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  مقدمه
 

 هاي واليت است كه در سه مجموعه كنيد، اولين مجموعه از درس مالحظه ميچه  آن
 2005از سال  »ن كاملواليت تكويني انسا«و » واليت انسان در پرتو«و » 2و1حقيقت واليت «

وسيله ه و بتدريس  فارس هاي خليج در يكي از كشور »دارالتوحيد «در ،ميالدي 2009تا 
  .، و قدري خالصه شده اندپياده شده از نوار كاست شاگردان

   »جوانانآموزش عقائد براي پنجاه درس « از كتاب ي اين مجموعهها درس »حقيقت واليت«
ديگري از  هاي بامكارم شيرازي است ولي از كتناصر اهللا  از آيت )امام شناسي (ده درس

فروغ  آيت اهللا شيخ جعفر سبحاني، تأليف امامت بحث» الهيات و معارف اسالمي «كتابجمله 
 ،صغر قائمياالسالم حاج شيخ ا تأليف حجت» اصول اعتقادات در چهل درس« ،واليت

 شيخ عباس قمي تأليف تاريخ خلفاء)(تتمه منتهي االمال، »نو در تدريس عقايد اسالمي يطرح«
  .است نيز استفاده شده

اصل مفهوم واليت و  ،در اين مجموعه با زباني ساده، ولي با دليل و برهان از آن جايي كه
 و گريبانگير مسلمانان شدهشبهات مذهبي  ظلمتدر زماني كه خالفت مطرح شده است، 

له أايگاه اين كتاب را براي پي بردن به اصل مسج ،در فتنه و امتحان بزرگي قرار گرفته اند ها آن
كتاب  .دانم مي جوانان عزيز ضروري به ويژهي عموم و برا ،واليت بدون تعصب مذهبي

 ، مفيد است. كه بخواهند بحث واليت را در جلساتي بيان كنند يبراي طلبه هاي جوان همچنين
يم و احاديث شريف است. ه قرآن كرجلسه تنظيم شده و مزين به ادل 20اين مجموعه در 
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هفتگي براي كساني كه بخواهند با وقت كم مروري  در جلسات استفاده از اين كتاب، همچنين
  أله واليت داشته باشند، سودمند خواهد بود.بر مس

اين  توانند از اين كتاب بهره گيرند؛ زيرا ، مينيستند (ع)حتي كساني كه تابع اهل بيت
كه  . باشدشده اند بيانن تعصب فقط براي پي بردن به حقيقت ها با زبان ساده و بدو درس

  و خلفاي بر حق او قرار گيرد. صياواعترتش(ع) و رضاي حق و رسول اكرم(ص) و موجب 
ين حقيقت واليت داشته باشم و توشه اي براي آخرت اين يو اميدوارم سهم كوچكي در تب

  حقير باشد. از همه التماس دعا دارم. 
  

  زرگرمرادي.طاهره سادات 
  .شمسي 1390و تير  1432برابر با شعبان  11/7/2011 :آخرين بازنگري

  



  

  جلسه اول

عارف م  ع   رورت 
  

  1إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبابِ ۗ◌ قُلْ هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لَا يعلَمونَ 

 شوند. بى بهره اند، يكسانند؟ فقط خردمندان متذكّر مي از معرفت و دانش د و كسانى كه: آيا كسانى كه معرفت و دانش دارنبگو

  هسؤال و تاملي در اين آي
 

هايي كه مي دانند با كساني كه نمي دانند مساوي هستند؟ خود آيه تا حدودي جواب  آيا آن
 اين سؤال را بيان مي كند. 

هاي  انسان ؛ زيراهستند متذكر مي شوند ي كه صاحب عقوليها مي فرمايد: اين مسأله را آن
در صورتي كه صاحبان عقول زماني كه ، عادي اصال متوجه اين مسأله( كه نمي دانند) نيستند

مي فهمند چه علومي پي مي برند، و به اين مسأله  معرفت الهي موفق مي شوند،به تا حدودي 
  ا از آن بي خبرند.ه سانناوجود دارد كه 

                                                            
 9سوره زمر، آيه  1
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  علم و معرفت
 

باز هم مجهوالت  ،دانش سپري كند انسان تمام عمر خود را در راه فراگيري علم واگر 
كه شخصيت ديگري پيدا  عالوه بر اين الهي فراواني را نمي داند. و با كسب علم و معرفت

 .سان به عقل و جنبه روحاني او استچرا كه انسانيت ان؛ تر مي شود به انسانيت نيز نزديك ،كند مي
  .زگهواره تا گور دانش بجوي ؛»اطلبوا العلم من المهد الي اللحد« ارد شده كه :در حديث نيز و

  
  دفراگيري علم از بدو تول

  

 

زماني كه انسان كودك ؛ از اين روخداوند به فطرت انسان نزديك است معرفت امور ديني و
 .دارد مآمادگي بسيار زيادي براي فراگيري علو ،است و هنوز حجابي بر فطرت او قرار نگرفته

در حال كسب  از همان نخستين لحظات تولدانسان  با صفا است و بسيار پاك و اندرون كودك
  .غير ارادي استالبته اكتساب اين علوم  .مي باشد علومي از اطراف خود

   له را درك أچون ضرورت اين مس ؛ها به دنبال كسب معرفت الهي نيستند اكثر انساناما 
تر هاي آموزش قرآن و سطح باال نهايت امر در كالس ،ي باشندواگر افرادي مذهب ،نمي كنند

 .شركت مي كنند...مانند تفسير و

ند و در پي را درك نمي كن خود و دين و مذهب ضرورت كسب معرفت خدا مردم تر بيش
 ،كه مي خواهند به فراگيري علوم ديني بپردازند جوانانيحتي  .نيستند يشتصحيح عقيده خو

مدارج علمي  برخي افراد كه همچنين .سبت به بقيه علوم برخوردارندتري ن از تشويق كم
       ...و اداشتن القابي همچون دكتر دنبال به تنها ،طي مي كنند و دانشگاه ي را در حوزهيباال
دارد  نياز و تصحيح عقيده خودمعرفت الهي  بهانسان  كه هستند؛ در حالي درك تحصيليو م

  تا اهل نجات گردد.
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  همراه با تزكيه نفس كسب علوم ديني
ن آه در قرك چنان ؛گيردهمواره بايد با تزكيه نفس صورت  معرفت الهي كسب علوم ديني والبته 

 كريم نيز ذكر شده :

حكْمةَ وإِن ب والْهو الَّذي بعثَ في الْأُميينَ رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا
 2كَانُوا من قَبلُ لَفي ضَلَالٍ مبِينٍ

، پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و اوست كه در ميان مردم بى سواد
، و آنان به د و به آنان كتاب و حكمت بياموزد] پاكشان كنرا [ از آلودگى هاى فكرى و روحى آنان

  مراهى آشكارى بودند.يقين پيش از اين در گ

 و خواهد كردرا تهديد اوبسيار هايخطر ،بپردازد به فراگيري علوم بدون تزكية نفس واگر انسان
الهي  و براي خداچنين شخصي چون  او سوء استفاده كنند؛است از ممكن حتي دشمنان اسالم نيز

  .است علوم را فرا نگرفتهشدن،
 است. »حقيقت واليت« ،دانيم كه نمي دانيم انيم و نميدرباره آن مي د تر كمكه  مسائلييكي از  

را از سه زاويه در جلساتي  اين مسألهبا توفيق خداوند و عنايت اهل بيت(ع)كنيم  ما سعي مي
 رح كنيم:مط

  واليت تكويني و انسان كامل  .2اي واليت به شكل عام) معن بررسي( حقيقت واليت «.1
 واليت در قرآن .3

  مقدمه بحث واليت
اين  ،را خاطر نشان كنم كه موضوع ما در باب واليتنكته بايد اين واليت، در ابتداي بحث  

 است. ي واليت به شكل عامابررسي معنبلكه ؛دنيست كه خليفة اول چه كسي باش

خليفه و و مي توانيم بگوييم كه چه كسي مي تواند ولي  ،دوي واليت براي ما روشن شااگر معن
 .اشدبص) (جانشين رسول اكرم

                                                            
2  2سوره جمعه، آيه   



  16حقيقت واليت  

له اين است أبلكه مس باشد ،و دوم و... مشكل ما با اهل تسنن اين نيست كه چه كسي خليفة اول  
به راحتي مي توان مصداق آن را پيدا  ،دوروشن شنكته اگر اين  .كه ولي بايد چه صفاتي داشته باشد

 .كرد

 ،مصداقاز بروز هرگونه اشتباه در  در بحث توحيد نيز براي شناخت حضرت حق و جلوگيري
 مشركين مكه در خالقيت نبود بلكهوگفتيم كه مشكل  بيان صفات خداوند متعال پرداختيمابتدا به 
 ها به رب اعتقاد آن .مي دانستند مشرك شدندني حقيقي رب را امعن چون وله ربوبيت بودأدر مس

يا در  و كنندقوانيني را وضع ،ها مي توانند سخن بگويند  هاي متعدد از اين لحاظ نبود كه اين بت
ها را  آن دارند و تأثير در زندگيشان بت هابلكه گمان مي كردند ،هستند مؤثرها آنوجود وتربيت 
 !شفاعت مي كنند

  : مي گفتكند كه  را بيان ميفرعون  داستان ،قرآن
   شما هستممن رب برتر     3أَنَا ربكُم الْأَعلَى 
در  . خورشيد و...رب  ،، مثال رب ستاره هادبراي هر موجودي يك رب قائل بودن يا برخي و 
كه  زماني و ي رب را نمي داننداها معن چرا كه آن ؛جا نمي توان با اين افراد وارد مناقشه شد اين
له أمس .هر كسي نمي تواند رب باشد انسان مي فهمد كه هر چيزي و ،دومشخص ش آني امعن

 است. گونهواليت نيز همين 

به او  ها آنثر يا اك چرا همه و 4»أَنَا ربكُم الْأَعلَى«مة مردم مي گفت كه فرعون به عا هنگامي
د دنومعتقد ب به وجود يك رب ايمان داشتند و به طور فطريچون عامة مردم  ؟ايمان آورده بودند

    گروهي هم  .ايمان آوردندو حق و با فهميدن حقيقت  .وجود داشته باشد و الهي رب كه بايد
رت موسي حتي زماني كه ساحران به حض .بردباز بين  و دكشبها را  آن ،فرعون كه مي ترسيدند
   گفت: يناراحت افرعون ب ،ايمان آوردند

  5ألُقَطِّعنَّ أَيديكُم وأَرجلَكُم منْ خالَف ثُم ألُصلِّبنَّكُم أَجمعينَ 
                                                            

 24سوره نازعات، آيه   3
 همان  4
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17  جلسه اول: ضرورت تعليم معارف    

سپس همه شما را به  ،ي كنمها و پاهايتان را يكى از چپ و يكى از راست جدا م قطعاً دست
  .دار خواهم آويخت

چنين عقيده اي به فرعون  ،را مي دانستند و صفات ربي حقيقي ادر صورتي كه اگر معن
معجزات  ها را با د به وسيلة حضرت موسي آنقوم بني اسرائيل نيز زماني كه خداون داشتند. مين

 را نمي دانستند. و اله حقيقي رب يان معنچو ؛باز هم گوساله پرست شدند ،جات دادفراواني ن
ي جواهر داشتند به سامر چه از طال و آن ها اما آن ،آورده بود شانپيامبر خدا معجزات فراواني براي

 ان گوساله اي ساخت او برايش دادند و

  ...6هذا الهكم و اله موسي افاخرج لهم عجال جسداً له خوار فقالو
خداي : پيروانش) گفتند او و( پس ،او داشتگپس براي آنان گوساله اي ساخت كه صداي 

  خداي موسي همين است. شما و
ما با اين گوساله امتحان شده جز اين نيست كه ش !: اي قومها گفت آنه پيش از آن هارون ب و
  بي ترديد، پروردگار حقيقي شما خداي رحمان است. و ايد

 خدايي دارد وكه مي داند  كند حكايت ميفطرت انسان  از ،پس همين گوساله پرستي مصريان
كه بدون خدا  ها گفته شد: موسي دير كرد و براي اين به آن از همين رود. بايد او را عبادت كن

س خدا را با يك تتان را جمع كنيد تا براي شما معبودي بسازم كه عبادتش كنيد. پالآنيد، زيورنما
و ايمان به خدايي  روشن نبودا ه براي آن و اله ي ربامعنحقيقت و  ؛ زيراگوساله عوض كردند

 كه ديده نشود برايشان مشكل بود.

  به حضرت موسي گفتند تو با خدايت  ،زماني كه مي خواستند وارد شهري شوندها  آن
 !ما وارد اين شهر مي شويم ،ها را شكست داديد همين كه آن ؛بجنگيد و يدبرو

  7ما دامواْ فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنَّا هاهنَا قَاعدونَقَالُواْ يا موسى إِنَّا لَن نَّدخُلَها أَبدا 

                                                            
 سوره طه،  آيه   6
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  18حقيقت واليت  

و پس تو  ،جا نخواهيم شد وارد آن ما هرگز ،جايند ! تا آنان در آنگفتند: اى موسى
  .با آنان] بجنگيد كه ما [ تا پايان كار ] در همين جا نشسته ايمپروردگارت برويد [

زماني كه از كنار دهكده اي مي گذشتند ، عبور كردندبا آن معجزه عظيم نيل  رود ازكه  نيپس از ايا 
   :ها درست كند براي آنو معبودي  ستي قومي، از موسي خواستند بتبا مشاهده صحنه بت پر

نَامٍ لَّهلَى أَصكُفُونَ ععمٍ يلَى قَواْ عرَ فَأَتَوحيلَ الْبرَآئي إِسننَا بِبزاوجل لَّنَا وعى اجوسا مقَالُواْ ي م
 8إِلَـها كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُونَ

پس به  ؛و بنى اسرائيل را از دريا [ يى كه فرعونيان را در آن غرق كرديم ] عبور داديم 
! ى موسىگفتند : ا ،گروهى گذر كردند كه همواره بر پرستش بت هاى خود مالزمت داشتند

: قطعاً و هم براى ما معبودى قرار بده! موسى گفتت ،همان گونه كه براى آنان معبودانى است
 شما گروهى هستيد كه جهالت و نادانى مي ورزيد.

كل ديگري از يك مشكل كه رهايي پيدا مي كردند مش ،ه بودندچون خدا را نشناخت چرا ؟
مسائل  بع ويژه له ايأه حقيقت هر مسپس اصل امر اين است ك. ها پيش مي آمد براي آن
 بايد براي انسان روشن گردد. عقيدتي

همة  ،مبعوث نشده بودند ها آناگر  بازگو كنند و تا حقايق را براي مردم انبيا آمده اند
ها را به راه راست هدايت كنند وبگويند كه يك  انبيا آمدند تا انسان .ها به بيراهه مي رفتند انسان
  همان راهي كه در نهايت به خدا مي رسد  و ؛آن هم صراط مستقيم است ويست تر ن بيش ،راه

  منحرف مي شود. سرانجامد، نظر نيايه در ظاهر بهرچند  ،شود دورهر اندازه انسان از آن 
ديگر  ،ي حقيقي واليت را بداننداها معن اگر همه انسان .ي واليت را بدانيمامعن بايد پس 

  برهان  همراه با دليل و ،ما قصد داريم هر بحثي را مطرح كنيم .نزاعي وجود نخواهد داشت
  .دشوگفته هايمان براي همه روشن  درستيباشد تا 

 شود؟ له واليت موجب اختالف ميأآيا طرح مس

                                                            
    138يه سوره اعراف، آ.  8



19  جلسه اول: ضرورت تعليم معارف    

له واليت باعث از بين رفتن وحدت ميان مسلمانان أمي كنند مطرح كردن مس تصوربرخي  
اگر حقيقت براي همگان روشن  ،برعكس .استنادرست  تصور،درصورتي كه اين  ،مي شود

 .گونه اختالفي باهم نخواهند داشتديگر مسلمانان هيچ  ،شود
 . اماها مي گويند خليفه آن و ما مي گوييم امام .له عقيدتي استأله واليت يك مسأسم 

 .دو مقوله كامال جدا از هم هستند اين ؟؟ خليفة خدا يا خليفة مردممنظور از خليفه چيست
بايد خليفه اي وجود داشته باشد كه بتواند عهده دار امور  (ص)مي گوييم بعد از پيامبر ما

 پس اختالف كجاست؟ .له معتقدندأاهل تسنن نيز به ضرورت اين مس .مسلمانان باشد

اما نزد  ؛دشوتواند عهده دار اين منصب  ها هر فردي مي اختالف در اين است كه نزد آن
 خليفه و ،هاي آتي ثابت خواهيم كرد ه در بحثهمان طور ك و چنين نيست اين شيعيان
 .د صفات معيني داشته باشدباي (ص)ن پيامبرجانشي

  ي خليفهابررسي معن
 :مي گويد؟ زماني كه خداوند خليفه يعني چه

من يفْسد فيها ويسفك  وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها
 9الدماء ونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ

  آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت : به يقين جانشينى در زمين قرار
دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و  گفتند : آيا موجودى را در زمين قرار مى .دهم مى 

گوييم و تقديس  ريزى كند و حال آن كه ما تو را همواره با ستايشت تسبيح مى به ناحق خون
دانم كه  [پروردگار] فرمود : من [از اين جانشين و قرار گرفتنش در زمين] اسرارى مى .كنيم مى

ه آدم آموخت ؛ سپس [هويت و حقايق ها [ىِ موجودات] را ب و خدا همه نام .دانيد شما نمى

                                                            
 30سوره بقره، آيه  9



  20حقيقت واليت  

        اگر ،هاى ايشان خبر دهيد : مرا از نامرا] به فرشتگان ارائه كرد و گفت ذات موجودات
 .[در ادعاى سزاوار بودنتان به جانشينى] راستگوييد

 چه كسي مي تواند و؟ خليفه يعني چه. اما "إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً  " فرمايد: مي
به طور كلي  آني امعن اگر .ي خليفه به درستي فهميده نشده استامتاسفانه معن ؟باشد خليفه

يا خليفه موقت  هور) ورئيس جم( خليفه مردم ،خليفه پيامبر ،معاني خليفه خدا ،دومفهوم ش
 .خواهد شد مثال يك معلم  نيز روشن

       يك معلم زماني كه  يك مثال ساده استفاده مي كنيم : براي روشن شدن موضوع از 
براي اين  اندهر كسي رامي توآيا  ،تعيين كندجانشيني را طور موقت ه مي خواهد براي خود ب

تا بتواند صفات خاصي داشته باشد تخصص و انتخاب مي كند كه  انتخاب كند يا فردي راامر 
 . خالفت روشن شود حقيقي واليت و بنابراين بايد مفهومجاي خالي او را پر كند؟

  خداست ،ولي حقيقي
  10»وهو الْولي الْحميد  «قرار دارددر رأس واليت اوخداست و  ،ولي حقيقي

  :شودروشن ديگر نيز  نكتهايد چندب ،براي فهميدن واليت
عادل است وعدالت او ايجاب  ،؟ خداوندرسالت پيامبران چيست كه اصل دعوت و اول اين

  ستد. مي كند كه پيامبراني را براي هدايت بندگانش بفر
 

  تربيت انسان است ،اصل دعوت پيامبران
له در أدقت كنيد كه مس(به خاطر تربيت انسان است. آفرينش جهانكه اساس  بعدي اين نكته

 درك آن اندكي دشوار باشد) شايد  واست دقيق  جا بسيار مهم و اين

وارد عالم  واكه  تربيت انسان يعني اين .تربيت انسان است رايب ،رسالت پيامبران اصل دعوت و
 .انسانيت شود

                                                            
  28سوره شوري، آيه  10



21  جلسه اول: ضرورت تعليم معارف    

تحت واليت  ،ادعايي داشته باشند كه چه فارغ از اينها  اين است كه همة انسان ديگر له مهمأمس
 ،اگر انسان واليت خدا را انتخاب كند. دننباش واقعيتخودشان متوجه اين  هرچند ؛قرار دارند

  شود: مصداق اين آيه واقع مي تحت واليت خدا قرار مي گيرد و
  11للّه ولي الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِا 

 ،شرك ،ى جهلآنان را از تاريكى ها [ ؛ر كسانى است كه ايمان آورده اندخدا سرپرست و يا
  .برد ه و تقوا ] بيرون مياخالق حسن ،] به سوى نورِ [ ايمانفسق وفجور

 :الجرم تحت واليت شيطان قرار خواهند گرفت ،ل نكنندكساني كه واليت خدا را قبو و
ارِ والَّذينَ كَفَرُواْ أَوليĤؤُهم الطَّاغُوت يخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَـئك أَصحاب النَّ

  12هم فيها خَالدونَ
ز نور به سوى تاريكى ها را ا ها گرانند كه آنسرپرستان آنان طغيان ،و كسانى كه كافر شدند

 جا جاودانه اند. ند و قطعاً در آنهستآنان اهل آتش  ؛برند بيرون مي

از همه لحاظ تحت كه توانستند  . تنها كسانيغير ممكن است انسان تحت هيچ واليتي نباشد
  .بودندها  آن يو اوصياانسان كامل شوند، پيامبران  گيرند وواليت خدا قرار 

 تعليم و با طي كند و مدارج عالي را ندهمچنان مي توا ،گيردتحت واليت خدا قرار  انسان اگر 
 .گيرد تا به اعلي عليين مي رسد مي متقين و.. قرار، ، مؤمنينمسلمين در زمرهتربيت 

، مشركين و... قرار كافرين باشند، در زمرهيت شيطان كساني كه تحت وال ،از سوي ديگر
 .نزول خواهند كرد لينه اسفل السافو ب گيرند مي

كسي كه خليفه  ؛ پسبنابراين خليفه اهللا يعني صفات خداوند در انسان تجلي پيدا كرده باشد
 .نيز در او وجود داشته باشد (ص)بايد صفات پيامبر ،پيامبر مي گردد

وجود  چه كسيبيش از همه در صفات پيامبر  ،حال بايد ببينيم از بين همه افراد در آن زمان
 .تا لياقت اين را پيدا كند كه خليفه پيامبر گردد ،داشت
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به تكامل  پيامبراني را براي هدايت او مبعوث كرد تا راه تربيت و و آفريددمي را آ ،خداوند
تصحيح عقيده است تا  ،دبايد انجام دهانسان  ترين كارهايي كه يكي از مهم .بياموزند رسيدن را

 .داه نادرست تمييز دهوآن را از ر بتواند راه درست را بشناسد
 آدمييعني  بستگي دارد؛ اوبيني  و جهاناز سوي ديگر نحوة زندگي كردن انسان به عقيده 

 زندگي خود را اداره خواهد كرد. زيرا انسان داراي دو سير است : ،گونه كه فكر مي كند آن

 سير نزولي  .2سير صعودي  .1

در اين بين انسان بايد بنگرد كه در چه  .نه تنها انسان بلكه تمام موجودات در حركت هستند
 با چه كساني در حال حركت است.  مسيري و

چون جاذبه زمين آن را به  ؛يد، به سمت زمين مي افتدسوي باال پرتاب كنه را بشيئي اگر شما 
كه از  باالتر رود باالتر به سمت آسمان پرتاب شود و از فاصله اياما اگر  ،سمت خود مي كشاند

در فضا معلق خواهد  ؛ در نتيجهبه زمين بر آن تأثيري نخواهد كردديگر جاذمين خارج شود، جاذبه ز
  .جاذبة آن محيط آن را به سمت خود مي كشاند ،در محيطي ديگر قرار گيرد چه چنان ماند و

عده بسيار . يا جاذبه شيطان يا تحت جاذبه خدا هستند و :را دارند شئها حكم همين  اكثر انسان
زمان برپايي  تا ماه رمضان و ، بلكهنه آن طرف يعني نه اين طرف و هستند؛ هم معلق زيادي

 ،اين مجالس به پايان مي رسد وقتي و ،در دنياي نورانيت قرار مي گيرند ،مجالس ديني است
 .مسائل دنيوي مي شوند جذب دنيا و

و سعادت را بپيمايد.  تكاملو راه رسيدن به  شودراه بايد با كاروانيان همراه  شناختانسان پس از 
حكم  در رذائل ،از سوي ديگر .ارتقا دارد نقش بسيار اساسي در رسيدن و »تزكيه نفس« در اين راه

 .مانع پرواز به سمت ملكوت مي گردند ند كه به پاي انسان بسته شده اند وهستهايي زنجير

  .همه ما را به راه خودت هدايت كن !خدايا



  

  دوم جلسه

تالف و   ن   ا   سلما
   

شيعه نام گرفتند كه  ،يك گروه .تقسيم شدند يهاي متعدد پس از پيامبر(ص) مسلمانان به گروه 
به چند  نيزالبته آنان  .ع) را پذيرفتند( ائمه اطهارديگر واليت  اوپس از  ع) و( واليت امام علي

 قسيم شدند.فرقه ت

ند. دانپيرو سنت پيامبر(ص) مي  كه خود را دعنوان اهل تسنن را به خود گرفتنيك گروه هم 
براي اين گروه چندان  »اهل تسنن «يا »سني  «مي بينيم كه استفاده از لفظ بنگريم،تر  اما اگر عميق
كساني كه از سخنان  ؛ چونهستند (ص)سنت پيامبر واقعي پيرو زيرا شيعيان ؛صحيح نيست

 .ص) بودند( اهل بيت پيامبر ،سنت او پيروي كردند و (ص)پيامبر

اين امر را به امت  ص) پس از خود جانشيني تعيين نكرده و( اهل تسنن معتقدند كه پيامبر
 :شود جا يك سؤال مطرح مي اما اين ؛ها براي خود رهبري را انتخاب كنند آن تا واگذار كرده است
ود را ليفة خاست كه مي تواند خ (ص)، اين تنها پيامبراست »خليفه پيغمبر«سر اگر بحث بر

را تعيين كنند. به عنوان  (ص)خليفه يا همان جانشين پيغمبر ،امكان ندارد كه امت و انتخاب كند
، و شورايي تشكيل مي شود ،دنيا مي رودزماني كه ملك يا پادشاه از  ها حكومتبعضي در  ،مثال

ختص را مانتخاب مي كنند كه اين شوپادشاه جانشين  فرزند يا وليعهد او را به عنوان خليفه و
ست را داشته صالحيت اين پ منتخب، شخصمهم نيست كه  و .طبقه حاكمه است نه عامه مردم

 .باشد يا خير
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آيا  ،ري توسط عامه مردم صورت مي گيرددر كشورهايي كه انتخاب رياست جمهو همچنين
دهند عده اي به كانديداي ديگر رأي مي  !خير بي گمان،مورد نظر رأي مي دهند؟ همه به يك فرد 

