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مقدمه
کریم، وظیفه مبلغان دین، تبلیغ رسالت  براســاس آموزه های قرآن 

هــای پــروردگار بــوده و در انجــام این رســالت نباید از احــدی واهمه 

َحًدا 
َ
ا َیْخَشْوَن أ

َ
ِه َوَیْخَشْوَنُه َول

ّ
اِت الَل

َ
ُغوَن ِرَسال

ّ
ِذیَن ُیَبِل

َّ
داشــته باشند. »ال

ِه َحِسیًبا1.«
ّ
ِبالَل َو َكَفى  َه 

ّ
الَل ا 

َّ
ِإل

در   مصطفــی محمــد  حضــرت  اســام،  الشــأن  عظیــم  پیامبــر 

واپســین روزهای عمر شریفشــان و در آخرین موســم حج بر اساس آیه 

که عــدم تبیین این  تبلیــغ مأمــور به تبلیــغ و تبیین موضوعی شــدند 

ی با عدم تبلیغ رسالت آن حضرت بیان شده است.  موضوع، مساو

ْغَت 
َّ
ْم َتْفَعــْل َفَما َبل

َ
ــَك َو ِإْن ل ْیَك ِمْن َرِبّ

َ
 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ْغ َما أ

ّ
 َبِل

ُ
ُســول َهــا الَرّ

ّ
ُی

َ
أ »َیــا 

اِفِریَن 2« 
َ
ك

ْ
َقــْوَم ال

ْ
ا َیْهِدی ال

َ
َه ل

ّ
 الَل

ّ
ــاِس ِإَن

ّ
ــُه َیْعِصُمــَك ِمَن الَن

ّ
َتُه َو الَل

َ
ِرَســال

کید بــرای تبیین این موضوع نشــان از اهمیت آن در  ایــن ســطح از تأ

ی  که عدم تبیین آن مســاو میان تمامی منظومه معارف دینی اســت 

1. احزاب 39.
2. مائده 67.
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عدم تبلیغ رسالت نبوی با تمام مرارت ها و دشواری هایش طی 

23 ســال معرفی شــده اســت. این موضوع مهم بنا به اذعان عالمان 

فریقین اســامی درباره موضوع غدیر خم و خصوصا امامت حضرت 

علــی بن ابــی طالب می باشــد 1. امامت در آمــوزه های مکتب 

که  اهل بیت به عنوان اساس و بنیان اسام معرفی شده است 

از این راه تمامی فروعات دین حجیت می یابند. حضرت امام علی 

الرضا فرمودند:  بن موسی 
»إن الإمامــة أس الاســلام النامــی، وفرعــه الســامی، بالامــام تمام 

الفئ والصدقات،  الصلاة والــزكاة والصیام والحج والجهــاد، وتوفیر 

إمضــاء الحــدود والأحكام، ومنــع الثغور والأطــراف الامام یحل  و

حــلال اهلل، ویحــرم حــرام اهلل، ویقیم حدود اهلل، ویــذب عن دین 

إلى سبیل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والحجة  اهلل، ویدعو 

البالغة2.«

عزاداریــی حضــرت اباعبداهلل الحســین از منحصر بــه فردترین 

که ماهیت آن معرفت افزاســت و توانســته است  مناســک دینی بوده 

شــاخص هــای دوگانــه ی عقــل و احســاس را رشــد موازی دهــد. ماه 

محــرم، فصل ارتقاء بینش و اندیشــه اســامی اســت. فصل همراهی 

و مواســات امــت با امــام در فکر و عواطف اســت. اما بــه قول عامه 

1. األلویس، روح املعاین یف تفسیر القرآن العظمی والسبع املثاین،ج5، ص67.
2. کلیین، الکایف ،ج 1، ص 2٠٠.
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که فرمود: شهید سید اسماعیل بلخی 

کربا نه فقط بهر ماتم است  »تأسیس 
 دانش سرای مکتب اوالد آدم است

تا ساحل فرات    از خیمه گاه سوخته 

تعلیم گاه رهبر خلق دو عالم است1«

عــزاداری امــام حســین بایــد بــا دانــش و معرفــت دینــی همــراه 

گستره موضوعات دینی،  که با توجه به  باشــد. حال ســوال آن اســت 

که بتواند بر  کنند  مبلغیــن چه موضوعــی را در ماه محرم باید مطــرح 

کدام معرفت دینی می تواند  سطح معرفت دینی مخاطبین بیافزاید؟ 

کننده حیات اجتماعی مســلمانان باشــد و آنان را در مقابل  تقویت 

هجمه های دشــمنان دین مصون بدارد؟ چه عقبه معرفتی می تواند 

را به تمدن نوین اسامی نزدیک سازد؟ مسلمانان 

بــا توجــه به تأســیس نظام جمهوری اســامی ایران، بــه عنوان تنها 

حکومــت برخواســته از آموزه هــای اصیــل اســامی در سراســر جهان، 

مبلغین دینی چه مسئولیتی در قبال نظام اسامی خواهند داشت؟ 

گام دوم انقــاب اســامی، و در طلیعه چهل  در قبــال صــدور بیانیــه 

که  ساله دوم انقاب اسامی از جانب مقام معظم رهبری، مبلغینی 

اندک علقه ای به جریان انقاب اسامی دارند چه وظیفه ای خواهند 

داشت؟
1. دیوان اشعار، سید امساعیل بلخی ،ص30.
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از  ای  گســتره  اســامی  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  دیگــر  ســویی  از 

ی مبلغین قــرار خواهد داد. از میان تمامی  موضوعات مهم را پیشــرو

کدام موضوع بنیادین به مثابه زیربنای ســایر  موضوعات با اهمیت، 

گردد،  گر بنیان آن مســتحکم بنا شــود و ارائه  کــه ا موضوعات اســت 

پشتوانه علمی و عملی موضوعات دیگر خواهد بود؟

که تفهیم رابطه مطلوب امام و امت  ادعای نوشــتار پیشــرو آنســت 

در جامعــه اســامی می توانــد زیربنــای ســایر موضوعــات اعتقــادی و 

گردد و امت،  اجتماعی باشد. چنانچه رابطه بین امت و امام اصاح 

ی از دستورات امام را وظیفه خود بدانند، سایر موضوعات نیز در  پیرو

گر امت مطیع امام باشــد، از تمام اوامر  جامعــه محقق خواهد شــد. ا

کرد. در این صــورت هم نظام فکــری او اصاح  ی خواهــد  امــام پیــرو

خواهــد شــد و هم ســبک زندگــی مطابــق منویات امــام خواهــد بود. 

همانطورکه در سطرهای باال اشاره شد، حضرت امام رضا امامت 

که از آن تمامی اصول و فروع  را اساس و بنیان اسام معرفی نموده اند 

دین تقسیم خواهد شد.

گفتار های تبلیغــی ویژه ماه محــرم الحرام  بــر این اســاس سلســله 

گفتار  ــــت« در شــش  بــا عنــوان » اقتــداء؛ تأملــی در رابطــه امــــام و امـّ

تبلیغــی در قالــب محتــوا هــای دســته بنــدی شــده تقدیــم می گردد. 

تناســب موضــوع ذکــر شــده با موســم تبلیغی مــاه محرم، و از ســویی 
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دیگر تناســب آن با ماهیت انقاب اســامی از جمله دالیل انتخاب 

که به ضمیمه این شــش  این موضوع بوده اســت. الزم به ذکر اســت 

گفتار، مجموعه ای از فیش های ســخنرانی اســتاد ارجمند حضرت 

ید عــزه( در موضوع رابطه  حجــت االســام و المســلمین ماندگاری)ز

َت 
ْ
ْنَزل

َ
أ ِلَمــا  ِإنِّى  َرِبّ  گردیده اســت.  گردآوری  مطلــوب امام و امــت نیز 

َفِقیٌر. َخْیٍر  ِمْن  َىّ 
َ
ِإل

گروهی طاب تبلیغ  گیر  معاونت آموزش و پژوهش تشکل فرا

شهریور ماه 1398





گفتار اول: امام؛ مظهر دین

آیه محوری

ُكْم  �یْ
َ
َعل ا 

َ �ن
أَ
� َوَما   ۚ �نَ  �ی ِم�نِ ُم�أْ ْم  �تُ ُك�نْ �نْ  �إِ ُكْم 

َ
ل ٌر  �یْ

�نَ ِه 
ّ
�لَل �تُ  �یَّ �تِ َ »�ب  

گذارد برای شــما بهتر اســت )از  ؛ آنچه خدا بر شــما باقی  �ن �ی �نِ
حَ �بِ

گران فروشی به دست می آورید(  کم و  که به خیانت و  آن زیادتی 

اگر واقعا به خدا ایمان دارید. و من نگهبان شما )از عذاب خدا( 

نیستم1.«

یم؟ دین باید حکومت کند. 1. چرا به دین نیاز دار

که در بســیاری از اذهــان نقش می بندد و  یکــی از ســواالت رایجی 

که چرا انســان به دین نیازمند  ممکن اســت بی پاســخ بماند آنســت 

گــردد چه اتفاقی  گــر عنصر دین از زندگی انســان ها حذف  اســت و ا

رخ خواهد داد؟

گانه به نام فلسفه دین تأسیس  در پاســخ به این ســوال علمی جدا

کادمیک به این ســوال و سواالت مشابه در رابطه  گردید تا با روشــی آ

با دین پاسخ داده شود.

1. سوره هود آیه 86.
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پاســخ های متعددی به این پرســش داده شــد. از میان متکلمان 

که به این پرســش داده شد، توسط  مســلمان مهم ترین پاســخ هایی 

ی  که بــه عقیده و خواجــه نصیر الدین طوســی)م. 672( بوده اســت 

ی به دین می باشد. او  نیاز بشــر به زندگی اجتماعی خاســتگاه نیاز و

کــه غیر دین هــم می تواند زندگی اجتماعی انســان را  بــه این اشــکال 

که مجرد بودن روح انسان و  گونه پاسخ داده است  مدیریت نماید این 

که در طبیعت انجام می شود اقتضا  تأثیرپذیری روح انسان از اعمالی 

که دارای ملکه عصمت اســت قوانین  که انســان از قوه قدســی  دارد 

کند1. استاد شهید مرتضی مطهری دیگر عرصه  یافت  زندگی اش را در

نیازمندی انسان به دین را در ساحت اندیشه و ایدئولوژی جامع برای 

کلی  کــه بتواند خطــوط و اصول  زندگــی فــردی و اجتماعــی می دانــد 

کمال او روشن سازد.  کم بر زندگی انسان را در راستای سعادت و  حا

کسانی  این اندیشــه صرفا باید اندیشــه ای وحیانی باشد2. این پاسخ 

که انســان را ذو ابعاد دانســته و نیاز بشــر به دین را برای تعالی  اســت 

کسانی همچون دیوید امیل  اندیشه، روح و جسم انسان می دانند. اما 

دورکیم)م. 1917( جامعه شــناس و دین پژوه فرانســوی معتقد است 

کم جامعه بشود و بخواهد قوانینی را از  کسی غیر از دین حا گر هر  که ا

1.شرح اشارات، ج3، ص 372، منط هنم.
کالم اسالمی، سال شانزدهم، مسلسل63، ص11؛ برای  گلپایگاین، جمله ختصیص  باین  2. ر

مطالعه بیشتر ر.ک کتاب انسان و امیان شهید مطهری.
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جانب خود به تصویب برساند، ممکن است منافع شخصی خود را 

در تصویــب و اعمــال قوانین دخالت دهد و یا حتی با منافع دیگران 

گیــرد. بــه عقیده او به ایــن دلیل دین بایــد در جامعه  در تزاحــم قــرار 

تا منافع شــخصی و حزبی خود را در تصویب و اجرای  کم باشــد  حا

با توجه به عبارات ذکر شده هر دو  قوانین اجتماعی دخالت ندهد1. 

یکرد انسان شناسانه الهی و الحادی ضرورت نیاز به دین و جایگاه  رو

اینکه مابازاء و مجری تعالیم دین  اما  اند.  را پذیرفته  کمیتی دین  حا

که بتواند این دیدگاه ها را عملی ســازند، قطعا  کســانی هســتند  چه 

اولیــای دین اعم از پیامبران و امامان خواهند بود. بنابراین، همگان 

کــم و در رأس جامعه قرار  که پیامبــران و امامان باید حا پذیرفتــه انــد 

گیرند. یکی نیازمندی به امام را برای ارتقای خویش در ساحت های 

اندیشه، حیات مادی و معنوی می داند و دیگری نیازمندی به امام را 

با دیگران و تحقق عدالت می داند. تزاحم منافع خود  در رفع 

2ـ چه نهادی در اسالم متصدی حکومت است؟

کمیتی در  کریــم، نبوت و امامــت دو نهــاد حا بــر اســاس آیــات قرآن 

کریم به عنوان قانون و به هدف  که حتی نزول آیات قرآن  اسام هستند 

ِكَتاَب 
ْ
ْیَك ال

َ
َنا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ا أ

ّ
پشتوانه حکومت پیامبر اکرم بوده است. »ِإَن

َخاِئِنیَن َخِصیًما؛ )ای 
ْ
ْن ِلل

ُ
ا َتك

َ
ُه َو ل

ّ
َراَك الَل

َ
اِس ِبَما أ

ّ
َم َبْیَن الَن

ُ
َحِقّ ِلَتْحك

ْ
ِبال

کوثر معارف، سال چهارم، مشاره پنجم، هبار 1387، ص148-117. 1. موسوی، 
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پیغمبر( ما قرآن را به حق به سوی تو فرستادیم تا به آنچه خدا )به وحی 

کنی، و نباید به نفع خیانتکاران  خود( بر تو پدید آورده میان مردم حکم 

)با مؤمنان( به خصومت برخیزی.1« پس از نبی در هر زمانی امامی در 

که ریاســت آن جامعــه را عهده دار  رأس جامعــه اســامی قرار می گیرد 

لــه الرئاســة العاّمة  گفته اســت: »الامام هــو الذی  اســت. شــیخ مفید 

که دارای  کســی اســت  الّنبی امام  الّدنیا نیابًة عن  الدین و  فى امور 

  رهبــری عمومــی در امــور دیــن و دنیا به صــورت نیابــت از پیامبر

باشد2.« 

بی خویش است؟ آیا نبی و امام به دنبال منافع شخصی و حز 3ـ 

یکــی از مشــترکات تمامــی انبیای الهی در مقــام معرفی خویش به 

کــه بــه دنبــال مزد و یــا منافع شــخصی  جوامــع مخاطــب، آن اســت 

ْیِه 
َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
خویش نبوده اند و اهداف واالتری را دنبال می کنند. »َما أ

ْجٍر؛ هیچ اجر و مزد رســالتی از شــما نمی خواهــم3« تمام انبیاء و 
َ
ِمــْن أ

که  اولیای دینی جامعه مخاطب خود را به این نکته توجه می دادند 

مراد آنها از تبلیغ در میان امت ها رسیدن به اغراض و منافع شخصی 

نبوده و بلکه منفعت تمام آحاد جامعه را مد نظر داشــته اند. »ُقْل َما 

ــِه؛ باز بگو: آنچه من از 
ّ
ى الَل

َ
ا َعل

َّ
ْجِرَی ِإل

َ
ْم ِإْن أ

ُ
ك

َ
ْجٍر َفُهــَو ل

َ
ْم ِمــْن أ

ُ
ُتك

ْ
ل

َ
َســأ

1. نساء 105.
2. النکت االعتقادیة، شیخ مفید، ص53.

3. فرقان57، شعرا109، شعرا 127، شعرا 145، شعرا 164، شعرا 180 و ص 86.
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شــما مزد رســالت خواستم آن هم برای شــما باشد )یعنی هرگز مزدی 

که موّدت و  از شــما نخواســته و نمی خواهم. و شاید معنی این باشد 

که از شــما مزد رسالت خواستم آن هم برای ثواب  ی القربی  حّب ذو

و ســعادت خود شماســت( تنها پاداش )رسالت( من بر خداست1.« 

که منافع شــخصی خود را در مدیریت جامعه  آنان ســپس افرادی را 

ا 
َ
ِبُعوا َمْن ل

ّ
کرده اند.»اَت ی معرفــی  دخالــت نمی دهند را شایســته پیرو

که هیچ اجر و مزد رسالتی از شما  ْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن؛ از آنان 
َ
ْم أ

ُ
ك

ُ
ل

َ
َیْسأ

کنید2« ی  یافته اند پیرو نمی خواهند و خود )به راه حق( هدایت 

حضرت سید الشهدا در دعوت مسلمانان برای جهاد و مقابله 

کــه قیام آن  بــا حکومــت فاســد بنی امیه بــه این نکته اشــاره نمودند 

حضرت برای اهداف و مقاصد شــخصی نبوده اســت و بلکه هدف 

ایشــان اصــاح و هدایت جامعه مســلمان از انحــراف بوجود آمده در 

ِشــًرا وَ لا َبَطًرا َو لا 
َ
ْخُرْج أ

َ
ْم أ

َ
مســیر حرکت اجتماعی بوده اســت. »ِإنّى ل

ریُد 
ُ
ِة َجــّدى، أ ّمَ

ُ
أ ِب الْاْصــلاِح فى 

َ
مــا َخَرْجــُت ِلَطل

َ
ِإّن ُمْفِســًدا َو لا ظاِلًمــا َو 

ْبِن  َعِلّىِ  بى 
َ
أ َو  ســیَر ِبســیَرِة َجّدى 

َ
أ َو  ِر 

َ
ُمْنك

ْ
ال ْنهی َعِن 

َ
أ َو  وِف  َمْعُر

ْ
ِبال آُمَر  ْن 

َ
أ

ى خود خواهی و خوشــگذرانی و یا براى فســاد و  بى طاِلــب؛ مــن از رو
َ
أ

ســتمگرى قیام نکــردم، من فقط براى اصــاح در اّمت جّدم از وطن 

1. سبأ 47.
2. یس21.
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کنم و به ســیره  خارج شــدم. می خواهم امر به معروف و نهی از منکر 

کنم1.« و روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب عمل 

 دســتورات و اوامر اهل بیت هیچگاه برای رسیدن به حطام 

گرفتند  کــه در برابر با اهل بیــت قرار  کســانی  دنیوی نبوده اســت. اما 

و در زمره ســتیزگران اهل بیت محســوب شدند به دنبال منافع 

یــارت اربعیــن  شــخصی، حزبــی و قبیلــه ای خویــش بــوده انــد. در ز

و تقابل  را عامل رخداد حادثه عاشورا معرفی نموده است  گرایی  دنیا

اینگونه به تصویر می کشد: را  یارویی  انگیزه رو دو جریان در 

ِة 
َ
َجَهال

ْ
 ُمْهَجَتــُه ِفیــَك ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن ال

َ
ْصــَح َو َبــَذل  »َو َمَنــَح الّنُ

ْرَذِل 
َ
أ

ْ
ــُه ِبال

َ
ْنَیا َو َباَع َحّظ ْتــُه الّدُ ْیِه َمْن َغّرَ

َ
َر َعل ــِة َو َقــْد َتــَواَز

َ
لال

َ
َو َحْیــَرِة الّض

ى فِى َهَواُه؛ و از  ِس َو َتَغْطَرَس َو َتــَرّدَ
َ
ْوك

َ
أ

ْ
َمــِن ال

َ
ْدنَــى َو َشــَرى آِخَرَتُه ِبالّث

َ
أ

ْ
ال

کرد، تا بندگانت را  ید، و جانش را در راه تو بذل  یغ نورز خیرخواهی در

کمک  که علیه او به  گمراهی برهاند، درحالی  از جهالت و سرگردانی 

کرد، و بهره واقعی خود را به  کسانیکه دنیا مغرورشان  هم برخاستند، 

کمترین بها به  فرومایــه تر و پســت تر چیز فروختند، و آخرتشــان را بــه 

کردند و خود را در دامــن هواى نفس  گذاشــتند، تکّبــر  گردونــه فروش 

انداختند2.«

کــه بیــن حضرت ســید الشــهدا  و قاتــل آن حضرت  گفتگویــی 

1. حباراألنوار، عالمه جملیس، ج44، ص 329.
2. إقبال األعمال، سید بن طاووس، ج 2، ص 590.
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را آشکار می نماید: تقابل دو دیدگاه  گرفت،  صورت 
»فنــادى ابــن ســعد: مــن یأتینــی برأســه ولــه مــا یتهنّــی بــه؟ فقال 

الشــمر: أنــا أیهــا الامیر. فقال: أســرع و لك الجائــزة العظمى، فأقبل 

إلى الحسین، و قد كان غشی علیه، فدنا إلیه و جلس على صدره 

فحس به وقال: یا ویلك من أنت؟ فقد ارتقیت مرتقى عظیما. 

فقــال: هو الشــمر. فقــال له: ویلك من أنا؟ فقال: أنت الحســین بن 

علــى و ابــن فاطمــة الزهــراء و جــّدك محمــد المصطفــى! فقال 

الحســین: ویلــك إذا عرفــت هذا حســبی ونســبی فلــم تقتلنی؟ 

 :فقال الشــمر: إن لم أقتلك فمن یأخذ الجائزة من یزید؟ فقال

أّیما أحّب إلیك الجائزة من یزید أو شفاعة جدی رسول اهلل؟ 

».1 إلى منك و من جّدك  الجائزة أحب  اللعین: دانق من  فقال 

گرفتن در جناح  گرایش ها نه تنها موجب قرار  تفاوت در بینش ها و 

مقابل امام معصوم شده بلکه نتوانستند از اهداف و مقاصد امام 

که تفاوت در نگرش ها موجب  ک مشــترکی داشــته باشــند. چرا  ادرا

گردید. در لحظه لحظه واقعه عاشورا  تفاوت عملکرد ها و دغدغه ها 

این مسأله عیان است. چه آنکه حضرت سیدالشهدا  در روز عاشورا 

سپاه مقابل را بسیار نصیحت نمود، اما دلیل اینکه اتفاق خاصی در 

کــه بنا به عقبــه متفاوت جناح  نصــرت امــام صــورت نگرفت آن بود 

کبة ،ج 4، ص 358. 1. املنتخب للطرحیی، ص 451، ینابیع املودة، ص 419، الدمعة السا
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گرایش، قدرت فهم مقصــود امام از آنها  مقابــل در دو حــوزه بینــش و 

کرم فرمــود: »من قــارف ذنبا فارقه  که رســول ا ســلب شــد. چنان 

گناهی را مرتکب شود، عقلی از او جدا  کس  ؛ هر  عقل لایعود الیه ابدا

 ».1 گشت  باز نخواهد  او  به  که هرگز  می شود 

از درد شنیدن       از درد سخن گفتن و 

                          با مردم بى درد ندانى كه چه درد است

ورت نیاز به امام معصوم در جامعه حس می شود؟ 4ـ چه زمانی ضر

یکــرد انســان  بــا دو رو بــاال  امــام در ســطور  بــه  ضــرورت نیازمنــدی 

که چه زمانی  شناســی الهی و الحادی اشــاره شــد. اما سؤال آنســت 

نیاز به حضور و مدیریت امام در جامعه احســاس می شــود؟ جامعه 

گر به چه ســطحی از بلوغ فکری برســد نیازمند امام خواهد  اســامی ا

به امام چیست؟  نیازمندی  برای  بلوغ فکری  بود؟ معیارهای 

گــر بــا نگاه حداقلــی با توجه به مقدمات ذکر شــده به این مســأله  ا

بنگریــم، انســان ها در عرصه اندیشــه، عدالت، ارتقــای ابعاد حیات 

مــادی و معنوی نیازمند امامان هســتند. با ایــن فرض در دو صورت 

انســان خأل امام معصوم را در زندگی خود احســاس می کند. صورت 

گرایش  و امام معصوم در دو حوزه بینش ها و  او  آنکه میان  نخســت 

کند و  که تنها امام معصوم را مطالبه  ها چنان ســنخیتی ایجاد شــود 

1. حمكت نامه پیامبر اعظم، حممدی ری شهری، ج 8، ص410.
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ی نداند.  را شایسته پیرو امام معصوم  از  احدی غیر 

کاندر این ارض و سماست           »ذره ذره 

کهرباست کاه و  را همچو  جنس خود 

را طالبند            یان  نور یان مر  نور        

را  طالــبند« یان   نار یان  مر   نار

و یا به فرموده امام رضا در پاســخ به خواســته مامحمد اشرفی 

که خواستار دیدار حضرت ولی عصر بود، شرط وصال  مازندرانی 

انسان معرفی نمودند و فرمودند: کی  پا و  را زاللی  امام  به 

»آیینه شو جمال پری طلعتان طلب    

کن خانه سپس میهمان طلب« جاروب 

که هر انســانی به حســب نــوع بینش و  اصــل و قاعده اولیه آنســت 

گرایشــش، امام متناســب با خود را بر می  گزیند و حتی در قیامت هم 

که  ی محشــور خواهد شــد.»یوم ندعو كل اناس بامامهم؛ روزی  با و

با امامشان فرا خوانیم1.« را  هر مردمی 

کافی با عنوان داســتان  کتاب شــریف  روایت مفصل و زیبایی در 

که  پیر مرد و امام باقر با موضوع رابطه امت و امام نقل شده است 

تماما ذکر می گردد.
َو  اُم 

َ
ــل ْیِه الّسَ

َ
بِى َجْعَفٍر َعل

َ
أ َنا َمَع 

َ
أ َبْیَنا   :

َ
ُعَتْیَبَة، َقال ِم ْبِن 

َ
َحك

ْ
» َعِن ال

1. اسراء 71.
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ُه َحتّی  َوَقَف َعلى  
َ
ل  َعلى  َعَنَزٍة 

ُ
أ

َّ
َیَتَوك ْقَبَل َشــْیٌخ 

َ
أ ِإْذ  ْهِلِه 

َ
َبْیُت َغاّصٌ ِبأ

ْ
ال

ِه َو  الّلَ ــِه َو َرْحَمُة  الّلَ ْیَك َیا اْبَن َرُســوِل 
َ
اُم َعل

َ
ــل : الّسَ

َ
َبْیِت، َفَقال

ْ
َباِب ال

اُم 
َ
ل الّسَ ْیَك 

َ
َعل اُم: »َو 

َ
ل الّسَ ْیِه 

َ
َعل ُبو َجْعَفٍر 

َ
أ  

َ
َفَقال َت. 

َ
ُثّمَ َسك اُتُه، 

َ
َبَرك

 :
َ

َبْیِت، َو َقال
ْ
ْهِل ال

َ
ْیُخ ِبَوْجِهِه َعلى  أ

َ
ْقَبَل الّش

َ
اُتُه« ُثّمَ أ

َ
ِه َو َبَرك َو َرْحَمُة الّلَ

ْیِه 
َ
وا َعل َرّدُ َو   ،

ً
َقْوُم َجِمیعا

ْ
َجاَبُه ال

َ
أ َت َحتّی  

َ
ُثّمَ َســك ْم، 

ُ
ْیك

َ
اُم َعل

َ
ــل الّسَ

: َیا 
َ

اُم، ُثّمَ َقال
َ
ــل ْیِه الّسَ

َ
بِى َجْعَفٍر َعل

َ
ْقَبــَل ِبَوْجِهِه َعلى  أ

َ
اَم. ُثــّمَ أ

َ
ــل الّسَ

ْم، 
ُ

ك ِحّبُ
ُ
أ

َ
ل ِإنِّى  ِه  الّلَ َفَو  ُه ِفَداَك،  الّلَ ِنَی 

َ
ْدِنِنی ِمْنَك َجَعل

َ
أ ِه،  الّلَ اْبَن َرُســوِل 

ْم ِلَطَمٍع 
ُ

ك ِحّبُ َمْن ُیِحّبُ
ُ
أ َو  ــْم 

ُ
ك ِحّبُ

ُ
أ ِه َما  َفَوالّلَ ْم، 

ُ
ك ِحــّبُ َمْن ُیِحّبُ

ُ
أ َو 

 
ُ
ْبَرأ

َ
أ َو  ْبِغُضُه 

ُ
أ َما  ِه  َوَوالّلَ ِمْنُه،   

ُ
ْبَرأ

َ
أ َو  ُكْم  َعُدّوَ ْبِغُض 

ُ
أ

َ
ل ِإنِّى  َو  ُدْنَیا.  فِى 

ُم  َحّرِ
ُ
ــْم َو أ

ُ
ك

َ
ال

َ
ِحــّلُ َحل

ُ
أ

َ
ــِه ِإنِّى ل ِمْنــُه ِلَوْتــٍر َكاَن َبْیِنــی َو َبْیَنــُه، َو الّلَ

ُبو 
َ
أ  

َ
ِفَداَك؟ َفَقال ُه  الّلَ ِنَی 

َ
لِى َجَعل َتْرُجو  َفَهْل  ْم، 

ُ
ْمَرك

َ
أ ْنَتِظُر 

َ
أ َو  ْم، 

ُ
َحَراَمك

َها  ّیُ
َ
: »أ

َ
ُثّمَ َقال ِإلى  َجْنِبِه،  ْقَعــَدُه 

َ
أ « َحتّی   ّىَ

َ
ِإل ّىَ 

َ
اُم: »ِإل

َ
ــل ْیِه الّسَ

َ
َجْعَفٍر َعل

ُه 
َ
ل
َ
َتاُه َرُجٌل، َفَسأ

َ
أ اُم 

َ
ــل ْیِهَما الّسَ

َ
ُحَســْیِن َعل

ْ
بِى َعِلّىَ ْبَن ال

َ
أ ِإّنَ  ــْیُخ، 

َ
الّش

اُم: ِإْن َتُمْت َتِرُد 
َ
ل ْیِه الّسَ

َ
بِى َعل

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
َتِنی َعْنُه، َفَقال

ْ
ل

َ
ِذی َسأ

َّ
َعْن ِمْثِل ال

ُحَسْیِن 
ْ
َحَسِن َو ال

ْ
ْیِه َو آِلِه، َو َعلى  َعِلّىٍ َو ال

َ
ُه َعل ى الّلَ

َّ
ِه َصل َعلى  َرُسوِل الّلَ

ُبَك. َو َیْبُرُد ُفَؤاُدَك. َو 
ْ
ُج َقل

َ
اُم، َو َیْثل

َ
ل ْیِهُم الّسَ

َ
ُحَســْیِن َعل

ْ
َو َعِلّىِ ْبِن ال

ْو 
َ
اِتِبیَن، ل

َ
ك

ْ
ِكَراِم ال

ْ
ْیَحاِن َمَع ال ْوِح َو الّرَ ُتْســَتْقَبُل ِبالــّرَ َتَقّرُ َعْیُنَك، َو 

ِإْن َتِعْش َترى   ِقِه َو 
ْ
ِبَیــِدِه ِإلى  َحل ْهوى  

َ
َغْت َنْفُســَك هاُهَنا َو أ

َ
َقْد َبل

ْعلى «.
َ
أ

ْ
ال َناِم  الّسَ فِى  َمَعَنا  وُن 

ُ
َو َتك َعْیَنَك،  ِبِه  ُه  الّلَ ُیِقّرُ  َما 

 
َ

اَم، َفَقال
َ
ل

َ
ك

ْ
ال ْیــِه 

َ
َعل َعاَد 

َ
َفأ َبا َجْعَفٍر؟ 

َ
أ َیــا  َت 

ْ
ــْیُخ: َكْیَف ُقل

َ
 الّش

َ
َقال
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ى 
َّ
ِه َصل ِرُد َعلى  َرُسوِل الّلَ

َ
 أ

ُ
َنا ِمّت

َ
َبا َجْعَفٍر، ِإْن أ

َ
ْكَبُر، َیا أ

َ
ُه أ ْیُخ: الّلَ

َ
الّش

ُحَسْیِن 
ْ
َو َعِلى  ْبِن ال ُحَسْیِن 

ْ
َو ال َحَسِن 

ْ
َو ال َعِلّىٍ  آِلِه، َو َعلى   َو  ْیِه 

َ
ُه َعل الّلَ

ْسَتْقَبُل 
ُ
ِبی، َو َیْبُرُد ُفَؤاِدی، َو أ

ْ
ُج َقل

َ
اُم، َو َتَقّرُ َعْیِنی، َو َیْثل

َ
ل ْیِهُم الّسَ

َ
َعل

َغْت َنْفِســی ِإلى  
َ
ــْو َقْد َبل

َ
اِتِبیَن ل

َ
ك

ْ
ِكــَراِم ال

ْ
ْیَحــاِن َمــَع ال ْوِح َو الّرَ ِبالــّرَ

ْم فِى 
ُ

ُكــوُن َمَعك
َ
ُه ِبــِه َعْیِنی، َفأ رى  َمــا ُیِقّرُ الّلَ

َ
ِعــْش أ

َ
هاُهَنــا، َو ِإْن أ

ْعلى ؟
َ
أ

ْ
ال َناِم  الّسَ

َو  ْرِض، 
َ
أ

ْ
ِبال ِصَق 

َ
ل َیْنِشــُج َها َها َها َحتّی   َو  َیْنَتِحُب  ــْیُخ 

َ
الّش ْقَبَل 

َ
أ ُثّمَ 

ــْیِخ، 
َ

ْوَن ِمْن َحاِل الّش َیَر ِلَما  َیْنِشــُجوَن  َو  َیْنَتِحُبوَن  َبْیِت 
ْ
ال ْهُل 

َ
أ ْقَبَل 

َ
أ

ُموَع ِمْن َحَماِلیِق  اُم َیْمَسُح ِبِإْصَبِعِه الّدُ
َ
ــل ْیِه الّسَ

َ
ُبو َجْعَفٍر َعل

َ
أ ْقَبَل 

َ
أ َو 

َیْنُفُضَها. َو  َعْیَنْیِه 

اُم: َیا اْبَن َرُسوِل 
َ
ل ْیِه الّسَ

َ
بِى َجْعَفٍر َعل

َ
 ِلأ

َ
َســُه، َفَقال

ْ
ــْیُخ َرأ

َ
ُثّمَ َرَفَع الّش

َها َو َوَضَعَها 
َ
ل ُه َیــَدُه، َفَقّبَ

َ
ــُه ِفَداَك، َفَناَول ِنَی الّلَ

َ
ِنــی َیَدَك َجَعل

ْ
ــِه، َناِول الّلَ

ِه، ُثّمَ َحَســَر َعْن َبْطِنــِه َو َصْدِرِه، َفَوَضــَع َیَدْه َعلى   َعلــى  َعْیَنْیــِه َو َخّدِ

ُبو َجْعَفٍر 
َ
أ ْقَبــَل 

َ
أ ْم. َو 

ُ
ْیك

َ
اُم َعل

َ
ــل : الّسَ

َ
َبْطِنــِه َو َصــْدِرِه، ُثّمَ َقاَم، َفَقال

َقْوِم، 
ْ
ال ى 

َ
َعل ِبَوْجِهِه  ْقَبَل 

َ
أ ُثّمَ  ُمْدِبٌر،  َو ُهَو  َقَفاُه  فِى  َیْنُظُر  اُم 

َ
ل ْیِه الّسَ

َ
َعل

َیْنُظْر ِإلى  هَذا«. 
ْ
ِة، َفل َجّنَ

ْ
ْهِل ال

َ
ْن َیْنُظَر ِإلى  َرُجٍل ِمْن أ

َ
َحّبَ أ

َ
: »َمْن أ

َ
َفَقال

َمْجِلس؛ به 
ْ
 َقّطُ ُیْشــِبُه ذِلَك ال

ً
َتما

ْ
َر َمأ

َ
أ ْم 

َ
ُم ْبُن ُعَتْیَبَة: ل

َ
َحك

ْ
 ال

َ
َفَقــال

ــم بــن ُعَتیبــه: مــن در خدمــت امــام باقر بــودم و 
َ

نقــل از َحك

گاه پیرمردى تکیــه زنان بر عصاى  اتــاق از جمعیت، پــر بود. نا

بر تو اى پســر  گفت: ســام  خود آمد و جلوى در اتاق ایســتاد و 
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کت  پیامبــر خــدا و رحمــت خــدا و بــرکات او بــر تــو بــاد! و ســا

شــد. امــام جــواب داد: »و بــر تو باد ســام و رحمــت خدا و 

کرد و  بــرکات او!« ســپس پیرمــرد، رو بــه جمعیــت داخل اتــاق 

که آن جمعیت،  گفت: سام بر شماها! و خاموش شد، تا این 

کرد   گاه رو به امام باقر او را دادند. آن  همگی جواب ســام 

کند! مرا نزدیك  گفــت: اى پســر پیامبر خدا! خدا مــرا فدایت  و 

خود بنشــان؛ زیرا به خدا ســوگند من شــما و دوســتداران شــما 

را دوســت دارم. به خدا سوگند، من شــما و دوستداران شما را 

براى طمع در دنیا دوست ندارم. به خدا سوگند، من از دشمن 

شــما نفرت دارم و از او بیزارم. به خدا ســوگند، نفرت و بیزارى 

کینه و عداوتی  که میان من و او،  من از او، به خاطر این نیست 

ید، حال  باشــد. به خدا ســوگند، من آنچه را شما حال شمار

را شما حرام بدانید، حرام می دانم و منتظر  و آنچه  می شمارم 

امر )حکومِت( شــما هســتم. فدایت شوم! آیا با چنین وضعی، 

باقر فرمود:  امام  براى من امید ]رســتگارى و نجات[دارى؟ 

که او را پهلوى خود نشاند. سپس  »جلوتر بیا. جلوتر بیا«، تا این 

فرمــود: »اى پیــر مرد! مردى نزد پدرم علی بن الحســین آمد و از 

او فرمود:  از من پرسیدى و پدرم به  تو  که  کرد  او همین سؤال را 

ى، بر پیامبر خدا و بر علی و حسن و حسین و  گر از دنیا برو تو ا
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علی بن الحسین، وارد خواهی شد و قلبت شاد و دلت خنك 

که نَفســت به این جا  گاه  و دیدگانت روشــن خواهد شــد و آن 

کرام الکاتبین  گلویش اشــاره فرمود [رســد،  ]و با دســت خود به 

گر زنده بمانی،  ا با شــور و شــادى به اســتقبالت خواهند آمد و 

که  شــاهد چیزى )قیام قائم و حکومت اهل بیت( خواهی بود 

گرداند و با ما در عالی  خداونــد، با آن، دیدگانت را روشــن مــی 

گفت: چه فرمــودى، اى ابو  تریــن مراتــب خواهی بــود «. پیرمرد 

گفت:  کرد. پیرمرد  جعفر؟ امام ، سخن خود را برایش تکرار 

گر از دنیــا بروم، بر پیامبر خدا و بر  کبــر، اى ابــو جعفر! ا اهلل ا

علی و حســن و حســین و علی بن الحســین وارد خواهم 

گشــت  شــد و دیدگانم روشــن و قلبم شــاد و دلم خنك خواهد 

کــرام الکاتبین با شــور و  کــه نَفســم بــه ایــن جا رســد،  گاه  و آن 

گر زنده بمانم، شاهد چیزى  شادى به استقبالم خواهند آمد و ا

گرداند  که خداوند به سبب آن، چشم مرا روشن می  خواهم بود 

و بــا شــما در عالــی ترین مراتــب خواهم بود؟! پیرمرد ســپس با 

که  یخت، تا جایی  کنان اشك ر گریست و ِهق ِهق  آواى بلند 

بــه زمین چســبید. حاضراِن در خانه نیز با دیــدن حال پیرمرد، 

 یختند. امام باقر کنان اشك ر گریستند و هق هق  بلندبلند 

پیش آمد و با انگشت خود، اشك هاى او را از پلك هایش پاك 
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کرد  یخت. پیرمرد سپس سرش را بلند  کرد و به زمین می ر می 

گفت: اى پســر پیامبر خدا! فدایت شــوم! دستت   و به امام

را بــه مــن بــده. امام دســت خود را بــه او داد. پیرمــرد، آن را 

ى  گونه خود نهاد. سپس پیراهن خود را از رو بوسید و بر دیده و 

کنار زد و دست امام را بر شکم و سینه  شــکم و ســینه اش 

کــرد و رفت. امام  گاه برخاســت و خداحافظی  خــود نهاد و آن 

کرد. سپس رو به جمعیت نمود  باقر به پشت سر او نگاه می 

که دوســت دارد مردى از اهل بهشــت را ببیند، به  و فرمود: »هر 

این مرد بنگرد«. من در ُعمرم مجلس اندوهی مانند آن مجلس 

» . 1 ندیدم 

که انسان ها بر اساس جهل و یا اغوای شیاطین  دیگری زمانی است 

که از انتخابهایشان پشیمان  انتخاب های اشتباهی داشته اند و زمانی 

شــدند و سرشــان به ســنگ خورد، اضطــرار به امام خواهند داشــت. 

کرم مردم  گذشت 25 سال از رحلت پیامبر ا یکه پس از  همانطور

  یکه برای حضرت امام حسین به سراغ حضرت آمدند و همانطور

کردند تا زمام  نامه های فراوانی نوشــته شــد و از حضرت درخواســت 

 گیرد. جریان ظهور حضرت بقیة اهلل مدیریت جامعه را بر دســت 

که ظلم طواغیت در عالم  هم به حسب روایات زمانی محقق می شود 

1. کایف، حمدث کلیین، ج 15، ص190- 193.
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گیر شود و عالم امامی عادل را طلب می کنند. »یملأ الأرض قسطا  فرا

و عدلا كما ملئت جورا و ظلما؛ زمین را سرشار از عدل و داد خواهد 

گرفت1.«  آنرا فرا یکه جور و ظلم  کرد همانکور

که انســانها در آن زمــان با توجه بــه تعدد و  امــا ســوال دیگر آنســت 

کثرت ادیان و مذاهب چه امامی را انتخاب می کنند؟ بدیهی است 

از امامت را انتخاب می کنند پیروان آن به بن بست فکری  که مدلی 

کــه در میــان تمام ظلــم و جورهای  و عملــی نرســیده باشــند. مدلــی 

کند. این امام مطلوب  گیر در عالم توانسته است عدالت را برقرار  فرا

جهانیان خواهد بود.

