ��� ُه�ُك��ْ
َ
�َل�ل ُ�� َ ��ی ْ��

َ�
��� ً �� �یْ

َ َر�َد���
َ�
���

د�َ ْ�ُ�ُ���إِ
َ�
َم���

َّ�� >�إِ

و  اراده  محض  به  چیزی  هر  و  است  ایجاد  فرمان  ما  فرمان 

می یابد و موجود می شود<. 
  2

خواست ما تکّون

اّمـا نـه ایـن کـه خـدا در کار خـود نیـاز بـه امـام داشـته باشـد و -العیاذبـاهلل- امـام 

ـِک« خـدا. 
ْ
ل ُ ِ َو َشـریٌک َف الْ

ّ
ل

ُ
بشـود »َوِلّ ِمـَن الـّذ

کسب فیض از مقام رُبوبی با وساطت امام؟ع؟ 

مقـام  از  امـام  وسـاطت  بـدون  نمی توانـد  اسـت،  حقیـر  و  ضعیـف  ـم، 
َ
عال چـون 

فّیـاض ذات اقدس حـق کسـب فیـض کنـد؛ و لـذا بایـد بـا وسـاطت وجـود اقـدس 

امـام از مقـام فّیاضّیـت حضـرت حـق کسـب فیـض کنـد. مـا آن قـدر ضعیفیـم کـه 

چشـمۀ  بـه  مسـتقیم  نـگاه  احیانـًا  و  ببینیـم  بی پـرده  را  خورشـید  قـرص  نمی توانیـم 

مـا می شـود.  کـوری چشـم  خورشـید سـبب 
َ��ِر؛��3  ْ �ب

َ�
�
ْ
�ل ��بِ

َه�بُ
د�ْ ِه��یَ ِ���ْ َ ���ب َ �ُد�َ��� كَ َ >��ی

 نزدیک است درخشندگی برق آن چشم ها را ببرد<. 

بـه  آن  پشـت  از  بتوانیـم  تـا  شـود  حایـل  ابـری  قطعـۀ  یـا  تیـره  شیشـۀ  یـک  بایـد 

»اهلل«� بـا  قـرص خورشـید بنگریـم. پـس مـا چطـور می توانیـم مسـتقیمًا و بـا واسـطه 

مـا  کنیـم؟  رحمـت  و  فیـض  کسـب  او  از  و  شـویم  مواجـه   > �ل�ر�� و� � �ُر�لّسم���� ��<

بایـد بـا وسـاطت وجـود اقـدس ولـّی و امـام ارتبـاط اسـتفاضی بـا حضـرت نوراالنـوار 

اسـت:  فرمـوده  اقدسـش  ذات  خـود  چنان کـه  کنیـم،  برقـرار  -عّزوعـا- 

1. سورۀ یس، آیۀ 82. 
2 . تکّون: هستی. 

3. سورۀ نور، آیۀ 43. 
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�؛��1  ه�َ
َ
ل َ�ِ��ی

ْ
ِه��ل �یْ

َ
ل ����إِ

ع�ُ َ�� ْ ـَه�َو��ب
َّ
����لل ُ��

َّ������ ُ���َ
آ
�� َ�� �ی ِ ��

َّ
َه���ل ُّ �ی

َ�
��� َ >�ی

به  رو 
 2
ابتغاء وسیله با  و  رعایت کنید  را  تقوا  ای مؤمنان! 

سوی خدا بروید<. 

 این جملۀ پر محتوا از موالی ما امام امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج الباغه است: 
؛  3 

ُ
ْيل »َيْنَحِدُر َعّنِ الّسَ

من در افقی قرار گرفته ام که سیل وجود و برکات هستی ]از منبع 

ۀ کوه وجود من می ریزد و سپس[ از دامن من سرازیر 
ّ
فّیاض اّول به قل

گشته ] به سایر ممکنات که پایین وجود من قرار گرفته اند می رسد[«. 

در مسألۀ قبض ارواح، آن که جان ها را می گیرد خداست. 
َه��؛��4  ِ���ْ�َ� َ�� َس�ِح�ی

ُ��
ْ��
َ�
�
ْ
���ل

َّ���َ َ�� َ ـُه��ی
َّ
>��لل

خدا ارواح را هنگام مرگ قبض می کند<. 

اّما همان کار خدا بوسیلۀ جناب عزرائیل انجام می گیرد که: 
ْم؛��5 

ُ
ك َل��بِ

�ُوِكّ �ی ِ ��
َّ
��ل َمْ���ِ

ْ
ُك��ل

َ
�ُكْم�َ�ل

َ ّ���َ َ�� َ ْل��ی
ُ��<

ل بر شماست می میراند<. 
ّ
بگو شما را ملک الموت که موک

ٰ��؛��6 
َمْ���َ

ْ
��ل �ی �یِ

ْ�
ُ��� ُ�� ْ�

َ����
َ ّ�� >�إِ

همانا ما مردگان را زنده می کنیم<. 

آری آن کس که ُمرده ها را زنده می کند خداست.

1. سورۀ مائده، آیۀ 35. 
2 . ابتغاء وسیله: وسیله جویی. 

3. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ3. 
4. سورۀ زمر، آیۀ 42. 

5. سورۀ سجده، آیۀ 11. 
6. سورۀ یس، آیۀ 12. 
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اما همین کار خدا بوسیلۀ نفخ صور جناب اسرافیل انجام می گیرد. 
؛��1  َ���

ُ
ِسل ْ�� َ ِّهْم��ی ٰ��َر�بِ

َ
ل ��إِ ِ����َ �بْ

َ�
�
ْ
��ل ��ُهْم�ِ���َ

د�َ �إِ
َ �ِر���

ُ
��لّ� �ی ِ

��� َ�� ِ��
>َو��ُ

در صور دمیده می شود، ناگهان آنها از قبرها بیرون آمده به 

سوی پروردگارشان رهسپار می شوند<. 

خـدا بـر قلـب رسـول اکـرم؟ص؟ وحـی می کنـد، اّمـا جبرئیـل امیـن، واسـطۀ ایـن کار 

اسـت. پـس بـودن وسـایط میـان خلـق و خـدا منافـات بـا ایـن نـدارد که: 

 اهَّلُل؛ 
َّ

يَت ِال  اهَّلُل ل ُمِ
َّ

یِیَ ِال  اهَّلُل ل ُمْ
ّ

 اهَّلُل ل راِزَق ِال
ّ

»ل خاِلَق ِال

خالق و روزی دهنده و زنده کننده و میراننده ای جز خدا نیست«. 

این ها همه درست است؛  منتهی، خدا مؤّثر مستقّل است و بقّیه، هر چه و هر که 

هست، مؤّثر بالّتسخیرند. 

آری، همان کسی که خاصّیت ِاشراق��2 و ِانبات3 را به خورشید داده است، همو 

خاصّیت اداره و تدبیر مجموعۀ عالم را به علّی امیر ؟ع؟ داده است. خدا خورشید 

شمسی؛  منظومۀ  مجموعۀ  ِکشندۀ  خود  دنباِل  به  یعنی  است؛  خورشید  آفریده 

 همچنین خدا علی ؟ع؟ آفریده است؛ علی یعنی به دنباِل خود ِکشندۀ مجموعۀ 

عالم امکان که همه چیِز عالم به اذن خدا، مطیع فرمان اوست. 

تأثیر امام؟ع؟ در عالم به اذن خداوند

مضامینـش  ولـی  نیسـت،  ُمْحـرز  سـندش  اعتبـار  چـه  اگـر  البیـان«،  »خطبـة   

بی اشـکال و بـا سـایر روایـات قابـل توجیـه اسـت. در آن خطبـه آمـده اسـت کـه امـام 

می فرمـود:  ابـوذر  و  سـلمان  بـه  امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ 

1. سورۀ یس، آیۀ 51. 
2. ِاشراق: تابیدن.

3. ِانبات: رویاندن.
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؛  ِن َرّبِ
ْ

ِفيَنِة ِبِاذ  ِف الّسَ
ً
ُت ُنوحا

ْ
ل ِذي َحَ

َّ
َنا ال

َ
ماُن! َو یا ُجْنَدُب! أ

ْ
»یا َسل

ای سلمان! و ای جندب! منم آن کسی که نوح پیامبر را در کشتی 

از طوفان عظیم عالمگیر به اذن خدایم نجات دادم«. 

؛  ِن َرّبِ
ْ

وِت ِبِإذ ُ ْخَرْجُت ُيوُنَس ِمْن َبْطِن الْ
َ
ِذي أ

َّ
َنا ال

َ
»أ

منـم آن کسـی کـه یونـس پیامبـر را از شـکم ماهـی بـه اذن خدایـم 

بیـرون آوردم«. 

؛  اِر ِبِإْذِن َرّبِ ْيُت ِإْبَراِهَم ِمَن الّنَ َّ َ
ِذي ن

َّ
َنا ال

َ
»َو أ

منم آن کس که ابراهیم خلیل را از آتش ]نمرود[ به اذن پروردگارم 

نجات دادم «. 

َبْحَر؛ 
ْ
وَس ْبِن ِعْمَراَن ال ِذي َجاَوْزُت ِبُ

َّ
َنا ال

َ
»أ

منم آن کس که موسی بن عمران را از دریا به سامت عبور دادم«. 

در مورد آتش نمرودی، که برای ابراهیم ؟ع؟ به گلستان مبّدل شد، می فرماید: 

ْشـَجاَرَها 
َ
ا َو َغَرْسـُت أ ْرُت ُعُيوَنَ اَرَها َو َفّجَ ْنَ

َ
ْجَرْيـُت أ

َ
ـِذي أ

َّ
َنـا ال

َ
»أ

َنـا ُقْدَرُة اهَّلِل؛1   
َ
َو أ

منـم آن کـس کـه درمیـان آن آتـش، نهرهـا جاری کردم و چشـمه ها 

جوشـاندم و درخت ها کاشـتم. دسـت فّعال خدا در عالم منم«. 

؛2 
ً
ُر كليل

ْ
ِفك

ْ
ْوِن َغَدا ال

َ
ك

ْ
ْعُجوَبة ال

ُ
»فيک یا ا

در ذات تو اى اعجوبه جهان هستی! فکر خسته و وامانده شد«.

خـود  بـه  آتـش  خاصّیـت  بـرود،  آتـش  میـان  در  آهـن  اگـر  اسـت؛  عجیـب  واقعـًا 

1. بحار األنوار، ج  26، ص 5.
2. شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج  13، ص 51.
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� ِ��
د�ْ �إِ �بِ ��ٰ

َمْ���َ
ْ
�ل � �ی ْح�یِ

ُ�
َو� ��َ�َ ْ �ب

َ�
�
ْ
َو�ل ْكَمَه�

َ�
�
ْ
�ل � ُ���ِ ْ �ب

ُ�
َو� ـِه�

َّ
�لل � ِ��

د�ْ �إِ �بِ ���ً
َط�یْ

ـِه؛��1 
َّ
�لل

آن می دمم، مرغی  در  و  می آفرینم  پرنده  از ِگل صورت  من 

شفا  را   
 2
َرص

َ
ب به  مبتلا  بیمار  و  نابینا  خدا؛  اذن  به  می شود 

می بخشم و مرده ها را زنده می کنم به اذن خدا<. 

 وقتـی عیسـی ؟ع؟ چنیـن بفرمایـد، آیـا علـی؟ع؟ کـه بـه تحقیـق افضـل از انبیـای 

اولواالعـزم اسـت، اگـر بگویـد: 

؛  ِميُت ِبِإْذِن َرّبِ
ُ
ْحِي َو أ

ُ
َنا أ

َ
»أ

من به اذن خدایم می میرانم و زنده می کنم«. 

یا بگوید: 

ْحُفوُظ؛  َ ْوُح الْ
َّ
 َو الل

َ
َْعى ْ

ُم ال
َ
َقل

ْ
َنا ال

َ
َنا یُداهَّلِل ا

َ
»ا

من دست خدا و قلم اعا و لوح محفوظم«. 

ـم زیـر سـایۀ والیـت »ولـّی خـدا« بایـد گسـترش پیـدا کنـد 
َ
تعّجبـی دارد؟ هـر دو عال

و بـه کمال برسـد. 

در زیارت جامعه کبیره می خوانیم:

ْم َو َمْن 
ُ

 ِبك
َ
َراَد اهَّلَل َبَدأ

َ
ْهِل َو َماِلي َمْن أ

َ
ي َو َنْفِس َو أ ّمِ

ُ
ْنُتْ َو أ

َ
ِب أ

َ
»ِبأ

ْحِص َثَناَءُكْم؛ 
ُ
 أ

َ
ْم َمَواِلّيَ ل

ُ
َه ِبك ْم َو َمْن َقَصَدُه َتَوّجَ

ُ
 َعْنك

َ
َدُه َقِبل َوّحَ

پـدر و مـادرم و جـان و اهـل و مالـم بـه فـدای شـما بـاد هـر کـس 

خواهـان خـدا شـد بـا شـما بـه مقصـود خـود دسـت یافـت و هر که 

مّوحـد شـد از جانـب شـما بـه مقـام توحیـد نائـل شـد و هـر کـس 

مقصـودش خـدا شـد بـا عنایـت شـما برایـش میسـور شـد«. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 49. 
2 . َبَرص: بیماری پیسی. 
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ای سـرورانم! مـن کـی می توانـم مـدح و ثنـای شـما بگویـم و قـدر و منزلـت شـما را 

بشناسـم؟ 

؛  ِتُ ْم َيْ
ُ

ْم َفَتَح اهَّلُل َو ِبك
ُ

»ِبك

   خـدا بـه وسـیلۀ شـما آفرینـش را آغـاز کـرده و بـه وسـیلۀ شـما آن را 

پایـان می دهد«. 

ْرِض 
َ ْ
 ال

َ
ْن َتَقـَع َعى

َ
ـماَء أ ِسـُك الّسَ ْم ُيْ

ُ
َغْيـَث َو ِبك

ْ
 ال

ُ
ل ـْم ُيَنـّزِ

ُ
»َو ِبك

 ِبِإْذِنِه ؛  1 
َّ

ِإل

و بـه خاطـر شـما بـاران فـرو مـی  ریـزد و تنها برای شـما آسـمان را از 

اینکـه بـر زمیـن فـرو افتـد نـگاه مـی  دارد، مگر با اجـازه خودش«. 

کلمـۀ »باذنـه« همیشـه دنبـال ذکـر کماالتشـان تکـرار می شـود تـا عنوان اسـم بودن 

و وجـه و بـاب بودنشـان مـورد غفلـت قـرار نگیـرد و اعتقـاد غلـّو آمیـز دربـارۀ آن مقّربـان 

درگاه خـدا پیـش نیایـد. 
؛��2  َ�� ِم�ی

َ
َع�ل

ْ
��ل َ���ِ���ً�َ

َ�
�� ِ�� ْ�� ُ ْم��ی

َ
�ُكْم�َ���ل َ ��

آ
��<

 خدا به شما کمالاتی داده که به احدی از عالمیان نداده 

است<. 

احیانـًا شـرایطی مقتضـی می شـد و مصلحتـی ایجـاب می کـرد، گوشـه ای از علـم 

محیـط و قـدرت نافـذ خویـش را ارائـه می کردنـد؛ وگرنـه، همیشـه طبـق موازین عادی 

بشـری بـا مـردم مواجه می شـدند. 

كبیره.  یارت جامعه  1. ز
2. سورۀ مائده، آیۀ 20. 
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م:� حب �� ��چ ���� ع��

ر ن سعاد�ت �ب�ش م�ی أ
ا ّم�ۀ �هدی؟مهع؟ در �ت  ا�أ

ش
�

�ت ىظ

کـه  اسـت  شـده  نقـل  امیرالمؤمنیـن ؟ع؟  امـام  از  ة، 
َ
االربعِمـأ حدیـث  ضمـن  در 

فرموده انـد: 

ْو 
َ
ِلَب َو ل

َ
ك

ْ
َماَن ال ِتُ اهَّلُل َو ِبَنا َيْدَفُع اهَّلُل الّزَ »ِبَنا َيْفَتُح اهَّلُل َو ِبَنا َيْ

ا  َنَباَتَ ْرُض 
َ ْ
ال ْخَرَجِت 

َ َ
ل َو  َقْطَرَها  َماُء  الّسَ ِت 

َ
ْنَزل

َ َ
ل َنا  َقاِئُ َقاَم  َقْد 

َو  َباُع  الّسِ َحِت 
َ
اْصَطل َو  ِعَباِد 

ْ
ال وِب 

ُ
ُقل ِمْن  ْحَناُء 

َ
الّش َذَهَبِت 

َ
ل َو 

ا   َتَضُع َقَدَمهْیَ
َ

اِم ل
َ

ِعَراِق ِإَل الّش
ْ
ُة َبْنَ ال

َ
ْرأ َ ِشَ الْ اِئُ َحّىَ َتْ َبَ

ْ
ال

اُفُه؛  1  َ َ
 ت

َ
ُجَها َسُبٌع َو ل ّيِ  ُيَ

َ
ا ل ِسَها ِزیَنُتَ

ْ
 َرأ

َ
َباِت َو َعى  الّنَ

َ
 َعى

َّ
ِإل

خداونـد بـه وسـیلۀ مـا ]زندگـی سـعادتمندانه را[ افتتـاح کـرده و 

هـم بوسـیلۀ مـا ختـم می کنـد و به وسـیلۀ ما دشـواری های زمانه را 

برطـرف می سـازد. آنـگاه کـه قائـم ما قیام کند، آسـمان باران خود 

را فـرو می ریـزد و زمیـن نباتـات خـود را بیـرون می دهـد. کینه هـا از 

دل بنـدگان خـدا زایـل می شـود و دّرنـدگان و حیوانـات ]اهلـی[ بـا 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 316. 
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هـم سـازش می کننـد ]حیوانـات اهلـی از دّرنـدگان نمی گریزنـد[ تـا 

جایـی کـه زنـی کـه می خواهـد راه بیـن عـراق و شـام را بپیمایـد، 

همـه جـا قـدم روی سـبزه و گیـاه می گـذارد در حالـی کـه زیـورآالت 

خود را بر سـر دارد ]و کسـی طمع به آن نمی کند[ نه دّرنده ای به 

او حملـه می کنـد نـه او از دّرنـدگان ترسـی بـه خـود راه می دهـد«. 

امن و امان مطلق و عدالت همه جانبه، حاکم بر زندگی می شود تا آنجا که: 

ِريـِق َو   َجَنـاٍح َخـاِرٍج َعـِن الّطَ
َّ

ْعَظـَم َو َكَسـَر ُكل
َ ْ
ِريـَق ال ـَع الّطَ » َوّسَ

ُرَقـاِت؛  1  الّطُ ِإَل  َياِزیـَب  َ َو الْ ُنـَف 
ُ

ك
ْ
ال  

َ
ْبَطـل

َ
أ

شاهراه بزرگ را توسعه می دهد و هر گوشه ای را که مانع راه های 

می کند.  خراب  باشد[  عمومی  مسیرهای  در  ]و  شود  عمومی 

ساخته  عمومی  گذرگاه های  در  که  را  ناودان هایی  و  ایوان ها 

شده اند ویران می کند و از بین می برد«. 

در آن دوران پربرکـت آن چنـان عمـران و آبادانـی بوجـود می  آیـد کـه بـا نیازهـای 

واقعـی بشـر مطابقـت می کنـد و حقـوق واقعـی احـدی نادیـده نمی مانـد. از حضـرت 

امـام باقرالعلـوم ؟ع؟ منقـول اسـت: 

َنا 
َ
وا َقْبل

ُ
ك

َ
 َمل

َّ
ٌة ِإل

َ
ْم َدْول ُ  َبْيٍت لَ

ُ
ْهل

َ
ْن َيْبَق أ

َ
َوِل َو ل

ُ
ُتَنا آِخُر الّد

َ
»َدْول

ِء َو ُهَو 
َ

 ِسيَرِة َهُؤل
َ

َنا ِسْرَنا ِمْثل
ْ

ْوا ِسيَرَتَنا ِإَذا َمِلك
َ
وا ِإَذا َرأ

ُ
 َيُقول

َّ
ِلَئل

ِقَن؛  2  ُمّتَ
ْ
عاِقَبُة ِلل

ْ
 َو ال

َّ
 اهَّلِل َعّزَ َو َجل

ُ
َقْول

دولـت مـا آخریـن دولت  هاسـت؛ هیـچ خاندانـی باقـی نمی مانـد 

کـه بـرای آنـان دولـت و سـلطنتی باشـد، مگـر این کـه پیـش از مـا 

بـه سـلطنت می رسـند، تـا هنگامـی کـه مـا بـه سـر کار آمدیـم و آنهـا 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 339. 
2. بحار األنوار، ص 332. 
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روش دولت ما را دیدند، نگویند اگر ما به سـلطنت می رسـیدیم، 

ماننـد همینـان عمـل می کردیـم و ایـن اسـت معنـای گفتـار خـدا که 

فرمـود: فرجـام کار از آِن تقـوا پیشـگان اسـت«. 

بـه فرمـودۀ قـرآن کوه هـا بـرای ثبـات و آرامـش کـرۀ زمیـن بـه منزلـۀ »اوتادنـد«. یعنی 

همچون میخ های محکمی هسـتند که در اعماق زمین فرورفته و به هم پیوسـته اند 

و همچـون زرهـی پوسـتۀ زمیـن را در برابر فشـارهای ناشـی از مواّد ُمـذاب درونی حفظ 

و  زمیـن  نبودنـد،  اگـر  و  را می گیرنـد  و جلـو هجمـۀ طوفان هـای سـهمگین  می کننـد 

زمینیـان آرامشـی نداشـتند و لـذا می فرمایـد: 
�ًد�؛��1 َ ْو��

َ�
�َل�� َ �ب �بِ

ْ
�ِ�َه�ًد��*�َو�ل

ْر��َ
َ�
�
ْ
َعِل��ل ْ

�ب
ْم���َ

َ
ل
َ�
�<

آیا ما زمین را محّل آرامش شما و کوه ها را میخ هایی برای 

حفظ آرامش زمین قرار ندادیم؟ <. 

ِهْم��؛��2  َد��بِ ِم�ی
َ��� ْ��

َ�
�� َ �َرَو�ِس�ی ْر��ِ

َ�
�
ْ
��ل �ی ِ

���� َ ��
ْ
َعل َ >َوحب

تا  کردیم  ایجاد  مستقّر  و  ثابت  کوه های  زمین  در  ما 

انسان ها را نلرزاند<. 

و  آسـمان  و  زمیـن  از  امـکان  عوالـم  تمـام  و  بـاد  ارکان  نیـز  معصـوم؟مهع؟  امامـان 

فرموده انـد:  کـه  هسـتند  آنهـا  بقـای  و  ثبـات  نگهبـان 

ْهِلها؛ 
َ
َْرُض ِبا ْ

ساَخِت ال
َ
ُة ل ّجَ ُ  الْ

َ
ْو ل

َ
»ل

اگر حّجت نباشد، زمین و ساکنانش نابود می شوند«. 

وُج  ْهِلَهـا َكَمـا َيُ
َ
اَجـْت ِبأ َ ْرِض َسـاَعًة، لَ

َ ْ
َمـاَم ُرِفـَع ِمـَن ال ِ

ْ
ّنَ ال

َ
ـْو أ

َ
»ل

ْهِله ؛ 
َ
َبْحـُر ِبأ

ْ
ال

1. سورۀ نبأ، آیات 6 و7. 
2. سورۀ انبیاء، آیۀ 31. 
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دریای  سان  به  زمین  شود،  برداشته  زمین  از  امام  لحظه ای  اگر 

مّواج متاطم به تاطم می افتد و اهلش را در خود فرو می برد«. 

اینجا به دو حدیث جالب توّجه فرمایید. 

امام؟ع؟ زمامدار بشر

 حضرت امام باقرالعلوم؟ع؟ به یکی از اصحاب خود به نام اسودبن سعید فرمود: 

ْرِض 
َ ْ
ِمْرَنا ِف ال

ُ
ِبَناِء َفِإَذا أ

ْ
 ُتّرِ ال

َ
 ِمْثل

ً
ْرٍض ُتّرا

َ
ِ أ

ّ
»ِإّنَ َبْيَنَنا َو َبْنَ ُكل

ْسـَواِقَها َو ُدوِرَها 
َ
ا َو أ ْرُض ِبَقِليِبَ

َ ْ
ـِت ال

َ
ْقَبل

َ
ّرَ َفأ ْمـٍر َجَذْبَنـا َذِلـَك الّتُ

َ
ِبأ

ْمـِر اهَّلِل َتَعاَل؛  1 
َ
َحـّىَ ُتْنَفـَذ ِفهَیـا َمـا ُنْؤَمُر ِبِه ِمْن أ

بیـن مـا و هـر زمینـی ُتـّری اسـت ماننـد ُتـّرِ بّناهـای سـاختمان؛2  هـر 

گاه از جانـب خـدا مأمـور بـه انجـام دادن کاری در یـک منطقـه از 

زمین شـدیم، آن ریسـمان را می کشـیم و آن قسـمت زمین با تمام 

بازارهـا و خیابان هـا و خانه هایـش بـرای مـا نمـودار می شـود و در 

اختیـار مـا قـرار می گیـرد تـا فرمـان خـدا را در مـورد آن بـه انجـام 

برسانیم«. 