كسي رئيس جمهوري مي شود كه رأي  ؛ بنابراين،هم در انتخاب شركت نمي كنند برخي و
اساسي بر مردم حكومت  قانونطبق و او  .همه مردم رأي را به خود اختصاص دهد نه »اكثريت«

 قانون خدا و اسالمي باشد. ،تر كشوري است كه قانون اساسي آن زيرا كم ؛خواهد كرد

عمل مي كند  قانون اساسي هر كشوري)(كه وجود دارد طبق قوانيني هوررئيس جم ،به هر حال
مورد عقاب واقع مي شوند.ولي مفهوم خليفه با رئيس  ،افرادي كه از قوانين سرپيچي كنند و

 .حكومت كامال متفاوت است

در  گذشتهبه عنوان مثال در دوران  .عمل مي كند ،رئيس حكومت طبق قوانيني كه وجود دارد
گاهي اوقات فرزند  .فرزندش جانشين او مي شد ،كه پادشاهي از دنيا مي رفت عد از اينايران ب
افرادي امور كشور را  با اين حال سمت پادشاهي به او منتقل مي شد و،كودكي بيش نبود ،پادشاه

 بسيار اليق بودند و ،گاهي مادر يا خواهر اين پادشاه كوچكدر اين گونه موارد .اداره مي كردند
      عنوان پادشاهي به اين پادشاه كم سن وسال اطالق ،اما در ظاهر ،ري را صادر مي كردنداوام

 كشور توسط حزب خاص و رئيس حكومت كار زيادي انجام نمي دهد و ،در اين حالت .مي شد
در  .اداره مي شود هاي ديگر يا نظامو يكمونيست كراسيودم ،يا نظام معيني همچون سرمايه داري

چنين  اين (ص)كه خليفه پيامبرحالي در  ؛مي تواند رئيس حكومت باشدهر كسي  اين صورت
  .نيست

مردم و يا حزب معيني  كردن يضاهدف او ر ؛بايد صفات معيني داشته باشد (ص)خليفة پيامبر
همانند  ديگر فضايلعصمت و ،ايمان،لذا بايد از لحاظ علم  ،نيست بلكه اجراي قوانين الهي است

 .ص) باشد( پيامبر

نتواند پاسخگوي  است مي تواند عالم به كتاب خدا نباشد و (ص)كسي كه خليفه پيامبرآيا 
پرسش عالم به كتاب خدا باشد تا بتواند پاسخگوي  بايد خليفه ؟!مردم باشدعقيدتي پرسش هاي 

 .طبق كتاب خدا باشد ،همه اقشار جامعههاي 

  كه خليفه، مفروض معتقدندها  آن مثال ؛برادران اهل تسنن در برخي از امور با ما مشترك هستند
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 را مفروض الطاعه نمي داند. معصومغير فرد ،در صورتي كه شيعه !حتي اگر اشتباه كند ،الطاعه است

مفروض الطاعه است چون معصوم است و هيچ اشتباهي از او سر  (ص)پيامبر ،در نزد شيعه 
  خدايش مي فرمايد : .نمي زند

  13وما ينطقُ عنِ الْهوى
 از روي هوس سخن نمي گويد. و 

  .مردم ،نهانتخاب كنداين فرد را  و تنها خداست كه مي تواند
رهبر  ، بايدكه رئيس حكومت است عالوه بر اين (ص)جانشين پيامبر خليفه و ،از نظر شيعه

  د.كنرا اجرا  اوقوانين  تر بايد عالم به كتاب خدا باشد و از همه مهم باشد و روحاني نيز

	ين مباحث موجب تفرقه است؟آيا طرح ا

ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان اين مباحث موجب پرداختن به برخي گمان مي كنند كه  
چه باعث ايجاد  آن و ،گاه مشكلي را به وجود نمي آورد هيچحقيقت در صورتي كه  ،شود مي

 ينه به ميانحتي اگر شيعيان هيچ سخني در اين زم .مشكالت مي شود جهل و تعصب است
بلكه اند نه تنها متوقف نكرده بر ضد شيعيان، هاي خود را  اهل تسنن فعاليتبعضي از  ،نياورند

 .كنند القا ديگران هممختلف به  را به طرق شانسعي مي كنند عقائد
خواني قرآن كريم همراه با رو و هاي تجويد در كالس حتيافرادي  ، هنگامي كهبه عنوان مثال

ها  عقائد خود را به آن كوشند مي هل تسنن به بهانه هاي مختلفا ،اهل تسنن شركت مي كنند
روح و روان  رمعلم ب معنوي هستند و معلم وشاگرد داراي ارتباط روحي وچون  .14تزريق كنند

ي بياموزد كه معلمتوحيد را از  ويژهديني به  انسان بايد دروس معنوي و .شاگرد تأثير مي كند
انسان نبايد  سوي آن معلم!نه به  شود،جذب  حقيقت و خداسوي ه به باشد تا تزكيه نفس كرد
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در  ،است ن شغل انبياو آ كه استادي مقام بسيار عظيمي است چرا ،شاگردي هر فردي را بپذيرد
 صورتي كه تنها براي خدا باشد.

اقل ه ميان مسلمانان نمي شود بلكه حددر مورد حقائق نه تنها باعث ايجاد تفرق گو و گفت بحث
       است كسي كه كند. گفتني ميطرف ه برايي را كه بر مذاهب از جمله شيعه وارد شده تهمت

بايد به زواياي مذهب خود كامال مسلط باشد  ،دشو يهبا مذي اعتقاديهاي  مي خواهد وارد بحث
 ، پاسخ مناسبي ارائه كند.مقابل هر سؤال وشبهه اي در بتواند تا

بعضي  .حنفي مالكي و ،شافعي ،: حنبليشوند ه مذاهب چهار گانه تقسيم مياهل تسنن خود ب
هايي  داراي تفاوت ،در فقه و حتي عقائد ، در حالي كهتفاوتي با هم ندارند ها اينمي كنند  تصور
 !نند كه متعلق به چه مذهبي هستندبرخي از اهل تسنن حتي نمي دا كه . جالب اينهستند
پاره اي از در  ه مسلمان درعقيده و فقه وهمانند چهار گرو ،ندداراي همان قرآن هست نيز يانشيع

 .ندارد هايي مسائل با آن چهار گروه اختالف
 ،فتوايي با صدور االزهر به نام شيخ محمود شلتوت ةجامع يچندين سال قبل يكي از علما

اعتقاد به اين مذهب را كامال و از مذاهب رسمي اسالم معرفي كرد  مذهب شيعه را به عنوان يكي
 .15دانست  شرعي

شيخ شلتوت از بزرگان اهل سنت، محقق، مفسر، فقيه اصولي، اديب لغوي مصري، و از 
مؤسسان دارالتقريب بين المذاهب االسالميه است. وي از مدافعان و فعاالن وحدت شيعه و سني 

م، 1957. در سال ميالدي در مصرمتولد شد1893قمري برابر با 1310شيخ شلتوت  بوده است.
به  1958كه از طرف رئيس جمهوري در اكتبر سال  دانشگاه االزهر شد تا اينقائم مقام رياست 

  و تا آخر عمر در همين مقام و موقعيت بود.  رسيددانشگاه االزهر مصر رياست 
 ،1338در سال  اهللا بروجردي دوستانه داشت. آيت هابطاهللا سيد حسين بروجردي ر با آيت وي
اهللا سيد محمود طالقاني و گروهي از روحانيون،  همراه آيته باي را  اهللا حاج ميرزا خليل كمره آيت
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مفتي اعظم و رئيس وقت دانشگاه  ،خود به قاهره فرستاد تا از شيخ محمود شلتوت از به نمايندگي
  اش تشكر نمايند. فتواي تاريخي ، به سبباالزهر مصر

بعضي از مردم « از شيخ محمود شلتوت سؤال شد كه محتواي اين فتواي تاريخي چنين است:
حتماً بايد به يكي از  ،كه مسلمان عبادات و معامالتش صحيح باشد انديشند براي آن چنين مي

ها مذهب شيعه اماميه و مذهب زيديه نيست. آيا  مذاهب چهارگانه معروف عمل كند و در بين آن
  »شماريد؟ ز نميشما با اين رأي به طور كلي موافقت داريد، و تقليد از مذهب شيعه اماميه را جائ

  ند:گفتايشان در جواب چنين 
شمرد، بلكه ما  دين اسالم بر احدي از پيروانش متابعت از مذهب خاصي را الزم نمي. 1« 
گوييم: براي هر فرد مؤمن چنين حقي است كه بتواند در ابتداي امر از هر يك از مذاهبي كه  مي

پيروي كند و  ،نوشته شده استهاي مخصوص احكام آن مذهب  صحيحاً نقل شده و در كتاب
تواند عدول به مذهب ديگر  كرده مي همچنين كسي كه از يك مذهب از اين مذاهب پيروي مي

  بنمايد، هر مذهبي باشد، و در اين عمل باكي بر او نيست.
اثناعشري، مذهبي است كه شرعاً پيروي از آن مانند   مذهب جعفري معروف به مذهب امامي. 2

سنت جايز است. و سزاوار است مسلمانان اين مطلب را بدانند و از عصبيت  اهلپيروي از مذاهب 
هاي بيجا و بدون حق و حمايت از مذهب معيني خودداري كنند. دين خدا و شريعت  و طرفداري

عنوان مجتهد  ،او تابع مذهبي نيست يا منحصر در مذهبي نيست. هر كس به مقام اجتهاد فائز گردد
  د خداي تعالي عملش مقبول خواهد بود.بر او بار، و در نز

چه در  و جايز است براي كسي كه اهليت نظر و اجتهاد را ندارد از ايشان تقليد كند و به آن
  »له بين عبادات و معامالت تفاوتي نيست.أشان مقرر داشته اند عمل بنمايد، و در اين مس فقه

اين فتواي تاريخي را ت در آن زمان بزرگ اهل سن يبه گزارش پارسينه، بسياري از علما و فقها
  ييد قرار دادند. أمورد ت

اتحاد يا « صاحب الميزان، در تأييد فتواي تاريخي شيخ شلتوت فرمودند: ،ييعالمه طباطبا
شيعيان صدر  ،تقريب اسالمي ترديدي در رجحان آن از نظر عقل و منطق نيست. روي همين اصل

پيشرفت امور اسالمي با عموم مسلمين هرگونه  اول هرگز از صف اكثريت كنار نرفته و در
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هاي تقريب بين مذاهب اسالمي از طرف مراجع شيعه  نمودند. و تأييد انديشه تشريك مساعي مي
براي همين منظور بوده و شيخ بزرگوار االزهر نيز اين حقيقت را با كمال صراحت بيان نمود. و 

بايست سپاسگذار اين  اعالم نموده و شيعه مياتفاق كامل ديني شيعه و سني را به همه جهانيان 
  16»آاليش وي تقدير نمايد. از عمل بي مرد بزرگوار بوده و

در صورتي كه تا به  ؛مذهب رسمي مسلمانان شناخته شد پنجشيعه يكي از  مذكور،بنا به فتواي 
در بين اين وهابيت را كه هيچ جايي  ، اماخوانند از اهل تسنن شيعه ها را مشرك مي امروز بسياري

بسياري از احاديث  صحيح مي دانند و يك مذهب كامال رسمي و ،پنج مذهب رسمي ندارد
 اند. داده نادرست را كه داراي تناقضات بسيار زيادي هستند، جزء مذهب رسمي قرار 

تبليغ اما ها مي شود  لمان شدن انسانجاي بسي تأسف است كه مبالغ بسيار هنگفتي صرف مس
 ،خدا گرايش پيدا كندو  ايمانكه انسان از كفر به  البته همين ،حقيقي اسالموهابيت است نه 

پيرو  ان شاء اهللا خداوند اين توفيق را نيز به اين افراد بدهد كه حقيقت را بدانند و است و غنيمت
  .گردند آن

بسيار زيادي بين مذاهب  نزديكي باعث فتواي شيخ شلتوت در زمان آيت اهللا بروجردي بود و
  .اما متأسفانه در چند سال اخير اين تبليغ كم رنگ تر شده است ؛شد
 اين عقيده و .نيستند آگاهحقيقت مذهب شيعه  ازل تسنن اه ويژهبه  گفته نماند كه اكثرمردمنا
كه  ها رشد كرده است بدون اين ر ذهن آنافراد مشركي هستند از دوران كودكي د ،كه شيعيان باطل

حتي ديدگاه بسياري از  .يا در اين باره بي غرضانه تحقيق كنند و ننداز حقيقت مسأله چيزي بدا
   .. .عقب مانده و ،را تروريست ها و آنكامال نادرست است  ،ه مسلمانان به شكل عامدربارافراد 

 منش رفتار و ،مسلمانفرد حتي اگر در يك  ؛كه در اين زمينه تحقيق كنند مي دانند بدون اين
  شوند! شگفت زده ميز مسلمان بودن او ا ،شايسته اي را ببينند
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آن  و معتقد است را ادعا مي كند (ص)پيامبر جانشينيمذهبي است كه براي خود استمرار ،شيعه
مي تواند حقيقت دين و احكام الهي  ،علم وافري دارد بوده و (ص)كسي كه همواره همراه پيامبر

  .را بيان كند
   .پس از خود انتخاب كرده است براي جانشيني ماحت پيامبر(ص) گويند عقل و نقل ميبنابراين 

چرا كه قرآن كريم  ؛داري كرداز اهانت كردن خود به شدتگو، بايد و  البته در بحث و گفت
 نيز مي فرمايد : 

  ا لكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم والَ تَسبواْ الَّذينَ يدعونَ من دونِ اللّه فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ علْمٍ كَذَلك زينَّ 
    17إِلَى ربهِم مرْجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُونَ
كه آنان هم از روى دشمنى و  ،دشنام ندهيد ،پرستند و معبودانى را كه كافران به جاى خدا مى

ن را آراستيم [تا به كيفر لجاجت و اين گونه براى هر امتى عملشا .نادانى خدا را دشنام خواهند داد
دهند نيكوست] سپس بازگشت همه آنان به سوى  چه انجام مى كه آن عنادشان گمان كنند

  .كند آگاه مى ،دادند نهايتاً آنان را به اعمالى كه همواره انجام مى ،پروردگارشان خواهد بود
باشند  كه علم داشته اين ها هم بدون ؟ چون آنچرا، و ناسزا نگوييد ب نكنيدسمي فرمايد: 

 يهاي مذهبي چه سوء استفاده ها گا و جنه از همين تفرقهدشمنان . معبود شما را سب مي كنند
يكي از مسائلي كه باعث تشديد تفرقه بين ه اند. انداخت جان همه مسلمانان را ب و .فراواني كرده
. اگر را مشرك مي دانند شيعيان ،ان مثالبه عنو .اهانت بين مذاهب است ب وس ،مذاهب شده

اهانت داده نشود بلكه با روش صحيح و با دليل و برهان به فرد مقابل ثابت  اب ،پاسخ اين اهانت
اين البته  ثرتر خواهد بود.ؤبسيار م ،عوض شود شود كه ما مشرك نيستيم تا نظر او در مورد شيعه

با  بدون تعصب و همو ود،دار بت حق برخوراز معلومات كافي براي اثبابايد هم  ؛چند شرط دارد
براي  برهان، دليل و و از طريق علم ، با روش صحيح ويهبپس اگر عقايد مذ .اقدام كرد حوصله

صلح  دوستي و به د ووش ميبر طرف  ،هب از همديگر دارنداشبهات زيادي كه مذ ،مه بيان شوده
  انجامد. ميصفا  و

                                                            
 108سوره انعام، آيه  17



  30حقيقت واليت  

    (ع) نيزه امام حسينك چنان ؛متزلزل مي شودن ترين امتحا با كوچك ايمانمان ها اكثر ما انسان
اما دين را مانند آدامسي در دهان خود به هر سو كه مي  ،همه شما مسلمان هستيد :مي فرمايد

  خواهيد مي چرخانيد.
  علم  با معرفت و هم هب حقيقي راذدست مي آيد. مبا كسب معرفت به بنابراين ايمان حقيقي 

به دنبال  فرد هك به طوري ،دضرورت دارتزكيه نفس هم  ،نبايد شناخت، و البته در اين بي
بلكه  ،نه تنها خود راه مستقيم را در پيش خواهد گرفت ،در اين صورت اشد.مصالح فردي خود نب

  .همراه خواهد كرد يشعده اي را نيز در اين راه با خو
 بع حقيقتتا وها خدا پرست  عج) همه انسان( زمان امام زماناست كه در  هحديث آمددر 

ها به رشد  عقول آن ها مي كشد و دست بر سر انسان - بنا به روايات –(عج) . چرا كه امامشوند مي
  .د شناختنحقيقت را خواه و كنند ميها از عقل خود استفاده  يعني انسان ؛مي رسد

	؟امام چه كسي است ي دارد؟ وايامامت چه معن
 نماز پيش ؛رهبر مسلمانان است ي پيشوا وابه معن ،از اسمش پيدا است كه گونه امامت همان

  .كنند د نمازگزار به او اقتدا ميكه افرا ؛ چراجماعت مي گويند مسجد را نيز امام
جايي  از آن. باشد (ص)در همه امور جانشين پيامبر ، امام بايد معصوم واصول عقايد شيعهبنابر 

      ها نيز با سايرين فرق  قيده آنع ،با ساير مذاهب متفاوت است ياني امام در نزد شيعامعن كه
هاي بسيار زيادي در نوع رفتار  اعتقاد به عصمت امام ) باعث تفاوت( همين يك عقيده .مي كند

چون در نزد ساير مذاهب كه معتقد به عصمت امام  .پيروان مذهب شيعه با ساير مذاهب است
شيعه اين منصب  ر عقيدهدر صورتي كه د ؛هر فردي مي تواند عهده دار اين منصب گردد ،نيستند

  .مي شود منحصر به افراد بسيار خاصي
 در يعني .ون باشدؤ(ص) در تمام شهب شيعه امام بايد جانشين پيامبرطبق مذ از سوي ديگر،

لذا هر فردي  ؛گردد (ص)بايد جانشين پيامبر هم امام ،هبود ص)(تمام اموري كه مربوط به پيامبر
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 ي نيز وجود دارديها تفاوت (ص)پيامبر البته بين امام و. باشد )(صجانشين پيامبر نمي تواند امام و
  :اشاره كرد موارد ذيلاز جمله مي توان به  كه

  .حافظ دين مي باشد نگاهدارنده و ،مؤسس دين است اما امام ،پيامبر .1
          همان راه پيامبر را ادامهبلكه  ،امام وحي نازل نمي شود بر پيامبر وحي نازل مي شود ولي بر .2

نه  ،همان امر خدا را اجرا مي كند اما با واسطه ،يعني در حقيقت ؛مي گيرد اوتعليمات را از  و مي دهد
  .بدون واسطه

 عنوي ورهبري م ،حكومت اسالمي است رئيس جامعه و كه عالوه بر اين امام ،پس در نزد شيعه
 ،ون زندگي شان باشدؤر تمام ش. يعني امام بايد رهبر مسلمانان دباطني را نيز بر عهده دارد

  .بودند چنين اين طور كه پيامبر(ص) مانه
هم از  ،نگهداري كند يعني هم از اصول دين حمايت و ،حافظ دين باشد امام بايد پاسدار و

. باشد آگاهبايد كامال به دين  ،كندكسي كه مي خواهد از دين پاسداري  بي گمان فروع دين و
امام بايد از جانب  در نتيجه، .پس بايد معصوم باشد ؛اشتباه نكند نگردد وم بايد منحرف اما بنابراين

  شود.خداوند انتخاب 
. اين روايات نيز بيان خواهيم كرد يات ومقام ومنزلت امام را از ديدگاه آ ،در مباحث بعدي

ه اهل ه معرفي امام از ديدگاحال ب .از ديدگاه مذهب تشيع بود ،شدي كه براي امام بيان يها ويژگي
  .زيمپردامي سنت 

  امام از نظر اهل سنت
زماني  يعني در هر عصر و ؛امام را تنها رئيس حكومت اسالمي مي دانند ،برادران اهل تسنن

به تعبير ديگر، زمامداران آيد.  به شمار ميمحسوب مي گردد كه خليفه پيامبر  امام ،حاكم زمامدار و
  مسلمين مي دانند. را در هر عصر و زمان، خلفاي پيامبر و ائمه

 .صورتي كه نزد شيعه چنين نيست ر، دتسنن هر كسي مي تواند امام باشد بنابراين در نزد اهل
 مربوط به اصل و ديني،غير  در حقيقت هرگونه انحرافي در هر امري اعم از امور ديني و
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وم امامت در مفه و ااصل به معن ه مي بينيم اختالف بر سر امامت نيز درك چنان، سرچشمه آن است
  .شيعه بر مي گردد نزد سني و

دين در نزد  ،يمدر بحث نبوت نيز بيان كرد گونه كه همان بنابر اين امام حافظ دين است و
، اما شاخه شاخه معاد است اصل اعتقاد تمام اديان به وجود خدا نبوت و ، وخداوند يكي است

  .دند از دين دارافراتفسيرهاي غلطي است كه  سببشدن دين به مذاهب مختلف به 
  
  



  
  

  جلسه سوم

ود امام ه و  ف
  ؟ستچي فلسفه وجود امام

 يكي از فلسفه هاي وجود امام اين است كه ؟ما چه نيازي به وجود امام داريم به عبارت ديگر 
  .»يابد تحقق مير وجود رهبران الهي تكامل معنوي در كنا«

در حديث  بدانيم.را  وهدف از آفرينش ا ونسان ا ،بايد قبل از آن ،خواهيم امام را بشناسيمباگر 
  :  متعال به پيغمبرش مي فرمايد پروردگار ،قدسي

  18جليخلقتك أل جلك وخلقت االشياء أل
  خلق كردم. تو و تو را براي خودمهمه چيز را براي 

 ه درك چنان بايد بپيمايد تا به تكامل و مقام انسانيت برسد.را و سختي راه بسيار طوالني  بشر
. اما آيا خليفة خدا در روي زمين گردد، خداوند انسان را آفريد تا شدهز بيان نيو روايات قرآن 

دارد كه خليفة خدا  بالقوه استعداد كه انسان يا اين ؟مين هستندزها خليفه خدا در روي  همه انسان
 .ن گرددخليفة خدا در روي زمي ا قابليت بالفعل يابد وري را طي كند تيانسان بايد س ؟دشو

 ،به تكامل رسيدن در اختيار انسان قرار داده است طي كردن اين سير و برايوسائلي را  ،خداوند
  .بر مي گردد پروردگاركه اين نيز به ربوبيت 
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 براي، برخي از اين وسائل است مهيا نمودهرا خلق  تمام احتياجات ،خالق است اين رب چون  
 و همين طور وسائلي چون فهم عقل و مانند قوه درك و ؛تكويني هستند ،به تكامل انسانرسيدن 

 تشريعي ،برخي ديگر از اين وسائل .ن راه و راهنما مي باشندشناخت ومعرفت سمع و بصر براي 
رهبري نيز وجود داشته  بايد . لذاعث تكامل انسان مي شودهمان فقه است كه با ،اين وسائل .هستند

از  در هر زمانيبنابراين خداوند  .او قرار گيردتربيت  تحت بشر ه را به انسان نشان دهد وباشد تا را
ها است اما از جهاتي با ساير  را به عنوان معلم برگزيده كه مانند تمام انسان يفرد ها بين انسان

  .مي باشد » إِلَي يوحى « مربوط به تفاوتاين  كه »انا بشر مثلكم يوحي الي« تفاوت دارد: ها انسان
بايد  ، وها مبعوث شده انسانهدايت كه در هر دوره براي است پيامبر هر قوم) ( معلماين  ،حال

   .هاي معيني داشته باشد گيويژ خصوصيات و

  ويژگي هاي رهبران الهي
. انسان راه ها نشان دهد نآبه  دن به خدا راها باشد تا راه رسي ترين انساندانارهبر الهي بايد 

به تكامل  مند رسيدن نياز چون وبرسد وبدارد تا به كمال مطلخمي را در پيش  بسيار پرپيچ و
باشد كه انسان را  وجود داشته بايد رهبري، ن تكامل معنوي ابعاد مختلفي دارداي و استمعنوي 

در سايه  را اگر انسان اين راه تكامل معنوي .راهنمايي كند و پر فراز و نشيب در اين راه طوالني
  .به تكامل نخواهد رسيدگمراه مي شود و ، پيش نگيرددر رهبران الهي 

دوران چرا كه تكامل الزم را در  ،الخلقه متولد مي شود كه از شكم مادر ناقصنوزادي مانند  
  .دبوناراحت خواهد  پس از تولد در دنيا معذب و ،پيدا نكرده است جنيني

براي زندگي  را ودبايد خ و ،است مسافري محصل بداند كه بيهوده آفريده نشده وبايد  انسان
  او بايد بداند كه سفري معنوي را پيش رو دارد.آماده كند. وسيع تري 

  مصر و عراق و شام نيست  ،سفراين 
 را نام نيست يست كه آناين سفر جاي

  گفته اند :آن  بارهاين سفري است كه در
  همرهي خضر نكن  طي اين مرحله بي 
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 ظلمات است بترس از خطر گمراهي

دارند، در صورتي كه همه  نياز ي به استادنمي كنند فقط در سير و سلوك عرفاعده اي تصور 
راه تكامل  به وسيله آن ها ها در سير و سلوكند و قانون اين سير هم در قرآن است كه انسان انسان

حال  .را به مقصد برساند ها آن را بگيرد و ها ت اين انسانبايد كسي باشد تا دسند. پس يرا مي پيما
باشد، كسي كه اين راه را طي كرده  شكه خود بزرگ شودوليت ؤاين مس ارمي تواند عهده دكسي 
  . شته باشدبه طور كامل آشنايي دا آنرات با خط و ،شناسدبراه را 

يك رهبر آسماني  اين فرد بايد .را به آن كمال راهنمايي كند كه بشرپس بايد انسان كاملي باشد 
كه  كند با توجه به اين تصور كسي شايد .» از خطر گمراهي ظلمات است بترس«: باشد چرا كه

ديگر  ،استفرستاده  براي هدايت او كتب آسماني را نيز درك داده و خداوند به انسان قوه عقل و
يكفينا كتاب « مي گفتند:عقيده  با اين برخي از برادران اهل سنت نيزه ك چنان ؛نيازي به رهبر ندارد

 آيا شما قادر به درك تمام :اما بايد در پاسخ به اين گروه گفتافي است. كتاب خدا ما را ك »اهللا
  ؟ !امور ذكر شده در اين كتاب هستيد