از فیض امام بهر مند شد؟ 5. چگونه می توان 

 محمود بن لبید می گوید: »پس از شهادت حضرت رسول اهلل

حضرت فاطمه زهرا نزد قبور شهدا و حضرت حمزة سیدالشهدا 

گر حق با علی  می رفتند. روزی خدمت ایشــان رســیدم و پرســیدم: ا

کشــید؟« آن  کنار  بــن ابــی طالب اســت پس چــرا آن را باز نســتاند و 

حضرت فرمودند:
ْعَبِة ِإْذ 

َ
ك

ْ
ِإَماِم َمَثــُل ال

ْ
ِه َمَثــُل ال  الّلَ

ُ
 َرُســول

َ
َقْد َقال

َ
»ْ َیــا َبــا ُعَمَر ل

ــْت َمَثُل َعِلّىٍ  ...؛ ای اباعمر رســول اهلل فرمود: 
َ
ْو َقال

َ
تِــى أ

ْ
ا َتأ

َ
ُتْؤتَــى َو ل

وند و او  َمثــل امــام َمثل كعبه اســت. مردم باید به ســراغ او بر

1. التحصنی، إبن طاووس،ج1، ص 54؛ الغیبة النعماین، ج8، ص3.
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ود1.« به سمت مردم نمى ر

که  نــام احمد  یکــی از دوســتان مرحــوم شــیخ جعفر مجتهــدی به 

از  روزی  کــه  می نمــود  نقــل  می کــرد،  تحصیــل  آلمــان  آخــن  شــهر  در 

کــه در آن تحصیــل می کردم به ســمت  دانشــگاه واقــع در شــهر آخــن 

که  کــردم، دیدم  خانــه آمــدم، دیــدم نامه ای برایم رســیده. نامــه را باز 

دســت خــط شــیخ جعفــر مجتهــدی اســت. برایم آدرســی فرســتاد و 

یتی به آلمان آمدم و به این آدرس  گفــت: احمدجــان! من برای مأمور

که در  کنم. می گوید به آن آدرس  یارت  بیا تا تو را هم در این فرصت ز

که شیخ  حاشــیه شهر واقع در یک روستایی بود رفتم و دیدم آدرسی 

جعفــر برایــم فرســتاده بر فراز یک بلندی اســت. به ســختی از بلندی 

کــه می گفت: احمد جان!  گاه صدایی شــنیدم  که به نا بــاال می رفتم 

کردم دیدم شــیخ جعفر آقاســت.  یاعلــی بگــو و باال بیا! ســرم را بلند 

کجا، اینجا  گفتم: آقا شما  کردم و  رفتم باال و با ایشــان احوال پرســی 

کــه برای  کــه برایــت توضیــح دادم  کجــا؟ فرمود:احمدجــان! در نامــه 

که یک  یتــی بــه اینجــا آمدم. وقتی بــه داخل خانه رفتــم دیددم  مأمور

کاری  جوانی با مادر پیرش زندگی می کند. وقتی شیخ جعفر آقا برای 

کردم، پرســیدم:  بیرون رفتند، به زبان آلمانی با مادر پیرزن صحبت 

گمان می کردم  گفت: نه ولی  کجا می شناسی؟ مادر  شما ایشان را از 

گفــت: من در تمــام دنیا  گفتــم: چطور؟  حضــرت مســیح اســت. 

1. حبار األنوار، حممدباقر جملیس، ج 36، ص 353.
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که سه ماه پیش فهمیدم مبتا به سرطان  فقط همین یک پسر را دارم 

کاری از ما بر نمی آید  که  گفتند  کردیم  اســت. وقتی به اطبا مراجعه 

گذشــت تا اینکه دو شب پیش  کردند. این مســأله  و پســرم را جواب 

کمکم  که  کسی را داشتم  حال او خراب شد. من هم نه در این شهر 

گر این پســر بمیرد  گفتم ا کند. متوســل شــدم به حضرت مریــم و 

که خوابم  کردم  گریه  من هم خواهم ُمرد و از دنیا خواهم رفت. آنقدر 

رسیدم. حضرت فرمود:   برد. در خواب به محضر حضرت مریم

کردم: پسر شما  عمر فرزند شما به زودی به پایان خواهد رسید. عرض 

که به پسر  حضرت مسیح مرده را زنده می کرد. از شما می خواهم 

کنید. حضرت مریم فرمود: فرزند من در این زمان  من هم عنایت 

کاره ای نیســت. پیغمبر آخرالزمان نامش محمد است. دختر او 

که او در این زمان امام عالم  فاطمه فرزندی به نام مهدی دارد 

کن! مادر می گوید: من از خواب بیدار  است. حاجتت را از او طلب 

که این ســه نام را تکرار می کردم و به نام آخر عنایتی  شــدم در حالی 

کار به دست اوست: گفته بودند  ویژه داشتم چون 

...مهدی ،فاطمه ،محمد 

کلبه زده شد. در  گهان در  کردم نا گفت: تا این نام ها را تکرار  می 

کردم دیدم همین فرد است. به سمت تخت پسرم آمد و دست  را باز 

بلند  از جا  را  او  از آن سه اسم  با یک اسم چهارمی غیر  و  گرفت  را  او 
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گفتم: شــما مســیح  گفت: من به دســت و پای او افتادم.  کــرد. مادر 

گفت: من دیدم تو پسرم را فشا  گفت: نه من مسیح نیستم.  هستی؟ 

که  گفت: آن اسم سومی  دادی. شــما مســیح هستی. این مرد به من 

گفت:   .گفت: آری، مهدی گفته شد به یاد داری؟  در خواب به تو 

یتی دارم و  که از طرف ایشان مأمور من یکی از خادمان ایشان هستم 

کار را انجام دهم. در همین اثنا شــیخ جعفر مجتهدی  آمــدم تا ایــن 

کــه آن ذکر چهــارم چه بود؟ فرمــود: احمد  کلبــه شــد و پرســیدم  وارد 

کردم1. را تمام  کار  یا علی  با یک  جان! 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری       ارادتی بنما تا سعادتی ببری

گــر طلب باشــد، پاســخ و اجابــت از جانب امام مهیاســت.  پــس ا

که  شــخصی بــرای امــام هــادی نامــه ای نوشــت و عرضه داشــت 

مــن در شــهرهای دور زندگــی می کنم و دوســت دارم حاجت ها و در 

که به شــما  کنم. اما حیف  که دارم را از شــما مطالبه  خواســت هایی 

گونه به او پاسخ دادند: دسترسی ندارم. امام هادی در نامه ای این 

گاه  ِتیَك؛ هر 
ْ
َجــَواَب َیأ

ْ
ْك َشــَفَتْیَك َفِإّنَ ال ــَك َحاَجٌة َفَحّرِ

َ
»ِإْن َكانَــْت ل

که لب بجنبانی پس قطعا پاسخ  کافی است  حاجتی داشــتی، تنها 

تو خواهد رسید2.« به 

آیا ممکن است امامت تعطیل شود؟  .6

1. به نقل از حجت االسالم عایل.
2. حبار األنوار،حممدباقر جملیس، ج 91، ص 22.
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ی زمین  علیرغــم تمامــی عــداوت هــا و دشــمنی هــا امامــت بــر رو

گر در سراســر عالــم حتی یک نفر باشــد  تعطیــل نمــی نخواهد شــد. ا

که طالب امام معصوم باشــد و بین آنها ســنخیت باشد، از الطاف و 

امام بهره مند خواهد شد. فیوضات 

کمال الدین و تمام النعمة بابی  کتاب  شیخ صدوق)م. 381( در 

را بــا عنــوان »بــاب العلة التی من أجلهــا یحتاج إلى الإمــام« احادیثی را 

که بر اســاس آن روایات شــرط بقای  ائمه معصومین نقل می کند 

ی زمیــن معرفی نموده انــد. به عبارتی  عالــم امــکان را حضور امام رو

کــه چرا انســان به امــام نیازمند اســت  دیگــر در پاســخ بــه این ســوال 

َمالِّىِ 
ُ
بِى َحْمَزَة الّث

َ
که امام شــرط بقای عالم است. »َعْن أ گفته شــود  باید 

ْو َبِقَیِت 
َ
: ل

َ
ْرُض ِبَغْیِر ِإَماٍم؟ َقال

َ
أ

ْ
َتْبَقى ال

َ
ــُه أ

َ
ُت ل

ْ
: ُقل

َ
ِه ع َقال بِــى َعْبِد الّلَ

َ
َعــْن أ

َســاَخْت1.« لذا نمی توان زمانی را تصور نمود 
َ
ْرُض ِبَغْیِر ِإَماٍم َســاَعًة ل

َ
أ

ْ
ال

کنند ولی  که عالمی وجود داشــته باشــد و انسان هایی در آن زندگی 

که پیوسته  ی زمین آنست  امام نداشته باشند. دلیل وجود امام بر رو

انســانها مکلــف بــوده و دنیــا دار تکلیــف اســت. پــس محال اســت 

که انسان ها  یست  تکلیف از دوش انســان برداشته شــود. پس ضرور

گردند. مقدمه شناخت  گاه  با شناخت امام به تکالیف شرعی خود آ

و انجام تکالیف شرعیه معرفت امام است. امام حسین در بیان 

1. کمال الدین و متام النعمة،شیخ صدوق، ج 1، ص 201.



34

▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

به این نکته اشاره فرمودند: نورانی خویش 
ُحَسْیِن 

ْ
ل

َ
ْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعِن ا

َ
َثَنا أ  َحّدَ

َ
ُه َعْنُه َقال لّلَ

َ
بِى َرِضَی ا

َ
َثَنا أ »َحّدَ

ِریِم 
َ

ك
ْ
ل

َ
ا َعْبِد  بِى ُعْثَماَن َعْن 

َ
أ ْبِن  َعِلّىِ  ْبِن  َحَســِن 

ْ
ل

َ
ا ِه َعِن  لّلَ

َ
ا ُعَبْیِد  ْبِن 

ــلَاُم  ْیِه الّسَ
َ
ِه َعل لّلَ

َ
ا بِى َعْبِد 

َ
أ َمَة ْبِن َعَطــاٍء َعْن 

َ
ِه َعْن َســل لّلَ

َ
ا ْبــِن ُعَبْیِد 

َها  ّیُ
َ
 أ

َ
ْصَحاِبــِه َفَقال

َ
ى أ

َ
ــلَاُم َعل ْیِه الّسَ

َ
ُحَســْیُن ْبُن َعِلّىٍ َعل

ْ
ل

َ
: َخَرَج ا

َ
َقــال

َفــِإَذا َعَرُفوُه  ِلَیْعِرُفوُه   
َ
ِإلّا ِعَبــاَد 

ْ
ل

َ
ا ــَق 

َ
َمــا َخل ُرُه 

ْ
ــَه َجــّلَ ِذك لّلَ

َ
ا ِإّنَ  ــاُس  لّنَ

َ
ا

ُه 
َ
ل  

َ
ِبِعَباَدِتِه َعْن ِعَباَدِة َمْن ِســَواُه َفَقال ِاْســَتْغَنْوا  َفِإَذا َعَبــُدوُه  َعَبــُدوُه 

 َمْعِرَفُة 
َ

ِه َقال لّلَ
َ
ا ی َفَمــا َمْعِرَفُة  ّمِ

ُ
أ نَْت َو 

َ
أ بِى 

َ
ِه ِبأ لّلَ

َ
ا َرُجــٌل: َیا ِاْبَن َرُســوِل 

ْیِهــْم َطاَعُتُه؛ پدرم رضی 
َ
ــِذی َیِجُب َعل

َّ
ل
َ
ا ِإَماَمُهُم  َزَمــاٍن  ْهــِل ُكّلِ 

َ
أ

یــس،از حســین بن عبیــد اهلل، از  اهلل عنــه فرمــود: احمــد بن ادر

حســن بن علی بن ابی عثمان، از عبد الکریم بن عبید اهلل، از 

ســلمة بن عطا،از حضرت ابی عبد اهلل، حضرت فرمودند: 

بــن علــی علیهمــا الّســام از جمع یارانشــان  حضــرت حســین 

بیــرون آمده و خطاب به آنها فرمودنــد: اى مردم،حّق  جّل  ذکره 

که او را بشناسند و هنگامی  بندگانش را نیافریده مگر براى آن 

که او را عبادت  کــه او را شــناختند عبادتش می کنند و زمانــی 

کردنــد از پرســتش غیر او بی نیاز می گردنــد. مردى در بین یاران 

عرضه داشــت: اى پســر رســول خدا: پدر و مادرم به فداى 

تــو بــاد! معرفت و شــناخت خدا چیســت ؟ حضــرت فرمودند: 

کــه اطاعتش بر آنها  کــه اهل هر عصر و زمانــی امامی را  آنســت 
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کتاب می گوید: مقصود  واجب اســت بشناســند. مصّنف این 

که خداوند عّز و جّل   که اهل هر عصرى بدانند  امام آنست 

گر  هیچ زمانی را خالی از امام معصوم نگذارده است. بنابراین ا

کند محّققا غیر  کسی رّبی را بدون داشتن حّجت بر آن عبادت 

کرده است1.«  را عبادت  خداوند عّز و جّل  

ی با معرفت تمام دین معرفی شــده است و  لذا معرفت امام مســاو

کید شده است  گزاره های مشترک مســلمانان به این مهم تأ در ســایر 

کــه عــدم معرفــت در زندگــی دنیا، مــرگ جاهلیــت را در پــی خواهد 

إمام زمانه مات میتة جاهلیة2«  داشت. »من مات و لم یعرف 

7. اگر دسترسی به امام نداشتیم چه کنیم؟

قــوام  بــه اینکــه نهــاد امامــت تعطیــل نمی شــود و بلکــه  بــا توجــه 

بــه امام معصوم  گر دسترســی  زمیــن و عالم به حضور امام اســت، ا

زمــان غیبت،  اهــل بیت و چــه در  زمــان حضــور  نداشــتیم چــه در 

کم جامعه  تــا حا دارند  فقیهان والیت  از معصومان،  بعــد  مرتبــه  در 

نیابت  و می تواننــد  دینــی هســتند  تعالیــم  بــه  گاه  آ کــه  باشــند. چرا

گیرنــد. اجرای  امــام معصــوم برعهــده  از جانــب  را  خاصــه و عامــه 

و در زمان  نیســت  امام  به حضور  منــوط  که  الهی  و حــدود  احــکام 

1. علل الشرایع، ترمجه ذهین هتراین؛ ج 1، ص 53.
2. مسند أمحد: ج 4 ص 96. الکایف: ج 1 ص 371، 376، 378، 397، ج 2 ص 21. قرب 

األسناد: ص 351.
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تکالیف شــرعی  و  االجراســت  نیز الزم  به معصــوم  عــدم دسترســی 

امــام حســین در مســیر  برداشــته نخواهــد شــد.  انســان  از دوش 

کربا و در ســرزمین منــا، در جمــع علمای باد  بــه ســمت  حرکــت 

که چه  آنان شــکایت می کننــد  از  اســامی طــی خطبــه ای طوالنی 

به احکام  که عالم  بر شما حکومت می کنند  افرادی  که  نشســته اید 

الهــی نیســتند و حــال آنکــه حکومــت را خداونــد شــأن عالمان به 

است:  دانسته  احکام 
َو  ــوَن 

ُ
َغاِفل َعْنــُه  ْنُتــْم 

َ
أ َو  َناِهــی  الّتَ َو  ْهــِی  الّنَ ِمــَن  ِبــِه  ــُه  الّلَ ــُم 

ُ
َمَرك

َ
»...أ

ْو 
َ
َماِء ل

َ
ُعل

ْ
ْیِه ِمْن َمَنــاِزِل ال

َ
اِس ُمِصیَبًة ِلَمــا ُغِلْبُتْم َعل ْعَظــُم الّنَ

َ
ْنُتــْم أ

َ
أ

ْیِدی 
َ
ــى أ

َ
اِم َعل

َ
ْحــك

َ
أ

ْ
ُمــوِر َو ال

ُ
أ

ْ
ّنَ َمَجــاِرَی ال

َ
وَن َذِلــَك ِبــأ ْنُتــْم َتْشــُعُر

ُ
ك

َك 
ْ
وُبوَن ِتل

ُ
َمْســل

ْ
ْنُتُم ال

َ
اِلِه َو َحَراِمِه َفأ

َ
ى َحل

َ
َمَنــاِء َعل

ُ
أ

ْ
ِه ال َمــاِء ِبالّلَ

َ
ُعل

ْ
ال

ة...1.«
َ
َمْنِزل

ْ
ال

از امام چه فایده ای دارد؟ 8. تبعیت 

گرو  عظمت و اعتای اســام و زندگی سعادتمندانه مسلمانان در 

که مرحوم آیت اهلل سیدحســن  اطاعت از رهبری واحد اســت. زمانی 

مدرس، طلبه جوانی بودند، به سامرا رفته تا با مرحوم میرزای شیرازی 

از نام و نشــان شــهید  که میرزای شــیرازی  از این  کنند؛ بعد  ماقات 

که اهل اصفهان ایران است، از اوضاع و  مدرس می پرسد و می فهمد 

1. حتف العقول، ابن شعبه حراین، ص: 238.
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که شهید آیت اهلل مدرس در پاسخ مرحوم  احوال ایران از او می پرسد 

کرده و همه  میرزای شیرازی، می گوید: فتوای شما در ایران غوغا به پا 

مردم حتی در قصر ناصرالدین شاه قلیان ها را شکستند؛ بعد از این 

که میرزای شیرازی این سخنان را از شهید آیت اهلل مدرس می شنود 

گریه می کند؛ شــهید آیــت اهلل مدرس از ایشــان می پرســند  شــروع بــه 

کردم؟  گریــه می کنید من فقــط واقعیت های ایــران را عرض  کــه چرا 

میرزای شیرازی نیز در پاسخ به شهید آیت اهلل مدرس می فرمایند: من 

از اهمیت دادن مردم به ســخن عالمان دینی ناراحت نیســتم، بلکه 

کنون  که تا  که دشمنان اسام  گریه و ناراحتی من به این دلیل است 

کجاست، از امروز فهمیدند؛ و از این  نمی دانستند قدرت اسام در 

کار می کنند.  برای شکستن قدرت اسام  امروز  از همین  رو 

که وقتی مســلمانان تحت اطاعــت رهبری واحد  حقیقــت آنســت 

که  درآیند، قدرت آنها دوچندان خواهد شــد. و این مسأله ای است 

دشمنان اسام را به هراس وا داشته است. در سال 1984 یعنی پس 

کنفرانسی با  از پیروزی انقاب اسامی در تاویو،  گذشت 5 سال  از 

که طی آن به این نتیجه  گردید  عنوان »تشیع، مقاومت و ایران« برگزار 

گیر شــود، اسام  گفتمان امامت در جهان اســام فرا گر  که ا رســیدند 

قــدرت بامنازع خواهند شــد. ســپس بــرای جلوگیری از این مشــکل 

گفتمان  گســترش جهان شــمولی  کارهایی پرداختند تا از  به ارائه راه 
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کنفرانس متناسب با هر  امامت در میان مســلمانان بکاهند. در این 

کارهای ارائه شده  کار عملی ارائه شد. مثا یکی از راه  منطقه ای راه 

کشــورهای مســلمانی منابع سرشار نفت دارند  کنفرانس برای  در این 

کردن آنان به دنیا و رواج زندگی اشرافی در  کردن  که با مشغول  آن بود 

قرار داد.  کنترل  را تحت  آنان  افکار  آنها می توان  میان 



آیه محوری

َر��تِ  �یْ
حنَ
ْ

�ل ْعَل  �نِ ِهْم  �یْ
َ
ل �إِ ا  َ �ن ْوَ��یْ

أَ
� َو  ا 

َ ْمِر�ن
أَ
ا �بِ ْهُدو�نَ  َ �ی �تً  َمّ �أِ

أَ
� اُهْم  َ �ن

ْ
َعل َ �ب »َو 

مــا حضــرت  ؛  �نَ ِد�ی َعا�بِ ا  َ �ن
َ
ل  ��

َكا�نُ وَ  َكا�تِ  �لرنَّ اَء  َ �ت �ی �إِ َو  ا�تِ 
َ
ل

ّ
�لَص اَم 

َ �ت �إِ َو 
که به امر ما  ابراهیم و اســمعیل و اســحاق را ائمه اى قرار دادیم 

کردیم، و  کارهاى پســندیده را به آنها وحی  هدایت می کنند، و 

اقامــه نمــاز و ایتاء زکات را به آنها وحــی نمودیم، و آنها از زمان 

را عبادت می نمودند1.« که ما  بود  قبل، روش و مسلکشان این 

یا انتخابی؟ 1. امامت انتصابی 

که آیا  که درباره مقام امامت مطرح اســت آنست  یکی از ســواالتی 

از جانــب خــدا انتخاب می شــود یــا به انتخــاب مــردم؟ در روایتی از 

ْمِرنا. 
َ
ُدوَن ِبأ ًه َیْ ِئَّ

َ
ناُهْم أ

ْ
: َو َجَعل

ّ
1. انبیا 73. عن أیب محزه،عن أیب جعفر- -یف قوله عّز و جل

ما  ذکر  مّث  صدورهم.  یف  بالّروح  إلهیم  فاطمه.یوحی  ولد  من  األّئه  یعین   :--جعفر أبو  قال 
کنز  الّتحّیات.) تفسیر  أوفر  ْیراِت.فعلهیم منه أفضل الصلوات و  َ  الْ

َ
ِفْعل کرمهم اهّلل به فقال:  أ

الدقائق و حبر الغرائب ،مقی مشهدی، حممدرضا، ج 8، ص 442(

گفتار دوم: ماهیت و رسالت امام
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حضــرت عســکری دربــاره آن حضــرت می خوانیــم: »ان اهلل وجــد 

قلب محمد أفضل القلوب فبعث اهلل بنبوته؛ خداوند قلب رسول مکرم 

اسام را برترین قلب ها دانست و به همین مناسبت ایشان را به 

بر انگیخت1.« یعنی از جهت قلب و آن قوه وجدان و  نبوت خودش 

ک معارف حضرت رسول مکرم اسام در عالی ترین درجات  ادرا

برابری ندارد. با حضرت در این جهت  قرار دارند و احدی 

 وقتــی حضرت ابراهیم از جانب خداوند به امامت رســیدند، این 

که آیا از فرزندان من هم به این مقام نائل می شوند؟  سوال را پرسیدند 

از ذات ربوبی منفی بود. پاسخ صادر شده 

 
ً
اِس ِإماما

ّ
ِللَن َك 

ُ
ِإنِّى جاِعل  

َ
ُهَنّ قال َتَمّ

َ
ِلماٍت َفأ

َ
ُه ِبك

ّ
َرُب ِإْبراِهیَم  ِإِذ اْبَتلــى   »َو 

که  اِلِمیَن؛ و )به یاد آر( هنگامی 
ّ

 َعْهِدی الَظ
ُ

 لاَینال
َ

ِتی قال َیّ ُذِرّ َو ِمْن   
َ

قال

خدا ابراهیم را به امورى امتحان فرمود و او همه را به جاى آورد، خدا 

کرد: به  گفت: من تو را به پیشوایی خلق برگزینم، ابراهیم عرض  به او 

گر شایسته باشند می  دهم، زیرا( عهد من  فرزندان من چه؟ فرمود: )ا

به مردم ستمکار نخواهد رسید2.«

که:» ان  کافــی  از حضرت صادق وارد اســت  کتــاب اصــول  در 

اهلل عز و جل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبّیا و ان اهلل اتخذه 
نبیــا قبــل ان یتخذه رســولا، و ان اهلل اتخذه رســولا قبل ان یتخذه 

1. حباراالنوار، حممدباقر جملیس، ج 18، ص 205، ح 36.
2. آیه 124 سوره بقره.
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خلیــلا، و ان اهلل اتخــذه خلیــلا قبــل ان یتخــذه اماما، فلمــا جمع له 
الاشــیاء قــال: انــى جاعلك للنــاس اماما. قــال: فمن عظمهــا فى عین 
ابراهیــم قال: و مــن ذریتی؟ قال: لا ینال عهــدى الظالمین. قال: لا 

التقى1.« امام  یكون السفیه 
یخ و سیره،  تار کتاب هاى  از نویسندگان نامدار  ابن اسحاق، یکی 

کتاب سیره خود می نویسد: در 

را به ایمان  آنان  روزى پیامبر نزد قبیله عامر بن صعصعه آمد و 

آنان عرضه فرمود. بر  را  به خداوند عّز وجّل فرا خواند و نبّوت خویش 

مردى از آنان به نام بحیرة بن فراس عرضه داشت: به خدا سوگند! 

را به چنگ خود  گر این جواِن قریشی در اختیار من بود، تمام عرب  ا

درمی آوردم.

گر ما با تــو بر آن چه می خواهی  گفت: ا کــرد و  گاه بــه پیامبــر رو  آن 

گرداند، آیا پس از  کنیم، ســپس خدا تو را بر مخالفانت پیــروز  بیعــت 

تو حکومت در دست ما خواهد بود؟

کار به دســت  پیامبــر فرمــود: »الأمر إلى الّله یضعه حیث یشــاء؛ این 

قرار می دهد.« که بخواهد  براى هر  و  خداست 

آن مــرد پاســخ داد: می خواهــی مــا را دم تیغ دیگر قبایــل عرب قرار 

کار در دســت دیگران باشــد؟ ما  که پیروز شــدى این  گاه  دهی و آن 

1. اصول کایف ، حمدث کلیین، ج 1، ص 175.
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 یم. از ایــن رو از پذیرش دعوت رســول خدا کار تــو نیــازى ندار بــه 

باز زدند1. سر 

َك ِمْن 
َ
نا َقْبل

ْ
ْرَســل

َ
َة َمْن َقْدا امام صادق در تفســیر آیه شــریفه: »ُســّنَ

که پیش  کن  ِة الّله َتْحویلًا؛ از روش پیامبرانی پیروى  ُرُسِلنا َو لاَتِجُد ِلُسّنَ

از تو فرستادیم و روش خدا را هرگز متغّیر نمی یابی2« می فرمایند: »َو ِمْن 

َوِصّیِ؛ از روشهاى پیامبران، تعیین جانشین بوده است3«
ْ
ُسَنِنِهْم إقاَمُة ال

باید فرزند  ارثی بود  گر مقام امامت  ارثیه نیســت. ا لذا مقام امامت 

اباعبداهلل و قرآن در این باره  امام حسنبه امامت می رسید نه 

کیــد دارد مــا ائمــه را قــرار دادیــم، و در اینجا بحــث انتخاب اصا  تأ

که بر تمــام موجودات عالم  مطــرح نیســت. خداوند به دلیل اشــرافی 

که ظرفیت تصدی این مســئولیت را دارد، بر  دارد، واالتریــن انســانی 

آنرا  امامان نباشد،  از  می گزیند. چنانچه ظرفیت امامت در خاندانی 

منتقل خواهند نمود.

2. معنای امام

ی و رهبــری اســت4. امام در  امامــت بــه معنــای پیشــوایی، پیشــرو

1. سیره ابن هشام:ج 1، ص 289.
2. اسراء، 76.

3. مقدمه البرهان یف تفسیر القرآن، سید هاشم حبراین، مؤسسه بعثت، قم، 1374ش، ص 190؛ 
یف ریض، قم، 1412ق، ص 301. ارشاد القلوب، حسن بن ایب احلسن دیلمی، شر

ج1،  العرب،  لسان  32؛  ج1، ص31  املنیر،  املصباح  اللغة، ص48،  یف  املقاییس  معجم   .4
یب القرآن، ص24، اقرب املوارد، ج1، ص19؛ املعجم الوسیط، ج1،  ص157؛ املفردات یف غر

ص27؛ فرهنگ عمید، ص18.
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کــه رهبری  اصطــاح خاص متکلمان اســامی، فردی از بشــر اســت 

بــه  و  آلــه  و  علیــه  اهلل  صلــی  اســام  پیامبــر  از  پــس  را  اســامی  امــت 

گســتره پیشــرو بودن امام محدود به این  جانشــینی او بر عهده دارد1. 

که نفس انســان ها محــدود به این دنیا نیســت. به  دنیــا نیســت چرا 

 تعبیــری امــام مرکــز ثقل عوالــم اســت. ایــن بیــان را امیرالمومنین

گونه بیان می فرمایند: الباغه این  درخطبه شقشقیه نهج 

ى ِمْنها َمَحّلُ 
ّ
ّنَ َمَحل

َ
ا ُم 

َ
َیْعل

َ
ُه ل

َ
ِاّن َو  بى ُقحاَفَة 

َ
ا َصَها اْبُن  َقْد َتَقّمَ

َ
ما َوالّلِه ل

َ
»ا

ْیُر. هان! به خدا  ّىَ الّطَ
َ
ِال ــْیُل، َولاَیْرقى  ی الّسَ ِ

حی، َیْنَحِدُر َعنّ ُقْطــِب ِمَن الّرَ
ْ
ال

که می  قســم ابوبکــر پســر ابوقحافه جامه خافــت را پوشــید در حالی 

دانست جایگاه من در خافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست، 

ســیل دانش از وجودم همچون ســیل سرازیر می شــود، و مرغ اندیشه 

ه منزلتم نمی رسد2.«
ّ
قل به 

ی امام 3. هدایتگر

ى 
َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ّ
ِذیَن آَمُنوا ُیْخِرُجُهْم ِمــَن الُظ

َّ
ُه َولِــُىّ ال

ّ
خداونــد می فرمایــد: »الَل

که ایمان آورده اند؛ آنان را از  کسانی است  ور؛ خدا سرپرست و یار 
ّ

الُن

یکی ها ]ی جهل، شرک، فسق وفجور[ به سوی نوِر ]ایمان، اخاق  تار

بیرون می برد.« تقوا[  و  حسنه 

گلپایگاین، عیل، دانشنامه کالم اسالمی، ج1، 69. باین  1. ر
2. خطبه 3 هنج البالغه.
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خــروج مومنــان از ظلمــات بــه نــور با اســم ولــی صــورت می گیرد و 

در پرتــو ایــن والیــت و رهبری آنهــا را از ظلمت ها به ســوی نور خارج 

امام دو قسم است:  می سازد. هدایتگری 

که به وســیله پیامبران و وحی است.  1.هدایت تشــریعی؛ هدایتی 

در این هدایت، راهنمایی از طریق تعلیم و تربیت، وضع قوانین، پند 

اندرز و موعظه است. و 

فطــرت  و  خلقــت  در  کــه  هدایــت  از  نوعــی  تکوینــی؛  2.هدایــت 

موجودات وجود دارد و همه از آن بهره دارند. این هدایت غیراختیاری 

گمراهی  بــوده و همــه را بــه ســوی تکامل می بــرد و در مقابل آن هیــچ 

که  وجود ندارد. نام دیگر این نوع هدایت ایصال الی المطلوب است 

گرفته و تا سر منزل مقصود می رسانند. دست انسان طالب هدایت را 

راه رفتن آموخت« تا شیوه ی  برد     پا  به  پا  و  » دستم بگرفت 

از هدایت تکوینی امام نمونه ای 

کتاب الغیبة خود نمونه ای از هدایت و اصاح  شــیخ طوســی در 

تکوینــی از جانــب حضــرت ولــی عصــر را اینگونــه نقــل می کنــد و 

گفت: در یکی از سفرهایم در اول جوانی  می نویسد: ابو غالب زراری 

کرده(  را فراموش  او  ی اســم  از دوســتانم )که راو کوفه شــدم یکی  وارد 

که  ابوالقاســم حســین بن روح  با من بود در زمان پنهان شــدن شــیخ 

نمایندگی خود به شلمغانی داده بود. هنوز شلمغانی منحرف نگشته 
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کفر و الحادش آشــکار نشــده بود. مردم پیــش او می رفتند زیرا  و آثــار 

بــود و در مــورد احتیاجــات مردم وســاطت  دوســت حســین بــن روح 

می نمود.

یم پیش ابو جعفر با او ماقاتی بکنیم؟  گفت: مایلی برو دوست من 

زیــرا امــروز مــردم بــه او مراجعــه می کننــد و از طــرف حســین بــن روح 

 گردیده. من می خواهم در خواستی بنویسم و از ناحیه امام تعیین 

ابوجعفر رفتیم. نزد  را پذیرفتم  او  تقاضای دعائی نمایم. درخواست 

کرده  کردیم رو به دوست من  عده ای در آنجا حضور داشتند. سام 

کیســت با تو؟ جــواب داد مــردی از فامیــل زرارة  گفــت ایــن جــوان  و 

کدام دسته زراری  کرد و پرســید از  بن اعین اســت. ســپس به من رو 

گفتم: آقا مــن از بازماندگان  کــدام طایفــه زراری هســتی[؟  هســتی]از 

گفت: این خانواده بســیار محترم و  بکیر بن اعین برادر زراره هســتم. 

با ارزش هستند و مقامی در میان شیعه دارند.

گفت آقا می خواهم بنویسی موال دعائی برایم بفرمایند.  دوست من 

گرفتم همین تقاضا را بنمایم و  که این ســخن را شــنیدم تصمیم  من 

را نگویم. کس جریان  گرفتم به هیچ  در نظر 

با هم  از در مخالفت در می آمد و همیشــه   با من  همســرم پیوســته 

اختــاف داشــتیم. ولــی بــا تمــام ایــن بــد رفتاری هایــش او را خیلــی 

دوست می داشتم.
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که  گرفتاری شــدیدی  گفتم تقاضای دعــا می کنم در مورد  بــا خــود 

گفتم: آقا من هم تقاضائی دارم. پرسید:  دارم ولی توضیح نمی دهم. 

از  شــدن  آســوده  مــورد  در  می خواهــم  دعائــی  گفتــم:  گرفتــاری؟  چــه 

که مبتا هستم. نامه ای برداشت و حاجت دوستم  گرفتاری شدیدی 

که از فامیل زراره است نیز تقاضای  کرد شــخصی  را نوشــت و اضافه 

که بســیار برایش مشــکل شده نامه را پیچید  کاری  دعا دارد در مورد 

کرده رفتیم. از جا حرکت  و ما 

کرده و به خانه  که با من قهر  کوفه بازگشتم. همسرم  پس از مدتی به 

پدرش رفته بود خودش به خانه آمد و درخواست عفو و بخشش نمود 

کرد دیگر بعد از آن هیچ وقت نشد نسبت به من  و از من عذرخواهی 

انداخت. تا مرگ بین ما جدائی  کند  مخالفتی 

گفت: به ابوجعفر در مورد تقاضای خود  گذشت. دوستم  چند روز 

که  که نشســتیم نامه ای بیرون آورد  کنیم؟ با او رفتم. همین  مراجعــه 

کرده  یــادی در آن جواب داده شــده بــود. رو به دوســت من  مســائل ز

کرد و به خواندن نامه  جواب تقاضای او را خواند. سپس به من توجه 

وجة فاصلح اهلل ذات  وج و الز راری و حال الز چنین ادامه داد: »و اما الز

بینهما؛ در مورد درخواســت شخص زراری؛ خداوند اختاف بین زن 

کرد.« را برطرف  و شوهر 

کاما  کــه آثــارش در من  گرفتم  چنــان تحــت تاثیر این پاســخ قــرار 
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گفت: خیلی تحت  کرده رفتیم. دوستم  مشهود بود. از جای حرکت 

کنم. پرســید از چه چیز؟  گفتم: جــا دارد تعجب  گرفتــی؟  تاثیــر قــرار 

کسی خبر نداشت. عین جریان  که جز من و خدا  گفتم: جریانی بود 

کردم دوستم نیز شگفت  را برایم نوشــته بودند وقتی موضوع را تشریح 

زده شد1.

از هدایت تکوینی امام حسین نمونه ای 

راه نجویید      گمراه جهان  »از مردم 

راه به اهلل حسین است« ترین                                        نزدیک 

یکی از مقلدین مرحوم آیت اهلل خوانســاری خدمت ایشــان رســید 

که ال ابالی اســت.  گفت: برادری دارم  کرد و  و از برادر خود شــکایت 

گر اجــازه بفرمایید در  همــه خانــواده از دســت او به ســتوه آمده ایــم. ا

کنید. ایشــان  یــم تــا او را موعظــه  فرصتــی او را بــه محضــر شــما بیاور

برادرتان تعریف  از  که شــما  با این اوصافی  امتناع نمودند و فرمودند: 

کردیم:  کردیــد، موعظــه من هــم در او تأثیری نخواهد داشــت. عرض 

کــه  کــرم اســت  چــاره چیســت؟ فرمــود: ایــن حدیــث از پیامبــر ا

فرمود: »بالحســین تســعدون و تشــقون؛ ســعادت یا شــقاوت شــما به 

کنید یک ســفر  دســت حســین خواهد بــود2.« برادرتــان را مجاب 

1. الغیبة، الشیخ الطویس، ج1، ص 304.
2. مائة منقبة، ابن شاذان القمی، ج 1، ص22.
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گر آنجا منقلب شــد یعنی اهل ســعادت است. آن وقت  کربا، ا برود 

 نمــی خواهد اصا اینجا بیاید 
ّ

کنم. و اال بیایــد تــا من هم موعظه اش 

که با  کردیم  کــه حرف من برایــش اثری ندارد. می گفت: او را مجــاب 

کربا. ابتدا اثری به او ندیدیم اما همینکه به بین  یم  هم یک ســفر برو

ی زمین افتاد و بشــدت  الحرمین رســیدیم پاهایش سســت شــد و رو

کرد و آدم دیگری شــد. چند ســال بعد وقتی  گریســت و همانجا توبه 

را  برادرش  برادرش خدمت آیت اهلل خوانساری رسید و خبر شهادت 

به ایشان داد، اشک از دیدگان ایشان جاری شد و فرمود: لقد صدق 

إّنَ الُحَسیَن ِمصباُح  رســول اهلل: »اســُمُه َمكتوٌب َعن َیمیِن الَعرِش: 

جــاِة؛ نام او بر ســمت راســت عرش، نوشــته شــده  الُهــدى وَســفیَنُة الّنَ

کشتی نجات است1.« است: »همانا حسین، چراغ هدایت و 

از هدایتگری ولی فقیه نمونه ای 

یکی از اساتید حوزه علمیه قم می گوید: حدود بیست سال است 

کشــور به مــّدت ده روز، بعــد از نماز  کــه در یکی از شــهر های شــمال 

یم. یک بار وقتی از منبر پاییــن آمدم، دیدم آقایی  صبــح، جلســه دار

کــه همیشــه جلــوی منبــر می نشســت و اهل اشــک و ناله بــود، آمد و 

آقا یک وقتی به من می دهی!؟ گفت: حاج 

گفتــم: اتفاقــًا خیلــی دلم می خواهــد با هم حرف بزنیم. شــما چند 

1. املنتخب، طرحیی، ص 197.
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کت هستید. آرام و سا اّما خیلی  سال است پای منبر من می آیی، 

که روســتایی در بابل اســت آمد. بعد از  آن روز ایشــان بــه منــزل ما 

گفت: حاج آقا! من جوانی الت بودم  کمی صحبت های اولّیه، به من 

گونه اشــتباه از من ســر می زد. تــا اینکه انقاب  تــوی ایــن شــهر، همه 

پیــروز شــد. یکبــار اهالــی محــل داشــتند بــا مینی بــوس بــه جماران 

بیا. تو هم  گفتند:  امام می رفتند. به من  خدمت 

گفتم: ما و این همه معصیت!...اّما باشــد، من این سّید  با خودم 

را دوست دارم.

به هر حال ما هم آمدیم جماران. اّما امام آن روز ماقات نداشت. 

که حاج احمد آقا آمد وگفت: شما  مردم پشت در آنقدر شعار دادند 

کنیــد، ســاعت ده و ســی دقیقه به بعــد، بیایید دســت امام را  صبــر 

ید. برو و  ببوسید 

ما هم به صف برای دستبوســی امام ایستادیم. همه دست امام را 

بوســیدند و رفتند. نوبت به من رســید. تا آمدم دست امام را ببوسم، 

کشیدند!! را  ایشان دستشان 

گری و التی با  گرفته شد، تو همان حال و هوای لوطی  خیلی حالم 

اّما برای من دست  گفتم: بابا مرد حسابی، برای همه داشتی،  خودم 

گر می دانستم نمی آمدم. ا کشیدی!؟ خب 

گفت: آقای  یــد و آمد و  که محافظ امام دو آمــدم از در بــروم بیــرون 
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نرو! بیرون  فانی! شما 

کنند!؟ بازداشت  را  گفتم: نکند می خواهند من  با خودم 

کاری نکردم! گفتم: من 

کار  گفت: به شــما می گویم نرو! امام با شــما  مجــددًا محافــظ امام 

دارند!

منتظر ماندیم تا همه رفتند. من رفتم داخل اتاق، دیدم امام و حاج 

احمد آقا نشسته اند. امام با اشاره به حاج احمد آقا فرمود: برو بیرون!

ناراحت شدی!؟ گرفت و فرمود:  را  امام دستم  بعد 

گفتم: بله. آقا این ها همشــهری های من بودند. همه دســت شــما 

اّما من...!!! را بوسیدند، 

امام با حالتی خیر خواهانه فرمود: پسرم چرا نماز نمی خوانی!؟ چرا 

کرده!؟ تو  به  گناه می کنی!؟ خدا چه بدی 

کجا می دانید!؟ از  آقا! شما  گفتم: حاج  کردم.  تعّجب 

کن، به این مقام می رسی. امام فرمودند: شما هم به دین خودت عمل 

گفتند: این انگشتر مال شما. آوردند و  را در  بعد انگشترشان 

حضــرت امــام ادامــه داد: تو خــوب می شــوی! خوب می شــوی! با 

دختر یک آیت اهلل ازدواج می کنی، اّما بّچه دار نمی  شوی، بعدها راه 

باز می شود. کربا 

 کربا نه، در ســفر دّوم، پایین پای حضرت عّباس در ســفر اّول 
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قبــر حضــرت  کنــار  را  تــو  و  ی  از دنیــا مــی رو و  ایســت قلبــی می کنــی 

کسی نگو! را به  عّباس دفن می کنند. ولی این مطلب 

همــه مطالــب امــام تا اینجا درســت بــود. مــن داماد یکــی از آیات 

کربــا رفتم. حــاال عازم  عظــام شــدم. بّچــه دار هــم نشــدم. ســفر اّول 

کاروان  کربا و ما منتظر بودیم.  کربا هستم. ایشان رفت  دومین ســفر 

کاروان نبود! اّما دوست ما همراه  برگشت. 

کنار قبر حضرت عّباس، در حال  گفتند: درســت  کاروان  اهل 

از دنیا رفت. و  کرد  یارتنامه، ایست قلبی  ز خواندن 

آمدنــد او را بــرای دفــن از حــرم بیــرون ببرنــد، خّدام حــرم حضرت 

کجا!؟ حضرت عّباس در عالم خواب  گفتند:  عّباس آمدند و 

که این مرد با این مشّخصات را پایین پای من دفن  به ما پیغام داده 

کنید!