آری، سـرنخ در دسـت امـام؟ع؟ اسـت و در هـر لحظـه در هـر گوشـۀ عالـم می تواند 

تصّرفـی کنـد و بـه امر خـدا حادثـه ای بیافریند. 

تالطم و دگرگونی زمین به دست امام ؟ع؟ 

جنایـات  از  زین العابدیـن؟ع؟  سیدالّسـاجدین،  امـام  خدمـت  ُجعفـی  جابـر   

می ریزنـد  را  بی گناهـان  خـون  چگونـه  کـه  کـرد  شـکایت  شـیعه  حـّق  در  بنی امّیـه 

و خانه هـا ویـران می کننـد و در منابـر بـا کمـال جسـارت بـه امـام امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ 

1. بحار األنوار، ج 25، ص 366، ح 8. 
كار می برد.  كجی و راستی یا پستی و بلندی اجزای ساختمان به  كه بّنا برای تشخیص  یسمانی است  2 . ُتّر: ر
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اهانـت می کننـد و احـدی جـرأت بـردن نـام علـی؟ع؟ را بـا تجلیـل و احترام نـدارد که 

محکـوم بـه زنـدان و اعـدام می شـود. تـا کـی بایـد دوسـتان شـما بـا ایـن شـکنجه های 

جسـمی و روحـی بـه سـر برنـد؟ امـام سـّجاد؟ع؟ پـس از شـنیدن سـخنان جابـر بـا تأّثـر 

شـدید سـر بـه آسـمان گرفـت و لختـی بـا خـدا بـه مناجـات و دعـا پرداخـت و سـپس 

فرزنـد برومنـدش حضـرت امـام محّمدباقـر؟ع؟ را طلبیـد و فرمـود: 

بـرو و همـان نخـی را کـه  بـه مسـجد جـّدت رسـول اهلل؟ص؟  فرزنـدم! فـردا صبـح 

جبرئیل برای رسول خدا آورده به دست بگیر و آن را بسیار آرام حرکت بده و مواظب 

بـاش حرکـت شـدید نباشـد کـه همـۀ مردم هـاک خواهند شـد. جابر می گویـد: من از 

ایـن سـخن تعّجـب کـردم و فـردا صبـح با اشـتیاق تمام برای دیـدن کار حضرت امام 

باقـر؟ع؟ بـه سـمت مسـجد رفتـم و آن حضـرت را دیـدم. وارد مسـجد شـدند و بـه مـن 

فرمودنـد: بیـا تـا گوشـه ای از قـدرت الهـی را بنگری. پدرم به من دسـتور داده اند ُرعبی 

در دل ایـن مـردم بیفکنـم کـه شـاید متنّبـه شـوند. امـام ابتـدا دو رکعت نمـاز خواندند 

و پـس از آن، صـورت روی خـاک نهادنـد و بـا خـدا مناجاتـی کردنـد و سـر برداشـتند و 

دسـت در بغـل کردنـد و نخـی بسـیار نـازک کـه بـوی مشـک از آن بـه مشـام می رسـید 

بیـرون آوردنـد و یـک سـر آن را بـه دسـت مـن دادنـد و فرمودند: برو فان نقطه بایسـت. 

طبق دسـتور عمل کردم. سـر نخ را گرفتم و رفتم و در آن نقطه ایسـتادم. متوّجه شـدم 

کـه امـام؟ع؟ خیلـی آهسـته و آرام آن نـخ را حرکـت دادنـد؛  آن گونـه کـه مـن احسـاس 

حرکـت نکـردم و آنـگاه فرمودنـد: نـخ را رهـا کـن. امـام آن را جمـع کردنـد و در آسـتین 

خـود نهادند. 
مـن عـرض کـردم: مـوالی مـن، نتیجـۀ کار چه شـد؟ فرمودند: از مسـجد بیـرون برو 
و بنگـر کـه مـردم چـه وضعـی دارند. از مسـجد که بیـرون رفتم، دیـدم غوغای عجیبی 
ویـران شـده و سـقف ها  را گرفتـه و خانه هـا  گـرد و خـاک فضـا  و  آمـده  اسـت؛  زلزلـه 
فروریختـه اسـت و هـزاران نفـر از مـرد و زن زیـر آوار رفته انـد و صـدای ضّجـه و شـیون از 
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همـه جـا بلنـد اسـت و مـردم رو بـه مسـجد می آینـد. مـن هـم بـه مسـجد آمـدم و دیدم 
جمعیـت دور امـام باقـر؟ع؟ را گرفتـه و بـا تضـّرع تمـام التمـاس دعـا می کننـد و هیـچ 
خبـر ندارنـد کـه به وجـود آورنـدۀ آن حادثـه، خـوِد آن حضـرت بـوده اسـت. امـام مـردم 
را بـه نمـاز و دعـا و دادن صدقـات ترغیـب می فرمـود. آنـگاه بـه جابـر فرمـود: ای جابـر! 
بـه خـدا قسـم! مـن اگـر بخواهـم، بـه اذن خـدا در یـک لحظه زمیـن را زیـر و رو می کنم و 
احـدی را باقـی نمی گـذارم؛ ولـی مـا تسـلیم امـر خـدا و مقـّدرات او هسـتیم. مـن فقـط 

خواسـتم طبـق امـر پـدرم ُرعبـی در دل هـا ایجـاد کـرده باشـم. بعـد فرمودنـد: 

ْنَقَذُكُم اهَّلُل َو ِبَنا َهَداُكْم؛ 
َ
»َيا َجاِبُر ِبَنا َو اهَّلِل أ

به خدا قسـم! به وسـیلۀ ما خدا شـما را نجات داده و به وسـیلۀ 

ما شـما را هدایت کرده اسـت«. 

ْم؛ 
ُ

ك  َرّبِ
َ

ْم َعى
ُ

ك
َ
َنا ل

ْ
ل

َ
ُن َو اهَّلِل َدل ْ َ

»ن

بـه خـدا قسـم! مـا شـما را بـه راه حـق و حیـات ابـدی راهنمایـی 

کرده ایـم«. 

ْم؛ 
ُ

ْيك
َ
ْوَرْدَنا َعل

َ
ْيَنا َما أ

َ
وا َعل

ُ
 َتُرّد

َ
ِيَنا َو ل ْمِرَنا َو َنْ

َ
»َفِقُفوا ِعْنَد أ

ـف کنیـد و از دسـتورهای مـا 
ّ
آنجـا کـه امـر و نهـی مـا هسـت، توق

نکنیـد«.  ـف 
ّ
تخل

ْيَنا؛  1 
َ
 َعل

َ
ْن ُيَرّد

َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
 َو أ

ُّ
َجل

َ
ا ِبِنَعِم اهَّلِل أ

َ
»َفِإّن

مـا بـه لطـف خـدا، باالتـر از ایـن هسـتیم کـه در رفتـار و گفتارمـان 

خطایـی رخ دهـد و کسـی بتوانـد بـر مـا خـرده گیـری کنـد«. 

ه مانند حلقه های زنجیر
ّ

اّتصال عقاید َحق

همچنانکـه قبـًا هـم اشـاره شـد افـراد جاهلـی بـدون این کـه معنـای حـرف خـود 

1. حدیث جابر، بحار األنوار، ج 46، صفحات 274 تا279. 
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را بفهمنـد، می گوینـد: مـن خـدا را قبـول دارم اّمـا پیغمبـر را قبـول نـدارم، یـا پیغمبـر 

را قبـول دارم ولـی امـام را قبـول نـدارم. دیگـری می گویـد: مـن قـرآن را قبـول دارم ولـی 

حدیـث را قبـول نـدارم. سـّومی می گویـد: مـن همـه را قبـول دارم ولـی فقهـا را قبـول 

منصـف  عقـای  وگرنـه  اسـت؛  مغرضانـه  یـا  جاهانـه  سـخنان  ایـن  تمـام  نـدارم. 

می داننـد کـه عقایـد حّقـه ماننـد حلقه هـای زنجیـر بـه هـم مّتصلند. یک حلقـه را که 

گرفتیـم، تمـام حلقه هـا دنبـال هـم می آینـد. اعتقـاد صحیـح از »خـدا« آغـاز می شـود 

و بـه »فقیـه« ختـم می گـردد. 

حـاال اگـر کسـی الـف خـدا را نگویـد و اعتقـاد بـه او نداشـته باشـد، راحـت اسـت؛ 

ولـی خـدا را کـه پذیرفـت، دنبالـش اعتقـاد بـه پیامبـر و قـرآن و امـام و حدیـث و فتوای 

فقیـه در زمـان غیبـت خواهـد آمـد. یکـی را کـه رّد کـرد، همـه را رّد کـرده اسـت. 

حضرت مهدی؟جع؟  حافظ نظام عالم 

بـاری! مـا شـیعۀ امامّیـه معتقدیـم، حضـرت مهـدی موعـود؟ع؟ تشـکیل دهنـدۀ 

د شـده 
ّ
حکومـت واحـد جهانـی بـه تقدیـر خداوند حکیم، قرن هـا پیش، از مادر متول

و هم اکنـون در کنـف حمایـت خـدا زنـده و سـالم اسـت و غائـب، تـا شـرایط ظهـورش 

فراهـم گـردد. البّتـه آن حضـرت تنهـا کارش اصـاح جامعۀ بشـر و اقامۀ قسـط و عدل 

در روی زمیـن نیسـت تـا گفتـه شـود خلقـت قبـل از زمـان ظهـورش چه فایـده ای دارد؛ 

 مـا بـر اسـاس براهیـن عقلـی و نقلی معتقدیم، عالـم امکان روی تقدیـر خداوند علیم 

حکیـم بایـد در پرتـو نـور وجـود انسـان کاملـی کـه از او تعبیـر بـه »ولـّی« می شـود، تدبیـر 

و تنظیـم گـردد و آن انسـان کامـل پـس از شـهادت یازدهمیـن امـام، حضـرت امـام 

عسـکری؟ع؟ وجـود اقـدس امـام حجـة بـن الحسـن المهـدی؟جع؟ می باشـد که به 

اذن خـدا تکوینـًا حافـظ نظـام عالم اسـت. 
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َماُء؛1  ْرُض َو الّسَ
َ ْ
َوَرى َو ِبُوُجوِدِه َثَبَتِت ال

ْ
»ِبُيْمِنِه ُرِزَق ال

روزی روزی خـواران از کـف بـا کفایـت او می رسـد و آسـمان و زمیـن 

بـه اشـراق خورشـید وجـود انورش ثبـات و بقا دارد«. 

بسـان  کائنـات،  و  دریـا  همچـون  او  قالب هـا«.  ریزنـد  فـرو  کنـد  نـازی  گـر  »کـه 

ـد بـرق اسـت و کائنـات، 
ّ
جوی هـای منشـعب از دریاسـت. او همچـون دسـتگاه مول

ماننـد المپ هـای روشـن شـدۀ از مرکـز. آفتـاب وجـود انـور او باید بتابد و ابـر رحمت او 

بایـد ببـارد و نسـیم لطـف و عنایـت او بایـد بـوزد تـا باغسـتان عالم به شـادابی هسـتی 

برسـد و بـه محصـول نشـیند کـه: 

ْهِلها؛2 
َ
َْرُض ِبا ْ

ساَخِت ال
َ
ُة ل ّجَ ُ  الْ

َ
ْو ل

َ
»ل

اگر حّجت خدا روی زمین نباشد، اهل زمین نابود می گردند«. 

گونی زمین بدون حّجت خدا واژ

 از جملـه شـئون عمـدۀ امـام، »حفـظ نظـام عالـم« اسـت یعنی بقـاء و ثبات عالم 

امـکان از زمیـن و آسـمان ها و کّل کائنـات، تکوینـًا بـه جعـل الهـی، بسـته بـه وجـود 

اقـدس امـام ؟ع؟ اسـت. او بـرای عالـم ماننـد روح بـرای بدن اسـت. در دعـای عدیله 

می خوانیـم: 
َماُء؛  3  ْرُض َو الّسَ

َ ْ
َوَرٰى َو ِبُوُجوِدِه َثَبَتِت ال

ْ
»ِبُيْمِنِه ُرِزَق ال

روزی روزی خـواران از کـف بـا کفایـت امـام می رسـد و آسـمان و 

زمیـن در پرتـو نـور وجـود او ثبـات و بقـا می یابـد«. 

غایب و ظاهر بودن او در این جهت یکسان است؛  آن گونه که خورشید از حیث 

1. دعاء العدیلة الکبیر.
گون آمده است.  گونا كافی، ج 1، ص 179، ضمن روایات متعّدد به عبارات   .2

3. مفاتیح الجنان، ص 85. 
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اثرگذاری در پرورش موجودات زمینی، آشـکار و با پشـت ابر بودنش یکسـان اسـت و 

بـه تعبیـری، امـام؟ع؟ از جنبـۀ والیـت تکوینـی و ابقاء نظام عالم حاضر اسـت و هرگز 

غایـب نیسـت و تنهـا از جنبـۀ والیـت تشـریعی و اقـدام بـه تشـکیل حکومـت و اقامـۀ 

قسـط وعدل اجتماعی، غایب اسـت و ظاهر نیسـت. 

د شـده و زنده باشـد ولی غایب! 
ّ
بنابراین امام باید در عالم طبیعت از مادر متول

تـا قانـون وسـاطت در اسـتفاضه از منبـع فّیـاض و افاضـه بـه عالـم امـکان دوام یابـد و 

لحظـه ای تعطیـل نگردد کـه فرموده اند: 
ْهِلها؛  1 

َ
َْرُض ِبا ْ

ساَخِت ال
َ
ُة ل ّجَ ُ  الْ

َ
ْو ل

َ
»ل

اگـر انـدک زمانـی حّجـت در روی زمیـن نباشـد، زمیـن اهلـش را 

می بلعـد«.  و  می بـرد  فـرو  خـود  در  را[  ]سـاکنانش 

و در عیـن حـال بایـد از چشـم انداز مـردم پنهـان باشـد تا صدمه ای از شـرار آدمیان 

ـد قبـل از زمـان ظهـورش، بسـتن راه عـذر 
ّ
بـه وجـود اقدسـش نرسـد. فایـدۀ دیگـر تول

بـه روی بهانـه جویـان اسـت کـه نگوینـد: اگـر امـام معصومـی از جانـب خـدا معّیـن 

ـد سـاخته و 
ّ
شـده بـود، از او اطاعـت می کردیـم. خـدا امـام را آفریـده و از مـادر نیـز متول

آماده اسـت. شـما خود را شایسـتۀ اطاعت از وی بنمایید تا ظاهر گردد و به اصاح 

اجتماعـی بپـردازد. 

 بر این است که باید در تمام زمان ها که قرآن در میان اّمت 
ّ

»حدیث ثقلین« دال

هسـت، در کنـارش فـردی از عتـرت؟مهع؟ باشـد تـا ُمبّیـن ُمْجَمـات آن گـردد و اّمـت را 

از ضالـت و انحـراف بـازدارد و آن فـرد، امـروز امـام حّجـة بن الحسـن المهدی؟جع؟ 

اسـت کـه مـا شـیعۀ امامّیـه بـر اسـاس عمـل بـه آن حدیـث شـریف، سـر بـه آسـتان آن 

امـام معصـوم نهاده ایـم و ایشـان را مبّیـن قـرآن کریـم می دانیم.

گون آمده است.  گونا كافی، ج 1، ص 179، ضمن روایات متعّدد به عبارات   .1
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م:� س� ��� ���� ع��

ر�ت ولی عصر؟جع؟ �ب�ت حصظ �ی
س�ب�ب �ظ

به گفتۀ خواجه نصیر طوسی؟حر؟: 

ْطٌف آَخٌر َوَعَدُمُه ِمّنا؛1 
ُ
ُفُه ل ْطٌف َو َتَصّرُ

ُ
»ُوُجوُدُه ل

وجـود و هسـتی او لطـف اسـت و تصـّرف او بـرای اصـاح عالـم، 

لطف دیگری اسـت و فراهم نگشـتن شـرایط ظهور و تصّرفش به 

خاطـر قصـور و تقصیـر از ناحیـۀ ماسـت«. 

خـدا بـا آفریـدن »ولـّی« و مجّهـز سـاختن او بـه تمـام جهـازات هدایـت، در واقـع 

بـر جامعـۀ بشـر تمـام کـرده کـه نگوینـد، مـا ولـّی معصومـی نداشـتیم کـه  را  حّجـت 

تحـت والیـت او در مسـیر زندگـی حرکـت کنیـم و سـعادت هـر دو جهانـی خـود را بـه 

دسـت آوریـم. او را آفریـده و بـا همیـن بـدن عنصـری بـه میـان بشـر آورده اسـت چـون 

روح مجـّرد نمی شـود بـا بشـر تمـاس بگیـرد و الگـوی زندگـی آنهـا باشـد. بایـد ماننـد 

سـایر افراد بشـر با بدن جسـمانی باشـد. البّته برای اینکه از شـّر طاغیان بشـر در امان 

1. منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )خوئی(، ج 20، ص 327.



375

� ��� �و�رو��ی ��
آ
�� �������� ��� ������ع�������ر� ������

باشـد و کشـته نشـود، بایـد از دیده هـا غایـب باشـد و در پرتـو قـدرت مطلقـۀ خـدا عمـر 

طوالنـی داشـته و تحـت تأثیـر گذشـت زمـان قـرار نگیـرد و پیـر نشـود. 

مرحـوم صـدوق؟وضر؟ نقـل می کنـد راوی از امـام صـادق؟ع؟ این چنین شـنید که 

می فرمود: 

 ُمْبِطٍل؛ 
ُّ

 ِمنا يرتاُب فهیا كل
َ

ْمِر َغيَبًه لُبّد َ ْ
»ِاّنَ ِلصاِحِب هذا ال

بـه یقیـن صاحـب ایـن امـر ]امـام عصـر؟جع؟ [ غیبتـی ]طوالنـی[ 

خواهـد داشـت، آنچنانکـه هـر آدم باطل خـواه ]بهانه جویـی[ در 

امـر امامـت او بـه شـّک و تردیـد مبتـا می گـردد. 

راوی سؤال می کند یابن رسول اهلل! چرا او باید از نظرها غایب باشد؟ فرمود: 

َنا ِف َكْشِفِه؛ 
َ
ْ ُيْؤَذْن ل ْمٍر لَ

َ
»ِل

ما از جانب خدا مأذون نیستیم که سّر این مطلب را فاش کنیم«. 

بعد فرمود: 
 َبْعَد ُظُهوِرِه؛  1 

َّ
ِشُف ِإل

َ
 َيْنك

َ
ِة ِف َذِلَك ل َ ْ

ك ِ
ْ

»ِإّنَ َوْجَه ال

رمز حکمت غیبتش بارز نخواهد شد تا وقتی که خودش ظهور کند«. 

ماقـات  جریـان  بـه  را  زمـان؟جع؟  امـام  غیبـت  امـر  صـادق؟ع؟  امـام  آنـگاه 

خضـر؟ع؟  حضـرت  کـه  فرمـود  تشـبیه  خضـر؟امهع؟  حضـرت  بـا  موسـی  حضـرت 

کارهایـی انجـام مـی داد و حضـرت موسـی؟ع؟ کـه از رمـز آن کارهـا آگاه نبـود اعتراض 

می کـرد تـا هنـگام فـراق و جدایی شـان کـه رسـید جنـاب خضـر؟ع؟ رمـوز کارهایش را 

برای جناب موسـی؟ع؟ آشـکار سـاخت که سـّر سـوراخ کردن کشـتی و ُکشـتن آن پسر 

بّچـه و مسـتقیم سـاختن دیـواِر در شـرف انهـدام چـه بـوده اسـت. 

مسـألۀ غیبـت طوالنـی امـام عصـر؟جع؟ نیـز رازی دارد کـه تـا آن حضـرت ظهـور 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 91. 
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نکـرده اسـت عیـان نخواهـد شـد. سـپس امـام؟ع؟ در ادامـۀ سـخن فرمـود: 

ِسـّرٌ  َو  اهَّلِل  ْمـِر 
َ
أ ِمـْن  ْمـٌر 

َ
أ ْمـَر 

َ ْ
ال ا 

َ
َهـذ ِإّنَ  راوی(  َفْضل)اسـم 

ْ
ال »یاْبـَن 

 َحِكٌم 
َّ

ـُه َعـّزَ َو َجـل
َ
ّن

َ
ِمـَن اهَّلِل َو َغْيـٌب ِمـْن َغْيـِب اهَّلِل َو َمـَى َعِلْمَنـا أ

ِشـٍف 
َ

ـٌة َو ِإْن َكاَن َوْجُهَهـا َغْيَر ُمْنك َ
ْ

َهـا ِحك
َّ
ـُه ُكل

َ
ْفَعال

َ
ّنَ أ

َ
ْقَنـا ِبـأ

َ
َصّد

َنا؛  1 
َ
ل

حقیقـت اینکـه ایـن امـر ]غیبـت طوالنـی امـام عصـر؟جع؟[ امری 

اسـت از امـور مربـوط بـه خداونـد تعالـی و سـّری اسـت از اسـرار 

خـدا و مطلـب پنهانـی اسـت از مطالـب پنهـان خـدا مـا وقتـی ایـن 

را دانسـتیم و معتقـد شـدیم کـه خداونـد عّزوجـّل حکیـم اسـت، 

تصدیـق می کنیـم کـه تمـام کارهـا و گفتارهایـش بر اسـاس حکمت 

اسـت اگرچـه رمـز و راز حکمتـش بـرای مـا روشـن نباشـد«. 

مـا اعتقـاد بـه اصـل حکمـت در کارهـای خـدا داریـم نـه علـم بـه راز و رمـز حکمت 

آنهـا. البّتـه ممکـن اسـت مـا بـه فوایـد حکیمانـه ای از آن پـی ببریـم، اّمـا نمی توانیـم 

ـت اصلـی و واقعـی آن پـی ببریـم و لـذا از خـود حضرتـش نیـز در زمـان غیبـت 
ّ
بـه عل

صغـری از طریـق مکاتبـه و ارسـال نامـه بـه وسـیلۀ ُنـّواب خـاص سـؤاالتی در این باب 

می شـد و جـواب از ناحیـۀ مقّدسـه می آمـد. 

پاسخ حضرت ولی عصر؟جع؟ 

از جملـه اینکـه جنـاب محّمدبـن عثمـان دّومیـن نایـب خـاّص امـام؟ع؟ ضمـن 

ـت غیبـت سـؤال می کنـد و آن حضـرت در جواب مرقـوم فرموده اند: اّما 
ّ
نامـه ای از عل

ـت غیبـت مـن، بدان کـه خدا فرموده اسـت: 
ّ
سـؤال تـو راجـع بـه عل

ُكْم؛��2  ُس��ْ
ْم���َ

ُ
ك

َ
َد�ل �بْ

ُ��� ْ�� �َء��إِ
َ �ی
ْ ��
َ�
�� ���َع��ْ

ُ
ل
َ�
ْس�

َ����
َ
���ل ُ���َ

آ
�� َ�� �ی ِ ��

َّ
َه���ل ُّ �ی

َ�
��� َ >�ی

1. بحار األنوار، ج 52، ص 91. 
2. سوره  مائده، آیۀ 101. 
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ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگز سؤال نکنید از چیزهایی 

که اگر برای شما آشکار شود ناراحتتان می کند<. 

مطالبـی هسـت کـه دانسـتن آن مطالـب بـه صـاح شـما نیسـت راجـع بـه آنهـا 

چیـزی نپرسـید کـه نیـروی عقـل و درک شـما قاصـر از نیـل بـه حقایـق آنهاسـت و چـه 

بـه جـا گفتـه اسـت ایـن شـاعر: 

 ِخيَط ِمْن َنْسِج ِتْسَعٍه
ً
يصا ِ

َ
َعْن َمعاِليِه قاِصٌرَو ِاّنَ ق

ً
َو ِعْشريَن َحْرفا

بـه یقیـن پیراهنـی کـه از بیسـت و نه حـرف از حروف الفبا دوخته 

شـده اسـت از احاطه به مقام بلند مرتبۀ او نارسـا خواهد بود. 

دیگری گفته است: 

ــُه
ُ
 َجلل

َّ
ْحــاِن َجــل ــُم ِللّرَ

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
ِتــِه یَتَغْمَغــُما

َ
َو ِســواُه ِف  َجهال

ــا ّنَ
َ
ــوِم َو ا

ُ
ُعل

ْ
ــراِب َو ِلل ــُممــا ِللّتُ

َ
یْعل ل  ــُه 

َ
ّن

َ
ا ــَم 

َ
ِليْعل َيْســَعی 

ــای حقیقــی اش از آِن ذات اقــدس حضــرت رحمــان  ــه معن ــم ب عل

اســت و بــس؛ مــا ِســوای او همــه در دریــای جهالــت دســت و 

پــا می زننــد. خــاک کجــا و علــم و دانایــی کجــا، او می کوشــد تــا 

بدانــد کــه نمی دانــد. 