  :ن مي فرمايدآقر
   19الْمطَهرُونَ إِلَّا يمسه لَّا 
  جز پاكان بر آن دست نيازند 
است كه  الزم فهميد. اين تذكرباطن كتاب خدا را  ا بتوانپس بايد يك طهارت باطني باشد ت 

  :فرمودهدر سوره جمعه .كه تنها روخواني ظاهري قرآن نيست ،مقصود از درك كتاب
تَابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِميو هاتآي هِملَيتْلُو عي منْهولًا مسينَ ريي الْأُمثَ فعي بالَّذ وإِنْ هةَ وكْمالْحو 

لُ لَفنْ قَببِينٍكَانُوا م20ي ضَلَالٍ م 

پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و  ،سواد اوست كه در ميان مردم بى
، آنان قطعاً د و به آنان كتاب و حكمت بياموزدهاى فكرى و روحى] پاكشان كن آنان را [از آلودگى
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  36حقيقت واليت  

مى ديگر [از عرب و غير عرب] و [نيز پيامبر را] بر مرد .پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند
  .ناپذير و حكيم است و او تواناى شكست .اند [برانگيخت] كه هنوز به آنان نپيوسته

اين [برانگيختن به پيامبرى و مسؤوليت عظيم تعليم و تربيت] فضل خداست كه آن را به هر  
   است. و خدا صاحب فضل بزرگ ،كند كس بخواهد عطا مى

  فرمود: كه توجه شود به اين نكته
امام كسي است كه پس از پيامبر  ،بنابراين .الْعظيمِ الْفَضْلِ ذُو واللَّه يشَاء منْ يؤْتيه اللَّه فَضْلُ لكذَ

  .»تكميل كننده هدف آفرينش است  ،لذا وجود امام « .ها را به عهده دارد رهبري انسان

	 قاعده لطف
و  آفريدهانسان را ند وخداكه  اين .استقاعده لطف  ،با فلسفه وجود امام زمينه ه بعدي درنكت

نشان دهندة  ،قرار داده اودر اختيار را تكامل) (رسيدن به هدف آفرينش الزم براي لتمام وسائ
 .است پروردگارلطف 

به همراه  ها مبعوث كند و خداوند بايد پيامبراني را براي هدايت انسان ،پس طبق قاعده لطف
 وجود پيامبران وبنابراين .دوزش دهمها آ را به انسانالهي د تا بتواند قوانين كتب الهي باش ،پيامبر

ه ك چنان است؛ها  به مثابه حجتي براي انسان ،ها جانشيناني كه راه پيامبران را ادامه دهند پس از آن
 :خداوند نيز مي فرمايد

 كُنَّا وما أُخْرَى وِزر وازِرةٌ تَزِر والَ علَيها يضلُّ افَإِنَّم ضَلَّ ومن لنَفْسه يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى منِ
 21رسوالً نَبعثَ حتَّى معذِّبِينَ

 زيان به فقط ،شد گمراه كس هر و يابد مي هدايت خودش سود به فقط ،يافت هدايت كس هر
 و .دارد برنمي خود شدو به را ديگرى گناه بار گناهى بار بردارنده هيچ و .شود مي گمراه خودش

 كننده عذاب بفرستيم،] مردم سوى به حجت اتمام و هدايت براى[ را پيامبرى كه اين بدون ما
  رسيدن به هدف تكامل ضروري است. برايالهي  وجود يك رهبر ،بنابراين نبوديم. ]آنان[
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37    فلسفه وجود امام: سومجلسه  

	رهبري سياسي و اجتماعي امت

 است.اجتماعي امت  سياسي و يرهبر ،يكي ديگر از مسائل مربوط به فلسفه وجود امام

مطرح مي كنند، از جمله  براي امام كه شيعيان خصوصيات ويژه و منحصر به فردي را گفتيم
امام  ،در صورتي كه اهل تسنن ،گيردجانبة امت را بر عهده  همه رهبري تا اشدامام بايد معصوم ب

داراي  بايد رهبر اين ،يعهاز نظر ش .اجتماعي امت قبول دارند را تنها به عنوان رهبر سياسي و
 گردد. مسؤوليتكسي نمي تواند عهده دار اين هر شرايط خاصي باشد و

اگر فردي  .رهبري را براي خود انتخاب مي كنند ،دنهر گروه با هدفي كه داشته باشهمه مردم، 
باشد، تنها اگر ناشايسته  در جهت منافع مردم فعاليت مي كند و اشد،صالح ب ،كه انتخاب شده

 را مدنظر قرار مي دهد. شپيروان نافع خود وم

احكام و بايد آگاهي كامل از  عالوه بر تزكيه نفساجتماعي مسلمانان نيز نماينده سياسي و
 .تا بتواند وظيفه پاسداري از اسالم را به نحو احسن انجام دهد ،اسالم داشته باشدقوانين 

، عبادي ،امور سياسي«بلكه تمام  ،است كه احكام قرآن تنها شامل امور عبادي نيستگفتني 
 ،فردي كه رهبر است ؛ پسها را شامل مي شود انسان »تربيتي و سير و سلوك و تكامل، اجتماعي

 .باشد آگاه احكام اسالم ن مسلمين ووؤش تمام امور و ازبايد 

نيز بايد از جانب خدا تعيين شود. از  ها آنمجري  ،گونه كه قوانين از جانب خدا است همان
 ،سوي ديگر گفتيم كه انسان بايد به سمت هدف خلقت خود كه همان تكامل معنوي است

را طي  آنبه تنهايي نمي تواند  بايد همراه با ساير افراد جامعه باشد و در اين مسير و ،حركت كند
.. هر فردي به تنهايي ناچيز است ولي اگر همه باهم .جسماني و معنوي و قدرت مادي و زيرا ؛كند
اين  بتواند جامعه بايد نظام صحيحي داشته باشد تا .پسد هركدام نياز ديگري را تأمين مي كندباشن

 .استعدادها را شكوفا سازد ها و قدرت

نظام  ،ها آمده است براي تكامل انسان انسان ساز بوده و ،اسالممبين جايي كه دين  از آن
. حركت كنند تكامل در مسير رشد و آنها در سايه  ري آورده تا انسانشصحيحي را براي جوامع ب

آن  نظر اسالم ازبلكه  ،سفيد وجود ندارد سياه و در دين اسالم هيچ فرقي بين عرب وعجم و و نيز
 :باشد ترتقوارامت باالتري برخوردار است كه باكس از ك



  38حقيقت واليت  

  22أَتْقَاكُم اللَّه عند أَكْرَمكُم إِنَّ
  .ترين شما باتقواترينتان است يرامگهمانا 

تكامل  خود را در جهت رسيدن به يكسي با ارزش تر است كه تمام استعدادها ،در دين اسالم 
ت قدر بايد استعدادها و ،بنابراين فردي كه مي خواهد رهبر جامعه باشد شكوفا كند. و لقاء اهللا

 .به تكامل را نيز بداند ها رسيد آن موانع افراد جامعه و

تمام  ،ي ناشايست هستندانكه داراي رهبر در جوامعي ،مالحظه مي شودامروزه هم هك چنان
 بهها بايد  رهبر انسان پس .خواري نظير استعمار كشانده مي شوند شهروندان به ذلت و جامعه و

را براي رسيدن به تكامل همه جانبه به  افراد نيازهاي افراد جامعه علم داشته باشد و استعدادها و
 .امام معصوم باشد و ود،تعيين ش ي متعاليد از جانب خدابا ؛ چنين فرديخوبي راهنمايي كند

ي يها راه حل ،نباشد در ميان مردم كه امام معصوم به صورت علني هم البته فقه شيعه براي زماني
  بيان كرده تا هدف خلقت محقق گردد.

	امام و اتمام حجت

  .است لزوم اتمام حجت ،وجود امام هاي فلسفهيكي از 
ها  راهنمايي انسان برايرهبراني را از جانب خود  را توسط پيامبران واگر خداوند كتابي  

ها  انسان ،در اين صورت اگر خداوند .راه حق را نخواهد شناخت و رود ميبه بيراهه  بشر ،نفرستد
 با وجود تمام وسائل اما .بود خواهد د از عدل الهي به دورهقرار د حسابرسي و مؤاخذهرا مورد 
ت هاي ظاهري مانند حجاز جمله ( بندگان قرار دادهدر اختيار  خداوندكه  نيياراهنما و هدايت

كه همان عقل است) ديگر جايي براي خطا رفتن  يت باطنحج و آسماني، كتاب پيامبران وائمه و
  .به همان قاعده لطف الهي بر مي گردد ،»اتمام حجت«لزوم  بنابراين .عذر داشتن وجود ندارد و
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		لهيواسطه فيض اامام؛ 

  .معرفي كرده اندبودند  »واسطه فيض الهي «وجود امام را هاي فلسفه يكي ديگر از
 فيض آن را از طريق واسطه هاي ،زماني كه خداوند مي خواهد خيري را به بندگانش برساند

هايي  واسطهاز  يكي .هاي زيادي وجود دارد حجاب مخلوقات چرا كه بين خداوند و ؛مي رساند
. يعني تاسو يا انسان كامل همين امام  ،برسد مخلوقاتفيض خداوند به د كه باعث مي شو

 .خداوند فيض خود را به طور تدريجي به انسان مي رساند
از طريق  يعني فيض خداوند به طور تدريجي و ؛استگونه امور معنوي نيز همين زمينه در 

تدريجي به  صورتبه همانند تكامل مادي  همتكامل معنوي  واسطه هايي به انسان مي رسد و
  يابد. ، تحقق ميهمراه مربي خاصي كه خداوند او را تعيين كرده

	پاسداري از شريعت

  .است »آسماني شرايعاز پاسداري « ،ضرورت ديگر براي وجود امام
فرستاده  بشريتراه رسيدن به تكامل را در كتاب آسماني توسط پيامبر(ص) براي  ،خداوند

 ،مقصود محافظت كنند. البتهكامل  به صورته از اين كتاب بايد كساني باشند ك پس .است
  .ومعاني آيات را تحريف نكند اصلكسي  تااست  كتابمحافظت از محتواي 
  :مي فرمايدخداوند در قرآن 

   23لَحافظُونَ لَه وإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحنُ إِنَّا 
  آنيم.خود نگهدار  بي ترديد ما خود اين قرآن را نازل كرديم و قطعا ما

بايد كسي باشد كه  پس .هاي زيادي سعي مي كنند قرآن را به تحريف بكشانند بازهم دست اما
رافي در قرآن به شدت جلوگيري بتواند از هرگونه انح باشد تا ظمحتواي قرآن در قلب او محفو

 .توسط امام صورت مي گيرد ،محافظت از كتاب وشرايع آسماني. كند
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  40حقيقت واليت  

 ،مانند قطرات باران ،ت الهي بر قلب مبارك حضرت رسول(ص) نازل مي شدزماني كه آيا 
 ند.محي الموتي بود بهه، حيات بخش وخالي از هر گونه آلودگي هاي شُ شفاف و زالل و پاك و

   ها مي فرمايد: باره آنقرآن دركه  ؛ كسانيتزكيه نشده نازل مي شد لوب ناپاك وقهمين آيات بر  اگراما 
   24قَليالً ثَمنًا بِه ويشْتَرُونَ الْكتَابِ منَ اللّه أَنزَلَ ما يكْتُمونَ ينَالَّذ إِنَّ 

را به بهاي ناچيز  چه را خدا از كتاب آسماني نازل كرده و آن همانا كساني كه كتمان مي كنند آن
  مي فروشند...ايشان را عذابي دردناك است.

در معاني قرآن تحريفاتي را انجام  بي گمانداشتند،  در آيات الهي فكنيهايي كه قصد شبهه ا نآ 
فاقد تأثير حقيقي  براي گروهي آيات قرآن شبهاتي مي شدند و باعث ايجاد خرافات و مي دادند و

  .شد ميعميق تربيتي  و
باطن ما  ب ووبر قل را آن تأثير حقيقي ،هر چه قرآن مي خوانيم ها كه برخي از ما انسان علت اين

نه  ها و نه آن اين است كهندارند،  را آن تأثير تربيتي ،كه به ما درس مي دهند ينامعلموحتي  داردن
  .تيمنيستشنه معرفت  چندان و ،داريمنشفافيت درون را  پاكي وآن ما 

اگر كساني  نگهداري شريعت است تا هيچ كس نتواند بدعتي در دين بگذارد و ،پس وظيفه امام
  .بايد كسي باشد كه اين انحرافات را از بين ببرد ،ندورافاتي در دين شباشند كه از نظر فكري دچار انح

ه هم ك چنان.پس از مدتي اصالت خود را از دست مي دهد ،يني بدون رهبر باشدياگر مذهب يا آ
 :خوانيم چنين مير نهج البالغه د .زيادي در كتب تورات وانجيل هستيم هاي اكنون شاهد انحراف

ملَى اللَّهتَخْلُو لَا ب ضنْ الْأَرمٍ مقَائ لَّهةٍ لجا بِحراً إِموراً ظَاهشْهم ا وفاً إِموراً خَائغْم25م 

 كند، قيام روشن برهان با خدا براى كه نيست، خالى الهى حجت از گاه هيچ زمين! خداوندا!  آرى
 .نرود ميان از هايش نشانه و ،نشود باطل خدا حجت تا پنهان، و بيمناك يا شده، شناخته و آشكار يا

قلب امام مانند صندوقي است كه جواهرات را در آن قرار مي دهند تا از دستبرد ديگران در 
پس بايد مكاني هم  !وجود دارد؟تر وگرانبهاتر از كلمات خداوند  آيا جواهراتي مهمد. امان باش

  .شدوجود داشته باقرآن كريم) ( براي محافظت از اين جواهر گرانبها
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انسان اعضاي  .تشبيه شده استقلب در بدن  بهوجود امام در بين جامعه  ،رواياتبسياري از در    
تواند به زندگي  نمينباشد،  است كه اگر »قلب  «ترين عضو او  از جمله مهم و داردبسيار زيادي 
 .بيه كرده اندعالم به وجود قلب تشامام را در  وجود پيامبر و . از اين رو است كهخود ادامه دهد

 كل عالم هم كه دائم ،خون را به ساير اعضاي بدن مي فرستد، گونه كه قلب با تپش خود همان
 نياز به قافله ساالري ومستثني نيست  اين قاعدهانسان نيز از . در حال يك حركت جوهري است

واجد و  ن كاملقافله ساالر بايد يك انسا اين .را براي رسيدن به مقصد راهنمايي كند اودارد تا 
 .باشد وند و مظهر اسماء اهللاتمام كماالت از جانب خدا

رهبري امتش را  ،از جانب خداوند اومي بينيم كه  (ع)استان حضرت موسيدبه عنوان مثال در 
، رو زماني كه فرعون سختي هاي زيادي بر قوم بني اسرائيل وارد مي كرد از اين .بر عهده دارد

 به زماني كه دهد، براي خروج از شهر حركت مي ها را ، آنداوندبه دستور خ (ع)حضرت موسي
خداوند دستور داد عصاي  ،كردمي عمل  او فرمانطبق فرستاده خدا بود و چون  ،رسند دريا مي

يعني هر جا به مشكلي  .بدين صورت راه را براي عبور مردم باز كند خود را بر دريا فرو بياورد و
      از كارشان گشوده  گره ها باز مي شد و رت حق راه براي آنخوردند با ارشادات حضبر مي
بازهم تا بدين حد مورد  ،كه خدا او را تعيين كرده ي بودكس غير از آن شان،آيا اگر رهبر .مي شد

 ه(ع) بخود را از طريق حضرت موسي و رحمت فيض ،خداوند ؟!ندتأييدات خدا واقع مي شد
زماني بايد يك رهبر معصوم باشد كه واسطه فيض  هر دوره و در پس .رساند ميقوم بني اسرائيل 

وهر انساني به ميزان ارتباطش  ،گيردها را بر عهده  رهبري همه جانبه انسان امت بوده و بين خدا و
 .مي شود تري بهره مند از فيض بيش ،با اين واسطه

واسطه فيض نيز ، وجود دارد تبراي حيات انسان ضرورگونه كه وجود قلب  همان بنابراين،
  . براي حيات مخلوقات الزم است

مستقل از خدا نيست  ،كه پيامبر يا امام آن اين جا ذكر نكته اي ضروري به نظر مي رسد و در اين
 »واسطه فيض« گونه كه گفتيم يعني همان وند تبارك و تعالي است،خدا چه دارد از جانب هر آن و

باعث مي شود  وواسطه فيض الهي است  ،ونه كه قلبگ بنابراين همان است. ها انسان بين خدا و
ها اعم از  امام هم واسطه فيض براي تمام انسان پيامبر و ،خون به تمام اعضاي بدن انسان برسد



  42حقيقت واليت  

همه مخلوقات  ها و چرا كه رحمت رحمانيه خداوند شامل همه انسان ند؛مسلمان و... هست كافر و
 تر و از فيوضات بيش ،تري پيدا كرده اند ا تقرب بيشهايي كه با اطاعت از خد نآ . البتهمي شود

 .شدمند خواهند  بهره هم رحمت رحيميه خداوند
 ها را مستقل و گاه آن هيچ ،در حقيقت ما با توسل به حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)

 بهتر درك خواهيم تر و اين معاني را بيش افزايش يابد،چه معرفت ما  هر دانيم جداي از خدا نمي
 و »واسطه فيض«اين باعث تقرب ما به  بهره مند خواهيم شد، و تر شفاف پاك و ياز باطن كرد و

 .در نتيجه نزديكي به حضرت حق تعالي خواهد شد

 نهج البالغه همراه با ترجمه 147 متن كامل حكمت

نْ وكَلَامٍ م لِ] السالم عليه[ لَهيكُمنِ لب ادزِي يقَالَ النَّخَع لُكُمنُ يب ادى أَخَذَ زِيديرُ بِيينَ أَمنؤْمالْم 
يلنُ عبٍ أَبِى بى] السالم عليه[ طَالنانِ إِلَى فَأَخْرَجبا الْجرَ فَلَمحأَص تَنَفَّس اءدعالص قَالَ ثُم:  
 فَعالم ثَلَاثَةٌ النَّاس لَك أَقُولُ ما عنِّى فَاحفَظْ أَوعاها فَخَيرُها أَوعيةٌ الْقُلُوب هذه إِنَّ زِياد بنَ كُميلَ يا
يانبر و لِّمتَعلَى مبِيلِ عاةٍ سنَج و جمه اععر اعقٍ كُلِّ أَتْبيلُونَ نَاعمي عرِيحٍ كُلِّ م يئُوا لَمتَضسبِنُورِ ي 
 الْمالَ تَحرُس أَنْت و يحرُسك الْعلْم الْمالِ منَ خَيرٌ الْعلْم كُميلُ يا وثيقٍ ركْنٍ إِلَى يلْجئُوا لَم و الْعلْمِ

الُ والْم هالنَّفَقَةُ تَنْقُص و لْمزْكُوا الْعلَى يالْإِنْفَاقِ ع و يعنالِ صزُولُ الْمي هالا بِزَولَ يينَ كُمب ادِر زِيعفَةُم 
 و حاكم الْعلْم و وفَاته بعد الْأُحدوثَةِ جميلَ و حياته فى الطَّاعةَ الْإِنْسانُ يكْسب بِه بِه يدانُ دينٌ الْعلْمِ
 أَعيانُهم الدهرُ بقي ما باقُونَ الْعلَماء و أَحياء هم و الْأَموالِ خُزَّانُ هلَك كُميلُ يا علَيه محكُوم الْمالُ

 لَه أَصبت لَو صدرِه إِلَى بِيده أَشَار و جماً لَعلْمًا هاهنَا إِنَّ ها موجودةٌ الْقُلُوبِ فى أَمثَالُهم و مفْقُودةٌ
 و عباده علَى اللَّه بِنعمِ مستَظْهِراً و للدنْيا الدينِ آلَةَ ملًامستَع علَيه مأْمونٍ غَيرَ لَقناً أَصبت بلَى حملَةً

جِهجلَى بِحع هائيلأَو نْقَاداً أَولَةِ ممحقِّ ليرَةَ لَا الْحصب ى لَهف هنَائأَح حنْقَدي ى الشَّكف لِ قَلْبِهأَول 
 الادخَارِ و بِالْجمعِ مغْرَماً أَو للشَّهوةِ الْقياد سلس بِاللَّذَّةِ منْهوماً أَو ذَاك لَا و ذَا لَا لَاأَ شُبهةٍ منْ عارِضٍ

 بِموت الْعلْم يموت كَذَلك السائمةُ الْأَنْعام بِهِما شَبهاً ء شَي أَقْرَب ء شَي فى الدينِ رعاةِ منْ لَيسا
يهلامح ملَى اللَّهتَخْلُو لَا ب ضنْ الْأَرمٍ مقَائ لَّهةٍ لجا بِحراً إِموراً ظَاهشْهم ا وفاً إِموراً خَائغْمئَلَّا مطُلَ لتَب 
ججح اللَّه و نَاتُهيب و ذَا كَم نَ وأَي كأُولَئ كأُولَئ و داً لُّونَالْأَقَ اللَّهدع ونَ وظَمالْأَع نْدع راً اللَّهقَد 
 ه أَشْباههِم قُلُوبِ فى يزْرعوها و نُظَرَاءهم يودعوها حتَّى بينَاته و حججه بِهِم اللَّه يحفَظُ
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مهج بِهِم لْملَى الْعيقَةِ عقيرَةِ حصالْب اشَرُوا وب وحينِالْ رقي تَلَانُوا وا اسم رَهعتَوتْرَفُونَ اسالْم وا وسأَن 
 اللَّه خُلَفَاء أُولَئك الْأَعلَى بِالْمحلِّ معلَّقَةٌ أَرواحها بِأَبدانٍ الدنْيا صحبوا و الْجاهلُونَ منْه استَوحش بِما
  .شئْت إِذَا كُميلُ يا انْصرِف رؤْيتهِم إِلَى شَوقاً آه آه نهدي إِلَى الدعاةُ و أَرضه فى
 دردى پر آه گاه آن برد، كوفه قبرستان سوى به و گرفت مرا دست امام: گويد مى زياد بن ميلك

  فرمود: و كشيد

 هاست، آن فراگيرترين ها، آن بهترين كه هستند هايى ظرف سانه ب هاقلب اين! زياد بن كميل اى
 .دار نگاه گويم مى را چه آن پس

 و باد دستخوش هاى پشه و رستگارى، راه بر اى آموزنده و الهى، دانشمند اند: دسته سه مردم
  حركت بادى هر وزش با و. روند مى صدايى و سر هر دنبال به كه سرگردان، هميشه و طوفان

  .گرفتند پناه استوارى گاهپناه به نه و گرفتند، نور دانش روشنايى از نه كنند؛ مى
 خويش مال از بايد تو ولى است، تو نگهبان علم، زيرا ؛است مال از بهتر دانش !كميل اى

 كه شخصيتى و مقام و گيرد؛ فزونى بخشش با علم اما شود مى كم بخشيدن با مال كني؛ نگهدارى
 .گردد مى نابود مال، نابودى با آمده دست به مال با

 و شود مى داده پاداش آن با كه است آيينى )الهى علم( راستين علم شناخت! زياد بن كميل اى
 .گذارد يادگار به نيكو نام ،مرگ از پس و كند، مى اطاعت را خدا آن با زندگى دوران در انسان
 .است فرمانبر مال، و فرمانروا؛ .دانش
 است قرار بر دنيا تا منداندانش اما اند، زنده ظاهر به اى مرده تقوا، بى اندوزانِ ثروت !كميل اى
 .است زنده هميشه ها دل در آنان ياد اما پنهان زمين در گرچه هايشان بدن اند، زنده

 را كسانى كاش اى است، انباشته فراوانى دانش) كرد مبارك سينه به اشاره( جا اين در كه بدان
 دين .باشند نمى اعتماد مورد اما يابم مى تيزهوشانى !آرى بياموزند. را آن توانستند مى كه يافتم مى
 فخر خدا دوستان بر الهى هاى برهان با و بندگان، بر خدا هاى نعمت با و داده، قرار دنيا وسيله را
 شناخت در را الزم ديشيِان ژرف اما باشند مى حق حامالن تسليم كه گروهى يا. فروشند مى

 نه و ها آن نه پس زند؛ مى ريشه دلشان در ترديد و شك اى، شبهه اولين با كه ندارند، حقيقت
 لذت پى در سخت كه ديگرى فرد يا. باشند نمى من فراوان هاى دانش آموختن سزاوار ها، اين
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 هيچ ورزد، مى حرص اندوزى ثروت در كه آن يا است، داده شهوت به را خود اختيار و بوده،
 و دارند، شباهت چرنده يانچهارپا به تر  بيش و كنند، پاسدارى دين از توانند نمى آنان از كدام
 .ميرد مى دانش دارندگان مرگ با دانش كه است چنين

 قيام روشن برهان با خدا براى كه نيست، خالى الهى حجت از گاه هيچ زمين! خداوندا!  آرى
 ميان از هايش نشانه و نشود، باطل خدا حجت تا پنهان، و بيمناك يا شده، شناخته و آشكار يا كند،
 بزرگ خدا نزد ولى اندك تعدادشان كه!  سوگند خدا به هستند؟ كجا در و چقدر؟ انتعدادش. نرود

 كه كسانى به تا دارد، مى نگاه را خود هاى نشان و ها حجت آنان وسيله به خدا كه مقدارند،
 قلبشان بر را بينى حقيقت نور دانش، كه آنان بكارد، آن هاى دل در و بسپارد، هستند همانندشان

 و گرفتند، آسان شمارند، مى دشوار ها خوشگذران را چه آن كه اند، يافته در را يقين روح و تابيده،
 كه كنند مى زندگى هايى بدن با دنيا در. گرفتند نسا داشتند هراس آن از ناآگاهان كه چه آن

 مردم كنندگان دعوت و زمين، در خدا جانشينان آنان است، خورده پيوند باال جهان به ارواحشان
  .بازگرد خواستى هرگاه! كميل! دارم را ديدارشان اشتياق سخت چه آه، آه،. خدايند دين به

  
  
  



  

  

	چهارمجلسه 

ی ق امام     ؟تا دا
  

  
صفات ويژه  شرايط وحال با بيان  .شد بيان در مباحث قبلي دالئلي مبني بر ضرورت وجود امام

به عبارت ديگر چه كسي  .طبق مي شودويژگي ها بر چه كسي من كه اين صفات و، بايد ديد امام
  . باشد ويژگي ها مصداق اين صفات و مي تواند