کفشــداری حضــرت عّبــاس، قســمت پاییــن پای  االن جلــوی 

ی آن نوشته: مرحوم عّباس مرندی1. که رو حضرت، سنگی است 

4. عصمت امام

مرحــوم عامــه طباطبایی ذیــل آیه 73 ســوره انبیا مــراد از عبارت 

یــا همــان عصمت  َخْیــَراِت« وحــی تســدیدی 
ْ
ال ِفْعــَل  ْیِهــْم 

َ
ِإل ْوَحْیَنــا 

َ
»َوأ

می داند و می نویسد:

1. کتاب راهیان علقمه.
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کان المــراد بــه وحــی النبــوة لقیــل: »و أوحینــا إلیهــم أن افعلوا  »ولــو 

ْوَحْینا 
َ
کما فــی قوله تعالی: »ُثّمَ أ الخیــرات و أقیمــوا الصلاة و آتوا الزكاة« 

ءا  ْن َتَبّوَ
َ
ِخیِه أ

َ
ْوَحْینا ِإلى ُموسی َوأ

َ
ِبْع« النحل: 123 و قوله: » َوأ

َ
ِن اّت

َ
ْیَك أ

َ
ِإل

لاَة «: یونس:  ِقیُمــوا الّصَ
َ
ًة َوأ

َ
ْم ِقْبل

ُ
ــوا ُبُیوَتك

ُ
 َواْجَعل

ً
مــا ِبِمْصــَر ُبُیوتا

ُ
ِلَقْوِمك

87 إلــی غیر ذلك مــن اآلیات، ومعنی وحی التســدید أن یخص اهلل 

عبــدا من عباده بروح قدســی یســدده فــی أعمال الخیــر والتحرز عن 

السیئة1.«

گونه رجس و آلودگی  ائمه اهل بیت بر اساس آیه تطهیر مبرا از هر 

ْم َتْطِهیًرا؛ 
ُ
َرك َبْیِت َوُیَطِهّ

ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ ُم الِرّ

ُ
ُه ِلُیْذِهَب َعْنك

ّ
َما ُیِریُد الَل

ّ
هستند. »ِإَن

که همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شــما اهل  جز این نیســت 

بیت ]که به روایت شیعه و سنی محّمد، علی، فاطمه، حسن و حسین 

که شایسته است ]از  علیهم الســام اند[ برطرف نماید، و شــما را چنان 

گرداند2.«  کیزه  ک و پا گناهان و معاصی[ پا همه 

ک  ک نهاد می توانند جامعه ای سالم بنا سازند. امامان پا امامان پا

کبیره،  یارت جامعه  و طاهر می توانند مطهر جامعه باشند. براساس ز

که از تمســک  کــه نثــار اهل بیــت می کنیــم و اختصاصاتی  صلواتــی 

کننده نهاد  ک  بــه ذیل والیــت اهل بیت عائد آنها می گــردد، پا

بود. انسان خواهد 

1. املیزان یف تفسیر القرآن، العالمة الطباطبایئ، ج 6، ص 261.
2. آیه 33 سوره احزاب.
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ِقَنا َو 
ُ
ْم ِطیبــا ِلُخل

ُ
َنــا ِبِه ِمْن ِولاَیِتك ْم َو َما َخّصَ

ُ
ْیك

َ
»َجَعــَل َصلواَتَنــا َعل

ِلُذُنوِبَنا« اَرًة 
َ

َو َكّف َنا 
َ
ل َتْزِكَیًة  َو  ْنُفِسَنا 

َ
ِلأ َطَهاَرًة 

که ما  کبیره، صلــوات و درودی  یارت جامعه  بــر طبق این فــراز از ز

بــر امامــان معصــوم می فرســتیم و والیــت آنهــا را در ظاهــر و باطن 

کی  می پذیریــم، نتایجــی را برای ما بــه همراه دارد. از جملــه باعث پا

اخــاق و رفتــار ما می شــود. همچنیــن نفــس و درون و حقیقت ما را 

کیزه می کند، و باعث رشد و نمو و ترقی معنوی ما می شود. ک و پا پا

کوزه ای از شراب  که  سید ِحمَیری روزی در راه مدینه بود در حالی 

با امام صادق مواجه شد! گهان  نا که  با خود به همراه داشت 

 فــى طریق من  طــرق المدینــه و معه إبریق فیــه خمر، فلقیه 
ً
»فمــّر یومــا

الصادق، فقال له: یا حمیری! ما فى إبریقک؟ فقال: یابن رسول الّله! 

إّنــه لبــن! فقــال له: صّب  فــى كّفى من اللبــن، فصّبه فى كّفــه، فإذا هو 

لبــن! فقــال له الصادق: َمن إمــام زمانک؟ فقال: الــذی حّول الخمر 

از  کوزه چه به همراه دارد[  او در  لبنا!! حضرت ]با اینکه می دانســت 

گفت: یا ابن رسول  کوزه چه داری؟ ِحمَیری  او پرسیدند: ِحمَیری در 

از آن  کوزه به همراه دارم! امام صادق فرمود: مقداری  اهلل شــیر در 

کرد و با تعجب دید[  کف دست من بریز! پس ]کوزه را خم  شیر را در 

یخته شد! در  کف دســتان مبارک حضرت ر کوزه به  مقداری شــیر از 

کیســت؟ِحمَیری  کــرد: امام زمانت  ایــن هنگام حضرت از او ســؤال 
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که شراب را تبدیل به شیر می کند1!«  کسی است  گفت: امام زمان من 

گونه خباثت و نجاستی است  ک اهل بیت مبرا از هر  ذات پا

گناهی آلوده  گونه  که به هر  و لذا بر دوستداران خود نیز نمی پسندند 

گناه خود )شــرب خمر(  که از  گردند. لذا در احواالت ســید آورده اند 

کرد. او دعا  برای  بارها   و امام صادق کرد  توبه  از وفات  قبل 

گوید: به عیادت سید حمیرى رفتم، دیدم در حال  حسین بن عون 

که عثمانی بودند پیش  جان سپردن است و جمعی از همسایه  هاى او 

او حاضر بودند.

گشاده پیشــانی و چهارشــانه بــود، ولی  ســید مــردى  خوش چهــره و 

گهان در چهره او نقطه سیاهی، مانند اثر مداد ظاهر شد و شروع به  نا

گرفت.  یاد شد تا آنکه آن سیاهی تمام چهره او را فرا  کرد و ز گسترش 

که در مجلس  که حاضر بودند غمگین شدند و ناصبیانی  شیعیانی 

کردند. را سرزنش  او  و  حضور داشتند شادى نموده 

که از همان قســمت نور ســفیدى ظاهر شــد و  اندکی نگذشــته بود 

گرفت و تمام چهره اش روشــن  که همــه صورت او را  یاد شــد  چنــان ز

و نورانی شد! پس سید حمیری از صمیم دل خندید و چنین سرود:

أّن علیًا *** لم ینجی محبه من هنآت  الزاعمون  کذب 

که علی)ع( دوست و محّب خود  کردند  گمان  که  گفتند آنان  دروغ 

1. تنقیح املقال، ج10، ص313.
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از مصائب نجات نخواهد داد. را 

قد و رّبی دخلت جنة عدن *** و عفا لی اإلله عن سّیئاتی

کــه وارد بهشــت عــدن شــدم و خداونــد از    همانــا به خــدا ســوگند 

گناهانم درگذشت.

وا علیًا حتی الممات 
ّ
تول و  أولیاء علی ***  الیوم  فأبشروا 

پــس بشــارت دهیــد امروز دوســتان علــی را و تا دم وقــت وفات به 

پایبند باشید. او  والیت 

بنیه *** واحدًا بعد واحد بالصفات  وا 
ّ
تول ثّم من بعده 

از دیگری سر نهید. او یکی بعد  او به والیت پسران  از  و بعد 

کرد:  ســپس شــهادت بــه توحید و نبــوت و امامــت بر زبان جــاری 

 ،
ً
 َحّقا

ً
ِه َحّقا

ّ
الَل  

ُ
 َرُسول

ً
دا  ُمَحَمّ

ّ
َن

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ َو   ،

ً
 َحّقا

ً
ُه َحّقا

ّ
الَل ا 

َّ
ِإل َه 

َ
ِإل ا 

َ
ل ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
»أ

ُه«
ّ
الَل ا 

َّ
ِإل َه 

َ
ِإل ا 

َ
ل ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ  ،

ً
َحّقا  

ً
َحّقا ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال ِمیَر 

َ
أ  

ً
َعِلّیا  

ّ
َن

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ

ــًه )زباله: 
َ
َکاَنــْت ُروُحــُه ُذَبال َمــا 

ّ
َن
َ
ســپس چشــمانش را بســت و »َفَکأ

ْو َحَصاًه َسَقَطْت1.«
َ
أ َطِفَئْت،  مقداری آب( 

گفتی و من یمت یرنی *** جان فدای جمال دل جویت که  ای 
یت2 تا بدیدمی رو کاش روزی هزار مرتبه من *** مردمی 

1. االمایل طویس، ص628.
2. میرزا ابوالقاسم شیرازی.
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5. تکلیف گرایی امام

امــام  بــه  کوفــه  از  ســوار  چهــار  الهجانــات،  عذیــب  منزلــگاه  در 

که طرماح راهنما و یکی از آنان بود. حّر خواست  حسین پیوستند 

مانــع پیوســتن آنــان به امام شــود، ولی امام آنــان را یاران خــود خواند 

گفت: با شــما یاراِن اندکی  کرد. طرمــاح به امام  و از آنــان محافظــت 

می بینــم و همیــن لشــکریان حّر در مبارزه با شــما پیروزنــد و من یک 

کــه آماده جنگ با  کوفــه، مــردم انبوهی را دیدم  روز پیــش از آمــدن از 

کنون چنین لشــکر عظیمی ندیده بودم، تو را  شــما می شــدند و من تا

ی، نرو.حضرت به او  گر می توانی یک وجب جلو نرو به خدا سوگند! ا

ه بنا،   مــا أراد الّلَ
ً
اینگونــه پاســخ دادنــد و فرمودند: »أرجو أن یكون خیرا

ُقِتلنا أم ظفرنا1.«

و  قرآنــی دارد  نورانــی حضــرت سیدالشــهدا مبنایــی  بیــان  ایــن 

که در نظر ایشــان در این راه  آن آیه شــریفه احدی الحســنیین اســت 

کشــته شــوند و چه پیــروز شــوند، هر دو  کــه تکلیــف آنــان اســت چه 

نیکوست.

ْن 
َ
ْم أ

ُ
ُص ِبك ُحْســَنَیْیِن َو َنْحــُن َنَتَرَبّ

ْ
ا ِإْحَدى ال

َّ
ِإل ُصوَن ِبَنا  »ُقــْل َهــْل َتَرَبّ

ُصوَن؛  ُمَتَرِبّ ْم 
ُ

ا َمَعك
ّ
ِإَن ُصوا  َفَتَرَبّ ْیِدیَنا 

َ
ِبأ ْو 

َ
أ ِعْنِدِه  ِمْن  ِبَعَذاٍب  ُه 

ّ
الَل ُم 

ُ
ُیِصیَبك

انتظار  را  یا شــهادت[  از دو نیکی ]پیروزی  آیا درباره ما جز یکی  بگو: 

که خدا از سوی  که ما درباره شما انتظار می بریم  می برید؟ در صورتی 

1. مقتل احلسنی، أبو خمنف االزدیی،ج 1، ص 87.
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که ما هم  خود یا به دست ما عذابی به شما برساند؛ پس انتظار برید 

با شما منتظریم1.«

از درمان و وصل و درد و هجران      »من 

را جانان پسندد« پسندم آنچه 

که به آن اعتقاد عمیق  حضــرت امــام خمینی یکی از اصولی را 

که به  کسانی  داشــتند آیه احدی الحســنیین بود. ایشان در پاسخ به 

خیل شهیدان دفاع مقدس خرده می گرفتند آیه احدی الحسنیین را 

مطرح می کردند. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:

»]از خصوصیات الگوی رفتار امام خمینی در برابر دشــمن[ ایمان 

و اعتقــاد راســخ به نصرت الهی و به وعــده ی الهی ]بود[؛ این هم آن 

نقطــه ی اصلی. اّتکاء امــام به نصرت الهی بود؛ همه ی تاش خود را 

اّما امید او بســته ی به نصرت  میکرد، با همه ی وجود در میدان بود، 

الهــی و بــه قــدرت الهــی و تکیــه ی او بــه قــدرت الهــی بــود. امــام به 

ا ِاحدی الُحسَنیین- 
ّ
ِاحدی الُحسَنیین اعتقاد واقعی داشت -ما لنا ال

گر  کار را برای خدا بکنیم، دِر ضرر بسته است؛ ا گر  که ا و معتقد بود 

کار بــرای خدا انجام بگیــرد، هیچ گونه ضرری متوّجه و عاید نخواهد 

که  کاری را  گر پیشــرفت هم نکردیــم،  شــد؛ یــا پیشــرفت میکنیم، یا ا

1. آیه 52 سوره توبه.
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یم1.«  وظیفه ی ما بوده است انجام داده ایم و در مقابل پروردگار سرافراز

جریــان غــات در دوران حضــور اهــل بیــت یکــی از جریــان هــای 

که امام صادق شــرارت آنهــا را از یهود، مجوس و  انحرافــی بودنــد 

کننده در حق ما توبه  گر تقصیر  مشرکین بدتر می دانستند و فرمودند: ا

که او عادت به ترک  کنند می پذیریم اما توبه غالی را نمی پذیریم چرا 

عبادات و تکالیف شرعی نموده است.
 »و اهلل إن الغــلاة شــر مــن الیهــود و النصارى و المجــوس و الذین 

أشــركوا. ثــم قــال: إلینــا یرجــع الغالــى فلا نقبلــه، و بنــا یلحق 

لــه: كیف ذلــك، یا بن رســول اهلل؟ قال:  المقصــر فنقبلــه. فقیل 

لان الغالى قد اعتاد ترك الصلاة و الزكاة والصیام والحج، فلایقدر 

وجــل( أبدا، و إن  علــى تــرك عادتــه، وعلى الرجوع إلــى طاعة اهلل)عز

إذا عرف عمل و أطاع2.« المقصر 

که التزام  یخ یکی از ویژگی های شیعه آن بود و هست  در طول تار

حــال  در  ای  شــیعه  چنانچــه  دارد.  شــرعیه  تکالیــف  بــه  کثــری  حدا

کتمان می نمود، و یا آنکه در میان شــیعیان به  تقیــه بــود و ایمانش را 

سامت فکری و اعتقادی او مشکوک می شدند، التزام او به تکالیف 

گرایی در مازمه  گرایی با تکلیف  شــرعیه را می ســنجیدند و شــیعه 

بود.

.1397/03/14 ، 1. بیانات در مراسم بیست و هنمنی سالگرد رحلت امام مخیین
2. األمایل )للطویس(، ج 1، ص 650.
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یــاد بــه غامــش 3000 درهم  در جریــان واقعــه عاشــورا، وقتــی ابــن ز

بخشــید تا جناب مســلم بن عقیل را بیابد، او طبق پیش فرض خود 

که در مســجد پیوســته به اقامه نوافل مشغول بود، و او  فردی را یافت 

جناب مسلم بن عوسجه بود.

»أّن ابــن زیــاد بعــث مــولاه معقــلا لیتجّســس على مســلم بــن عقیل، 

إّن هذا  ى، فقالوا: 
ّ
فدخل المسجد الأعظم، فوجد مسلم بن عوسجة یصل

».1یبایع للحسین

کتاب رجال نجاشی، مدخل جناب محمد بن اورمه قمی آمده  در 

کردند. وقتی  ی را رمی به غلو  که جماعتی از محدثین قمی و اســت 

دیدنــد او از اول شــب تا آخر شــب بــه اقامه نوافل می پــردازد به یقین 

او یقین نمودند. رسیدند و سامت اعتقاد 

وا علیه و رموه بالغلو حتی دّس  »أبو جعفر القمى ذكره القمیون و غمز

إلى آخره فتوقفوا عنه2.« اللیل  علیه من یفتك به، فوجده یصلى من أول 

6. رابطه عبد و موال

الانوار فى حل  کتاب »مصابیح  مرحوم عامه ســید عبداهلل شــبر در 

مشــكل الاخبار« ســؤالی را در ضمن بیان روایتی مطرح و بدان پاســخ 

که امام، معصوم است و متصل  گر بپذیریم  ی می گوید: ا می دهند. و

یخ الطبری، ج5 ،ص362. 1. تار
2. رجال النجایش، النجایش، أبو العّباس، ج 1، ص 329.
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به غیب است پس چرا با علم خود شهادت را بر می گزیند. آیا داشتن 

التهلكه)قرار دادن خویش در موضع  الى  الید  القاء  و  علم به شهادت 

مرگ( با یکدیگر در تعارض نیستند؟ او سپس این روایت را از حسن 

بن جهم نقل می کند.
 إن أمیر المؤمنین :عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا«

قــد عرف قاتله واللیلــة التی یقتل فیها والموضــع الذی یقتل فیه 

وقولــه لما ســمع صیــاح الإوز فى الــدار: صوائح تتبعهــا نوائح، وقول 

الــدار وأمــرت غیــرك یصلى  أم كلثــوم: لــو صلیــت اللیلــة داخــل 

وجه تلك اللیلة بلا سلاح وقد  بالناس، فأبى علیها وكثر دخوله وخر

عــرف أن ابــن ملجم )لعنــه اهلل( قاتله بالســیف، كان هذا 

مما لم یجز تعرضه، فقال: ذلك كان ولكنه خیر فى تلك اللیلة، 

امام  به  وجل(؛ حســن بن جهم می گوید:  لتمضی مقادیر اهلل)عز

کردم: امیر املؤمننی قاتل خود را شناخته بود  رضا عرض 

کشته می شود و  که در چه شىب و در چه مکاین  و می دانست 

چون صدای مرغایب ها را در خانه شــنید، فرمود: ایهنا صیحه 

کلثوم  گراین پشت سر دارند. و چون ام  که نوحه  ی زناین است 

کرد  ینــب ســالم اهّلل علهیا[ به ایشــان عــرض  ]کنیــه حضــرت ز

مناز مجاعت دیگرى  براى  و  مناز خبواین  در خانه  امشب  »کاش 

را بفرسیت« ایشان نپذیرفت و در آن شب بدون سالح  در رفت 
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که می دانســت ابــن ملجم لعنه اهّلل او را  و آمــد بود در صورىت 

 کارى جایز نیست. امام با مششیر می کشد و اقدام به چننی 

گفیت درســت اســت ویل به ایشان اختیار داده شد  فرمود: آچنه 

که در آن شب مقدرات خداى عزوجل  و خودش اختیار فرمود 

اجرا شود1.« 

که چه زمانی به شهادت می رسند و  تمام اهل بیت می دانند 

می داند چه اتفاقاتی برایشــان رخ خواهد داد، اما در همه این مراحل 

نفــس و جــان و خانواده و فرزندان خود را بر خواســت و اراده خداوند 

ترجیــح می دهند. امام حســین نیز در طول واقعه عاشــورا بارها بر 

که به مشــیت الهی تن دادند و آن را  کردند  کید  کانونی تأ ایــن نقطــه 

برگزیدند.

قتل فیها، 
ُ
قتل فیه، والّســاعة التــی ا

ُ
قــال لهــا: »إنّى أعلــم الیوم الــذی ا

وأعلــم َمــن ُیقتــل من أهــل بیتــی وأصحابــى. أتظّنین أّنــِك علمــت ما لْم 

«...وقال 
ً
! فإْن لْم أذهــب الیوم ذهبــُت غدا أعلمــه؟ وهــل من الموت بــّدٌ

ألخیــه محّمــد بــن الحنفّیة: »شــاء اهلل أن یرانــی قتیًا، ویرى النســاء 

سبایا2.«

آرزوست! را  تو  کن ز دوست هر چه  گفت طلب 

1. الکایف، الشیخ الکلیین، ج 1، ص 25٩.
2. مقتل احلسنی، املقّرم، السید عبد الرزاق، ج 1، ص 65.
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از اوست !گفتمش ای دوست: دوست چون همه هستی 

یار کارزار، طالب دیدار  گفت در این 

گفتمش ای دوست: دوست کیست بگو غم مدار !   

تورا مدعا که مرد خدا، چیست  گفت 

گفتمش ای دوست: دوست  از در اهل وال 



گفتار سوم: زندگی با محوریت امام

آیه محوری

َمّ 
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کــه آنان مؤمــن حقیقی نخواهنــد بود، مگر  پــروردگارت ســوگند 

آنکــه تــو را در آنچــه میان خــود نزاع واختــاف دارند بــه داوری 

بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده ای دروجودشان هیچ دل تنگی 

کامل تسلیم شوند1.« و ناخشنودی احساس نکنند، وبه طور 

از امام 1. آزمون اطاعت 

از امام حسین پرسیدند:  ینب در شب عاشورا سوالی     حضرت ز

»قالت لأخیها الحســین: أخی هل إستعلمت من أصحابک نیاتهم 

 ک الأســنة. فبکى فإنــى أخشــی أن یســلموک عنــد الوثبــة، واصطــكا

وقــال: أمــا واهلل لقد لهزتهم وبلوتهم، ولیس فیهم إلا الأشــوس الأقعس 

یستأنسون بالمنیة دونى إستیناس الطفل بلبن أمه؛ به خدا سوگند آنان 

1. آیه 65 سوره نساء.
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کارزار  که در  را بــه خوبی آزمــودم در میان آنان جز مردمانی ثابت قدم 

گرفته اند  کســی نیســت. آنان به مرگ در راه من چنان انس  اســتوارند 

که طفل شیرخوار به شیر مادر انس می گیرد1.« 

امــا چــرا حضرت در شــب عاشــورا این پرســش را مطــرح نمودند؟ 

کبــری در طول  ینب  کــه حضرت ز خاســتگاه این پرســش آنجاســت 

کــه همــراه پدربزرگوارشــان حضــرت علــی و برادر  عمــر شریفشــان 

بزرگوارشــان حضرت امام حســن مجتبی بودند و شــاهد غربت و 

که مبادا  تنهایــی آن امامــان بزرگــوار بودند. لذا از این واهمه داشــتند 

تنها بگذارند. را  ایشان  اصحاب آن حضرت 

ینب را شــنیدند موضوع  وقتی جناب نافع این ســخنان حضرت ز

گذاشــتند و حبیــب نیــز اصحاب  را بــا حبیــب بــن مظاهــر در میــان 

را فراخوانــد و موضــوع را بــه اطــاع آنهــا رســاند. در ایــن زمــان تمامی 

اصحاب نزد حضرت سیدالشــهدا جمع شــدند و از این اجتماع 

چنان تصویری در مقام عشــق و دلدادگی به امام معصوم خلق شــد 

تا روز قیامت مشابه آن تکرار نخواهد شد.  که 

ینب این ســخن را شــنیدند و رضایت خاطر  وقتــی حضرت ز

شریفشان جلب شد و تبسم فرمودند. امام حسین فرمودند:

»فقال: یا أختاه! منذ رحلنا من المدینة ما رأیتك متبســمة، أخبرینی: 

ما سبب تبسمك؟ فقلت له: یا أخی! رأیت من فعل بنی هاشم والأصحاب 
یین، ج1، ص 178. ینب الکبرى من املهد ایل اللحد، القزو 1. ز
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كــذا و كذا. فقال لى: یــا أختاه! إعلمى أن هؤلاء أصحابى من عالم الذر، و 

».1بهم وعدنى جدی رسول اهلل

از امام مراتب اطاعت 

کتاب شــریف تحــف العقول مواعظی از جناب مفضل  در خاتمه 

امــام  از  نورانــی  بیانــی  کــه ضمــن آن در  نقــل شــده اســت  بــن عمــرو 

صادق به تعریف سه نوع ارتباط متفاوت امت با امام پرداخته اند.

»ســمعت أبا عبــد اهلل یقول: " افترق الناس فینــا على ثلاث فرق: 

فرقــة أحّبونا انتظار قائمنا لیصیبــوا من دنیانا، فقالوا و حفظوا كلامنا 

وا عــن فعلنا، فسیحشــرهم اهلل إلى النار. و فرقة أحبونا وســمعوا  و قصــر

اهلل  فیمــلا  بنــا  النــاس  لیســتأكلوا  فعلنــا،  عــن  وا  یقصــر لــم  و  كلامنــا 

بطونهــم نــارا یســلط علیهم الجــوع و العطــش. و فرقة أحبونــا و حفظوا 

قولنا و أطاعوا أمرنا و لم یخالفوا فعلنا فاولئك منا و نحن منهم؛ من از 

که می فرمود: مردم در باره ما سه دسته اند:  حضرت صادق شنیدم 

کند و )در  که قائم ما ظهور  دســته اى ما را به این امید دوســت دارند 

دولت او( از دنیاى ما بهره مند شوند، سخنان ما را می گویند و حفظ 

کوتاهی می کنند، خدا آنان را به  می کننــد اما از برنامه هــاى عملی ما 

گفتارمان را بشنوند و در عمل  کشد. فرقه اى ما را دوست دارند،  دوزخ 

کوتاه نیایند، اما منظورشــان تنها دنیا و شــکم است، خدا شکمهاى 

یین، السید حممد کاظم، ج: 1، ص: 184. ینب الکبرى من املهد ایل اللحد، القزو 1. ز
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گرســنگی و تشــنگی را بر آنان مســلط  کرد، و  آنها را پر از آتش خواهد 

گروه دیگر ما را دوســت دارند، سخنانمان را بخاطر سپارند،  ســازد؛ و 

کنند، و در عمل با ما مخالفت ننمایند، آنها از  فرمانمــان را اطاعــت 

آنها1.« از  ما هستند و ما 

امام، مراتبی دارد: از  افراد  اطاعت پذیری 

که  گاهــی صرفــا به امــام اعتمــاد و ارادت قلبی دارنــد. چنانچه  1ـ 

گفت: »قلوبهم معك و سیوفهم علیك2.«  به امام حسین فرزدق 

گاهــی عاوه بر اعتماد، اطاعــت از امام هم دارند اما به محض  2ـ 

کــه منفعــت باالتــری در میــان باشــد و تزاحمــی رخ دهــد امــام را رها 

که دنیاطلبی و محبت بــه فرزند مانع  می کننــد. ماننــد طلحه و زبیــر 

والیــت پذیــری آنان شــد. ایــن روایت نیــز از امیرالمؤمنین مشــهور 

که می فرمود: »ما زال الزبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه عبداهلل  است 

که  فأفسده؛ زبیر پیوسته از خاندان ما بود )و با ما همراه بود( تا وقتی 

کرد3.«  را فاسد  او  و  کنارش بزرگ شد  پسرش عبداهلل در 

گاهی هم امام را محور تمام امور و شؤون زندگی خود می دانند.  3ـ 

یارت جامعه  اطاعت پذیری عاشــورایی از این قسم است. به تعبیر ز

1. حتف العقول، ابن شعبة احلراین، ج 1، ص 514
2. انساب االشراف بالذری،ج 3، ص 165.

3. قاموس الرجال، ج 5، ص 449.
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گونه اســت: »و مقدمكم امــام طلبتی و  کبیــره هــدف این دســته ایــن 

ارادتى فى كل احوالى و اموری.« حوائجی و 

2ـ لیلی و مجنون فقط افسانه ای ست

ز قلبم عشق چیست؟     که پرسیدم     »تا 

گریست گفت و   در جوابم این چنین 

لیلی و مجنون فقط افسانه ای ست      

عشق در دست حسین بن علی ست«

کدام از اصحاب عرض ارادت خود را بیا داشتند و با آن  وقتی هر 

حضــرت تجدید عهد نمودند، حضرت با بیان خطبه ای مجددا هر 

آزمود و فرمود: را  آنان  از  کدام 

 من اصحابــى و لا اهل 
ً
»امــا بعــد فانــى لا اعلــم اصحابــا اوفى و لا خیــرا

بیــت ابــر و لا اوصل من اهل بیتی فجزاكــم اهلل جمیعا عنی خیرا. الا و 

انى لا ظن یومنا من هولاء الاعداء غدا و انى قد اذنت لكم جمیعا فانطلقوا 

فــى حل لیس علیكــم منی ذمام، هذا اللیل قد غشــیكم فاتخذوه جملا و 

لیاخــذ كل رجــل منكم بید رجل من اهل بیتــی فجزاكم اهلل جمیعا 

ثــم تفرقــوا فــى البلاد فى ســوادكم و مدائنكــم حتی یفرج اهلل فــان القوم 

یطلبوننــی و لــو اصابونى لهوا عن طلب غیری؛ مــن یارانی بهتر و باوفاتر 

از اصحــاب خود ســراغ نــدارم و اهل بیتــی فرمانبردارتــر و به صله ی 

رحــم پــای بندتر از اهل بیتم نمی شناســم، خدا شــما را بخاطر یاری 
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کار ما با اینــان به جنگ  که فــردا  مــن جــزای خیــر دهد! مــن می دانم 

خواهــد انجامیــد. من به شــما اجازه می دهم و بیعت خود را از شــما 

بر می دارم تا از ســیاهی شــب بــرای پیمودن راه و دور شــدن از محل 

کنید و هر یک از شــما دست یک تن از اهل بیت مرا  خطر اســتفاده 

کنده شــوید تا خداوند فرج خود را  بگیرید و در روســتاها و شــهرها پرا

بــرای شــما مقرر دارد. این مــردم مرا می خواهند و چون بر من دســت 

کاری ندارند1.« با شما  یابند 

اباالفضل العباس ی حضرت  3ـ والیت پذیر

بنفسی انت...

بــه  لــب   حســین امــام  ســخنرانی  از  پــس  کــه  کســی  اولیــن   

گفــت:  گشــود، بــرادرش عبــاس بــن علــی بــود. او چنیــن  ســخن 

»لم نفعل،لنبقــى بعــدک؟ لا أرنا ذلک أبدا«؛ انجــام نمی دهیم. ما بعد 

یم و به  که ما تو را بگذار از تو زنده بمانیم؟ خدا چنین روزی را نیاورد 

که جانش را فدای  کســی بود  ســوی شــهر خود برگردیم.« او نخستین 

یارت حضرت می خوانیم: یکه در ز امام نمود. همانطور
َخاُه 

َ
أ ُمَواِســی 

ْ
ال ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال ِمیِر 

َ
أ ْبِن  اِس  َعَبّ

ْ
ال َفْضِل 

ْ
ال بِى 

َ
أ ى 

َ
اُم َعل

َ
ــل »الَسّ

ْیِه ِبَماِئِه 
َ
ِإل اِعی  َواقِى الَسّ

ْ
ُه ال

َ
ل َفاِدی 

ْ
ْمِسِه ال

َ
أ آِخِذ ِلَغِدِه ِمْن 

ْ
ِبَنْفِسِه ال

ُجَهِنَیّ َو َحِكیَم ْبَن 
ْ
َقاِد ال ُه َیِزیَد ْبَن الُرّ

َ
ُه َقاِتل

ّ
الَل َعَن 

َ
َیَداُه ل َمْقُطوَعِة 

ْ
ال

1. ارشاد شیخ مفید،ج2، ص91.
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بــر ابوالفضل عباس، پــوِر امیرمؤمنان)ع(  ســام  اِئ؛ 
ّ

َفْیــِل الَط
ّ

الُط

را وســیله آخرت  کرد، دنیا  برادرش  نثار  را  که: جان خود  کســی 

کرد  خود قرار داد، فدای برادرش شد، نگهبان بود و سعی بسیار 

تا آب را به لب تشنگان برساند، دو دستش در جهاد فی سبیل 

 اهلل قطع شد، خداوند قاتان او یزید بن رقاد و حکیم بن طفیل 

کند.«  را لعنت  طائی 

زندان جناب عقیل ی فر 4ـ والیت پذیر

 بأهلی انت...

به فرزندان عقیل فرمود: امام حسین سپس 

 »حســبكم مــن القتــل بصاحبكــم مســلم، اذهبــوا فقد اذنــت لكم؛ 

کافی است، من به  کشته شدن مسلم در خانواده شما برای شما 

ید.« در این هنگام همــه برادران و افراد  شــما اجــازه دادم از اینجا برو

یم، مردم  گــر ما برو گفتند: ای پســر رســول خدا! ا خاندانش یک صدا 

که بــزرگ و آقا و  چــه می گوینــد و مــا بــه آنها چــه بگوییــم؟ از ایــن رو 

کرده ایم، و همــراه او نه تیری به  اماممــان پســر دختر پیامبرمــان را رها 

کرده ایم، نه نیزه ای افکنده ایم و نه شمشیر زده ایم،  سوی دشمن رها 

نه به خدا ســوگند ای پســر رســول خدا! هرگز از تو جدا نخواهیم شد، 

کشــته  ی تو  کنیم، تــا در پیش رو بلکــه بــا جــان و دل از تــو نگهبانــی 

گردیم.« تو  شویم، و دستخوش سرنوشت 
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که باید سرلوحه زندگی تمامی والیت پذیران  سپس پاسخی دادند 

عالم تا روز قیامت باشــد. آنان امام را پایگاه تعریف حســن و قبح در 

زندگی دانستند و عرضه داشتند: 

زشــت  را  تــو  از  بعــد  زندگــی  خداونــد  بعــدک،  العیــش  اهلل  »فقّبــح 

گرداند1.« 

و حضرمی بن عمر ی بشر 5ـ والیت پذیر

 بولدی انت...

 به بشربن عمرو حضرمی به خاطر اسارت پسرش  امام حســین 

کربــا را دادند و فرمودند: فرزندت را در ســر مرز دســتگیر  اجــازه تــرک 

کرد: »اكلتنی الســباع حیا ان فارقتک و اســأل  کردند. ایشــان عرض 

عنک الركبان و اخذلک مع قلة الاعوان لایكون هذا ابدا؛ درندگان مرا 

گر تو را رها سازم! و بروم و از تو )برای رفتن( مرکبی  زنده زنده بخورند، ا

گذاشــته و خود آسوده خاطر بازگردم!  کمی یاران تنهایت  بخواهم، با 

هرگز چنین نخواهد شد«.

از ایمان اســتوار او  که برآمده  این ویژگی بشــر و این جمله زیبایش 

گرفته و ایشــان  که مورد عنایت امام زمان قرار  بود، آنقدر مهم بود 

یارت ناحیه مقدسه به »بشر ابن عمرو حضرمی« سام می دهند  در ز

به این سخن بشر اشاره می کنند: و 

1. غم نامه کربال)ترمجه هلوف(،ابن طاووس،ص115.
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ُحَسْیِن َو 
ْ
ِلل َک 

َ
َک َقْول

َ
ُه ل الّلَ َر 

َ
َحْضَرِمّیِ َشك

ْ
ى ِبْشِر ْبِن ُعَمَر ال

َ
اُم َعل

َ
ل »الّسَ

 
ُ

ل
َ
ْسأ

َ
 ِإْن َفاَرْقُتَک َو أ

ً
َباُع َحّیا ْتِنی ِإَذْن الّسِ

َ
َكل

َ
َک فِى اِلاْنِصَراِف أ

َ
ِذَن ل

َ
َقْد أ

َبدا؛ ســام بر 
َ
وُن َهَذا أ

ُ
ا َیك

َ
ْعَواِن ل

َ
أ

ْ
ِة ال

َّ
َک َمَع ِقل

ُ
ْخُذل

َ
ْكَبــاَن َو أ َعْنــَک الّرُ

بشــر بــن عمرو حضرمی؛ خدا بر تو پاداش خیــر بدهد به جهت اعام 

که به تو اجازه انصراف داد  یت نسبت به امام حسین آنگاه  وفادار

گر از تو جدا شوم و  گفتی: درندگان زنده زنده مرا بخورند ا و در پاسخ 

کاروانیان بگیرم؛  گذارم و سپس سراغت را از  در این بی کسی تنهایت 

نه؛ نه هرگز چنین نخواهد شد1.«

ی علی بن مظاهر 6. والیت پذیر

بأسرتی انت...

»الا و من كان فى رحله امراة فلینصرف بها  سپس حضرت فرمود: 

کدام از شما زنی به همراه دارد او را به قبیله بنی اسد  الى بنی اسد؛هر 

کرد: برای چه سرورم؟  بفرســتد.« علی بن مظاهر برخواســت و عرض 

امام فرمود:

»ان نســائى تســبی بعــد قتلــى و اخاف على نســائكم من الســبی؛چون 

از قتل من اسیر می شوند و می ترسم زنان شما هم اسیر  زنان من پس 

شوند.«

1. توبه،24.
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کرد، همسرش  علی بن مظاهر به خیمه رفت همسرش تبسمی به او 

که  گفت: »ای پســر مظاهر! شــنیدم  کنــار بگذار! زن  گفــت: تبســم را 

غریب فاطمه برای شما خطبه می خواند و در آخر خطبه همهمه شد 

گفت: ای زن! امام به ما فرمود:  و من نفهمیدم آن حضرت چه فرمود. 

ی را به نزد پســر عموهایش بفرســتد چون من فردا  کس زنی دارد و هر 

گفت: حال تو چه  کشــته می شوم و زنان خاندانم اسیر می گردند. زن 

گفت: برخیز تا تو را به فرزندان عمویت در بنی اسد ملحق  می کنی؟ 

گفت: کوبید و  را به ستون خیمه  کنم« زن برخواست و سر خود 

کــه در مــورد مــن انصــاف را رعایــت نکــردی، آیــا  بــه خــدا ســوگند 

کــه دختران رســول خــدا به اســیری بروند و  خوشــحال می شــوی 

که چادر از سر  من از اســارت در امان باشــم؟ آیا خوشــحال می شوی 

که  ینب بکشند و من خود را به چادر بپوشانم؟ آیا تو را شاد می کند  ز

فردای قیامت تو در نزد پیامبر روسفید باشی و من در نزد فاطمه 

که شــما با مردان هم دردی  زهرا رو ســیاه باشــم؟ به خدا سوگند 

می کنیــد و مــا زنان نیز با زنان آنان هــم دردی خواهیم نمود. علی بن 

گریست و فرمود:  گفت: امام نیز  گریان نزد امام رفت و ماجرا را مظاهر 

را در مورد ما جزای خیر بدهد1.« ؛ خدا شما 
ً
»جزیتم مّنا خیرا

جــدا  خــود  مقتــدای  و  مــوال  از  لحظــه ای   سیدالشــهداء یــاران 

یین، السید حممد کاظم، ج1، ص136. ینب الکبرى من املهد ایل اللحد، القزو 1. ز
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نشدند، آنان حاضر نبودند دست از یاری فرزند رسول خدا  بردارند 

گذشتند. »بشر بن عمرو حضرمی کندی«  و در این مسیر از جان خود 

کــه تــا پــای جــان در رکاب اباعبــداهلل  از جملــه ایــن محبــان اســت، 

نائل آمد. الحسین  جنگید و عاقبت به درجه رفیع شهادت 

ی اصحاب سید الشهدا 7ـ علت وفادار

کل احوالی و اموری و مقدمکم... فی 

اینجا یک ســوال مطرح اســت و آن اینکه: چه ویژگی ســبب شــد 

یاران اباعبداهلل چنین وفادار باشــند و تحت هیچ شــرایطی امامشان 

را تنها نگذارند؟ حتی تحت تأثیر عواطف پدری نیز قرار نگرفتند و با 

وجود اینکه ابا عبداهلل بیعتش را از آن ها برداشت، باز امامشان را 

گذشتگی پیدا می کند؟ رها نکردند. چطور انسان تا این حد از خود 

تا این حد باال می برد. یاران  را  او  که  این ویژگی ســرباز امام اســت 

تا  که  ابا عبداهلل در والیی شدنشان طوری دگرگون و متحول شده اند 

ایستاده اند. آخر پای امامشان 

خدای متعال در توصیف این چنین انسان هایی می فرماید: مؤمن 

امام و ولی خودش ترجیح نمی دهد. بر  را  که هیچ چیز  کسی است 

َو  ــْم 
ُ

واُجك ْز
َ
أ َو  ــْم 

ُ
ِإْخواُنك َو  ْبناُؤُكــْم 

َ
أ َو  آباُؤُكــْم  كاَن  ِإْن  »ُقــْل 

 اْقَتَرْفُتُموها َو ِتجاَرٌة َتْخَشــْوَن َكســاَدها َو َمساِكُن 
ٌ

ْموال
َ
ْم َو أ

ُ
َعشــیَرُتك
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ُصوا َحتَّی  َفَتَرّبَ َســبیِلِه  َو ِجهاٍد فى   َرُســوِلِه  َو  ِه  الّلَ ِمَن  ْم 
ُ

ْیك
َ
ِإل َحّبَ 

َ
أ َتْرَضْوَنها 

فاِسقیَن1.«
ْ
ال َقْوَم 

ْ
ال َیْهِدی  لا  ُه  الّلَ َو  ْمِرِه 

َ
ِبأ ُه  الّلَ تَِى 

ْ
َیأ

گرفته بود. انقابی شده  با وجود یاران اباعبداهلل انقاب صورت 

که  کسی است  بودند، نه اینکه منقلب شده باشند. شیعه ی واقعی 

یک تحول عمیق در وجودش ایجاد شده؛ نه اینکه فقط منقلب شده 

کم می آورد و بــه راحتی طعمه  که منقلب شــده روزی  کســی  باشــد. 

که خود را ســرباز امام بداند  کســی  شــیطان و دشــمنان می شــود. اما 

ت 
ّ
که »حل تمــام هویت خود را در در دفــاع از امام می بیند. تا جایی 

بفنائک« امام خویش شدند.