همیـن کـه آدم بفهمـد کـه نمی فهمـد در حـّد خـود علـم اسـت و ایـن نصیـب هـر 

؛1�
ً
م�

ْ
��ِعل ِ

ْد�� ِ �ر� ِ
ْل�َر�بّ

خـار و خسـی هـم نمی شـود. به رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب شـده: >���ُ

بـه  منسـوب  علی الّظاهـر  نیـز  مضمـون  ایـن  �.>� �� �� �ی �ب علمم� �� �ب �! ��� ���� �� ��� گ�:� �ب

فخـررازی صاحـب »تفسـیر کبیـر« از علمـای معروف سـّنی اسـت که می گویـد: پس از 

هفتـاد سـال سـعی و تـاش شـبانه روزی در مسـیر تحصیـل علـم و دانـش، »تـا بدانجـا 

رسـید دانـِش مـن کـه بدانـم همـی کـه نادانـم«. 

1. سورۀ طه، آیۀ 114. 
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نایـب  عثمـان  محّمدبـن  جنـاب  بـرای  توقیعشـان  ادامـۀ  در  امـام؟ع؟  بـاری 

فرمودنـد:  مرقـوم  خاّصشـان 

 َو َقـْد َوَقَعـْت ِف ُعُنِقـِه َبْيَعٌة 
َّ

َحـٍد ِمـْن آَبـاِئ ؟مهع؟ ِإل
َ
ـْن ِل

ُ
ْ َيك ـُه لَ

َ
»ِإّن

ِمـَن  َحـٍد 
َ
ِل َبْيَعـَة   

َ
ل َو  ْخـُرُج 

َ
أ ِحـَن  ْخـُرُج 

َ
أ ِإّنِ  َو  َزَماِنـِه  ِلَطاِغَيـِة 

ُعُنـِي؛  1  ِف  َواِغيـِت  الّطَ

هیچ یک از آباء و پدران من از امامان؟مهع؟ در زمان خودشان مأمور 

به غیبت و پنهان شدن از مردم نبودند و لذا بر حسب شرایط تقّیه 

که پیش می آمد موّظف می شدند به بیعت طاغوت زمانشان گردن 

نهند. ولی من مأمور به غیبت و پنهان گشتن از مردم هستم تا وقتی 

که خروج می کنم و ظاهر می شوم در شرایطی قرار گیرم که موّظف 

به گردن نهادن بر بیعت احدی از طاغوت های زمان نباشم«. 

باز در ادامۀ توقیع شریف فرموده اند: 

ِإَذا  ـْمِس 
َ

ِبالّش الْنِتَفـاِع 
َ

َفك َغْيَبـِت  ِف  ِب  اِلْنِتَفـاِع  َوْجـُه  ـا  ّمَ
َ
أ »َو 

ـَحاُب؛  الّسَ ْبَصـاِر 
َ ْ
ال َعـِن  ـا  َبْتَ َغّيَ

زمـان  در  مـن  وجـود  از  مـردم  شـدن  بهره منـد  چگونگـی  اّمـا  و 

غیبـت، بسـان بهره منـد شـدن از خورشـید اسـت هنگامـی کـه در 

گـردد«.  پنهـان  از چشـم ها  ابـر  پـردۀ  پـس 

وجوه تشبیه امام عصر؟جع؟ به آفتاب

عّامـه مجلسـی؟وضر؟ ذیـل بیـان امـام؟ع؟ کـه نقـل شـد می فرمایـد: تشـبیه امـام 

غایـب بـه آفتـاب پـس پـردۀ ابـر، اشـاره بـه امـوری دارد از جملـه: 

وجه اّول اینکه خورشـید در عین حال که در پس پردۀ ابر از دیده ها پنهان اسـت 

1. بحار األنوار، ج 53، ص 180. 
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تمـام موجـودات منظومـۀ خـود را اعـّم از جمـادات و نباتـات و حیوانـات با اشـراق نور 

و بـذل حـرارت از مرکـز خـود تغذیـه می کنـد و رشـد و نمّوشـان می دهـد. وجـود اقـدس 

امـام عصـر؟جع؟ نیـز کـه در پـس پـردۀ غیبـت و از دیده هـا پنهـان اسـت، در عیـن 

حـال بـه اذن و تقدیـر خداونـد، َمْجـرای فیـض الهی اسـت و تمام برکات هسـتی اعّم 

از مـاّدی و معنـوی در پرتـو وجـود اقـدس او بـه تمامـی کائنـات افاضـه می گـردد. 

در جملـه ای هـم کـه از خـوِد آن حضـرت در روزهـای اّول والدتـش منقـول اسـت 

آمـده اسـت: 
ْهِل َو ِشيَعِت؛  1 

َ
َء َعْن أ

َ
َبل

ْ
ْوِصَياِء َو ِب َيْدَفُع اهَّلُل ال

َ ْ
َنا َخاَتُ ال

َ
»أ

من خاتم اوصیاء و آخرین کسانی ]از نسل امامان[ هستم ]که 

هر یک در زمان خود، حافظ نظام عالم و دافع باها بوده اند 

و بعد از من دیگر کسی دارای این عنوان و این منصب نخواهد 

بود[ و خدا به وجود من از خاندان و شیعیانم دفع با می کند«. 

ضمن توقیعی هم که به افتخار شیخ مفید؟وضر؟ صادر شده فرموده است: 

 َذِلـَك 
َ

ـْو ل
َ
 َناِسـَن ِلِذْكِرُكـْم َو ل

َ
ـْم َو ل

ُ
َراَعاِتك ـا َغْيـُر ُمْهَمِلـَن ِلُ

َ
»ِإّن

ْعـَداُء؛  2 
َ ْ
ـُم ال

ُ
َمك

َ
َواُء َو اْصَطل

ْ َّ
ـُم الـأ

ُ
 ِبك

َ
َنـَزل

َ
ل

ما هیچگاه از مراعات حال شما دریغ نمی ورزیم و شما را فراموش 

نمی کنیم و اگر این نبود، از همه طرف با بر شما نازل می شد و 

دشمنان نابودتان می کردند«. 

وجـه دّوم از وجـوه تشـبیه امـام غائـب بـه خورشـیِد پـس ابـر اینکـه آدمیـان در هـر 

لحظـه انتظـار دارنـد کـه بـر حسـب جریـان طبیعـی آن پـردۀ ابـر کنـار بـرود و آفتـاب بـر 

همـه جـا بتابـد. همچنیـن دوسـتان و شـیعیان امـام غائـب؟ع؟ نیـز در همـه جـا و 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 30. 
2. همان، ص 174. 
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در همـه حـال انتظـار ایـن را دارنـد کـه بـر حسـب اذن و تقدیـر الهـی پـردۀ غیبـت از 

مقابلشـان برداشـته شـود و خورشـید جهان آرای وجود اقدس امام ظاهر گردد و عالم 

را بـا نـور آسـمانی خویـش منـّور سـازد. 

ْنصـاِرِه َو 
َ
ْعواِنـِه َو ا

َ
نـا ِمـْن ا

ْ
َفـَرَج َو اْجَعل

ْ
ـل ِلَوليـک ال ُهـّمَ َعّجِ

ّ
لل

َ
»ا

ِلُظُهـوِرِه«. ْنَتِظريـَن  ُ ِمـَن الْ

وجـه سـّوم از وجـوه تشـبیه امـام بـه آفتـاب اینکه برای اثبـات وجود آفتـاب، آدمی 

جـز بـه چشـم سـالم به چیز دیگـری احتیـاج ندارد. 

آفتــاب دلیــل  آمــد  َار دلیلت باید از وی رو متابآفتــاب 

بهتریـن دلیـل بـر وجـود آفتـاب خـوِد آفتـاب اسـت. تـو همیـن قـدر روی از آفتـاب 

بـر مگـردان و چشـم خـود را بـاز کـن آنـگاه خواهـی دیـد کـه همـه جـا جلـوه گاه آفتـاب 

اسـت. آری آن چشـم نابیناسـت کـه منکـر آفتـاب عالمتـاب اسـت. 

که دو چشمم روشن و ناَمْرَمد استمــادح خورشــید مــّداِح خــود اســت

آن کــس کــه خورشــید را بــه روشــن بــودن می ســتاید، در واقــع خــود را بــه داشــتن 

ــا ایــن  ــز ب چشــمی ســالم و روشــن بین می ســتاید، آفتــاب وجــود اقــدس امــام؟ع؟ نی

همــه دالیــل روشــن از آیــات کریمــۀ قــرآن و روایــات رســیده از رســول خــدا؟ص؟ و ائّمــۀ 

هــدی؟مهع؟ بــرای هــر انســان عاقــل اندیشــمند منصــف به راســتی از آفتــاِب آســمان 

بارزتــر و آشــکارتر اســت. 

و لـذا تنهـا چیـزی کـه بـرای اثبـات وجـود آن نـور اقـدس اعـا الزم اسـت، داشـتن 

عقـل و فکـری سـالم و قلبـی مطّهـر از پلیـدی لجـاج و عنـاد و اسـتکبار اسـت تـا آدمی 

در آیـات قـرآن کریـم بـا اسـتمداد از روایـات تفسـیری اهـل بیـت؟مهع؟ و روایـات فـراوان 

دوازدهـم؟ع؟  امـام  اقـدس  وجـود  شـخص  دربـارۀ  معصومیـن؟مهع؟  یک یـک  از  کـه 

رسـیده اسـت بیندیشـد، آنـگاه اسـت کـه تصدیق خواهـد کرد که وجود آن خورشـید 
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جهانتـاب انصافـًا از وجـود آفتـاب آسـمان برایـش بارزتـر اسـت. 

نفیـس  کتـاب  کـه  می شـود  توصیـه  محتـرم  عزیـز  جوانـان  آقایـان  بـه  رو  ایـن  از 

تقلیـد  عظـام  مراجـع  از  صافـی«  اهلل  »آیـت  حضـرت  تألیـف  کـه  را  »منتخب االثـر« 

از  کـه  احادیثـی  اسـت.  جامعـی  کتـاب  خـود  حـّد  در  کـه  فرماینـد  مطالعـه  اسـت 

از  یعنـی  قائـم؟ع؟ رسـیده اسـت  بـه حضـرت مهـدی  راجـع  چهـارده معصـوم؟مهع؟ 

رسـول خـدا؟ص؟ تـا خـود امـام دوازدهـم؟ع؟ در آن کتـاب بـه ترتیب خوبـی جمع آوری 

شـده اسـت. از خداونـد توفیـق مطالعـه و تحقیـق در معـارف دینـی را بـرای همـگان 

خواسـتاریم. 

شعاع انوار شمس والیت 

ابـر  پشـت  آفتـاب  بـه  غایـب  امـام  تشـبیه  مـورد  در  مجلسـی؟حر؟  عّامـۀ  مرحـوم 

می فرمایـد: تابـش نـور آفتـاب بـر اماکـن و مسـاکن، بسـته بـه مقـدار بـاز بـودن فضـا و 

نبـودن موانـع اسـت.1 هـر خانـه ای کـه درها و پنجره هایـش باز و پرده هایش باال باشـد، 

بـه همـان مقـدار از نـور آفتـاب برخـوردار خواهـد بـود. مـا هـم فضـای قلب و جـان خود 

بیشـتر  کنیـم،  پـاک  نفسـانی  قـات 
ّ
تعل و  اخاقـی  رذایـل  از  بتوانیـم  بیشـتر  هـر چـه  را 

می توانیـم از تابـش انـوار شـمس والیـت بهره منـد گردیـم و هـر چـه پرده هـا آویخته  تـر و 

در و پنجره هـا بسـته تر و آلودگـی بـه رذایـل بیشـتر باشـد، طبیعی اسـت کـه از تابش نور 

شـمس والیـت بی بهره تـر خواهیـم بـود. 

که آفتاب شهودت بتابد از روزنتو بام خانۀ دل را تمام روزن کن

کسـی کـه سـقف خانـه اش را بـاز کـرده اسـت، طبعـًا آفتـاب هـم بـر آن خانه خوب 

می تابـد و اگـر بتوانـد خـودش زیـر آسـمان بـرود و مسـتقیمًا در برابـر آفتـاب قـرار بگیـرد، 

طبیعـی اسـت کـه غـرق در نـور خواهـد شـد و چـه لطیف و زیبا گفته اسـت شـاعر که: 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 94. 
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عــروس حجلــۀ قــرآن نقــاب آنگــه برانــدازد

که دارالملک ایمان را مجّرد بیند از غوغا  1

اگـر عـروس زیبـا بخواهـد نقـاب از چهـرۀ خـود بـردارد، دو شـرط دارد: یکـی ایـن 

کـه دامـادی مناسـب او پیـدا شـود و در حجلـه حاضـر باشـد و دیگـر ایـن کـه حجلـه از 

بیگانـگان و نامحرمـان خالـی گـردد. در ایـن صـورت اسـت کـه عـروس زیبـا بـا کمـال 

آزادی نقـاب از چهـره بـر مـی دارد. بـه قـول اهـل علـم: 

؛ 
ً
ِ كرَيٍة َفْحل

ّ
 َو ِاّنَ ِلكل

ً
ْهل

َ
ِ َصناَعٍه ا

ّ
»ِاّنَ ِلكل

هر فّنی برای خود اهلی دارد و هر دختر ارزشمندی همسر مناسب 

خود می طلبد«. 

 اینـک عـروس حضـرت قـرآن، تنها داماد مناسـبش وجود اقدس ولـّی زمان، امام 

حّجـة بـن الحسـن ؟جع؟ اسـت کـه اکنـون بر اثـر فقدان شـرایط، در پس پـردۀ غیبت 

اسـت و در غیـاب او دنیـا پـر از نامحرمـان شـده اسـت و در چنیـن موقعـی، ممکـن 

نیسـت عـروس قـرآن حجـاب و نقـاب از چهـره بـردارد. 

تـا زمینـۀ تطهیـر قلـوب از رذایـل بـه قدر کافـی فراهم نشـود، آن داماد مناسـِب این 

عـروس، قـدم بـه حجله نخواهد گذاشـت. 

رضا به قضای الهی در مسألۀ غیبت 

کر آن الزم است اینکه ما باید مسألۀ طول مّدت غیبت امام 
ّ

مطلب دیگری که تذ

عصر؟جع؟ را از مقّدرات حتمّیه و حکیمانۀ حضرت حق و جزء برنامه های اصاحی 

آن حضرت »ولی زمان« ارواحنا فداه بشناسیم و هرگز شک و تردید و اضطراب از این 

جهت در دل نداشته باشیم که پس چرا امام؟ع؟ ظهور و خروج نمی کند؟ 

گزیده فیه ما فیه. 1. مولوی، 
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بـا اینکـه ظلـم و جـور و فسـاد عالـم را فـرا گرفتـه اسـت، آیـا بهتـر نبـود کـه در ایـن 

ـی عالـم مـی زد؟ نـه، 
ّ
اوضـاع و احـوال امـام؟ع؟ ظاهـر می شـد و دسـت بـه اصـاح کل

راه  دل  بـه  چیـزی  خـود  از  دادن  خـدا  قضـای  بـه  رضـا  جـز  و  نیندیشـیم  این چنیـن 

ندهیـم و بـه زبـان جـاری نسـازیم. در دعایـی کـه در زمـان غیبـت، دسـتور خوانـدن آن 

را داده انـد ایـن جملـه را می خوانیـم: 

ـِذي 
َّ
ْمـِرَك ال

َ
ِ أ

 َطاَعـِة َوِلّ
َ

ْتـِن َعـى  ِدیِنـَك َو َثّبِ
َ

ْتـِن َعـى ُهـّمَ َفَثّبِ
َّ
»الل

ْمـَرَك َيْنَتِظـُر َو 
َ
ِتـَك َو أ ِقـَك َفِبِإْذِنـَك َغـاَب َعـْن َبِرّيَ

ْ
َسـَتْرَتُه َعـْن َخل

ِخيـَر 
ْ
 َتأ

َ
ـْرَت َو ل

َ
ّخ

َ
 َمـا أ

َ
ِحـّبَ َتْعِجيـل

ُ
 أ

َ
 َذِلـَك َحـّىَ ل

َ
ـْرِن َعـى َصّبِ

 َيْظَهـُر َو َقـِد 
َ

ْمـِر ل
َ ْ
ِ ال

 َوِلّ
ُ

 ِلَ َو َكْيـَف َو َمـا َبـال
َ

ُقـول
َ
 أ

َ
ـَت  َو ل

ْ
ل َمـا َعّجَ

ـْوِر؛  1  َ
ْ

ْرُض ِمـَن ال
َ ْ
ِت ال

َ َ
اْمَتـأ

بـار الهـا! مـرا در دینـت ثابـت قـدم نگـه دار و چنانم کـن که مطیع 

ولـّی امـرت باشـم. همـان کـس کـه او را از َخلَقـت مسـتور کـردی و 

او بـه اذن تـو از بندگانـت غایـب شـده و منتظـر امـر و فرمـان تـو 

می باشـد تـا قیـام بـه اصـاح عالـم بنمایـد. حـال ای خـدا! در ایـن 

مصیبـت غیبـت، بـه مـن صبـر عنایـت کـن تـا نـه خواهـان تعجیـل 

آنچـه کـه تأخیـرش را مقـّدر کـرده ای باشـم و نـه خواهـان تأخیـر 

آنچـه کـه تعجیلـش را مقـّدر کـرده ای باشـم؛ بلکـه در همـه حـال 

آنچـه را کـه تـو مقـّدر کـرده ای بخواهـم و جـز آن چیـزی نخواهم و 

هرگـز نگویـم چـرا چنیـن و چـرا چنـان شـد، چـه شـده کـه ولـّی امـر 

ظهـور نمی کنـد و حـال آنکـه زمیـن پـر از ظلـم و جـور شـده اسـت«. 

این سخنان، نشان جهالت و دخالت در کار خدا کردن است. البّته ما وظیفۀ 

دعا برای تعجیل فرج داریم، اّما این، غیر خواستاِر دگرگونی در مقّدراِت خداوندی 

1. بحار األنوار، ج 53، ص 187. 
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یعنی اگر دوستان ما صادق در اّدعای محّبت بودند، هیچگاه اعمالی که سبب 

که  صورتی  در  نمی دادند  انجام  دارد  نگه  دور  آنها  از  را  ما  و  گردد  ما  خاطر  رنجش 

محّبت به معنای واقعی اش، تحّولی عجیب در روح و جان محّب ایجاد می کند. 

محّب خدا بهره مند از الطاف بیکران خدا

در ایـن روایـت پرمحتـوا کـه از امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نقل شـده اسـت دّقت 

فرمایید: 

 
َ

ـُع َعـى
َ
 َشـییٍء ِاّل اْحَتـَرَق َو ُنـوُر اهَّلِل ل یْطل

َ
ـّرُ َعـى »ُحـّبُ اهَّلِل نـاٌر ل َيُ

ِتـِه َشـییٌء ِاّل َغّطـاُه َو  ْ َ
ضـاَء َو َسـاُء اهَّلِل مـا َيْظَهـُر ِمـْن ت

َ
َشـییٍء ِاّل ا

 َشـییٍء 
ُّ

يا ِبِه كل كْتـُه َو مـاُء اهَّلِل َيْ ـَب ِف َشـییٍء ِاّل َحّرَ ِریـُح اهَّلِل مـا َتَ

 
َّ

كل ْعطـاُه 
َ
ا اهَّلَل  َحـّبَ 

َ
ا ـْن  َ

َ
ف َشـییٍء   

ُّ
كل ِمْنـا  َيْنُبـُت  اهَّلِل  ْرُض 

َ
ا َو 

ـک؛  1 
ْ
ل ِ

ْ
ـک َو ال

ْ
ل ُ َشـییٍء ِمـَن الْ

حــّب خــدا آتشــی اســت کــه از کنــار هــر چــه بگــذرد، آن چیــز 

محتــرق می گــردد ]و خودّیــت خــود را از دســت می دهــد و فانــی 

در محبــوب می شــود[ نــور خــدا بــر هــر چــه بتابــد آن را روشــن 

می کنــد؛ آســمان ]رفعــت[ خــدا ســایه بــر هــر چــه بیفکنــد آن را 

در پوشــش خــود قــرار می دهــد؛ نســیم ]عنایــت[ خــدا بــر هــر چــه 

ــه همــه  ــَوَزد، آن را حرکــت می دهــد؛ آب ]رحمــت[ خداســت ک ِب

چیــز بــه وســیلۀ آن زنــده می شــود و زمیــن ]تربیــت[ خداســت کــه 

همــه چیــز در میــان آن می رویــد ]و بــه کمــال خــود می رســد[ پــس 

کســی کــه خــدا را دوســت بــدارد خــدا بــه او همــه چیــز از مالکّیــت 

و َمِلکّیــت اعطــا می کنــد«. 

1. بحار األنوار، ج 67، ص 23. 
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را در عمـق  مـرگ،  و  و حیـات  نسـیم  و  نـور  و  نـار  از  ایـن حقایـق  مـا  اگـر  بنابرایـن 

حـّب  از  درجـه  آن  می شـود  معلـوم  نمی یابیـم  شـاید  و  بایـد  آنچنانکـه  خـود،  جـان 

خـدا و اولیـای خـدا کـه منشـأ پیدایـش ایـن لطائـف اسـت؛ هنـوز در روح و جـان و 

قلـب مـا تحّقـق نیافتـه اسـت، ولـی در عیـن حـال خداونـد رحیـم کریـم و اولیایـش مـا 

را از دِر خانـۀ خـود طـرد نکرده انـد، بلکـه علی الـّدوام بـا تعلیـم ادعیـه و اوراد و اذکار 

و مناجـات، در مقـام جـذب و جلـب دل هـای مـا بـه سـوی درگاه رأفـت و رحمـت 

خـود می باشـند و هـر چـه قصـور و تقصیـر هسـت از ناحیـۀ مـا غفلـت زدگان و غوطه ور 

شـدگان در دریـای اوهـام و حـاالت زندگـی مـاّدی اسـت و چـه بسـیار الزم اسـت کـه 

در ایـن دعاهـا و مناجات هـا و زیارت هـا کـه یادمـان داده انـد و در واقـع گنجینه هـای 

اکتفـا  الفـاظ  تلّفـظ  بـه  تنهـا  و  بیندیشـیم  کمـی  گذاشـته اند  مـا  اختیـار  در  معـارف 

نکنیـم کـه زیـان و خسـران فـراوان خواهیـم داشـت. دسـتور داده انـد در زمـان غیبـت 

اگـر خواسـتید بـه وسـیلۀ مـا بـه خـدا تقـّرب جوییـد بگوییـد: 

اِنَّ آَياِتِه؛  ْيَك َيا َداِعَي اهَّلِل َو َرّبَ
َ
ُم َعل

َ
ل ٰ آِل ٰيس الّسَ َ

ٌم َعى
َ

»َسل

سـام بـر آل یاسـین سـام بـر تـو ای دعـوت کننده به خـدا و عارف 

بـه آیاتش«. 

همان که به زیارت آل یس معروف است. تا می رسیم به اینجا: 

َكِلَمـِة  َو  ِتـَك  ِ َرْحَ
َنـِيّ ـٍد  ّمَ  ُمَ

َ
َ َعـى ِ

ّ
ْن ُتَصـل

َ
َك أ

ُ
ل

َ
ْسـأ

َ
ُهـّمَ ِإّنِ أ

َّ
»الل

ـِري 
ْ

َيـاِن َو ِفك ِ
ْ

َيِقـِن َو َصـْدِري ُنـوَر ال
ْ
ـِي ُنـوَر ال

ْ
 َقل

َ َ
ـأ ْن َتْ

َ
ُنـوِرَك َو أ

ـِم؛  1 
ْ
ِعل

ْ
ـاِت َو َعْزِمـي ُنـوَر ال ّيَ ُنـوَر الّنِ

خدایـا! از تـو می خواهـم کـه پـر کنـی قلبـم را از نـور یقین و سـینه ام 

را از نـور ایمـان و فکـرم را از نـور نّیات]پـاک[ و عزمـم را از نـور علم 

و نیرویـم را از نـور عمل«. 

1. بحار األنوار، ج 53، ص 171. 
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مـا وقتـی بـه خـود می نگریـم، هـم در مرحلـۀ عمـل، خـود را در میـان ظلمت هـا 

فضـای  خوردنی هـا  و  گفتنی هـا  و  شـنیدنی ها  و  دیدنی هـا  گـذرگاه  از  کـه  می بینیـم 

قلـب مـا را فـرا گرفتـه اسـت و هـم در مرحلـۀ اخاق از کبر و ریا و حرص و بخل و حسـد 

تاریکی هـای عمیـق و وسـیع تری جـان مـا را تیـره و تـار و ظلمانـی کـرده اسـت. 