	بررسي امامت به صورت عام

مقام  بنابراين فراتر از يك ؛يابد باالترين مقامي است كه يك انسان مي تواند به آن دست ،امامت
اين امر به آيه زير  اثبات براي .رسالت هم باالتر است . امامت حتي از نبوت وظاهري صرف است

 استناد مي كنيم :

إِذتَلَى واب يمرَاهإِب هبر اتمنَّ بِكَلهإِنِّي قَالَ فَأَتَم لُكاعلنَّاسِ جا لامن قَالَ إِممي وتينَالُ الَ قَالَ ذُري 
 26الظَّالمينَ عهدي

 پس ،كرد آزمايش ]سخت و دشوار[ ورىام به پروردگارش را ابراهيم كه هنگامي] يادكنيد[  و
 من: فرمود] او ولياقت شايستگى خاطر به[ پروردگارش ،رسانيد انجام به كامل طور به را همه او
   .]برگزين پيشوايانى نيز[ دودمانم از و:  گفت ابراهيم .دادم قرار امام و پيشوا مردم همه براى را تو
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 رسد. نمي ستمكاران به] است يشوايىپ و امامت كه[ من پيمان: فرمود ]پروردگار[

ات زيادي در داراي مقام بسيار بلندي است كه آي العزم ورت ابراهيم يكي از پيامبران اولوحض
بندة صالح  ي است كه خداوند از اينتارخي از اين آيات مربوط به امتحان. بشأن او نازل شده است

 .خود به عمل آورده است

	ع)( حضرت ابراهيم ابتالئات
حضرت ابراهيم(ع) اقدام به شكستن  بت پرست بودند و ،(ع)در زمان حضرت ابراهيمدم مر
  .به آتش بيندازندرا بگيرند او تصميم  بت پرستان باعث شد كه اين عمل .ها نمود بت
   :دگي خود را نسبت به حضرت ابراهيم(ع) خنثي كندخداوند متعال به آتش امر كرد كه سوزاناما 

   27إِبرَاهيم علَى وسلَاما برْدا كُوني نَار يا قُلْنَا
  باش. آسيب بى و سرد ابراهيم بر! آتش اى: گفتيم

              رفتارچنين  اين ،دناردر راه حق قدم بردبندگاني كه با اخالص كامل اره بدرخداوند !آري 
  : كه خداوند در شأن او فرمودبا وجود اين و كند. مي 
 ككَذَلنُرِي و يمرَاهإِب ملَكُوت اتاومضِ الساألَركُونَ ويلنَ وينَ منوق28الْم   
       نشان ابراهيم به زمين و ها آسمان بر را خود ربوبيت و مالكيت و فرمانروايى گونه اين و
  شود. كنندگان يقين از تا دهيم مي

پس از  .دريگ مي از جانب خداوند قرارفراواني هاي  (ع) مورد امتحانهم حضرت ابراهيم باز
      فرزندي عنايت  و سالخوردگيع) در سن پيري (ها خداوند به حضرت ابراهيم گذشت سال

خداوند به حضرت  .هاي الهي قرار دارد ر معرض امتحان، اما حضرت همچنان دمي كند
آنان را  و ردبعلف ب فرزند خود را به سر زمين بي آب و (ع) دستور مي دهد كه همسر وابراهيم

 كه خود مي فرمايد: چنان ،كند جا رها در همان
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 أَفْئدةً فَاجعلْ الصالَةَ ليقيمواْ ربنَا الْمحرَّمِ بيتك عند زرعٍ ذي غَيرِ بِواد ذُريتي من أَسكَنت إِنِّي ربنَا
 29يشْكُرُون لَعلَّهم الثَّمرَات منَ وارزقْهم إِلَيهِم تَهوِي النَّاسِ منَ

 سكونت محترمت خانه نزد زرع و كشت بى اى دره در را فرزندانم از برخى من! پروردگارا
 آنان سوى به را مردم از گروهى هاى دل پس ؛دارند پا بر را نماز كه اين براى!  پروردگارا .دادم
 سپاس كه شدبا ،بخش روزى ها ميوه و محصوالت انواع از را آنان و ،كن متمايل و مند هعالق

 كنند. گزارى

اما درشأن ايشان  ،ز امر خداوند اطاعت كردا ،ترين اعتراضي كوچك ع) بدون( حضرت ابراهيم
روزي را در اين شهر زياد كن وقلوب  رزق و خداوندا اين شهر را بلد امن قرار ده و " :دعا فرمود

 ".مردم را به اين سر زمين عالقه مند گردان

حضرت فرزندش  ها را براي ساليان متمادي رها كرد و كه آن نايپس از حضرت ابراهيم 
تري  د امتحان بزرگبار ديگر خداوند او را مور ،رسيديا نوجواني  وج جواني وا به (ع)اسماعيل
  .(ع) بوداسماعيلفرزندش ذبح كردن دستور به  آن قرار داد و

 ؛خود در ميان گذاشترا با فرزند  موضوع ،گشايد لب به اعتراض(ع) بدون حضرت ابراهيم
تو دستور داده ه برا چه  انجام بده آن«  :فرمود و شدفرزند نيز همانند پدر تسليم محض امر الهي 

  به قربانگاه مي برد، و كارد را بر گلوي او مي گذارد.حضرت ابراهيم فرزند را گونه،  بدين .»شده
بدين ترتيب حضرت  .جه استع) نيز بسيار قابل تو( جا ميزان ايمان حضرت اسماعيل در اين 

 .شدندمقام نبوت آماده  رسيدن بهبراي  هم(ع) اسماعيل

صبر و ع) با ( تنها پاره اي از امتحانات فراواني بود كه حضرت ابراهيم ،اموري كه بيان شد
 مقام امامت ) به(گاه خداوند مقام بسيار وااليي نآ ؛ها را پشت سر گذاشت آن ،سربلنديو موفقيت 
 : كرد ايشان عطا

 30الظَّالمينَ عهدي ينَالُ الَ قَالَ ذُريتي ومن قَالَ إِماما للنَّاسِ جاعلُك إِنِّي قَالَ
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 امام و پيشوا مردم همه براى را تو من: فرمود] او لياقت و شايستگى خاطر به[ پروردگارش 
     من پيمان: فرمود ]پروردگار[ .] برگزين پيشوايانى نيز[ دودمانم از و: گفت ابراهيم .دادم قرار

  رسد. نمي ستمكاران به] است پيشوايى و امامت كه[
و  هيكه آيا ذر كردال ؤساز خداوند  در نتيجه ،م بسيار خوشحال شدحضرت از داشتن اين مقا 

 عهدي ينَالُ الَ :؟ خداوند در پاسخ به او فرمودد كردنمن نيز به اين مقام دست پيدا خواهفرزندان 
  پس امام بايد معصوم باشد. .ان نمي رسد)عهد من به ظالم(  الظَّالمينَ

		مقامي معنوي و عهدي الهي است ،مامتا

يك مقام ظاهري صرف  و استعهدي از جانب خداوند  ،امامتاز آيه فوق بر مي آيد كه مقام 
 . نمي رسد ستمگرانبه اين مقام واال  و بلكه يك مقام معنوي نيز مي باشدنيست 

مقام . ديگران ظلم مي كنند به خود و و تجاوز از حدود الهي، كساني هستند كه با گناه ستمگران
مقام « گيريم كه ت. نتيجه ميها اس اطني، مادي ومعنوي انسانب ي ظاهري ويامامت همان مقام پيشوا

  .»مقامي معنوي و عهدي الهي است ،امامت

	فرق ميان مقام نبوت و رسالت و امامت

كه به  ميان مقام نبوت و رسالت و امامت وجود دارد كه حضرت ابراهيم پس از اين چه فرقي
 رسيد؟به مقام واالي امامت  ،گذاشتزيادي را پشت سر  رسالت رسيد و امتحانات مقام نبوت و

اما  ،طبيعت مطلع مي شود يماورا از عالم غيب و يمقامي است كه نبي با واسطه هاي ،نبوت
ه وظيفه ابالغ آن را ب، نازل مي شود اوكه وحي بر  رسول عالوه بر ايناما  .دشمأمور رسالت نمي با

  .نيست اوها بر عهدة  نآ ايمان آوردن يا ايمان نياوردنوليت ؤولي مس دها نيز بر عهده دار ديگر انسان
 31تَكْتُمونَ وما تُبدونَ ما يعلَم واللّه الْبالَغُ إِالَّ الرَّسولِ علَى ام

 د.دان داريد مى مى چه را پنهان كنيد و آن  چه را آشكار مى و خدا آن .پيامبر جز رساندن [پيام خدا] نيستبر 
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 هاي توليؤص) عالوه بر مس( ع) وحضرت محمد( برخي از پيامبران مانند حضرت ابراهيماما 
بر عهده نيز  راباطني  جوانب ظاهري و رهبري مردم در همه امور و ي ويوظيفه پيشوا ،فوق

همه امور  ه است،(ص) در قالب آيات قرآن كريم براي ما آورداسالم احكامي كه پيامبر لذا .داشتند
مجري تمام اين خود نيز (ص) پيامبر و را شامل شدهسياسي و..)  ،تماعياج ،از جمله عبادي(

ي يعن ؛خواهد بود مفروض الطاعه ،اين شخصي كه امام مي شود عالوه بر. ه استاحكام بود
  :پيامبر قرار مي گيرد در رديف اطاعت از خدا و و شود ميامت از او واجب  ها و اطاعت انسان

شَيء فَرُدوه  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منْكُم  فَإِنْ تَنَازعتُم في
  32اتَأْوِيلً وأَحسنُ خَيرٌ لكذَ ۚ◌ لِ إِنْ كُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِ إِلَى اللَّه والرَّسو

اى اهل ايمان ! از خدا اطاعت كنيد و [نيز] از پيامبر و صاحبان امر خودتان [كه امامان از اهل  
رباره چيزى [از احكام و و اگر د .باشند] اطاعت كنيد اند و چون پيامبر داراى مقام عصمت مى بيت

آن را [براى فيصله  ،امور مادى و معنوى و خانوادگى و اجتماعى و جنگ و صلح] نزاع داشتيد
به خدا و پيامبر ارجاع دهيد ؛ اين [ارجاع دادن]  ،يافتنش] اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد

  .بهتر واز نظر عاقبت نيكوتر استبراى شما 
اين  و است امور مادي ومعنوي و..)همه در (رهبري همه جانبه امت  ،تامام پس مقام واليت و

د فرد مورد نظر چه مسلم است هرچه مقام باالتر باش آن .مقام از جانب خداوند تعيين مي گردد
 ها تنها توسط در درون انسانباالتري برخوردار باشد و تشخيص استعدادها  هايبايد از استعداد

 .حق تعالي صورت مي گيرد

ويژگي هاي معيني  خداوند براي فردي كه مي خواهد امام جماعت باشد صفات و ،از سوي ديگر
آيا ممكن است مقام بسيار  حال ،است »عدالت  «ها  ترين آن كه از مهممد نظر قرار مي دهد را 

واي پيش بنابراين؟! به يك فرد ظالم عطا كند راواليت تمام امت  حساسي همچون امامت و مهم و
 .تاسضروري  ،امامتمقام عدالت براي وجود « :براين. بنااولي تراست كه عادل باشد امت
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	معصوم باشد امام بايد

  معصوم بودن از خطاست.ضرورت دارد، امام  براياز جمله شرايطي كه 
و بايد وحي و كالم خدا را به امت ا .را مفروض الطاعه قرار داده است ، امامچون خداوند

يا فردي كه معصوم نباشد نمي تواند دين را خالص براي امت تبيين كند  عادل وفرد غير برساند و 
  .راهنماي خوبي براي مردم باشد و

غير قابل تصور  واه كردن اگن ،ها را نيز بر عهده دارد رهبري معنوي انسان ،جا كه امام آن از
اگر  و .قلوب نخواهد بودقادر به تسخير  نزد مردم ندارد و مناسبيفرد گناهكار جايگاه  است؛ زيرا

، از ارتكاب گناه امروزه برخي از رهبران در عين حال كه وظيفه رهبري امت را بر دوش مي كشند
پيشوايي را به معناي حقيقي آن مد نظر قرار نداده  است كه رهبري و سبببدين  واهمه اي ندارند،

در  ؛ن خدا را بر عهده گرفتهرهبري عده اي از بندگا وظيفه واليت و ،شيطان حتي كه چنان .اند
. تبري مي جويد شنيز از پيرواندر روز قيامت  حالي كه خود رانده شده درگاه خداوند است و

 :طريق قاعده لطف نيز صورت مي گيردله از أاثبات اين مس
رسيدن به  دستيابي به هدايت و برايكتبي را  ونهاده فراواني  هايخداوند در وجود ما استعداد

از راه راست منحرف يا  و دايت نكندما را به راه راست ه ي،حال اگر رهبر .ار داده استتكامل قر
 .ت پيامبران و... محقق نخواهد شدبعث هدف آفرينش و ،نداگرد

	علم امام

به كتاب آسماني  ي. امام بايد علم سرشاراست داشتن علم سرشار ،از جمله ويژگي هاي امام
خصي مي تواند شآيا هر  .راهنمايي كنداساس كتاب و دستور الهي  برداشته باشد تا بتواند امت را 

آن علم داشته باشد تا بتواند و باطن  محتوانسبت به  كامل بفهمد و طور كتاب آسماني را به
باطن  ظاهر و ،فروع دين امام بايد به اصول و؟ كتاب آسماني راهنمايي كند ارا ب ي ديگرها انسان
بتواند رهبري امت را داشته باشد تا علم  ،اسالم است دربارهچه  آن هر و (ص)، سنت پيامبرقرآن

 .گيردبر عهده 
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يا حتي از خود  و( ها از اديان مختلف ساير گروه ي كه بين ائمه وهاي هبه عنوان مثال در مناظر 
 ربمسلمانان با  و - همان كتاب آسماني خودشان ر طبقامام ب ،تمسلمانان ) صورت مي گرف

نسبت به كتاب هاي علم كامل  برخورداري از اين نشان دهنده و پاسخگو بودند - قرآن ساسا
 . آسماني است

اوند مي شدند كه خد متوسل يكسانبه  ؛ در نتيجهت برنمي آمدنداز عهدة اين مسئولي خلفا اما
 ائمه را به عنوان خلفا،.ع) نبودند(كسي جز ائمه اطهار و آنانگماشته بود  كار را براي اين ها آن

 شيوهبه بهترين  ،بودمردم و امت كه همان راهنمايي ، اما ائمه به وظيفه خود ؛ل نداشتندخليفه قبو
  .عمل مي كردند

  .از بين امت باشد نسبت به دين ترين مردمداناامام بايد پس، 
براي  ،رسيدن به تكامل نياز دارند برايقيامت  زمانها تا  انسان راچه  ص) هرآن( چرا كه پيامبر 
 23محدود  نامور در زماجزئيات  اما تمام مسائل وشده، است. يعني كليات دين بيان  ها آورده آن

بشريت را  هاينياز ست كها خرين كتابين آه است. قرآدوران رسالت ) براي مردم بيان نشد (سال
علم  ازبايد كسي باشد كه  ،نياز جامعه بنابر ص) و( ت پيامبرلپس از رح بنابراين تا ابد دربردارد.

كه  چنان .نيازهاي جامعه باشد و اعتقادياالت ؤتا بتواند پاسخگوي س باشد، آگاهي كامل داشته و
 پوشد ميجامة عمل زمان با وجود انسان كامل و خليفه بر حق خدا، تمام معارف قرآن الدر آخر

 .يي خود خواهد رسيداوعلم نيز به باالترين شكوف
خاصي مي دهد تا بتوانند متناسب با زمان  هاي ها الهام سانخداوند به ان ،زماني در هر دوره و

خود را  ،تكنولوژي علوم قرآن نيز به تناسب پيشرفت علم و .خاصشان از عقولشان استفاده كنند
 در هر دوره و و تر مي شود. از قرآن بيشو فهم درك  ،يعني با تكامل عقول ؛تر تبيين مي كنند بيش

 بشريتاسخگوي هرگونه سؤالي براي هم قرآن كريم پ مسائل باز ا وه زمان با وجود تمام پيشرفت
 ،ديگري زندگي كنند سيارهها بخواهند در  سال آينده انساناگر طي چند  ،به عنوان مثال است.
از قرآن كريم  الهي وسيله راسخان در علمه را ب احكام عبادي مورد نياز خود توانند مي بازهم

 .استخراج كنند
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	حفاظت از دين

داشته باشد تا بتواند  از دين بايد آگاهي كامل ،امامت است فردي كه عهده دار مقام واليت و 
از  برگزيدهكسي كه  بي گمان، .محافظ دين باشد ي را شناسايي كند وتبدع هرگونه انحراف و

ها  بدعت خود اقدام به قرار دادن شبهات و و حتياز اين صفات عاري است  نباشد،جانب خدا 
متعتان كانتا علي عهد رسول اهللا « :مي گويدخليفة دوم در زمان خود  ،مثال رايب .ن مي كنددر دي

بوده و  حالل ،لهآويعني دو متعه در زمان پيامبر اكرم صلوات اهللا عليه  33»...و انا احرمهما و اعاقب
و ازدواج ان يكي متعه زن ؛رسانم ها را به كيفر مي كنم و مرتكبين آن ها را حرام مي من امروز آن

  و ديگري متعه حج.قت مو
ثالث كان علي عهد رسول اهللا انا انهي عنهن و احرمهن و اعاقب « ودر بعضي از نسخه ها آمده:

  »عليهن متعه النساء و متعه الحج و حي علي خير العمل.
را مبني بر حرام بودن  يي، و فتوادر زمان رسولن كانا متعتا ،شود طور كه مالحظه مي همان

   كامال حالل در زمان پيامبر لهأصادر كردند در صورتي كه اين يك مس و متعه حج واج موقتازد
  ص) بود. (

  ».قيامهحالل محمد حالل الي يوم القيامه وحرام محمد حرام الي يوم ال« جايي كه از آن
 .حرام محمد حرام است تا روز قيامتحالل محمد حالل است تا روز قيامت و

  يعني حاللي را حرام و يا حرامي را حالل گرداند.؛ د چنين حكمي را صادر كندهيچ فردي نمي توان
  .را پر كند ايشانخأل وجود  بالفاصله فردي باشد كه بتواند(ص) بنابراين بايد پس از رحلت پيامبر

  
                                                            

 اسناد:33

، 182/  1وج  252و  251/  12يد ج ، شرح نهج البالغة البن أبى الحد1ط  202و  201/  3وج  167/  2تفسير الرازي ج 
وفى  270/  2، تفسير القرطبى ج 184/  2وج  345و  342/  1، أحكام القرآن للجصاص ج 223/  2البيان والتبيان للجاحظ ج 

 444/  1، المبسوط للسرخسي الحنفي باب القرآن من كتاب الحج وصححه ج، زاد المعاد البن القيم ج 39/  2طبع آخر ج 
 2، ضوء الشمس ج 1ط  294و  293/  8فصل اباحة متعة النساء، كنز العمال ج  205/  2عن عمر وفى طبع آخر ج  فقال ثبت

، 107/  7، المحلى البن حزم ج 527/  7، المغنى البن قدامة ج 211/  6، الغدير لالميني ج 206/  7، سنن البيهقى ج 94/ 
  .200/  1مقدمة مرآة العقول ج  ،374شرح معاني االثار باب مناسك الحج للطحاوي ص 
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  شجاعت امام
يا  امام بايد شجاع باشد تا كساني كه قصد ترساندن و .شجاعت استامام يكي ديگر از صفات  
  .ها از حق نگذرد ترس از آن سببكام بمانند وامام به نا را دارند،ه طمع انداختن او ب

 
 زهد امام

تا بتواند از دين خدا پاسداري  نگيردمنال دنيا چشم او را  مال وگاه  هيچ مام بايد زاهد باشد وا
از  اوتا دادند  ميمادي كالني هاي پيشنهاد (ص)قريش به پيامبر چنين بود. (ص)كه پيامبر ؛ چنانكند

در خورشيد را  دست من و يك دراگر ماه را  «: اين بود ايشانپاسخ اما  ؛دعوت خود دست بكشد
ز دعوت خود عقب نشيني نخواهم من ا ،قرار دهيد تا از دعوت خود دست بكشم دست ديگرم

  خريدند.در شعب ابي طالب به جان  نيز هنگام محاصره اقتصادي را ها سختي فقر و تمام و  ».كرد
   

  و امام اخالق رهبر
در  و دين آشنا ها را با آن بش شوند و اومجذوها  امام بايد داراي جاذبة اخالقي باشد تا انسان

 در قرآن كريم مي خوانيم كه حضرت حق خطاب به پيامبر اكرم .نهايت به سمت خدا جذب كند
  مي فرمايد: ص)(

  34حولك منْ الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللّه منَ رحمةٍ فَبِما 
 و خوى درشت اگر و شدى، خوى نرم آنان با خدا سوى از رحمتى و مهر به پس! ]  پيامبر اى[

 آمرزش نبرايشا و ،كن گذشت آنان از بنابراين. شدند  مي پراكنده پيرامونت از بودى دل سخت
   توكل خدا زيرا ؛ كن توكل خدا بر گرفتى تصميم چون و كن، مشورت نآنا با كارها در و ،بخواه

 دارد. دوست را كنندگان

. رهبر به سمت دين اسالم مي شد مردم ص) مانند مغناطيس بود كه باعث جذب(لق پيامبرخُ
خدا متجلي اسماء اهللا باشد تا بتواند مردم را به سمت دين  بر خوردار و ،خوي الهي لق وبايد از خُ

 . جذب كند دايت وه
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  خالصه اي از اين چند جلسه بحث واليت 

	؟و امام كيست امامت چيست 
در اصول عقائد  اي پيشوا و رهبر مسلمانان است.معنه كه از عنوانش پيداست، ب چنان» امام«

  باشد. (ص)به كسي گفته مي شود كه در همه چيز جانشين پيامبر» امام معصوم«شيعه 

  فرق امام با پيامبر
بر پيامبر  از سوي ديگر،است. و  آن امام حافظ و پاسدار ليمؤسس مكتب مي باشد، و ،امبرپي

فوق العاده  ياو تعليماتش را از پيامبر مي گيرد، و داراي علم بلكه امام نه، بر شود اما وحي نازل مي
 است.

ادي، ي رهبر حكومت نيست، بلكه رهبري معنوي و مامعنه از نظر شيعه، امام معصوم تنها ب
از او پاسداري  است. دار معه اسالمي را عهدهجا باطني، و خالصه رهبري همه جانبه ظاهري و

گزيده خدا بر ءو انحراف بر عهده دارد و بنده گونه اشتباه عقايد و احكام اسالمي را ـ بدون هيچ
عبير دانند و به ت اي رئيس حكومت جامعه اسالمي ميتنها به معنامام را  ولي اهل سنت، است.

 ديگر، زمامداران را در هر عصر و زمان، خلفاي پيامبر و ائمه مسلمين مي شمرند.