»همه از دست شد و او شده است   انأ و انت و هو هو شده است«

آنان که لبیک نگفتند 8ـ 

که علیرغم اســتنصار امام  کســانی قرار دارند  در مقابل این جریان 

از آنــان بــه امــام لبیک نگفتنــد و از ایشــان جدا شــدند. عبیداهلل بن 

که سیدالشهداء از او یاری خواست، اما  کســی اســت  حر ُجعفی 

کربا را نیافت و امام را یاری نکرد. امام  کاروان  توفیق همراه شدن در 

در منزلــگاه قصــر مقاتل، خیمه او را دید، حجاج بن مســروق، مؤذن 

یش  ی امام بپیونــدد و یار کند بــه اردو خــود را فرســتاد تــا او را دعوت 

که با حسین  کوفه به این خاطر بیرون آمدم  که از  ی بهانه آورد  کند. و

1. توبه 24.
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که به امام  او را  کوفه یاوری برای او نیســت. پاســخ  نباشــم، چون در 

گفتند، حضرت همراه عده ای نزد او رفت. عبیداهلل باز هم نپذیرفت 

ی خیرخواهی)!( حاضر شــد  کرد و از رو کرامــت و توفیــق را رد  و ایــن 

امام دهد. به  را  بران خویش  اسب زین شده و شمشیر 

امام فرمود: اســب و شمشــیرت از آن خودت، ما از خودت یاری و 

گر حاضر به جانبازی نیستی، ما را نیازی به  کاری می خواستیم. ا فدا

ک  َتینا
َ
ا ک ِلَفَرِسک َو َسیِفک، ِانما  مال تو نیســت: »یابَن الُحر! ماِجئنا

نا فى 
َ
ل َفلا حاَجَة  ِبَنْفِســک  ینا 

َ
َعل َت 

ْ
َبِخل َفِان كنَت  ک النصَرَة، 

َ
ِلَنْســأل

تِخُذ الُمِضلیَن َعُضدا، انى َقد َســِمعُت 
َ
كْن ِبالذی ا

َ
ْم ا

َ
شــٍئ ِمْن ماِلک َو ل

َو  َبیتی  هِل 
َ
ا َســِمَع داِعیَة  : َمن 

ُ
ُهَو یُقول َو  آله   اهلِل صلى اهلل علیه و 

َ
َرُســول

النار.« فِى  َعلى َوجِهِه  اهلُل  كبُه 
َ
ا ِالا  َعلى َحقِهم  یْنُصْرُهم  ْم 

َ
ل

کوتاهی در یاری امام پشیمان  کربا، به شدت از  ی پس از حادثه  و

شــده بــود و خــود را مامت می کرد و تأســف می خورد. او اشــعاری را 

کتاب »نفس المهموم« باب مراثی  که چند بیــت آن را از  هم ســروده 

نقل می کنیم:

لا تسدد نادمه الا كل نفس  الا اكون نصرته        فیا ندمی 

کـه حـسـین را یاری نکردم! آری هر انسان  چـقـدر تـأسـف می خـورم 

نادرست، روزی پشیمان می شود.
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انى على ان لم اكن من حماته     و 

لذو حسره ما ان تفارق لازمه

او به خاطر نصرت نكردن 

تا زنده هستم حسرت می خورم

وا       ر الذین تاز واح  ار الّله  سقى 

الغیث دائمه على نصره سقیا من 

کند. باران رحمتش سیراب  از  را  او  ارواح ناصرین  خداوند، 

وقفت علی اطالهم ومحالهم   

فکاد الحشی ینفض والعین ساجمه

که نزدیک بود قلبم پاره و اشک  کنار قبورشان ایستادم در حالی  در 

چشمم خشک شود1.«

که شناخت نسبت  کسی  ولی این پشیمانی دیگر سودی نداشت! 

بــه امامــش نداشــته باشــد، در وجــودش تحــول عمیق و همــه جانبه 

صــورت نگرفته باشــد، در مواقع لزوم و حســاس نمی توانــد در میدان 

حاضر باشد.

با وفای خمینی یاران   .9

حرکــت نورانی اباعبداهلل و قیام ایشــان صرفا یک حرکت علیه 

که درس  ظلــم نبوده، بلکه یک انقاب فرهنگی و آزادی خواهانه بود 

یخ طبری، ج5، ص407. 1. تار
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کنــون الهــام  اطاعــت از امــام را آموزه هــای عاشــورایی آموختنــد و تــا 

از  که انقاب اســامی ما یکی  یادی بوده اســت  بخش انقاب های ز

می فرمایند: محرم و صفر   برجســته ترین آن ها است. امام خمینی

را زنده نگه داشته است. که اسام  است 

کربــا می فرمایند:  امــام خمینــی در بــاره انقاب ســاز بودن جریــان 

ایــن  گــر  ا کــه  نکنیــد  گمــان  کــرد.  بیمــه  را  اســام   الشــهدا »ســید 

گر این دســته جات ســینه زنی، و نوحه ســرایی  مجالــس عــزا نبــود و ا

نبــود، 15 خرداد پیش می آمد. هیچ قدرتی نمی توانســت 15 خرداد را 

کند، مگر قدرت خون سیدالشــهداء و هیچ قدرتی نمی تواند  آن طور 

کــه از همــه جوانب بــه او هجوم شــده اســت و از همه  ایــن ملتــی را 

کند،  قدرت های بزرگ برای او توطئه چیده اند، این توطئه ها را خنثی 

ااّل همین مجالس عزا1.«

در طــول هشــت ســال دفاع مقــدس هم ایــن انقاب حســینی بود 

پیــروزی  و عامــل  گرفــت  قــرار  انقــاب خمینــی  الگــو و سرمشــق  کــه 

رزمندگان اســام شــد. ســربندها و وصیت نامه های شهدا به وضوح 

نشــانه ایــن مطلــب اســت. جالــب اســت بدانیــد در بررســی 50 هزار 

از شــهدای انقاب اســامی و جنگ تحمیلی، در هیچ  وصیت نامه 

ایران منهای اســام نیامده اســت. در هر  از وصیت نامه ها اســم  یک 

1. صحیفه امام، ج16، ص374.
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کربا، عاشورا،   ،بار نام مبارک امام حسین وصیت نامه متوسط 4 
ابالفضل آمده است.1  و حضرت  ینب  حضرت ز

دانــش آمــوز شــهید، ســیدعبدالنبی مســاوات در وصیت نامــه اش 

می نویســد: »رفتــه ام تــا به نــدای هل من ناصــر ینصرنی حســین زمان 

لبیک بگویم...2!«

ما در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 4600 شهید امت اسام 

کردند و  که در نبرد حق علیه باطل شرکت  یم، شهدای غیر ایرانی  دار

به فیض شــهادت نائل آمدند. یکی از این شــهدا یک جوان بحرینی 

که در سال 1365 در منطقه  به نام شهید »محمد نور الشواف« است 

حاج عمران به شهادت رسید. همرزم این شهید بزرگوار می گوید: در 

ید و به  منطقه حاج عمران ســه شــبانه روز نخوابیده بود و دائم می دو

آقا  گفتم:  نیاز بود حاضر می شد. بهش  کمک می کرد و هرجا  بچه ها 

افتادی. از نفس  کن.  محمد بس است، مقداری استراحت 

گفت:  کردم، علت خنده اش را پرسیدم.  دیدم می خندد! تعجب 

گفت: دارم به این فکر  گفتم: نه!  میدونــی دارم به چی فکــر می کنم؟ 

که تمام شــد بایــد پیام امــام و انقــاب را به دنیا  کــه جنــگ  می کنــم 

برسانم3.

یان نور، دفتر سوم، موسسه روایت سیره شهدا، ص 215. 1. کتاب باراو
یان نور، دفتر سوم، موسسه روایت سیره شهدا، ص 232. 2. باراو

یان نور، دفتر سوم، موسسه روایت سیره شهدا. 3. باراو
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شهدا اینطور بودند، فقط به فکر خودشان نبودند! عاوه بر اینکه در 

خودشان تحول اساسی ایجاد شد، به فکر تحول در دنیا و دیگران هم 

از برکات وجودی انقاب  بودند. سرباز امام اینگونه است.یکی دیگر 

که شعارشان »هیهات من الذله« است. کربا، حزب اهلل لبنان است 

که  شــهید علی منیف اشــمر از شــهدای استشــهادی لبنان است 

معروف است به قمر االستشهادیون. در وصیت نامه این شهید آمده 

اســت: موالی  من ، یا اباعبداهلل  با خداوند پیمان  بســتم  و با شــما 

کف   گام  بــردارم ، در حالــی  کــه  جانــم  را به   کــه  در راه  خداونــد  عهــد، 

که   ک  جبل  عامل  آمیخته ام . همان طور  گرفته  و خونم  را به  خا دست  

که   یخته  شــد، و امروز بــه  عهدی   کربا ر ک  مقدس   خــون  شــما بر خــا

بسته  بودم ، وفا می کنم .

یک ســرباز امام جهانی می اندیشد و به فکر همه ی مردم دنیاست 

که  و اینطــور انســانی در حکومت امام زمان بــه درد آقا می خورد، چرا 

حکومت حضرت، جهانی است.

گرفتــه و یا در  یادی بیداری اســامی شــکل  کشــورهای ز امــروزه در 

کشور ماست.  کشور ها به انقاب و  حال شکل گیری است. نگاه این 

گرفتند و دارند پیش می روند. اما این مایه تأســف  از انقاب ما الگو 

که مــا خودمان دچار خواب غفلت باشــیم. مــا امروز تکلیف  اســت 

یم برای بیدارکردن نســل جوانمان، نســل های بعــد خودمان؛ برای  دار
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کربا و برای  زنده نگه داشتن بعد انقابی نهضت اباعبداهلل و جریان 

آوردن هیئت ها و هیئتی ها و جامعه. بار  انقابی 



گفتار چهارم: والیت فقیه، امتداد جریان والیت

آیه محوری
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گذاشــتیم و آن را با ]افزودن[ ده شب  تورات[ ســی شــب وعده 

کردیــم، پــس میعــادگاه پــروردگارش به چهل شــب پایان  کامــل 

که به میعادگاه می رفت[ به برادرش  گرفت، و موسی ]هنگامی 

بــه اصاح  گفــت: در میــان قومم جانشــین مــن باش و  هــارون 

ی مکن1.« راه و روش مفسدان پیرو از  و  برخیز 

1. تداوم والیت، اقتضای لطف الهی

اَم َحَیاتِى  ّیَ
َ
أ ّىَ 

َ
َعل َك  ِبّرُ  

ْ
َیَزل ْم 

َ
ل در مناجات شعبانیه می خوانیم: »ِالهی 

ی فِى َمَماتِى؛ خدایا نیکی ات بر من در روزهاى زندگی  ِ
َك َعنّ َفلا َتْقَطْع ِبّرَ

1. آیه 142 سوره اعراف.
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ام پیوسته بود، پس نیکی خویش را در هنگام مرگم از من قطع مکن.«

نعمــت هــای الهی همیشــه برای مــا مهیا بوده اســت. از میان این 

گزاره  بر اســاس  که  نعمت ها مهم ترین نعمت، نعمت والیت اســت 

های حدیثی فریقین، در قیامت از آن ســوال خواهد شــد. حســکانی 

التنزیل« خود می نویسد: کتاب »شواهد  حنفی در 

»ومن ســورة التكاثر أیضا نزل فیها قوله جل ذكره: »ثم لتســألن یومئذ 

عن النعیم« و از سوره تکاثر آیه »ثم لتسالن یومئذ عن النعیم« در مورد 

نازل شده است.« والیت حضرت علی 

که ائمه طاهرین فرموده  کرده اســت  آنگاه ســه روایت را نقل 

کــه در قیامــت بنــدگان از آن مــورد ســؤال واقــع  انــد، مــراد از »نعیــم« 

می شوند، ما هستیم1. 

کــه در برهــه ای از زمــان بــرای  گزینشــی نیســت  نعمت هــای الهــی 

آنرا قرار دهد و از عده ای دیگر سلب نماید. بزرگترین  عده ای معدود 

گر  ی زمین وجــود دارد2. اما ا نعمــت عالــم، نعمت والیت پیوســته رو

کفــران بورزند، بهره آنــان حداقلی  انســانها آنــرا نخواهنــد و در برابرش 

خواهد شد. 

یل، ج 2،  کم احلسکاین، عبید اهّلل بن حممد احلنیف النیسابوری )ق 5هـ(، شواهد التنز 1. احلا
ص 476، حتقیق: الشیخ حممد باقر املحمودی، ناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 

واإلرشاد اإلسالمی- جممع إحیاء الثقافة، الطبعة: األویل، 1411 - 1990 م.
و 

ُ
ل ْ ختَ

َ
ال ْرَض 

َ ْ
األ ّنَ 

َ
أ َباُب  1، ص433،  الکلیین، ج  الشیخ  دار احلدیث(،  الکایف،) ط  ر.ک   .2

ٍة . ِمْن ُحّجَ
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که جامعه در قبال   از سویی دیگر، هر یک از انسانها حقوقی دارند 

کسی  گر این تکالیف رعایت نگردد و هر  آن حقوق، تکالیفی دارند. ا

به دنبال منافع شــخصی خود برود و حقوق انسانهای دیگر را پایمال 

بپردازد؟ کسی به اصاح روابط اجتماعی  نباید  کند، 

بــر اســاس آیــه 142 ســوره اعــراف، وقتــی ســی روز حضرت موســی 

کلیــم اهلل به خارج از شــهر و به میقات رفــت، امت خود را رها ننمود 

کند و از مفســدان  و بــرادر خــود هــارون را در رأس قــرار داد تا اصاح 

ُمْفِسِدیَن« اما 
ْ
ِبْع َســِبیَل ال

ّ
َتَت ا 

َ
ْصِلْح َول

َ
ْفِنی فِى َقْوِمی َوأ

ُ
تبعیت نکند. »اْخل

را قرار دهد  از زندگی امتی فردی  آیا این معقول اســت برای ســی روز 

گیرد و برای امت های دیگر هیچ برنامه  که سرپرســتی امت را عهده 

کــه وقتی آخر  ای نداشــته باشــد؟ و بــا تشــبیه مثل رســتورانی باشــد 

وقت رســیدیم بگوید: ببخشید! چون شما آخر وقت رسیدید و امت 

که به شــما رســید برای شما ولی و سرپرست  آخرالزمان بودید، نوبت 

کردیم!!!  تمام 

که با انسانها  قطعا اینطور نیست و از عدالت خداوند به دور است 

باباطاهر: گفته  که به  کند  اینگونه تعامل  در نظام تکوین و تشریع 

آلوده در خون را نان جو  ناز و نعمت    یکی  را می دهی صد  یکی 

یک امت برخوردار از ولی باشد و دیگری محروم؟! قطعا این فرض 

محال است.
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2. چرایی تداوم والیت 

کــه  خطبه ایســت  الباغــه  نهــج   216 خطبــه   امیرالمومنیــن

امیرالمؤمنیــن  در صفین ایــراد فرموده اند. حضرت در این خطبه 

انسانها دانسته اند. را استیفای حقوق  علت تداوم والیت 

کامی  کــه آنچــه در واقع ایــن جنگ را بــا نا  نکتــه مهــم این اســت 

یادی شــد، خــوارج را به  کــرد و بعــد هم منشــأ اختاف های ز مواجــه 

وجــود آورد و جنــگ نهــروان، و تــا باالخــره خــود امیرالمؤمنین هم 

بــه دســت یکی از خوارج به شــهادت رســید، آنچه نقطــه اصلی این 

کامی هــا بــود، امیرالمؤمنیــن در ایــن خطبه به آن  شکســت ها و نا

کرده  گر این خطبه درست جای خودش را باز  نکته اشاره می فرماید. ا

کار  کــرده بودنــد و مضامیــن آن را بــه  بــود و شــنوندگان درســت درک 

بســته بودند، سرنوشــت جنگ صفین و به دنبال آن سرنوشت اسام 

عوض می شد. 

کجا  که اصــواًل حق از  حضــرت در ابتــدای خطبه اشــاره می کنند 

کسی  که  از جایی پیدا می شود  پیدا می شود. ایشان می فرماید: حق 

مالک چیزی باشــد، اختیارش را داشــته باشــد. همه هستی مملوک 

یشه  کس هر چه دارد از خدا به او اعطا شــده اســت. ر خداســت؛ هر 

که در عالم شکل  همه حقوق از خدای متعال است. اولین حقی هم 

می گیرد حق خدا بر بندگان است. ولی خدای متعال از باب لطف و 
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که به بندگان دارد حق را یک طرفه قرار نداده اســت؛ فرموده  عنایتی 

ید. حق من بر بندگانم  من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دار

بر من این  کنند؛ حق آن ها هم  کنند، بندگی  که اطاعت  این اســت 

کنم. بعد از حق خدا نوبت  که پاداش درخوری به آن هــا عطا  اســت 

به این می رسد  که خدا حقوقی را برای بعضی بندگان بر بعضی دیگر 

قرار داده اســت. چون همه بندگان مال خدا هســتند؛ هر چه داشــته 

گر حقی هم داشته باشند، خدا آن حق را به آنها  باشند از خداست. ا

که چیزی ندارند. پس هر بنده ای هم هر  داده اســت؛ چون خودشــان 

او داده است.  به  را  حقی دارد خدا این حق 

یــم، بزرگ ترین  که اصل همــه حقوق اســت بگذر گــر از حــق خــدا  ا

کــه خــدا بــرای انســانی بر انســان دیگــر قــرار داده اســت حقی  حقــی 

کــه والی بر مردم یــا مردم بر والی دارند. دو حــق متقابل: حقی  اســت 

بــر  کــه مــردم جامعــه  بــر جامعــه دارد و حقــی  کــه سرپرســت جامعــه 

که خدا برای انسانی  سرپرستشان دارند. این دو باالترین حقی است 

قرار داده است. سپس فرمود: انسان دیگر  بر 

»اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیه، و 

الیها  الوالى  الوالى حقه، و ادی  الرعیه  الوالى... فاذا ادت  الرعیه على  حق 

حقهــا عز الحق بینهــم، و قامت مناهج الدین، و اعتدلــت معالم العدل، 

و جــرت علــى اذلالهــا الســنن، فصلــح بذلــک الزمــان، و طمــع فــى بقــاء 
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کــه خداوند واجب  الدولــه، و یئســت مطامع الاعــداء؛ مهم ترین حقوق 

گر  گردانیــده، حــق زمامدار بر ملــت و حق ملت بر زمامدار اســت... ا

آنان  گزارد و زمامدار حق ملت را، حق در میان  را  ملت حق زمامدار 

گردد و نشــانه های  یابد و راه های روشــن دین هموار  عزت و قدرت 

برپا شــود و راه و رســم ها در مجرای صحیح خود  عدالت و دادگری 

گیرند، بدین ترتیب، اوضاع زمانه درســت می شــود و به پایداری  قرار 

دولت امیدواری می رود و دشمنان در رسیدن به مطامع خود مایوس 

می گردند.«

آیا تشکیل دادگاه اسالمی کفایت نمی کند؟  .3

که ثمــره والیــت اســتیفای حقوق انســان  تــا اینجــا مشــخص شــد 

بر فقه  که مبتنی  با تشکیل دادگاهی  آیا  که  هاست. اما سوال آنست 

و قوانیــن اســامی باشــد نمی توان خــأل نیازمندی به ولــی را پر نمود؟ 

یم؟ نیازی به ولی دار کافی است. دیگر چه  دادگاه اسامی 

گــر تمــام حقوق انســانها را در حقــوق و منافع مــادی آنها منحصر  ا

گر  بدانیــم، می توانــد پاســخ این ســوال تا حــدودی مثبت باشــد. اما ا

 که امام سجاد برای انسان حقوق دیگری هم قائل شویم آن چنان 

در رســاله حقوق به تفصیل به آن پرداخته اند برای اســتیفای آنها به 

کردن انســان از ظلمــات با تمام  ولــی نیازمندیــم. شــأن والیت خارج 
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ماِت 
ُ
ل

ّ
ذیَن آَمنوا ُیخِرُجُهــم ِمَن الُظ

َّ
ُه َولِــُىّ ال

ّ
کثــرات و تعدد آنهاســت. »الَل

الّنوِر1« ى 
َ
ِإل

از ســویی دیگــر بر اســاس آیه 142 ســوره اعراف، ولی خــدا عاوه بر 

ی از مفســدین  که عدم پیرو اصــاح جامعه وظایف دیگری هم دارد 

گر جامعه به ســمتی  که هدایت  اســت و قاضی این ظرفیت را ندارد 

َســِبیَل  ِبــْع  َتَتّ  
َ

ال و َ ْصِلــْح 
َ
أ نکننــد.»َو  ی  پیــرو مفســدین  از  کــه  باشــد 

ُمْفِسِدیَن«
ْ
ال

که به  کند  که جامعه را به نحوی راهبری  وظیفه ولی جامعه است 

کلمة  جوامع فاســد شــرق و غرب متکی نباشد و در راستای اعتای 

وا 
ُّ
ْن ُتَول

َ
ِبــَرّ أ

ْ
ْیــَس ال

َ
اهلل در ســایه اطاعــت پذیــری امــت اهتمــام ورزد.»ل

آِخِر 
ْ
ال َیْوِم 

ْ
َوال ِه 

ّ
ِبالَل آَمَن  َمْن  ِبَرّ 

ْ
ال ِكَنّ 

َ
َول َمْغِرِب 

ْ
َوال َمْشــِرِق 

ْ
ال ِقَبَل  ْم 

ُ
ُوُجوَهك

ی خود را به  کــه رو یَن؛ نیکی این نیســت  ِبِیّ
ّ
ِكَتــاِب َوالَن

ْ
ــِة َوال

َ
اِئك

َ
َمل

ْ
َوال

که شایسته  کامل،  کنید، بلکه نیکی ]واقعی و  سوی مشرق و مغرب 

گیــرد، منــش و رفتار و  ک و میــزان قرار  اســت در همــه امور شــما مــا

کتاب  که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و  کسانی است  حرکات[ 

اند2.« آورده  ایمان  آسمانی و پیامبران 

آیه  بر اساس  را در دو عرصه حکم و حکومت  امام  به  نیاز  باید  لذا 

142 سوره اعراف تعریف نمود.

1. آیه 257 سوره بقره.

2. آیه 177 سوره بقره.
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4. مراتب والیت

َمــا 
ّ
»ِإَن شــده اند.  مشــخص  مســلمین  سرپرســتان  والیــت  آیــه  در 

اَة 
َ
ك اَة َوُیْؤُتــوَن الَزّ

َ
ل ِذیــَن ُیِقیُمــوَن الَصّ

َّ
ِذیــَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
ــُه َوَرُســول

ّ
ــُم الَل

ُ
ك َوِلُیّ

َوُهْم َراِكُعوَن؛ سرپرســت و دوســت شــما فقط خدا و رســول اوست 

که همــواره نمــاز را برپا  و مؤمنانــی ]ماننــد علــی بــن ابــی طالب انــد[ 

که در رکوعند ]به تهیدستان[ زکات می دهند.« می دارند و در حالی 

در شــأن نــزول آیه آمده اســت: ســائلی وارد مســجد شــد و از مردم 

کسی چیزى به او نداد. حضرت علی در  کرد.  کمك  درخواست 

که به نماز مشغول بود، در حال رکوع، انگشتر خود را به سائل  حالی 

بخشید. در تکریم این بخشش، این آیه نازل شد. ماجراى فوق را ده 

نفر از اصحاب پیامبر مانند: ابن عباس، عّمار یاسر، جابربن عبداهلل، 

کرده اند و شــیعه و ســّنی در این  ابوذر، انس بن مالك، بال و... نقل 

توافق دارند1. نزول،  شأن 

که والیت تامه از آِن خداوند  اعتقاد ما شیعیان بر این اساس است 

کرم از  است و رسول خدا و دوازده امام معصوم جانشین پیامبر ا

اولیای دین هستند.

که به امام دسترســی نداشتند به  کســانی  گر  که ا اما ســؤال آنســت 

گاه نیستند  کنند؟ آیا آنانکه از منویات امام آ کسی باید مراجعه  چه 

و امکان دسترسی به امام معصوم چه در زمان حضور و چه در زمان 

کنزالعّمال، ج 6، ص 391. 1. الغدیر، ج 2، ص 52؛ احقاق احلّق، ج 2، ص 400 و 
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از حقوق حکم و حکومت محروم شوند؟ باید  ائمه ندارند،  غیبت 

کار معین  پاسخ این سوال نیز منفی است. برای این مسئله دو راه 

1ـ نائب خاص 2ـ نائب عام. شده است. 

5. نائب خاص

اصطــاح نیابــت خاصــه به معنــای جانشــینی شــخصی از ســوی 

که ارتباط  امــام برای برقــراری ارتباط مردم با اوســت، در مــواردی 

مســتقیم ممکــن نیســت. امام در این شــرایط، افراد خاصــی را نایب 

کند و  که اولین آنــان را، خود باید به مــردم معرفی  خــود قــرار می دهد 

باید نائب بعدی به مردم معرفی می کند1. را  در ادامه، نائب بعدی 

که حضرت  رسیده است   از امام زمان به عنوان نمونه توقیعی 

در آن جنــاب محمــد بــن عثمــان عمــری را بــه عنــوان نائــب خاص 

کامل به او اختیار تام او را اعام  معرفی نمودند و در ضمن آن اعتماد 

کردنــد. »فــورد التوقیع بخط مولانــا صاحب الزمان: أما ما ســألت 

عنــه أرشــدك اهلل و ثبتــك إلــى أن قــال: و أما محمــد بن عثمــان العمری 

واه  فرضــی اهلل عنــه وعــن أبیه من قبــل، فإنه ثقتــی وكتابه كتابــى. و ر

الشیخ فى كتاب )الغیبة(2.«

بعه و شخصیت اجتماعی آنان، امحدی، ص27. 1. نواب ار
2. وسائل الشیعة، شیخ حرعامیل، ج18، ص101، باب11، حدیث9، ط اإلسالمیة.
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6. نائب عام، ولی فقیه

که مردم به نائب خاص دسترسی نداشتند، از فقیهانی  در صورتی 

یِن1«  ُهــوا فِى الِدّ
ّ

ِلَیَتَفَق ِفْرَقٍة ِمْنُهــْم َطاِئَفٌة  ِمــْن ُكِلّ  َنَفَر  ا 
َ
ــْول

َ
کــه به آیه »َفل

گرایش به  کــرده و بــه قــوه فهــم و اســتنباط احــکام رســیدند و  عمــل 

گرایــی و طواغیــت و ســاطین جائــر ندارنــد، باید تبعیــت نمود.  دنیا

فرمود:  رسول خدا

ْیِه 
َ
ــُه َعل لّلَ

َ
ا ى 

َّ
ِه َصل لّلَ

َ
ا  

ُ
 َرُســول

َ
 َقــال

َ
ــلَاُم َقال لّسَ

َ
ْیِه ا

َ
ِه َعل لّلَ

َ
ا بِــى َعْبــِد 

َ
»َعــْن أ

ِه َو  لّلَ
َ
ا  

َ
ْنَیا ِقیَل َیا َرُســول لّدُ

َ
ــوا فِى ا

ُ
ْم َیْدُخل

َ
ُســِل َما ل لّرُ

َ
َمَناُء ا

ُ
ُفَقَهــاُء أ

ْ
ل

َ
َو آِلــِه: ا

وُهْم  وا َذِلــَك َفاْحَذُر
ُ
َطاِن َفــِإَذا َفَعل

ْ
ــل لّسُ

َ
َباُع ا ِاّتِ  

َ
ْنَیا َقال لّدُ

َ
ُهــْم فِــى ا

ُ
َمــا ُدُخول

کــه وارد دنیــا نشــده اند  ــْم؛ دانشــمندان فقیــه تــا هنگامــی 
ُ

ــى ِدیِنك
َ
َعل

امیــن پیغمبراننــد. عرض شــد یا رســول اهلل! معنی ورودشــان در دنیا 

کنند نســبت به  ى ســلطان، پــس چون چنین  چیســت ؟ فرمود: پیرو

ایشان برحذر باشید2.« از  دین تان 

که  یکــی از دالیــل نقلی والیت فقیه مقبوله عمر بن حنظله اســت 

گفت: بسیاری از فقهای شیعه در بحث والیت فقیه این روایت  باید 

که درباره    را مطــرح ســاخته و با توجه به این ســخن امام صــادق

کم  فقیــه فرموده اســت: »فانى قد جعلته علیكــم حاكما؛ من او را حا

برای منصب حکومت پذیرفته اند. را  قرار دادم« نصب فقیه  بر شما 

1. آیه 122 سوره توبه.
2. اصول کایف، ترمجه مصطفوی، ج 1، ص 58.
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ْیِن 
َ
لَاُم َعْن َرُجل لّسَ

َ
ْیِه ا

َ
ِه َعل لّلَ

َ
ا َبا َعْبِد 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
: َسأ

َ
َة َقال

َ
»َعْن ُعَمَر ْبِن َحْنَظل

ى 
َ
ِإل ْو ِمیــَراٍث َفَتَحاَكَما 

َ
أ َدْیــٍن  فِــى  َبْیَنُهَمــا ُمَناَزَعــٌة  ــوُن 

ُ
ْصَحاِبَنــا َیك

َ
أ ِمــْن 

اُغوِت  لّطَ
َ
ــى ا

َ
ِإل  َمــْن َتَحاَكَم 

َ
 َیِحــّلُ َذِلــَك َفَقال

َ
أ ُقَضــاِة 

ْ
ل

َ
ا ــى 

َ
ِإل ْو 

َ
أ َطاِن 

ْ
ــل لّسُ

َ
ا

ِم 
ْ

َخَذ ِبُحك
َ
ــُه أ

َ
ّن

َ
 ِلأ

ً
ــُه َثاِبتا

ُ
 َو ِإْن َكاَن َحّق

ً
ُخُذ ُســْحتا

ْ
َمــا َیأ

َ
ــُه َفِإّن

َ
ــَم ل

َ
َفَحك

وا  ْنُظُر
ُ
 ا

َ
ُت َكْیــَف َیْصَنَعاِن َقال

ْ
َفَر ِبِه ُقل

ْ
ْن ُیك

َ
ُه أ لّلَ

َ
َمــَر ا

َ
اُغــوِت َو َقــْد أ لّطَ

َ
ا

َعَرَف  َو  َحَراِمَنا  َو  َحلَاِلَنا  فِى  َنَظَر  َو  َنا 
َ
َوى َحِدیث َر َقْد  ْم 

ُ
ِمْنك َمْن َكاَن  ى 

َ
ِإل

َم 
َ

َفِإَذا َحك  
ً
ــْم َحاِكما

ُ
ْیك

َ
ُتُه َعل

ْ
َفِإنِّى َقْد َجَعل  

ً
مــا

َ
اَمَنــا َفاْرَضْوا ِبِه َحك

َ
ْحك

َ
أ

اّدُ  لّرَ
َ
ا ْیَنا َرّدَ َو 

َ
 َو َعل

َ
ِه َقِد ِاْسَتَخّف لّلَ

َ
ا ِم 

ْ
َما ِبُحك

َ
َفِإّن ُه ِمْنُه 

ْ
ْم َیْقَبل

َ
ِمَنا َفل

ْ
ِبُحك

گوید: از  ِه؛ عمر بن حنظله  ْرِك ِبالّلَ لّشِ
َ
ى َحّدِ ا

َ
ِه َو ُهَو َعل لّلَ

َ
ا ى 

َ
اّدُ َعل لّرَ

َ
ْیَنا ا

َ
َعل

امام صادق  پرسیدم: بین دو نفر از یاران ما منازعه اى درباره بدهی 

کمه نمودند؛ آیا جایز اســت ؟  یا میراث اســت. آنان نزد قاضیان محا

گردد،  کمه نزد طاغوت برود و به نفعش حکم  فرمود: هرکس براى محا

گرچــه حــق او اثبات  گرفتــه اســت؛  ى ظلــم و ســتم آن را  همانــا از رو

شــده باشــد؛ زیرا او، آن را با حکم طاغوت به دســت آورده است، در 

کردم: چگونه  کافر شوند.عرض  که به آن  حالی که خداوند فرمان داده 

که  کننــد؟ فرمود: مــردى از خودتــان را در نظــر بگیرید  مســأله را حــل 

کنــد و در حــال و حرام مــا بنگــرد و از احکام  حدیــث مــا را روایــت 

گاه باشــد. پــس او را به حکمیــت بپذیرید؛ زیرا من او را بر شــما  مــا آ

کــم نمــودم. پــس هرگاه طبــق حکم مــا داورى نماید و یکــی از دو  حا
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طرف دعوى حکم را از او نپذیرد، همانا حکم خدا را ســبك شــمرده 

و بــر مــا رد نموده اســت و ردکننده بر ما، ردکننده بر خداوند اســت و 

اندازه شرك به خداوند است1.« و  این، در حد 

ی  که عدم پذیرش حکم فقیه را مساو این در عرصه احکام است 

بــا شــرک و ســبک شــمردن حکم خداونــد دانســته اند. امــا در عرصه 

حکومت نیز بنا به فرموده حضرت سیدالشــهدا ضمن خطبه ای 

گرد آمــده بودند، تکلیف  که در حج  در جمــع عالمــان باد اســامی 

از  بر ذمه عالمان دین و فقهاست. شکواییه حضرت  اقامه حکومت 

که جایگاه فقیهان و عالمان اســامی  ظلم حکومت بنی امیه اســت 

کــه در برابر این ظلم ســکوت  را ســلب نمــوده و از عالمــان مســلمان 

نمودند.

ْو 
َ
َماِء ل

َ
ُعل

ْ
ل

َ
ْیِه ِمْن َمَنــاِزِل ا

َ
ــاِس ُمِصیَبًة ِلَما ُغِلْبُتــْم َعل لّنَ

َ
ْعَظــُم ا

َ
ْنُتــْم أ

َ
أ »و 

َماِء 
َ
ُعل

ْ
ل

َ
ا ْیــِدی 

َ
أ ى 

َ
اِم َعل

َ
ْحك

َ
أ

ْ
ل
َ
ا َو  ُمــوِر 

ُ
أ

ْ
ل
َ
ا ّنَ َمَجــاِرَی 

َ
ِبأ وَن َذِلَك  َتْشــُعُر ْنُتــْم 

ُ
ك

َة َو َما 
َ
َمْنِزل

ْ
ل

َ
ا ــَك 

ْ
ِتل وُبوَن 

ُ
َمْســل

ْ
ل

َ
ا ْنُتُم 

َ
ــى َحلَاِلِه َو َحَراِمــِه َفأ

َ
َمَنــاِء َعل

ُ
أ

ْ
ل
َ
ا ــِه  ِبالّلَ

َنِة  َبّیِ
ْ
ل

َ
ا ِة َبْعَد  ــّنَ لّسُ

َ
ا ْم فِى 

ُ
َحّقِ َو ِاْخِتلَاِفك

ْ
ل

َ
ا ْم َعِن 

ُ
ِقك ِبَتَفّرُ  

َ
ِإلّا َذِلــَك  ُســِلْبُتْم 

که نتوانســتید  َواِضَحــِة؛ بیشــترین مصیبــت شــامل حال شماســت 
ْ
ل

َ
ا

جایگاه واقعی علما را حفظ   نمایید و در این خصوص مغلوب شدید 

کار می گرفتید! این به  کاش شــما شــعورتان را در ایــن رابطه بــه  و اى 

1. ترمجه فروع کایف؛ ج 10 , ص 481.
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که راهکارها و اجراى احکام به دســت دانشــمندان  خاطر آن اســت 

کــه بــر حــال و حــرام خــدا امیــن هســتند و ایــن  خداشــناس اســت 

گرفته شــده اســت و این از دســت دادن  موقعّیــت و منزلــت از شــما 

که شــما در خصوص حّق  دچــار تفرقه  موقعّیــت به ســبب آن اســت 

شدید و در باره راه و روش پیامبر  با وجود دلیل روشن، به اختاف 

پرداختید1.«

که خداوند در هیچ برهه ای انســان را  پس تا اینجا مشــخص شــد 

رهــا ننمــود و بــرای این بزرگترین حــق حق والی بر رعیــت و رعیت بر 

والی راهکار معین نمود تا هم در عرصه حکم و هم حکومت تضمین 

کننده سعادت انسان باشد. اطاعت از ولی فقیه هم به مثابه اطاعت 

اند. کرده  را شرک به خدا معرفی  از آن  از خدا و سرپیچی 

7. انقالب اسالمی ایران؛ پایلوت حکومت والیی

با پیروزی انقاب اســامی در ســال 1357 به رهبری حضرت امام 

رأی  و  اساســی  قانــون  در  فقیــه  والیــت  اصــل  و تصویــب   خمینــی

کشــور نهادینه شــد. اما ســؤال  کثری مردم، نظام والیت فقیه در  حدا

که آیا تلقی امت از اوامر ولی فقیه، همان امر رسول اهلل و ائمه  آنست 

معصومیــن )صلوات اهلل علیهم اجمعین( اســت؟ آیــا جامعه ما اعم 

ی شــرک  از مســئولین و آحــاد جامعــه ســرپیچی از ولی فقیه را مســاو

1. حتف العقول، ترمجه حسن زاده، ج، ص 415.
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که دشمن بعثی متجاوز  می دانند؟ در برهه ای از این انقاب، زمانی 

بــه ایران اســامی حمله نمــود، اغلب اقشــار به اذن جهــاد ولی فقیه 

 که امام صادق یافته بودند  که این نکتــه را در گفتند، چرا  لبیــک 

دربــاره فقیه فرموده اســت: »فانى قد جعلتــه علیكم حاكما؛ من او را 

کم بر شــما قرار دادم.« و والیت فقیه را همان والیت امام معصوم  حا

می دانستند.

مرحوم آیت اهلل میرزاجواد آقا تهرانی، در سن 76 سالگی با جسمی 

نحیــف و خمیــده، چهارنوبــت، عــازم جبهــه شــد. حجت االســام 

آقا تهرانی  گردان میرزا جواد  والمســلمین محمدرضا نوراللهیان از شــا

که به ســپاه بروم و از آنها  می گوید: اولین بار ایشــان از من خواســتند 

که این سؤال را از شما بکنم  بپرسم: یک پیرمرد 76 ساله مرا فرستاده 

گــر مــن بتوانم در جبهه، بشــقاب ها را بشــویم و پوتین هــا را بند  کــه ا

نیاز دارد؟ آیا جبهه به مثل من  بکشم، 

وقتی برای چهارمین بار خواستند به جبهه اعزام شوند، درخواست 

کردند، شهید صیاد به ایشان  خود را با شــهید صیاد شــیرازی مطرح 

گفته بود: شــما ســه دفعه اعزام شــدید و با توجه به وضعیت جسمی 

کفایت می کند. شما، همان سه نوبت 

گفته بود: من در ســه نوبت قبلی  مرحــوم میــرزا جواد آقــا در جواب 

که فرمان جهاد از  کنند  گر امام زمان مرا مؤاخذه  اصا نجنگیدم. ا
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طرف ولی فقیه صادر شــد و تو نجنگیدی، چه پاســخی به حضرت 

بزنم. تیر  ید من هم یک  بدهم؟ الاقل بگذار

کــه به ایشــان تعلیم  گرفت  ســپس میــرزا جــواد آقا از ایشــان تعهــد 

که برود و با دشــمن بــرای ادای تکلیــف بجنگد. با  نظامــی بدهنــد، 

کرد بــه خواندن: »اعــوذ باهلل من الشــیطان الرجیم،  یــک ابهتی شــروع 

کرده بود،  گلوله را شــلیک  ه1ِ.« وقتی 
ّ
وَن فِى َســِبیِل الَل

ُ
ْم لا ُتقاِتل

ُ
ك

َ
َو ما ل

کردم. که در جنگ شرکت  تو شاهد باش  گفته بود: خدایا 

ک این  پیــروزی ما در دفاع مقــدس و اینکه حتی یک وجب از خا

که والیــت فقیه را همان  گذار نشــد، مرهون آن تفکری اســت  وطــن وا

والیت معصوم می دانست و از اوامر ولی فقیه اطاعت پذیری داشت.

آیا امروز در جنگ تمام عیار اقتصادی و حمله همه جانبه فرهنگی 

که امر ولی فقیه همان امر امام معصوم اســت؟  ایــن تلقی وجود دارد 

مقام معظم رهبری می فرمایند:

کردیــم، موعظه نیســت و این طور  کــه ما به شــما عرض  »ســخنانی 

کــه یــك منبــر رفتیــم و حــاال یــك تذکراتــی دادیــم؛ نــه، اینها  نیســت 

کارها  کــه الزم   االطاعــه و الزم   االجراســت. باید ایــن  اجرائیاتــی اســت 

کــه بگویند  گــر نکردیــد، در قانــون مجــازات معینی ندارد  را بکنیــد. ا

کار انجــام نگرفــت، فــان وزیــر یا فــان مســئول، باید  چنانچــه ایــن 

1. آیه 75 سوره نساء.
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مجازات بشــود؛ اما مجازات سخت      ترى دارد و آن قضاوتهایی است 

که درباره ى شما خواهد شد1.«

ایشــان در موضوعــات مختلفــی همچــون ســبک زندگــی، اقتصاد 

کاالی ایرانی، خانواده، جمعیت و... دستوراتی خطاب به  مقاومتی، 

گر نسبت به این اوامر اطاعت پذیری نداشته  آحاد جامعه داشتند. ا

باشیم و از این دستورات تلقی موعظه داشته باشیم قطعا در محضر 

الهی مورد مؤاخذه واقع خواهیم شد. 

یارت ناحیه مقدســه، یکــی از ویژگی های امام  امــام زمــان در ز

حافظا 
ً
فِــى الّطاَعــِة ُمجَتِهدا گونه معرفــی می کنــد: »َو  حســین را ایــن 

للعهد و المیثاق، ناكبا على سبل الفساق و باذلا للمجهود؛ در اطاعت 

الهــی اهــل تاش بوده اید و حافظ عهد و پیمــان، از بین برنده راه های 

باطل و نفاق بودید.« ماه محرم فصل اقتدا به امام حســین  اســت. 

که حافظ عهد و پیمان خود  اقتدای ما به آن حضرت اینگونه باشد 

با والیت باشیم.