حال آیا با این دل های آلوده و چرکین غرق در ظلمت، می توان توّقع داشت که 

و نغمۀ  آیینۀ قلب خود مشاهده نماییم  را در  نورانی ولّی اهلل اعظم؟جع؟  جمال 

آسمانی او را به گوش دل بشنویم. ما نمی دانیم با این مسابقه که در افزودن بر مظاهر 

فساد در صحنه های گوناگون زندگی به پیش گرفته ایم، کار ما به کجا منتهی خواهد 

گشت و در پیشگاه خدا و اولیای خدا چه وضع و حالی خواهیم داشت. 

مـا اکثـرًا مقهـور شـهوات و هواهـای نفسـانی هسـتیم و دنبـال بهانـه ای می گردیـم 

تـا از شـب مبعـث و شـب نیمـۀ شـعبان بـه بهانۀ بزرگداشـت اعیـاد مذهبـی و اجرای 

مراسـم دینـی آزادانـه بـه خواسـته های دل برسـیم و هیـچ نمی اندیشـیم کـه بـا اینگونـه 

اعمـال، آلودگـی و تیرگـی در آسـمان جـان مـا بیشـتر می شـود و قهـرًا خورشـید وجـود 

اقـدس امـام زمـان؟جع؟ از مـا مسـتورتر می گـردد و فاصلـه اش از مـا بیشـتر می شـود و 

حـال آنکـه مـا در »زیـارت آل یـس« آنچنـان وجـود انـور او را بـه خـود نزدیـک می بینیـم 

کـه گویـی او را در تمـام سـاعات شـبانه روز و در همـۀ حـاالت از حـرکات و سـکناتش 

مشـاهده می کنیـم و بـر او سـام می کنیـم و می گوییـم: 

ْيَك 
َ
َعل ُم 

َ
ل الّسَ اِرَك  َنَ ْطَراِف 

َ
أ َو  ْيِلَك 

َ
ل آَناِء  ِف  ْيَك 

َ
َعل ُم 

َ
ل »الّسَ

 ِ
ّ

يک حَن ُتَصى
َ
لُم َعل لّسَ

َ
ْيَك ِحَن َتْقُعُد ا

َ
ُم َعل

َ
ل ِحَن َتُقوُم الّسَ

ْيَك 
َ
َعل ُم 

َ
ل الّسَ َتْسُجد،  َو  َتْركُع  حَن  يک 

َ
َعل لُم  لّسَ

َ
ا َتْقُنت،  َو 

ِس؛  1  ْيَك ِحَن ُتْصِبُح َو ُتْ
َ
ُم َعل

َ
ل ُر، الّسَ ّبِ

َ
 َو ُتك

ُ
ل ِ

ّ
ل ِحَن ُتَ

1. بحار األنوار، ج 53، ص 171. 
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سام بر تو در تمام ساعات شبت و در تمام اوقات روزت سام بر 

تو هنگام قیامت و سام بر تو هنگام قعودت سام بر تو وقتی 

رکوع  وقتی  تو  بر  سام  می گیری،  قنوت  و  می خوانی  نماز  که 

می کنی و هنگامی که به سجده می روی، سام بر تو موقعی که 

الاله ااّل اهلل و اهلل اکبر می گویی، سام بر تو وقتی که وارد صبح 

می شوی و سام بر تو وقتی که وارد شب می شوی«. 

یعنـی گویـی کـه مـا آن امـام محبـوب خـود را در همـه جـا و در همـه حـال، حاضـر 
و در پیـش روی خـود می بینیـم و در تمـام شـئون زندگـی خویـش او را الگـو و اسـوۀ خـود 

دانسـته و از او تبعیـت می کنیـم! 

خوش ایمان ترین مردم در آخرالّزمان

از آب  اّدعاهـا، کاذب  ایـن  بایـد سـخت مواظـب باشـیم کـه مبـادا در  بنابرایـن 
درآییـم و بـه زیـان و خسـران دائـم مبتـا گردیـم. مـا هم اکنون خدا را شـاکریم کـه دربارۀ 
مـا لطـف و عنایـت فوق العـاده عظیـم مبـذول داشـته و دل هـای مـا را کانـون حـّب 

علـی و آل علـی؟مهع؟ قـرار داده اسـت. 
ایـن حدیـث از رسـول خـدا؟ص؟ چـه بشـارت آمیز و فرح انگیز اسـت کـه خطاب به 

امـام امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ فرمود: 

َقـْوٌم   
ً
ْعَظُمُهـْم یقينـا

َ
 َو ا

ً
ْعَجـَب الّنـاِس ِامیانـا

َ
ّنَ ا

َ
ـْم ا

َ
»یـا َعـِى ِاْعل

ـُة  ّجَ ُ ـُم الْ َو ُحِجـَب َعْنُ ـِیَّ  الّنَ َحُقـوا 
ْ
َيل  ْ مـاِن لَ وُنـوَن ِف آِخِرالّزَ

ُ
َيك

َبيـاٍض؛  1   
َ

َعـى ِبسـواٍد  َفآَمُنـوا 

باوردارترینشـان،  و  مـردم  کـه خوش ایمان تریـن  علـی!  ای  بـدان 

کسـانی هسـتند کـه در آخرالّزمـان می آینـد در حالـی کـه پیامبـر را 

بـه سـیاهی  تنهـا  آنهـا غایـب اسـت.  از  ندیده انـد و حّجـت هـم 

1. فقیه، ج 4، ص 365. 
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آورده انـد«.  ایمـان  )کاغـذ(  روی سـفیدی  )نوشـته( 

یعنـی آنهـا نـه پیامبـر را دیـده و نـه امـام را، تنها راه آشنایی شـان به معـارف دینی، 

آیـات قـرآن و روایـات منقولـه در کتـب بـوده اسـت. آری ایـن نعمت بسـیار بـزرگ خدا 

بـر ماسـت، ولـی پاسـداری از ایـن نعمـت تـا لحظـۀ مـرگ نیز از دشـوارترین کارهاسـت 

که ایادی شـیطان لعین در کمین ُربودن این گوهر گرانقدر از خزینۀ جان ما هسـتند. 

ت غیبت حضرت مهدی؟جع؟
ّ

عل

بن الحسن  حّجة  امام  حضرت  بشر  درمیان  و  زمین  روی  خدا  حّجت  اکنون 

تا  خداست  بندگان  عذر  قاطع  و  دین  بر  برهان  و  دلیل  که  است  المهدی؟جع؟ 

نگویند اگر حّجت آسمانی معصوم در دسترس ما بود، ما دنبالش می رفتیم. 

آری، اگر خدا آن امام معصوم؟ع؟ را خلق نکرده بود، مردم بر خدا حّجت داشتند، 

نه خدا بر مردم؛  یعنی می توانستند اعتراض کنند و بگویند: خدایا! تو ما را بی رهبر 

معصوم گذاشتی و ما راه را پیدا نکردیم. ولی خدا حّجت را خلق کرده و او هم اآلن 

ت صاحّیت نداشتن بشردر پیروی ادامه دارد. 
ّ
زنده و آماده است و غیبت او به عل

؛�1  ه�ٌ
ـِه�ُححبَّ

َّ
���لل

َ
�ِس�َعل

َ �ِلل��ّ َ���
ُ
ك ا��یَ

َّ ل >�ِل��َ

عذِر  و  باشند  نداشته  ت 
ّ

حج خدا  بر  مردم  این که  برای 

نداشتن رهبر معصوم، نیاورند<. 

او حاضـر و آمـاده اسـت. شـما از خـود صاحّیـت و اهلّیـت نشـان دهیـد تـا میـان 

شـما بیاید و وقتی آمد، دنبالش حرکت کنید و به سـعادت ابدی برسـید؛  ولی شـما 

دارای چنیـن آمادگـی نیسـتید؛ شـاهدش این کـه یـازده امـام از پدرانـش میـان شـما 

آمدنـد و شـما آنهـا را ُکشـتید. فـرق علـی؟ع؟ را بـا شمشـیر شـکافتید، جنـازۀ مسـموم 

امام حسـن؟ع؟ را تیـر بـاران کردیـد و بـدن قطعه قطعۀ حسـین؟ع؟ را زیر سـم اسـب ها 

1. سورۀ نساء، آیۀ 165. 
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لگدمـال کردیـد. غاصبـان خافـت را روی سـر نشـاندید. خدا می گوید: شـما جامعۀ 

گایـه ای  مـن  از  و  بیاوریـد  عـذری  نمی توانیـد  دیگـر  داده ایـد.  را  خـود  امتحـان  بشـر 

داشـته باشـید کـه چـرا رهبـر معصوم بـرای ما خلق نکردی؟ خلق کـردم. چرا در میان 

مـردم ظاهـر نکـردی؟ ظاهـر کـردم. نـه یکـی و نـه دوتـا و نـه سـه تـا. یـازده امـام معصـوم 

میـان شـما ظاهـر کـردم، ولـی شـما همـه را یـا بـا شمشـیر کشـتید یـا مسـموم کردیـد و یا 

در زنـدان از بیـن بردیـد. ایـن آخرینشـان اسـت؛ اگـر در میـان شـما ظاهر شـود، او را هم 

می کشـید و اگـر او کشـته شـود، نظـام عالـم مختـّل می شـود و لـذا بـرای حفـظ نظـام 

عالـم بایـد زنـده و غایـب از شـما باشـد تـا روزی کـه صاحیـت در شـما پیـدا شـود. آن 

روز، او ظاهـر می شـود. 

حاصـل آن کـه، هـم قـرآن، موجـود و حاضـر اسـت، هـم ُمْجـِرِی قرآن زنـده و حاضر 

اسـت. نقـص از شماسـت کـه آمادگـی پیـروی از او را ندارید. 

عدم آمادگی مردم در درک امام زمان خود

مــردی در بیــن راه کربــا بــه امــام حســین؟ع؟ گفــت: آقــا! دل هــای مــردم کوفــه بــا 

شماســت ولــی شمشیرشــان نیــز آمــادۀ فــرود آمــدن بــر شماســت. اهــل کوفــه شــیعه 

بودنــد، دوســتدار خانــدان علــی؟ع؟ بودنــد؛ ولــی بدبخت هــا آمــادۀ دفــاع از حّجــت 

ــا دســت خودشــان امامشــان را قطعه قطعــه کردنــد؛ همان هــا  ــد، بلکــه ب زمــان نبودن

کوفــه  در  دوازدهــم محــّرم  روز  و  هــم می گفتنــد  ّمــی« 
ُ
َوا ْنــَت 

َ
ا ب 

َ
»ِبــا مــا  ماننــد  کــه 

ــد؛  ــد و زنانشــان! موهــای سرشــان را می کندن ــر ســر و ســینۀ خــود می زدن مردانشــان ب

ــد. وضــع  ــاع از آنهــا نبودن ــا آمــادۀ دف ــد، اّم ــدان علــی؟ع؟ بودن  یعنــی، دوســتدار خان

امــام زمــان؟جع؟ نیــز اکنــون چنیــن اســت. مــردم محــّب آن حضــرت هســتند و در 

فراقــش گریــه می کننــد و دعــای ندبــه و اشــعار عاشــقانه می خواننــد؛ اّمــا اگــر بیایــد 

بــا او همان گونــه رفتــار می کننــد کــه بــا پدرانــش کردنــد. او 313 نفــر جانبــاز واقعــی 

می خواهــد. اگــر پیــدا بشــوند، می  آیــد؛ اّمــا 313 نفــری کــه هــر نفــرش بتوانــد اّمتــی را 
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حرکــت دهــد و کشــورا را اداره کنــد؛ حاصــل آن کــه: 

؛� ه�ُ �ِلع�َ َ �ب
ْ
��ل ه�ُ

حبَّ
ُ�
ْ
ـِه��ل

َّ
ِلل

َ��<

ت دارد<. 
ّ

خدا بر بشر حج

 با نصب امام معصوم، اتمام حّجت کرده و راه عذر را به روی بشر بسته است. نه 

در دنیا می تواند به خدا اعتراض کند نه در عالم آخرت. اآلن حّجت معصوم بیش از 

هزار و صد سال است که در میان شماست؛ از همین هوای شما استنشاق می کند، 

زیر همین آسمان شما زندگی می کند، روی همین زمین شما در رفت وآمد است و در 

عین حال، از شما آمادگی نمی بیند تا در میانتان ظاهر شود. 
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م:� �� �ه�� ���� ع��

�ب�ت �ی
مان؟جع؟ در عصر �ظ ان ارظ امام رظ یع�ی �

دی سش هره م�ظ �ب

جابربن عبداهلل انصاری از حضرت رسول اکرم ؟ص؟ سؤال کرد: 

؟جع؟ ِف َغْيَبِتِه؛  َقاِئِ
ْ
يَعُة ِبال  َيْنَتِفُع الّشِ

ْ
»َهل

آیا شیعه در زمان غیبت حضرت مهدی از برکات وجود آن حضرت 

بهره ای می برند؟«. 

فرمود: 

َيْنَتِفُعوَن ِبِه َو َيْسَتِضيُئوَن ِبُنوِر 
َ
ْم ل ُ ِة ِإّنَ ُبّوَ ِذي َبَعَثِن ِبالّنُ

َّ
»ِإي َو ال

َحاُب؛  1  َها الّسَ
َ
ل

َّ
ْمِس َو ِإْن َجل

َ
اِس ِبالّش َيِتِه ِف َغْيَبِتِه َكاْنِتَفاِع الّنَ

َ
َول

بلـه! قسـم بـه خدایـی کـه مـرا به نبـّوت مبعوث کرده اسـت، آنها 

از بـرکات وجـودش برخـوردار می گردنـد و از نـور والیتـش بهره مند 

ابـر  پـردۀ  پـس  در  خورشـید  از  مـردم  کـه  همان گونـه  می شـوند، 

اسـتفاده می کننـد«. 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 93. 
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مصلحِت تعیین نکردن وقت ظهور

آری، آن روز کـه رشـد فکـری در انسـان ها پیـدا شـد و زمینـه بـرای پذیـرش امـام 

لـوث  از  را  ابتـدا حجلـه  و  آن دامـاد ظاهـر می شـود  کـه  روز اسـت  آن  گردیـد،  فراهـم 

وجـود نامحرمـان پـاک می کنـد؛ آنـگاه نقـاب از چهـرۀ قـرآن بـر مـی دارد. ایـن جملـه از 

حضـرت امـام باقـر ؟ع؟ منقـول اسـت: 

ـا  ِبَ َفَجَمـَع  ِعَبـاِد 
ْ
ال ُرُءوِس   

َ
َعـى َيـَدُه  اهَّلُل  َوَضـَع  َنـا  َقاِئُ َقـاَم  »ِإَذا 

ُمُهـْم؛  1 
َ

ْحل
َ
أ ِبـِه  ـْت 

َ
َكَمل َو  ـْم  ُ ُعُقولَ

قائـم مـا وقتـی قیـام کند، خدا دسـت بر سـر مـردم می نهد و بدین 

وسـیله عقل های آنها را جمع و افکارشـان را کامل می سـازد«. 

تعیین نکردن وقت ظهور نیز بر اساس مصلحت بزرگی است که فرموده اند: 

اَئـِة  ِثِ
َ

ْو َثل
َ
ـوُن ِإَل ِماَئـَتْ َسـَنٍة أ

ُ
 َيك

َ
ْمـَر ل

َ ْ
َنـا ِإّنَ َهـَذا ال

َ
 ل

َ
ـْو ِقيـل

َ
»َو ل

ِكْن 
َ
ِم َو ل

َ
ْسـل ِ

ْ
اِس َعِن ال ُة الّنَ َرَجَعْت َعاّمَ

َ
وُب َو ل

ُ
ُقل

ْ
َقَسـِت ال

َ
َسـَنٍة ل

َفَرِج؛ 
ْ
 ِلل

ً
اِس َو َتْقِريبـا ـوِب الّنَ

ُ
 ِلُقل

ً
فـا

ُّ
ل

َ
ْقَرَبـُه َتأ

َ
ْسـَرَعُه َو َمـا أ

َ
ـوا َمـا أ

ُ
َقال

َرج تا دویسـت سـال یا سـیصد سـال 
َ
مـر ف

َ
اگـر بـه مـا گفتـه می شـد، ا

دیگـر محّقـق نخواهـد شـد، دل هـا را قسـاوت می گرفـت و تـودۀ 

مـردم از اسـام بـر می گشـتند؛ ولـی گفتنـد: امـر فـرج چـه شـتاب 

گرفتـه و چـه نزدیـک شـده اسـت! بـرای ایـن کـه دل هـا را ثابـت 

نگـه دارنـد و امـر فـرج را نزدیـک نشـان بدهنـد«. 

از  هـزار سـال  از  بیـش  از گذشـت  پـس  مـا  کـه  انتظـاری  و  امیـد  اکنـون حـال  هـم 

والدت شریفشـان در خـود می یابیـم، بـر اثـر همـان مبهـم بـودن وقـت ظهـور مبارکشـان 

فرموده انـد:  کـه  اسـت 

كافی، ج 1، ص 25.   .1
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َفَرِج؛ 
ْ
ْعَماِل ِشيَعِتَنا اْنِتَظاُر ال

َ
 أ

ُ
ْفَضل

َ
»أ

بافضیلت ترین اعمال شیعیان ما انتـظار فـرج است «. 

و نیز فرموده اند: 
َفَرِج؛  1 

ْ
ْعَظِم ال

َ
َفَرِج ِمْن أ

ْ
»اْنِتَظاُر ال

]خوِد حاِل[ انتظار فرج از بزرگ ترین مصادیق فرج است«. 

وضعّیت متفاوت شیعیان

امام امیرالمؤمنین؟ع؟ ضمن کامی فرموده اند: 

َتَزاِوُروَن  ُ ِتَنا، الْ
َ

وَن ِف َمَوّد َتَحاّبُ ُ َيِتَنا، الْ
َ

وَن ِف َول
ُ
َتَباِذل ُ »ِشيَعُتَنا الْ
ْمِرَنا؛  2 

َ
ِف ِإْحَياِء أ

شیعیان ما کسانی هستند که در جّو والیت ما با یکدیگر دست 

بذل و جود و بخشش دارند و در مسیر موّدت ما به هم محّبت 

می ورزند و برای زنده نگه داشتن مکتب  ما با هم در ارتباطند ]و به 

دیدار یکدیگر می روند، تشکیل مجالس داده از ما سخن می گویند 

و تعلیمات ما را متذّکر می شوند و به دیگران اباغ می کنند[«. 

متن  در  زندگی  عین  در  نیستند؛  مردم  از  کناره گیر  و  غارنشین  شیعیان،  آری 

خود  حق  مکتب  تبلیغ  و  ترویج  به  دشمن،  با  برخورد  از  رنج  تحّمل  و  اجتماع 

گاهی  البّته،  هستند.  حقیقت طلبان  برای  مأمنی  و  کهف  واقع  در  و  می پردازند 

ناچار  حقیقت طلب  جویان  حق  از  افرادی  که  می شود  طوری  اجتماعی  شرایط 

احیانًا  و  کنند  کناره گیری  مفسد  و  فاسد  اجتماع  از  نامعلومی  مّدت  تا  می شوند 

به غارهای دور افتاده پناهنده شوند، چون نمی توانند در آن اجتماع اثر اصاحی 

داشته باشند و احیانًا ممکن است خود نیز از آن متأّثر گردند یا مورد تعّرض دشمن 

1. بحار األنوار، ج 52، ص 122. 
كافی، ج 2، ص 237.  2. اصول 
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قرار گیرند، در حالی که موّظف به حفظ جان خود هستند. و لذا قرآن نشان می دهد 

که انبیاء؟مهع؟ در شرایط خاّصی از جانب خدا مأمور به انزوا و کنار رفتن از اجتماع 

می شدند، چنان که حضرت ابراهیم خلیل؟ع؟ به قوم خود گفت: 
ـِه�؛��1 

َّ
��لل �ُدو��ِ ْ���ِ� ْدُع���َ ْم�َوَ�����َ

ُ
ك

ُ
ل ِ ��

ْع��َ
َ�
>َو�

من از شما و از بت های شما کناره گیری می کنم<. 

 حاال مّدت اعتزال آن حضرت روشن نیست که چه مقدار بوده و پس از آمادگی شرایط 

برای دعوت به توحید و مبارزه با شرک، پس از چه مّدتی به میان قوم برگشته است؛ 

و اکنون هم وجود اقدس ولّی زمان، حضرت امام حّجة بن الحسن المهدی؟جع؟ 

درحال اعتزال است؛  یعنی شرایط فعلی دنیا طوری نیست که آن حضرت بتوانند 

در میان مردم ظاهر شوند و قیام به اصاح عالم کنند؛ زیرا نه تنها پیش نخواهند برد، 

بلکه جان شریفشان نیز به خطر خواهد افتاد؛ همان گونه که یازده امام پیشین ؟مهع؟ 

میان مردم آمدند و کشته شدند و چون دوازدهمین امام ؟ع؟ آخرین حّجت معصومند 

و بقیة اهلل و تنها ذخیرۀ خدا هستند، باید زنده بمانند و اگر درمیان مردم ظاهر شوند، 

کشته می شوند و لذا هم باید زنده و هم غایب باشند. چون اگر او در عالم نباشد، 

م پا برجا و 
َ
مجرای رحمت حق و واسطۀ فیض بین خدا و خلق منقطع می گردد و عال

م ثابت شده  از طریق برهان و عرفان و 
ّ
استوار نمی ماند)البّته، این یک حقیقت مسل

قرآن است که بحث تفصیلی آن نیاز به مجال دیگری دارد(. 

اجمااًل وجود مبارک امام؟ع؟ مجرای فیض حضرت حق است، کهف َحصین2  

عالمیان است و باید روی زمین با همین بدن عنصری زنده بماند و برای مصونّیت 

از خطر، از دیدگان عاّمۀ بشر غایب باشد تا شرایط الزم تحّقق یابد و آنگاه به امر خدا 

َرَجه.   َمْ
َ

ل ریف َو َسّهَ
َ

 اهَّلُل َتعال َفَرَجُه الّش
َ

ل ظاهر شود و قیام به اصاح عالم کند. َعّجَ

1. سورۀ مریم، آیۀ 48. 
كهف حصین: پناهگاه محکم.   . 2
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��ّول:� ���� ع��

ع�ت طعی ر�ب
�ت �ت

ح�تّ
�ت

در زیارت جامعۀ کبیره می خوانیم:

ْم؛ 
ُ

»َو َيِكّرُ ِف َرْجَعِتك

از خـدا می خواهـم مـرا از کسـانی قـرار دهـد کـه در روزگار رجعـت 

شـما اهـل بیـت؟مهع؟ بـه دنیـا بـر می گردنـد«. 

»رجعت« در لغت به معنای »بازگشت« است و در اصطاح از معتقدات دینی 

مـا بازگشـت حضـرات ائّمـۀ معصومیـن؟مهع؟ بـه دنیـا پـس از ظهـور امـام عصـر؟جع؟ 

اسـت. همچنیـن جمعـی از صلحـا و غیـر صلحـا نیـز بازگشـتی بـه دنیـا پـس از مـرگ 

خواهنـد داشـت اّمـا چگونگـی و خصوصّیـات ایـن بازگشـت از روی روایـات بـرای ما 

روشـن نیسـت و لزومـی هـم نـدارد کـه آن را بدانیـم. آنچـه الزم اسـت داشـتن اعتقـاد 

اجمالـی بـه »اصـل رجعـت« اسـت کـه فرموده اند: 
ِتَنا؛  1  ّرَ

َ
ْ ُيْؤِمْن ِبك ا َمْن لَ ْيَس ِمّنَ

َ
»ل

از مـا نیسـت]پیوند اعتقـادی والیـی بـا ما ندارد[آن کس که ایمان 

به رجعت و بازگشـت ما ندارد«. 

1. بحار األنوار، ج 53، ص 92.
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همچنین این عبارت را در زیارت مزبور می خوانیم:

ْم؛ 
ُ

»ُمْؤِمٌن ِبِإَياِبك

ما به بازگشت شما اهل بیت؟مهع؟ ایمان داریم«. 

دنیـا،  ایـن  از  رحلـت  از  پـس  رسـالت  خانـدان  شـما  کـه  معتقدیـم  شـیعیان  مـا 
مجـّددًا بـه ایـن دنیـا بازمی گردیـد. البّتـه، ایـن مربـوط بـه موضـوع معـاد در قیامـت 
نیسـت؛  زیـرا، معـاد بازگشـت همگانـی اسـت و بـه امامـان؟مهع؟ اختصـاص نـدارد. 