  فلسفه وجود امام 
  تكامل معنوي در كنار وجود رهبران الهي .1
  پاسداري از شرايع آسماني .2
  رهبري سياسي و اجتماعي امت .3
  لزوم اتمام حجت .4
  واسطه بزرگ فيض الهي است ،امام .5
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  ويژه امامشرايط و صفات 
  و گناه صوم بودن از خطامع .1
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  پنجمدرس 

ت؟ ھدۀ    ب امام  
 

اين امر را  جانشيني براي خود انتخاب نكردند و قبل از رحلت،ص) ( پيامبر ،اهل تسننبه اعتقاد 
جا دقت  در اين( .نندانتخاب ك را نيبا اجماع بين خود جانشيها  آنبر عهدة مسلمين قرار دادند تا 

 ).خالف اين عقيده رفتار كردندخودشان را در مباحث بعدي خواهيم ديد كه ؛ زيالزم را داشته باشيد
با  اويعني  ؛به مرحله اجرا در آمد اين امر انجام شد و ،كه در مورد خليفه اول گويند ميها  آن

خليفة  و جانشين خود انتخاب كردبه عنوان  خليفة اول خليفة دوم را اجماع مسلمين انتخاب شد و
  .حال سري به تاريخ بزنيم .برگزيدندشش نفر) ( دودعمتشكل از افراد بسيار م ييسوم را نيز شورا

	انتخاب خليفه اول

يرا ز ؛اجماع مسلمانان صورت نگرفت به وسيله در رابطه با خليفة اول مي بينيم كه انتخاب او
امام و  دداشتنمدينه حضور نمسلمانان در  ، همهنددكررحلت  در مدينه ص)( حضرت رسول وقتي
. در دفن پيكر مطهر ايشان بودند مشغول كفن و (ص)به همراه برخي از صحابه رسولهم  (ع)علي

چون بنابراين  .ول را انتخاب كردندخليفة ا گروهي در سقيفه بني ساعده جمع شدند و اين هنگام
نوع  ناي توان نام اجماع مسلمانان را بر ، نميشتندر انتخاب خليفة اول حضور نداهمه مسلمانان د
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افراد بسيار نزديك به  هاشم و بلكه حتي بنينه تنها همه مسلمانان كه  جالب اين .انتخاب قرار داد
 !نيز در اين انتخاب حضور نداشتند(س) حضرت زهرا و (ع)همچون امام علي (ص)پيامبر

  خليفه دوم  انتخاب
كند كه انتخاب خليفة دوم  تاريخ بيان مي ؟!همه مسلمين انتخاب شدطبق اجماع  آيا خليفة دوم

 . نشد محققهم اجماع مسلمين  عني بازي ؛توسط خليفة اول صورت گرفت

اين امر بايد  نمي تواند جانشيني را براي خود انتخاب كند و (ص)كه پيامبر معتقدنداهل سنت 
را اجرا  نكتهاول اين  هچرا خليف مطرح است كهاين سؤال  حال ،گيردن صورت يتوسط مسلم

خود  براي جانشينآيا خليفه اول حق انتخاب  به انتخاب خليفه دوم مبادرت ورزيد؟!خود  نكرد و
 (ص) اين حق را ندارد؟!را دارد ولي رسول خدا

  سوم  هخليفانتخاب  
شدند  بانتخااز طرف خليفه دوم نفر به عنوان كانديداي مقام خالفت  6 ،سوم هدر انتخاب خليف

 .زبير بن وقاص و، سعدعثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحه (ع)،عبارت بودند از: امام عليكه 

 الرحمن و، عبدسعد ابن ابي وقاص .دوطي را نيز براي انتخاب قرار داشر خليفه عالوه بر اين،
ن آ ،شدنفر  3نفر به  3مساوي يعني  خليفه دوم گفته بود كه اگر آرا .طلحه به عثمان رأي دادند

 همانفت را خال و برنده است ،آن قرار دارد در )داماد عثمان(الرحمن بن عوف گروهي كه عبد
حيله سياسي در حقيقت  سوم نيز از راه يك بازي و هبدين ترتيب خليف .گروه تعيين خواهند كرد

 )1(.به خالفت رسيد
در محاصره قرار  را وا شورش كردند وخليفه سوم عليه  و...مسلمانان مصر  برخيي پس از مدت

 اين او را خارج از در قبرستان بقيع شدند و ويسلمانان مانع تدفين م حتي. به قتل رساندند ،داده
 هم ها با توسعه بيش از حد قبرستان بقيع، قبر عثمان اما پس از گذشت سال ؛قبرستان دفن كردند

 . قرار گرفتدر قبرستان 
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  انتخاب خليفه چهارم
(ع) امام علي وجود گردص) ( سال از رحلت حضرت رسول 25 پس از سرانجام مسلمانان
ها فهميده بودند كه  طي اين سال ؛ زيراگيرددست ه ب را خواستند خالفت يشاناز ا و ندجمع شد

 ،سلمانانشرط اجماع م بنابراين .است (ع)(ص) امام عليجانشيني پيامبر رايتنها شخص اليق ب
 .شد محقق ،علي(ع) امام ،خليفه چهارمتنها در انتخاب 

بسياري از  اوعليه عثمان شد اين بود كه  عواملي كه باعث شورش مسلمانان يكي از
 ،يكي از اين افراد .هاي اسالمي قرار داده بود خود را به عنوان والي سرزمين نااليق خويشاوندان
از اين رو  .داشته باشدقت اين مقام را اكه لي بدون اين قرار داداو را والي شام  عثمان معاويه بود كه

 كه چرا ؛سر باز زد يشانمعاويه از بيعت كردن با ا شد،ع) خليفة مسلمانان ( هنگامي كه امام علي
 بهلذا  ،هاي اسالمي قبول ندارد لي سرزمينگاه او را به عنوان وا ع) هيچ(امير مومنان مطمئن بود 
در  و ها بين مسلمين گجن بروز ومشكالت  شديدتموجب  و آن حضرت برخاستمخالفت با 

  .به دست خوارج شد(ع) شهادت امام علي نهايت،
را در دست  ينبيت المال مسلم جا آنمعاويه به عنوان والي  بسيار گسترده بود و يشام سرزمين

حتي قتل  و ،(ع) تربيت كردان بسيار زيادي عليه امام عليمخالف ،تطميع افراد سودجو . او باداشت
 .وارد كردنيز در دين اسالم  بسياري راهاي  بدعت . معاويهنسبت داد تآن حضرعثمان را به 
 جا سؤاالتي به ذهن مي رسد از جمله : در اين

 به پاسخ ؟را انتخاب كند (ص)تواند جانشين پيامبر امت مي ، آيادهبا توجه به مباحث مطرح ش
رهبري ظاهري (ن طبق تعريف اهل تسنرا امامت  اگر خالفت و .اين سؤال چندان دشوار نيست

چرا كه اگر همه  ي.مانند رئيس جمهور ؛قابل اجرا استاين امر  ،در نظر بگيريم جامعه مسلمانان )
اما . انتخاب كنند براي خود نند خليفه اي راامي تو ،مسلمانان در يك انتخاب گسترده شركت كنند

مفترض  عصمت ومله از ج(معيني داشته باشد  هاي ويژگيكه بايد طبق تعريف شيعه از امامت 
  .انتخاب كند اين رهبر را غير از خدا هيچ كسي نمي تواند بودن)الطاعه 
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	جانشين و خليفه رسول اهللا هاي ويژگي

 قرار و خليفه پيامبر(ص) ضروري كه شيعيان براي امام  يكي از شرايط بسيارمهم وخالصه : 
باشد تا بتواند پاسخگوي شبهات ي برخوردار يبايد از علم بسيار باال واين است كه ا ؛مي دهند

داراي منبع  واكتسابي غير ،. اين علمخوبي تبيين كند هدين را براي مسلمانان ب ،ديگران بوده
 بود. نيز از وحي الهي علم ايشانو ص) ( (ع) متكي به علم پيامبرامام عليعلم  .آسماني است

 . و نيزگيردمردم را بر عهده  باطني وامام بايد معصوم باشد تا بتواند رهبري ظاهري همچنين 
  براي مردم باشد. شايسته الگوييي برخوردار باشد تا بتواند يپارسا بايد از زهد و

	تواند خليفه را انتخاب كند؟ چرا فقط خدا مي

چه كسي  ،روح عصمت در چه كسي وجود دارد كه خداوند متعال مي داند اوصاف، فقط اين اب
ن دين براي يمب پاسخگو و نيز شريعت و اند پاسدار دين وبه حد نصاب علمي رسيده كه مي تو

مال دنيا او را  ،تنها خداوند است كه مي داند چه كسي به راستي زاهد بوده همچنين .همگان باشد
 .داردي يشهامت باال و كند مينه خود ) جذب ( چه كسي مردم را به خدا منحرف نمي كند و

مفهوم قرآني امامت را تغيير  ،در حقيقت ،اند بت دادهه نصب امام را به مردم نسي ككسانپس 
 گرنه امامت به مفهوم كامل و و ؛ظاهري محدود كرده اند آن را به زمامداري معمولي و داده و
مردم  يگونه كه شخص پيامبر نمي تواند از طريق آرا همان .شود تنها توسط خدا تعيين مي ،جامع

  .امت انتخاب گردد يق مردم وراز ط دتوان نميامام نيز  ،دشوانتخاب 

	اي انتخاب كرد؟ آيا پيامبر(ص) خليفه

 پردازيم : بررسي اين موضوع از لحاظ عقلي ميابتدا به 

از  يهيچ دين جديد ،مسلمانان ما اعتقاد براساس و جاوداني است يك دين جهاني و ،اسالم
ها تا ابد در دين  نياز انسان تمام امور موردزيرا  ؛ها فرستاده نمي شود جانب خداوند براي انسان

فرصت  ص)( حضرت رسولسال رسالت  23 كوتاهاما در مدت  .قرآن كريم موجود است اسالم و



61    نصب امام به عهده كيست؟: پنجمجلسه  

كليات بيان فقط بلكه ، دين مبين براي مردم تبيين گردد تفاصيل اين كه تمام زوايا وي نبود كاف
(ص) هنوز ولپي در پي حضرت رس شبانه روزي و ياه با وجود تالشبه عبارتي،  .شد

پس از حضرت  »ولي«اين وظيفه به  و ،عمق دين را نداشتندفراگيري هاي آن زمان آمادگي  انسان
(ص) معرفي گي با ذكر نامشان توسط حضرت رسولهمكه ) (عيعني ائمه اثني عشر (ص)رسول
 .محول شد ،شدند

 ،في گرددآن هم شخصي كه توسط خدا معر ،(ص)ولي پس از پيامبر رهبر و وجود ،بنابراين
  .ضروري است بسيار

 ديگر والئس

يكي  براي شركت درچند روز  هنگامي كه(ص) حضرت رسول ،خوانيم كه در تاريخ مي چنان
 آيا ؛ حالع) را جانشين خود در مدينه قرار داد(امام علي ،از غزوات به اطراف مدينه رفته بود

كند كه  قل هم قبول نميع ؟!تعيين نكندهيچ جانشيني  ،پس از رحلت خود برايممكن است 
 يشني را براي خوهيچ جانشي امت را به حال خود رها كرده و ص) اسالم نوپا و( حضرت رسول

 .تعيين نكرده باشد

	انتخاب افضل

(ص) هيچ جانشيني را براي خود تعيين نكرده واين وظيفه را به فرض كنيم كه حضرت رسول
انتخاب مي كند كه از همه اليق تر  مهماين  امت كسي را براي است. بي گمان، امت واگذار كرده

  از همه  امام علي(ع) آمده،در كتب اهل سنت نيز از رسول اكرم(ص) طبق احاديثي كه  باشد، و
 ه است.تر به اين منصب بود اليق (ص) وتر به رسول خدا لحاظ شبيه

 ونمود  تبيين خوبي نبوت را به ابتدابايد  ،امتداد راه نبوت است ،كه امامت با توجه به اين لذا
 پي برد.امامت  واليت و واقعي جايگاه بتوان بهتر بهتا  ب كرد،كسرا معرفت الهي  دين منظور،ب
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	نبوت مقدم بر امامت است

استمرار راه واليت هم كه  .پيامبر از جانب خدا تعيين مي شود نبوت يك امر الهي است و
اين  موجود تنها تفاوت و ر(ص) مشترك استبا وظيفه پيامباز همه لحاظ  آيد، به شمار مينبوت 
چه را بر  آنبلكه وحي نازل نمي شود،  مام(ع)وحي نازل مي شد اما بر ا (ص)كه بر پيامبر است
  .كند اجرا مي ،نازل شده (ص)پيامبر

  وظيفه پيامبر و امام
   پي ببريم.امام  به وظيفهتا  بشناسيمرا وظيفه پيامبر  بايد ابتدا حال

از جمله  د.رحلت كردند مسلمين دچار فقدان بسيار بزرگي شدن ص)(رسول زماني كه حضرت
كتابي است كه هم محتواي وحي همان  .پيامبر اين بود كه بر او وحي نازل مي شد هاي يژگيو

يك حرف از آن كم يا حتي كه  بدون اين ،نده عنوان كتاب آسماني در دست داربمسلمانان اكنون 
چرا  آن شود؛ر اانزال وحي) هيچ كس نمي تواند عهده د(ويژگياين  در .باشد شده افزودهبر آن 

بر كسي به عنوان پيامبري  ،پس از او ديگر تا قيامت (ص) پيامبر خاتم بود وحضرت محمدكه 
 .شود وحي نازل نمي

 .رموز آيات قرآن بود بيان اهداف و توضيح و شرح و ،ص)(وظيفه بعدي پيامبر اكرم
 .بود (ص)گرامي اسالم پيامبرنيز از جمله وظايف  بيان احكام م وپاسخگويي به سؤاالت مرد

يهوديان و...  ،ص) پاسخگويي به شبهات عقيدتي مسيحيان( از جمله وظايف پيامبر اكرمهمچنين 
پس جانشين  .بودمبين اسالم د شبهات در دين جلوگيري از ورو فروع دين و مراقبت از اصول و، 

  گيرد.را بر عهده يف پيامبر(ص) بايد تمام اين وظا

	تبيين كتاب با كيست؟

كه پس از  يستند كتاب خدا كفايت مي كند و نيازي ندر پاسخ به گروهي كه معتقد
 :ه اشاره مي شودآيبه چند ، كسي احكام قرآن را براي ما بيان كند (ص)،پيامبر
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  35يؤْمنُونَ لِّقَومٍ ورحمةً وهدى فيه اخْتَلَفُواْ الَّذي لَهم لتُبينَ إِالَّ الْكتَاب علَيك أَنزَلْنَا وما 
 براى ،اند كرده اختالف آن در كه را حقايقى كه اين براى مگر نكرديم نازل تو بر را كتاب اين ما
 و] بردارند دست حقايق به نسبت باطلشان هاى سليقه و نظريات ،آرا از تا[  دهى توضيح آنان
 باشد. رحمت و هدايت] مايه[ دارند ايمان كه مردمي براى

  .ص) براي مردم تبيين شود( يعني اين آيات بايد توسط پيامبر
 36قُرْآنَه فَاتَّبِع قَرَأْنَاه فَإِذَا وقُرْآنَه جمعه علَينَا إِنَّ

 عهده بر قرائتش ]چگونگى و شود مي وحى تو بر كه آيات دادن پيوند هم به[ و گردآوردن ترديد بى  
 كن. دنبال را خواندنش ]صورت همان به[ ،خوانديم ]كامل طور به[ را آن كه هنگامي پس ،ماست

 .زماني باشد تواند پاسخگوي نيازهاي همه مردم در هر عصر و اي است كه مي مانند خزانه ،اين قرآن

 » الزَّكَاةَ وآتي الصلَاةَ وأَقم «هستند مانند  ،برخي از آيات قرآن محكمات الزم است كهاين تذكر 
 ،پس قرآن .شد مي روشنبراي مردم  (ص)دادن زكات بايد توسط پيامبر اما چگونگي اقامه نماز و

چون برخي از  ؛يك كتاب عادي نيست كه هركسي بدون حضور آورندة وحي بتواند آن را بفهمد
ي كه علم نبايد توسط كسا ،اين آيات متشابه و هستندبرخي ديگر متشابهات  آيات محكمات و

   تبيين شوند. براي عموم مردم ،دارندلدني 
خطاب به  تعدادي ، برخي خطاب به عامه مردم وبرخي مطلق برخي از آيات مقيد و همچنين

برخي مانند تحريم شراب  ،است برخي منسوخ برخي ناسخ و )، آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا (گروه خاصي 
جا بايد  . در اينبراي مسلمين بيان مي شد يدر مراحل متعدد يا برخي امور به تدريج نازل شد و

 ،مردم بيان كند رايترين اشتباهي ب بدون كوچك و سلسله واركسي باشد كه بتواند اين امور را 
  .وحي داشته باشد عالوه براين بايد علم كامل به احكام و

ل همه مسلمانان وضو مقاب ودر مسجد  (ص)كه حضرت رسول وضو با اين براي مثال، در زمينه
ز له به ظاهر ساده نيأهمين مس دربارهمسلمانان  ايشان،رحلت  بااما  ،نماز مي خواند مي گرفت و
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بنابراين در همه حال ! اختالف دارند آنتسنن در  با اهل كه شيعه طوريه ب ،دچار اختالف شدند
  .پر كندرا  (ص)ها بايد كسي باشد كه بتواند جاي خالي پيامبر در همه زمان و

ن سوي كره زمين براي آ، زماني كه افرادي از است گانيهم اسالم يك دين جهاني وو چون 
 بهبتواند  (ص)بايد كسي باشد كه پس از پيامبر ،زمين وحي مي شدندسرشناخت دين جديد عازم 

  .تبيين كند شانين اسالم را برايد و پاسخ دهدها  سؤاالت آن شبهات و
قابل توجه آن  ( زير اشاره كرد مواردتوان به  مي ،توضيح دارد به تفسير واز جمله آياتي كه نياز 

 و استمي كنند وجود كتاب خدا براي فهم تمام مسائل ديني كافي  گمانمسلمانان كه از گروه 
 .)نيستمعصوم و عالم به كتاب خدا از عترت رسول(ص)، نيازي به امام (ص) پس از پيامبر

  :مي فرمايدمتعال خداوند 
ا ايهينَ أَينُواْ الَّذإِذَا آم تُمالةِ إِلَى قُملُواْ الصفاغْس كُموهجو كُميدأَيقِ إِلَى ورَافواْ الْمحسامو 

كُمبِرُؤُوس لَكُمجأَرينِ إِلَى وبإِن الْكَعو ا كُنتُمنُبرُواْ جإِن فَاطَّهرْضَى كُنتُم وم لَى أَوفَرٍ عس اء أَوج دأَح 
 وأَيديكُم بِوجوهكُم فَامسحواْ طَيبا صعيدا فَتَيممواْ ماء تَجِدواْ فَلَم النِّساء الَمستُم أَو الْغَائط منَ منكُم
نْها مم رِيدي لَ اللّهعجيكُم للَينْ عرَجٍ من حلَـكو رِيدرَكُ يطَهيلم متيلو تَهمعن كُملَيع لَّكُم37تَشْكُرُوَن لَع  

 و بشوييد آرنج تا را هايتان دست و صورت ،برخيزيد نماز] قصد[ به كه هنگامي! ايمان اهل اى
 كنيد غسل ،بوديد جنُب اگر و كنيد مسح پا پشت برآمدگى تا را پاهايتان روى و سرتان از بخشى

 با يا ،آمده ]دستشويى[ حاجت قضاى از شما از يكى يا باشيد مي سفر در يا هستيد بيمار اگر و
 بخشى آن از و كنيد تيمم ،پاك خاكى به ،نيافتيد] غسل يا وضو براى[ آبى و ايد كرده آميزش زنان
 مشقت و تنگى شما بر] احكامش با[ خواهد نمي خدا .نماييد مسح را هايتان دست و صورت از

 تا ،نمايد تمام شما بر را نعمتش و كند پاك] ها آلودگى از[ را شما اهدخو مي بلكه ،دهد قرار
  .گزاريد سپاس

  :خواهند اين آيه را تفسير كنند ص) مسلمانان مي(پس از رحلت پيامبر اكرماما وقتي 
  عده اي كه رجل  لذا كنند؛ عطف مي »يدين  «را به آناي ديگر عده و »رؤس«را به »رجل«برخي 
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ها عطف  را به دست پاكه عده اي  يعني پا) را مسح مي كشند و(آن ،كنند ميرا به رأس عطف 
  .شويند را مي پاها ،كنند مي

  !مختلف مسلمين اختالف وجود دارد است كه بين فرقه هايقرن  14 ،لهأهمين يك مس درباره
   مي فرمايد : يه ديگرآدر 

  38حكيم عزِيزٌ واللّه اللّه منَ نَكَاالً كَسبا بِما جزَاء أَيديهما فَاقْطَعواْ والسارِقَةُ والسارِقُ
 سوى از مجازاتي عنوان به ،اند شده مرتكب كه زشتى كار كيفر به را، دزد زن و مرد دست و
 است. ناپذير شكست تواناى خدا و كنيد قطع خدا

؟ از دست مي شود دست شامل چه قسمتيآيد كه قطع  ل اين سؤال براي مسلمانان پيش ميحا
  ؟ ها از بازو قطع شوند يا بايد دست ويا آرنج  ، وشامل انگشتان يا كف دست

حدود  يه را تفسير وآبايد كسي باشد تا اين  است، پستفسير اين موضوع در قرآن بيان نشده 
  .دكنقطع دست را مشخص 

 ، به منظوراسيخليفة عب ،اظره اي كه مأمونع) در مجلس من(پاسخ اين سؤال را امام جواد
تفسير آيه  در پاسخ به اين سؤال و (ع). امامفرمودندبيان  ،تشكيل داده بود امامكوچك شمردن 

گاه خداوند ي براي سجده كردن به درف دست مصلّيعني ك »المساجد هللا تعالي  «شريفه فرمود: 
ر حالي كه . دباشداز انگشتان  بايد قطع دستقطع كرد بلكه  از مچ رالذا نبايد دست  ،است
  .رديگع دست بايد بين مچ تا آرنج صورت شافعي قائل هستند كه قط مالكي و حنفي و هاي گروه

  :مي فرمايد است كهارث  دربارهآيه سوم 
لَكُمو فصا نم تَرَك كُماجوإِن أَز كُن لَّمنَّ يلَّه لَدنَّ كَانَ فَإِن ولَه لَدو فَلَكُم عا الرُّبمن تَرَكْنَ مم 

دعةٍ بيصينَ ووصا يبِه نٍ أَوينَّ دلَهو عا الرُّبمم إِن تَرَكْتُم كُن لَّمي لَّكُم لَدكَانَ فَإِن و لَكُم لَدنَّ وفَلَه 
 أَو أَخٌ ولَه امرَأَةٌ أَو كَالَلَةً يورثُ رجلٌ كَانَ وإِن دينٍ أَو بِها تُوصونَ وصيةٍ بعد من تَرَكْتُم مما الثُّمنُ
كُلِّ أُخْتفَل داحا ومنْهم سداْ فَإِن السن أَكْثَرَ كَانُوم كذَل مي شُرَكَاء فَهف ن الثُّلُثم دعةٍ بيصى ووصي   
Ĥبِه نٍ أَويرَ دغَي رĤَضةً ميصنَ وم اللّه اللّهو يملع يمل39ح  
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 اگر و ،شماست براى باشند نداشته فرزندى اگر ،گذارند مي جاى به همسرانتان كه ميراثى نصف
 خود مال به نسبت كه وصيتى از پس ،شماست حقّ ميراث چهارم يك باشند داشته فرزندى

 فرزندى چه چنان زنانتان براى و .]شود پرداخت مال اصل از بايد كه[ دينى ]از پس[ يا كنند مي
 يك باشيد داشته فرزندى اگر و ،ماند مي جاى به شما از كه است ميراثى چهارم يك باشيد نداشته
 مال اصل از بايد كه[ دينى] از پس[  يا ايد كرده كه وصيتى از پس ،است آنان حقّ ميراث هشتم

] مادر و پدر بدون و اوالد بى يعنى[ كالله ،برند مي ارث او از كه زنى يا مرد اگر و .]شود پرداخت
 و ؛است ميراث ششم يك نفر دو آن از يك هر براى پس ،است خواهرى و برادر داراى و باشد
 پس يا شده ] مال به نسبت [ كه وصيتى از پس ،شريكند ميراث سوم يك در باشند اين از بيش اگر
 به اقرار و وصيت اب كه است صورتى در ها اين همه[ .]شود پرداخت مال اصل از بايد كه[ دينى از

  است. بردبار و دانا خدا و ،خدا سوى از است سفارشى اين .نزند زيان وارثان به وصيتش در] دين

تَفْتُونَكسقُلِ ي اللّه يكُمفْتي يرُؤٌ إِنِ الْكَالَلَةِ فام لَكه سلَي لَه لَدو لَهو ا أُخْتفَلَه فصا نم تَرَك 
وهو رِثُهيĤ إِن كُن لَّما يلَّه لَدنِ كَانَتَا فَإِن وا اثْنَتَيما الثُّلُثَانِ فَلَهمم إِن تَرَكةً كَانُواْ واالً إِخْوجر اء وسن 

  40عليم شَيء بِكُلِّ واللّه تَضلُّواْ أَن لَكُم اللّه يبينُ األُنثَيينِ حظِّ مثْلُ فَللذَّكَرِ
 به كالله درباره خدا: بگو، خواهند مي فتوا] خواهران و برادران ميراث يعنى[ كالله درباره تو از
 كه را ميراثى نصف، باشد خواهرى او و براى برود دنيا از، ندارد فرزند كه مردى اگر: دهد مي فتوا شما
، باشد برادر يك طفق وارثش و برود دنيا از خواهرى اگر و، برد مي ارث به خواهر مانده جا به او از

 سوم دو، باشند نفر دو ميت خواهران اگر و، برد مي ارث به برادرش را خواهر مانده جا به ميراث همه
 مانند مرد براى ارث سهم، باشند متعدد برادران و خواهران اگر و، برند مي ارث را مانده جا به ميراث

 داناست. چيز همه به خدا و نشويد مراهگ تا كند مي بيان شما براى] را احكامش[ خدا. است زن دو

هم جمع  توان اين دو را با در ظاهر نمي هستندكه هر دو آيه مربوط به يك موضوع  با وجود اين
  باشد. رسول خدا علم  وارثد كه نتواند تفسير ك كسي مي اين آيات نيازمند تفسير هستند و .كرد
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 هاي بسيار تفسيرشان اختالف درحد تا بدين  ،هستند روشن ساده ودر ظاهر يات كه آاين 
 هدايت و بسيار پيچيده اي چون عدل خدا، اختيار و مسايلتوان  پس چگونه مي ؛وجود دارد

  فرمايد:  مي اي آيهبه عنوان مثال در  ؟!قدر را حل كرد قضا و وضاللت 
  41رمى اللّه ولَـكنَّ رميت إِذْ رميت وما

  كرد.  پرتاب خدا بلكه، نكردى پرتاب تو، كردى پرتاب تير دشمنان سوى به كه هنگامي
  فرمايد:  ديگر ميآيه اي در  و
  42نَّفْسك فَمن سيئَةٍ من أَصابك َما
  توست. خود سوى از، رسد تو به بدى از چه آن

سوره مباركه آل  54و آيه » الرحمن علي العرش استوي«و » يداهللا فوق أيديهم«و نيز آياتي چون 
  فرمايد:  عمران كه مي

  الْعرْشِ علَى ٰ◌ ستَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى خَلَقَ السماوات والْأَرض في إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي
كه حضرت امام جواد(ع) در برابر فرقه  آيا تفسير اين آيات به رهبر الهي نياز ندارد؟ چنان

، »ان اهللا علي العرش استوي«، و »يداهللا فوق ايديهم«چون  كه با برداشت غلط از آياتي» مجسمه«
پندارد،  پنداشتند فرمود: شيعيان نبايد پشت سر كسي كه خداوند را جسم مي خداوند را جسم مي

  43نماز بخوانند و به او زكات بپردازند.
  چون خدايي كه جسم باشد، شايسته عبادت و پرستش نيست. 