یخ 85.05.23. 1. بیانات رهبر انقالب در تار
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َ
ل اِس 

ال�نَّ �بِ َه 
ّ
�لَل �نَّ  �إِ ْم 

ُ
ك

َما�نَ �ی �إِ
کردیم[ شــما را امتی میانــه ]و معتدل  را بــه راه راســت هدایــت 

و پیراســته از افــراط و تفریــط[ قــرار دادیــم تا ]در ایمــان، عمل، 

گواه بر شما  گواه باشید و پیامبر هم  درســتی و راســتی[ بر مردم 

کــه بــر آن بودی فقط بــه خاطر ایــن قرار  باشــد. و مــا قبلــه ای را 

که از  کســانی  ی می کنند از  که از پیامبــر پیرو کســانی  دادیــم تا 

اســام و اطاعت پیامبــر برمی گردند ]و متعصبانه به قبله پیش 

گــر چه این حکم  کنیم؛  کعبــه می مانند[ معلوم و مشــخص  از 

گران و دشوار بود. و خدا  کرده  که خدا هدایتشان  کسانی  جز بر 
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کند؛ زیرا خدا به همه مردم  که ایمان شــما را تباه  بر آن نیســت 

رؤوف و مهربان است1.«

ینش 1ـ نظم آفر

کرم و انحراف از خط  در روزهای ابتدایی پس از رحلت پیامبر ا

اصیل والیت، حضرت فاطمه خطبه بی نظیر و حکمت  آموزی 

که ضمن آن یگانه راه رسیدن به عدالت اجتماعی را  را بیان می کنند 

ی آوری مردم به والیت و امامت و همراهی عملی مردم با پیشوای  رو

الهــی امــت، معرفی می فرماید. از منظر فاطمی، والیت و امامت تنها 

عامل به ســامان رسانی آئین اسام اســت، اما به شرط والیت پذیری 

امت. والیت و امامت، یگانه محور وحدت، امنیت و عدالت است، 

اما به شرط همدلی و همراهی امت . حضرت زهرا فرمود:

 للملة وامامتنا امانا من الفرقه؛ خداوند اطاعت 
ً
»و جعل طاعتنا نظاما

مــا را نظــام و ســامانى برای آئین اســلام و امامــت ما را امانــى از تفرقه و 

اختلاف قرار داده است2.«

این فرمایش ناظر است به قسمتی از آیه ۱۰۳ سوره آل عمران است 

وا نعمت  کــه می فرماید: »و اعتصموا بحبل اهلل جمیعــا و لا تفرقوا واذكر

اهلل علیكــم اذ كنتــم اعــداء فالــف بیــن قلوبكــم فاصبحتــم بنعمته 

1. آیه 143 سوره بقره.
2. دالئل االمامة، ص 33.
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یســمان خدا ]قــرآن و اهل بیــت [ چنگ  اخوانــا؛ و همگــی به ر

کنید  گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد  گروه  کنده و  زنید، و پرا

کــه ]پیــش از بعثــت پیامبــر و نــزول قــرآن[ بــا یکدیگر دشــمن  گاه  آن 

کرد در نتیجه به  بودید، پس میان دل های شما پیوند و الفت برقرار 

برادر شدید1.« با هم  او  رحمت و لطف 

مصــداق حبــل الهی چیســت. و از هم افتراق و اختافی نداشــته 

که یادآوری نعمت خدا و تألیف  باشید و نعمت را هم یادآور بشوید. 

قلوب و همه با هم برادر هم شدند، نجات از سقوط در حفره جهنم 

و همه اینها مترتب می شــود به اعتصام به حبل اهلل. این اعتصام به 

کنیم، اوال حبل اهلل چیست و اعتصام چیست. را پیدا  حبل 

کتاب تفسیر عیاشی در تفسیر همین آیه »عن ابى الحسن عن   

که این حبل اهلل  قولــه تعالــى و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا«، ســوال شــد 

چیســت. »قــال على بــن ابى طالب حبــل اهلل المتین2«، ایــن ترجمه ای 

 کــه امــام فرمــوده اســت. منظــور از حبــل اهلل امیرالمومنین اســت 

اســت. در مجلس پیامبر اعظم یک وقتی در حضور حضرت رســول 

خلیفــه اول هــم بــود یــک مومنی هــم آنجا آمــد، حضرت فرمــود: این 

که  مومن اهل نجات اســت و اهل صاح اســت. خلیفه اول جلســه 

که اهل نجات هستید،  گفت خب شما  تمام شد دنبالش راه افتاد، 

1. آیه 103 سوره آل عمران.
2. تفسیر عیایش، حممد بن مسعود عیایش، ج1، ص194، ح122.
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کردید؟ چه راهی رفتید  کار  گفت بگو ببینم چه  حضرت درباره شما 

کن، اصرار  گفت برو از حضرت رسول سؤال  که اهل نجات شــدید؟ 

گر می خواهی اهل نجات باشــی برو دور علی  گفت ا کرد و التماس، 

کار  گرفتم راه نجات را، به من چی  بــن ابی طالب بگرد، مــن از آنجا 

نوکر علی باش، اهل نجات می شوی. داری؟ 

که حبل  که سؤال شد  که از امام باقر نقل می کند  از جابر است 

اهلل چیست؟ »قال: آل محمد هم حبل اهلل الذی أمرنا بالاعتصام 

که اعتصام به  که ما امر شده ایم  به«، این آل پیامبر حبل اهلل هستند 

لا تفرقوا1.« او بکنیم »فقال: و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و 

که حدیثی است در حد  در روایت ثقلین »انى تارک فیكم الثقلین« 

ابناء عامه و بعد هم در ضمن همان حدیث »كتاب اهلل حبل  از  تواتر 

الممدود من یتمسک به نجی«. النبی حبل  الممدود و عتره 

ی از والیت نظم و  در ســایه اعتصــام بــه حبل اهلل الممــدود و پیــرو

کــم خواهــد شــد و اســتعدادها شــکوفا خواهند شــد. در  عدالــت حا

زمینه برقرای نظم و احیای عدالت معصومان، توجه به قضاوت های 

امیرالمومنین قابل توجه می باشد.

1.تفسیر عیایش، حممد بن مسعود عیایش، ج1، ص194، ح123.
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2. تعلیم آموزه های دین

کــرم موظف به تبیین آموزه  کریم وقتی نازل شــد، پیامبر ا قرآن 

ْیِهْم 
َ
 ِإل

َ
ل ــاِس َما ُنِزّ

ّ
َن ِللَن ْكَر ِلُتَبِیّ ْیَك الِذّ

َ
َنــا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
هــای قرآنی شــدند. »َو أ

کردیم بــه خاطر  ونَ؛ قــرآن را ]هــم[ بــه ســوی تــو نــازل  ــُر
َّ

ُهــْم َیَتَفك
َّ
َعل

َ
َول

که برای ]هدایتشــان[ به سویشــان نازل شده  اینکه برای مردم آنچه را 

کنــی و برای اینکه ]در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شــده[  بیــان 

بیندیشند1.«

کرده است:  خداوند آفرینش موجودات را مقدمه این شناخت بیان 

ْمُر َبْیَنُهّنَ 
َ
أ

ْ
 ال

ُ
ل ُهّنَ َیَتَنــّزَ

َ
ْرِض ِمْثل

َ
أ

ْ
َق َســْبَع َسَمـــَواٍت َو ِمــَن ال

َ
ِذی َخل

َّ
ــُه ال »الّلَ

َما؛ 
ْ
ِعل َشْیٍء  ِلّ 

ُ
ِبك َحاَط 

َ
أ َقْد  َه  الّلَ ّنَ 

َ
أ َو  َقِدیٌر  َشْیٍء  ى ُكِلّ 

َ
َعل َه  الّلَ ّنَ 

َ
أ  

ْ
ُموا

َ
ِلَتْعل

که هفت آســمان و از زمین همانند آن ها را  کســی اســت  خدا همان 

که خدا بر هر  آفرید. فرمان ]خدا[ در میان آن ها فرود می آید، تا بدانید 

گرفته است2.« ی هر چیزی را دربر  که دانش و چیزی تواناست، و این 

ایــن معرفــت و شــناخت تنها در ســایه پذیــرش و اطاعــت از اهل 

امیرالمومنین فرمودند: بیت حاصل می شود. 

»ایها الناس! اعلموا ان  كمال  الدین  طلب  العلم  والعمل  به … والعلم  

کمال   ون  عند اهله  وقد امرتم  بطلبه  من  اهله  فاطلبوه ؛ ای مردم !  مخز

دیــن  در دانش جویــی  و عمل  به  آن  اســت  و علم  نزد اهلش  ]حامان  

1. آیه 44 سوره حنل.
2. آیه 12 سوره طالق.
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شایســته اش [ جمــع  اســت ، پس  شــما موظــف  به  طلــب  آن  از اهلش  

هستید1.«

ایشــان آمده بودند، چنین  که به نزد  باقر خطاب به دو نفر  امام 

فرمود:

ِالّا شــیئا یخرج مــن عندنا اهل  »شــّرقا و غرّبــا لن تجــدا علما صحیحا 

ید، هرگز علم صحیحی را نمی یابید، مگر  البیت؛ به شرق و غرب برو

بیرون آمده باشد2.« نزد ما اهل بیت  از  که  علمی 

را علم   با اهل بیت حضرت امیرالمؤمنین شرط همراهی 

آنها معرفی نمود و فرمود: از طریق  و معرفت آموزی 

کمیل ! ]علم  و معارف  و  »یــا كمیــل ! لا تأخذ الا عنا تكن  منا؛ ای  

از ما باشی3 .« تا  از ما ]اهل بیت[ مگیر  را[ جز  اعتقادات  

تنهــا منبــع  علوم  و معارف  و ِحَکم  راســتین ، وحی  و انبیای  الهی  و 

وارثــان  آن هــا اهل بیت هســتند و مؤمنان  موظف  بــه  ایجاد بنیان 

و نظــام  حْکمــی ، علمــی  و معارفی شــان  براســاس  این  منبــع  منحصر 

کــه معارف دیــن اخذ و  هســتند. در ســایه ایــن والیت پذیــری اســت 

َمعاِلُم دیِننا« الّلُه  منا 
ّ
َعل ْم 

ُ
»ِبُموالاِتك آموخته خواهد شد. 

1. حتف العقول / ترمجه جنیت؛ ج 1 , ص 309.
2. مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل , جلد 17 , صفحه 274.
3. مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل , جلد 15 , صفحه 166.
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3ـ اصالح مفاسد جهانی

دیگــر ثمــره والیت پذیــری اصاح فســاد در جهــان پیرامون اســت. 

کبیــره می خوانیــم بــه برکــت والیت  یــارت جامعــه  کــه در ز همانطــور 

َح ما كاَن 
َ
کن خواهد شد. »و أْصل یشه  اهل بیت فساد جهانی ر

ُدْنیانا«. ِمْن  َفَسَد 

کت نبودند  نــه تنهــا خــود اهل بیــت مقابل ظلم و فســاد ســا

که  کــه ظلم ســتیز باشــند. همانگونه  بلکــه بــه پیروان خــود آموختند 

گوهر وجود امام  امیرالمؤمنین در واپسین لحظات عمرشان به دو 

اِلِم 
َ

کردنــد. »َو ُكوَنــا ِللّظ حســن و امــام حســین اینگونــه ســفارش 

1« این مســأله الگــوی تمامی پیروان حضرت و  ً
وِم َعْونا

ُ
َمْظل

ْ
ِلل  َو 

ً
َخْصمــا

گرفت. مقام معظم رهبری در این زمینه  سرمشق انقاب اسامی قرار 

می فرمایند:

که بتوانیم از مظلوم حمایت میکنیم و هر مقداری  »ما هر مقداری 

کــه توانایی هــای ما و وســع ما باشــد وظیفه ی ما اســت؛ اســام به ما 

 َو ِللَمظلــوِم َعونــا« این ســفارش 
ً
لِلّظاِلــِم َخصمــا ــن 

ُ
کــه »ك گفتــه اســت 

و َمظلوما« - این 
َ
 ا

ً
َک ظاِلما خا

َ
نُصر ا

ُ
امیرالمؤمنین است ما نمی گوییم »ا

یا مظلوم  برادرت ظالم هم هست  گر  ا شعار جاهلی است؛ می گفتند 

1. نامه 47 هنج البالغه: از وصیت هاى آن حضرت است به حسن و حسنی وقیت که 
ابن ملجم لعنة اهّلل علیه به او ضربت زد.
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کنــی قرآن ایــن را نمی گوید؛  کنــی و حمایت  اســت، بایــد از او دفــاع 

کســی بود باید با  معرفت اســامی این را منع می کند. نخیر؛ ظالم هر 

باید  گرفت؛ مظلوم هرکســی هســت  را  او  کرد و جلوی ظلم  او مقابله 

کرد1.«  او حمایت  از 

ْیَس ِمْنُهْم 
َ
ُمْســِلِمیَن َفل

ْ
ل

َ
ا ُموِر 

ُ
ْصَبَح لَا َیْهَتّمُ ِبأ

َ
پیغمبــر فرمود: »َمْن أ

که  ْیَس ِبُمْســِلٍم؛ هر 
َ
ْم ُیِجْبُه َفل

َ
ُمْســِلِمیَن َفل

ْ
ل
َ
َو َمْن َســِمَع َرُجلًا ُیَناِدی َیا ل

کند و اهتمامی به امور مســلمانان ندارد،از مسلمانان نیست،  صبح 

کند و از آنها فریادرسی  که بشــنود مردى به مســلمانان اســتغاثه  و هر 

او نرسد، مسلمان نیست2.« و به داد  را پاسخ نگوید  او  و  خواهد 

4ـ عزت دهنده جامعه

کریــم عــزت از آن خداوند، پیامبــر و مومنان  بــر اســاس آیات قــرآن 

ُموَن؛ 
َ
ا َیْعل

َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
ِكَنّ ال

َ
ُمْؤِمِنیَن َو ل

ْ
ِلل ِلَرُســوِلِه وَ  ُة وَ  ِعَزّ

ْ
ِه ال

ّ
ِلَل اســت. »وَ 

عــزت و اقتــدار برای خــدا و پیامبر او و مؤمنان اســت، ولــی منافقان 

گاهــی ندارنــد.« پیــروان مکتــب امام  ]بــه ایــن حقیقــت[ معرفــت و آ

آموختنــد. عنصــر  ایشــان  از  را  الذلــه  منــا  حســین درس هیهــات 

که می توان آن را  »عزت« آنچنان در قیام امام حسین حضور دارد 

گزارش هاى مورخان  گرفته و  ی در نظر 
ّ
کل ک و اصلی  به عنوان یک ما

کمترین  که  گزارشی را  درباره این نهضت را با این ترازو سنجید و هر 

1. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمی1394 /26/02.
2. الکایف , جلد 2 , صفحه 164.
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 شــائبه ذلت در آن باشد مردود شــمرد. اولین برخورد امام حسین

یاد یعنی لشــکر هزار نفرى حّر بن یزید نیز نمونه  با مقدمه ســپاه ابن ز

با دشمن خود است. لشکر  از برخورد یک انسان بزرگ و عزیز  کاملی 

کــه در یک ظهر ســوزان، عرق ریزان به مقابل امام می رســند،  حــّر 

که از امام می شــنوند، دستور امام به یاران خود  اولین ســخنی 

گروه را همراه با اسبانشــان از آب ســیراب  کــه می فرماید: ایــن  اســت 

کنید. مرام و سیره امام حسین چنان با عزت عجین شده است 

از همدیگر امرى محال می نماید. که تفکیک آن دو 

کــه امام در مجلس خصوصی ولیــد از بیعت با یزید  هنگامــی 

بر آشفت   کرد، امام را تهدید به قتل  او  باز زده مروان بن حکم  سر 

و از موضعی عزیزانه خطاب به مروان چنین گفت: »به خداوند سوگند 

کار شــود،  گردن مرا بزند، قبل از آنکه موفق به این  کســی بخواهد  گر  ا

گر خواستی صدق  کرد، )اى مروان( ا زمین را از خونش سیراب خواهم 

تو نشان دهم1.« به  تا  کن  را  کشتن من  یابی، قصد  سخن مرا در

یاد ببرد،  که امام را بــه نزد ابن ز کــه حّر اصرار می کند  هنگامــی 

گرفتــه و می فرماید: »الموت ادنــى من ذلک؛  امــام قاطعانــه موضــع 

از این خواسته است.« مرگ پست تر 

بیروت، داراالضواء، ج 5  کویف، حتقیق عیل شیرى،  ابوحممد امحد بن اعمث  الفتوح،  کتاب   .1
ص 14.
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 را به قتل تهدید می کند، امام که حّر آن حضرت و هنگامی 

آنها این بیت است: از جمله  که  را می خوانند  اشعارى 

؛ 
ً
 و جاهد مسلما

ً
»سامضی و ما بالموت عار على الفتی اذا ما نوى خیرا

که قصدى  به راه خود ادامه می دهم و مرگ براى جوانمرد مســلمانی 

کند، ننگ نیست1.« نیک داشته و در راه خدا جهاد 

مقــام معظــم رهبــری در بیانی عــزت ملت ایــران را اینگونــه تبیین 

می نمایند:

و  آمریــکا  اهــداف  خدمــت  در  را  خودشــان  اســامی  »دولت هــای 

کشــورهای غربِی متجاوز قــرار ندهند. این افتخاری نیســت  بعضــی 

کــه رئیس جمهــور آمریــکا علنــًا بگوید »ما  کشــور مســلمان  بــرای یک 

گاو شــیرده نگاه  گاو شــیرده«! بــه اینهــا بــه چشــم  نــگاه می کنیــم بــه 

می کنــد؛ این افتخار اســت؟ در همیــن تبلیغاِت انتخاباتــِی اخیر در 

گفت؛  کنونی آمریکا این حرف را  گذشته، همین رئیس جمهور  سال 

ت از این 
ّ
گاو شیرده نگاه می کنیم! ذل گفت ما به سعودی ها به چشم 

ت از این باالتر؟ پولش 
ّ
ت، ذل

ّ
بیشــتر؟ برای یک دولت، برای یک مل

گاو شــیرده او را خطاب بکنند، به او توهین  را بگیرند، بعد به عنوان 

از این نمی شــود؛ اســام  کشــور و یک دولت بیش  ت یک 
ّ
بکنند؛ ذل

1. وقعة الطف، ص 173.
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گر مؤمن  ُة َوِلَرســوِلِه َوِللُمؤِمنیَن؛ ا تها مخالف اســت. َوهلِلَِّ الِعّزَ
ّ
با این ذل

که اینها  باشند، باید عزیز باشند؛ این ذلیل بودن نشانه ی این است 

ایمان ندارند، مؤمن نیســتند، دروغ می گویند، همچنان که اربابانشان 

دروغ می گویند1.« 

5ـ عامل همدلی و اتحاد 

همدلــی و اتحــاد جامعــه یکی دیگــر از آثــار والیت پذیری اســت. 

ْم َتّمِت 
ُ

کبیــره می خوانیــم: »بُموالاِتك یــارت جامعه  یکــه در ز همانطور

ُفْرَقُة؛ با والیت پذیری شما نعمت 
ْ
َفِت ال

َ
ْعَمُة َو اْئَتل ِكلَمُة َو َعُظَمِت الّنِ

ْ
ال

بــه ائتــاف و یکپارچگی  کندگــی و جدایــی  بــزرگ شــمرده شــد و پرا

تبدیل شد.«

کریــم تعامــات جامعــه ایمانی بــا یکدیگر و  بــر اســاس آیات قــرآن 

ُمْؤِمُنوَن َو 
ْ
اطاعت آنها از والیت بر اساس محبت شکل می گیرد. »َو ال

ِر 
َ

ُمْنك
ْ
ال َوَیْنَهْوَن َعِن  وِف  َمْعُر

ْ
ِبال وَن  ُمُر

ْ
َیأ ْوِلَیاُء َبْعٍض 

َ
أ ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 

ْ
ال

ِئَك َســَیْرَحُمُهُم 
َ
ول

ُ
ُه أ

َ
َه َوَرُســول

ّ
اَة َوُیِطیُعوَن الَل

َ
ك اَة َوُیْؤُتوَن الَزّ

َ
ــل َوُیِقیُمــوَن الَصّ

َه َعِزیٌز َحِكیٌم؛ مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛ 
ّ
 الَل

ّ
ُه ِإَن

ّ
الَل

کارهای زشت  کارهای نیک و شایسته فرمان می دهند و از  همواره به 

برپا می کنند، و زکات می پردازند، و  را  باز می دارند، و نماز  ناپســند  و 

1 .1397/01/25؛ بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.
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از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند؛ یقینًا خدا آنان را مورد رحمت 

ناپذیر و حکیم است1.« توانای شکست  قرار می دهد؛ زیرا خدا 

امــام زمــان علــت غیبــت خــود را نبــود ایــن همدلــی و محبــت 

می دانند و می فرمایند:

َوَفاِء 
ْ
وِب فِى ال

ُ
ُقل

ْ
ى اْجِتَماٍع ِمَن ال

َ
ُه ِلَطاَعِتِه َعل َقُهْم الّلَ

َ
ْشیاَعَنا َوّف

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
»َو ل

ــَعاَدُة  ُهُم الّسَ
َ
ْت ل

َ
ل َتَعّجَ

َ
یْمــُن ِبِلَقاِئَنا َو ل

ْ
َر َعْنُهُم ال

َ
ّخ

َ
َما َتأ

َ
یِهــْم ل

َ
َعْهــِد َعل

ْ
ِبال

ا 
َّ
ِإل َمْعِرَفِة َو ِصْدِقَها ِمْنُهْم ِبَنا َفَما یْحِبُســَنا َعْنُهْم 

ْ
ى َحّقِ ال

َ
ِبُمَشــاَهَدِتَنا َعل

که خداوند  گر شــیعیان ما  ا ِمْنُهْم؛  ُنْؤِثُرُه  ا 
َ
ل َو  ا َنكَرُهُه  ِمّمَ ِبَنا  ِصُل  یّتَ َما 

دارنــد،  دوش  بــر  کــه  پیمانــی  ایفــای  راه  در  دهــد،  طاعتشــان  توفیــق 

بــه تأخیر نمی افتاد،  همدل می شــدند، میمنت ماقات ما از ایشــان 

و ســعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشــت، دیــداری بر مبنای 

ت مخفی شدن 
ّ
شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما؛ عل

کردار آنان به ما می رســد و ما  مــا از آنــان چیزی نیســت جــز آن چه از 

یم2.« آنان ندار از  را  کارها  توقع انجام این 

کــه از ناحیۀمقّدس امام  ایــن جمات، قســمتی از نامه ای اســت 

زمــان برای شــیخ مفید فرســتاده شــده اســت. حضــرت در 

این نامه، بعد از ســفارش های الزم به شــیخ مفید و دســتورهایی 

که سبب غیبت ایشان شده است، اشاره  به شــیعیان، به امر مهّمی 

1. آیه 71 سوره توبه.
2. احتجاج، ج2، ص499؛ حباراألنوار، ج53، ص177، ح8.
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می کننــد. حضــرت، نبــود صفــا و همدلی در بین شــیعیان را ســبب 

غیبت خود می شمرند.

از امام جامعه متحد و یکدل خواهد شــد. رهبر  در ســایه اطاعت 

 َتَناَزُعوا 
َ

ُه َوال
َ
ِطیُعوا اهلَلَّ َوَرُســول

َ
الهی، محور وحدت و اتحاد اســت. »َو أ

اِبِریَن؛ و از خدا و  َمــَع الَصّ ِإَنّ اهلَلَّ  یُحُکْم َو اْصِبــُروا  َهــَب ِر
ْ

وا َوَتذ
ُ
َفَتْفَشــل

که سست  پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختاف مکنید، 

و بد دل می شــوید، و قدرت و شــوکتتان از میان می رود؛ و شکیبایی 

با شکیبایان است1.« ید؛ زیرا خدا  ورز

1. آیه 46 سوره انفال.





گفتار ششم: عوامل امامت ستیزی

آیه محوری
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ّ
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ا

َ َطا�نُ �ن �یْ
َّ ِهُم �لسث �یْ

َ
 َعل

ْ�َ��نَ  »�ْ��تَ

؛ شــیطان بر )دل(  اِ�ُرو�نَ
َ حن
ْ

َطا�نِ ُهُم �ل �یْ
َّ �بَ �لسث  ِ�رنْ

�نَّ �إِ ا 
َ
ل
أَ
� َطا�نِ  �یْ

َّ �لسث
آنهــا ســخت احاطــه كــرده كه فكــر و ذكر خــدا را بــه كلى از 

یادشــان بــرده، آنــان حزب شــیطانند، الا )ای اهل ایمــان( بدانید 

كه حزب شیطان به حقیقت زیانكاران عالمند.1«

مقدمه

را می توان به دو دسته  که موجب والیت ستیزی می شوند  عواملی 

تقسیم نمود: 

گذشته دارند. یعنی مجموعه ای از اتفاقاتی  یشه در  که ر 1ـ عواملی 

گــذر زمــان رخ داد و در یــک بســتر اجتماعــی باعــث جبهه  در طــول 

یشه و بستر اجتماعی ندارد.  گیری در برابر اهل بیت شد. 2ـ عواملی ر

1. آیه 19 سوره جمادله.
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که اغلب عواملی موجب به شــهادت رســیدن امام  گفت  می توان 

حســین شد، طی بستر اجتماعی به عاشورا ختم شد. چه خوب 

ی اصفهانی: آیة اهلل غرو یافته و سروده است، مرحوم  و عمیق در

انما رماه من مهد له اذ رماه حرمله       و  »فما رماه 

که زمینه ساز  کسی تیر انداخت  که تیر انداخت، بلکه  حرمله نبود 

آن بود.

اتى من جانب السقیفه     و قوسه على ید الخلیفه،  سهم 

کمان آن به دست خلیفه بود« که  از سوی سقیفه آمد  تیری 

که زمینه ســاز این واقعه بود، طی یک بســتر اجتماعی  لذا عواملی 

آنها دارد. آنها و سبک زندگی  گذشته  یشه در  به عاشورا رسید و ر

وی از شیطان 1ـ پیر

گزاره های عاشورایی  وداع های امام حسین یکی از مهم ترین 

که سرشــار از مضامیــن عالی اســت. یــک از آن وداع ها وداع  اســت 

است.  امام زین العابدین با فزرندشان  حضرت 

که امام حســین تنها شــد به  در روایتــی آمــده اســت: هنگامی 

کشــید، آنجــا را خالی دید. آنــگاه به خیمه  خیمه هاى برادرانش ســر 

کســی را در آنجــا نیــز ندید؛  هــاى فرزنــدان عقیــل نگاهــی انداخــت، 

کســی را ندید، امــام در آن  ســپس بــه خیمه هــاى یارانش نگریســت 
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َعِظیِم« را فــراوان بر زبان 
ْ
َعِلــّىِ ال

ْ
 ِبــاهلِل ال

َ
ِإلّا َة  ُقــّوَ  َو لَا 

َ
حــال ذکــر »لَا َحــْول

جارى می ساخت.

آنــگاه بــه خیمه هاى زنان روانه شــد و به خیمــه فرزندش امام زین 

ى پوســت خشــنی خوابیده و  که بر رو العابدیــن رفــت. او را دید 

کند. چون حضرت علی بن  ینب از او پرســتارى می  عّمه اش ز

الحســین نگاهــش بــه پدر افتــاد خواســت از جا برخیــزد، ولی از 

ینب فرمود: »سّندینی  شّدت بیمارى نتوانست، پس به عّمه اش ز

که پســر  کن تا بنشــینم چرا  کمکم  یــا عمــة فــان ابــن رســول اهلل لآت؛ 

ى را به ســینه اش تکیــه داد و امام  ینــب و پیامبــر می آیــد.« ز

گفت: حسین از حال فرزندش پرسید: او حمد الهی را بجا آورد و 

ُمناِفِقیَن؛ پدر جان! امروز با این 
ْ
َیْوَم َمَع هُؤلاِء ال

ْ
»یا أَبتاُه ما َصَنْعَت ال

کرده اى؟«  گروه منافق چه 

در پاسخ فرمود:  امام

َر الّلِه، َو َقْد ُشّبَ 
ْ
ْنســاُهْم ِذك

َ
ــْیطاُن َفا

َ
ْیِهُم الّش

َ
ِدی َقِد اْســَتْحَوَذ َعل

َ
»یا َول

ِم ِمّنا َو ِمْنُهْم؛  َعَنُهُم الّلُه َحتّی فاَضِت الْارُض ِبالّدَ
َ
َبْیَنُهْم، ل َبْیَننا َو   

ُ
ِقتال

ْ
ال

فرزندم! شــیطان بر آنان چیره شــده و خدا را از یادشــان برده اســت و 

آنان  و  از خون ما  که زمین  آنان چنان شــعله ور شــد  جنگ بین ما و 

رنگین شده است1!«

یین، السید حممد کاظم، ج: 1، ص: 214. ینب الکبرى من املهد ایل اللحد، القزو 1. ز
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گوشــی برای شــنیدن ندارند. شــیطان سراسر وجودشان  اینها دیگر 

گرفتــه اســت. صاحب نفس ترین فرد عالم امام حســین هم  را فرا

که شــیطان قدرت  کند در آنها تأثیر نخواهد داشــت. چرا گــر موعظه  ا

گوش استماع ندارد لمن تقول؟« فهمشان را سلب نموده است. »او 

نــگاه حضــرت  تنهــا  بگویــد.  نیســت حضــرت ســخن  نیــاز  اصــا 

که راغب  انســان را متحول می ســازد. در احوال جناب زهیر بن قین 

کــه وقتی به ماقات  به ماقات با امام حســین نبود، آمده اســت 

کــه خندان از خیمه امام  حضــرت آمد، خیلی طول نکشــید تا وقتی 

برگشــت. »فمضی إلیه زهیر بن القین، فما لبث أن جاء مستبشرا قد 

 ».1أشرق وجهه فأمر بفسطاطه و ثقله و متاعه، فحّول الی الحسین

مرحــوم آیــت اهلل حــاج آقــا مجتبــی تهرانی می فرمــود: »تلقــی من این 

بــا او ســخنی نگفته  کوتاه  کــه اصا حضــرت در ایــن فرصت  اســت 

را متحول نمود.« است. فقط نگاه امام حسین زهیر 

ِدی 
َ
چرا سخن و نگاه حضرت در آنها بی تأثیر است؟ فرمود: »یا َول

ْیطانُ؛ پسرم! شیطان بر آنها مسلط شده است.«
َ

ْیِهُم الّش
َ
َقِد اْسَتْحَوَذ َعل

1/1. چیستی شیطان

بــه تعبیــر علمــای اخاق شــیطان ســگ صاحــب خانه اســت. با 

یز اهّلل، ج 1،  1. مسند اإلمام الشهید أیب عبد اهّلل احلسنی بن عیل، العطاردی، الشیخ عز
ص 443.
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کاری  بــا آشــناهای صاحب خانه هــم  نــدارد.  کاری  صاحــب خانــه 

نــدارد. فقــط پاچــه غریبــه هــا را می گیــرد. امــام صــادق فرمودند: 

»القلــب حــرم اهلل فلا تســكن حــرم اهلل غیــر اهلل؛ دل حرم خداســت، 

کن مکن1!« قلب خانه خداســت.  پــس در حرم خدا، غیر خدا را ســا

گر ورودی قلب انسانی با خدا صاحب خانه قلب در تعارض باشد،  ا

از  که قلبش مملو  کسی  در دام شیطان خواهد افتاد. و اال شیطان با 

ِذیَن 
َّ
ى ال

َ
َطاٌن َعل

ْ
ُه ُسل

َ
ْیَس ل

َ
ُه ل

ّ
کاری ندارد. »ِإَن ایمان و توکل به خداست 

که به خدا  کســانی  وَن؛ البته شــیطان را هرگز بر 
ُ
ل

َّ
ِهْم َیَتَوك ــى َرِبّ

َ
آَمُنــوا َوَعل

ایمان آورده و بر پروردگارشــان توکل و اعتماد می کنند تسلط نخواهد 

که در آنجا خــأل ایمان به خدا و توکل  بــود2.« او از راهــی نفوذ می کند 

باشــد و از همان راه انســان را زمین می زند. تطمیع شــیطان حتی به 

کرد. نیز سرایت خواهد  ایمان است  از  که مملو  قلب هایی 

مرحوم آیت اهلل شــیخ مرتضی زاهد، برای نماز خواندن آماده شده 

ی برقرار بود، به طور معمول  بود، آن شــب یکی از درســهای اخاق و

در این جلســات، ابتدا دوســتان نمازهای مغرب و عشا را به امامت 

ی  او می خواندند و بعد، ســخنان و موعظه های آن عالم عارف از رو

کتــب حدیثی شــروع می شــد؛ اما آن شــب، نمازهای او عــادی نبود. 

به خوبی پیدا بود فکر و حواســش جمع و جور نیســت؛ انگار چیزی 

1. حبار االنوار، عالمه جملیس، ج 70، ص 25.
2. حنل 99.
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کرده بــود. این حالــت، در منبر  فکــر و اندیشــه او را بــه خــود مشــغول 

و در صحبــت های او بیشــتر مشــهود بود، همه فهمیــده بودند فکر و 

حواسش جای دیگری است.

آن جلســه تمــام شــد؛ اما پریشــانی هــای ایشــان حتــی در خیابان 

هم، ادامه داشت، دوستان و رفقای او نیز با نگرانی می گفتند: بیایید 

اید؟! یم دکتر، چرا این طور شده  برو

و آقا شــیخ مرتضی فقط جواب می داد: نه، نگران نباشــید؛ چیزی 

نیست.

که دوســتان دوباره آقا شــیخ مرتضی را دیدند، حال  چند روز بعد 

گفتند: برای شما مشکلی پیش آمده  که  ایشان هنوز خوب نشده بود 

که چنین شده اید!؟ اما او باز هم در پاسخ می گفت: نگران نباشید!

گفت: چه می فرمایید آقا! شما حواس  یکی از دوستان با ناراحتی 

یم نگران باشیم  اید! ما حق دار کرده  را نگران  اید؛ ما  کرده  پرتی پیدا 

و بدانیم چه شده است!

که چاره ای جــز جواب دادن نداشــت، با همان  آقا شــیخ مرتضــی 

حال و هوای پریشــان و نگرانش جواب داد: راستش چند روز پیش، 

حضــرت  بــه   خــدا پیامبــر  حدیــث،  آن  در  خوانــدم؛  را  حدیثــی 

کــه تو با خوبی ها و  امیرالمؤمنیــن می فرمایــد: یا علی به اندازه ای 

راه هــای هدایت آشــنایی داری، شــیطان نیــز به همان انــدازه با همه 



▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪ ▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

117

گمراهــی و ضالــت در زمین و آســمان آشــنایی  بــدی هــا و راه هــای 

دارد....

و ســپس آقا شــیخ مرتضی زاهــد با نگرانی و اضطــراب، به آرامی و 

کنم؟1« با این شیطان چه  گفت: »من  زیر لب 

کار ویژه شیطان چیست؟   .1/2

که از او  گستره از توصیفاتی  که شیطان با این  حال ســوال اینست 

در قرآن ذکر شده است، اولویت فعالیت او چیست؟ طبیعتا شیطان 

کاهدان بزند. »دزد عاقل می کشــد اول چراغ  که به  دزد نادان نیســت 

که  گــری و فریب شــخصی اســت  خانــه را« او بیشــترین همتــش اغوا

نورانیت می تواند  و این  ایمان به خدا در قلبش بیشتر است  نورانیت 

روشنی بخش دیگران باشد. 

گری  امام صادق در یک بیان نورانی اولویت شــیطان برای اغوا

در ایــن دنیــا را معرفــی نموده انــد. آن حضــرت فرمودند: »لقــد َنَصَب 

ا أوِلیاَءنا؛ ابلیس، در 
ّ
إل وِر، فمــا َیقِصُد فیهــا  فــى داِر الُغر ُه 

َ
إبلیــُس َحبائل

کســی  ایــن ســراى ُپــر فریب، دامهاى خود را برنهاده اســت و هدفش 

جز دوستداراِن ما نیست2.«

گری شــیعیان و دوســتداران  تمــام هــدف شــیطان در این دنیا اغوا

کرمانشاهی. 1. خاطره ی از حجت االسالم شیخ تیق 
2.حتف العقول، ابن شعبه حراین، ص301.
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اهل بیت است تا آنان را از زمره شیعیان آنها خارج سازد. تمام هدف 

کردن محبین اهل بیت از صف والیت اهلل و قرار دادن  شیطان خارج 

آنها در صف والیت شیطان است.

کوهســتانی به ذکــر خاطره ای از  گردان مرحوم آیت اهلل  یکــی از شــا

گران بهای آیت اهلل العظمی  گفته است: »اواخر عمر  ایشان پرداخته و 

از »مشهد« به  کارت معافیت تحصیلی  کوهستانی بود. برای تجدید 

که عشــق و عاقه و شوق فراوان به آن  »بهشــهر« آمده بودم از آنجایی 

گرچه چند  روحانی وارســته داشــتم، خدمت ایشان شرفیاب شــدم. 

که در »رســتم کا« در محضر اســتاد بزرگوار ایازی بودم، توفیق  ســالی 

کــرارًا نصیب بنده می شــد. و معظم له هم به بنده بســیار  ماقاتشــان 

سفارش می کرد. اما این دیدار آخر برای بنده و امثال بنده، بزرگترین 

درس بــود. چــون درســی بــود همــراه عمــل. ایشــان در عصــر خــودش 

بود باعمل. عالمی 

در این سفر مرحوم آیت اهلل ممنوع الماقات بودند. چون پزشکان 

اجــازه ماقــات نمی دادند، تا اینکه به واســطه فرزندشــان به ماقات 

ایشان شرفیاب شدم.

گویــا در ذکــر و بــه یــاد  در همــان حــال آنچــه مشــخص بــود، زبــان 

گاهــی بــه آیــات انــذار و تخویــف می رســید، صدای  محبوبــش بــود. 

ناله اش بلند می شــد و ســخت می گریســت. در همان حال معنی و 
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کردم. آن مرد الهی  از ایشان درخواست نصیحت و پندی  معنویت، 

ادامه فرمودند: کردند و در  چند توصیه 

کــه بــرای فریــب دادن هــر انســانی آماده  »مواظــب شــیطان باشــید 

کردم دیگر وقتی برایم برای بقاء در دنیا  اســت. فعًا عمری را ســپری 

نمانده. آفتاب لب بام هستم، تذکره امضا شد، اثاثیه و توشه را جمع 

کاروان آخرت همراه باشم. با این  که با  کردم، فقط منتظر قافله هستم 

گریه آن مرد الهی  کند.« صدای  حال شــیطان می خواهد مرا وسوســه 

بلنــد شــد. درس را معظــم  له به تمــام معنا فرمودند. دســت آن عالم 

که شیعه  ربانی را بوســیدم و مرخص شدم. اما چند روزی نگذشت 

در ماتــم آن عالــم عامل عــزادار، و حضرت ثامــن الحجج مهمان 

گردید1. را پذیرا  عزیزی 

ای  نامــه  حســنی  عبدالعظیــم  جنــاب  بــه  وقتــی   هــادی امــام 

اینگونه سفارش می کنند: ایشان  به  ابتدا  می نویسند در 

» بســم اهلل الرحمــن الرحیم، یــا عبدالعظیم! أبلْغ عنّی أولیائى الســلاَم 

وقل لهم: أن لا یجعلوا للشــیطان على أنفســهم ســبیلًا، بسم اهلل الرحمن 

گرم مرا به دوستدارانم برسان و به آنان  الرحیم، ای عبدالعظیم! سام 

برای شیطان راهی نگشایند2.« بگو: در دلهای خویش 

یاباری. 1. به نقل از آیت اهّلل سید عنایت اهّلل در
2. اختصاص، شیخ مفید، صفحه 241.
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2ـ دنیا طلبی

دومیــن عامــل امامــت ســتیزی دنیاطلبــی اســت. محبت بــه دنیا 

یج او را در مقابل  باالخره راه انسان را از ولی خدا جدا می کند و به  تدر

قرار می دهد. ولی خدا 

از امــام علــی بــن الحســین پرســیدند: افضــل اعمــال نــزد خــدا 

چیست؟

ْفَضُل ِمْن 
َ
َوَجّلَ َو َمْعِرَفِة َرُسوِلِه أ فرمود: »ما ِمْن َعَمل َبْعَد َمْعِرَفِة الّلِه َعّزَ

از  از معرفت خداوند و رســولش افضل  ْنیا؛ هیچ عملی بعد  الّدُ ُبْغِض 

با دنیا نیست.« دشمنی 

گریه های جدی من این  که می شود یکی از  بزرگی می فرمود: محرم 

که نکند روز عاشورا دنیای من، مرا مقابل سیدالشهداء قرار  است 

کسانی  گریه ی خوف است. بسیاری از لشکریان عمرسعد  دهد؛ این 

که برای حضرت نامه ی دعوت نوشــته بودند. حضرت نامه  ها  بودند 

را نشــان می  دادند و می  فرمودند: مگر شــما این نامه  ها را ننوشته  اید؟ 

کنندگان وقتی مطامع دنیایی  که همین دعوت  با این وجود چه شد 

گذاشتند و  کرد؛ ابتداء مسلم را تنها  شان به خطر افتاد راهشان تغییر 

کربا مقابل حضرت ایســتادند. و این خط دنیا طلبی در  بعد هم در 

گفتار نخست اشاره شدـ بسیار پررنگ  که در  حادثه عاشورا همانطور 

است.
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تعلق به دنیا اســاس این انحراف است. دنیاپرستی نه تنها انسان 

را از اولیــاء خــدا جدا می کند، بلکه آدمی را در مقابل اولیاء خدا قرار 

کسب مطامع دنیا،  که حتی ممکن است انسان برای  می دهد تا آنجا 

خیمه های سیدالشهداء را به آتش بکشد و اهل بیت ایشان را هم 

که خــون  خود را در  کســانی نبودند  به اســارت ببــرد. مگر اینها همان 

رکاب رســول اهلل نثار می  کردند؟ پس چگونه دنیاپرســتی در آنها 

که امت رسول اهلل به دنیا چنان تعلقی پیدا  کرد؟ چه شد  رسوخ 

که حاضر شــد برای آن، این ننگ را به  جان بخرد و این رســوایی  کرد 

آورد؟ بار  به  را 

یست    بر مثال مردار »این جهان 

او هزار هزار گرد  کرکسان 

 1 را همی زند مخلب  این مر آن 

را همی زند منقار  آن مر این 

برپرند همه       آخراالمر 

باز ماند این مردار« وز همه 

در  صــدر  بنــی  آقــای  جمهــوری  یاســت  ر حکــم  تنفیــذ  مراســم  در 

کلمه  بیمارســتان قلــب، حضــرت امــام خمینــی فرمودند: »من یــک 

کلمه تذکــر برای همه  کــه آن یک  بــه آقــای بنــی صدر تذکــر می دهم، 

1.چنگال.
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که برای بشر حاصل  است: »حّب الدنیا رأس كّل خطیئة« هر مقامی 

گرفته  می شــود، چــه مقامهــای معنــوی و چه مقامهــای مــادی روزی 

خواهد شــد و آن روز هم نامعلوم اســت. توجه داشــته باشند همه... 