ـْم« بـه موضـوع رجعت اشـاره دارد که از 
ُ

ٌق ِبَرْجَعِتك ایـن جملـه و جملـۀ بعـدی »ُمَصـّدِ
مسـائل اعتقادی مختّص شـیعه اسـت و اهل تسـّنن به آن اعتقاد ندارند. ما شـیعۀ 
امامّیه، بر اسـاس روایات بسـیاری که از ائّمۀ معصومین؟مهع؟ رسـیده اسـت، اعتقاد 
داریـم کـه پـس از ظهـور حضـرت مهـدی موعود؟جع؟ امامـان؟مهع؟ به دنیـا »رجعت« 
می کننـد و برخـی از صلحـای خالـص شـیعه نیـز بر می گردنـد. البّتـه، اصـل موضـوع 
نیسـت.  روشـن  کامـًا  آن  جزئّیـات  و  خصوصّیـات  ولـی  اسـت  م 

ّ
مسـل »رجعـت« 

مهـدی  حضـرت  ظهـور  زمـان  در  کـه  امامـی  نخسـتین  روایـات،  بعضـی  براسـاس 
موعـود؟جع؟ »رجعـت« می کنـد، حضـرت امام حسـین؟ع؟ اسـت که غسـل و کفن 

حضـرت مهـدی موعـود؟ع؟ بـه دسـت مبـارک امـام حسـین؟ع؟ انجـام می گیـرد. 

ق رجعت در امم پیشین
ّ

قرآن و تحق

از حضرت امام رضا؟ع؟ نقل شده: 

َمِم 
ُ ْ
ال ِف  َكاَن  َما   

ُّ
ُكل ِة  ّمَ

ُ ْ
ال َهِذِه  ِف  وُن 

ُ
َيك اهَّلل؟ص؟  َرسُول   

َ
»قال

ة؛1 
َّ

ُقذ
ْ
ِة ِبال

َ
ُقّذ

ْ
ْعِل َو ال ْعِل ِبالّنَ َو الّنَ

ْ
اِلَفِة َحذ الّسَ

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: همـۀ آنچـه در اّمت هـای پیشـین 

روی داده، در ایـن اّمـت نیـز مو به مـو واقـع خواهـد شـد«. 

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج  2، ص 201.
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راجـع بـه تحّقـق »َرْجعـت« در اّمت هـای گذشـته، آیاتـی از قـرآن مـورد استشـهاد 

قـرار گرفتـه اسـت، از جملـه آیـۀ: 

� َمْ���ِ
ْ
َر��ل

َ���َ�
ٌ���

ُ
ل
ُ�
�ِرِهْم�َوُهْم�� َ �ِد�ی ْ���ِ��� ُ َ�حب �ح�َ َ�� �ی ِ ��

َّ
���ل

َ
ل َ���إِ

ْم���َ
َ
ل
َ�
�<

�ُهْم؛��1  َ ْح�ی
َ�
�� ّمَ

ُ ����� ـُه�ُ����ُ
َّ
ُهُم��لل

َ
�َل�ل َ ��

َ��

از ترس مرگ  از خانه های خود  را که  آیا ندیدی جمعّیتی 

آنها گفت  آنان هزاران نفر بودند. خدا به  فرار کردند و 

بمیرید؛  سپس آنها را زنده کرد<. 

»در یکـی از شـهرهای شـام، پیشـوای دینـی مـردم از آنهـا خواسـت که بـرای مبارزه 

بیمـاری  ایـن کـه در محیـط جنـگ  بهانـۀ  بـه  آنهـا  از شـهر خـارج شـوند.  بـا دشـمن 

آن  کیفـر  بـه  خـدا  کردنـد.  خـودداری  جنـگ  میـدان  بـه  رفتـن  از  هسـت،  طاعـون 

نافرمانـی، بیمـاری طاعـون را کـه از آن هـراس داشـتند، در میانشـان شـایع سـاخت. 

آنهـا بـرای مصونّیـت از آن بیمـاری، از خانه هـای خـود گریختنـد و در بیابـان بـه همان 

بـا مبتـا شـدند و همگـی ُمردنـد. مّدت هـا پـس از ایـن واقعـه حضـرت حزقیـل کـه 

یکـی از پیامبـران بنی اسـرائیل بـود، از آنجـا عبـور کـرد و از خـدا خواسـت کـه آنهـا را 

زنـده کنـد. خداونـد دعـای او را اجابـت کـرد و آنهـا بـه زندگـی بازگشـتند و ایـن یکی از 

مصادیـق »رجعـت« در ُامـم گذشـته اسـت. 

ماجرای ُعزیر پیغمبر؟ع؟

َه��؛� ِ ٰ��ُعُ�و��
َ
�َعل

ه�ٌ اِو�یَ َ ��� َ �َوِه�ی ه�ٍ ْ��یَ
َ����ٰ

َ
�َعل َ�ّ�َ� �ی ِ ��

َّ
ْو�َك�ل

َ�
�<

یا همانند کسی که از کنار قریه ای عبور کرد، در حالی 

که دیوارهای آن به روی سقف ها فرو ریخته بود ]و اجساد 

مردۀ اهالی آن قریه به هر سو پراکنده شده بود[<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 243. 
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َه�؛� ْعَد�َ�ْ���ِ َ ـُه��ب
َّ
ِ���لل ِ د� ـٰ �َه �ی �یِ

ْ� ُ
ٰ���ی

َّ��
َ�
�َل��

َ ���<

زیر روزی با دیدن اجساد مردگان با خود گفت: 
ُ

   حضرت ع

چگونه خدا این ها را پس از مرگشان زنده می کند؟ <. 

یعنـی، جـّدًا آن قدرتـی کـه ایـن اجسـاد مـردۀ متاشـی گشـته را جمـع و ترکیـب و 

تنظیـم کنـد و زنـده بسـازد، سـزاوار تعظیـم و تجلیـل اسـت. 

در همان لحظه، خدا خوِد او را هم میراند. 

�َعاٍ�؛� ه�َ
ـُه�ِ����َ

َّ
ُه��لل َ����َ

َ�
�
َ ���<

ت [ صد سال میراند<. 
ّ

پس خداوند، او را ]به مد

صـد سـال، جسـد بی جانـش روی زمیـن افتـاد و االغـی هـم کـه همراهش بـود ُمرد 

و مقـداری آب و غـذا و آب میـوه نیـز بـا خـود آورده بود. 

ُه؛��� َ َع�� َ ��ب ّمَ
ُ ���<

 بعد ]از صد سال[ خداوند او را زنده کرد<. 

و به او فرمود: 

ْه؛�
َس��َّ َ�� َ ْم��ی

َ
َك�ل َ���بِ

َ ٰ��َطَع�ِ�َك�َو��
َ
ل ْ���إِ

ط�ُ
ْ���
َ ���<

   نگاه کن به طعام و نوشیدنی ات که با گذشت سال ها، 

)تغییر نکرده و( دگرگونی در آن پیدا نشده است<. 

در تفاسـیر آمده اسـت که طعام و شـرابش انجیر و آب میوه بوده اسـت و طبیعتًا، 

این دو بسـیار زود فاسـد می شـوند؛  بنابراین، فاسـد نشـدن آنها با گذشـت صد سال، 

امـری خارق العـاده  و نمایانگـر قدرت مطلقۀ خداسـت. آنگاه فرمود: 

ٰ��ِحَم�ِرَك؛�
َ
ل ْ���إِ

ط�ُ
>�َو���ْ

   به ]مرکب و[ الاغت نگاه کن<. 
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ی متاشی شده و اعضا و جوارحش از هم گسسته است. 
ّ
که به کل

ًم�؛��1  ْ�
َ
ُس�َه��ل

ْ
ك

َ��� ّمَ
ُ َه���� ُ�� س�ِ

ْ��
ُ���

َ�� �ِ��َك�یْ
َ ِعط�

ْ
���ل

َ
ل ْ���إِ

ط�ُ
>�َو���ْ

و  مرکبت  ]پوسیده ی[  استخوان های  به  کن  نگاه  اینک   

و  می دهیم  پیوند  هم  به  و  برمی داریم  را  آنها  چگونه  ببین 

گوشت بر آنها می پوشانیم ]و زنده می کنیم[<. 

ایـن واقعـه نیـز از مصادیـق »رجعـت« اسـت که حضرت ُعَزیر؟ع؟ صد سـال پس 

از مرگ، زنده شـده و به زندگی این دنیا بازگشـته اسـت. 

 بر وقوع رجعت
ّ

آیه ای دیگر دال

در قـرآن کریـم، راجـع بـه گروهـی از بنی اسـرائیل آمـده اسـت کـه آنهـا پـس از مـردن، 

زنـده شـده اند. 

� ْهَ���ً َ حب ـَه�
َّ
�لل َ�ى�

َ�� ��ٰ
َح��َّ َك�

َ
ل � َ���ِ ْ��

ُ�� � ْ��
َ
ل ُ��َسٰ�� �� َ �ی ْم� ُ��

ْ
ل
ُ�� �

د�ْ >َو�إِ

ْعِد� َ ��ب �ُكْم�ِ���ْ َ �� ْ َع�� َ ��ب ّمَ
ُ ���*� ُ�و��َ

ط�ُ ْ�� ْم���َ ُ��
ْ��
َ�
�َو� ه�ُ �ِع��َ

َ
ُم��لّ�

ُ
ك ْ��

َ�� َ��
َ�
�
َ ��

ْم؛��2 
ُ
ك ِ���ْ�َ

]به خاطر آورید ای قوم یهود![ هنگامی را که گفتید، ای 

که  این  مگر  آورد،  نخواهیم  ایمان  تو  به  هرگز  ما  موسی! 

خدا را آشکارا ]با چشم خود[ ببینیم. در همین حال، صاعقه 

شما را گرفت، در حالی که شما آن را تماشا می کردید. 

سپس، شما را پس از مرگتان زنده کردیم<. 

ایـن آیـه  نیـز، چنـان کـه روشـن اسـت، نـه تنهـا امـکان »رجعـت« بلکـه وقـوع آن 

را نشـان می دهـد و بیانگرایـن اسـت کـه انسـان هایی پـس از مـردن، بـه اذن خـدا بـه 

1. سورۀ بقره، آیۀ 259. 
2. همان، آیات55و56. 
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ق گرفته و مجـّددًا تا زمانی 
ّ
دنیـا بازگشـته و ارواحشـان بـه ابدانشـان در همیـن دنیا تعل

زندگـی کـرده و سـپس مرده انـد. 

کریم  رجعت در قرآن 

بـه ایـن آیـه نیـز توّجـه فرماییـد کـه در بـاب »رجعـت«، مـورد استشـهاد بسـیاری از 

بـزرگان قـرار گرفتـه اسـت: 
ا؛��1  ً ْ��ب

َ��� ه�ٍ
َ�ّ
ُ�
�� �ُكِلّ ْ���ِ��ُ

ُ س� ْ�
َ����َ�ْ َ >َو�ی

را  گروهی  تی 
ّ

ام هر  از  ما  که  را  روزی  بیاور[  خاطر  ]به 

محشور می کنیم<. 

فرموده انـد: کـه ایـن آیـه مربـوط بـه »رجعـت« اسـت، نـه قیامـت؛  زیـرا، در قیامـت، 

حشـر عمومـی و همگانـی اسـت، چنـان کـه فرموده اسـت: 
َ�ً��؛��2 

َ�
ُهْم�� �ِدْر�ِ���ْ َ ع�

ْم���ُ
َ
ل
�ُهْم���َ

َ ���ْ
َ >�َوَحس�

ما آنها را محشور می کنیم و احدی را ترک نمی کنیم<. 

و حـال آن کـه، ایـن آیـه می فرمایـد، روزی خواهـد آمـد کـه مـا از هـر اّمتـی گروهـی را 

می آوریـم، نـه همـه را و آن روزی اسـت کـه امامـان؟مهع؟ به دنیا بـاز می گردند، با گروهی 

از شـیعیان خالـص و گروهـی از جّبـاران طاغی. 

در همین زیارت جامعه کبیره می خوانیم: 

م؛ 
ُ

ّرُ ِف َرْجَعِتك
ُ

ْن َيك ین ِمَّ
َ
»َو َجَعل

خـدا مـرا از کسـانی قـرار بدهـد کـه در زمـان رجعـت شـما بـه دنیـا 

برمی گردنـد«. 

1. سورۀ نمل، آیۀ 80. 
كهف، آیۀ 47.  2. سورۀ 
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اشاره به رجعت در دعای عهد

در دعای عهد هم می خوانیم: 

 ِعَبـاِدَك 
َ

َتـُه َعـى
ْ
ـِذي َجَعل

َّ
ـْوُت ال َ

ْ
 َبْيـِن َو َبْيَنـُه ال

َ
ُهـّمَ ِإْن َحـال

َّ
»الل

َسـْيِف   
ً
َشـاِهرا َكَفـِن   

ً
ُمْؤَتـِزرا َقْبـِري  ِمـْن  ْخِرْجـِن 

َ
َفأ  

ً
َمْقِضّيـا  

ً
َحْتمـا

اِعـي ؛ 
َ

 َدْعـَوَة الّد
ً
يـا ّبِ

َ
 َقَنـاِت ُمل

ً
دا ـّرِ ُمَ

ـق بـه زیـارت موالیـم در زمـان حیاتـم نشـدم و[ 
ّ
خدایـا! اگـر ]موف

مـرگ بـه سـراغم آمـد و حایـل بیـن مـن و موالیـم شـد ]و او ظهـور 

کـرد، ای خـدا! از تـو می خواهـم کـه پـس از ظهـور او[ مـرا از قبـرم 

بیـرون بیـاوری در حالتـی کـه کفنـم را بـر خـود پیچیـده و شمشـیرم 

را از غـاف کشـیده و نیـزه ام را بـه دسـت گرفتـه ام و لّبیـک گویـان 

بـه سـوی امامـم می شـتابم«. 

این هم »تقاضای رجعت« است که نشأت گرفته از »ایمان به رجعت« است. 

آری، مـا شـیعۀ امامّیـه، اعتقـاد بـه رجعـت را، هـم از آیـات قـرآن و روایـات رسـیده 

از امامـان؟مهع؟ اخـذ کرده ایـم و هـم از دعاهـای مأثـوره از آن بزرگـواران. از خـدا توفیـق 

تشـّرف بـه مازمـت آن بزرگـواران را می طلبیـم و نیـز در زیارت هـا بـه آسـتان اقـدس آن 

خانـدان عصمـت عـرض می کنیـم: 

ُمْرَتِقــٌب  ْمِرُكــْم 
َ
ِل ُمْنَتِظــٌر  ــْم 

ُ
ِبَرْجَعِتك ٌق  ُمَصــّدِ ــْم 

ُ
ِبِإَياِبك »ُمْؤِمــٌن 

ــْم؛ 
ُ

ِتك
َ
ِلَدْول

مــن بــه بازگشــت شــما ایمــان دارم و رجعــت شــما را تصدیــق 

می کنــم، منتظــر امــر و فرمــان شــما و آرزومنــد تحّقــق دولــت حّقــۀ 

شــما هســتم«. 

و ایـن از اعتقـادات افتخارآمیـز مـا شـیعۀ امامّیه اسـت و اهل تسـّنن آن را منکرند 
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و اعتقـاد بـه آن را جـزو اوهـام و خرافـات و از نقایص شـیعه می شـمارند. 

پاسخ های متقن مؤمن طاق به ابوحنیفه

طـاق«  »مؤمـن  بـا  »رجعـت«،  بـاب  در  حنفـی،  مکتـب  پایه گـذار  »ابوحنیفـه« 

مناظراتـی کـرده اسـت. »مؤمـن طـاق« از اصحاب حضرت امام صـادق؟ع؟ و مردی 

ـه ای در کوفه به نـام »طاق المحامل« 
ّ
بسـیار مؤمـن و مخلـص و سـخنور بـوده و در محل

مغـازه داشـته اسـت. مخالفیـن مذهـب کـه در مقابـل قـدرت بیـان او احسـاس عجـز 

و ناتوانـی می کردنـد، بـه او لقـب »شـیطان طـاق« داده بودنـد. کنیـۀ او ابوجعفـر بـود. 

ابوحنیفـه روزی بـه او گفـت: ای اباجعفـر! تـو بـه رجعـت اعتقـاد داری؟ گفـت: بلـه، 

مـن طبـق فرمـودۀ امامـم، معتقـد بـه رجعتـم. ابوحنیفـه گفـت: فعـًا پانصـد درهـم بـه 

مـن قـرض بـده، در زمـان رجعـت کـه برگشـتم، بـه تـو پـس می دهـم! ایـن سـخن را از 

روی اسـتهزا و تمسـخر گفت. ابوجعفر گفت: تو شـخص معتمدی را ضامن قرار بده 

کـه بـه صـورت آدم برگـردی، چـون می ترسـم بـه شـکل بوزینه برگـردی و من نتوانـم از تو 

پولـم را پـس بگیـرم. ابوحنیفـه از ایـن جـواب بسـیار شـرمنده شـد. 

روز دیگـری، پـس از شـهادت امـام صـادق؟ع؟، ابوحنیفـه بـه او گفـت: ابوجعفـر! 

دیـدی کـه آخـر، امـام تـو ُمـرد. ابوجعفـر گفـت: بلـه، امـام مـن از دنیـا رفـت اّمـا امـام تـو 

تـا روز وقـت معلـوم )قیامـت( زنـده اسـت )یعنـی شـیطان(. مؤمـن طـاق در حضـور 

مهـدی خلیفـۀ عّباسـی، ایـن پاسـخ را بـه ابوحنیفـه داد کـه باعث خندۀ خلیفه شـد 

و ده هـزار درهـم بـه مؤمـن طـاق هدیـه داد. 

َرجعت منحصر به ائّمه؟مهع؟ نیست

در زیـارت جامعـه بـه مـا تعلیـم کرده انـد از خـدا بخواهیـم مـا را از جملـۀ کسـانی 

ـْم ؛ در زمـان رجعـت شـما اهـل بیـت عصمـت؟مهع؟ بـه 
ُ

قـرار بدهـد کـه »َو َيِكـّرُ ِف َرْجَعِتك

دنیـا برمی گردنـد«. از ایـن جمله اسـتفاده می شـود که »رجعـت« منحصر به ائّمه؟مهع؟ 
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نیسـت بلکـه کسـانی هـم بـا آنهـا رجعـت می کننـد کـه از خـدا می خواهیم مـا را از آنها 

قـرار دهـد و نـه تنهـا می خواهیـم رجعـت کنیـم بلکـه می خواهیـم عـاوه بـر رجعـت در 

دوران حکومـت طوالنـی آن فرمانروایـان الهـی صاحب منصبـی از طرف آن بزرگواران 

نیـز باشـیم چنـان کـه می گوییم: 

ْم؛ 
ُ

ِتك
َ
ُك ِف َدْول

َّ
ل »َو ُيَ

می خواهم در دولت شما به فرمانروایی برسم«. 

پهنـاور شـما  از مملکـت  بـر گوشـه ای  کـه سـلطنت  بزرگـواران می خواهیـم  آن  از 

بـه مـن واگـذار شـود. البّتـه ایـن سـلطنت یـک سـلطنت الهـی اسـت کـه بـه بنـدگان 

صالـح خـدا واگـذار می شـود؛ آن گونه که حضرت سـلیمان پیامبـر؟ع؟ از خدا آنگونه 

سـلطنت را درخواسـت می کـرد و می گفـت: 

� ْعِد�ی َ �ب � ْ���ِ ��ٍ�َ
َ�
ِل� � �ی ِ�� �بَ

ْ�� َ �ی ��
َ
ل �� كً

ْ
ُ�ل � ِل�ی � َوَه�بْ � ِل�ی ��ْ ِ��

�ع�ْ � ّ
َر�بِ �َل�

َ ��<
؛��1  ��بُ

َ
َ�ّه

ْ
�ل � َ��

ْ��
َ�
� َك�

َّ�� �إِ

پروردگارا! مرا بیامرز و حکومتی به من عطا کن که پس از 

من سزاوار احدی نباشد<. 

یعنـی آن چنـان ویژگـی ای داشـته باشـد کـه احـدی شـک و تردیـد نکنـد در اینکه 

آن جنبـۀ الهـی دارد و از سـنخ خـوارق عـادات اسـت. خـدا نیـز دعـای او را اجابـت 

کـرد و سـلطنتی بـه او داد کـه جـّن و انـس و وحـش و طیـر و بـاد تحـت سـیطرۀ قـدرت 

او قـرار گرفتنـد. 

شرافت محشور شدن با بزرگان 

و نیز در زیارت جامعۀ کبیره به ما آموزش داده اند:

1. سورۀ ص، آیۀ 35. 
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ْم؛ 
ُ

ُف ِف َعاِفَيِتك »َو ُيَشّرَ

می خواهـم در روزگار سراسـر عافیـت شـما زندگـی شـرافتمندانه ای 

داشـته باشم«. 

ْم؛ 
ُ

اِمك ّيَ
َ
ُن ِف أ

َّ
ك »َو ُيَ

و در روزگار شما تمّکن یابم«. 

و در آن دوران که حکومت شما استقرار یافته است، من هم در سایۀ آن حکومت 

عدل الهی استقرار یابم و به خدمتگزاری خویش ادامه دهم و مخصوصًا: 

ْم؛ 
ُ

 ِبُرْؤَيِتك
ً
»َو َتَقّرُ َعْيُنُه َغدا

می خواهـم از کسـانی باشـم کـه دیدگانشـان فـردا ]روز رجعـت یـا 

روز قیامـت[ بـه دیـدار شـما روشـن می گـردد«. 

آری!چـه شـرف و کرامـت و نعمتـی از ایـن برتـر کـه انسـان بـا آن انـوار الهـی محشـور 

گـردد و هـر دم چشـمش بـه زیـارت جمـال بی مثالشـان روشـن شـود؟ اّمـا بایـد توّجـه 

داشـت کـه سـنخّیتی الزم اسـت تـا آدم بـه شـرافت حشـر بـا پـاکان نائـل گـردد. 

در دعای ابوحمزه می خوانیم: 

ْصَطَف  ُ ْع َبْيِن َو َبْنَ الْ ِي َو اْجَ
ْ
ْنَيا ِمْن َقل

ُ
ْج ُحّبَ الّد ْخرݭݭِ

َ
ِدي أ »َسّيِ

ِقَك؛ 
ْ
َو آِلِه ِخَيَرِتَك ِمْن َخل

خدایـا! حـّب دنیـا را از دلـم بیـرون کن و آنگاه بین من و مصطفی 

و آل او که برگزیدگان خلق تو هستند، ارتباط برقرار نما«. 

از ایـن جملـه اسـتفاده می شـود کـه ُحـّب دنیـا قذارتـی در دل ایجـاد می کنـد و 

آدمـی را از سـنخّیت بـا پـاکان عالـم محـروم می سـازد. ابتـدا بایـد ایـن پلیـدی را از 

صفحـۀ آئینـۀ دل زدود تـا صاحّیـت انعـکاس جمـال آن مقّربـان درگاه خـدا را بـه 
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دسـت آورد. طبیعـی اسـت کـه آلـودگان نمی تواننـد ارتباطـی بـا پـاکان برقـرار نماینـد و 

خـود را بـه آنهـا نزدیـک و بـا آنهـا هم نشـین گردانند. قرآن مجید دربارۀ کسـانی که سـاز 

و آواز گـوش می کننـد می فرمایـد: 

�
َّ��
َ�
َْسَمْعَه��َك� ْم��ی

َ
�ل ْ��

َ�
ً���َك� �بِ

ْ
ك ٰ��ُ�ْس��َ

َّ
��َول َ �� ُ��� َ �ی

آ
ِه�� �یْ

َ
ٰ��َعل

َ
ل ْ�� ُ����

د�َ >َو�إِ

ً���؛�
ِه�َو��ْ �یْ

َ��
د�ُ
ُ�
�� �ی ِ

��

شده  پیدا  او  در  جان  گوش  شدن  کر  حالت  چنان  آن 

بر  روی  مستکبرانه  می شود  خوانده  او  بر  ما  آیات  وقتی  که 

ر و ناشنوایی در 
ْ
می گرداند؛ گویی آن را نشنیده، گویی َوق

 هیچ سخنی را نمی شنود<. 
ً
هر دو گوشش پدید آمده، اصلا

ٍم؛1� ِل�ی
َ�
�� ��بٍ

َعد�َ ْ�ُهْم��بِ
ّ
س�ِ �بَ

َ��<

 ]در این صورت[ به عذابی دردناک بشارتش ده<. 

آری!ایـن چشـم و گـوش سـر را بـه مـا داده انـد کـه به وسـیلۀ آنها، چشـم و گوش دل 

را باز کنیم و جمال های معنوی ببینیم و نغمه های آسـمانی بشـنویم ولی یالاسـف 

کـه مـا بـا همیـن چشـم و گـوش سـر، چشـم و گـوش دل را کـور و کـر سـاخته ایم و لـذا 

آسـمانی  نغمه هـای  از  نغمـه ای  نـه  و  می بینیـم  معنـوی  جمال هـای  از  جمالـی  نـه 

می شـنویم و بـه فرمـودۀ قـرآن شـده ایم: 

؛2� َ���
ُ
ل ْع��ِ َ ���ی

َ
ُهْم�ل

َ��� ٌ ٌم�ُعْم�ی
ْ
ك ��بُ >�ُ�ّمٌ

 کران و گنگان و کورانی که چیزی نمی فهمند<. 