تبيين  را براي ما تفسير و ها آنبايد كسي باشد كه  ؛ پستنداين آيات بسيار دقيق وحساس هس
و تبين تفسير  را توانند قرآن كساني ميفقط  44»الْمطَهرُونَ إِلَّا يمسه لَّا«آيه مباركه با توجه به  كند. و
هم اكنون كه در  وهستند. ائمه اطهار(ع) ها  هاي خاص را داشته باشند و آن كه آن ويژگي كنند
با توجه به احاديث موثقي كه از ائمه اطهار(ع) به دست  ي شيعهعلما ،بريم ن غيبت به سر ميزما
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ي از روش يبرخي ديگر از مفسرين نظير عالمه طباطبا كنند. و يات قرآن را تفسير ميآ ،ما رسيده
  .كنند ن تفسير ميآخود قر يعني قرآن را با اند؛ كردهتفسير آيات به آيات استفاده 

از  ها ؛ اما آنآمد دوم وسوم پيش مي اول و فت خلفايدر زمان خال كه مشكالتي چه بسيار
 علي(ع)مشكالت باشد،  توانست پاسخگوي سؤاالت و تنها كسي كه مي پاسخگويي عاجز بودند و

  .توان در كتب اهل تسنن به وفور پيدا كرد . نمونه اين مسائل را ميداشتبود كه علم لدني 
خليفه دستور داد او را حد بزنند اما . در زمان خليفة اول شراب خورده بودفردي  ،به عنوان مثال

، خليفه درمانده بود كه حد را در مورد او اجرا هدانست بود كه اين مسأله را نمي معتقدفرد گناهكار 
بار  دو مرتبه همسرش را طالق داده بود و ،يا فرد ديگري قبل از ورود به اسالم كند يا خير. و

همسرش را طالق داد. حال طبق قانون اسالم براي رجوع به همسرش  ،از اسالم آوردنسوم پس 
هاي قبل از  پرسد كه آيا طالق اين فرد از خليفه مي گرفتند. مياز يك محلل كمك  بايستي مي

به حساب كه همان يك طالق پس از مسلمان شدن  يا اين شود و نيز به شمار آورده مي اواسالم 
در نهايت درماندگي پاسخ داد: نه تو را به آن امر  شد ومتحير  به شدتجا  در اين. خليفه آيد مي
  .كنم نهي مياز آن نه  كنم و مي

  معناي خالفت
  :دارد ادو معن، خالفت

ائمه  مانند پيامبران مرسل و اختصاص دارد؛مخلص خداوند  يخالفت تكويني كه به اوليا .1
  .اطهار(ع)

مانند نصب امام علي(ع) توسط پيامبر(ص) به عنوان خليفه اعتباري(قراردادي)  خالفت .2
  .مسلمانان
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  وظيفه والي يا خليفه
مانند  ييها تاگيرنده مالي اقامه كننده حدود الهي و مجري احكام شريعت و، والي يا خليفه

حد را  بتواندخليفه مسلمين بايد  ،خورد يعني زماني كه كسي شراب مي .استزكات و...  خمس و
   .هر گناه ديگري را مرتكب شود همين طور است اگر او اجرا كند. و در مورد

را   الطاعه باشد تا بتواند حكومت اسالمي جانشين پيامبر(ص) بايد امام مفروض از سوي ديگر 
  .تشكيل دهد

  واليت تكويني و اعتباري
  دارد:نيز دو جنبه  تامام بود،امامت  گونه كه پيامبر داراي دو جنبه نبوت و همان

  واليت اعتباري  .2  واليت تكويني .1
نداشته و چه قبول ها آن را قبول داشته باشند  چه انسĤن ؛واليت تكويني مختص امام است
به عنوان مثال هم  .چه در ميان مردم و چه در زندان باشد ،باشند، چه امام حاضر باشد چه غايب

  .ها واليت تكويني دارد همة انسĤن بريم، امام بر ر عصر غيبت به سر ميداكنون كه 
واليت اما  .شود الشرائط منتقل مي امام، در زمان غيبت به فقيه عادل جامع باري پيامبر وتواليت اع

  و مخصوص صاحب واليت حقه است، كه قابل انتقال نيست.به مقامات معنوي  مربوطتكويني 

  واليت تشريعي
   :شود تقسيم مي بخش واليت تشريعي به دو

  ها  رشد معنوي انسĤن تربيت و .2 داره كشور ا حكومت و. 1
كه همان را سال پس از رحلت نبي اكرم(ص) شاخه اول واليت تشريعي  25به عنوان مثال در 

رشد  از امام علي(ع) غصب كردند. اما شاخه دوم يعني تربيت و بود،اداره كشور  حكومت و
هم اكنون همه . اين وظيفه را ادا كردند ايشان ها همچنان بر عهده امام علي(ع) بود و معنوي انسĤن

فراتر به موضوع  اگر اندكي عميق تر و ما از واليت معنوي ائمه اطهار(ع) بهره مند هستيم، و
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رين تر خواهد بود يش زندگي براي ما بسيار زيباتر و ،واليت خدا ببينيم در سايهخود را  بنگريم و
  . يمگوي خدا را به اين نعمت بزرگ شكر مي و

اصحاب  ءجز رسد و به اعلي عليين مي ،اولياي الهي قرار گيرد انسان تحت واليت خدا و اگر
 نزولي يدر سير و گيرد ميتحت واليت شياطين قرار  ،صورت در غير اين شود؛ ميمقربين  يمين و
 :السافلين خواهد رسيد به اسفل
ي اللّهلينَ ونُواْ الَّذم آمهخْرِجنَ يم اترِ إِلَى الظُّلُمينَ النُّوالَّذكَفَرُواْ و مؤُهĤيلأَو م الطَّاغُوتونَهخْرِجي 
 45خَالدونَ فيها هم النَّارِ أَصحاب أُولَـئك الظُّلُمات إِلَى النُّورِ منَ

، شرك، جهل ى[ ها تاريكى از را آنان اند؛ آورده ايمان كه است كسانى يار و سرپرست خدا
، شدند كافر كه كسانى و. برد مي بيرون] تقوا و حسنه اخالق، ايمان[ نورِ سوى به]  فجور و فسق

 آتش اهل آنان برند؛ مي بيرون ها تاريكى سوى به نور از را آنان كه طغيانگرانند آنان سرپرستان
 هاند. جاودآن جا آن در قطعاً و هستند

  خدايا! ما را از واليت خودت محروم نكن.
  يق فهم مسأله واليت را به ما عنايت بفرما.خدايا! توف

  خدايا! ما را در پرتو واليت قرار بده.
 در دنيا زيارت و در آخرت شفاعت اوليائت را نصيبمان بفرما.
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	جلسه ششم

آن ت    اما
  بررسي موضوع امامت در قرآن كريم 

 

 منَ يعصمك واللّه رِسالَتَه بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَّم وإِن كرب من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَيها يا
  46الْكَافرِينَ الْقَوم يهدي الَ اللّه إِنَّ النَّاسِ
 طالب أبى بن على رهبرى و واليت درباره[ پروردگارت سوى از چه آن! پيامبر اى

 و. اى نرسانده را خدا پيام ندهى انجام اگر و كن؛ ابالغ شده نازل تو بر)] السالم عليه(اميرالمؤمنين
 كند. نمي هدايت را كافران گروه خدا قطعاً دارد؛ مي نگه مردم] گزند و آسيب[ از را تو خدا

شود كه فردي به  اين واژه زماني به كار برده مياست؛ استفاده شده  »بلِّغْ«در آيه فوق از واژه 
تو از  چه بر آن !اي پيامبر .گيرد ديگر قرار مي يه شخصب يعنوان واسطه براي رساندن موضوع

 فرمايد: . و ميجانب پروردگارت نازل شده ابالغ كن

  رِسالَتَه بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَّم وإِن
همانا رسالت  ندهي،معنا كه اگر اين ابالغ را انجام  بدين ،گردد به خدا برمي »رسالته« حرف هاء در 

  .است (ص)اين ابالغ معادل كل رسالت پيامبر ،به عبارت ديگر. الغ نكرده ايپروردگارت را اب
 كند؟ برابري ميساله پيامبر(ص)  23هاي  كه با زحمت استاين چه ابالغي  اما به راستي
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 18غدير در  . ماجرايعمر حضرت رسول(ص) نازل شده است روزهاياين آيه در آخرين 
 دوپس از حدود  و(ص) به وقوع پيوست اسالم  گراميالحجه در آخرين سال از حيات نبي  ذي

  .گفتندصفر حضرت رسول(ص) دار فاني را وداع  28ده روز يعني در  ماه و
 

 توجه به نكاتي مهم

  از جمله: نكات زيادي در اين آيه شريفه نهفته است
 !اي پيامبر» غْبلِّ الرَّسولُ أَيها يا« :اين آيه شريفه خطاب مستقيم به حضرت رسول(ص) است. 1 

 .يعني ابالغ بايد از جانب خودت صورت بگيرد نه فرد ديگري ؛خودت اين مسأله را ابالغ كن
 .كندخواهد آن را ابالغ  مسأله معيني است كه خداوند از پيامبر مي  »ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما« .2

دانستند  به خوبي مي ؛ زيراتندظاهرا حضرت رسول(ص) در ابالغ اين مسأله اندكي تأمل داش .3
اصحاب مغايرت داشته باشد. برخي  انتظارات افراد و ها و كه ابالغ اين امر ممكن است با خواسته

   :فرمايد در ادامه آيه شريفه مي ،باطن همه ماست عالم به ظاهر و ،جا كه خداوند از آن و
اللّهو كمصعنَ يالنَّاسِ م  

 دارد. ردم نگه ميخداوند تو را از آسيب م

تأمل حضرت به خاطر خودش نبود بلكه مربوط به واكنش مسلمانان  خوف و بيم و گمان، بي
 .كند بر مسأله ابالغ تأكيد مي و دهد اطمينان ميحضرت  به لذا خداوند ؛راستاي اين ابالغ بوددر 

 را افرادي ،يعني خداوند »لْكَافرِينَا الْقَوم  يهدي الَ اللّه إِنَّ: «سپس در ادامه آيه شريفه آمده است
ها  آن ،به عبارت ديگر؛ كند هدايت نمي ،آن را ظاهر نگردانند و بپوشانندخواهند حقيقت را  كه مي
 .شوند حقيقت نميبر سرپوش گذاشتن  هموفق ب

	بررسي حديث غدير

حديث . نازل شده است (ص)در چه شرايطي بر پيامبر اكرم حال ببينيم اين آيه در كجا و
اين  از عده بسيار زيادي از صحابه به تواتر به دست ما رسيده است.غدير متواتري به نام حديث 

همگي آن را قبول دارند. در مورد اين  واند سني از طرق مختلف بيان كرده  حديث را شيعه و
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مسأله  تمناسببه  اي فراوانيه هجشنوار و اتساالنه جلس هاي بسيار زيادي نوشته شده و حديث كتاب
 .اند گوش خود شنيده وآن را با هبود ماجراي غديرر نفر شاهد اهز 100شود. حدود  غدير بر پا مي

الوداع در غديرخم  پيامبر(ص) زمان بازگشت از حجه: كند كه طبراني از زيد بن ارقم نقل مي
 .خوانداي  ها خطبه براي آنگرد آورده،  را همه مردم و كرد توقف

 ردكه  تا اين ي را به جا نياوردندحجهيچ  ،رسول(ص) به مدينه رفتنداز زماني كه حضرت 
الوداع اطالق  ه، حجمزبور رو به حج از اين ؛آخرين سال عمر شريفشان به حج مشرف شدند

گفته  همالبالغ  هبه اين حج حج ،حج نازل شدسفر جا كه آيه تبليغ نيز در اين  از آن شود و مي
 .شود مي

 عده زيادي ،ز حضور حضرت رسول(ص) در مناسك حج مطلع شدندزماني كه مسلمانان ا
حضرت در جاهاي مختلف از جمله در  ،در اين سفر. خود را براي اين سفر باشكوه آماده نمودند

 . به پايان رساندند تر شكوه هرچه تمام با را مراسم حج مني خطبه ايراد كردند و

هاي مختلف مسلمانان از هم جدا  راه گروه كه مفترق الطرق بود و مكانيبازگشت در  مسيردر 
منتظر ماندند تا همه مسلمانان در يك مكان  و دادندحضرت رسول(ص) دستور توقف  ،شد مي

صبرانه منتظر بودند تا دليل توقف را بدانند. حضرت رسول(ص) شروع به  همه بي .جمع شوند
 .اي تاريخي نمودند خواندن خطبه

	نگاهي سريع به ماجراي غدير

يي اللَّهو الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِنْ لَمو كبنْ رم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ با الرَّسهنَ ا أَيم كمصع
 47الْقَوم الْكَافرِينَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه لَا يهدي

مردم] برسان. اگر اين كار را  اي پيامبر! آن چه را از سوي پروردگارت بر تو نازل شده [به
 اي و خداوند از مردم نگاهت خواهد داشت. نكني، رسالت الهي را به انجام نرسانده
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در پي نزول اين آيه، پيامبر(ص) دستور داد همه كاروانيان در آن محل گرد هم آيند، و در 
ه گفته شيعيان در كه ب - هايي از اين سخنراني جا خطابه طوالني غدير را ايراد كرد.  بخش همان

 چنين است: - ست ا (ع)عليمعرفي مقام 

كساني  اي مردم! بدانيد كه خداوند علي را ولي و امام شما قرار داده و اطاعت او را بر
عجم و انصار و مهاجرين و و  روستايي كه به نيكي از آنان پيروي كنند، و بر شهري و

است. آگاه باشيد   عرب و آزاد و مملوك و بزرگ و كوچك و سفيد و سياه واجب كرده
غير از اين برادرم كسي نيست و پيشوايي مؤمنان پس از من بر كسي » اميرالمؤمنين«كه 

او جانشين من در امتم و پيشواي كساني است كه به من ايمان  جز او روا نخواهد بود.
  تفسير كتاب خدا است. اند و نيز جانشين من در آورده

  يداو كامل گردانامامت  دين شما را به واسطه ،خداوند
به دستورات او گوش فرا دهيد تا در سالمت بمانيد و از او پيروي كنيد تا هدايت 

است.  ام، كه خداوند شما را به پيروي آن امر فرموده»صراط مستقيم«شويد. اي مردم! من 
 .گاه پس از من، علي و پس از او، فرزندانم از نسل او آن

چه كه از سوي خداوند  ام كه از شما درباره آن من [از جانب خداوند] دستور يافته
دست شما را بفشارم.  و اوصياي پس از او آوردم، بيعت بگيرم و اميرالمؤمنين يدرباره عل

راجع به علي  - چه بيان نمودم  هاي شما در مورد آن خداوند به من دستور داده كه از زبĤن
 آيند و از من و از اويند، اقرار زباني بگيرم و چنان اميرالمؤمنين و اماماني كه پس از او مي

كنيم و  كه خبرتان دادم، نسل من از صلب علي است. همگي بگوييد: شنيديم و اطاعت مي
 علي امامت ◌ٔ در مقابل آن چه از سوي پروردگار ما و خويش درباره - خرسندانه 
 فرود تسليم سر -  رساندي ما به آيند، مي دنيا به او صلب از كه اماماني و اميرالمؤمنين

 تغيير. شويم مي محشور] قيامت در[ آن با و ميريم مي آن با و ايم زنده باور اين بر. آوريم مي
گرديم  برنمي باور اين از و دهيم نمي راه دل به ترديد كنيم، نمي انكار و تبديل و دهيم نمي

 .شكنيم و پيمان نمي
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  پس از پايان خطابه، اين آيه بر پيامبر فرو فرستاده شد:
ا منْ دينكُم فَلَا تَخْشَوهم واخْشَونِ الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم وأَتْممت الْيوم يئس الَّذينَ كَفَرُو

 ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينًا علَيكُم نعمتي
امروز كافران از دين شما نااميد شدند. پس، از آنان نهراسيد و از من (پروردگار) بترسيد. امروز 

  عنوان دينتان پسنديدم.  برايتان كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام داشتم و اسالم را به دينتان را

سه روز طول كشيد و حتي بانوان با قراردادن دست خود  مراسم بيعت مسلمانان با پيامبر و علي 
در ظرف بزرگ آبي كه در سوي ديگر آن در درون خيمه، دست علي قرار داشت، بيعت خويش 

 كردند. م ميرا اعال

دادند، در ماجراي غدير و به اراده  توجهي را تشكيل مي از ديدگاه شيعه، منافقين كه گروه قابل 
هايي نسبت به  افكني الهي، نتوانستند نيات خود را آشكار و عملي كنند؛ اما در ميان جمعيت شبهه

 (ص)را تحريك كردند تا نزد رسول» حارث فهري«دادند و شخصي به نام  اقدام پيامبر انجام مي
ل كند كه آيا آن چه درباره علي بن بيايد و برخالف همه تصريحات حضرت در ضمن خطبه، سؤا

خداوند به «ابي طالب گفتي از جانب پروردگار بود يا از جانب خودت؟ پيامبر در پاسخ فرمودند: 
كننده پيام خدا هستم و  ان من و خدا جبرئيل است و من اعالماست و واسطه مي من وحي كرده 

  »كنم. بدون اجازه پروردگارم، خبري را اعالم نمي

   سنّتحديث غدير در منابع اهل 
تواتر است و در ذيل به برخي از اين احاديث سنّت نيز مشهور و م اين حديث در نزد منابع اهل

 شود. اشاره مي

تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب اهللا فيه الهدى والنور  عليه السالم قال يوم غدير خم إني .أن النبي1
 ثالثا أهل بيتي فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به فحث على كتاب اهللا ثم قال أذكركم اهللا في

ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم اللهم من .عن حبشي بن جناده: سمع2
 مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه وانصر من نصره وأعن من أعانه كنت مواله فعلي
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  حديث غدير در برخي منابع

  428ص  3. تفسير الطبري، ج 1
  18. الخصائص(السيوطي)، ص 2
  591ص  5. سنن الترمذي، ج 3
  633ص  5؛ ج 298ص  2؛ ج 32ص  1مذي، ج . صحيح التر4
  1873ص  4. صحيح مسلم، ج 5
 .33، ص سيد ابن طاووسالطرائف، . 6

  سيد هاشم بحرانيخم،  كشف المهم في طريق خبر غدير. 7
  182و  181، ص 37، ج عالمه مجلسيبحار األنوار، . 8
  327تا  307ص  15/3، ج شيخ عبداهللا بحرانيعوالم العلوم، . 9

  ، جلد غديرمير حامد حسين هنديوار، عبقات األن. 10
  322تا  294، و 151تا  12، صص 1، ج عالمه اميني، الغدير. 11
 ، جلد غديرسيد علي حسيني ميالنيخالصه عبقات األنوار، . 12

  سوره مائده 4تفسير الميزان، آيه . 13
  

  و اما توجه به قسمتي منتخب از حديث 
رسوله  عبده و اًنتوكل عليه...وأشهد ان ال اله اال اهللا وان محمد الحمد هللا ونستعينه ونؤمن به و«

ي آگاه شدن ابه معن و آيد نبأني از تنبه مي»( واما بعد يا أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير ان
  .روم از پيش شما مي كنم و به زودي دعوت حق را اجابت مي؛ است)

 ،ول هستيدؤمن مسؤل هستم و شما نيز مس و ؛»لون، فماذا انتم قائلونئوانتم مس ل وئوواني مس«
  ؟يديگو پس شما چه مي

  .گرفت حضرت با اين بيان در مورد خودش از مردم اقرار مي
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 ادت واين شه(جزاك اهللا خيرا  جاهدت و نصحت و مردم پاسخ دادند: نشهد انك بلغت و
و  نصيحت نمودي دهيم كه ابالغ كردي و : شهادت ميگفتندكه  اعتراف همه مردم حاضر بود

 .خداوند ان شاء اهللا به شما جزاي خير بدهد و مجاهدت كردي

به عبارتي شهادت مردم بر اين بود كه حضرت رسول(ص) وظيفة رسالت خود را به نحو 
 ابالغ دستورات الهي براي سعادت مردم بود. در جهتتمام تالش ايشان  احسن ابالغ كردند و

 كه از مردم اقرار گرفتند فرمودند : هنگامي

 نبوت آيا شما به وحدانيت خدا و؛ »لستم تشهدون ان ال اله اال اهللا وان محمدا عبده ورسولهأ«  
  ؟دهيد (ص) شهادت نمي حضرت رسول

ن شود كه هر سخني از بود كه اين موضوع براي مردم روش بدين سبباقرار گرفتن حضرت 
 :فرمايد ميسپس  از جانب خداست. ،خواهيد شنيد من شنيديد و

الساعه آتيه الريب فيها وان اهللا يبعث من في  الموت حق و النار حق و وأن الجنه حق و« 
(و قيامت) حق است، و خداوند  و ساعت همانا بهشت حق، و جهنم حق، و مرگ حق.؛ »القبور

 كه در قبرها هستند. اكساني ركند  مبعوث مي

 جامع است كه هر مسلماني بايد به آن اعتقاد داشته باشد) يك شهادت كامل و مذكور،شهادت 

  .» دهيم آري ! ما به همة اين مسائل شهادت مي«: گفتندهمه مردم  ،در پاسخ به اين شهادت
ب بعدي ها را براي مطل آن ،شهادت از مردم در حقيقت حضرت رسول(ص) با گرفتن اقرار و

بين اين عقيده با  كرد و آماده مي ،صحراي سوزان بود آنخواني در  هدف اين خطبه كه اصل و
 .نمود بندي مي مطلب مورد نظر جمع

 ها شاهد گرفت و خداوند را بر سخنان آن ،كه مردم به تمام اين مسائل شهادت دادند پس از اين
آيا  !اي مردم؛ »يا ايها الناس اال تسمعون«سپس با صداي بلندتري فرمود:  »اللهم اشهد« فرمود:

 ؟شنويد صداي مرا مي
گاه حضرت رسول(ص) حديث  . آنحاكم شدسكوت كوتاهي بر جمع  ،با پاسخ مثبت حضار و

را  مفصل آن را در مباحث آتي مورد بررسي قرار خواهيم داد) (كه ما به طور جداگانه و معروف ثقلين
  بيان فرمودند: 
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   .»گذارم روم ولي در بين شما دو گوهر گرانبها مي يمن از ميان شما م«
 (ص)حضرت رسول گرانبها چه چيزهاي هستند؟ ين دو گوهرايكي از ميان حاضرين پرسيد: 

  فرمودند:
گوهر دوم  كتاب خدا و ،اولين گوهر؛ »...اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتي، اهل بيتي«

 شوند و ده كه اين دو گوهر گرانبها هرگز از هم جدا نميخاندان من است. خداوند به من خبر دا
 هالك خواهيد شد.در غير اين صورت شما نيز از اين دو گوهر نه پيشي بگيريد و نه عقب بمانيد كه 

شخصي را  گويانگرد و  مردم ناگهان مالحظه كردند كه حضرت رسول(ص) به اطراف مي
. حضرت علي(ع) را به نزد افتد ميم علي(ع) به اما شكه چشم مبارك كند تا اين جو ميو جست

  .ها نمايان شد خود آورد و دست او را بلند كرد به گونه اي كه سفيدي زير بغل آن

  چنين امام علي(ع) را به همگان معرفي نمود:  گاه اين آن
  ؛»ايها الناس، من اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم؟!«

همگان پاسخ دادند: خدا و رسولش به ت؟ اوالتر اسچه كسي به مؤمنين از خودشان  !اي مردم
پيامبر، نسبت به  48؛»أَولَى بِالْمؤْمنينَ منْ أَنفُسهِم النَّبِي« و با توجه با آيه قرآني. تر هستند اين امر آگاه

انا مولي المؤمنين وانا اولي بهم من  ان اهللا موالي و: «فرمودند. مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
  ؛»فسهم، فمن كنت مواله فهذا علي موالهان

پس  ؛ها از خودشان هستم اولي به آن من موالي مؤمنين، و ست، وا (همانا خداوند موالي من
 هركس كه من موالي او هستم، اين علي موالي اوست.

، ه بيان شدك چنان به چه معنايي ذكر شده است.» واليت«دقت كنيد كه در حديث فوق 
  را سه مرتبه تكرار نمودند.  »ن كنت مواله فهذا علي موالهفم« جمله حضرت(ص)

   .مرتبه تكرار شده است 4اين جمله  - امام حنابله- و در كتاب احمد بن حنبل 

ابغض من  احب من احبه و عاد من عاداه و اللهم وال من وااله و«سپس حضرت فرمودند: 
 »حيث دارادر الحق معه  اخذل من خذله و انصر من نصره و ابغضه...و
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منكران را نفرين  واليت امام علي(ع) را دعا و معتقدان بهحضرت رسول(ص) ها  در اين جمله
كسي كه نسبت  محبوب خداوند است و ؛هركس كه امام علي(ع) را دوست بداردكند. بنابراين  مي

 است.  پروردگاربه او بغض داشته باشد مبغوض 

 واست  »واليت«مسأله نظر است كه همان مورد  حضرت امام علي(ع) »يتشخص«جا  در اين
 .تعلق داردامام علي(ع)  بهواليت 

    .كننداين امر را به غائبان نيز ابالغ  ،همانا شاهدان؛ »اال فليبلغ الشاهد الغائب: «سپس فرمودند
 :و هنوز مردم متفرق نشده بودند كه آيه زير نازل شد

  49لكم االسالم دينااليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت 
امروز كامل كردم براي شما دينتان را و تمام كردم بر شما نعمتم را و راضي شدم براي شما دين 

  .اسالم را
اهللا اكبر اهللا اكبر علي اكمال الدين واتمام النعمه ورضي : حضرت رسول(ص) فرمودندگاه  آن

 »واليه علي من بعدي الرب برسالتي و

گفتند و از جمله كساني كه در صف اول  لي(ع) تبريك ميپس از آن حضار به امام ع
خ بخ لك يابن ب« خليفه دوم اظهار داشت:. خليفه اول و دوم بودند ،گويان قرار داشتند تبريك

  »ابيطالب اصبحت وامسيت موالي ومولي كل مؤمن ومؤمنه

 ي موالامعن

  . استو تفسير واژه موال ادر معن ،كنند ايرادي كه به حديث غدير وارد مي
اشكال در ترجمه كلمه موال  ،ه گفتيمك كند اما چنان كس اصل حديث غدير را نفي نمي هيچ
آن را به حب و دوستي  دانند، بلكه نمي» اولي به تصرف«به معناي واژه موال را . منكران، است

علي را  ،كه هركس مرا دوست دارد منظور حضرت رسول(ص) اين بود گويند: و مي كنند ميتفسير 
  .دوست بدارد زني
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  لي در اين شبهاتتأم
بسيار آسان است. آيا ممكن است حضرت تفكر و تعقل  با كمي  اشكاالت گونه پاسخ به اين

 ،مسلمانان را گرد آورد و در آن لحظات بسيار حساس ،رسول(ص) در آن بيابان گرم و سوزان
 !اي را بيان فرمايد؟ ساده چنين موضوع

كند كه دوستي امام علي(ع)  به وضوح مالحظه مي ،اين مسأله بنگردطرفي نيز كه به  هر فرد بي
 .خطبه خواني و... ندارد مقدمات و همه آننياز به 

سال  23از سوي ديگر آيا ممكن است مطرح كردن مسأله دوستي امام علي(ع) مساوي با 
گويا ، اي كه اگر آن را ابالغ نكند به گونه روزي حضرت رسول(ص) باشد هاي شبانه تالش

اين  ،گونه كه بيان شد و در آيه قرآني به آن اشاره كرديم همان زيرا !رسالتش را ابالغ نكرده است؟
 .باشد ميتمام رسالت حضرت رسول(ص)  مساوي با قرآن و ابالغ همسنگ و

عالوه  عادي است. دهد كه مسأله بسيار فراتر از يك دوستي ساده و همه اين شواهد نشان مي
چرا حضرت رسول(ص) در آغاز سخنانش از مردم  ،مطرح كردن دوستي بود هدف،براين اگر 

 آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر و ؛»الست اولي بكم من انفسكم«چنين اقرار گرفت:  اين
  تر نيستم؟! آگاه

هيچ تناسبي با دوستي ساده ندارد و مسأله بسيار فراتر از  ،كه اين اقرار بنابراين ترديدي نيست
شمار حاضرين  به تبريكات بي ينياز ،اگر تنها مسأله دوستي بود ،از اين گذشته هاست. ين حرفا

أصبحت وأمسيت موالي وموال «به زبان آورد، نبود. اي كه خليفة دوم  جمله به ويژهبه امام علي(ع) 
 هيچ مناسبتي براي اين جمله نبود كه موالبودن امام علي(ع) را به خودش» كل مؤمن ومؤمنه