کــه مقــاْم آنهــا را مغرور نکنــد. مقام رفتنی اســت و انســان در حضور 

خدای تبارک و تعالی ماندنی است. من از آقای بنی صدر می خواهم 

یاســت جمهور در اخاق  یاســت جمهور و بعد از ر که مابین قبل از ر

روحی شان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است 1.

در همین رابطه امام حسین در ضمن نامه اى براى محمد بن 

حنفیه چنین می فرماید:

الى محمد بن على و  »بســم اهلل الرحمن الرحیم، من الحســین بن على 

مــن قبله من بنی هاشــم، اما بعــد فكان الدنیا لم تكــن و كان الاخره 

لم تزل و السلام؛ نامه اى است از حسین بن علی به محمد بن علی 

که دنیا اصا وجود نداشــته و  و دیگــر بنی هاشــم. اما بعــد، مثل این 

آخرت همیشگی و دائم بوده و هست2.«

3ـ جهالت و پذیرش شبهات

کورکورانه شبهات  ســومین عامل والیت ستیزی جهالت و پذیرش 

که توانســت جریانی را  اســت. در جریان عاشــورا مهم ترین شــبهه ای 

که ســالیان طوالنی  کهنه ای بود  در برابر آن حضرت قرار دهد، شــبهه 

1. صحیفه امام. ج 12. ص 141.
یارات، 75. 2. کامل الز
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گروهی را در برابر اهل بیت قرار داد. آن شــبهه، شــبهه دخالت 

که تا ده ها سال پیروان فرقه  امام علی در ماجرای قتل عثمان بود 

ی می کردند1.  از آن پیرو عثمانیه 

رواج شــبهه حکمیــت در جنگ صفین به دلیل جهل ســپاهیان، 

را در پی داشت. امام  عدم نصرت 

»جنگ صفین یک مثال عیان    

کردن قرآن نیزه  بر  مکر 

پایان     تا  بود  یک قدم مانده 

که به مالک رسید این پیغام:

را علی تنهاست     برسان خویش 

افتاده کار  به  دست فتنه 

باز لشکر سوار جهل شده     

افتاده در پیاده نظام« شورش 

گر در شهر وجامعه  که ا کرم دستور می دهد  خداوند به پیامبر ا

گوش می دهند و یا بســیار  که یا بســیار به حرف دروغ  گرفتی  ای قرار 

کن و سپس  کار را انجام بده: اول حکم خدا را اجرا نزول خواراند، دو 

کن. در این صــورت هیچ ضرری به  گــر نتوانســتی آن محیــط را ترک  ا

نخواهد رسید.

کربال، حممدرضا  واقعه  در  عثمانیه  تفکر  بازتاب  کتاب  به  کنید  رجوع  بیشتر  مطالعه  1.برای 
هدایت پناه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هبار93.



124

▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

ْو 
َ
أ َبْیَنُهْم  ْم 

ُ
َفاْحك َفِإْن َجاُءوَك  ــْحِت  ِللُسّ وَن 

ُ
ال

ّ
َك

َ
أ ِذِب 

َ
ك

ْ
ِلل اُعوَن   »َســَمّ

ْم 
ُ

ْمَت َفاْحك
َ

ِإْن َحك وَك َشْیًئا َو
ّ

ْن َیُضُر
َ
ْعِرْض َعْنُهْم َو ِإْن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفل

َ
أ

ُمْقِسِطینَ؛ آنان فوق العاده ِشنوای دروغ 
ْ
 ال

ّ
َه ُیِحُب

ّ
 الَل

ّ
ِقْسِط ِإَن

ْ
َبْیَنُهْم ِبال

گر  اند ]با آنکه می دانند دروغ است و[ بسیار خورنده مال حرام؛ پس ا

کن، یا  نــزد تــو آمدند میان آنان ]در آنچه تــو را داور قرار دادند[ داوری 

ی برتابی هرگز  گر رو ی برتاب. و ا کنی[ از آنان رو گر نخواستی داوری  ]ا

کردی به عدالت  گر میانشان داوری  یانی به تو نمی رسانند. و ا هیچ ز

را دوست دارد1.« کن؛ زیرا خدا عدالت پیشگان  داوری 

کلمه ای  امیرالمومنین فرمود:»رب كلمة سلبت نعمة؛ چه بسا 

کدام نعمــت باالتر از نعمت  کــه نعمتی را از انســان ســلب می کند.« 

امامــت و والیــت؟ پذیرش یک دروغ، یک حدیــث غلط می تواند راه 

انســان را از مســیر والیت جدا ســازد و جامعه را تا مرز پذیرش والیت 

گر قدرت  که ا کرم دستور می دهند  شیطان برساند. خداوند به پیامبر ا

گناه اجتماعــی را ندارد و نمی توانــد حکم الهی را  مقابلــه بــا این دو 

که  کــه عواقب بســیاری در پیش دارد  کند آنــرا ترک نماید. چرا  اجــرا 

حتی ممکن است شامل پیامبر هم بشود. 

گرامی  که خداوند پیامبر  این آیه شــریفه بســیار تأمل بر انگیز است 

گرفتــن در محیط  کــه متصــل بــه منبــع وحی اســت از قــرار  اســام را 

1. آیه 42 سوره مائده.



▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪ ▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

125

رواج دروغ ها تهمت ها بر حذر می دارد، اما بســیاری از مســلمانان با 

گوها و تهمت زننده ها را وارد خانه خود می کنند و  اختیار خود، دروغ 

که ماهواره ها و رسانه های  کنند  ترجیح می دهند در فضایی زندگی 

بــه القــای دروغ هــا و تهمت هــا  بــه صــورت شــبانه روزی  اســتکباری 

مبادرت می ورزند.

ما فتحعلی ســلطان آبــادی)1318 ق( روزی به همراه فرزندش به 

کــه در میانه راه به جایی ایســتادیم  مســافرتی مــی رود. فرزند می گوید 

کنیم. از  کنیم و شــب را در آنجا بمانیم تا فردا حرکت  که اســتراحت 

ابتدای ورود ما به این شــهر پدرم مرحوم ما فتحعلی ســلطان  همان 

گرفته، نفســم باال نمی آید.  گفتند: حالم بد اســت و ســینه ام  آبادی 

کنید. ان شــاءاهلل حالتان  کردم پدر جــان! قدری اســتراحت  عــرض 

گذشت تا اینکه پدرم دوباره مرا صدا  بهتر خواهد شــد. یک ســاعتی 

کن تــا قبل از غروب آفتاب شــهر  زدنــد و فرمودنــد: وســایلت را جمع 

کــردم چرا؟ فرمودند: اصــرار نکن دلیلش  کنیــم. هرچه اصرار  را تــرک 

گذشــت تا  یم.  کن و هر چه ســریع تر برو را نمی گویم. وســایل را جمع 

که به من فرمــود: می دانی در آن  اینکــه روزهــای پایانی عمر پــدرم بود 

که  گذشت؟ دیدم آن منطقه پر از دود و سیاهی است  روز به من چه 

گرفته است! از دروغ و تهمت پرشده است و سنگینی آن نفس مرا 
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4ـ راحت طلبی

حضــرت زهرا یکــی از دالیل عدم نصــرت امیرالمؤمنین را 

راحت طلبی آنان عنوان نمودند و فرمودند: »الا قد ارى ان اخلدتم الى 

الخفض، و ركنتم الى الدعة، فعجتم عن الدین، و مججتم الذى و عیتم و 

کرده اید و  که به تن آسانی خو  دسعتم الذى سوغتم؛ ما جز این نیست 

به ســایه امن و خوشــی رخت برده اید، از دین خسته اید و از جهاد در 

کار نبسته1.« را شنیده  و آنچه  راه خدا نشسته اید 

رســیدن به زندگی ســعادتمندانه تاش و پشــتکار می طلبد. »بقدر 

الکــد تکتســب المعالــی« عاقبت راحت طلبــی و عدم نصــرت امام 

سرنوشتی جز عذاب و شقاوت دنیا و آخرت را در پی نخواهد داشت. 

یکــه راحــت طلبی بنی اســرائیل آنها را در زمــره قاعدین قرار  همانطور

را پیشرو نداشتند. داد و سرنوشتی جز سرگردانی چهل ساله 

َك 
ّ
نَْت َو َرُب

َ
َبًدا َما َداُموا ِفیَها َفاْذَهــْب أ

َ
َها أ

َ
ــْن َنْدُخل

َ
ا ل

ّ
ِإَن ــوا َیا ُموَســی 

ُ
»َقال

گفتند: ای موســی! تا آنــان در آنجایند، ما  ــا َهاُهَنــا َقاِعُدوَن؛ 
ّ
ا ِإَن

َ
َفَقاِتــل

ید ]بــا آنان[  تــو و پــروردگارت برو هرگــز وارد آنجــا نخواهیــم شــد، پس 

ایم2.«  کار[ در همین جا نشسته  پایان  ]تا  که ما  بجنگید 

ى 
َ
َس َعل

ْ
ا َتأ

َ
ْرِض َفل

َ
أ

ْ
ْرَبِعیَن َسَنًة َیِتیُهوَن فِى ال

َ
ْیِهْم أ

َ
َمٌة َعل َها ُمَحَرّ

ّ
 َفِإَن

َ
»َقال

کیفر نافرمانی  َفاِسِقیَن؛ ]خدا[ فرمود: این سرزمین مقدس ]به 
ْ
ال َقْوِم 

ْ
ال

1. بالغات  النساء، ص26.
2. آیه 24 سوره مائده.
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از خواسته های حق[ تا چهل سال بر آنان حرام شد، همواره در طول 

گروه  ایــن مــدت در زمیِن ]ســینا[ ســرگردان خواهند بود، پس بــر این 

نافرمان وبدکار غمگین مباش1.«

گنج نیست    بود  کاهل  که  را  »کسی 

اندر جهان سود بی رنج نیست« که 

گر جمهوری اسامی هم طی هشت سال بدون همت و رشادت  ا

کشــورهای  کشــور نمــی داد، و همچــون برخی از  مــردم تــن به دفاع از 

یمی  کودتا می شــد، رژ راحــت طلــب عرب طی چنــد ســاعت در آن 

گاه نامــی از ایران باقــی نمی ماند. ایران اســامی  تغییــر می کــرد هیچ 

که  ایــن درس را از رهبــر خود حضرت امام خمینی آموخته اســت 

کشــور  بــه قتل، علیرغــم تبعیدهای مکرر به  علیرغــم زنــدان و تهدید 

های ترکیه، عراق و فرانسه، و علیرغم به شهادت رساندن فرزندشان 

از آرمان های اسامی دست  آیت اهلل شهید سید مصطفی خمینی، 

نکشیده است.

انقاب اسامی ایران جنگ هشت ساله با همت و تاش پشت سر 

که  کم نشد. اما سوال آنست  ک  گذاشت و حتی یک وجب از این خا

آیا در عرصه جنگ فرهنگی و اقتصادی هم این همت و تاش وجود 

دارد؟ نصرت امام در هر شرایطی همت و تاش مضاعف می طلبد. 

1. آیه 26 سوره مائده.
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 ابالفضل العباس نمونه واالی والیت پذیری در عاشــورا حضــرت 

یارت آنحضرت می خوانیم: که در ز هستند 

که تو سســتی  ْل؛ شــهادت می دهم 
ُ
ــْم َتْنك

َ
ــْم َتِهــْن َو ل

َ
ــَك ل

َ
ّن

َ
أ ْشــَهُد 

َ
»أ

نایستادى1« باز  و  یدى،  نورز

انتخاب 5ـ اشتباه در 

آنان در  از امام و شقاوت انسانها، اشتباه  از عوامل دور شدن  یکی 

انتخاب صحیح اســت. در روز قیامت وقتی اهل بهشــت و دوزخ از 

هم جدا می شــوند، شیطان برای تمســخر اهل دوزخ به آنها می گوید: 

کردید و دعوت  خداونــد هم به شــما وعده حق داد اما شــما آنرا رهــا 

که اآلن در آن به ســر می برید نتیجه  مــرا اســتجابت نمودیــد. دوزخی 

انتخاب خودتان است.

ْم 
ُ

َحِقّ َوَوَعْدُتك
ْ
ْم َوْعَد ال

ُ
َه َوَعَدك

ّ
 الَل

ّ
ِإَن ْمــُر 

َ
أ

ْ
ا ُقِضَی ال َمّ

َ
ــْیَطاُن ل

ّ
 الَش

َ
»َو َقال

ْم َفاْسَتَجْبُتْم 
ُ

ْن َدَعْوُتك
َ
ا أ

َّ
َطاٍن ِإل

ْ
ْم ِمْن ُسل

ُ
ْیك

َ
ْم َو َما َكاَن لَِى َعل

ُ
ْفُتك

َ
ْخل

َ
َفأ

ْنُتــْم ِبُمْصِرِخَیّ 
َ
أ ْم َوَما 

ُ
َنــا ِبُمْصِرِخك

َ
أ ْم َما 

ُ
ْنُفَســك

َ
أ وُموا 

ُ
وُمونِى َول

ُ
ا َتل

َ
َفــل لِــى 

ِلیٌم؛ و 
َ
ُهْم َعــَذاٌب أ

َ
اِلِمیــَن ل

ّ
 الَظ

ّ
ُتُموِن ِمْن َقْبــُل ِإَن

ْ
ْشــَرك

َ
ِإنِّــى َكَفــْرُت ِبَمــا أ

کار ]محاســبه بندگان[ پایان یافته  که  شــیطان ]در قیامت[ هنگامی 

]به پیروانش[ می گوید: یقینًا خدا ]نسبت به برپایی قیامت، حساب 

بندگان، پاداش و عذاب[ به شما وعده حق داد، و من به شما وعده 

یارت حضرت عباس بن عیل بن ایب طالب 1. مفاتیح اجلنان، خبش دوم:در ز
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که وعده  دادم ]که آنچه خدا وعده داده، دروغ اســت، ولی می بینید 

خدا تحّقق یافت[ و ]من[ در وعده ام نسبت به شما وفا نکردم، مرا بر 

کردم ]به دعوتی  طی نبود، فقط شما را دعوت 
ّ
شما هیچ غلبه و تسل

دروغ و بی پایه[ و شما هم ]بدون اندیشه و دقت دعوتم را[ پذیرفتید، 

کنید، نه مــن فریادرس  پــس سرزنشــم نکنیــد، بلکه خــود را ســرزنش 

شــمایم، و نه شــما فریادرس من، بی تردید من نســبت به شرک ورزی 

کــه در دنیــا درباره من داشــتید ]کــه اطاعت از مــن را هم چون  شــما 

اطاعت خدا قرار دادید[ بیزار و منکرم؛ یقینًا برای ستمکاران عذابی 

ک است1.« دردنا

واقعه عاشــورا عرصه انتخاب ســعادت یا شــقاوت انســانها بود. به 

یاد، عمر بن سعد بن ابی وقاص را به حکومت  شهادت مورخین ابن ز

که عمر  ری منصوب نمود. ضمنا چهار هزار سرباز تجهیز شده بودند 

یت محوله به جنگ با مردم دیلم بپردازد  بن ســعد ضمن ایفاء مأمور

گزارش آن را برای ابن  گردیــد و حر  کربا  و چــون امام حســین وارد 

گفت: »ســر الیه فاذا  یاد به عمر بن ســعد  یــاد فرســتاد عبیــداهلل بن ز ز

الى عملك.« فرغت فسر 

کن وقتی از او فارغ شدی آن  کار حسین را تمام  »یعنی اول برو 

برو.« گاه به سوی محل خدمت خود )ری( 

1. آیه 22 سوره ابراهمی.
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کار معاف دار! از این  عمرسعد: مرا 

کن! به ما رد  را  یاد: بسیار خوب فرمان حکومتی  ز ابن 

که چنین انتظاری نداشــت و فکــر انصراف از حکومت  عمرســعد 

ری در مخیله اش خطور نمی کرد دچار حیرت شــد و لذا یك شــب 

مهلت خواست و با اطرافیان خود به مشورت پرداخت همه او را منع 

را می خواند: و این اشعار  بود  را در فکر  او تمام شب  کردند. 

انى لواقف     افكر فى امری على خطرین لا ادری و  »فو اهلل 

کدام یك از این دو امر خطیر را برگزینم. که  پس بخدا قسم متحیرم 

الری منیتی      ام أرجع مذموما بقتل حسین أاترك ملك و 

کنم یا دســت به  ی من اســت رها  که مورد اشــتیاق و آرزو آیا ری را 

برگردم با مذمت فراوان به خانه  و  بیاالیم  خون حسین 

الری قره عین التی لیس دونها  حجاب و ملك  النار  و فى قتله 

گریزی از آن نیست اما  که  کشتن حسین آتش جهنم است  جزای 

نور چشم من است1« حکومت ری هم 

که نصرت و همراهی با امام خود را برگزیدند؛  کسانی  در مقابل نیز 

زندگــی ســعادتمندانه ای برای خویش برگزیدنــد. یکی از آنها جناب 

کــه وقتی خــود را بیــن آتــش جهنم و بهشــت دیــد، انتخاب  حــر بــود 

برگزید.  را  صحیحی داشت و مسیر سعادت 

خّیــُر نفســی بیَن الجّنــِة والّنــاِر، ولا أختاُر على 
ُ
: إنّــى َواهلِل أ  الحــّرُ

َ
»فقــال

1. مقاتل الطالبنی ص 112.
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قت1.« عُت وُحّرِ ُقّطِ و 
َ
َول  ،

ً
ة شیئا الجّنَ

یم  همه ما در طول زندگی فردی و اجتماعی خود انتخاب هایی دار

کــه نتیجه ســعادت یا شــقاوت مــا را در پی خواهد داشــت. از میان 

که ممکن است مسیر زندگی یک جامعه را تغییر دهد  انتخاب هایی 

یخ  از اهمیــت واالیــی برخودارتر اســت. انقاب اســامی، در طول تار

چهل سال از عمر با برکت خویش، لطمات بسیاری از انتخاب های 

که بر اثر برخی از انتخاب های ناشایست، امام  اشــتباه خورده اســت 

جامعــه از خداونــد طلب مــرگ نمود. حضــرت امــام خمینی طی 

نامه ای در مورخه ۶ فروردین ۱۳۶۸ این چنین می نویسند:

»بســم اهلل الرحمــن الرحیم ،جنــاب آقای منتظری ، بــا دلی پر خون و 

کلمه ای برایتان می نویسم تا مردم روزی در جریان  قلبی شکسته چند 

گیرند... و اهلل قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم،  امر قرار 

که مدیر و مدبر نبودید...  ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم 

و اهلل قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم 

خوبی می دانستم. و اهلل قسم، من رای به ریاست جمهوری بنی صدر 

که  ندادم و در تمام موارد نظر دوســتان را پذیرفتم... از خدا می خواهم 

به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از 

این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد. ما همه 

یخ الطبری - الطبری - ج 4 - ص 325. 1. تار
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که چیزی نداریم، هر چه هســت  راضی هســتیم به رضایت او؛ از خود 

اوست. و السام. یکشنبه 6/ 1/ 68روح اهلل الموسوی الخمینی 1.«

معیار های انتخاب اصلح

کارهای خطیر به دست افراد فرومایه رساندن جامعه  نتیجه سپردن 

به قهقرا و حضیض ذلت است. 

کارهای خطیر به فرومایه     ندهد هوشمند روشن رای             

کارگاه حریر« به  نبرندش  بافنده است           گر چه  ا یا باف  بور

1ـ تقوا

تقوا  یتی امام  از انسان بی تقوا هر نوع خباثتی سر می زند. مدل مدر

محور است. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:

کــه: »لــو لا الّتقــى لكنت  در یــک جملــه     ای از حضــرت نقــل شــده 

گر تقوا دســت و پای مــرا نمی     بســت، از همه     ی آحاد  ادهــی العــرب«؛ ا

و مــکاران عــرب، مکــر و حیلــه را بهتــر بلد بــودم. یک جــای دیگر در 

یه بــه دهــاء و مکر در  یــه بــا خــودش چــون معاو مقــام مقایســه     ی معاو

که نقل شــده، فرمــود: »و اهلَلّ  حکومــت معــروف بــود به حســب آنچــه 

یــه از مــن زرنگتر نیســت. منتهــا علی  یــة بأدهــی مّنــی؛ معاو مــا معاو

کنــد؟« وقتی بنای بــر رعایت تقوا و رعایت اخاق دارد، دســت  چــه 

http:// :از صفحه 330 تا صفحه 332. بیشتر خبوانید ، 1. جلد 21 صحیفه امام مخیین
4196/emam.com/posts/view
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که نبود،  و زبانــش بســته اســت. روش امیرالمؤمنین این اســت. تقــوا 

دست و زبان انسان باز است، می تواند همه چیز بگوید، خاف واقع 

می توانــد بگوید، تهمــت می تواند بزند، دروغ به مردم می تواند بگوید، 

نقض تعهدات می تواند بکند، دلبستگی به دشمناِن صراط مستقیم 

کند. وقتی تقــوا نبود، اینجــوری اســت. امیرالمؤمنین  می توانــد پیــدا 

کردم  با تقوا اختیار  کردم،  با تقوا انتخاب  می فرماید: من سیاســت را 

کارهای  که در روش امیرالمؤمنین، مکاری و حیله     گری و  این اســت 

کیزه است1.« پا و این چیزها وجود ندارد؛  کثیف 

ایشــان در جــای دیگــری تقــوا و تدیــن را از الزمه تصــدی مناصب 

حکومتی می دانند: 

آدم  باشــد.  بایــد متدیــن هــم  نیســت؛  کافــی  تنهــا هــم  »کارآمــدی 

که یک وقت  کم اســت. آن متدینهایــی  متدیــن، احتمــال خیانتش 

دچار لغزش می شوند، اّول تقوای خودشان را از دست میدهند؛ بعد 

این لغزش به سراغ آنها میآید. پس، باید متدین و باتقوا هم باشند تا 

کنید2.« آنها اعتماد  به  کشور  کارهای این  برای  بتوانید 

از فهم و درک سیاسی 2ـ بهره مندی 

کشــور را  »نماینده باید دارای فهم و درک سیاســی باشــد و مســائل 

1. خطبه های مناز مجعه ی هتران1388/06/20
2. بیانات در دیدار اقشار خمتلف مردم- 1378/11/13
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بفهمــد؛ هــم مســائل خارجــی و توطئه های دشــمنان را و هم مســائل 

که  کشــور را؛ این طور نباشــد  داخلــی و نیازهــای مردم و اولویت های 

کنند، شــعاری بدهند  بــدون رعایــت اولویت ها، مســئله ای را مطرح 

کنند. نماینده باید احســاس  و بــرای ملــت و دولت مشــکل درســت 

گر نماینده ای به مجلس  دلسوزی و وجدان سیاسی داشته باشد1.« »ا

را نداشته باشد؛ فاقد هوشمندی،  کشور درک الزم  از مسائل  که  برود 

کار  گاهی، ســواد و معرفت الزم باشــد، به درد نمی خورد. نمایندگی  آ

مّهمی است2.«

3ـ جهادی باشد

کردم: آل  گوید: روزی بــه امام صادق عرض  معلــی بن خنیس 

کــه دارنــد بیــاد آوردم و با خود  فان)بنــی عبــاس(و نعمــت هایــی را 

گــر ایــن نعمــت برای شــما میبــود، ما هــم با شــما در عیش و  گفتــم: ا

خوشی بودیم.

ُفــلَاٍن َو َما ُهْم   
َ

ُت ِفَداَك َذَكْرُت آل
ْ
 ُجِعل

ً
ِه ع َیْومــا لّلَ

َ
ا بِــى َعْبِد 

َ
ــُت ِلأ

ْ
»ُقل

 َهْیَهاَت 
َ

ْم َفَقال
ُ

ِعْشــَنا َمَعك
َ
ْم ل

ُ
ْیك

َ
ِإل ْو َكاَن َهَذا 

َ
ُت ل

ْ
ِعیِم َفُقل لّنَ

َ
ا ِفیــِه ِمَن 

ْیِل َو ِســَیاَحَة 
َّ
لل

َ
ا  ِسَیاَســَة 

َ
ِإلّا ْو َكاَن َذاَك َما َكاَن 

َ
ْن ل

َ
أ ِه  لّلَ

َ
ا َو  َما 

َ
أ ى 

َّ
َیا ُمَعل

یْــَت 
َ
َرأ َفَهــْل  ــا  ِوَی َذِلــَك َعّنَ َفــُز َجِشــِب 

ْ
ل

َ
ا ْكَل 

َ
َخِشــِن َو أ

ْ
ل

َ
ا ْبــَس 

ُ
َهــاِر َو ل لّنَ

َ
ا

1. بیانات در خطبه های مناز مجعه هتران، 1371/01/07.
2. بیانات در خطبه های مناز مجعه )19 رمضان 1416(- 1374/11/20.
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 َهِذِه؛ فرمود: هیهات، ای معلی 
َ
ِإلّا ِنْعَمــًة  ى 

َ
ُه َتَعال لّلَ

َ
ا َرَها  ُظلَاَمــًة َقّطُ َصّیَ

گــر چنین میبــود)و ما حکمفرما بودیم(برای ما جز نگهبانی شــبانه و  ا

تــاش روزانــه و پوشــاك زبر و درشــت و خوراك ســخت و بی خورش، 

که هرگز  تو دیده یی  آیا  برکنار شد.  از ما  امر  از این رو آن  چیزی نبود، 

خــدای تعالی بردن حقی را جز این نعمت قرار دهد؟ )یعنی تعجب 

کرده، بر مسند ما نشسته  که بنی عباس حق ما را غصب  اینجاست 

اند، ولی در حقیقت ظلم آنها نسبت بما نعمتی است برای ما، زیرا 

گردن ما ساقط نموده است(1.« که نگهبانی شبانه و تاش روزانه را از 

مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد:» در بخشــهای مختلــف، مدیرّیت 

جهــادی را دنبــال بکننــد. مدیرّیت جهادی به معنــای بی انضباطی 

کردن، شب وروز نشناختن و دنبال  با تدبیر حرکت  ُپرکاری،  نیست؛ 

گرفتن، این معنای مدیرّیت جهادی است2.« را  کار 

4ـ جوان باشد

إسماعیل بن عبد الخالق می گوید:

َتْیَت 
َ
أ ْسَمُع 

َ
أ َنا 

َ
أ َو  ْحَوِل 

َ
أ

ْ
ال َجْعَفٍر  بِى 

َ
ِلأ  

ُ
َیُقول   ِه  الّلَ َعْبِد  َبا 

َ
أ َسِمْعُت   «

ْمِر َو 
َ
أ

ْ
ى َهــَذا ال

َ
ــاِس ِإل یَْت ُمَســاَرَعَة الّنَ

َ
 َكْیَف َرأ

َ
: َنَعــْم َقــال

َ
َبْصــَرَة َفَقــال

ْ
ال

 
َ

َقِلیٌل َفَقال
َ
ــوا َو ِإّنَ َذِلَك ل

ُ
َقْد َفَعل

َ
َقِلیٌل َو ل

َ
ُهْم ل

َ
ِه ِإّن  َو الّلَ

َ
ُهــْم ِفیــِه َقــال

َ
ُدُخول

1. الکایف )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص 410.
باجیان شریق1396/11/29. 2. بیانات در دیدار مردم آذر
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ى ُكّلِ َخْیٍر؛ شنیدم امام صادق به 
َ
ْسَرُع ِإل

َ
ُهْم أ

َ
ْحَداِث َفِإّن

َ
أ

ْ
ْیَك ِبال

َ
َعل

کرد:  که به بصره رفتی؟ عرض  ابو جعفر چپ چشــم فرمود: می شنوم 

آرى. امام فرمود: شتاب مردم را در پذیرش شیعه چگونه یافتی؟ 

کوشــش  گر چه  کرد: بخدا ســوگند آنها اندکند و ا او در پاســخ عرض 

کوشش آنها هم ناچیز است. حضرت فرمود: به  هم می کنند ولی 

کار خیرى شتابان ترند1.« آنها به هر  که  ید  آور ى  جوانان رو

کــه: »علیكم  مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: »در روایات ما هســت 

گــر  ا بخصــوص  کنیــد.  توّجــه  کارهــا  همــه ی  در  یعنــی  بالاحــداث«؛ 

کــه  کمــاالت فکــری باشــند  کســب  جوانــان، اهــل علــم و معرفــت و 

عمًا قشــر دانشــجو، دانش آموز و طلبه در جامعه ی ما این گونه اند به 

کارها ســزاوارترند. در این صورت، قشــر جوان  کردن در همه ی  توّجــه 

در دانشــگاهها، حوزه های علمّیه و مدارس، قشــر ممتازی از جهات 

گاهی  گون است. در سیاست، حرکات پیش برنده ی جامعه و آ گونا

ها نیز همین طور است. اما باالتر از همه، آن نکته ی معنوی و روحی 

الهی است2.« و  گرایش عرفانی  و آن 

1. الکایف، ثقة االسالم کلیین، ج 8، ص 93، ح 66.
یان  - 1374/08/10 2. :بیانات در دیدار مجعی از دانش آموزان و دانشجو
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مجموعه فیش های سخنرانی 

حجت االسالم و المسلمین استاد ماندگاری
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فیش 1: فرمول حیات جاودانه

مقدمه:

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم  ِه َوِللَرّ
ّ
ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِلَل

َّ
َها ال

ّ
ُی

َ
قرآن می فرماید: »َیا أ

کســی اجابــت درگاه خدا و رســول  ــْم« خــدا می گویــد: هر 
ُ

ِلَمــا ُیْحِییك

بکنــد حیات بــه آن می دهم. حیات در این آیــه، اصا حیات نباتی 

که موجودات دیگر هم دارند،  و حیات حیوانی نیســت، چون این را 

نباتات حیات دارند، حیوانات هم حیات دارند، انسانها هم عاوه بر 

انسانی هم دارند. نباتی و حیات حیوانی، یک حیات  حیات 

که منظور این آیه اســت، »حیات جاودانه« اســت. حیات  حیاتی 

که در آن مرگ نیست. واقعی است، حیاتی است 

گر من و شما دعوت خدا و رسول را بپذیریم و پیوندمان با خدا و  ا

رسول مستحکم تر بشود، قطعًا حیات پیدا می کنیم،چون اصا خدا 

که من و شــما را احیا بکند، خدا برای احیای من و شماســت.  آمده 

بــرای احیای من و شــما مبعوث شــده اســت، بعثــت وجود  پیغمبــر 

برای حیات واقعی من و شما است. نازنین پیغمبر 

نیاز دارد: اجابت دعوت پیغمبر سه مرحله 

1.فهم کنیم دعوت پیغمبر را و برویم ببینیم پیغمبر چه فرموده است.

کنیم. را رعایت  الهی دعوت پیغمبر  2.حدود 
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بایستیم. تا آخر عمر پایش  کنیم  3.استقامت 

نتیجــه: پــس با عمل به ســه مرحلــه فوق، قطعــا خداوند بــه ما نیز 

اولیا حیات  انبیا و  که به شــهدا و  حیات جاودانه می دهد همچنان 

جاودانه داده است.

ک شهید  شاهد: شهید محمد رضا شفیعی: بعد از 16 سال پیکر پا

کشــور عراق برگرداندند، ولی انگار تازه شــهید شــده بود و بعد از  را از 

ایــن همه ســال هیچ تغییری در بدن او ایجاد نشــده بود. همیشــه با 

که: محمدرضا در پناه چه فرمولی به این حیات  خودم می اندیشیدم 

گناه مانده  گودال غفلت و  جاودانه رسیده است؟ در حالیکه ما در 

ایــم و متعفــن از معصیت شــده ایم! تا اینکه روزی مــادرش را دیدم و 

پرسیدم. مادر شهید پاسخ داد: » او همواره اهل نماز و طهارت بود و 

هیچگاه وضو و غسل جمعه اش ترک نمی شد. ضمنًا ُعلقه شدیدی 

گریه داشت«. به امام حسین)ع( و روضه و  هم 
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فیش 2: والیتمداری راه حفظ امانت نفس

مقدمه:

هِلها. نساء/ 53. من 
َ
أ ِإلی  ماناِت 

َ
وا األ

ّ
ُتَؤُد ن 

َ
أ َیأُمُرُکم  اهلَلَّ  ِإَنّ  • قرآن: 

کرده به  و شما خودمان امانت الهی هستیم. خدا من و شما را خلق 

عنوان یک امانت داده دست من و شما.

کاس  یم یعنی در  •امانــت وجودمــان را باید دســت اهلش بســپار

کنیم )إنما ولیکم اهلل(. نام  الهی ثبت  والیت 

•کاس والیــت الهــی فقط یکی اســت و آن والیت خــدا، پیغمبر، 

و اطیعــوا  امامــان و در عصــر غیبــت والیــت فقهاســت. »اطیعــوا اهلل 

االمر منکم« نساء/59  اولی  و  الرسول 

انسان: ی  مسیر های پیش رو

کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من  1.مسیر سعادت: »و الذین 

ید،  گر امانت را به دست مرّبی غیر الهی بسپار النور الی الظلمات«؛ ا

تا جهّنم می برد. را در مسیر ظلمت  انسان 

2.مســیر شقاوت:» اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی 

ید، شــما را در مســیر نور  گر امانت رادســت مرّبی الهی بســپار الّنور«؛ ا

تا بهشت. می برد 

انتخاب هر مسیر: نتیجه 

1.نتیجه والیت الهی بهشــت اســت: »اولئک هم الفائزون، اولئک 
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اولئک اصحاب الجّنه« المفلحون،  هم 

2.نتیجه والیت طاغوت جهنم است: »اولئک اصحاب الّنار فیها 

خالدون«

از ولّی : لزوم اطاعت  دالیل قرآنی 

1. »اهلل ولــی الذیــن ءامنوا یخرجهــم من الظلمات الــی النور« »بقره 

»275/

أنفسهم« »احزاب/6« بالمؤمنین من  اولی  2. »النبی 

ذین یقیمون الصلوة و 
ّ
ذین ءامنوا ال

ّ
3. »انما ولّیکم اهلل و رســوله وال

کعون« مائده/55 الزکوة و هم را یؤتون 

نتیجه:

یم همواره  گر ما هم مانند شهدا، خودمان را دست ولی بسپار پس ا

که  که نتیجه آن بهشت است. شهدا  در مســیر سعادت خواهیم بود 

که مربی آن  کاس والیــت الهی  در عصــر غیبت بودند، رفتند ســراغ 

کردنــد و امانت را دســت صاحبش  حضــرت امــام بــود، ثبت نــام 

ســپردند، ولــی متأســفانه بعضی هــا همین زمــان هم دوســت ندارند 

امانت را دست صاحبش بسپارند. 

شاهد:

کبری آالشتی:  1.شهید محمود ا

کارهایتــان و مشــکات و مصیبــت هــا بــر اهلل  »ای پــدر و مــادر در 
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کرد.  کننــدگان به خود را یــاری خواهد  کــه اهلل اعتماد  کنیــد  اعتمــاد 

که صالحیــن از او اطاعــت می کنند  امــام یــا بعــد از او هــر ولی فقیــه 

که این اطاعت واجب اســت و اطاعــت ولی فقیه  کنیــد  را اطاعــت 

اطاعــت از رســول خداســت و اطاعــت از رســول خدا اطاعــت از اهلل 

است.«

2. شهید مجید محمدی:

کــه رفتیم. مادری پیر دارم و زنــی و 3 بچه قد و نیم قد. از دار  »مــا 

گر والیت فقیه را  دنیا چیزی ندارم اال یک پیام. یقه تان را می گیریم ا

ید.« تنها بگذار

کری: با 3.شهید حمید 

که مــورد رضایت خداونــد متعال  »یقیــن بدانیــد تنها اعمال شــما 

کــه تحت والیت الهی و رســولش  گرفت اعمالی اســت  قــرار خواهــد 

و امامــش باشــد بنابراین در هر زمان و هــر موقعیت همت به اعمالی 

و امامت باشد.« تأیید رهبری  که مورد  ید  بگمار

4.شهید علی صمدیان )مسئول واحد فرهنگی لشکر5 نصر(:

یخ به سان شما را به جز در یک برهه از  که تار »و اما شما حزب اهلل 

یسمان محکم، پیوند با والیت  صدر اسام سراغ ندارد، بدانید تنها ر

که راه را یافته و شما را  فقیه است و سپردن تمام هستی خویش به او 

کرده است. خدایا، عمرم فدای یک لحظه بودِن امام.  با خود همراه 
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ید.« او بسپار به  را  پس خود 

5.سردار شهید حاج حسین خرازی:

و  رهبــری  و  ایــران  اســامی  انقــاب  بــه  معتقــد  هســتم  »شــخصی 

الفداه(، در عصر غیبت امام  والیت حضرت امام خمینی)روحی له 

که پشتیبان والیت فقیه باشند.« از مردم می خواهم  زمان)عج(. 

6. سپهبد شهید علی صیاد شیرازی:

و  می دانــم  والیــت  عظیــم  نعمــت  را  خــدا  نعمــت  تریــن  »عظیــم 

را ضمانــت بخــش عاقبــت بخیــری  بــا والیــت  اســتحکام در پیونــد 

کوشیده ام ارادتم  می پندارم و لذا نه تنها با قلب و زبان بلکه در عمل 

را به والیت به ثبوت برســانم و از خداوند متعال مســألت دارم مرا در 

یاری فرماید.« این مهم 
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کالس والیت فیش 3: فهم دینی، اولین تکلیف 

مقدمه:
وَن )انعام ۵۰(  ُر

َّ
َتَتَفك َفــلَا 

َ
أ َبِصیُر 

ْ
َوال ْعَمــى 

َ
الأ َیْســَتِوی  ُقْل َهْل  قرآن: 

ُموَن )زمر9(
َ
َیْعل ا 

َ
ل ِذیَن 

َّ
ال َو  ُموَن 

َ
َیْعل ِذیَن 

َّ
ال َیْسَتِوی  َهْل 

المعرفه( ) بحار االنوار،ج44، ص196( وف بقدر  )المعر

کارشــناس دین والیت  •شــهدا اهل پرسشــگری از منبــع دین و از 

کس فهم دینی  بودنــد. »فســئلوا اهل الذكــر ان كنتم لا تعلمون« هــر 

بیرون است. از دایره خسارت  کند قطعا در عالم  پیدا 

َبُعونا. )بحار 
ّ
ــْو َعِلُموا َمحاِســَن َكلاِمنــا لَاَت

َ
حدیــث: امــام رضا)ع(: ل

الانوار، ج2، ص30(

الهّیه، سه نوع تکلیف دارد: کاس والیت 

1.درس اول فهم دینی)پرسیدن( 

کردن(  2. درس دوم رعایت دینی)عمل 

3.درس سوم مجاهدت دینی )هزینه دادن(

یم: برو باید سراغ عالمان دین ) منبع وحی(  دو مرحله 

که وارد عملی بشــویم، برای  1. بــرای پیشــگیری )یعنی قبل از این 

اینکه عملمان خالی از اشکال باشد، از عالم دین بپرسم، همچنان 

از طبیب می پرسیم.( از مریضی ها  برای پیشگیری  که 
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گر در مشــکل افتادیــم برای بیــرون آمدن از  2.بــرای درمــان )یعنــی ا

عالم دین بپرسیم.(

نتیجه:

که شــهدا در مدرســه والیت الهّیه اهل پرسشــگری  پــس همچنان 

گــر اهل  کارشــناس دیــن بودنــد. مــن و شــما هــم ا از منبــع دیــن و از 

کارشــناس دینی و پایگاه دینی  پرسشــگری باشــیم و از منبع دینی و 

کس فهم دینی  که مسجد است بپرسیم، فهم دینی پیدا می کنیم. هر 

از خسارت های عالم به دور خواهد بود. داشته باشد 

شاهد:

شهید سید حسین علم الهدی:

یخ قبول  که حسین در رشته تار که: »وقتی  برادر شهید نقل می کرد 

کرد و در همان حال و هوا به ما  شــد، با حالت عجیبی خوشــحالی 

گذشتگان را  یخ را خوب بلد باشد اشتباهات  کسی تار گر  که ا گفت 

کرد.« تکرار نخواهد 
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کالس والیت فیش 4: رعایت دینی، دومین تکلیف 

مقدمه:

کنــد من از وعــده های الهــی محرومش  کســی رعایت  گــر  •قــرآن: ا

نمی کنم. )رعایت در مقابل محرومیت است(

کنندگان  کثیــر و رعاتــه قلیل؛ روایــت  •حدیــث: » فــاّن رواة العلــم 

کنندگان آن اندک هستند.«  یادند، ولی رعایت  سخنان معصومین ز

الباغه. /خطبه239 نهج 

•قرآن: »من یّتق اهلل یجعل له مخرجا؛ هرکس حدود الهی را رعایت 

باز می کنیم.« برایش  را  راه  و  یم  برایش بن بست نمی گذار کند ما 

•در مدرســه والیتمــداری هرچــه رعایت مــا بیشــتر = محرومیت از 

کمتر. الهی  وعده های 

الهی: سنت خدا در رعایت حدود 

از نعمات و وعده های الهی الهی = بهرمندی  1. رعایت حدود 

الهی از نعمات و وعده های  2.عدم رعایت حدود = محرومیت 

گر ما نیز مانند شهدا در رعایت حقوق و حدود الهی  نتیجه: پس ا

مقیــد باشــیم از آســیب هــای دنیوی و مــادی در امانیــم و به نعمات 

گر حــدود الهی را  کــرد، اما ا و وعــده هــای الهی دســت پیدا خواهیم 

گله  رعایــت نکردیــم و از وعــده های خدا هــم بهرمند نشــدیم، نباید 
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کنیم. را سرزنش  باید خودمان  کنیم، بلکه 

شاهد:

1. شهید غامعلی مهدی زاده:

کــه دایی ما بدون  یــک روز شــهید با موتور ســپاه به منزل آمده بود 

اطاع ایشــان موتور را برداشــته بود. هنگام برگشت، پول مقدار بنزین 

که این متعلق به بیت المال  گفت  گرفت و  مصرف شده را از ایشان 

است.