در این صورت چگونه می توانیم به اهل بیت طهارت ؟مهع؟ بگوییم: 

 َمَع َغْيِرُكْم؛ 
َ

ْم ل
ُ

ْم َمَعك
ُ

َعك َ َ
»ف

من با شما هستم؛  با شما هستم، نه با غیر شما«. 

1. سورۀ لقمان، آیۀ 7. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 171. 
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می خواهم از کسانی باشم که: 

ْم؛ 
ُ

 ِبُرْؤَيِتك
ً
ْم َو َتَقّرُ َعْيُنُه َغدا

ُ
َشُر ِف ُزْمَرِتك »ُيْ

در زمرۀ شـما محشـور می شـوند و چشمشـان با دیدن شـما روشـن 

می شود«. 

آنچــه نادیدنــی اســت آن بینــیچشم دل باز کن که جان بینی

مشـّرف  امامانمـان؟مهع؟  زیـارت  بـه  وقتـی  مـا  کـه  اسـت  الزم  چقـدر  راسـتی  بـه  

می شـویم بـا جـّد تمـام بـه حضورشـان عـرض کنیـم: مـا معتقدیـم شـما بـه اذن خـدا 

می توانیـد کـور را بینـا و کـر را شـنوا گردانیـد و نفهمیده هـا را فهمیـده سـازید. اینـک 

و  چشـم  داریـد،  خـدا  پیشـگاه  در  کـه  منزلتـی  قـرب  حرمـت  بـه  می خواهـم  شـما  از 

گـوش دلـم را بـاز کنیـد؛  درجـۀ درک و فهمـم را بـاال ببریـد تـا بـا چشـمی بینـا و گوشـی 

شـنوا و قلبـی فهمنـده و دّراک از حـرم شـریفتان خـارج شـوم. ایـن نیازهاسـت کـه ما را 

خاک نشـین کـرده و رفـع آنهـا، نقـش حیاتـی در دنیـا و آخرتمـان دارد، نـه فقـط خانـه و 

فـرش و خـوراک و پوشـاک کـه محـور افـکار و خواسـته های مـا شـده اسـت. اندکـی در 

حاالت معنوی ارکان دین از علما و صلحا بیندیشـیم که آنها چه چشـم و گوشـی از 

جانشـان گشـوده بـود. قـرآن هـم می فرمایـد: 

ُدوِر؛ 1�
ُ

��لّ� �ی ِ
��� �ی ِ��

َّ
��ل ��بُ

ُ
ل ُ��

ْ
ْعَم���ل َ��� ـِٰك��ْ َ��ُر�َولَ ْ �ب

َ�
�
ْ
ْعَم���ل َ����

َ
َه��ل

َّ�� �إِ
َ ���<

 حقیقت اینکه ]در مورد کسانی[ چشم های سرشان کور 

نیست بلکه دل ها که در سینه ها دارند کور شده است<. 

1. سورۀ حّج، آیۀ 46. 
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�دّو�:� ���� ع��

�ت
ل�ت ام �ظ

�ظ ون �ظ
ا�ظ وّسل، �ت

�ت

در دعای توسل به حضرات معصومین؟مهع؟ عرضه می داریم: 

َنا ِبـَك ِإَل 
ْ
ـل ْهَنـا َو اْسَتْشـَفْعَنا َو َتَوّسَ ـا َتَوّجَ

َ
َنـا ِإّن

َ
َدَنا َو َمْول »َيـا َسـّيِ

َنـا 
َ
 ِعْنـَد اهَّلِل اْشـَفْع ل

ً
ْمَنـاَك َبـْنَ َيـَدْي َحاَجاِتَنـا َيـا َوِجهیـا

َ
اهَّلِل َو َقّد

ِعْنـَد اهَّلِل«.

بــه آســتان اقــدس اهل بیــت؟مهع؟ عــرض می کنیــم  در ایــن جمــات خطــاب 

کــه: مــن شــما را بــه عنــوان »شــفیع« در پیشــگاه خــدا اّتخــاذ کــرده و از شــما تقاضــای 

ــه وســیلۀ  ــرار می دهــم و ب ــم و شــما را بیــن خــود و خــدا واســطه ق »شــفاعت« می نمای

تمــام حــاالت و  تمــام حوائجــم و در  نزدیــک شــوم. در  بــه خــدا  شــما می خواهــم 

خواســته هایم، شــما را پیــش روی خــود قــرار می دهــم و بــه شــما متوّســل می شــوم. 

ــه ایــن معناســت کــه مــا آن بزرگــواران را  کلمه ی«استشــفاع«و تقــّرب و توّســل همــه ب

ــا شــفاعت و وســاطت کننــد کــه فیــض و  ــرار می دهیــم ت بیــن خــود و خــدا واســطه ق

ــه مــا برســد.  رحمــت خــدا ب
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مسـئلۀ وسـاطت و وسـیله انگیزی و »توّسـل« و دسـت به دامن شـدن، قانون نظام 

اینگونـه اسـت. همـۀ  آفرینـش،  و  بـر حسـب تکویـن  نظـام خلقـت  خلقـت اسـت. 

موجـودات، دسـت بـه دامـان هسـتند تـا بـه فیـض ذات اقـدس حـق نائـل شـوند. مـا 

ً و مسـتقیمًا بـا ذات اقـدس حـق در ارتبـاط باشـد، جـز  ݦّ
هیـچ موجـودی کـه مسـتقا

و  او  میـان  کـه  اسـت  اقـدس  آن وجـود  فقـط  نداریـم.  مرتبـت؟ص؟  حضـرت ختمـی 

خدا، دیگر واسـطه ای - به این کیفّیت که غیر خودش باشـد - نیسـت. البّته او هم 

باز وسـیله دارد ولی وسـیلۀ او قابل اکتناه1  برای ما نیسـت. او اقرب الوسـایل اسـت. 

کمال یابی موجودات به مدد توّسل 

همۀ موجودات در این عالم با توّسل و استشفاع، به کماالت خود می رسند. 

و  بـه مقاصـد  اشـرف مخلوقـات اسـت، در رسـیدن  مـا  به زعـم  کـه  انسـان  خـوِد 

کمـاالت خـود بـه خـارج از وجـود خـود محتاج اسـت و شـکی در این نیسـت. هزاران 

موجـود در ایـن عالـم کار می کننـد اعـّم از جمـادات و نباتـات و حیوانـات و زمیـن و 

آسـمان، دسـت بـه دسـت داده انـد تـا انسـان بتوانـد بـه یکـی از مقاصـد خـود نائـل 

شـود. انسـان همیشـه بـه خـارج از خـود محتـاج اسـت و دسـت نیـاز بـه سـوی همـۀ 

ایـن موجـودات دراز کـرده اسـت. 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

آیـا شـما در بـه دسـت آوردن ایـن لقمـۀ نـان، نیـاز بـه چیـزی یـا کسـی نداشـته اید؟ 

کار  بـه  انسـان دسـت  و  و حیـوان  نبـات  و  از جمـاد  هـزار  هـزاران  کـه  اسـت  طبیعـی 

بوده انـد تـا ایـن لقمه به دسـت شـما رسـیده اسـت. همـۀ موجودات به همیـن منوال 

بـه دامـان هسـتند و دسـت  نوعـی خـود، دسـت  بـه کمـاالت مقصـودۀ  در رسـیدن 

نیـاز بـه سـوی سـایر موجـودات دراز کرده انـد تـا بـه مقصـود خـود برسـند. هیـچ انسـان 

كتناه: حقیقت یابی.  1. ا
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باشـعوری نمی توانـد منکـر ایـن حقیقـت شـود کـه بـرای رسـیدن بـه مقاصـد خـود، بـه 

آثـار و خـواّص موجـودات دیگـر محتـاج اسـت. هر موجـودی اثری دارد و بایـد اثر خود 

را ببخشـد تـا دیگـری در پرتـو اثـر او بـه مقصـود خـود برسـد. 

انسـان تشـنه وقتـی کاسـۀ آب را بـر مـی دارد، در واقـع بـه آن آب متوّسـل می شـود 

یعنـی آن آب را وسـیله قـرار می دهـد بـرای رفـع عطـش. انسـان تشـنه بـا نوشـیدن آب 

بـه سـیراب شـدن کـه مقصـد اوسـت می رسـد. آیـا انسـان می توانسـت خـودش بـدون 

وسـیله سـیراب شـود؟ حتمـًا بایـد دسـت دراز کنـد و ظـرف آب را بـر دارد و بنوشـد 

و ایـن خـود »توّسـل و استشـفاع« اسـت؛  یعنـی »وسـاطت و شـفاعت«. از ظـرف آب 

می طلبـد کـه تـو واسـطه بـاش تـا مـن سـیراب شـوم. 

یک انسان سرمازده هم دست نیاز به سوی عوامل گرم کننده دراز می کند تا گرم 

شود و یک انسان بیمار نیاز به دارو دارد. آیا دارویی که بیمار به آن نیاز دارد، اثربخش 

نیاز  ندارد و دست  نیاز  آن  به  بیمار  آیا  اثربخش نیست؟  آیا قرص ُمسّکن  نیست؟ 

قرار  وسیله  را  او  نمی خواهد؟  وساطت  و  شفاعت  او  از  نمی کند؟  دراز  آن  سوی  به 

»توّسل« است.  نمی دهد؟ بیمار، قرص مسّکن را وسیله قرار می دهد و این همان 

توّسل یعنی وسیله انگیزی برای رسیدن به هدف و مقصدی. انسان جاهل، متوّسل 

م می شود، فقیر متوّسل به غنی می شود. 
ّ
به عاِلم می شود. شاگرد، متوّسل به معل

همـۀ اینهـا »توّسـل« و »شـفیع گرفتـن« اسـت و اینهـا قابـل انـکار نیسـت. منتهـٰی 

انسـان ماّدی مسـلک، تمـام اینهـا را مسـتند می کنـد بـه خـواّص طبیعـی اشـیاء. او 

می گویـد، ایـن آثـار کـه هـر موجـودی دارد، آثـار و خـواّص طبیعـی آن موجـود اسـت؛ 

اّمـا انسـان الهـی مذهـب، بحـث را روی طبیعـِت اشـیاء می بـرد و می گویـد، خوِد این 

طبیعـت از کجاسـت؟ ایـن خاصّیـت و اثربخشـی از کجاسـت؟ لـذا الهی مسـلک 

و  علیـم  مدّبـری  ارادۀ  بـه  می کنـد  مسـتند  را  اینهـا  همـۀ  مسـلک  مـاّدی  خـاف  بـر 

حکیم و حسـابگر که روی نظم و حسـاب دقیق، طبیعتی در هر شـیء قرار داده و آن 
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طبیعـت، اثـری خـاّص از خـود بـروز می دهـد. 

انگبین از مگس نحل و ُدر از دریا بارچشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ

آن قدرتـی کـه ایـن طبایـع را در اشـیاء قـرار داده و بـه دنبـال آن آثـار ظاهـر می شـود، 

نیـز همیـن گونـه اسـت. »تقـّرب«  تقـّرب  آفریـدگار علیـم حکیـم اسـت.  دارنـدۀ آن، 

یعنـی اینکـه موجـودی ناقـص دسـت بـه دامـان کامـل می زنـد تـا بـه آن کمـال نزدیـک 

شـود. ایـن نامـوس تکوینـی اسـت. 

دعوت قرآن به توّسل 

دسـتور قـرآن نیـز همیـن اسـت. همان طـور کـه »نظـام تکویـن«، مـا را بـه توّسـل و 
استشـفاع دعوت می کند، »قرآن« هم که کتاب تشـریع اسـت، ما را دعوت به توّسـل 

و استشـفاع می کنـد. دیـن، »امـری فطـری« اسـت: 
َه�؛��1  �یْ

َ
�َس�َعل

َ َطَ���ل��ّ
َ��� �ی ِ��

َّ
ـِه��ل

َّ
��لل ْطَ���َ ِ����

ً �� �ی �َح��ِ ِ�� �ی َهَك�ِللِدّ ْ ْم�َوحب ِ��
َ�
�
َ ��<

این  سوى  به  حق،  به  تمام  گرايش  با  را  خود  روى  پس 

دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته 

است<. 

در فطـرت انسـان، قانـون »توّسـل« و »استشـفاع« و »تقـّرب« نهـاده شـده اسـت. 

شـریعت هـم مطابـق فطـرت، دسـتور توّسـل می دهـد و می فرمایـد: 
�؛��2  ه�َ

َ
ل َ�ِ��ی

ْ
ِه��ل �یْ

َ
ل ����إِ

ع�ُ َ�� ْ ـَه�َو��ب
َّ
����لل ُ��

َّ������ ُ���َ
آ
�� َ�� �ی ِ ��

َّ
َه���ل ُّ �ی

َ�
��� َ >�ی

اى کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید؛ و به او 

ب جویید<. 
ّ

ل و[ تقر
ّ

]توس

ـف 
ّ
»اّتقـوا اهَّلل« یعنـی خـاف نظـام حرکـت نکنیـد، تقـوا داشـته باشـید و از تخل

1. سورۀ روم، آیۀ 30. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 35. 
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از نظـام بپرهیزیـد. ایـن نظامـی کـه مـن به وجـود آورده ام، نظـام توّسـل و استشـفاع و 

دسـت بـه دامـان شـدن اسـت و شـما هـم کـه می خواهیـد بـه ُقـرِب مـن و بـه کمـال 

مطلوب خود برسـید، باید توّسـل داشـته باشـید و دنبال وسـیله بگردید و آنچه را که 

وسـیلۀ »تقـّرب بـه سـوی اهلل« اسـت، بشناسـید و دسـت بـه دامـن او بزنیـد. 

اینجا به اصطاح علمی، آیه اطاق دارد و تمام وسایل تقّرب را شامل می شود. 

یعنی هر چه که بشر را به قرب خدا و کمال مطلق برساند، »وسیله« است. 

برترین وسیلۀ توّسل 

حضرت امام امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

ــاَل  وَن ِإَل اهَّلِل ُســْبَحاَنُه َو َتَع
ُ
ــل َتَوّسِ ُ ــِه الْ  ِب

َ
ــل ــا َتَوّسَ  َم

َ
ْفَضــل

َ
»ِإّنَ أ

ِم َو 
َ

ْســل ِ
ْ

ــُه ِذْرَوُة ال
َ
َهــاُد ِف َســِبيِلِه َفِإّن ِ

ْ
َيــاُن ِبــِه َو ِبَرُســوِلِه َو ال ِ

ْ
ال

ِص؛  1 
َ

ْخــل ِ
ْ

َكِلَمــُة ال

بـدان  سـبحان،  بـه خـداى  توّسـل جوینـدگان  کـه  برتریـن چیـزى 

راه  او و جهـاد در  پیامبـر  بـه  او و  بـه  ایمـان  توّسـل می جوینـد، 

کلمـۀ توحیـد اسـت«. اسـام و  اعـاى  رکـن  زیـرا جهـاد  اوسـت 

امـام؟ع؟ در ایـن بخـش از سـخن، چنـد چیـز را بـه عنـوان برتریـن وسـیلۀ تقـّرب و 

توّسـل بـه خـدا بیـان فرموده انـد. ایمـان بـه خـدا و رسـول، نمـاز و روزه و زکات و حـّج 

و همـۀ اینهـا وسـیله هسـتند؛ اّمـا محـدود بـه اینهـا نیسـت. سـپس می رسـیم بـه خـوِد 

ائّمـۀ دیـن؟مهع؟ کـه باالتریـن وسـایل هسـتند و در رأس تمـام وسـایل قـرار گرفته انـد و 

برتر از هر وسـیله ای می توانند بشـر را به قرب خدا برسـانند. اینجا حدیثی از سـلمان 

فارسـی؟وضر؟ نقـل شـده کـه می گویـد: 

ْيـَس 
َ
 َو ل

َ
 َيـا ِعَبـاِدي أ

ُ
 َيُقـول

َّ
؟ص؟ ِإّنَ اهَّلَل َعـّزَ َو َجـل

ً
ـدا ّمَ ْعـُت ُمَ »َسِ

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 110. 
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ـْم 
ُ

ْيك
َ
 َعل

َ
ـل ْن َيَتَحّمَ

َ
 أ

َّ
ـا ِإل ـوُدوَن ِبَ ُ َ

 ت
َ

ـْم َحَواِئـُج ِكَبـاٌر ل
ُ

ْيك
َ
ـُه ِإل

َ
َمـْن ل

ـا َكَراَمـًة ِلَشـِفيِعِهْم؛  ـْم َتْقُضوَنَ
ُ

ْيك
َ
ـِق ِإل

ْ
ل َ َحـّبِ الْ

َ
ِبأ

از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود: خداوند عّزوجّل می فرماید: 

ای بندگان من!آیا چنین نیست که چه بسا کسی با حاجت سنگین 

و بزرگی نزد شما بیاید و شما حاجت او را بر نیاورید، او کسی را که 

نزد شما آبرومند است، آورده و نزد شما شفیع قرار می دهد تا شما 

به حرمت آن شخص آبرومند و محترم، حاجت او را برآورید؟«. 

ْيَس؛ 
َ
َو ل

َ
»ا

آیا این طور نیست؟«. 

حال که چنین است، پس:

ُخـوُه 
َ
ـٌد َو ا ّمَ ـَدّيَ ُمَ

َ
ُهـْم ل

َ
ْفَضل

َ
َّ َو ا َ

ـِق َعـى
ْ
ل َ كـَرَم الْ

َ
ّنَ ا

َ
ُمـوا ا

َ
ل َفاْعل

َ
»ا

؛1   ِاَلَّ
ُ

َوسـايل
ْ
ـُم ال یَنُ ـُة الّذِ َلِئَّ

َ
َعـِىٌّ َو َمـْن َبْعـَد مُهـا ا

و  بافضیلت تریــن  و  مــن  نــزد  مخلوقــات  گرامی تریــن  بدانیــد 

آبرومندتریــن آنهــا پیــش مــن، محّمــد؟ص؟ و بــرادرش علــی؟ع؟ 

نــزد مــن می باشــند«.  آنــان وســایلی  و ائّمــۀ اطهــار؟مهع؟ هســتند و 

می خواهـد  و  دارد  مهـم  حاجتـی  کـه  کسـی  هـر  باشـید  متوّجـه  می کنـم:  اعـام 

نفعـی ببـرد و بـه حوائجـی برسـد یـا بـا و مصیبتـی بـر او وارد شـده و می خواهـد دفـع 

بـا کنـد، پـس بایـد مـرا بخوانـد بـه وسـیلۀ رسـول مـن محّمـد؟ص؟ و علـی؟ع؟ و ائّمـۀ 

طاهریـن؟مهع؟ مـن حاجـت او را برمـی آورم بـه بهتریـن وجهـی کـه شـما بـه خاطـر آن 

شـخص آبرومنـد، حاجـت کسـی را برمی آوریـد. آنچـه می خواهـد می دهـم و آن بـا را 

دفـع می کنـم؛ اگـر از ایـن راه وارد شـود. 

1. بحار األنوار، ج  22، ص 369.
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اهل بیت اطهار؟مهع؟ وسیلۀ تقّرب انسان به خداوند 

عــاوه بــر ایــن مــوارد کــه ذکــر شــد، از حضــرت صّدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ نیــز بدیــن 

مضمــون مطلبــی وارد شــده کــه حضــرت در خطبــۀ غّرایــی کــه در مســجد یثــرب 

فرمودنــد: داشــتند، 

ـمواِت َو  ـِذي ِلَعِظَمِتـِه َو ُنـوِرِه َيْبَتغـی َمـْن ِف الّسَ
َّ
ـُد اهَّلَل ال ْحَ

َ
»َو ا

ِقـِه؛1 
ْ
َخل ُتُه ِف 

َ
ـُن َوسـيل ْ َ

َو ن َة 
َ
َوسـيل

ْ
ال يـِه 

َ
ِال اَلْرِض 

خـدا را شـکر می کنـم! آن کسـی کـه هـر کـس در آسـمان ها و زمیـن 

بخواهـد از او مـددی بگیـرد، بایـد »بـا وسـیله« بـه سـوی او بـرود 

و وسـیلۀ او در میـان مخلوقاتـش مـا هسـتیم. شـما از ایـن راه بـه 

سـوی خـدا حرکـت کنیـد«. 

نجات از جهّنم به برکت توّسل به اهل بیت؟مهع؟

مرحـوم شـیخ صـدوق؟وضر؟  از حضـرت امـام محّمـد باقـر؟ع؟ نقل می کند و سـند 

بـه  بـه رسـول خـدا؟ص؟ می رسـاند کـه حضـرت فرمودنـد: روز قیامـت، بهشـتی ها  را 

بهشـت و جهّنمی هـا بـه جهّنـم می رونـد. بنـده ای محکـوم بـه عـذاب می شـود و او را 

میـان جهّنـم می برنـد و هفتـاد خریـف2 در جهّنـم می مانـد.3 

ِان شـاءاهلل کـه مـا از آن دسـته نباشـیم و بایـد مراقـب باشـیم بـا اینکـه مـا محـّب 

اهـل بیـت؟مهع؟ هسـتیم، ایـن گردوغبـار معاصی آن قدر ِجرم نداشـته باشـد که ناچار 

مـا را در جهّنـم شستشـو دهنـد. تـا در دنیـا هسـتیم، ما را تطهیر کنند، تـا در آنجا دیگر 

نیـاز بـه گوشـمالی نداشـته باشـیم. کسـانی که آلـوده برونـد، گوشـمالی می خواهند هر 

چنـد محّب باشـند. 

1. شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید، ج  16، ص 211.
2. هر خریف، مطابق هفتاد سال است.

3. ثواب االعمال و عقاب االعمال شیخ صدوق؟حر؟. 
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اصـًا  شـاید  و  می مانـد  جهّنـم  در  خریـف  هفتـاد  گنهـکار،  شـخص  ایـن  حـاال 

محّبـت هـم یـادش بـرود. گاهـی ِجـرم گنـاه آن قـدر عمیـق اسـت کـه یـادش مـی رود و 

بعـد از هفتـاد خریـف یـاد مـی آورد و می گویـد: 

ْهِل َبْيِتِه؛1 
َ
ٍد َو أ ّمَ ّقِ ُمَ َك ِبَ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
»َرّبِ أ

بـه حـق محّمـد و اهـل بیتـش کـه  تـو را قسـم می دهـم  خدایـا! 

بـده«.  نجاتـم 

همین که این جمله به زبانش جاری می شود، خداوند به جبرئیل؟ع؟ خطاب 

بیاور. جبرئیل می گوید: چگونه  بیرون  را  ما  بندۀ  این  از میان جهّنم،  و  برو  می کند 

میان آتش بروم؟ خطاب می رسد: ما آتش را بر تو َبْرد و سام می کنیم. جبرئیل؟ع؟ 

می گوید: در کجا هست؟ خدای متعال می فرماید: در فان گوشۀ جهّنم در میان 

چاهی و با زنجیرهایی. جبرئیل می رود و او را از میان چاه بیرون می آورد و او در موقف 

می ایستد. خداوند می فرماید: چه قدر در عذاب بودی؟ می گوید: نمی دانم و به یاد 

نمی آورم. خداوند می فرماید: به عّزت و جال خودم سوگند، اگر نام این افراد که ذکر 

کردی و مرا به آنها قسم دادی! نبرده بودی لحظه به لحظه به عذابت می افزودم ولی 

من بر خود حتم کرده ام که هر که به اینها متمّسک شود و مرا به اینان قسم بدهد، از 

گناهانش بگذرم و او را نجات دهم و لذا از گناهان تو گذشتم و نجاتت دادم. 

این  تنها  نجات  راه  و  ُعْظمٰی   وسیلۀ  واقع  در  که  می دهد  نشان  روایت  این 

بزرگواران هستند. 