 و .براي نسبت دادن يك چيز به خود انسان است) هحرف ياء در موالي، حرف نسبي( .نسبت دهد
 ،باشد حضرت رسول(ص) به خاطر آن الزماي نبود كه  يكديگر چيز تازه بادوستي مسلمانان 

ها قبل از  . حضرت رسول(ص) سالآوردگرد هم  و آفتاب سوزان مردم را در آن شرايط حساس
امري بسيار باالتر از  ،»اخوت«بين مسلمانان عقد اخوت بر قرار كرده بودند و واقعه غدير در 

  .دوستي است
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  پاسخ به يك اشكال
 بدين صورت است كه :مذكور پاسخ بعدي به اشكال 

الوداع  در حجةايشان هايي كه  حضرت رسول(ص) در حديث ثقلين با توجه به خطبه تعبيرات
 . حضرت در اين خطبه وتناسبي ندارددوستي  موضوعبا  ،ددر ميان مسلمانان ايراد كرده بودن

(ص) پيامبركند كه  دوستي امام علي(ع) با مؤمنان ايجاب نمي گيرد و احاديث از مردم شهادت مي
مقامات  هرچند كه عترت پيامبر(ص) داراي ؛به عبارتياين دوستي را همرديف قرآن قرار دهد

كه براي اهل بيت  آن دوستي .نيستندهمسنگ قرآن به لحاظ دوستي  باز ،ي باشنديبسيار باال
 تقربشان به خداوند است. وها  مقام عالي آن واليت و سببشود به  طهارت(ع) بيان مي عصمت و

زودي از ميان ه كه من ب طرفي با توجه به بيانات حضرت رسول(ص) مبني بر اين هر ناظر بي
 موضوع پيامبر گرامي(ص)،از رحلت پس  موضوعترين  يابد كه مهم در مي »روم... شما مي

 اهل بيت عصمت و مطالب گفته شده،رهبري مسلمانان است كه طبق  و ايشانجانشيني 
 .گيرند طهارت(ع) اين رهبري را بر عهده مي

از  تبليغ بينيم كه آيه مي ،مائده مقايسه كنيم سوره 68و 66) را با آيات 67،اگر آيه تبليغ(مائده
تنها  آن،طبق  و روي سخن با پيامبر(ص) است ،در اين آيه .تدرخشش خاصي برخودار اس

كند كه اين  چه تمام تر بيان مي با صراحت هر است كه اين تبليغ را انجام دهد و ايشانوظيفه 
در بسياري از مسائل  . زيراصورت گيرد نه فرد ديگري (ص)ابالغ بايد از جانب شخص پيامبر

 و .كردند ز صحابه موضوع معيني را به مردم ابالغ ميافتاد كه حضرت توسط برخي ا اتفاق مي
 إِنَّ النَّاسِ منَ يعصمك واللّه رِسالَتَه بلَّغْت فَما تَفْعلْ لَّم وإِن« :فرمايد تر مي براي تأكيد بيشسپس 

ي الَ اللّهدهي مرِينَ الْقَوالْكَاف« 
تنها در دو مورد از قرآن كريم بيان شده كه يكي  ،يپي در پهاي تأكيد بنابراين جمله بندي ها و

موضوع ابالغ جانشيني امام علي(ع) داراي مخالفان  ،اين از موارد همين مسأله است. عالوه بر
 كه ، چنانشد ها حتي از دين مي اين مسأله باعث ارتداد آن فراوان،بسيار زيادي بود كه به احتمال 

 .ز مسلمانان ملحد شدندپس از رحلت حضرت رسول(ص) عده اي ا
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بن ارقم، ابوسعيد  عده زيادي از صحابه حضرت رسول(ص) از جمله زيداين حديث را 
بن عبداهللا انصاري، ابوهريره، حذيفه، ابن مسعود و.... بيان كرده اند كه رالخدري، ابن عباس، جاب

از تعداد بسياري  .در شأن امام علي(ع) نازل شده است (آيه تبليغ) در روز غديرخم ومذكورآيه 
نزل في القرآن من علي، ما دانشمندان اهل تسنن از جمله حافظ ابونعيم اصفهاني در كتاب 

، حافظ ابوسعيد در كتاب الواليه، ابن عساكر شاكري به نقل 50نيشابوري در كتاب واحد نزول ص
اند. نام  ردهاين احاديث را بيان ك ، 636ص  3رالمنثور، فخررازي در تفسير فخررازي جلد از د

 .است شدهدر كتاب شريف الغدير به طور تفصيل بيان  ها باتمام اين كت

 كنند اين است كه:  اين مسأله وارد مي از جمله اشكاالت ديگري كه بر

اما چه دليلي وجود دارد كه خداوند امام علي(ع) بيان شده است، مسأله ابالغ  مورد ذكر،در آيه 
چه بسا ممكن است فرد  ؟ واز پيامبر(ص) انتخاب كرده باشد ولي پس را به عنوان جانشين و

حضرت رسول(ص) از كجا فهميد كه بايد امام همچنين  شده باشد.به اين امر گماشته را ديگري 
  ؟راعلي(ع) را به عنوان جانشين خود انتخاب كند نه فرد ديگري 

  :فرمايد توجه كنيد كه ميسوره مباركه مائده  55شبهه به آيه  براي پاسخگويي به اين سؤال و
 50راكعونَ وهم الزَّكَاةَ ويؤْتُونَ الصالَةَ يقيمونَ الَّذينَ آمنُواْ والَّذينَ ورسولُه اللّه وليكُم إِنَّما

] اند طالب ابى بن على مانند[ مؤمنانى و اوست رسول و خدا فقط شما دوست و همانا سرپرست
  .دهند مي زكات] تهيدستان به[ ركوعند در كه حالى در و دارند مي برپا را نماز همواره كه

 كهداراي شأن نزول خاصي است: حضرت علي(ع) در مسجد در حال نماز بودند  مذكورآيه 
هيچ فردي به او كمك لي از حاضرين در مسجد طلب مساعدت نمود و سائلي وارد مسجد شد و

به سائل اشاره كرد كه  ز دست مبارك خود را دراز نمود وامام علي(ع) در حال نما؛ اما نكرد
 .آيه نازل شد اين با برداشتن انگشتر توسط سائل انگشتر را بردارد. و

 ها و نااشاره كنيم كه امام علي(ع) در زم نكته همالزم است به اين مذكور درباره شأن نزول آيه 
رد اما اين مساعدت با بقيه حاالت فرق ك متعددي به نيازمندان كمك مي هاي بسيار زياد و نامك
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 يعنيدر مسجد  هستند و اقامه نماز در حال نماز، در زماني كه همة مسلمانان در حال زيراكرد.  مي
از دانشمندان اهل سنت  يبسيارشد. اين آيه نازل  و اتفاق افتادمحل اجتماع مسلمانان است 

 .زل شده استكنند كه اين آيه در شأن امام علي(ع) نا اعتراف مي

 ».كند معنوي{ولي} را بيان مي سرپرستي و رهبري مادي و تصرف و آيه فوق واليت و«
اين ده نفر  .اين آيه در شأن امام علي(ع) نازل شده است ،ده نفر از اصحاببه اعتقاد  كه چنان

كتاب  در . همچنين انصاري و... عبارتند از: ابن عباس، عمار بن ياسر، ابوذر، جابر بن عبداهللا
حديث از اهل سنت بيان شده كه اين آيه را در شأن  240(از كتب اهل سنت)  غاية المرام

 .حديث هم از جانب شيعيان در همين كتاب بيان شده است 19 دانند. و امام علي(ع) مي

سنن نساء  ،18كتاب از كتب اهل سنت نقل شده(تذكره ابن جوزي ص  30در حدود  اين مسأله 
 )65، تاريخ طبري ص 9، جامع االصول ج 3الصحاح السته، فاتح الغدير ج  كتاب جمع بين و
معروف  اين مسأله به قدري مشهور وكرد؟  توان در وجود اين احاديث شك چگونه مي به راستي 

 : سروده استبوده كه در آن زمان يكي از شعرا به نام حسان بن ثابت، اشعاري را در اين زمينه 

  كنت راكعافأنت الذي اعطيت اذ  
  فدتك نفسي يا خير راكعه زكا

   هفأنزل فيك اهللا خير والي 
 ها في محكمات الشرائع فĤن

 زماني كه سائل به مسجد وارد شد و: فرمايد مي ،القدر حضرت رسول(ص) صحابي جليل ،ابوذر
درم موسي از ابر !فرمود: خدايا حضرت رسول(ص) دست به دعا برداشت و ،ت كرددطلب مساع

 نين خواست:چ تو اين

 اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري و ر لي امري ويس رب اشرح لي صدري و«
 ؛»اشركه في امري
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 مبراي تو هستم، سينه مرا فراخ گردان، امر من را آسان كن، و هبرگزيد و خدايا من هم پيامبر
 فرما.با آن برادرم مرا تقويت  معين كن و ام وزيري از اهل من براي ياري

 !فرمود: اي محمد هنوز سخن حضرت رسول(ص) به پايان نرسيده بود كه جبرئيل نازل شد و
 بخوان :

 51راكعونَ وهم الزَّكَاةَ ويؤْتُونَ الصالَةَ يقيمونَ الَّذينَ آمنُواْ والَّذينَ ورسولُه اللّه وليكُم إِنَّما

اند] كه  طالب سول اوست و مؤمنانى [مانند على بن ابىسرپرست و دوست شما فقط خدا و ر
دهند. و كسانى كه  دارند و در حالى كه در ركوعند [به تهيدستان] زكات مى همواره نماز را برپا مى

طالب] را به سرپرستى و دوستى بپذيرند [حزب  خدا و رسولش و مؤمنانى [چون على بن ابى
 ن و همه جا] پيروزند.خدايند،] و يقيناً حزب خدا [در هر زما

 ،ولي خداوند است :فرمايد واليت است. خداوند در اين آيه مي موضوعمهم در اين آيه شريفه، 
آن دسته از  .باشدمنطبق  ها آناما مؤمنيني كه اين بر  ،پس از او مؤمنين بعد از خدا رسولش و و

نفر است؟ همگي قائل اين صفت منطبق بر چند  ،دهند. حال مؤمنين كه در حال ركوع زكات مي
اين مسأله در  ،ه بيان كرديمك چنان هستند كه اين مشخصات تنها بر امام علي(ع) منطبق است و

آيه با صراحت هرچه تمام بيان  پس، .صورت گرفت محلي عموميميان جمعي از مسلمين در 
 ات باشد ومؤمني است كه داراي اين صف نآ مسلمانان ولي (ص)،پيامبر كند كه پس از خدا و مي
 .امام علي(ع) است او

در واقعه غدير  ،بنابراين  .اند شاعر حديث غدير را بيان كرده 110صحابي و 84راوي،  360
قبل  توسط پيامبرش به مردم ابالغ كرد و ،پس از پيامبر(ص)را رهبري مسلمانان  خداوند واليت و

له صپس از آيه تبليغ هم بالفا ود، واز آن هم(طبق آيه واليت) اين ولي را براي مردم معرفي كرده ب
هاي او با ابالغ مسأله  نعمت و دين خدا ،به عبارت ديگر  .اتمام نعمت نازل شد آيه اكمال دين و

  كامل شد.واليت 
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رضايت پروردگار به خاطر  اكمال دين و سببخداوند را به  (ص)پس از آن حضرت رسول و 
  .گويد مي واليت امام علي(ع) پس از خودش شكر رسالتش و

  توجه به يك نكته مهم
شود كه تابع سنت پيامبر(ص) باشد. ولي  يا اهل تسنن در لغت به كسي اطالق مي واژه سني و

تابع سنت پيامبر(ص) به معناي واقعي هستند نه آن گروهي كه نام سني يا  شيعيان، ،در حقيقت 
چرا  كنند! پيامبر(ص) رفتار مي، اما بر خالف احاديث و سنت اند اهل تسنن را به خود نسبت داده

توسط حضرات معصومين(ع) به دست  ند كهكن عمل مي نبوي(ص)طبق احاديث  فقط شيعيانكه 
 .باشدها صورت گرفته  ترين تحريفي در آن كوچك كه دون اينما رسيده ب

 و ثقلين است. يعني طهارت اهل بيت عصمت و پيامبر(ص) و، به قرآن ،بنابراين تمسك شيعيان
حافظ قرآن  ها آنبلكه  ،كنند عمل نمي امري را تأييد و ،قرآن و (ص)اطهار(ع) جداي از پيامبر ئمها
تابع چهار  ،در صورتي كه اهل تسنن .كنند همان را به مردم منتقل مي و هستندسنت پيامبر(ص)  و

يم، از يا غير مستق تمام اين افراد به طور مستقيم هستند وحنفي) و  (شافعي، حنبلي، مالكي امام
كه  استاد رها كردنآيا به نظر شما  .استششمين امام شيعيان  كهند ا هشاگردان امام صادق(ع) بود

هر عقل گمان  بودن، عقالني است؟! بيتابع شاگرد  و ،فيض است سرچشمه علم و همان منبع و
  رود نه شاگرد.  ميعلم سرچشمه  به سراغ منبع و  سليم

  روشن بفرما. خدايا! دل ما را به حقايق امور
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  جلسه هفتم 

ده و  بار  ن آ  ون  ا   اید؟ آیا 
  

 : استآيه  اين ،واليت مربوط به موضوع آيات جمله زا

 إِلَى فَرُدوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منكُم األَمرِ و أُولي الرَّسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا
ولِ اللّهالرَّسإِن و نُونَ كُنتُمتُؤْم مِ بِاللّهوالْيرِ واآلخ كرٌ ذَلنُ خَيسأَح52تَأْوِيالً و 

 اهل از امامان كه[ خودتان امر صاحبان و پيامبر از] نيز[ و كنيد اطاعت خدا از! ايمان اهل اى
 امور و احكام از[ چيزى درباره اگر و. كنيد اطاعت ]هستند عصمت مقام داراى پيامبر چون و بيت
 فيصله براى[ را آن، داشتيد نزاع] پيامبر(ص) از پس جانشينى و حكومت و معنوى و مادى

] دادن ارجاع[ اين دهيد؛ ارجاع پيامبر و خدا به، داريد ايمان قيامت روز و خدا به اگر] يافتنش
 است. نيكوتر عاقبت نظر واز بهتر شما براى

 پيامبر و بايد از خدا و :فرمايد مي. خطاب به كساني است كه ايمان آورده اند مذكورآيه 
قرآن را  ،اختالف پيدا كرديد : اگر در مسأله اي نزاع وافزايد در ادامه مي و .االمر اطاعت كنيد اولي

هاي آيه در انت و .همان را انجام دهيد ،چه خداوند بدان امر كرده هرآن داور خود قرار دهيد و
 »اآلخرِ والْيومِ بِاللّه تُؤْمنُونَ كُنتُم إِن«فرمايد:  شريفه مي
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در مسائلي كه  اطاعت و ،اولي االمر پيامبر و بايد از خدا و، كنيد يعني اگر ادعاي ايمان مي
  .به كالم خدا وپيامبر(ص) رجوع كنيد ،اختالف داريد

	االمر كيست؟ اولي

 چه كساني است؟ مورد اشارهدر آيه  »األَمرِ أُولي« از  خواهيم بدانيم مراد حال مي

آيه د. نده رهبري را مورد بررسي قرار مي مسأله امامت و ،بسياري از آيات ديگر قرآن اين آيه و
 .كند معرفي مي گوناگونمسائل  مراجع مسلمين را در حل اين اختالفات درمذكور 

 و، پيامبر به سعادت را در سايه ايمان به خدا و نيلاين است كه هاي ديگر آيه  از جمله پيام
االمر را  كه اطاعت از اولي همچنين دليل اين كند. اولواالمر معرفي ميو پيامبر  اطاعت از خدا و

 خدا و موجب تقرب انسان به اولواالمر، اين است كه ،همراه با اطاعت از خدا و پيامبر قرار داده
  .شوند ميپيامبر 

دستور اطاعت از خدا را به مؤمنين  »أَطيعوا«آيه شريفه در ابتدا با فعل  شود، ميه مالحظه ك چنان
هاي خود را به اطاعت  مؤمن بايد تمام اطاعت بديهي است كه يك فرد مسلمان و كند و صادر مي

 ،است كه خداوند سبببدين  ،كند االمر نيز اطاعت مي اولي اگر از پيامبر و و. از خدا منتهي گرداند
بايد توسط خدا  هماالمر  بنابراين تعيين اولي .است فرمان دادهاالمر  اولي اطاعت از پيامبر و به

  .به عبارت ديگر هرگونه رهبري بايد از ذات پاك خداوند سرچشمه گيرد .صورت بگيرد
 حاكميت و ،خداوند ،مالك تكويني جهان هستي خداست، به عبارت ديگر حاكم و ،طبق اين آيه
به اين حاكميت  »آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«پس اگر شما  .جهان هستي را داراست كائنات و مالكيت تمام

  را نيز داشته باشيد. »األَمرِ و أُولي الرَّسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ«د باي ،ايد مالكيت ايمان آورده و
 ،خالق تمام كائنات است ،كه خداوند ه اينبا توجه ب ،ايم ه در مباحث توحيد نيز بيان كردهك چنان
در نتيجه اله(معبود) . خداوند همان رب خواهد بود گردد  و بر مي اوها نيز به  رهبري آن اداره و

پس در اين امر(اطاعت از  .باشد خداوند وجود كامل مطلق مي ،بدين ترتيب نيز خود اوست و
  .كند قرآن به اين امر اشاره ميآيه صريح  ماند و اي نمي شبهه خدا) جاي هيچ شك و
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 و» الرَّسولَ وأَطيعواْ« :فرمايد مي، دستور داده (ص)از پيامبر اطاعتخداوند به  همدر مرحله دوم 
شود بايد  وحي بر او نازل مي فردي كه پيامبر است و ،ه در دروس نبوت نيز ثابت كرديمك چنان

 .اشتباهي در امان باشد ها از هرگونه خطا و ناابالغ وحي به انس معصوم باشد تا در دريافت و
نواحي از همه دهد كه  مي را چرا از پيامبري خداوند به ما دستور اطاعت بي چون وبنابراين، 
  :گويد هوس سخن نمي و اهوروي گاه از  هيچ و استمعصوم 
  53يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ الْهوى عنِ ينطقُ وما
  نيست.، شود مي نازل او بر كه وحى جز چيزى او گفتار. گويد نمي خنس هوس و هوا روى از و
بنابراين اطاعت از خداوند مقتضاي ذات  .نماينده خداوند در بين مردم خواهد بود، اين پيامبر و
پيروي  سبببلكه به  ،نيستوي مقتضاي ذات ، اما اطاعت از پيامبر .استمالكيت او  حاكميت و و

 ،به عبارت ديگر »...الرَّسولَ وأَطيعواْ« است:بر اطاعت از پيامبر  از دستور حضرت حق مبني
  .باشد حضرت رسول(ص) واجب االطاعه بالغير مي

االمر است كه اين فرمان برخاسته از متن  فرمان اطاعت از اولي مذكور،مرحله سوم در آيه 
: الطاعه گردد بايد مفروض ،دنياي مردم است االمر حافظ دين و چون اولي .باشد مي  جامعه اسالمي

  »منكُم األَمرِ و أُولي«
 توجه به يك نكته ظريف

فعل اطيعوا  بار دستور اطاعت با 2شود اين است كه در اين آيه  نكته ظريفي كه مالحظه مي
بيان شده  »أَطيعواْ«يك فعل امر  االمر با اطاعت از اولي اطاعت از پيامبر وآمده و براي سه امر 

 يا چه كساني هستند؟  االمر چه كس و حال بايد ببينيم اولي .است

چرا كه رهبري مادي ؛ االمر امامان معصوم هستند اعتقاد دارند كه منظور از اولي ،شيعيان به اتفاق
ها گذاشته  پيامبر بر عهده آن در تمام امور زندگي از جانب خداوند و  معنوي جامعه اسالمي و

 .شده است
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تواند عهده دار اين وظايف  ها كسي نمي غير از آن داراي وظايف خاصي هستند واالمر  پس اولي
  .كه از جانب خود اين افراد منصوب شده باشند كسانيمگر  شود،
 .االمر در اين آيه بدون هيچ گونه شرطي بيان شده است اطاعت از اولي، بينيم ه ميك چنان و

االمر  بايد اولي ،اطاعت از پيامبر وخدا بيان شدهاالمر همسنگ  كه اطاعت از اولي با توجه به اين
 .ها اطاعت كند چرا از آن باشند تا انسان بتواند بي چون و افراد معصومي

منطبق  (ع)ائمه اطهارعترت رسول اهللا(ص) و اين صفات ويژه تنها بر  ،در عقيده ما شيعيان
كند  در اين باره اعتراف مي نيز - مفسران اهل سنت ترين دانشمندان و از بزرگ- . فخر رازي است
چاپ مصر) اما با ، 144ص، 10ج ،تفسير فخر رازي.» (االمر بايد معصوم باشند اولي«: نويسد و مي

االمر بايد افراد مخصوصي باشند  اين امر را كه اولي ،كه پيرو عقيده شيعه اماميه نيست توجه به اين
االمر نمايندگان همه  اولي :گويد مي رده وتفسير ك ،تمع ااجمااالمر را  اولي و گيرد ميناديده 

 .طبقات مردم هستند
اي  است به گونه  حكومت اسالمي رهبر جامعه و االمر رئيس و دانيم اولي در صورتي كه ما مي

 االمر را مجموع امت و كه اولي طبق بيان فخر رازي كه قدرت حل اختالفات بين مردم را دارد. و
چرا كه  ؛االمر امكان ندارد رهبري توسط اولي حكومت و، داند م مييا نمايندگان تمام طبقات مرد

بدين  .عموم مردم عمل كرد ياجتماعي، فرهنگي و... طبق آرا ،توان در همه مسائل سياسي نمي
شود. پس  تبديل مي يياستثنا يا به يك موضوع كامال نادر و تعطيل و ،االمر ترتيب اطاعت از اولي

  .كند مي ثابتتنها رهبري پيشوايان معصوم را  ،ريفهگيريم كه آيه ش نتيجه مي
  پاسخ به چند اشكال

 كنند : االمر در آيه شريفه) وارد مي حال چندين اشكال به اين مسأله(تفسير اولي

در صورتي كه طبق تفسير شما  ،به كار رفته »األَمرِ ُاولي «آيه شريفه لفظ  رچرا د اشكال اول:
 رفت؟ كار ميه ب »ولي امر« لفظبايستي 

كه در هر زماني جامعه  اما با توجه به اين ؛پاسخ: امام معصوم در هر زمان تنها يك نفر است
كار رفته ه االمر ب واژه اولي ،نياز باشد تواند از آن بي گاه نمي هيچ دارد ونياز االمر  بشريت به اولي
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 ها آنبلكه به وظيفه  ،كرده استآيه شريفه وظيفة مردم را تنها در يك زمان معين ن . بنابراين،است
 .ها اشاره دارد نادر همه زم

پس چگونه  است، در زمان پيامبر(ص) وجود نداشته ااالمر مطابق اين معن اولي اشكال دوم:
 كند؟ قرآن چنين دستوري را صادر مي

به  .تعلق دارداعصار  يه شريفه متعلق به زمان مشخصي نيست بلكه به تمام قرون وآپاسخ: 
چرا كه پيامبر(ص)  ؛االمر خود حضرت بودند در زمان حضرت رسول(ص) اولي ،ت ديگرعبار

  :داراي دو منصب بودند
 »الرَّسولَ وأَطيعواْ«وظيفه رسالت  .1 
 كند) االمر ياد مي عنوان اولي بازمامداري امور(قرآن كريم از اين منصب  وظيفه رهبري و. 2

الطاعه  مفروض ،االمر بودن اولي سببهم به  بودن ورسول  سببپيامبر(ص) هم به  بنابراين،
الطاعه) در زمان حضرت  امام مفروض و  هبر جامعه اسالميراالمر( ست. بنابراين اوليا

االمر بودن دو منصب  اولي منصب رسالت و ،به عبارت ديگر .خود حضرت بودند ،رسول(ص)
 ام معصوم مانند امام علي(ع)ام اما ؛كه در حضرت رسول(ص) هر دو جمع بودند استجداگانه 

  54.االمر است تنها داراي منصب اولي را ندارد و (رسالت) منصب اول
غير ممكن  ،كند االمر را صادر مي بنابراين اگر خداوند دستور اطاعت بي چون وچرا از اولي

چرا كه در امر خدا  ؛خطايي گردد ترين اشتباه و دستور مرتكب كوچك االمر در حكم و است اولي
 .خطايي وارد نيست هيچ اشتباه و

امروزه شاهد آن  كه چنان ،باشد  االمر رئيس جوامع اسالمي از سوي ديگر اگر منظور از اولي
افراد است. در صورتي كه هاي  كه دال بر اشتباه رخ داده زيادي ميان رؤسا هاي هستيم، اختالف

وجود ه گونه اختالفي ب هيچوي كند، ، كه او هم از دستور الهي پيراگر همه از يك فرد اطاعت كنند
گونه  هيچ ،اند پيامبر در طول همه اعصار براي بشر آمده 124000كه  با وجود اين و .نخواهد آمد
فرماني كه  و اند همگي از جانب خالق يكتا آمده زيرا ؛يا تناقضي با يكديگر ندارند اختالف و
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 ؛ زيراميزان تكامل هر دين است بهديان منتها اختالف ا ؛يكي است ،ها داده ناحضرت حق به انس
 .ده استين قبلي بويكامل كننده آ آمده،كه از جانب خداوند  يين جديديهر آ

كه از  دي هستنيها بدعت ،در حقيقت ،هستيمشاهد در ميان اديان كه امروزه تناقضاتي  بنابراين،
لذا خداوند عليم و . ها يكي است وگرنه اصل دين در همه شريعت ؛اند خارج در دين وارد شده

كه  حكيم براي حفظ و تبيين آخرين كتاب آسماني، رهبراني معصوم از عترت رسول اكرم(ص)
هاي خاصي هستند قرار داده و اطاعت از آنان را با اطاعت از رسولش، و اطاعت از  داراي ويژگي

  رسول را تحت اطاعت خود فرمان داده است:
 إِلَى فَرُدوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منكُم األَمرِ و أُولي الرَّسولَ وأَطيعواْ اللّه طيعواْأَ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا
ولِ اللّهالرَّسإِن و نُونَ كُنتُمتُؤْم مِ بِاللّهوالْيرِ واآلخ كرٌ ذَلنُ خَيسأَح55تَأْوِيالً و  

  حديث ثقلين
  رم(ص) در روز غدير خم، حديث معروف ثقلين را بيان كرده، فرمودند:طور كه رسول اك همان

گذارم. يكي از حاضرين پرسيد:  روم ولي در بين شما دو گوهر گرانبها مي من از ميان شما مي
اني تارك فيكم الثقلين «هستند؟ حضرت رسول(ص) فرمودند:  اين دو گوهر گرانبها چه چيزهايي

  »تيكتاب اهللا و عترتي، اهل بي
باشد. و دومين گوهر  اولين گوهر، كتاب خدا است كه حبل ممدودي بين شما و خداوند مي

  .خاندان من است
شوند و شما نيز  خداوند لطيف به من خبر داده كه اين دو گوهر گرانبها هرگز از هم جدا نمي«

 »از اين دو گوهر نه پيشي بگيريد، و نه عقب بمانيد كه هالك خواهيد شد.
  را به اين صورت قبول دارند: مذكور رخي از اهل تسنن حديث بالبته 

 .»اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا وسنتي..« 
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آيا سنت  (ص)،با سنت پيامبر بيت قرار داده اند. اما در رابطهسنت را به جاي اهل  و
حديث  پيامبر(ص) همان اقوال و اعمال و احاديث شريف او نيست؟ پس بايد ديد تا چه اندازه از

  غدير و احاديث فراوان ديگر كه درباره واليت و علي(ع) فرموده، پيروي شده است!