کبر پیرجمالی: ا 2. شهید 

در محور فاوـ ام القصر او مسؤول قسمتی از خط بود، به دلیل اینکه 

کرده بــود خیلی متأثر بود،  گونــی خالی را تّکه تّکه  خمپــاره ای، چند 

شــب و روز به همه جا سرکشــی می کرد تا مبادا چیزی از بیت المال 

هدر رود./ذوالفقار، ص.30

3. شهید حسینعلی مهرزادی:

گنبد، وســیله ای با خودم می بردم.  که از بهشــهر می رفتم  هر دفعه 

که هم غذا  که زمســتان بود بخاری برقی بردم. زودپز هم بردم  موقعی 

گرم می کردیــم. یک روز  ُتــوی آن درســت می کــردم و هم با آن اتــاق را 

گفت: »هر  گفتم: فانی برای خانه اش شــوفاژ برقی آورده.  به حســین 

کنی، فردای قیامت سبک بارتری«  کمتر استفاده  چی از بیت المال 
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کالس والیت فیش 5: مجاهدت دینی، سومین تکلیف 

مقدمه:

•قرآن: »اّن الذین قالوا ربنا اهلل ثّم استقاموا تتنزل علیهم المالئكه«؛ 

بــرای اینکــه اعمالمــان از دســت نــرود بایــد در راه خــدا مجاهــدت، 

کنیم. پایداری  و  استقامت 

معناى مجاهدت:

و  اســت  »طاقــت«  و  »وســع«  معنــاى  بــه  »جهــد«  مــاده  از  جهــاد 

مجاهــدت بــه معنــاى بکار بــردن آخرین حّد وســع و قــدرت در دفع 

ذین جاهدوا فینا...« )عنکبوت69(
ّ
دشمن است. »وال

1.جهاد با دشمن ظاهرى )جهاد اصغر(: »فیقتلون و یقتلون« )توبه 111(

که جهاد فرهنگی است و بوسیله  کبیر(:  2.جهاد با شیطان )جهاد 

تطع الکافرین  معارف قرآن با انحرافات در جامعه مبارزه می شود. »فا

کبیرًا.«» فرقان 52« و جاهدهم به جهادًا 

کبر( ا با نفس )جهاد  3.جهاد 

آثار استقامت:

ْسَقْیَناُهْم 
َ
أ

َ
ِریَقِة ل

ّ
ى الَط

َ
ِو اْسَتَقاُموا َعل

َ
ْن ل

َ
1. نزول باران رحمت الهی »َوأ

َغَدًقا« )جن16( َماًء 

ُثــَمّ  ــُه 
ّ
الَل َنــا 

ّ
َرُب ذیــَن قالــوا 

َّ
ال  

ّ
2.نــزول مالئکــه در لحظــه احتضــار »ِإَن
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َولا َتحَزنوا« )فصلت 30( ا َتخافوا 
ّ
ل
َ
أ ُة 

َ
الَملاِئك یِهُم 

َ
َعل  

ُ
ل َتَتَنَزّ اسَتقاموا 

ُه ُثَمّ اْسَتقاُموا 
ّ
َنا الَل

ّ
وا َرُب

ُ
ِذیَن قال

َّ
 ال

ّ
3.عدم خوف و حزن در قیامت »ِإَن

َیْحَزُنوَن« )احقاف 13( ُهْم  لا  َو  ْیِهْم 
َ
َعل َفلا َخْوٌف 

ــِة خاِلِدیَن ِفیها َجزاًء 
ّ
َجَن

ْ
ْصحاُب ال

َ
ولِئَك أ

ُ
4. جاودانگــی در بهشــت »أ

وَن« )احقاف 14(
ُ
َیْعَمل ِبما كاُنوا 

که در مدرسه والیت الهی و دینی  نتیجه: پس باید همانند شــهدا 

کــه عاقبت بخیری مهم اســت، تا لحظه آخــر باید دین را  آموختنــد، 

کردیــم ما هم چــون شــهدا عاقبت به  گــر ایــن چنین  کنیــم و ا حفــظ 

کنار  که، یک عمــر  یخ بودنــد  خیــر می شــویم، بعضی هــا در طــول تار

اولیاء خدا بودند، ولی آن لحظه آخر زدند به سیم آخر و اعمال تمام 

به این عمل »حبط«می گوید. که قرآن  را سوزاندند  عمرشان 

شاهد:

بابایی: 1. شهید عباس 

تیمســار بابایی هنگام ســفر حج، به اّتفاق همسرش تا پای پلکان 

هواپیمــا آمــد، اّما همســرش را فرســتاد و خودش برگشــت. همســرش 

گفت :حج واجب است، جهاد  گفت: شما هم واجب الحج هستی. 

کنونی تکلیف من جهاد اســت، به  هم واجب اســت، اّما در شــرائط 

جبهه برگشت و در روز عید قربان به شهادت رسید.
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2. شهید مهدی امینی:

دقایقی بعد، پتوهای باران خورده سنگین می شود و رفته رفته آب 

برتنمان ســنگینی  از مّدتی لباس ها هم  به ســنگر نفوذ می کند. بعد 

می کنــد. انگار همه از آب درآمده باشــند؛ همه چیز به هم می خورد، 

که دیگر نمی توانیم در سنگر بنشینیم. ته سنگر پر آب است.  طوری 

ی بلوک ها  بّچه ها بلوک های سیمانی را در َتِه سنگر می چینند و رو

تخته پاره هایی قرار می دهند. وضِع همه مثل وضع ماست.همه ی 

گلوله به زانویش  گرفته است. بی هوش افتاده است.  سنگرها را آب 

که  کشــیده  ی زمیــن  کــرده و معلــوم اســت آنقــدر خــود را رو اصابــت 

کنده شده است. پوست دستهایش 

3.شهید عیسی خدری:

از  گرمــا  و  ســرما  و  برهنــه  پــای  بــا  و  انــدک  ســن  بــا  بــود  مجبــور  او 

کیلومتر  کند و هــر بار هفت  یگ بســیاری عبور  شــنزارها و تّپــه های ر

بخوانــد.  درس  بتوانــد  و  برســد  روســتا  بــه  تــا  بپیمایــد  پیــاده  را  راه 

از  مدرســه  راه  در  کــه  عیســی  عریــان  و  کوچــک  پاهــای  هــم  هنــوز 

زمســتان  در  و  می انداخــت،  پوســت  و  مــی زد  تــاول  گرمــا  شــّدت 

ِگِل ُرس تــرک بر می داشــت جلــو دیدگانم اســت.  مثــل پوســته هــای 
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برابر حکم خدا فیش 6: تسلیم محض در 

مقدمه:

)أمالــی  ْســِلیم  ُهَوالَتّ ُم 
َ

ْســا ِ
ْ

اإل  المومنیــن امیــر  قــال  حدیــث:   •

که راه نجات، راه اسام  الصدوق، ص: 351(؛ شهدا این را فهمیدند 

است و اسام هم یعنی تسلیم.

• قرآن: » یا ایها الذین آمنوا ال تقدموا بین یدی اهلل و رسوله«)حجرات 

از حکم خدا و ولی خدا. 1( تسلیم محض یعنی پیشی نگرفتن 

برابر حکم خدا: مراتب تسلیم در 

کــه دلیلــش را می فهمیــم )مدالش برنز  1- تســلیم در برابــر حکمــی 

که خودمان می فهمیم  گرفتن  برابر حکم روزه  اســت( مثل تســلیم در 

برایمان مفید است.

که دلیلش را نمی فهمیم )مدالش نقره  2- تســلیم در برابر حکمی 

اســت( مثل تســلیم در برابر حکم دو رکعت بودن نماز صبح و چهار 

را نمی فهمیم. که ما علت آن  رکعت بودن نماز ظهر 

کــه بــه ظاهــر بــا فهم مــا مشــکل دارد  3- تســلیم در برابــر حکمــی 

)مدالــش طــا اســت(: مثــل تســلیم در برابــر حکــم خــروج از مکه به 

دستورخدا.)تســلیم حضــرت ابوالفضــل در برابــر امــام، مدالــش طال 

است.(



162

▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

نتیجه:

گــر مــا نیــز مانند شــهدا در برابــر حکم دیــن خــدا و ولی خدا  پــس ا

تســلیم محــض باشــیم و بــدون چون و چــرا و دخالت فهم و ســلیقه 

گــردن بنهیم، نجــات خواهیم  بــه دســتورات آن  خــود در حکــم دین 

که همانا ســعادت و  یافت و مدال طالی تســلیم در برابر احکام الهی 

یافت می کنیم. را در یست  رستگار

شاهد:

برونسی: 1. شهید عبد الحسین 

گر چه  گفتم: ا حــاج عبد الحســین می گفــت: » یک روز به برادرهــا 

گر ایشان به  من سنم 17-18 سال از فرمانده لشکر بیشتر است، اما ا

ی، به جان  من بگویند: برادر برونســی! همیــن االن باید توی آتش برو

کنم، چــون می دانم در دســتور  حضــرت زهــرا)س( چــون و چرا نمــی 

فرماندهــی نجــات و پیــروزی دیــن نهفته اســت. من به ایــن موضوع 

و این را حس می کنم.« ام  رسیده 

ترابیان: 2. شهید محمد حسن 

که محمد حســن برای مرخصی به  پدر شــهید نقل می کرد: »وقتی 

یارت امام رضا خیلی تنگ  گفت: پدر! دلم برای ز منزل آمده بود. 

کن و برگرد برو جبهه.  یارت  گفتم خوب بیا برو مشهد ز شــده است. 
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یم و امــام فرموده اند جوانــان نباید  گفــت: نــه پــدر! آخه عملیــات دار

گفت و زود برگشت جبهه. چند روز بعد  جبهه ها را خالی بگذارند. 

گرفتن پیکر شهید به  خبر شهادتش را آوردند و قرار شد جهت تحویل 

گشتیم  که شدیم هر چه  یم. وقتی رسیدیم وارد معراج الشهدا  اهواز برو

خبــری از پیکــر محمد حســن نبــود. پس از مدتــی یکی از پاســدارها 

گفت پیکر شــهید شــما اشــتباهًا با شــهدای مشــهدی به  جلو آمد و 

که به مشهد  شــهر مشــهد اعزام شده اســت. آن روزها هر شــهیدی را 

گــرد ضریح امام رضا طــواف می دادند و اینچنین  می بردند رســم بود 

نائل آمد.« آقا  یارت  ی ز آرزو به  که محمد حسن ما هم  شد 
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فیش 7: رعایت شأن امامت و مقتدا قرار دادن ولی، اولین رکن اقتداء 

مقدمه:

تربیت دینی اهل رعایت بودند. و  •شهدا در مدرسه والیت دینی 

•آنها در مرحله رعایت، نســبت به ولی دین ســه دیدگاه را رعایت 

اقتدا به ولی. ( کردند: )پیشوایی ولی، اتصال به ولی، 

کنیم، تمام زندگی مان مثل نماز  گر ما حدود الهی را دقیق رعایت  ا

جماعت می شود.

یارشان بی که اهلل  آنان  شعر:خوشا 

کارشان بی  که حمد و قل هو اهلل    

که دائم در نمازند  آنان    خوشا 

  بهشت جاودان مأوایشان بی

کاری  •در زندگی شــهدا امامت دینی، واقعا امام بود، یعنی در هر 

حکــم دیــن و ولــی دین جلوی آنهــا و در دیدشــان بود و چــون در هر 

کاری دیــن و امامــت دینــی نقشــه راه و الگــوی آنهــا بود توانســتند به 

کنند. را پیدا  راه  خوبی 

اقتدا به ولی دین: ارکان 

َماَم 
َ
أ 1.رعایــت اینکه؛ ولــی باید امام و پیشــوای ما باشــد. »مَقدُکمْ 

ُموِری«
ُ
أ َو  ْحَواِلی 

َ
أ ُکِلّ  إراَدِتی ِفی  َو  َحَواِئِجی  و  َطِلَبِتی 
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2.رعایت اینکه؛ اتصال ما با ولی برقرار باشد و قطع و وصل نشود. 

»و معکم معکم ال مع غیرکم«

اْقَتِدَه« کنیم »َفِبُهداُهُم  اقتدای به ولی نیت  اینکه؛ در  3.رعایت 

کاسبی  گر ما نیز مانند شهدا بتوانیم در ازدواج ما، در  نتیجه: پس ا

ما در تحصیل ما، در ارتباطهای ما، پوشش ما و همه زندگی ما واقعا 

کننــد و حکم آنها بــه عنوان یــک تابلو جلوی  قــرآن و عتــرت امامــت 

گر  چشــم مــا باشــد. شــهدا چنانکه هرکــس در نمــازش مشــکل دارد ا

نمازش را با جماعت بخواند همه چیز رعایت می شــود، شــهدا برای 

کردند  را به جماعت اقتدا  کردن احکام دین، نمازشــان  بهتر رعایت 

و وصل به ولی خدا و دین شدند.

شاهد:

همه بچه ها زمینگیر شده بودند و هیچکس از شدت و سنگینی 

گردان هم  که روحانی  آتش دشمن، توان ادامه رزم را نداشت، به ویژه 

که  گیر و دار  تیر خورده بود و عقب تر از ما زمینگیر شده بود. در این 

کمکی هم نرســیده بودند تقریبا  مهماتــی باقی نمانده بود و نیروهای 

کریز اهلل  گاه دیدیم یک نفر از باالی خا که به نــا همــه مــا نا امید بودیم 

ی زمین قد  گویــان بچه هــا را به ادامــه نبرد فــرا می خوانــد! از رو کبــر  ا

کمال ناباوری روحانی  که در  کشــیدیم و به طرف صدا متوجه شدیم 

که ســفیدی عمامه اش از  که جلوتر از همه در حالی  گردان را دیدیم 
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دور نمایان بود. بچه ها را صدا می زد. با دیدن حاج آقا همه ما جان 

گرفتیم و مجددا به سمت دشمن یورش بردیم و توانستیم محور را  تازه 

کسازی منطقه  که برای پا کنیم. بعد از عملیات  از چنگ دشمن آزاد 

که تیر خورده بــود با پیکر بی جان  رفتــه بودیم، درســت همان جایی 

گر  که ا کردیم. برای همه رفقا ســوال شــده بود  گردان برخورد  روحانــی 

حاج آقا شهید شده پس دیروز توی عملیات اون روحانی خط مقدم 

که توی آن شــرائط بحرانی  کی بوده اســت؟ ســرانجام متوجه شــدیم 

که چاره ای پیــدا نمی کند، چون  گروهان  و آتشــبار دشــمن، فرمانــده 

شــدت ارادت رزمنــده ها را بــه روحانی عقیدتی می دانســت، عمامه 

از زمین بلند  تا بتواند رزمنده ها رو  گذاشته و به خط زده  را به سر  او 

ی: سردار رادان( کند.)راو
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فیش 8: اتصال به امامت دینی، دومین رکن اقتداء

مقدمه:

• اتصــال معنــوی و تقلید از امامت دینی باید مداوم و همیشــگی 

در  کربــا،  در  در مکــه،  امــام رضــا)ع(،  در حــرم  باشــد: )همچنانکــه 

یا،  کنار در جمکران، تو اعتکاف و تو هیئت اتصال برقرار است؛ نباید 

کار و...  کاســبی در محل  کشــورهای خارجی، شــب عروسی، در  در 

این اتصال قطع شود.(

گر اتصال ما قطع بشود، رعایت ما مشکل دار می شود: )وقتی به  • ا

کنیم(  از غیر دین تقلید  یم  دین وصل نباشیم مجبور

• شــهدا چــون اتصالشــان قطــع نشــد و اهل رعایــت بودنــد، باران 

گرفت. را  الهی همه وجودشان  تفضل 

نتیجه:

کــه حتــی در مجلــس دامادیــش  پــور  نیــز ماننــد شــهید ردانــی  مــا 

کــه در همــه مراحل زندگی  هــم اتصالــش را قطــع نکرد و دیگر شــهدا 

کنیــم در زندگی مــان اتصالمان را  اتصالشــان را قطع نکردند، ســعی 

که هرجا  کنند، چرا  قطع نکنیم، آنگاه آنها هم عنایتشان را قطع نمی 

رعایــت ما اتصالش قطع شــد، بــاران تفّضل الهی هم قطع می شــود، 

گــر اتصــال مــا قطــع بشــود دیگــر از ثواب و  همچنانکــه در جماعــت ا



▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪ ▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

169

فضیلت جماعت خبری نیست.

شاهد:

1. شهید حجت االسام عبد اهلل میثمی:

که برای مرخصی به قم می آمــد، در اولین فرصت  مقیــد بــود هربار 

آیــت اهلل بهاءالدینــی برســاند و از محضــر درس  بــه بیــت  را  خــودش 

اخــاق ایشــان بهرمنــد شــود. می گفــت مدتی اســت مســائل دینی از 

گوشم نخورده و احســاس ضعف می کنم. اتصال به  لســان ایشان به 

که ما را حفظ می کند. معارف دین و علمای دین است 

آقاسی زاده: 2. شهید حسن 

کانــادا  او بــه پیشــنهاد آمــوزش و پــرورش بــرای ادامــه تحصیــل بــه 

گرایش راه سازی  رفت. در آنجا در رشته مهندسی راه و ساختمان با 

یس رفتند، او  کــرد. قبل از پیروزی انقاب وقتی امــام به پار تحصیــل 

یس رفت.  کانادا به پار هم همراه عده ای از دانشــجویان ایرانی مقیم 

گر  کــه برگردد درســش را بخوانــد، حتی ا کردند  امــام بــه او نصیحــت 

می تواند ترم اضافی هم بگیرد. با شــروع جنگ به ایران برگشــت و به 

جبهه رفت.
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فیش9: نیت، سومین رکن در اقتداء به امام

مقدمه:

•خیلــی هــا از اول تا آخر با امام جماعــت اتصال دارند، ولی نیت 

که مــن می خواهم این آقا  اقتــدا نکرده اند، یعنی نیتشــان ایــن نبوده 

کنــم )اقتدا به ولــی دین نیز  را امــام خــودم قــرار بدهــم و از او تبعیت 

کــه امــام می کنــد مــن انجام  کاری  همینطــور اســت، یعنــی بایــد هــر 

بدهم.(

کردند؛ چرا  که به امامشــان اقتدا  •همه قشــنگی شــهدا به این بود 

یم به آنها اقتدا نمی  که الگوهای قشنگی مثل اهل بیت دار ما وقتی 

کنیم ســعادت دنیا و آخرتمان تضمین  گر اقتدا  که ا کنیم؟ در حالی 

می شود.

َعَمل« 
ْ
َساُس ال

َ
ُةأ َیّ یشــه عمل اســت. »الِنّ •حدیث: نیت، اســاس و ر

یشــه  )غرر الحکم ص (93؛ عمل بی نیت، مانند درخت بی بن و ر

است و ثمر نخواهد داد. همچنین عمل خوب و بد هم با نیت از هم 

آنهاست.( که در نیت  جدا می شود )مثل فرق قاتل و جراح 

تی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین«  • قرآن: »ان صا

باید خدایی و خالص باشد. کارها  )انعام 162(؛ نیت در همه 
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نتیجه:

پس بیایید ما هم مثل شــهدا به اهل بیت شباهت داشته باشیم، 

کل زندگی ما شــبیه اهل بیت  کاســبی ما، عروســی مــا و در  آیــا واقعا 

که بــه اهل بیت شــبیه تر باشــد قطعًا از  کس  اســت؟ در قیامــت هــر 

گر شــبیه الگوهای غربی  شــفاعت بیشــتری بهره مند می شــود، ولی ا

باشــی معلــوم نیســت ایــن الگوهای غربــی در قیامت ما را شــفاعت 

کنند.

شاهد:

شــهید حاج رضا چراغی )فرماندهان لشکر27 در عملیات مسلم 

بن عقیل(:

بود و مجروح شده  که ترکش خورده  از بس  تو عملیات های قبلی 

بــود، بچه هــا بهش می گفتنــد »آدم آهنــی.« قبل از عملیــات والفجر 

یک، از او پرسیدم: حاجی خودت می دونی تا بحال چند بار مجروح 

کنه تا حاال 11 مرتبه مجروح شدم و نذر  گر خدا قبول  گفت: »ا شدی؟ 

کردم به نیت 12 امام برای دوازدهمین مرتبه شهید بشم.« همانطوری 

آرزوش رسید.  به  تو این عملیات  بود  کرده  که نیت 
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فیش10: اصحاب عاشورایی منتظران مهدوی

اهمیت طرح بحث:

یخ شــاهد  در دوران حیات و زندگی سراســر نور اهل بیت تار

ک و مقدس  انوار پا که در حق این  یادی اســت  ظلمها و ســتمهای ز

کینه توزی ها،  رواداشــته شده است و علت این جنایات چیزی جز 

حســدها، تمایات نفســانی و... نمی تواند باشــد. در این میان نکتۀ 

گاهــی از ناحیه  دردآوری وجــود دارد و آن اینکــه ایــن ظلــم هــا حتی 

یخ خود  برخی از یاوران و دوســتان ایشــان هم مشاهده می شــود و تار

گواه این بی مهری هاست.

گر میشــکند دردی  کس بــه طریقی دل ما می شــکند  بیگانه ا »هــر 

نیست

بیگانــه جــدا دوســت جــدا می شــکند  مــن در عجبم دوســت چرا 

می شکند«

آنها اینگونه عمل  از یاران و اطرافیان  که چرا برخی  درد این اســت 

که  کردند. این مسئله ازاین جهت دارای اهمیت فوق العاده می شود 

که آیا ممکن  یخ این ســؤال مکرر به ذهن مراجعــه می کند  بــا مرور تار

یــم در حق  کــه ادعــای محبــت امــام زمــان مــان را دار اســت مــا هــم 

کنیم؟ آیا این ســیر بی مهری ها و بدعهدی  حضرتــش اینگونه عمل 
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را برای ما شــیعیان و محبان امام عصر)عج( به صدا  ها، زنگ خطر 

که هــر زمان مردم  درنیــاورده اســت؟ اینکــه در روایات ما آمده اســت 

که  آمادگی حضور ولی خدا را داشته باشند او خواهد آمد، جا ندارد 

یم؟ چرا با اینکه  کنیم چرا ما آمادگی حضــور او را ندار از خــود ســؤال 

او نمی شود؟ از  بازهم خبری  اما  را می خوانیم  او  همه 

که مــا امام زمان)عــج( را برای راحتــی خودمان  جــواب این اســت 

که دســت به ســینه اوامر ما را  می خواهیــم. امــام زمانی را می خواهیم 

کــن، بیا و  کنــد. می گوییــم امــام زمان بیا و مشــکات ما را حل  اجــرا 

گفته ایــم: امام زمان  بــرای ما آســایش بیــاور و... آیــا تابه حال با خــود 

کاری برایت انجام دهیم، غمی از غم هایت را  کاش می توانستم  ای 

گاهــی بعضی از ما محبان، خــود درد و غمی  کنیــم و حال آنکه  کــم 

بــرای امام زمان مان هســتیم. توقعــات بی جا، انتظــارات غیرمعقول 

یخ ســبب غربــت و تنهایــی حضرات  کــه در طول تار همیــن هــا بــود 

کســانی  که بــه محتــوای نامه برخی از  معصومیــن شــد. زمانــی 

کــه بــه امام حســین نامــه نوشــتند، نگاه میکنیــم به عنــوان نمونه 

میبینیم: مردم از امام حســین یاری می خواســتند و نوشــته بودند 

ما را یاری ده. از او طلب حمایت می کردند و می گفتند، در برابر ظلم 

کن. حاجات شان را از امام می خواستند  یزید و بنی امیه از ما دفاع 

برآورده شدن حاجات شان می دانستند. راِه  را  امام  و 
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به نظر می رسد، یکی از مشکات عصر حاضر نیز همین است و ما 

یم.  محبین امام حسین نیز چنین انتظاراتی از امام زمانمان دار

گرانی،  کن، مشکل  یشه  می گوییم خدایا با ظهور امام زمانظلم را ر

را مرتفع بفرما! ازدواج  و  اشتغال 

نواقصی دارد: خوبی  و  با امام معصومخوبیها  این شــیوه تعامل 

که او به  که ارتباط با معصوم اســت و می دانیم  اش به این اســت 

اذن خدا می تواند حال مشکات زندگی ما باشد و ما با توسل به او، 

کند؛ اما این رابطه چون نواقص  می خواهیم تا مشکات ما را برطرف 

یادی دارد، حداقلی است. ز

با اهل بیت: ارتباط  آسیب شناسی 

یــادی وجــود دارد، بــه عنــوان نمونه این  در ایــن زمینــه آســیبهای ز

رابطه:

1. یک سویه است؛

ایــن ارتبــاط یــک طرفــه اســت؛ یعنی مــن بــدون اینکــه بگویم چه 

انتظار دارم. او  از  امام جامعه ام دارم، فقط  به  وظیفه ای نسبت 

2. خودخواهانه است؛

گر امام مشکل مرا  کند. ا که دردی را از من دوا  امامی را می خواهم 

امام به درد نمی خورد!! حل نکند این 

3. مقطعی است؛
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یعنــی بر اســاس نیازهای ما، شــدت و ضعــف دارد و وقتی نیاز ما 

گرفتیم، دچار غفلت می شویم. را  برطرف شد و حاجت مان 

آفرین نیست؛ 4. حرکت 

یعنــی نوعــی خمودی و بی تحرکی در جامعــه ایجاد می کند و القا 

گوشه ای بنشینی تا امام، مشکات را خودش  که تو می توانی  می کند 

کند. حل 

ارتباط  که می بینید این ســه آســیب و نقص می تواند در  همانطور 

ما با امام زمان نیز باشد. به همین دلیل نیاز است با نگاه دوباره 

گیری  بــه ارتبــاط مســلمانان با والیــت و اصــاح آن، راه را برای بهــره 

کثــری بازکنیــم و از نواقــص و اشــکاالت رابطــه حداقلــی رهایی  حدا

یابیم.

با اهلبیت ارتباط  اصاح 

کن؛ را یاری  گر می گوییم: ما  ا  -

هم اْجعِلنی 
َّ
در مقابل بگوییم: ما هم برای یاری شما آمادهایم. »الل

َعِوانه.«
ْ
َوأ ِرهَ 

َ
اْنَصأ ِْمن 

کن؛ از ما دفاع  گر می گوییم:  ا  -

در مقابل بگوییم: ما هم برای دفاع از والیت آماده ایم. مانند شهدا 

کردند»والذابین عنه... و المحامین عنه.« که به راستی از والیت دفاع 

را بده؛ گر می گوییم: حاجات ما  ا  -
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کردن حاجات و فرامین شما  در مقابل بگوییم: ما هم برای برآورده 

الیه فی قضاء حوائجه.« ایم. »و المسارعین  آماده 

بــه ما برســان؛ بگوییم  ما را  گــر می گوییــم: خدایــا امام زمــان  - ا

 باشیم. امام زمان  از زمینه سازان ظهور  تا  توفیق بده  به ما  خدایا 

وِب فِى الَوفاِء 
ُ
ى اْجِتماٍع ِمَن الُقل

َ
َقُهُم الّله ِلطاَعِتِة َعل

ّ
ْشیاَعنا َوَف

َ
 أ

ّ
َن

َ
ْو أ

َ
»َو ل

گر شــیعیان و اتباع ما  ُیْمُن ِبِلقاِئنا؛ ا
ْ
ــَر َعْنُهُم ال

ّ
َخ

َ
ما َتأ

َ
ْیِهــْم، ل

َ
ِبالَعْهــِد َعل

که سابق با  وّفقهم اهلل تعالی در دین اجتماع و اتفاق بر وفای عهدی 

حضرت رسول نمودند می کردند از لقای مسّرت افزای ما مأیوس 

و محروم نمی شدند.« 

 بــه مــا شــیوه والیــت محــوری  اصحــاب باوفــای امــام حســین 

کردنــد؛  ادا  را  امامــت  حــق  ممکــن  وجــه  بهتریــن  بــه  و  آموختنــد  را 

ْصَحاًبا 
َ
أ ــُم 

َ
ْعل

َ
أ ا 

َ
ل سیدالشــهدا در مورد یارانشــان می فرماینــد: »َفإنِّى 

ْصَحابِى «
َ
أ ِمْن  َخیًرا  ا 

َ
َول ْوفَى 

َ
أ

ی: سه ویژگی زندگی عاشورایی و مهدو

از زندگی اصحاب امام حســین و بررســی توصیه های  با الهام 

معصومین در مورد محبین و شیعیان، سه نکته اساسی از میان 

گفت را خدمت تان  که می توان در مورد آن ســخن  مطالب مختلفی 

تقدیم می کنیم. این ویژگی ها آن زمان اهمیت بیشتری پیدا می کنند 

که بدانیم می توان با عمل به آن به درجه یاوری امام عصر برسیم.
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الف- حق پذیری:

بــه پذیرش حق،  که نســبت  اولیــن ویژگی عاشــوراییان این اســت 

که  کس  هیــچ مقاومتــی ندارند و هر جا حقی بیان شــود، از زبــان هر 

َیْســَتِمُعوَن  ِذیَن 
َّ
ال ِعَباِد.  ــْر  کریــم میفرماید: »َفَبِشّ باشــد، میپذیرند. قرآن 

و 
ُ
ول

ُ
ِٰئــَك ُهــْم أ

َ
ول

ُ
ــُهۖ  َوأ

ّ
ِذیــَن َهَداُهــُم الَل

َّ
ِٰئــَك ال

َ
ول

ُ
ْحَســَنُهۚ  أ

َ
ِبُعــوَن أ

ّ
 َفَیَت

َ
َقــْول

ْ
ال

َباِب«
ْ
ل

َ
أ

ْ
ال

نمونه اول:

با اینکه ســعی می کرد با امام حســین روبرو نشــود  زهیر بن قین 

کام حق موالیش را شنید، همسرش را طاق داد و دارایی  اما وقتی 

گذشت تا به یاری  هایش را به دیگران ســپرد و از همه داشــته هایش 

کاروان زهیر  یــادی از مردها همراه  امامــش بپردازد. درحالیکه تعداد ز

بودند و ظاهرًا بنا به نقل برخی نسخه ها به ندای استغاثه امام پاسخ 

نگفتند.

نمونه دوم:

کام امــام حســین  را شــنید و در دلــش  کــه  جنــاب حــر وقتــی 

که از  که به یکی از اطرافیانش  غوغایی به پا شــد، چنان برآشــفته بود 

گفت: به خدا قســم  دیدن چنین صحنه ای شــگفت زده شــده بود، 

مــن خــودم را بین بهشــت و جهنم مخّیــر می بینم! و اهلل چیــزی را به 

گردیده و آتش زده  گر قطعه قطعــه  گزینم حتی ا جــای بهشــت برنمی 

شوم!
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اینها نشان  کربا به فراوانی می توان یافت؛ همه  از این نمونه ها در 

که یکی از اصلی ترین ویژگی های یاران عاشورایی  دهنده این است 

امام حسین حق پذیری آنها بوده است و هر جا حق را می یافتند، 

به سمتش حرکت می کردند.

بــه راحتی برای  گــر به جای والیت مدار بودن، خودمحور باشــیم،  ا

بــه دســت آوردن منافــع و حفــظ جایگاه مــان حاضریم از حــق عبور 

یم. در این زمینه داســتان شــبث بن ربعی  کنیــم و آن را زیــر پــا بگذار

که مردُ متلّون و منافقی بود، بسیار شنیدنی ست. او در زندگی مشی 

کــه ازلحاظ نظــری، فکری و  گروههایــی  کنــار  خاصــی نداشــت و در 

سیاســی باهم مخالــف بودنــد، روزگار می گذرانید. او نخســت مؤذن 

کســانی  سجاح)ســجاح دختــر حارث تمیمــی از قبیله بنی تمیم، از 

کرده  کــه در آخر عمر رســول خــدا  در عین ادعــای نبوت  اســت 

که ادعای  یخ خلفا، ص30( بود  گرد خود فراهم آورد. تار ی پیروانی  و

کرد، بعدازآن مســلمان شد، سپس علیه عثمان با مخالفان او  نبوت 

کرد. همکاری 

بعــدازآن بــه حضــرت علــی پیوســت، و ســپس از آن حضــرت 

گردیــد، ســپس از آنهــا نیــز جــدا شــد.  گــروه خــوارج  برگشــت و جــزء 

کربــا حاضــر شــد و بــا امــام  یــاد پیوســت و در  او بعدازایــن بــه ابــن ز

حســین جنگید. بعد از شــهادت آن حضرت جزء خون خواهان 

کوفه شد  گردید و با مختار همکاری داشت، بعدًا امیر شرطه های  او 
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کشــته شــدن مختار حاضر بود و با مخالفان او همراهی  و در هنگام 

کوفه درگذشت. او در حدود سال های هشتاد در  می نمود، 

ب- مسئولیت پذیری:

که حقیقتــی را فهمید، بر اســاس توانایی هــا و اختیاری  کــس  هــر 

که باید حق  گردنش می آید  کــه دارد، تکالیف و مســئولیت هایی بــه 

کند. یکی از مســئولیت های خطیر هر مسلمانی  را نســبت به آن ادا 

که بتواند رضایت امام زمانش را به دست بیاورد. به همین  این است 

که امام حسین راجع به اصحابشان به صورت عموم  دلیل است 

ْصَحابِــى« و بــه 
َ
ا َخیــًرا ِمــْن أ

َ
ْوفَــى َول

َ
ْصَحاًبــا أ

َ
ــُم أ

َ
ْعل

َ
ا أ

َ
می فرماینــد: »َفإنِّــى ل

صورت خصوصی نیز در مواقع مختلف رضایت شان را از اصحاب 

ابــراز می کردنــد. مثــال حضــرت ایــن چنیــن در مــورد عمــرو انصاری 

و  را به جان می خرید  با همه وجود تیرها  اظهار رضایت می کنند: »او 

کاری می کرد و اجازه نمی داد تا دشمن، امام حسین را هدف  فدا

کرد تا پیکرش از زخمها پوشــیده شــد  گیرد و همچنان دلیرانه پیکار 

که:»آیا رســم وفا و  گردیــد و آنــگاه رو به امامــش آورد  و غــرق در خــون 

وفاداری را به جای آورده ام؟« »فقال له: أوفیُت ؟« حسین  فرمود: 

کردی. تو پیش از من به بهشت پرطراوت و زیبا  کاری  آری، نیکو فدا

که  می رسی، پس سالم مرا به پیامبر خدا برسان و به آن حضرت بگو 

مــن نیــز بــه زودی خواهم آمد و آنگاه جانش را در بســتر شــهادت، به 
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کرد.« آفرین تسلیم  جان 

ْرِض 
َ
أ

ْ
ــَماَواِت َوال ى الَسّ

َ
َماَنَة َعل

َ
أ

ْ
ا َعَرْضَنا ال

ّ
در تفســیر قمی ذیل آیه: »ِإَن

ُه َكاَن 
ّ
ِإْنَســاُن ِإَن

ْ
َها ال

َ
ْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمل

َ
َنَهــا َوأ

ْ
ْن َیْحِمل

َ
َبْیــَن أ

َ
ِجَبــاِل َفأ

ْ
َوال

که منظور از عرضه امانت، امامت اســت  ا« آورده اســت 
ً
وًما َجُهول

ُ
َظل

کوههــا عرضه داشــت. به  و خداونــد امامــت را بــر آســمانها، زمیــن و 

 ،همین دلیل مسئولیت پذیری نسبت به ولی خدا و امام معصوم

دستوری قرآنی است.

که خودمحورند، مســئولیت شــان در تأمین خواســته های  کســانی 

نفســانی خالصــه می شــود و دیگر وظیفــه ای در برابر مســئولیت های 

اجتماعی و دینی، برای خود قائل نیستند. این دسته از افراد عافیت 

که  طلبی و راحت طلبی را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند و هر جا 

فرار می کنند. از آن  برای دین باشد،  زحمت و هزینه ای 

ج- معیت دائمی:

گر معیت با والیت، دائمی نباشــد، انســان به ســه  بــه تعبیــر قرآن، ا

ک سقوط می کند: جایگاه خطرنا

1.به حیوانیت سقوط می کند.

که لشــگر اســام به واســطه شــنیدن شــایعه  در جنــگ احد زمانی 

کنار  کمــی در  کنده شــدند، فقط عده  کشــته شــدن پیامبر اســام پرا

َدجانه« اســت. پیامبر  بوُ 
ُ
»أ افراد  از این  رســول خدا ماندند. یکی 
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کردند به أبوُ َدجانَة و فرمودند: من بیعتم را از تو برداشتم، می توانی  رو 

ی پیغمبر  ی پیــش رو ی و از ســختی جنگ خــودت را برهانی. و بــرو

گفت: نه به خدا! و دوباره سرش را به سوی  گریست و آنگاه  نشست، 

نه به خدا! گفت:  کرده  بلند  آسمان 

کرده ام آزاد نمی دانم، من با تو بیعت  که با تو  من خود را از بیعتی 

که می میرد؟  کسی بروم؟ به سوی همسری  کرده ام پس به ســوی چه 

که ویران می گردد؟  که مرگ به سراغش می آید؟ یا خانه ای  یا فرزندی 

که به ســر می آید؟ ابــو دجانه خوب  که فانی ســت و عمری  یــا مالــی 

که  کند ماننــد حیوانات  گــر همراهــی اش را با والیت قطــع  می دانــد ا

به شــهوات و لذت های طبیعی می پردازند، دچار می شــود و ممکن 

که عاقبتش چنان شود. کار به جایی برسد  است 

َم َكِثیًرا 
ّ
َنا ِلَجَهَن

ْ
َقْد َذَرأ

َ
که در آیه 179 ســوره اعراف آمده است: »َول

ِبَها  وَن  ُیْبِصُر ا 
َ
ل ْعُیٌن 

َ
أ ُهْم 

َ
َول ِبَها  َیْفَقُهوَن  ا 

َ
ل وٌب 

ُ
ُقل ُهْم 

َ
ل ِإْنِس 

ْ
َوال ِجِنّ 

ْ
ال ِمَن 

ِئَك ُهُم 
َ
ول

ُ
َضــُلّ أ

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم أ

َ
أ

ْ
ِئَك َكال

َ
ول

ُ
ا َیْســَمُعوَن ِبَهــا أ

َ
ُهــْم آَذاٌن ل

َ
َول

آفریدیم  برای دوزخ  را  از جن و انس  گروه بسیاری  به یقین،  وَن؛ 
ُ
َغاِفل

ْ
ال

کنند، و نمی فهمند  که با آن اندیشه نمی  آنها دلها ]عقلها[یی دارند 

که با آن نمی شــنوند  گوشــهایی  کــه بــا آن نمــی بینند و  و چشــمانی 

گونه  که با داشــتن همه  گمراهتر! چرا پایانند بلکه  آنهــا همچون چهار

گمراهانداینان همان غافاند.« بازهم  امکانات هدایت، 
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کــه خــود را محور اســام می داننــد و از تحــت والیت  تکفیــری هــا 

کارهایی  که آیه بدان اشــاره نموده اســت،  خارج شــده اند، همانطور 

تا به حال هیچ حیوانی مرتکب آن نشده است. که  می کنند 

2. مانند چوب خشک می شوند و دیگر موعظه پذیر نیستند.

کام روحبخــش و الهی امام  گــر معیــت با والیت قطع شــود وقتی  ا

کنش نشان  گوششان برسد، مانند چوب خشکی وا حسین هم به 

نمــی دهنــد و موعظــه و نصیحت بر دلهایشــان مؤثر نمــی افتد. قرآن 

می فرماید:

ُهْم 
ّ
َن

َ
وا َتْســَمْع ِلَقْوِلِهْم َكأ

ُ
ِإْن َیُقول ْجَســاُمُهْم َو

َ
ْیَتُهْم ُتْعِجُبَك أ

َ
ِإَذا َرأ »َو

َعــُدُوّ َفاْحَذْرُهــْم 
ْ
ْیِهــْم ُهــُم ال

َ
َدٌة َیْحَســُبوَن ُكَلّ َصْیَحــٍة َعل

ّ
ُخُشــٌب ُمَســَن

کنی ظاهر  ــوَن؛ تو چــون آن منافقان را مشــاهده 
ُ

ــى ُیْؤَفك
َّ ن
َ
ــُه أ

ّ
ُهــُم الَل

َ
َقاَتل

و وجــود جســمانی آنهــا )به آراســتگی فریبنده( تو را به شــگفت آرد و 

گویند )بس خوش گفتار و چرب زبانند( به سخن هاشــان  گر ســخن  ا

که چوبی خشــک  گویی  گوش فرا خواهی داد )ولی از باطن و درون( 

کــرده بر دیوارند )و هیچ عقل و ایمان و معرفت ندارند. و چون  تکیــه 

یان خویش  در باطن نادرســت و بداندیشــند( هر صدایی بشنوند بر ز

پندارند. دشــمنان به حقیقت اینان هســتند، از ایشان بر حذر باش، 

بازگردانیده می شوند؟« کجا  خدایشان بکشد، )از حق( به 

یانه  که مور گفته اند: خداوند ایشان را به چوب پوسیده ای  بعضی 



▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪ ▪ اقتدا؛ تأملی در رابطه امام و اّمت ▪

183

که هیچ خیری در آن نیست و هرکسی آن را ببیند  کرده  خورده تشبیه 

که ظاهرش مصّفا  کند چوب صحیح و سالم است از جهتی  خیال 

و زیبــا و باطنــش بی فایده اســت، پس چنین اســت منافق ظاهرش 

از خوبی خالی.« آور و باطنش  آراسته و شگفت 

که موعظــه و نصیحت  گــر خــدای نکرده ما هــم به جایی برســیم  ا

را بشــنویم و در دل اثــر نپذیریــم، از مصادیــق ایــن آیــه و مانند چوب 

بود. خشک خواهیم 

گر معیت دائمی نباشد، مانند سنگ می شویم. ا  .3

گر همراهی  همه ســنگ را به ســختی و نفوذناپذیری می شناسند. ا

ما با والیت دائمی نباشد، از نور هدایت آنها بی بهره می شویم. قرآن 

کریم می فرماید:

 َقْســَوًة؛ 
ّ

َشــُد
َ
أ ْو 

َ
أ ِحَجاَرِة 

ْ
َبْعــِد ذِلک َفِهی كال وُبكْم ِمْن 

ُ
»ُثــَمّ َقَســْت ُقل

ســپس دلهای شــما بعدازاین واقعه ســخت شــد همچون ســنگ، یا 

سختتر!«

وقتی دلسخت شود، بزرگترین جنایت ها هم از انسان سر می زند. 