در روایتـی از خـوِد مـوال امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ داریـم کـه بـه صـرف محّبتـی کـه بـه 

خانـدان عصمـت داریـد اّتـکال نکنیـد و در نتیجـه بـه گنـاه بی پـروا شـوید. نـه آنگونـه 

باشـید کـه تصـّور کنیـد عمـل شـما کافـی اسـت و نیـازی به محّبـت اهل بیـت ندارید 

1. بحار األنوار، ج  27، ص 312.
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و نـه آنگونـه باشـید کـه بگوییـد محّبـت داریـم و لـذا نسـبت بـه گنـاه بی پـروا شـوید؛ 

چـرا کـه میـان محّبیـن مـا کسـی هسـت کـه گنـاه او بـه قـدری سـنگین اسـت کـه نه در 

دنیـا تصفیـه می شـود و نـه در بـرزخ. لـذا در قیامـت بایـد حتمًا در طبقـۀ اّول جهّنم که 

ب باشـد، تا زمینۀ شفاعت 
ّ

سـطحی اسـت و عمیق نیسـت، سـیصدهزار سـال معذ
مـا دربـارۀ او فراهـم شـود و او را شـفاعت کنیـم.1

اّمـا  بـود  نخواهـد  جاودانـه  جهّنمـی  علـی؟ع؟  محـّب  کـه  نیسـت  شـکی  پـس 

آلوده هـا بایـد تـا در ایـن دنیـا هسـتند و در َدم جـان دادن و مرگ و در برزخ تطهیر شـوند 

ـت سـنگینی بـار گناهـان، در جهّنـم هـم بایـد تطهیـر شـوند. 
ّ
ولـی گاهـی بـه عل

چرا درخواست از غیر خدا؟

گاهـی هـم ایـن اشـکال می شـود کـه مگـر خداونـد خـودش حاضـر نیسـت، مگـر 

نمی بینـد یـا نمی شـنود؟! مگـر او از رگ گـردن بـه مـا نزدیک تـر نیسـت؟ 
ِد؛��2  َ�ِر�ی

ْ
ِل��ل �َح�بْ ِه�ِ���ْ �یْ

َ
ل ��إِ

َ��بُ
ْ��
َ�
�� ُ�� ْ�

>�َو��َ

و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیکتریم<. 

او کـه سـمیع و علیـم و حاضـر و قـادر اسـت؛ چـرا از خودش نمی خواهید و واسـطه 

قـرار می دهیـد؟ در پاسـخ می گوییـم: بلـه! مـا نمی خواهیـم بگوییـم، خداونـد نیـاز بـه 

واسـطه دارد؛ بلکـه می گوییـم، مـا نیـاز بـه واسـطه داریـم یعنـی مـا آن ُعرضـه و لیاقـت 

را نداریـم کـه باواسـطه از خـودش بخواهیـم. او عالـم و قـادر و سـمیع هسـت ولـی مـا 

ظرفیـت و لیاقـت کسـب فیـض مسـتقیم از او نداریـم و خـودش فرمـوده اسـت: 
؛��3  ه�َ

َ
ل َ�ِ��ی

ْ
ِه��ل �یْ

َ
ل ����إِ

ع�ُ َ�� ْ >َو��ب

و به او ]توّسل و[ تقّرب جویید<. 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 153. 
2. سورۀ ق، آیۀ 16. 

3. سورۀ مائده، آیۀ 35. 



����� �روح�د�ی ������

420

بـدون واسـطه و بـدون وسـیله نـزد مـن نیاییـد، بـا واسـطه بیاییـد. تمـام عالـم بـر 

همیـن اسـاس اسـتوار اسـت. آیـا -العیاذبـاهلل- خداونـد قـادر نیسـت خـودش بـدون 

واسـطۀ آفتـاب و بـاران، بـذر را برویانـد؟ چرا! قادر اسـت؛ اّما بذر، ایـن لیاقت را ندارد 

کـه بـدون تابـش خورشـید و ریـزش بـاران برویـد. 

جنـاب اسـرافیل؟ع؟ در ایـن نظـام، واسـطۀ در ِاحیـا و زنـده کـردن مرده هاسـت و 

جنـاب عزرائیـل؟ع؟ واسـطۀ در ِاماَتـه و میرانـدن زنده هـا. هـر چنـد خداونـد خـود قـادر 

بـر ِاحیـا و ِاماتـۀ باواسـطه اسـت اّمـا بـر اسـاس »حکمـت بالغـه اش«، نظـام خلقـت 

را این چنیـن تنظیـم کـرده اسـت. از حضـرات معصومیـن؟مهع؟ نقـل شـده اسـت کـه 

فرموده انـد: 

ــُت  ْن
َ
ــِة َو ا ْجَزِت ــُذوَن ِبُ ــُن آِخ ْ َ

ــِه َو ن ــَزِة َرّبِ ْج ــٌذ ِبُ  اهَّلِل آِخ
َ

»ِاّنَ َرســول
ــا؛1  ْجَزِتن ــُذوَن ِبُ آِخ

رسـول خـدا دسـت بـه دامـن خـدا زده و ما دسـت به دامن رسـول 

خـدا زده ایـم و شـما هـم دسـت بـه دامن مـا زده اید«. 

پاسخ به چند اشکال در باب توّسل

اهل تسّنن اشکاالت و اعتراضاتی بر ما دارند از جمله اینکه: 

الـف: می گوینـد، شـما خداونـد را بـه حـق ایـن اشـخاص قسـم می دهیـد، مگـر 

اینهـا حّقـی بـر خداونـد دارنـد؟ اینهـا هـم مخلـوق خـدا هسـتند و مخلـوق، حّقـی بـر 

خالـق خـود نـدارد. پاسـخ ایـن اسـت کـه: بلـه! خداونـد، خـوْد بـرای آنهـا حـق معّیـن 

کـرده اسـت، نـه ایـن کـه اینهـا ذاتـًا حّقـی بـر خـدا دارنـد. بله!هیـچ مخلوقـی حّقـی بـر 

خالقـش نـدارد ولـی خـوِد خالـق از آنجـا کـه احتـرام زیادی بـرای مخلوق قائل اسـت، 

بـرای او حـق معّیـن می کنـد؛ چنـان کـه در قـرآن مجیـد می فرمایـد: 

1. المناقب البن شهر آشوب، ج 3، ص 75. 
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؛1� َ�� �ی ِ���ِ
ُم��ْ

ْ
ْ�ُ���ل

َ���� َ �� �یْ
َ
��َعل

ً �َح��ّ >�َوَك���َ

من  از  دارد که  مؤمن حق  و  مؤمن  بر  داده ایم  قرار  ما حق   

بخواهد تا یاری کنم او را<. 

این صریح آیۀ قرآن است و چه کسی در ایمان برتر و باالتر از اهل بیت رسول؟مهع؟ 

است؟ خداوند صریحًا می فرماید: مؤمن بر ما حق دارد؛ نه اینکه ذاتًا حق دارد، بلکه 

من »َجْعِل حق« برای او کرده ام و احترام کرده و به او حق داده ام که از من بخواهد. 

ما هم نمی گوییم مخلوق بر خالق حق دارد بلکه خالق، خود بر مخلوق حّقی 

معّین کرده است و ما به آن حق که خوِد خالق معّین کرده است قسم می دهیم. 

ب: اشـکال دیگـری کـه می کننـد ایـن اسـت کـه می گوینـد، شـفاعت ایـن مقـدار 

خـوب و قابـل قبـول اسـت کـه شـما از پیامبر یا امـام بخواهید که برای شـما دعا کنند 

و البّتـه آن هـم در حـال حیاتشـان؛ یعنـی تا زنده هسـتند. 

ـه ای که داریم، می گوییم، مـا هم می توانیم 
ّ
پاسـخ مـا ایـن اسـت کـه: ما بر طبق ادل

از ائّمـه؟مهع؟ بخواهیـم کـه بـرای مـا دعـا و اسـتغفار کننـد و هـم حـق داریـم خداونـد را 

بـه حـق آنهـا قسـم بدهیـم و هـم از خودشـان بخواهیـم کـه حوائـج مـا را برآورنـد. همان 

بخواهیـم  آنهـا  از  می توانیـم  بدهیـم،  قسـم  آنهـا  حـق  بـه  را  خـدا  می توانیـم  کـه  گونـه 

کـه وسـاطت و شـفاعت و دعـا کننـد کـه مثـًا مریـض مـا شـفا یابـد، همان طـور کـه 

می توانیـم از خودشـان بخواهیـم کـه مریـض ما را شـفا بدهنـد، می توانیـم تقاضا کنیم 

فقـر مـا را برطـرف کننـد و ولـی »بـاذن اهلل«. یعنـی مـا اعتقـاد داریـم کـه امامـان؟مهع؟ 

خودشـان توانـای در عالـم هسـتند ولـی بـه اذن خداونـد. یعنـی خـدا قـدرت نافـذ و 

علـم محیطـی بـه آنهـا داده اسـت کـه اراده شـان در عالـم مؤّثر اسـت؛ همان طـور که به 

ارادۀ حضـرت عیسـی؟ع؟ خّاقّیـت داده اسـت کـه می گویـد: 

1. سورۀ روم، آیۀ 47. 
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� ُ���
ُ
ك �یَ

ِه���َ �ی ِ���
ُ��

ُ�� ��
َ�
�
َ ����ِ �یْ

َ
��لّط ه�ِ

َ�� �َكَه�یْ ِ�� �ی ��لِطّ ْم�ِ���َ
ُ
ك

َ
�ل ُ��

ُ
ل ْ��

َ�
�� �ی

ّ
ِ
��
َ�
�<

ـِه؛��1
َّ
��لل ِ��

د�ْ �إِ ً����بِ
َط�یْ

من از ِگل، شکل پرنده می آفرینم آنگاه در آن می دمم پس به 

اذن خدا پرنده ای می شود<. 

کـه  اسـت  داده  علـی؟ع؟  حضـرت  بـه  اراده ای  خداونـد  می گوییـم،  همان طـور 

خـّاق اسـت و می توانـد بیافرینـد، بمیرانـد و زنـده کنـد، بهشـت و یـا جهّنـم ببـرد. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 49. 
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�:���� ���� ع��

؟مهع؟ �ی�ت ل �ب اع�ت ا�ه �ظ سش

تفاوت محّبت با شفاعت 

از رسول خدا ؟ص؟ روایت شده است که فرمود: 

ٍة؛ 
َ
ْم ِف َسْبَعِة َمَواِطَن َمُهول ُ َحّبَ

َ
ْهِل َبْيِت َيْنَفُع َمْن أ

َ
»ُحّبُ أ

دوسـتی و محّبـت خانـدان مـن دربـارۀ دوستدارانشـان، در هفـت 

موطـن هول  انگیـز نافـع اسـت«. 

بـه  تعبیـر  ایـن حدیـث شـریف  در  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  مایـۀ خوشـوقتی  آنچـه 

شـیعه نشـده اسـت وگرنـه، کار مـا قـدری مشـکل می شـد؛ زیـرا مـا نمی توانیـم بگوییـم 

مـا شـیعۀ واقعـی هسـتیم بلکـه مـا محـّب هسـتیم در حدیـث شـریف نیـز عنـوان )َمْن 

ـْم(، یعنـی دوسـتداران اهـل بیـت، مـورد توّجـه قـرار گرفتـه اسـت و در این کـه مـا  ُ َحّبَ
َ
ا

در جرگـۀ محّبیـن و دوسـتداران اهـل بیـت ؟مهع؟ هسـتیم تردیـدی نیسـت. هر چند در 

روایات آمده اسـت که فرموده اند: شـفاعت ما در محشـر شـامل حالتان می شـود اّما 

در بـرزخ مشـمول شـفاعت نخواهیـد بـود، ولـی آنچـه روح امیـد در جـان مـا می دمـد 
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این اسـت که از این حدیث شـریف و نظایر آن اسـتفاده می شـود که مسـألۀ محّبت 

اهـل بیـت ؟مهع؟ غیـر از مسـألۀ شـفاعت آن بزرگـواران اسـت و اگـر شـفاعت در بـرزخ 

لـذا  و  داشـت؛  خواهـد  خـدا  فضـل  بـه  را  خـود  نجات بخـش  اثـر  محّبـت،  نباشـد، 

حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ در ایـن حدیـث فرمـوده اسـت: 

ٍة؛ 
َ
ْم ِف َسْبَعِة َمَواِطَن َمُهول ُ َحّبَ

َ
ْهِل َبْيِت َيْنَفُع َمْن أ

َ
»ُحّبَ أ

دوسـتی اهـل بیـت مـن، بـرای دوستدارانشـان، در هفـت موطـن 

هول انگیـز سـود بخـش اسـت«. 

ْوِت؛  َ »ِعْنَد الْ

هنگام مرگ ]که وقت قبض روح است و بسیار دشوار است[«. 

»َوف الَقْبر؛ 

در داخل قبر ]و هنگام سؤال از عقاید به وسیلۀ فرشتگان موّکل[«. 

ْجَداِث؛ 
َ ْ
ِقَياِم ِمَن ال

ْ
»َو ِعْنَد ال

موقعی که ]در صور دمیده می شود و[همه از قبرها برمی خیزند«. 

ُحِف؛  »َو ِعْنَد َتَطاُيِر الّصُ

وقتــی کــه نامه  هــای عمــل در فضــای محشــر پخــش می شــود ]و 

بــه دســت انســان ها می رســد[«. 

َساِب؛  ِ
ْ

»َو ِعْنَد ال

موقع رسیدگی به حساب اعمال ]که دشوارترین مراحل است[«. 

يَزاِن؛  ِ
ْ
»َو ِعْنَد ال

آنجایی که اعمال ]نیک و بد[ را می سنجند«. 
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راِط؛  »َو ِعْنَد الّصِ

هنــگام عبــور از صراط]کــه پلــی اســت کــه بــر متــن جهّنــم کشــیده 

شــده اســت[«. 

آنگاه رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

َواِطِن؛  َ وَن آِمًنا ِف َهِذِه الْ
ُ

ْن َيك
َ
َحّبَ أ

َ
ْن أ َ َ

»ف

حال، هر که دوست دارد در این مواطن در امان باشد«. 

 َبْعِدي؛ 
ً
 َعِلّيا

َ
َيَتَوال

ْ
»َفل

باید بعد از من والیت علی را بپذیرد«. 

ِتِن؛  َ ْبِل الْ َ ْك ِبالْ َيَتَمّسَ
ْ
»َو ل

و به آن ریسمان محکم الهی تمّسک کند«. 

َفـاِئ َو 
َ
ـْم ُخل ُ ِب َطاِلـٍب َو ِعْتَرُتـُه ِمـْن َبْعـِدِه َفِإّنَ

َ
»َو ُهـَو َعـِلُّ ْبـُن أ

ْوِلَيـاِئ؛  1 
َ
أ

و آن ریسـمان محکـم الهـی علی بن ابیطالـب و عتـرت او بعـد از 

اوسـت کـه آنهـا جانشـینان و اولیـای مـن هسـتند«. 

مفهوم شفاعت و دو شرط اساسی آن

آن  شــفاعِت  و  وســاطت  بــدون  کــه  معتقدیــم  مــا  وســاطت.  یعنــی  شــفاعت 

مقّربــان درگاه خــدا نمی توانیــم بــه جایــی برســیم؛  پــای رفتــن و چشــم بینــا بــدون 

کمــک اولیــای خــدا نداریــم. 

شـفاعت دو شـرط اساسـی دارد: شـرط اّول این که انسـان باید صاحّیت داشـته 

از  شـرط دّوم ایـن کـه شـفاعت کننـده هـم بایـد  تـا مـورد شـفاعت قـرار گیـرد.  باشـد 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 162. 
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جانـب خـدا مـأذون در شـفاعت باشـد کـه فرمـوده اسـت: 
ًع���؛��1  ِم�ی َ �حب �َعه�ُ

َ ��
َّ ـِه��لس�

َّ
ْل�ِلل

ُ��<

بگو تمام جهات شفاعت در اختیار خداست<. 

جانـب  از  بایـد  شـفیع  هـم  باشـد  صاحّیـت  دارای  بایـد  شـونده  شـفاعت  هـم 

خـدا مـأذون در شـفاعت باشـد. دلیـل بـر ایـن کـه شـفاعت زمینـه و صاحّیـت الزم 

اسـت:  قرآن مجیـد  آیـۀ  ایـن  می خواهـد، 

ٰ��؛2� َ�� ��ْر��َ ��ِلَم��ِ
َّ ل ��إِ

ُع���َ
َ��

ْ َس� ���ی
َ
>�ل

 شفعا نمی توانند شفاعت کنند، مگر دربارۀ کسی که 

مورد ارتضا و پسند خدا باشد<. 

و امامـت  بـه والیـت  کافـر مشـمول شـفاعت نیسـت و همچنیـن مسـلمانی کـه 

حضـرت علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اعتقـاد نـدارد، از شـفاعت ُشـَفعا بهـره ای نخواهـد 

داشـت؛ زیـرا اسـاِم عـاری از اعتقـاد بـه والیـت علـی؟ع؟ دیـن َمْرِضـّی خـدا نیسـت؛ 

چـرا کـه پـس از نصـب علـی؟ع؟ بـه والیـت اّمـت اسـامی ایـن آیـه  نـازل شـد: 

� �ی ْعَم��ِ ِ�� ْم�
ُ
ك �یْ

َ
َعل � َمْم��ُ ْ��

َ�
َو� ْم�

ُ
ك َ�� ِد�ی ْم�

ُ
ك

َ
ل � ُ��

ْ
ْكَمل

َ�
� ��َ�ْ �یَ

ْ
�ل �<

�؛3� ً �� ِد�ی اَ��
َ
ْ�ل �إِ

ْ
�ل ُم�

ُ
ك

َ
ل � ُ�� �ی َوَر��ِ

 امروز ]که علی به خلافت و جانشینی رسول خدا و ولایت بر 

ت تعیین شد[ دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما 
ّ

ام

تمام کردم و اسلام را برای دین شما بودن پسندیدم<. 

1. سورۀ زمر، آیۀ 44. 
2. سورۀ انبیا، آیۀ 28. 
3. سورۀ مائده، آیۀ 3. 



427

� �ع�� �� �ّ�ل���� ���� َع�� ْ َرحب

افراد مشمول شفاعت 

پـس بـه حکـم ایـن آیـه ، دیـن مرتضـای خـدا، اسـامی اسـت کـه زیـر سـایۀ والیـت 

علـی مرتضـی؟ع؟ قـرار گرفتـه اسـت و دارنـدگان ایـن دیننـد کـه روز قیامـت مشـمول 

شـفاعت اولیـای خـدا قـرار می گیرنـد کـه: 
ٰ��؛��1  َ�� ��ْر��َ ��ِلَم��ِ

َّ ل ��إِ
ُع���َ

َ��
ْ َس� ���ی

َ
>�ل

عا نمی توانند شفاعت کنند، مگر دربارۀ کسی که 
َ

ف
ُ

ش

مورد ارتضا و پسند خدا باشد<. 

ایـن آیـه  را وقتـی بـه آیـۀ اکمـال دیـن ضمیمـه می کنیـم، نتیجـه می گیریـم کـه تنهـا 

بـه آسـتان علـی و آل علـی ؟مهع؟  شـفاعت هسـتند کـه در دنیـا سـر  کسـانی مشـمول 

نهاده انـد و والیـت آن برگزیـدگان خـدا را از عمـق جـان و صمیـم دل پذیرفته انـد و بـه 

زبـان حـال و قالشـان می گوینـد: 

ْؤِمِنـَن  ُ ِميـِر الْ
َ
ـِكَن ِبِولَيـِة أ َتَمّسِ ُ نـا ِمـَن الْ

َ
ـِذي َجَعل

َّ
ْمـُد هلِِل ال َ »الْ

ـِدِه؟مهع؟«.
ْ
ـِة ِمـْن ُول ِئَّ َ ْ

بيطاِلـٍب َو ال
َ
َعـى ْبـِن ا

اجازۀ شفاعت 

فرمـوده  ایـن روسـت کـه خـودش  از  و  شـرط دّوم شـفاعت، اذن خداسـت  اّمـا  و 

اسـت: 
ِه�؛2 ِ��

د�ْ �إِ ���بِ
َّ ل َدُ���إِ

ُع�ِع��ْ
َ��

ْ َس� ��ی �ی ِ ��
َّ
���ل

�د�َ ْ���َ�<

شفاعت  او  اذن  بدون  خدا  نزد  در  بتواند  که  کیست   

کند<. 

1. سورۀ انبیا، آیۀ 28. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 255. 
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ِه؛�1  ِ��
د�ْ ْعِد��إِ َ ��ب ْ���ِ��

َّ ل ٍع��إِ �ی ِ��
َ ��� ْ���ِ���َ�<

ر نیست<. 
ّ
شفاعت هیچ شفیعی در نزد او، بدون اذن او مؤث

البّتـه، مقصـود از اذن خـدا اذن لفظـی نیسـت کـه مثـًا بـه کسـی بگویـد مـن بـه تـو 

اذن شـفاعت دادم، بـرو شـفاعت کـن، بلکـه مـراد اذن تکوینـی اسـت؛  یعنـی وقتـی 

خـدا بـه کسـی منصـب نبـّوت و امامـت اعطـا کـرد، در واقـع، او را مـأذون در شـفاعت 

فرمـوده و اهلّیـت شـفاعت را بـه او داده اسـت. دیگـران از صلحـا و اولیـا نیـز ممکـن 

اسـت در پرتـو نـور نبـّوت و امامـت، درجـه ای از این اهلّیت را به دسـت آورند و شـاهد 

بـر ایـن کـه اذن تکوینـی منظـور اسـت، ایـن اسـت کـه دربـارۀ حضـرت عیسـی؟ع؟ در 

قـرآن آمده اسـت: 

� ِ�� �ی �لِطّ � ْم�ِ���َ
ُ
ك

َ
ل � ُ��

ُ
ل ْ��

َ�
� � �ی

ّ
ِ
��
َ�
� ْم�

ُ
ك ّ

َر�بِ �
ْ���ِ� ه�ٍ �یَ

آ
� �بِ ْم�

ُ
ك ُ�� ْ�� ْد�حبِ

َ�� � �ی
ّ
ِ
��
َ�
� �<

� ُ���ِ ْ �ب
ُ�
َو� ـِه�

َّ
�لل � ِ��

د�ْ �إِ �بِ ���ً َط�یْ � ُ���
ُ
ك �یَ

َ�� ِه� �ی ِ�� � ُ��
ُ��
ْ��
َ�
�
َ �� ��ِ �یْ

َ
�لّط � ه�ِ

َ�� َه�یْ
َ
ک

ـِه؛2�
َّ
�لل � ِ��

د�ْ �إِ �بِ ��ٰ
َمْ���َ

ْ
�ل � �ی ْح�یِ

ُ�
َو� ��َ�َ ْ �ب

َ�
�
ْ
َو�ل ْكَمَه�

َ�
�
ْ
�ل

اذن  به  م؛ 
َ

م
َ

می د آن  در  و  می سازم  پرنده  شکل  ِگل  از  من   

به  مبتلایان  و  مادرزاد  کورهای  می شود.  پرنده ای  خدا 

َرص را به اذن خدا شفا می بخشم و مرده ها را زنده 
َ
بیماری ب

می کنم<. 

اذن خدا یعنی خدای متعال قدرتی به حضرت مسیح؟ع؟ داده و اراده و خواست 

او را چنان اثربخش قرار داده است که وقتی اراده می کند، مرده را زنده می کند، کور را 

بینا و بیمار عاج ناپذیر را شفا می بخشد و با یک دمیدن در مرغ ساخته شده از ِگل، 

آن را پرنده ای زنده می گرداند. این قدرت ارادۀ مؤّثر، همان اذن تکوینی است؛  یعنی 

1. سورۀ یونس، آیۀ 3. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 49. 
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خدا او را این گونه ساخته و این نیروی خّاق را به ارادۀ او داده است. 

مثـًا، آفتـاب مـأذون در نـور دادن اسـت؛ یعنـی ایـن طـور سـاخته شـده اسـت و 

ل را طوری سـاخته که بوی خوش از آن متصاعد می شـود. 
ُ
تکوینًا نوربخش اسـت. گ

ایـن بـوی خـوش، اذن الهـی اسـت کـه در سـاختمان آن نهـاده شـده اسـت. خداونـد 

متعـال بـه رسـول خـدا و ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ نیـز اذن شـفاعت داده اسـت؛  یعنـی، مقـام 

شـامخ نبـّوت و رسـالت و والیـت و امامـت را بـه آنهـا اعطـا کـرده کـه بـا ایـن مقـام و 

بـه  را  و احـکام خـدا  را هدایـت کننـد، شـریعت  منصـب می تواننـد جامعـۀ بشـری 

مـردم ابـاغ کننـد و روز قیامـت گناهکاران را شـفاعت کنند و آنهـا را از جهّنم برهانند 

ـة الَمـأوی  بنشـانند )ِان شـاءاهلل(.  و در غرفه هـای َجّنَ

ایـن مقّربـان درگاه الهـی در دنیـا، بـه اذن خـدا حـق هدایـت و در آخـرت، حـق 

شـفاعت دارنـد و در عیـن حـال: 

ـِه�؛1�
َّ
ُهَدٰى�ُهَدى��لل

ْ
��ل

َّ�� ْل��إِ
ُ���<

 بگو هدایت، تنها هدایت خداست<. 

شفیع شدن رحمت خدا نزد غضبش در روز قیامت 

ًع�؛��2  ِم�ی َ �حب �َعه�ُ
َ ��

َّ ـِه��لس�
َّ
ْل�ِلل

ُ��<

بگو تمام شفاعت از آن خداست<. 

جز خدا، کسی نه حق هدایت دارد نه حق شفاعت. خود خدا َاْشَفُع الّشاِفعیْن 

است. در دعای جوشن کبیر می خوانیم: 

اِفِعَن؛ 
َ

ْشَفَع الّش
َ
»َيا أ

خداوند از همۀ شفاعت کنندگان شافع تر است«. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 73. 
2. سورۀ زمر، آیۀ 44. 
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ــزد او  ــدا ن ــه خ ــت ک ــر کیس ــدا باالت ــد؟ از خ ــفاعت می کن ــی ش ــه کس ــزد چ ــدا ن  خ

شــفاعت کنــد؟ آری، خــودش نــزد خــودش شــفاعت می کنــد. ایــن صفتــش پیــش 

آن صفتــش شــفیع می شــود. خــدا، هــم صفــت قهــر دارد و هــم صفــت لطــف. 

هــم  و  هــم رحمــت دارد  قهــرش شــفاعت می کنــد.  نــزد صفــت  لطفــش  صفــت 

و  اســت  ارحم الّراحمیــن  هــم  می شــود.  شــفیع  غضبــش  نــزد  رحمتــش  غضــب. 

هــم اشــّدالُمعاِقبین. ارحم الّراحمیــن بودنــش نــزد اشــّدالمعاقبین بودنــش شــفیع 

می شــود و هــم اوســت کــه منصــب شــفاعت را بــه کســانی کــه از جانــب او مــأذون 

هســتند داده اســت. 

چرا شفاعت اهل بیت؟مهع؟؟

از جملـه اشـکاالت وّهابی هـا بـر مـا شـیعیان ایـن اسـت کـه می گوینـد: اعتقـاد 

شـما شـیعیان شـبیه اعتقـاد مشـرکان و بت پرسـتان اسـت؛  زیـرا آنهـا بت هـا را شـفیع 

نـزد خـدا می دانسـتند و می گفتنـد: 

ـِه�؛ 1�
َّ
َد��لل ��ِع��ْ

َ �� َع�و�ُ
َ��
ُ �ِء���

َ
ل ُ�� ـٰ >�َه

 این بت ها شفیعان ما نزد خدا هستند<. 

شما هم امامان خودتان را شفیع نزد خدا می دانید. 

پیـش  از  کـه بت پرسـت ها  اسـت  ایـن  آنهـا  بـا  مـا  فـرق  در جـواب می گوییـم:  مـا 

نـزد  در  مـا شـفیع  و گفتنـد بت هـای  آنهـا دادنـد  بـه  را  خودشـان منصـب شـفاعت 

خداینـد؛ ولـی مـا منصبـی بـه امامـان نداده ایـم، بلکـه خداونـد متعـال بـه امامـان، 

می دانیـم.  »شـفیع«  خـدا  اذن  بـه  را  امامـان  مـا  اسـت.  داده  را  شـفاعت  منصـب 

را می دهـد.  ایـن منصـب  بخواهـد،  کـس  هـر  بـه  او  و  آن خداسـت  از  شـفاعت 

1. سورۀ یونس، آیۀ 18. 
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گستاخی مردم؟ شفاعت اهل بیت؟مهع؟ سبب 

اشـکال دیگـری کـه وّهابی هـا وارد می کننـد ایـن اسـت کـه می گوینـد: اعتقـاد بـه 

شـفاعت سـبب تجـّری و گسـتاخی مـردم در ارتـکاب گنـاه می شـود و مـردم بـه امیـد 

شـفاعت، در گناهـکاری بی پـروا می شـوند. 

مـا بـه اصطـاح اهـل علـم، یـک »جـواب نقضـی« بـه ایـن اشـکال داریـم و یـک 

ـی«. 
ّ
َحل »جـواب 

پاسخ نقضی

جـواب نقضـی مـا ایـن اسـت کـه اگـر بنـا شـود اعتقـاد بـه شـفاعت موجـب تجّری 

شـود، پـس اعتقـاد بـه توبـه هـم بایـد موجـب تجـّری گـردد. آیـا توبـه در دیـن هسـت یـا 

نـه؟ مگـر قـرآن دعـوت بـه توبـه نکـرده اسـت: 

�؛1� َ��� ُ���ِ ُم��ْ
ْ
َه��ل �یُّ

َ�
ًع��� ِم�ی َ ـِه�حب

َّ
���لل

َ
ل ����إِ

ُ ��ب
ُ���..<

 همگی به درگاه خدا توبه کنید ای مؤمنان!<. 

�ِدِ��؛2� َ �ِع�ب �َع��ْ ه�َ ْ��بَ
ُل��ل��َّ �بَ

ْ�� َ ـَه�ُهَ���ی
َّ
��لل

َّ��
َ�
��<

همانا خداوند است که توبه را از بندگان می پذیرد<.

را  گناهـان  همـۀ  شـرک  از  غیـر  و  نمی آمـرزد  باشـد  مشـرک  کـه  را  کسـی  خداونـد 

بخواهـد.  کـه  کسـی  بـرای  البتـه  می آمـرزد 

توبـه گنـاه  بـه امیـد  توبـه هـم باعـث تجـّری می شـود؛ زیـرا مـردم  بـه  پـس اعتقـاد 

می کننـد. آیـا مـا بـه عفـو و کـرم خـدا اعتقـاد نداریـم؟ پـس بـه دلگرمـی عفـو و کـرم خدا 

مرتکـب گنـاه می شـویم؟ آیـا خـدا نفرمـوده اسـت: 

� �َرْحَمه�ِ ُط���ِ���ْ َ�� ْ��
َ����

َ
ِسِهْم�ل

ُ��
ْ��
َ�
���ٰ

َ
���َعل

ُ���َ�ْ
َ�
�� َ�� �ی ِ ��

َّ
��ل َ

�ِد�ی َ ��ِع�ب َ ْل��ی
ُ��<

1. سورۀ نور، آیۀ 31. 
2. سورۀ برائت، آیۀ 104. 
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ًع�؛��1  ِم�ی َ �حب ��بَ
ُ��
ُ���ل��ُّ ِ��

ع�ْ َ ـَه��ی
َّ
��لل

َّ�� ـِه��إِ
َّ
�لل

مأیوس  خدا  رحمت  از  هرگز  من!  اسرافکار  بندگان  ای  بگو: 

نباشید؛  خداوند همۀ گناهان شما را می آمرزد<. 

پـس، ایـن آیـه  هـم مـردم را در گناهـکاری گسـتاخ و بی پـروا می کنـد؛ و همچنیـن 

ایـن آیـه  کـه می فرمایـد: 
�ُء�؛��2 

َ َس� ��ی ِلَك�ِلَم��ْ
�د�َٰ ُ��َ���ُدو��َ ِ��

ع�ْ َ ِه�َو�ی َ�َك��بِ
ْ ُس� ��ی ْ��

َ�
���ُ ِ��

ع�ْ َ ���ی
َ
ـَه�ل

َّ
��لل

َّ�� >�إِ

غیر  و  نمی آمرزد  باشد  مشرک  که  را  کسی  خداوند  همانا 

که  کسی  برای  البته  می آمرزد  را  گناهان  همه  شرک  از 

بخواهد. آری خداوند غیر از شرک، همۀ گناهان را می آمرزد<. 

حّتی اینجا قید توبه هم ندارد. اگر توبه بود که شرک هم با توبه مغفور است. پس، 
این آیه  هم وعده می دهد که اگر شما مشرک نباشید، تمام گناهانتان مغفور است. 
پس، اگر اعتقاد به شفاعت موجب تجّری شود، تمام این آیات باید موجب تجّری 

شوند، در حالی که چنین نیست. این جواب نقضی مطلب است. 

ی:
ّ

پاسخ حل

ی مطلب این است که شفاعت وقتی جرأت می آورد که انسان 
ّ
اّما جواب حل

اعتقاد به این داشته باشد که هر گناهکاری با ارتکاب هر گناهی بطور حتم مشمول 

شفاعت خواهد شد. البّته، این اعتقاد موجب تجّری می شود؛ اّما این طور نیست، 

بلکه امر شفاعت دارای ابهام است؛  یعنی، معلوم نیست که کدام گناه از گناهان 

و با چه شرطی مورد شفاعت قرار می گیرد و همین ابهام در شفاعت باعث می شود 

که انسان گستاخ نشود و در عین حال امیدوار هم باشد. 

1. سورۀ زمر، آیۀ 53. 
2. سورۀ نساء، آیۀ 48. 
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امیدواری از برکات اصل شفاعت

اعتقاد به اصل شفاعت، جلو یأس را می گیرد؛  زیرا با این اعتقاد، انسان گناهکار 

روزنۀ امیدی به روی خود باز می بیند و مبتا به پیامدهای شوم یأس از رحمت خدا 

بگوید  و  نبیند  گناه خود  برای بخشوده شدن  راهی  گناهکار  انساِن  اگر  نمی گردد. 

من که آب از سرم گذشته است، دیگر چه یک وجب چه ده وجب! بدیهی است 

که در این صورت، دست به هر گناهی می زند و خود را به هاک ابدی می افکند؛ 

 ولی وقتی باورش شد که شفاعت اولیای خدا به اذن خدا در کار هست، با خودش 

می گوید شاید از آن کسانی باشم که مشمول شفاعت خواهند شد. از این رو به دندۀ 

لجاج در گناهکاری نمی افتد و اگر خواست گناهی مرتکب شود، می گوید نکند از 

آن گناهانی باشد که مورد شفاعت قرار نمی گیرد و طبعًا از آن  پرهیز می کند. 

پس اعتقاد به »اصل شفاعت« نه تنها جرأت گناه نمی آورد، بلکه جلو یأس را 

هم می گیرد و روزنۀ امیدی به روی گناهکاران باز می کند. حالت تجّری وقتی ایجاد 

می شود که انسان گناهکار به »شفاعت مطلق« و خالی از هر گونه قید و شرط اعتقاد 

داشته باشد، نه به شفاعت مبهم که از حالت یأس مهلک جلوگیری می کند. 

شرایط استفاده از شفاعت

حضرت امام صادق؟ع؟ فرمود: 

ِ َشـّرٍ َو 
ّ

 ُكل
ُ

ْصل
َ
َنا أ  ِبـّرٍ َو َعُدّوُ

ُّ
ِ َخْيـٍر َو ِمـْن ُفُروِعَنـا ُكل

ّ
 ُكل

ُ
ْصـل

َ
ـُن أ ْ َ

»ن
 َقِبيٍح َو َفاِحَشـٍة؛  1 

ُّ
ِمـْن ُفُروِعِهْم ُكل

ما ریشه و اصل همۀ خوبی ها هستیم و هر نیکی از شاخه های 

درخت وجود ماست و دشمن ما ریشه و اصل همۀ بدی هاست 

و هر کار زشتی از شاخه های درخت وجود آنهاست«. 

كافی، ج 8، ص 242.   .1
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با این توصیف، ما باید در خود بنگریم و ببینیم در اخاق و اعمال خود، نشان 

از میوۀ کدام درخت داریم و با کدام درخت پیوند خورده ایم؟ نکند به زبان بگوییم: 

اُغوِت؛  ْبِت َو الّطَ ِ
ْ

ْم َو ِمَن ال
ُ

ْعَداِئك
َ
 ِمْن أ

َّ
»َو َبِرْئُت ِإَل اهَّلِل َعّزَ َو َجل

و بـه درگاه خـداى عـّز و ّجـل از دشـمنانتان و از ]بـت[ ِجْبـت و 

می جویـم«.  بیـزاری  طاغـوت 

تبــّری  کــه  باشــیم؛ چــرا  بــه دشمنانشــان داده  ولــی در عمــل دســِت دوســتی 

واقعــی از جبــت و طاغــوت، َتبــّری عملــی از اخــاق و اعمــال آنهاســت. موالیمــان 

فرمــود:  امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ 

ُبـوا َمْرَضاَتـُه َو َطاَعَتـُه َو 
ُ
 َو اْطل

َّ
َوَجـل »َو اْرَغُبـوا ِفيَمـا ِعْنـَد اهَّلِل َعّزَ

َمـا؛1  هْیِ
َ
َعل اْصِبـُروا 

بـه بهشـت خـدا رغبـت نشـان بدهیـد و در اطاعـت از فرمـان خـدا 

سـاعی و در تحّمـل رنـج بندگـی اش صابـر باشـید] کـه بندگـی خـدا 

دشـواری ها دارد و پـا روی هـوس نهـادن می خواهـد[«. 

؛2  ْمُتْ
َ

ِقَياَمِة ِبَسَبِب َما َقّد
ْ
ْم َيْوَم ال

ُ
ك

َ
َفاَعِة ل

َ
ِب الّش

َ
 ُتْعُيوَنا ِف َطل

َ
»ل

مـا را در روز قیامـت، بـرای شـفاعت بـه خاطـر گناهانتـان بـه رنـج 

و تعـب نیفکنیـد«. 

کاری نکنیـد کـه مـا بـر اثـر بـدی اعمالتـان نتوانیـم از شـما شـفاعت کنیـم و از بـوی 

بـه قـول یکـی از علمـا،  بـه شـما نزدیـک بشـویم.  گنـد و عفونـت گناهانتـان نتوانیـم 

حّداقـّل بـه صـورت آدم وارد محشـر بشـویم تـا شـفاعتمان کننـد. 

1. تحف العقول، النص، ص 104.
2. همان.
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ِقَياَمِة؛1 
ْ
ُكْم َيْوَم ال ْم ِعْنَد َعُدّوِ

ُ
ْنُفَسك

َ
 َتْفَضُحوا أ

َ
»َو ل

روز قیامت، خودتان را در نزد دشمنانتان مفتضح نسازید«. 

کـه بگوینـد شـما کـه پیـرو علـی بودیـد، چـه برتـری بـر مـا داریـد و مـا که نبودیـم، چه 

کـم و کسـری از شـما داریم؟ 

َمَرُكُم اهَّلُل ِبِه؛2 
َ
ا أ وا ِبَ

ُ
ك ّسَ »َتَ

به اوامر خدا متمّسک باشید«. 

 دیـن خـدا را نگـه داریـد کـه در راه نگهـداری دیـن خـدا عزیزانـی آغشـته بـه خـون 

مـا هـم کـه مّدعیـان دوسـتداری آن  نیزه هـا رفتـه اسـت.  بـاالی  گشـته و سرهاشـان 

عزیـزان هسـتیم، بایـد در راه حفـظ دیـن از هـر نـوع اقدامی که در توانمان هسـت دریغ 

نکنیـم و در ایـن صـورت اسـت کـه بـه مـا ایـن بشـارت را داده انـد کـه: 

ُضَرُه  ْن َيْ
َ
 أ

َّ
ـّبُ ِإل ْن َيْغَتِبـَط َو َيَرى َما ُيِ

َ
َحِدُكـْم َو َبـْنَ أ

َ
ـا َبـْنَ أ َ

َ
»ف

ِبَشـاَرُة ِمـَن اهَّلِل 
ْ
ِتيـِه ال

ْ
ْبـق  َو َتأ

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َو مـا ِعْنـَد اهَّلِل َخْيـٌر َو أ

ُ
َرُسـول

ـّبُ ِلَقاَء اهَّلِل؛  3   َفَتَقـّرُ َعْيُنـُه َو ُيِ
َّ

َعـّزَ َو َجـل

ــی  ــه ای بیــن شــما و مشــاهدۀ مقامــات عال َدِم جــان دادن، فاصل

ــار  ــود، جــز حضــور رســول خــدا؟ص؟ در کن ــان نخواهــد ب و محبوبت

شــخص محتضــر؛ و در ایــن موقــع، بشــارت از جانــب خــدا می رســد 

و چشــم انســان محتضــر روشــن می شــود و دوســتدار لقــای خــدا 

ــرزخ می شــود«.  ــم ب ــی خــوش وارد عال ــا حال ــردد و ب می گ

در سورۀ بقره آیۀ تهدیدآمیزی داریم که می فرماید: 

1. تحف العقول، النص، ص 105.
2. همان.

3. بحار األنوار، ج 6، ص 153، ح 8؛ تحف العقول، صفحات 74و 75. 
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َه�� ْ���ِ ُل� �بَ
ْ�� ُ �ی ��

َ
َول �� ً �� �یْ

َ �� ٍس�
ْ��
َ�� � َع��ْ ٌس�

ْ��
َ�� � �ی ِ ��

ْ
�ب
َ�� ��

َ
ل ���ً�ْ َ �ی ���

ُ��
>َو���َّ

؛�4  َ�ُ�و��َ ْ�� ُ ��ُهْم��ی
َ
َه��َعْ�ٌل�َول ْ���ِ�

ُ�� َ�� ْ�� ُ ���ی
َ
�َول �َعه�ٌ

َ ��
َ ��

بترسید از آن روزی که کسی به جای دیگری مجازات 

نمی شود؛ نه از کسی شفاعت پذیرفته می شود نه غرامت 

ل و نه یاری می شوند<. 
َ

د
َ
و ب

ولـی ذیـل ایـن آیـه ، از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ بیانـی امیدبخـش آمـده اسـت 

فرموده انـد:  کـه 

 ُيْغِن َعْنُه؛ 
َ

ِفَداَء ل
ْ
َفاَعَة َو ال

َ
ْوِت َفِإّنَ الّش َ » َو َهَذا َيْوُم الْ

ایـن روز ]کـه چیـزی را از انسـان نمی پذیرنـد[ روز مـرگ اسـت ]در 

روز مرگ است که برای تأخیر آن[ نه شفاعت کسی را می پذیرند 

ر اسـت«. 
ّ
نـه دادن َعـَوض و َبـَدل مؤث

 َجَزاٍء؛ 
َّ

ِزي َعْن ِشيَعِتَنا ُكل ْ َ
َنا ن

َ
ْهل

َ
ا َو أ

َ
ِقَياَمِة َفِإّن

ْ
ا ِف َيْوِم ال ّمَ

َ
»َفأ

و اّما در روز قیامت، ما و خاندانمان به حمایت از شیعیان خود 

برمی خیزیـم و از آنهـا دفاع می کنیم«. 

ـٌد َو َعـِلٌّ َو َفاِطَمُة  ّمَ ـاِر ُمَ ـِة َو الّنَ ّنَ َ ْعـَراِف َبـْنَ الْ
َ ْ
 ال

َ
وَنـّنَ َعـى

ُ
َيك

َ
»ل

ـْم َفَنـَرى َبْعـَض ِشـيَعِتَنا ِف  ُبـوَن ِمـْن آِلِ ّيِ
َسـْنُ َو الّطَ ُ َسـُن َو الْ َ َو الْ

َعَرَصـاِت ِف َبْعِض َشـَداِئِدَها؛
ْ
ـَك ال

ْ
ِتل

در اعـراف کـه جایگاهـی بیـن بهشـت و جهّنـم اسـت، محّمـد و 

علی و فاطمه و حسـن و حسـین و پاکان از آل رسـول حاضرند ]و 

بر صحنۀ محشـر اشـراف دارند[. در آن موقع، بعضی از شـیعیان 

خـود را می بینیـم کـه ]بـر اثـر گناهانشـان[ در برخـی از شـداید و 

سـختی های آن َعَرصـات افتاده اند]آنهـا را شـفاعت می کنیـم[«. 

4. سورۀ بقره، آیۀ 48. 
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اٍر  ّرٍ َو َعّمَ
َ

ِب ذ
َ
ْقَداِد َو أ ِ

ْ
َماَن َو ال

ْ
ْم ِخَياَر ِشـيَعِتَنا َكَسـل هْیِ

َ
»َفَنْبَعُث َعل

ّبَ  َ ْيـُر الْ َتِقـُط الّطَ
ْ
َعَرَصـاِت َكَمـا َيل

ْ
ـْم ِمـَن ال َتِقُطوَنُ

ْ
ـْم َفَيل َو ُنَظَراِئِ

ْضَرِتَنا؛  1  َنـاِن ِبَ ِ
ْ

ـْم ِإَل ال وَنُ
ُ
َو َيْنُقل

خوبان از شیعیانمان مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عّمار و نظایر 

آنها را می فرستیم می روند و مانند مرغی که دانه های گندم را از 

از البه الی اهل  را  ما  آنها دوستان  البه الی ریگ ها برمی چیند، 

محشر بر می چینند و آنها را به حضور ما در بهشت می آورند«. 

ذیل همین حدیث قیدی آورده و فرموده اند:

َة  ِقّيَ َيـَة َو الّتَ
َ

َول
ْ
ْن َصاَن ال

َ
ْعَماِلـِه َبْعـَد أ

َ
ـِري ِشـيَعِتَنا ِف أ »ِمـْن ُمَقّصِ

َو ُحُقـوَق ِإْخَواِنِه؛2 

آنـان کـه در حـوزۀ شـفاعت مـا قـرار می گیرنـد، آن گـروه از شـیعیان 

ما هسـتند که از حیث اعمالشـان مقّصر بوده و کوتاهی کرده اند، 

ولـی دو شـرط عمـده را دارا بوده انـد: اّول، اعتقـاد بـه والیـت مـا 

را بـه دسـت آورده و در جـان نشـانده اند و دّوم، حقـوق بـرادران 

ایمانـی خـود را رعایـت کرده اند«. 

مسـألۀ »حق الّناس«، آن چنان دارای اهّمیت اسـت و در سـعادت ابدی انسـان 

دخیـل اسـت کـه در ایـن حدیـث در کنـار »اعتقاد به والیت« قرار گرفته اسـت. 

امام صادق؟ع؟ فرموده اند: 
َيَة َو ُحُقوَق ِإْخَواِنِه؛3 

َ
َول

ْ
ْن َقْد َحاَز ال

َ
»َبْعَد أ

 

1. بحار األنوار، ج 8، ص 44، ح 45. 
2. همان. 

3. التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري؟ع؟، ص 242.
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تضییـع حـق از هـر قبیـل کـه باشـد، باعـث گرفتاری هـای شـدید در 

دنیـا و آخـرت می شـود«. 

دارند؛  گردن هم حق  بر  فروشنده، همه  و  والدین، مشتری  و  اوالد  و شوهر،  زن 
 همکار بر گردن همکار حق دارد و خاصه، همۀ ما که با هم در ارتباطیم، بر گردن 
دچار  مرگ،  از  پس  مًا 

ّ
مسل نکنیم،  رعایت  را  یکدیگر  حقوق  اگر  داریم.  حق  هم 

گرفتاری های فراوان خواهیم شد. البّته، اّولین شرط حصول سعادت ابدی اعتقاد 
به والیت و حّب اهل بیت عصمت؟مهع؟ است ولی آثار آن باید در عمل ظاهر شود و 
مظهر بارز آن رعایت »حقوق الّناس« است و لذا مراقبت شدید الزم است که در اثر 
بد عملی ها و تجاوز به حقوق مردم، آن گوهر اصلی را که حّب آل بیت رسول؟مهع؟ 
از این دزدگاه دنیا عبورش  یا لّکه دار نسازیم و به سامت  از دست ندهیم  است، 
دهیم و در موقف ارائۀ صحیفۀ اعمال، با سربلندی تمام، صحیفۀ عمل خود را به 
فرشتگان موّکل ارائه کنیم که در سر لوحۀ آن با خّطی درخشان نوشته شده است: 

»ُحّبُ َعِى ْبِن ابيطالب«.

در حدیث نیز آمده است: 
ِب َطاِلٍب؛  1 

َ
ِ ْبِن أ

ْؤِمِن ُحّبُ َعِلّ ُ »ُعْنَواُن َصِحيَفِة الْ

عنوان نامۀ عمل مؤمن حّب علی بن ابی طالب است«.

در پرتـو نـور ایـن عنـوان اسـت کـه بـه سـهولت و مهربانی به حسـاب اعمال انسـان 

مؤمن رسـیدگی می شـود«. 

اّمـا آن نامـۀ عملـی کـه خالـی از این عنوان اسـت، دارای آن ارزش نخواهد بود که 

به حسـابش برسـند؛  طردش می کنند و می گویند: 

ْجِرمَن؛  ُ »سِيماُه سِيَما الْ

قیافه اش قیافۀ تبهکاران است«. 

1. تاریخ بغداد، ج 4، ص 410، از رسول خدا؟ص؟ به نقل از كتاب االمام علی بن ابیطالب مرحوم رحمانی همدانی؟حر؟. 
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آنها  آنگاه  و  می شوند  شناخته  قیافه هايشان  با  تبهکاران 

دوزخ  میان  به  ]و  می گیرند  پاهايشان  و  سر  موهای  با  را 

می افکنند[<. 

خدایــا! بــه حرمــت امــام امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ ســیمای مــا را ســیمای ُمحــّب 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قــرار بــده. آری، ســرمایۀ اصلــی مــا، در حیــات جاودانــی مــا، حــّب 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت؛  ولــی بــه شــرط ایــن کــه آن را ســالم نگــه داریــم و ســالم بــه 

مقصــد برســانیم ان شــاء اهلل رّب العالمیــن.

1. سورۀ الّرحمن، آیۀ 41. 