کــودک شــیرخوار امام  که حتــی به  مگــر نبــود حرملــه لعنــه اهلل علیــه 

که به زن و بچه هم  کســانی  حســین نیز رحم نکرد؟ مگر نیســتند 

کنند و با فجیع ترین حالت آنها را به قتل می رسانند. این  رحم نمی 

و نهایِت خودمحوری ست. از والیت  نتیجه دوری 
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تاش و زمینه سازی:

بعــد از حــق پذیری، مســئولیت پذیری و معیــت دائمی با والیت، 

کردن آنچه حق دانســته شده است و والیت  نیاز اســت برای محقق 

کثری انجام شــود. تاش  کرده، در حیطه رفتار تاش حدا آن را تائید 

کثری تقسیم می شود به: حدا

الف- جهاد اصغر

جهــاد اصغــر، شــامل: شــناخت دشــمن، آمادگــی بــرای مبــارزه بــا 

دشــمن و مبــارزه رودررو بــا اوســت؛ امــا هرکســی نمی توانــد در جهاد 

کبر پیروز شود. ا ابتدا در جهاد  که  نیاز است  و  اصغر موفق باشد 

کبر ا ب- جهاد 

کبــر شــامل: شــناخت نفــس و شــیطان، انجــام واجبات و  جهــاد ا

کردن والیت  با نفس و جاری  ترک محرمات به عنوان آمادگی مبارزه 

مداری در زندگی ست.

احتمــال  نشــد، در جهــاد اصغــر  موفــق  کبــر  ا کســی در جهــاد  گــر  ا

که بســیاری از علما  کبر همان اســت  موفقیتش پایین اســت. جهاد ا

راه رسیدن به سعادت را در پیروزی در آن می بینند و توصیه می کنند 

کل و بهترین  که لحظه ای از آن غافل نشوید. پیامبر رحمت و عقل 

بندگان خداوند در دعاهایش می فرماید:

ى َنْفِسی َطْرَفَة َعْیٍن 
َ
ِنی ِإل

ْ
ٍد َو آِلِه َو لَا َتِكل ى ُمَحّمَ

َ
َه آَبائِى، َصّلِ َعل

َ
ِهی َو ِإل

َ
»ِإل
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؛ 
ً
َقاَك َمْنُشــورا

ْ
ل

َ
أ َیْوَم   

ً
ِاْجَعْل لِى ِعْنَدَك َعْهدا َو   َو آِنْس فِى َقْبِری َوْحَشــِتی 

ً
َبدا

َ
أ

معبود من و معبود پدرانم هســتی؛بر محمد و خاندانش درود فرست و 

مــرا یك چشــم به هم زدن بــه خودم وامگذار هرگــز و انیس من باش در 

که ماقاتت  کن در روزى  وحشت قبرم و سفارشی نزد خود برایم منظور 

کنم در قیامت.« )زاد المعاد، ترجمه موسوی؛ ج 1، ص 716(
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گرای امام حسین یاران تکلیف  فیش 11: 

طرح موضوع: هرجا حقی باشد، تکلیفی وجود دارد.

کند،  کســی می خواهــد از امتیــاز داشــتن خانــواده اســتفاده  گــر  - ا

می بایست تکالیفی در خانواده به عهده بگیرد.

گروه ورزشــی بهره  کســی بخواهد از خوبی های داشــتن یک  گــر  -ا

گروه ورزشــی اش متعهــد باشــد و تکالیفش را  ببــرد، باید نســبت بــه 

انجام دهد.

-وقتی انسان می خواهد از سامتی جسم برخوردار باشد، وظایفی 

تا مریض نشود. بر خود واجب می کند  را 

کســی بخواهــد از خوبــی هــا و امتیازهــای ایمــان بــه خدا،  گــر  -و ا

یافت حمایت های الهی، آرامش، امنیت و... در باالترین ســطح  در

بهره مند شود، باید نسبت به خداوند تکالیفی انجام دهد و رضایت 

را  بیاورد.بر اساس این مقدمه می توان انسان ها  را به دست  پروردگار 

گریز. گرا هستند یا تکلیف  کرد:انسانها یا تکلیف  گروه تقسیم  به دو 

گروه ها، از آن بهره  که هر یــک از  بــر همین اســاس، ابتدا فرمولی را 

را بررســی می کنیم و درنهایت  می برند بیان و نتیجه عملکرد هر یک 

راه رسیدن به نتیجه مطلوب را بر اساس معارف دین متذکر می شویم.

گرا: ویژگی های جامعه تکلیف 
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که انســان برای رســیدن به  در جامعــه مطلوب، اصولی وجود دارد 

پایبند باشد: به آن  مقصد می بایست 

الف- اصل وجود تکلیف

گر بتوانــد چلوکباب  گرســنه به دنبال غــذا می گردد، ا وقتــی انســاِن 

گر باز  یچ می خــرد و ا می خــورد، نتوانســت چلوکبــاب بخــورد، ســاندو

نتوانســت، تکه نان خشــکی پیدا می کند و می خورد و هیچ وقت به 

گرسنه  که نمی توانی چلوکباب بخوری پس  گوید: حال  خودش نمی 

بمان!

کســی  گر   ا
ً

در بحث تکلیف نیز همین مســئله مطرح اســت. مثال

نتوانــد در امربهمعروف و نهی از منکر اقــدام عملی انجام دهد، باید 

کــه نمی  گــر شــرایط آنقــدر بــد بود  زبانــی تکلیفــش را انجــام دهــد و ا

کنــد- مانند اســرای دفاع  ابــراز انزجــار از منکر  توانســت حتــی زبانی 

از بیم جان نمی توانســتند در  که در شــرایط بســیار ســخت،  مقدس 

کنند- باز تکلیف  برابر منکر حتی زبانی امربه معروف و نهی از منکر 

از او برداشــته نیســت و باید در دلش از بدی، بدش بیاید وخوبیها را 

دوست بدارد.

 می فرمایند: حضرت علی 

فجاِهــدوا  َتْقــِدروا  ــم 
َ
ل فــإْن  بأْیدیُکــم،   ِ اهلل  ســبیِل  فــی  »جاِهــدوا 

م َتْقــِدروا فجاِهدوا بُقلوِبُکــم؛ در راه خدا به صورت 
َ
بألِســَنِتُکم، فــإْن ل
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گــر  کنیــد و ا بــا زبانتــان اقــدام  گــر نتوانســتید  کنیــد و ا عملــی جهــاد 

کنید1.« بادلهایتان جهاد  نتوانستید، 

بنابراین، تکلیف دارای شرایطی ست. مانند: عقل و اختیار، بلوغ 

و قدرت. انســان مکلف، بر اســاس آیات شریفه 286بقره و 7طاق، 

که  کســی   
ً

که قدرت دارد، تکلیف دارد. مثال کریــم به هراندازه  قــرآن 

کســی  نمی تواند نماز را ایســتاده بخواند، نماز را نشســته می خواند و 

تواند نشسته بخواند، خوابیده می خواند. که نمی 

که می گویــد وقتی  متأســفانه در جامعــه دینــی آســیبی وجــود دارد 

کامــل را نــداری، دیگر مکلف نیســتی  قــدرت بــرای انجــام تکلیــف 

گر انســان نتواند  و تکلیــف از دوشــت برداشــته می شــود؛ درحالیکه ا

که قدرت دارد، مکلف  کامل را انجام دهد، باز به اندازهای  تکلیف 

برداشته نمی شود. از دوشش  است و تکلیف 

بــه انجــام تکلیــف  گــرا، همیشــه خــود را موظــف  انســان تکلیــف 

کریــم به همه  کــه خــود را رهــا ببیند. قــرآن  می دانــد و زمانــی نیســت 

گر من بخواهم به شــما فقط یک توصیه  مســلمانان توصیــه می کند: ا

ِعُظُکْم ِبَواِحَدٍة 
َ
َما أ

ّ
که جامع همه خوبی ها باشد میگویم: »ُقْل ِإَن بکنم 

ْن َتُقوُموا هلِلَِّ َمْثَنٰی َوُفَراَدٰى؛ بگو: شمارا تنها به یک چیز اندرز میدهم، 
َ
ۖ أ

کنید.« برای خدا قیام  نفر  نفر یک  یا یک  نفر  نفر دو  اینکه دو  و آن 

1. بحار األنوار،ج23، ص49.
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اولیــن  صــدر  در  1323شمســی  ســال  در  خمینــی  امــام  حضــرت 

بــر ضد نظــام پهلوی صــادر می کننــد، این آیه شــریفه  کــه  بیانیــه ای 

بــه اطــاع همــه  را  را می نویســند و بدینوســیله نقطــه آســیب جامعــه 

یادآور می شوند. این در  را به عموم مردم  گرایی  می رسانند و تکلیف 

کسی  و به مخیله  بود  که نظام ظالم پهلوی در اوج قدرت  بود  حالی 

کــه این انــدرز الهی بتوانــد به ظهور قــدرت والیی و  کرد  خطــور نمــی 

الهی جمهوری اسامی ختم شود.

که امــام خمینی)قدس اهلل نفســه الزکیه(  ایــن همان درســی ســت 

که در شــدت تهدیــد و تحریم و در هر  از امــام ســجاد آموخته اند 

شرایطی برای خود تکلیفی را مسلم می دانستند. از آن جمله می توان 

کوفه و شام و انجام وظیفه هدایت مردم،  به خطبه های حضرت در 

کرد. از شهادت امام حسین اشاره  در زمان خفقان شدید، بعد 

که  کســانی  برای همه  لذا در جامعه مطلوب، اصل وجود تکلیف 

شــرایط تکلیف را دارند، در بعد شــخصی و اجتماعی، امری مســلم 

را تماشاچی و بی تفاوت نمی داند. کسی خود  است و 

ب- تشخیص نوع تکلیف

گرا، مردم عاوه بر اینکه خود را درباره  در جامعه مطلوب و تکلیف 

اصل تکلیف، مســئول می دانند، در مورد تشخیص نوع تکلیف نیز، 

با دین تطبیق می دهند. را  خود 
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ینی در مورد این مسئله جمله ی دقیق و ظریفی دارد: آو شهید 

گر در صحنه نباشی، هرکجا  که حسین در صحنه است ا آنجا 

بر ســفره  بر ســجاده نماز و چه نشســته  ایســتاده  می خواهی باش چه 

شراب هر دو یکی است.

یعنــی در هــر مرحلــه از اتفاقــات و تحــوالت باید بدانیــم، چگونه و 

کســی  چطــور و در چــه زمانی دســت به اقدام بزنیم. شــهید چمران، 

که بر اســاس تکلیف دینی، اولویت را درس خواندن می بیند  اســت 

از دانشــگاه  نمــرات  باالتریــن  بــا  و  تمــام وجــود درس می خوانــد  بــا  و 

گردیــد. بعد برحســب وظیفه به  کالیفرنیــای آمریــکا فــارغ التحصیــل 

گرفتــن آموزشــه ای نظامــی پرداخــت و در لبنان بر اســاس شــرایط  فرا

که داشــت، در یتیم خانه به تربیــت نیروهای  موجــود و آینــده نگــری 

کرد. شــهید چمران با فهم دقیــق از تکلیف و  آینــده حــزب اهلل اقدام 

تشــخیص تکلیف در هــر زمان، به خوبی به وظیفــه اش عمل نمود. 

گرم نبرد، برخی از شیوخ  گرما سعد بن عبیده می گوید: روز عاشورا و 

از خدا می خواســتند  و  بر تپه ای رفته، می گریســتند  که  را دیدم  کوفه 

گفتم: ای دشمنان خدا، به جای  کند! به آنان  که حسین را یاری 

کنید1. یاری  را  او  ید  برو دعا، 

 بــه فرزند رســول خدا کــه می بایســت  یعنــی آنهــا می دانســتند 

کننــد. افــرادی مانند  کار  کننــد، امــا نمــی دانســتند باید چــه  کمــک 

1. تاریخ طبری ج5، ص 396.
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از شــهادت  که بعد  توابین  از  یادی  ســلیمان بن صرد خزائی و عده ز

که حضرت  کرده خود پشیمان شده بودند، زمانی  امام حسین، از 

کنند ولی  گودی قتلگاه است، می دانستند باید ولی خدا را یاری  در 

کوفه ماندند. برای همین در  و  نمی دانستند چه وظیفه ای دارند 

که در تشخیص تکلیف و تعیین اولویت  قطعًا در جامعه مطلوب 

هــا نمره قبولی می گیرند، نقش قرآن و اهلبیت بســیار پررنگ و 

برجسته خواهد بود.

ِه 
ّ
ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالَل ِه َوالَرّ

ّ
ى الَل

َ
وُه ِإل

ّ
»َفِإْن َتَناَزْعُتْم فِى َشْیٍء َفُرُد

ا.«
ً
ِویل

ْ
َتأ ْحَسُن 

َ
َوأ َخْیٌر  َذِلَك  آِخِر 

ْ
ال َیْوِم 

ْ
َوال

دچــار  تکلیــف  نــوع  تشــخیص  در   اهلبیــت محــب  طرمــاح 

انفسهم« بالمؤمنین من  اولی  اشتباه شد. »النبی 

کنتم تحبون اهلل فاتبعونی...« »ان 

لوازم انجام تکلیف ج- 

کسی بیش از دو دهه عمر و جوانی و پولش را صرف تحصیل  وقتی 

گرفتــن مــدرک تحصیلــی می کنــد، بــه هیــچ وجه احســاس  دانــش و 

را عاقانه می داند؛ زیرا چیزی به دست  کار  خسارت نمی کند و این 

کــه ارزش ایــن همه هزینــه را دارد. انســانهای عاقــل برای به  مــی آورد 

دست آوردن هر چیز ارزشمند، هزینه اش را می پردازند و برایش تاش 

که عمل به تکلیف و جلب  می کنند. امام حسین به ما آموختند 
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که هر چه  رضایت حضرت باری تعالی، آنقدر مهم و ارزشمند است 

که مصداق این فراز  دارد برای خدا هزینه می کند و به جایی می رسد 

مناجات شعبانیه می شود:

کامل به سوی  ْیَك؛ خدایا! انقطاع 
َ
ِإل  الِأْنِقَطاِع 

َ
ِهی َهْب لِى َكَمال

َ
»ِإل

کن.« را به من عنایت  خود 

ایشان می فرمایند:

»أمــا و اهلل إنــی لرجو أن یکون خیرا مــا أراد اهلل بنا قتلنا أم ظفرنا؛ به 

گرفته خیر باشد، چه  خدا قسم امیدوارم آنچه خداوند برایمان در نظر 

به پیروزی برسیم!« کشته شویم و چه 

و انجام تکلیف می فرماید: کریم در مورد هزینه های بندگی  قرآن 

ــْم 
ُ

َواُجك ْز
َ
َوأ ــْم 

ُ
ِإْخَواُنك َو ْبَناُؤُكــْم 

َ
َوأ آَباُؤُكــْم  َكاَن  ِإْن  »ُقــْل 

َوَمَســاِكُن  َوِتَجاَرٌة َتْخَشــْوَن َكَســاَدَها  اْقَتَرْفُتُموَها   
ٌ

ْمَوال
َ
َوأ ْم 

ُ
َوَعِشــیَرُتك

ی 
ُصوا َحتَّ ِه َوَرُســوِلِه َوِجَهاٍد فِى َســِبیِلِه َفَتَرَبّ

ّ
ــْم ِمَن الَل

ُ
ْیك

َ
َحــَبّ ِإل

َ
َتْرَضْوَنَهــا أ

گر پدران و فرزندان  َفاِسِقیَن؛ بگو: ا
ْ
َقْوَم ال

ْ
ا َیْهِدی ال

َ
ُه ل

ّ
ْمِرِه َو الَل

َ
ُه ِبأ

ّ
تَِى الَل

ْ
َیأ

که به دســت آورده اید و  و برادران و همســران و طایفه شــما و اموالی 

که به آن عاقه  کســاد شــدنش می ترسید و خانه هایی  که از  تجارتی 

یــد، در نظرتــان از خداوند و پیامبرش و جهــاد در راهش محبوب  دار

کند و  که خداوند عذابش را بر شــما نازل  تر اســت، در انتظار باشــید 

خداوند جمعّیت نافرمان را هدایت نمیکند!« قرآن به این نکته اشاره 
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گر نزد شما محبوب هایتان ارزشمندتر از محبت و والیت  که ا می کند 

باید منتظر قهر خداوند باشید. خدا و رسول خداباشد، 

که می خواهند از مکه خارج شــوند  حضــرت اباعبداهلل، زمانی 

کس حاضر  بــار دیگــر با مــردم اتمام حجــت می کنند و می گویند هــر 

بیاید: با من همراه شود،  یاری دین خدا  برای  است 

َیْرَحْل 
ْ
ِه َنْفَســُه َفل لّلَ

َ
ى ِلَقاِء ا

َ
 َعل

ً
نــا »َمــْن َكاَن َبــاِذلًا ِفیَنــا ُمْهَجَتُه َو ُمَوّطِ

ُه« لّلَ
َ
ا َشاَء  ِإْن   

ً
ُمْصِبحا َراِحٌل  َفِإنِّى 

کاشانه نیست  مرغ بال پر شکسته، فکر  کوی او را خانه و  عاشقان 

باغ و النه نیست.

پایبند ملک هستی، در  ی اویی نیست شو، پروانه شو    گر اسیر رو

خور پروانه نیست.

بنابراین برای به دست آوردن رضای حضرت حق، نیاز است تا از 

کنیم. چنانچه شهدا با  محبوب های خود برای انجام تکلیف هزینه 

گذشتند.  از همه چیزشان  ارباب شان،  به  اقتدا 

و توکل برنامه ریزی  د- 

امام حســین برای پیروزی بر دشــمن وارد میدان جهاد شدند و 

از قبیل: برای پیروزی می بایست انجام دهند،  که  اقداماتی  تمام 

نیروها؛ -آمادگی و نظم 

کندن خندق و... -تدبیر جنگی در چینش خیمه ها، 
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از منابع؛ برای استفاده  -برنامه ریزی 

که با ایشــان در طول مســیر برخورد  -  نصیحــت و موعظــه افــرادی 

می کردند و نصیحت فرماندهان و لشگریان دشمن؛

-اســتفاده از نمادهــای مقــدس برای تأثیر بیشــتر خطابه ها، مانند 

عمامه و شمشیر پیامبر به احسن وجه انجام دادند.

در جامعــه مطلــوب اســامی نیز بــرای انجام تکلیف و رســیدن به 

کریم  نتیجــه، برنامه ریزی دقیق انجام می شــود و طبــق هدایت قرآن 

گذار می گردد. او وا به  و نتیجه  به خدا توکل می شود 

ِل 
َّ
َیَتَوك

ْ
ــِه َفل

ّ
ى الَل

َ
اَنــا َوَعل

َ
َنا ُهَو َمْول

َ
ــُه ل

ّ
ا َما َكَتَب الَل

َّ
ِإل ــْن ُیِصیَبَنــا 

َ
»ُقــْل ل

ُمْؤِمُنــوَن؛ بگــو هیــچ حادثــه ای بــرای مــا رخ نمــی دهــد، مگــر آنچه 
ْ
ال

خداوند برای ما نوشــته و مقّرر داشــته است او موال و سرپرستماست 

کنند!« توّکل  بر خدا  تنها  باید  و مؤمنان 

گریز ویژگی های جامعه تکلیف 

که دارند، شــانه  که مردم از تکالیف و مســئولیت هایی  جامعه ای 

که هم زندگی  خالی می کنند، دچار مشکات و آسیب هایی می شود 

شــخصی و هــم زندگــی اجتماعــی را تحــت تأثیر قــرار می  دهــد. این 

چنین جامعه ای دارای ویژگی های ذیل است:

را مسلم نمی داند الف اصل تکلیف 

متأســفانه برخــی مــردم از امنیت بهــره می برند ولی خود را نســبت 
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به ایجاد، حفظ و ارتقاء آن مســئول نمی دانند. نســبت به ســامت و 

گریزانند ولی خود را مسئول  کثیفی و آلودگی  بهداشت حساسند و از 

که  کسانی  نظافت شــهر، روســتا، هیئت و... نمی دانند. چه بسیارند 

بــا دیــدن صحنه هــای فقــر و محرومیت دادشــان به هوا مــی رود ولی 

که انتظار  کســانی  از  از بین بردنش قدمی برنمی دارند و عجب  برای 

کــه  کشورشــان  زندگــی عزتمنــد و مقتــدر دارنــد ولــی از تولیــد داخــل 

کاالهای  کنند و با خرید  دســترنج جوانان شان است، استفاده نمی 

کمپانی هــای اجنبی را پر می کنند و عجیب تر آنکه  خارجــی جیب 

کشــور و جامعه ای شــاداب و مترقــی دارد، ولی برای  انتظــار داشــتن 

ازدیاد نســل و تربیت انســانهای تربیت شــده، قدم برنمی دارد و شعار 

کمتررا ســرمی دهد. در همه این موارد، چیزی  زندگــی راحت با فرزند 

که عده ای از مردم اصا برای خود نقش  که مشترک است این است 

کننــده صرف خدمات  و مســئولیتی قائــل نیســتند و خود را مصرف 

دیگــران می داننــد و به نوعی از همه طلبکارنــد؛ درحالیکه در زندگی 

را  که بهترین ها  را فراهم می کنند  شــخصی برای خودشــان شــرایطی 

داشته باشند.

مشــکات  ازجملــه  مشــکل  ایــن  نیــز   حســین امــام  زمــان  در 

عمــده جامعــه مســلمین به شــمار می رفت. وجــود نازنیــن اباعبداهلل 

الحســین در جمع خواص مســلمین در ســرزمین عرفات، چنین 
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می فرمایند:

»و قــد تــرون عهــود اهلل منقوضــة فــا تغضبــون، و انتــم لنقض ذمم 

که عهد الهی شکســته شــده اســت و  آبائکــم تأنفون؛ شــما می بینید 

کنشی انجام نمی دهید و درحالیکه شما در مورد منافع قبیله  هیچ وا

اقدام می کنید!« ای و عشیره ای تان، حساسید و سریع 

کــه حتی خواص  درواقــع با بیان شــیوای حضــرت می توان فهمید 

گرچه زبان شــان به نام دین همیشــه  جامعــه زمــان امام حســین ا

ی خود در میان مردم را هم از دین داشــتند، به جایی  گویا بود و آبرو

که اصل وجود تکلیف نسبت به دین را در عمل از یاد  رسیده بودند 

برده بودند.

را رعایت نمیکند اولویتها  ب- در تشخیص تکلیف، 

که برخی از افراد  گریز، این است  مسئله ی دیگر جامعه ی تکلیف 

وجود تکلیف را اجماال قبول دارند ولی خودشان باسلیقه شخصی از 

که با خواسته ها و منافع شان سازگار باشد،  میان تکالیف، موردی را 

انتخاب می کنند و به آن عمل می نمایند. این مشــکل به چند مورد 

قابل تقسیم است:

امر واجب اولویت بین دو  1. تشخیص 

طرمــاح نســبت به امــام معرفت خوبی داشــت و خیرخواه صادقی 

که چند بار مــورد دعــای آن حضرت واقع  بــرای امــام بــود تا آنجــا 
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امــا رســاندن آذوقــه بــه خانــواده و ترجیــح دادن آنــان بــه یــاری  شــد،ّ 

گرفتاری شــان، او را از فیض  امــام و اولویت بخشــی آنــان در رفع 

که به »عذیب هجانات«  کرد. او زمانی  یاری امام معصوم محروم 

را ازسماعه بن بدر شنید. امام  رسید خبر شهادت 

باز به عنوان نمونه:

که در جنگ تحمیلی شرکت نکردند و از امر واجب  کسانی بودند 

که امر پدر و مادر واجب است  اطاعت نکردند و دلیل شان این بود 

و آنهــا مخالف حضورشــان در جبهه اند! درحالیکــه اولویت بین دو 

امِر ولی مسلمین و حفظ دین است. واجب، وجوب جهاد، 

اولویت بین واجب و مستحب 2.تشخیص 

کــه نمــی توانند اولویــت عمل بیــن واجب و  کســانی  چــه بســیارند 

که بدهکارند و  کسانی  مستحب را به خوبی تشخیص دهند. هستند 

یارتی مشهد می روند! اموال مردم را باید به آنها برگردانند ولی به سفر ز

یــارت امام  گفته بود دوســت دارم بروم مشــهد، ز »بــه خانــواده اش 

کــه خبرهایــی  را فراهــم می کــرد  کمکــم مقدمــات ســفرش   ،رضــا

که  گوشــش رســید. در جــواب پدر و مــادرش  از مناطــق عملیاتــی به 

گفت: اآلن  یارت منصرف شــدی،  می گفتنــد چــرا از مشــهد رفتن و ز

 ،یــارت امام رضا جبهــه رفتــن برای مــن واجب اســت و رفتن به ز

مســتحب. امام فرموده باید بروم جبهه. خبر شــهادت محمدحسین 
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را  شــهیدتان  روز  فــان  گفتنــد  و  دادنــد  اش  خانــواده  بــه  را  ترابیــان 

گفتند اینکه محمدحســین  می آورند. وقتی صورت شــهید را دیدند، 

نیســت! پیگیر شــدند، فهمیدنــد، جنازه را اشــتباهی بردند مشــهد. 

کند خدا خــودش بهترین پاداشــها را  کــه بــه وظیفه اش عمــل  کســی 

کــه به هــر دلیلی تا  کســانی  بــه او می دهــد.« متأســفانه چــه بســیارند 

نیمه های شــب را به عزاداری یا شب نشــینی می گذرانند، ولی نماز 

که  صبحشان قضا می شود. درحالیکه نماز واجب است و عزاداری 

و بهترین مستحبات است، مستحب. باالترین  از 

اولویت بین مستحب و مستحبتر 3.تشخیص 

گاهی در یک محله یا یک خیابان  نذری دادن مستحب است؛ اما 

که انسان احساس می کند، بخوربخور است به  آنقدر نذری می دهند 

که نذری دادن خوب  جای تعظیم شــعائر و عزاداری! درســت است 

اســت، اما چه بهتر بود وقتی دیگران نــذری می دهند، ما هزینه را در 

 برای فقرای محل یا مخارج فرهنگی 
ً

کنیم- مثال مسیر دیگری خرج 

کرده به خاطر چشــم و هم چشــمی، ما هم  و... - نــه اینکــه خدای نا

یم. به آن اصرار ورز

کــه خواندن نمــاز اول وقت، مســتحب اســت ولی  درســت اســت 

قطعًا در نگاه اهلبیت ارزشــش از ســینه زنی و عزاداری بیشــتر 

که صدای اذان شــنیده می شــود،  اســت. چه خوب اســت هــر زمان 
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عــزاداران بــه احتــرام نماز اول وقت و جماعت، نمــاز را مقدم دارند و 

کنند. اقتدا   به امام حسین

انتقال دوره 

که برای رسیدن به مقصد معینی، قصد سفر دارد، نیاز دارد  کسی 

تــا بــا توجه بــه طوالنی بودن ســفر، شــرایط راه و ســختی های مســیر، 

مواردی را قبل از ســفر انجام دهد. تهیه ملزومات ســفر جزو تکالیف 

هر مســافری اســت و متناســب با نوع و شــرایط ســفر متغیر است. در 

کسی  مورد ســفر انسان در جاده ی دنیا نیز همین مسئله وجود دارد. 

کــه مقصــد و هدفــی تعییــن نکرده اســت و چیــزی در مورد شــرایط و 

که قبل از ســفر  موقعیــت مســیر نمــی دانــد، قطعــًا در مــورد تکالیفــی 

می بایســت انجــام دهــد، ســردرگم و پراشــتباه خواهــد بــود. بنابرایــن 

کنند یا نمی داننــد بین تکالیف  که تکلیفی احســاس نمــی  کســانی 

کنند یا هدف معینــی در زندگــی ندارند یا از  چگونــه اولویــت بنــدی 

کــه در ایــن مســیر دارند بــی اطاعند، می بایســت  شــرایط و وظایفــی 

یسمان قرآن و عترت چنگ  که پیامبر اســام فرمودند، به ر همانگونه 

کنند.  گاه دستور دادند عمل  زنید و هر چه این راهنمایان راستین و آ

کامل از  گاهــی  که با آ قــرآن و عتــرت ماننــد راهنما و بلد راه هســتند 

را در هر زمان و در هر  مقصد و مســیر و ما می توانند بهترین تکالیف 

کریم به بهترین وجه این نکته را به  کنند. قرآن  شرایطی به ما معرفی 
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ْنُفِسِهْم«
َ
أ ِمْن  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ِبال ی 

َ
ْول

َ
أ ِبُیّ  الَنّ یادآوری می کند، می فرماید:»  ما 

کس دیگری بهتر  از هر  کش،  فهم و دســتور رســول خدا و عترت پا

گنجینه تضمین شــده الهی  که می خواهد به این  و باالتر اســت و هر 

گوش جان بسپارد و حکمت  راه یابد، می بایســت زانوی ادب بزند و 

گوشه ای  کبیره  یارت جامعه  کند. امام هادی در ز و معرفت نوش 

اند. بیان فرموده  را   از مقامات بی نظیر ذوات مقدس اهلبیت

خاصه:

گرا: وضع مطلوب در جامعه تکلیف 

را مسلم می دانند. الف-اصل وجود تکلیف 

اولویت تکلیف درست عمل می کنند. و  ب- در تشخیص نوع 

را مهیا می کنند. نیاز تکلیف  لوازم و هزینه های مورد  ج- 

انتها توکل می کنند. برنامه ریزی و در  برای انجام تکلیف  د- 

وضع موجود برخی جوامع مسلمان:

برای خود مسلم نمی دانند را  الف-اصل وجود تکلیف 

اولویت تکلیف دچار اشتباه میشوند. و  ب-در تشخیص نوع 

ج- حاضر به پرداخت هزینه های تکلیف نیستند.

نیز منظم و مقید نیستند. برنامه ریزی  د-در 

کــه بــه اصل تکلیــف یا تشــخیص وظیفه اش،  دوره انتقال:کســی 

ملــزم نیســت درواقــع هــدف نــدارد و راه رســیدن به هدف را درســت 
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تشــخیص نداده است؛ بنابراین می بایست در این دو مسئله با تفکر 

به نتیجه برسد. و مطالعه 
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انتخاب و سرنوشت فیش 12: 

مقدمه و اهمیت طرح بحث:

گروه  مردم جامعه اسامی در زمان امام حسین را می توان به سه 

کرد: تقسیم 

اصحــاب  ماننــد  کردنــد.  انتخــاب  درســت  کــه  1.کســانی 

.سیدالشهدا

که در  کردند. مانند ســی هزارنفری  که اشــتباه انتخــاب  2.کســانی 

یاد حاضر شدند. ز ابن  لشگر 

ی بودند و به دالیلی بین امام حق و امام باطل  که منزو 3.کســانی 

کثریت بودنــد و از آن جمله می توان به  انتخابــی نکردنــد و اینهــا در ا

کرد: موارد ذیل اشاره 

گاه شدند؛ که از خروج امام حسین  و هدفشان آ - مردم مدینه، 

که در طول مســیر حرکت امام به ســمت مکه ایشــان را  کســانی   -

کردند؛ مالقات 

و  دیدنــد  را  ایشــان  حــج،  موســم  و  مکــه  در  کــه  کســانی  تمــام   -

را شنیدند؛ ایشان  خطابه های حضرت و دلیل خروج 

که برای ایشــان دوازده هزار نامه نوشــتند و با مســلم بن  کوفیانی   -

کردند. عقیل بیعت 

گر بخواهیم یکی از دردهای مردم آن زمان را بگوییم، باید از عدم  ا
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گفت.  انتخاب صحیح و یا استفاده نکردن از قدرت انتخاب سخن 

گفتن از شــرایط و ویژگی هــای انتخاب  در ایــن جلســه قصد ســخن 

که در جای خود حتمًا نیاز اســت، بررســی شــود؛  یــم  صحیــح را ندار

کثریــت مردم آن  امــا می خواهیــم از حق انتخاب و آســیب شناســی ا

کــه بین امام حســین و یزید، با بی تفاوتی و عدم اســتفاده  زمــان 

کــدام را انتخاب نکردند،حرف بزنیم. بنابراین  از حــق انتخاب هیچ 

گری در عاشورا و امروز  می خواهیم به طور خاصه از برکات انتخاب 

سخن بگوییم.

درد:

که یکی از مهم ترین  کنیم می بینیم  گر بخواهیم به اسام مراجعه  ا

گری است و  مســائل سرنوشت ساز برای هر انسانی، مسئله انتخاب 

خداوند مســیر رشد انسان را چه در مسائل شخصی و چه در مسائل 

انتخاب هایش تعیین نموده است. از مسیر  اجتماعی 

که   درواقع بزرگترین مشکل جامعه اسامی در زمان امام حسین

را موظف به  که خود  را درگیر خودکرده بود، این اســت  کثریت مردم  ا

انتخاب نمی دانستند.

کــه در برابــر حق ســکوت  کســانی بودنــد   در زمــان امــام علــی-

می کردند، مانند سعد ابی وقاص؛

کتین بودند و حاضر به  که زمان امام حســن جزو ســا -کســانی 
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گذاشتند؛ را تنها  ایشان  و  امام نشدند  حضور در لشگر 

- در زمان امام حسین نیز همین ماجرا، به شکل دیگری تکرار 

شد.

مکــه  در  کــه  کســانی  دیدنــد؛  را  حضــرت  راه  بیــن  در  کــه  کســانی 

که می دانستند امام به سمت  کوفه  ســخنرانی امام را شــنیدند؛ مردم 

که مردم  آنها در حرکت اســت، همه و همه نشــان دهنده این اســت 

کنند ولــی از قدرت انتخابی  بــا اینکه می توانســتند حضرت را یاری 

که خدا به واســطه عقل و خرد به آنها داده بود، اســتفاده نکردند و از 

بود، بهرمند نشدند. انتخاب  که در ورای این  برکت رشدی 

به عنوان نمونه:

کــه امــام  کوفــه بــود  عبیــداهلل بــن حــرُ جعفــی: از اشــراف و دلیــران 

حســین در بیــن راه در منــزل بنی مقاتــل به او رســیدند؛ حضرت 

کوفه  از  را به یاری فرا بخواند. پاسخ داد: من  او  تا  قاصدی فرستادند 

با حسین بن علی روبرو نشوم. اینکه خواستم  خارج نشدم مگر 

دارو

گری در نگاه عقل و دین  انتخاب  لزوم  به  الف توجه 

گری در نگاه عقل: انتخاب   .1

کارکردی بــه جز فهم  کنــد و  درواقــع عقــل آمــده اســت تا انتخــاب 
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منفعــت و ضرر و انتخاب ندارد. فرق بین انســان و ســایر موجودات 

در همین نکته است.

گری در نگاه دین: انتخاب   .2

به این مسئله اشاره دارند: از قرآن  یادی  آیات ز

ُه َو 
ّ
ِذیَن َهَداُهُم الَل

َّ
ِئَك ال

َ
ول

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ

ّ
 َفَیَت

َ
َقْول

ْ
ِذیَن َیْســَتِمُعوَن ال

َّ
- »ال

َباِب«
ْ
ل

َ
أ

ْ
ال و 

ُ
ول

ُ
أ ُهْم  ِئَك 

َ
ول

ُ
أ

ا َكُفوًرا« ِإَمّ َو ا َشاِكًرا  ِإَمّ ِبیَل  الَسّ َهَدْیَناُه  ا 
ّ
- »ِإَن

گری در سعادت فردی و اجتماعی انتخاب  ب توجه به نقش 

نقــش انتخــاب در ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی، بســیار مهــم 

گیــری از عقل و قــدرت انتخــاب تمام  اســت؛ یعنــی انســان بــا بهــره 

زندگی اش را مدیریت می کند. از انتخاب نوع پوشش، غذا، ماشین، 

گرفتــه تا انتخــاب رهبر و مســئول جامعه،  رشــته تحصیلــی و ازدواج 

همــه و همــه نقــش مهمی در زندگــی هر انســانی بازی می کنــد. قرآن 

کریم می فرماید:

ْنُفِسِهْم«
َ
ِبأ َما  وا  ُر ُیَغِیّ ی 

َحتَّ ِبَقْوٍم  َما  ُر  ُیَغِیّ ا 
َ
ل َه 

ّ
الَل  

ّ
»ِإَن

گیرد، قطعا نتایج  هرقــدر این انتخابها، عاقالنــه و عالمانه صورت 

بهتری حاصل خواهد شد.

یخی در مــورد تأثیرات انتخــاب مردم در  چنــد نمونــه از شــواهد تار

سرنوشت مسلمانان: در زمان امام علی مردم در ابتدا دور حضرت 
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کردنــد و نتایجــش را دیدند و بعد از بیســت و پنج ســال به  را خالــی 

اشتباه شان پی بردند و چنان در مقابل خانه امیرالمؤمنین تجمع 

که حضرت فرمودند: کردند 

»لــولا حضــور الحاضر و قیام الحجة بوجــود الناصر و ما اخذ الّله على 

ها 
َ
وا على ِكّظِة ظالم و لا َســَغِب مظلــوم لألَقیُت َحبل العلمــاء ألّا ُیقاّر

که دانه  على غاِربها و لسقیُت آخرها بكأس اّولها؛ سوگند بدان خدایی 

گروه )بســیار نزد من( حاضر نمی  گر آن  را شــکافت و انســان را آفرید ا

گر  شدند و با بودن یاور، حجت )در آن روز بر من( تمام نشده بود و )ا

گرفته به اینکه تن به سیری  که خداوند از زمامداران  نبود( آن پیمانی 

گرسنگی ستمدیده ندهند هرآینه مهار )شتر( خالفت را به  ستمکار و 

کوهانش می افکندم و هرآینه آب می دادم پایان آن را به جام آغاز آن.«

کردنــد در زمان  کــه مردم  بــا اعتماد و پاســخ به انتخابی  حضــرت 

گرچه با مشکات و جنگ هایی مواجه بودند،  کوتاه حکومت خود ا

که برکات  با این حال خدمات فراوانی به جامعه اسامی ارائه دادند 

که خود ســبکی الهــی و مترقی در مدیریت  کنــون نیز ادامه دارد  آن تا

جامعه اسامی است.

کردنــد و به اطاع  کوفه  که مــردم  امــام حســین نیــز بــه انتخابی 

کردند، ولی  گذاشتند و دعوتشان را اجابت  حضرت رساندند، احترام 

مردم در دعوت شان استوار نبودند.
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شــب عاشــورا امام دوباره یاران را در معرض انتخاب قراردادند 

کس به انتخابهای اوست، فرمودند:  کار هر  و با توجه به اینکه ارزش 

گاه  کردن از این مردم ندارم، آ گمان یاری  گاه باشید همانا من دیگر  آ

باشــید مــن به همه شــما رخصــت رفتن دادم پــس همه شــما آزادانه 

که شــما را  گردن شــما نیســت و این شــب  یــد و بیعتــی از مــن به  برو

کنید )و بهر ســو خواهید  گرفتــه فرصتــی قــرار داده آن را شــتر خویــش 

ید(! برو

با الهام از این نگاه عمیق اسامی، انقالب ما نیز به انتخاب مردم 

اهمیــت داده اســت و در اولیــن اقدام، انتخابــات پذیرش جمهوری 

کرده  اسامی ایران و طی چهل سال، انتخابات های مختلف برگزار 

است و همین مردم ساالری دینی موجب رشد و تعالی مردم شریف 

گردیده است. ایران 

درمان:

که دانستیم مسئولیت هر انسان عاقل و دین داری، انتخاب  حال 

های درســت در زندگی ســت، حال می خواهیم راه های رســیدن به 

کنیم: از نگاه قرآن بررسی  را به اجمال  انتخاب درست 

رامهیامیکند: انتخابدرست الف.تقویزمینه

کند  که تقوای الهی را پیشه  کسی  ُه َمخَرًجا؛ 
َ
ِق اهلَلَّ َیجَعل ل »َو َمن َیَتّ

او نشان می دهد.« به  را  از مشکات  راه خروج  خدا 
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ــْر َعْنُکْم  ُیَکِفّ ُکــْم ُفْرَقاًنا َو
َ
ُقــوا اهلَلَّ َیْجَعْل ل ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن َتَتّ

َّ
َهــا ال

ّ
ُی

َ
»َیــا أ

گــر تقوی الهی  کــه ایمان آوردید، ا کســانی  ُکــْم؛ ای 
َ
َیْغِفــْر ل َئاِتُکْم َو َســِیّ

را به شما می دهد.« از باطل  داشته باشید، خدا قدرت تمییز حق 

انتخابدرست: برایرسیدنبه ب:تالش

که در راه ما تاش  کسانی  َنا؛ 
َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَیَنّ

َ
ل ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا 

َّ
َوال  «

آنها نشان می دهیم.« به  را  راه هدایت  می کنند، 

باعالمان: جمشورت

از اهل ذکر  گر نمی دانید  ا ُموَن؛ 
َ
َتْعل  

َ
ُکْنُتْم ال ِإْن  ْکِر 

ّ
الِذ ْهَل 

َ
أ وا 

ُ
ل

َ
»َفاْســأ

بپرسید.«

کــه در روایت  بهتریــن و باالتریــن عالمان، اهلبیت هســتند 

اند: متعدد اهل ذکر خوانده شده 
ٌر 

ْ
ِذك

َ
ل ــُه 

َ
ِإّن ى  َو 

َ
ــِه َتَعال ِه)ع(فِى َقْوِل الّلَ بِى َعْبــِد الّلَ

َ
أ بِــى َبِصیٍر َعــْن 

َ
أ »َعــْن 

ْهــُل َبْیِتِه 
َ
ــِهَو أ  الّلَ

ُ
 َرُســول

َ
وَن  َقال

ُ
ــَك َو ِلَقْوِمــَك َو َســْوَف ُتْســَئل

َ
ل

ْكِر.« الّذِ و 
ُ
ول

ُ
أ ُهْم  َو  وَن 

ُ
َمْسُئول

ْ
ال

خاصه:

در ایــن طــرح بحث ابتــدا اهمیت انتخــاب و ارتبــاط آن باعقل را 

گفتیم.
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درد:

انتخاب نکردن به عنوان فرار از مســئولیت و در نتیجه عدم رشــد 

در امتحان.

دارو:

گری در نگاه عقل و دین انتخاب  لزوم  به  توجه 

گری در سعادت فردی و اجتماعی انتخاب  توجه به نقش 

درمان:

را فراهم می کند انتخاب صحیح  تقوی زمینه 

انتخاب درست به  برای رسیدن  تاش 

با عالمان مشورت 