	راويان احاديث

كه در  ممنوع شد تا اين (ص)نوشتن احاديث پيامبر ،كند كه از زمان خليفه دوم تاريخ بيان مي
از سال پس  89يعني حدود  .دستور دادنوشتن احاديث  بههجري عمر بن عبد العزيز  99سال 

افرادي كه در زمان حضرت رسول(ص) بنابراين، . شدرحلت پيامبر(ص) كتابت احاديث آغاز 
در بردند.  پيري به سر ميدوران يا در  يا از دنيا رحلت كرده بودند و ،بودند ايشانشاهد احاديث 

زمان در آن يا  افرادي به عنوان راويان حديث قرار گرفتند كه در زمان پيامبر(ص) نبودند و نتيجه
 احاديث بسيار زيادي را جعل كردند.  ،برخي از اين راويان برخوردار بودند و از سن بسيار كمي

 400حدود  ،رود ابوهريره كه يكي از راويان حديث در نزد اهل سنت به شمار مي براي نمونه،
       هستند كه هر فرد يكند اما برخي از اين احاديث داراي محتواي حديث را نقل مي 4000يا 
         كه اين احاديث را  كند هرگز باور نمي ،ير متعصبي كه اندكي آشنايي با دين داشته باشدغ

 .شود مشاهده مي ها در آن چرا كه تناقضات بسيار زيادي ؛نبي اكرم(ص) بيان كرده باشد

هيچ فردي از  كنند كه ادعا مياز رسول خدا(ص)  به نقلدر رابطه با جريان فدك  براي مثال،
 ؛در صورتي كه اين سخن كامال متناقض با آيات قرآن كريم است !دگذار ارث نميانبيا چيزي به 

قرآن  ، دربه عنوان مثال .فرمايد را مي ادعاچرا كه قرآن كريم در مورد برخي از انبيا خالف اين 
فرزندي به من عطا كن كه  !خداوندا«: كند ميچنين دعا  اينحضرت زكريا(ع) كريم آمده است كه 

 آيه صريح قرآن باشد؟!با مخالف  ،يك حديثكه چگونه ممكن است  حال، .»شدوارث من با

 شروط معتبر بودن حديث نزد شيعيان

قابل قبول نيست و شيعيان داراي شروط معيني براي قبول كردن  مابراي  يحديثهربنابراين 
 هستند.احاديث 
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ت حضرت پس از رحل شيعيانچرا كه  ؛تواتر در احاديث است ،از جمله اين شروط
اگر  ،به عنوان مثال نند.ك دريافت مي (ع)رسول(ص) همواره احاديث خود را از امام معصوم

امام هادي(ع) به ارث  او اين حديث را از پدرش ،كند حديثي را امام حسن عسكري(ع) بيان مي
ي(ع) از امام عل كه همه ائمه از امام علي(ع) و امام هادي(ع) نيز از امام جواد و... تا اين برده و

. و يا اگر از هر يك از ائمه(ع) حديثي از شخص رسول اهللا(ص) اين احاديث را فراگرفته است
 »عترتي«حديث ثقلين واژه  در بنابراين اگر خود ايشان به ما برسد، بايد راوي از رجال ثقه باشد.

بازهم  ،ده شودكار بره ب »سنتي«اگر واژه  خواهد بود و شيعيانهمان عقيده  ،شود مي به كار برده
حفاظت خويش  سنت جد ازاين ائمه اطهار(ع) هستند كه  زيرا ؛است شيعيانمنطبق بر عقيده 

 .رسانده اند ردمترين بدعتي به م بدون كوچك را آن و كرده
چرا كه در  ؛در صورتي كه اهل تسنن داراي اين تسلسل در دريافت سنت پيامبر(ص) نيستند

ها مكتوب  از جانب آن نرسيده و شانديثي از پيامبر(ص) به دستگونه ح سال هيچ 89د فاصله حدو
 درخواست قلم و ،حتي زماني كه حضرت رسول(ص) در حال احتضار بودند .استنگرديده 

به  امت گاه پس از اين كتابت هيچ ،د كه طبق گفتة حضرتنكاغذي كردند تا امري را بنويس
را به هذيان گفتن(نعوذ باهللا) متهم  (ص)پيامبر خليفه دوم مانع شد واما  .شدند گمراهي دچار نمي

  فرمايد: در صورتي كه قرآن كريم در شأن پيامبر(ص) مي »انه ليهجر«كرد و گفت: 
 56يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ الْهوى عنِ ينطقُ وما

شد كه خليفه دوم از نوشتن آن  سنت پيامبر(ص) محسوب مي اين كتابت نيز جزو احاديث و
 .شد از گسترش احاديث پيامبر(ص) جلوگيري مي ،بدين ترتيب انع شد وم

 احتجاج يك فرد يهودي با امام علي(ع) درباره موضوع واليت

حوادث ناگواري كه پس از رحلت حضرت رسول(ص)  دربارهيك فرد يهودي با امام علي(ع) 
  ، احتجاج كرد و گفت:اتفاق داد ايشاندر امر جانشيني  ويژهبه 
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لَقَا و لَه ضعب ودها الْيم فَنْتُمد كُمتَّى نَبِيح اخْتَلَفْتُم يهالسالم عليه[ فَقَالَ ف [ا لَهاخْتَلَفْنَا إِنَّم نْهلَا ع 
يهف و نَّكُما لَكم فَّتج لُكُمجنَ أَررِ محتَّى الْبح قُلْتُم كُمنَبِيلْ لعكَما إِلهاً لَنا اج مةٌ لَههقالَ آل إِنَّكُم مقَو 

 57.تَجهلُونَ

 كرديد اختالف اش درباره نكرديد، دفن را پيامبرتان هنوز: گفت امام به يهودى شخصى 
 فرمود: امام(ع)

 پس پايتان هنوز، يهوديان شما اما ؛ او خود در نه كرديم، اختالف رسيده او از چه آن دربارة ما
 كه چنان بساز، خدايى ما براى« :گفتيد پيامبرتان به كه بود نشده كخش نيل درياى از نجات از

 ».نادانيد مردمى شما«: گفت شما پيامبر و »!دارند خدايى پرستان بت
در  ،هدف او تبليغ دين اسالم است نه تبليغ خودش جا كه امام علي(ع) انسان كامل بوده و از آن

 »هانما اختلفنا عنه وال في«فرمايد:  جواب او مي
 فيه وجود دارد؟ چه فرقي ميان عنه و

عقيده مسلمانان پس از رحلت پيامبر(ص) ، بدين معناست كه باشد »فيه« با مذكوراگر جمله 
باشد يعني اختالف مسلمانان بر  »عنه« در صورتي كه جمله با، ولي حضرت برگشتآن درباره 

 .سر دستوراتي بود كه پيامبر(ص) آورده بودند
 مشاهدهبه قوم حضرت موسي(ع) اشاره دارد كه با وجود  جمله فوقامام علي(ع) در 

ترين معجزات الهي مانند خشك شدن نيل به واسطه عصاي حضرت موسي(ع)، پس از  بزرگ
وارد شهري  داشتند، روا مي ها آنكه فرعونيان در حق  ستمي رهايي از ظلم و نيل و از رود عبور

ها در نهايت وقاحت از حضرت موسي(ع)  آن ودند ون شهر مشغول عبادت بتي بآشدند كه مردم 
اين قوم قرار دهد و اين حكايت در نهج معبود ها نيز معبودي همچون  خواستند كه براي آن

 .بيان شده است ،317حكمت ، البالغه

 و قبول توحيد ونبوت دراختالف ما شيعيان با اهل تسنن  ،پس بنا به فرمايشات امام علي(ع)
بايد شخص معيني باشد يا مردم  (ص)جانشين پيغمبر در اين است كه كهبل ؛ستنياسالم و قرآن 
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به عبارت بيني و مسائل متعدد ديگر، تاثير گذاشته است.  همين مساله در جهان او را انتخاب كنند.
بلكه  ،نبوت نيست اختالف ما با برادران اهل تسنن بر سر عقيده مان نسبت به توحيد و ،ديگر

 برخي از فروع دين است.  پيامبر(ص) و يفهر خلاختالف ما بر س

 ،بپردازددر موضوع واليت بررسي  جويي كه بخواهد بدون تعصب به تحقيق و هر فرد حقيقت
كه حق را از باطل تشخيص  روايات به راحتي بگذرد بدون اين يات وآتواند از كنار تمام اين  نمي
 .اهل نجات گردد و دهد

يا جزء فروع دين نيست كه انسان بخواهد به  مسأله كوچك ويك  ،بنابراين مسأله واليت
كسي كه به اين  ،به عقيدة شيعيان و رود ميراحتي از كنار آن بگذرد بلكه جزء اركان دين به شمار 

 .با ايمان كامل از دنيا نخواهد رفت ،ركن ايمان نداشته باشد

رد و آن واليت تكويني است. دامعنوي  بحث واليت يك جنبه بسيار عميق و ها، افزون بر اين
افرادي كه با ؛ زيرا گو شدو گفت توان با هر فردي وارد بحث و واليت تكويني نمي البته درباره

توانند واليت  چگونه مي ،خواهند حقيقت را قبول كنند نمي صريحت ارواي و اتوجود اين همه آي
 درك مطالب عميق را ندارند. ها استعداد ؟ به عبارتي، ايندنواليت معنوي را بپذير تكويني و

با ابزار درك مسائل مادي  ،تواند مسائل معنوي را درك كندبابزاري كه انسان  ،اينر عالوه ب
قلبي كه  گيرد، و قلب انسان صورت مي پاكي فكر و صفاي متفاوت است. درك مسائل معنوي با

 .مقامات معنوي نيستقادر به درك و انحرافات فكري وجود داشته باشد، در آن انواع رذائل 

رذائلي از وجود  سبببه  ،وجود آمده تمام مشكالتي كه پس از رحلت حضرت رسول(ص) ب
رذائلي كه در  به سبببرخي اصحاب جمله حب دنيا، حب جاه و مال و تعصب و جاهليت بود. 

به عنوان  استتر  سال كه از همه كم سن و به بهانه اينامام علي(ع) را  توانستند ، نميوجودشان بود
در توجهي نداشتند.  (ص)توسط پيامبر ايشانتربيت  به فضائل امام علي(ع) و ولي قبول كنند و

ها به  . آنسزاوار بودندامام علي(ع) از همه لحاظ براي رسيدن به مقام واالي واليت صورتي كه 
ه از واليت ك به مقام واالي امامت و نگريستند و علي(ع) به عنوان يك شخص عادي مي حضرت

  .كردند گونه اعتنايي نمي هيچ ،شد معرفي مي مكرر جانب خدا توسط رسول(ص)
  خدايا! ما را به راه راست هدايت فرما و ما را از نادانان قرار مده.



 
 

  

  جلسه هشتم

ه  باه   ت آ 
  

  پردازيم. ميمسأله واليت  درباره ديگري هآيدر اين جلسه به 
 به عظمت آيه مباهله بنگر:

 ونساءكُم ونساءنَا وأَبنَاءكُم أَبنَاءنَا نَدع تَعالَواْ فَقُلْ الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد من فيه حĤجك منْفَ
  58الْكَاذبِينَ علَى اللّه لَّعنَه فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا
] وى احوال به نسبت، وحى واسطه به[ تو بر كه آن از پس ]عيسى[ او درباره تو با كه هر پس
 زنانمان ما و، را پسرانتان شما و را پسرانمان ما بياييد: بگو، كند ستيز و مجادله، آمد آگاهى و علم
 نفرين را يكديگر سپس كنيم؛ دعوت را نفوستان شما و را نفوسمان ما و، را زنانتان شما و را

 دهيم. قرار دروغگويان رب را خدا لعنت پس، نماييم

 .ي مباهله را بدانيماالزم است كه معن ،تفسير آيه شريفه بپردازيم و حكه به تشري قبل از اين
نيز دوري از خدا  ي هالك واگاهي اوقات به معن ي رها كردن گرفته شده واهل به معنباز مباهله 

  .آمده است
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  چرا اين آيه را آيه مباهله ناميده اند؟ 
آيد، اما در اين آيه از قرآن كريم مباهله  ردن بنده به حال خودش به معناي مباهله ميچون رها ك

مسائل  دربارهبه اين ترتيب كه دو گروه  ،ي نفرين آمده است. يعني نفرين كردن دو نفرابه معن
ا ب هر كدام د؛ بنابراينپرداز كدام براي اثبات حقانيت خود به مباهله مي هر كنند و مذهبي بحثي مي

  .كند طرف مقابل را نفرين مي ،به درگاه خداوند تضرع
كه دو شخص يا دو گروه بر سر موضوع معيني به اختالف است   سنتي قديمي، بنابراين مباهله

خواهند كه عذاب خود را به نفع گروهي كه  از خداوند مي ،به مباهله روي آورده ها ؛ آنپردازند مي
  . ندبر گروه باطل نازل ك ،حق با آن است

 ،روز ايمان نياورده بودند آنگروهي كه تا  ،زماني كه حضرت رسول(ص) مكه را فتح نمود
عده اي از جمله  ؛ از اين روكردند انتخاب ميرا پذيرش اسالم يك راه  ميان مرگ و بايست مي

كتاب كه اهل نيز عده ديگري  .ابوسفيان و... به ظاهر اسالم را قبول كردند تا جانشان در امان بماند
پذيرفتند يا  اسالم را مي بايستييا  ؛تر در پيش نداشتند دو راه بيش ،مكه حضور داشتند در و ندبود
  .شدند كه مشمول حكم پرداخت جزيه مي اين

باز سر از پرداخت جزيه نيز حاضر به مسلمان شدن نبودند و ،افراد نصراني كه در نجران بودند
نصرانيان) به مباهله بپردازند  گروه(مسلمانان و قرار شد دو براي اثبات حقانيت ؛ از اين روزدند مي

 .نازل شد مذكورآيه شريفه  و در اين راستا

چنين  ،شود ه بيان ميك  چنان زمان مشخصي صورت گيرد و قرار شد كه مباهله در روز معين و
  در بين عرب مشهور نبود. آن روزاي تا  مباهله

  اهل مباهله چه كساني بودند؟ 
حضرت فاطمه زهرا(س) به ،  »بنَاءنَا«َامام حسين(ع) به عنوان  و (ع)امام حسن ،ه شريفهطبق آي

در اين مباهله  »أَنفُسنَا«به اتفاق امام علي(ع) به عنوان  رسول(ص) خود حضرت و »نساءنَا«عنوان 
  .شركت كردند
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عنوان نماينده حضرت زهرا(س) به  .شود مي روشنعظمت اهل بيت(ع) كامال  جا مقام و در اين
امام حسين(ع)  امام حسن(ع) و و (ص)امام علي(ع) به عنوان نفس پيامبر هاي مسلمان و تمام زن

  .به عنوان فرزندان حضرت رسول(ص) معرفي شدند
باشد كه  صد در صد ناشي از ايمان كامل حضرت رسول(ص) مي ،مسأله مباهله به اين صورت

از تسليم و توكل  سرشارحضرت با خداوند بدان حد  ارتباط و داردبه دعوت خود كامال ايمان 
پس آيه مباهله يكي از  .بپردازدبه مباهله چنين با اطمينان كامل در اين سطح  تواند اين ميكه است 

در  نيزنتايجي  ،عالوه بر آن ؛باشد ايمان قاطع حضرت رسول(ص) مي نشانه هاي صدق دعوت و
  .حاصل شداثر اين مباهله 
مسيحيان نجران از  آيد،كه قرار شد پاي مباهله به ميان  ، هنگاميت اسالميروايا بر اساس

. بزرگي ها درخواست مباهله كرده بود چون پيامبر(ص) از آن؛ پيامبر(ص) مهلت خواستند
شناسي توجه كردند. آنان منتظر بودند كه ببينند  جا به يك نكته روان مسيحيان در اينگفت:  مي

  !شود ي براي مباهله حاضر ميحضرت محمد(ص) در چه حال
 شود كه بياورد، روشن ميصداهاي فراوان به مكان مورد نظر  با سر و ي راعدة بسيار زياد اگر 

طرف  و كندحقانيت خود را ثابت  كوشد مي او با آوردن افراد بسيار زياد سخن او باطل است و
در صورتي  نخواهد داشت. اماوجود  مباهله كردن از هيچ ترسي اين حالت مقابل را بترساند. در

از مباهله كردن با او  بايد ،ديترين افراد خود به مباهله آ كه با افراد بسيار كم وهمراه با نزديك
  چرا كه حتما بر حق خواهد بود.  شود؛دوري 

 امام حسن(ع) و حضرت زهرا(س) و امام علي(ع) و ،لذا حضرت رسول(ص) با نهايت آرامش
كه در قبال تمام دعاهاي  كردها سفارش  به آن راه خود براي مباهله آورد وامام حسين(ع) را به هم

  پيامبر(ص) آمين گوي باشند. 
هيبت اين بزرگان به شدت  از ابهت و ،كه مسيحيان اين صحنه را مشاهده كردند هنگامي

  .شدندجزيه  به پرداختحاضر  ،از مباهلهبا سرباز زدن  و ندوحشت كرد
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بيان  واست ن اهل بيت(ع) نازل شده أاند كه آيه مباهله در ش ريح كردهسني تص مفسران شيعه و
      امام حسن(ع) و حضرت زهرا(س) و امام علي(ع) و فقط ،كنند كه حضرت رسول(ص) مي

  امام حسين(ع) را همراه خود به مباهله بردند. 
امام حسين(ع)  ) ومنحصرا امام حسن(ع ،در آيه شريفه گيريم كه منظور از ابناءنا مي نتيجه بنابراين

. و اين كه امام علي(ع)، باشد از انفسنا امام علي(ع) مي مراد منظور از نساءنا حضرت زهرا(س) و و
  .شود، قابل توجه و تأمل است به عنوان نفس پيامبر(ص) مطرح مي

اگر عده اي . اهل سنت بيان شده است احاديث بسيار زيادي نيز در اين زمينه در كتب شيعه و
وجود اين احاديث در پس آيا  :بايد گفت ،اند شيعيان جعل كرده روايات راشند كه اين قائل با

  است؟! اعتبار  و بيها جعلي  احاديث آن كه كتب و كند ثابت نميكتب اهل سنت 
 ،مفسران اتفاق نظر دارند كه ابناءنا در آيه شريفه ،در كتاب احقاق الحق آمدهچه  بر اساس آن

     انفسنا به  ءنا به فاطمه زهرا(س) اشاره وانس امام حسين(ع) دارد و و اشاره به امام حسن(ع)
نفر از بزرگان اهل سنت را نام  60مؤلف حدود  ،در ادامه اين كتاب .كند امام علي(ع) اشاره مي

مشخصات كتاب  نام و آيه مباهله در شأن اهل بيت(ع) نازل شده است و ها، به اعتقاد آنبرد كه  مي
  .كند ان ميها را نيز بي آن

كتاب احقاق الحق نقل شده است. از جمله افرادي كه در اين  76تا  46اين مطلب در صفحات 
مراجع شش گانه  مسلم صاحب كتاب صحيح است كه از جمله علما و ،كتاب نامشان بيان شده

 130اين حديث در جلد هفتم كتاب صحيح مسلم ص آيد.  به شمار ميمعتبر در نزد اهل سنت 
، نقل شده است. يكي ديگر از بزرگان اهل سنت كه نامش در اين كتاب ذكر شده )رچاپ مص(

همچنين و اين حديث را نقل كرده   185در كتاب مسند ج اول ص  است. وياحمد بن حنبل 
فخر نيز  اين حديث را بيان نموده است. در ميان مفسران 150ص  3حاكم در كتاب مستدرك ج 

  .اند نقل كردهاين حديث را  زمخشري رازي و
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  فضائل علي(ع)
   آمده است:در كتاب صحيح مسلم در باره فضائل امام علي(ع) چنين 

در زمان معاويه ي؟ (كن نمي چرا ابوتراب را سب :روزي معاويه به سعد بن ابي وقاص گفت
ي از زمانداد: سعد بن ابي وقاص پاسخ  )دستور داده شده بود كه امام علي(ع) را در نماز سب كنند

  :زنم از سب كردن او سرباز مي ،ما هكه سه مسأله درباره علي شنيد
يكي از اين سه مورد آيه مباهله است، وقتي كه آيه مباهله نازل شد پيامبر(ص) تنها فاطمه(س) 

 سپس فرمود: و امام علي(ع) را براي مباهله كردن دعوت كرد امام حسين(ع) و و (ع)امام حسن و
  .همانا اينان خاصان من هستند ا!داوندخ؛ »ياللهم هؤالء اهل«

   ترين دليل بر فضيلت اهل بيت(ع) آيه مباهله، قوي
اين آيه « :گويد مي مباهله در ذيل آيه ،بزرگان اهل سنت استاز نويسنده تفسير كشاف كه 

.(اهل كساء همان اهل بيت(ع) هستند كه »ترين دليل بر فضيلت اهل كساء ثابت شده است  قوي
  خواهيم كرد) ثابتير آن را به طور كامل در آيه تطه

علي بن موسي الرضا(ع) در مجلس بحثي كه مأمون براي كوچك شمردن حضرت حضرت 
به پيغمبرش  و كردهفرمود: خداوند بندگان پاك خود را در آيه مباهله مشخص  ،تربيت داده بود
  دستور داده كه 

 ونساءكُم ونساءنَا وأَبنَاءكُم أَبنَاءنَا نَدع تَعالَواْ فَقُلْ الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد من فيه حĤجك فَمنْ
  59الْكَاذبِينَ علَى اللّه لَّعنَةُ فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا
] وى لاحوا به نسبت، وحى واسطه به[ تو بر كه آن از پس] عيسى[ او درباره تو با كه هر پس
 زنانمان ما و، را پسرانتان شما و را پسرانمان ما بياييد: بگو، كند ستيز و مجادله، آمد آگاهى و علم
 نفرين را يكديگر سپس كنيم؛ دعوت را نفوستان شما و را نفوسمان ما و، را زنانتان شما و را

 دهيم. قرار دروغگويان بر را خدا لعنت پس، نماييم
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       امام حسن(ع) و پيامبر(ص) امام علي(ع) حضرت زهرا(ع) و ،هبه دنبال اين آيه شريف و
كس در  فضيلتي است كه هيچ شرف و امام حسين(ع) را همراه خود به مباهله بردند. اين مزيت و

  .آن بر اهل بيت(ع) پيشي نگرفته است
  خدايا! چنان كن سر انجام كار                          تو خوشنود باشي و ما رستگار



  
  

  لسه نهم ج

ده ٣آ    وره ما
   

  ) توجه كنيد:3با تامل به اين آيه(سوره مائده، آيه كمي

ترِّمح كُملَيتَةُ عيالْم مالْدو ملَحنْزِيرِ وا الْخملَّ ورِ أُهغَيل اللّه قَةُ بِهنْخَنالْمقُوذَةُ ووالْمةُ ويتَرَدالْمو 
 الْيوم فسقٌ ذَلكُم بِاألَزالَمِ تَستَقْسمواْ وأَن النُّصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما إِالَّ السبع أَكَلَ وما والنَّطيحةُ

سئينَ ين كَفَرُواْ الَّذم كُمينفَالَ د مهنِ تَخْشَواخْشَوو موالْي لْتأَكْم لَكُم ينَكُمد تمأَتْمو عكُملَي 
  رحيم غَفُور اللّه فَإِنَّ لِّإِثْمٍ متَجانف غَيرَ مخْمصةٍ في اضْطُرَّ فَمنِ دينًا اإلِسالَم لَكُم ورضيت نعمتي

] مانند[ است شده حرام شما بر] ندارند شما روح و جسم با تناسبى كه ناپاك مواد [خوردن
 و شده خفه حيوان و اند كشته خدا غير نام به چه آن و خوك گوشت و خون و مردار گوشت

 كه حيوانى و داده جان بلندى از شدن پرت سبب به چه آن و مرده سنگ و چوب ضرب به چه آن
 مگر، خورده آن از و كشته را آن اى درنده كه حيوانى و رفته بين از ديگر حيوان شاخ ضرب به
 چه آن نيز و، ايد كرده تذكيه شرع دستور به شما و ودهب تذكيه قابل، مرگ آستانه در كه را چه آن

 گشته حرام شما بر كنيد مي بندى سهم قمار تيرهاى وسيله به چه آن و، شده قربانى ها بت براى
] شكست[ از كفرپيشگان امروز. ست] خدا احكام از[ نافرمانى و فسق ]امور[ اين] همه. [است
  اند؛ شده نااميد شما دين



  104حقيقت واليت  

، امامت، واليت به طالب ابى بن على نصبِ با[ امروز. بترسيد من از و مترسيد آنان از بنابراين 
 را اسالم و، كردم تمام شما بر را نعمتم و كامل شما براى را دينتان] امت بر فرمانروايى و حكومت
  .پسنديدم دين عنوان به برايتان
] شده بيان محرّمات خوردن به[ باشد گناه به مايل كه آن بى شديد گرسنگى حال در كه هر پس
 مهربان و آمرزنده بسيار خدا ؛ به يقين]گيرد بهره ها آن از ضرورت اندازه به تواند مي، [شود ناچار
  است.

  .گويد هاي حرام سخن مي در ابتداي آيه شريفه درباره گوشت كنيد، ه مالحظه ميك ناچن
ترِّمح كُملَيتَةُ عيالْم مالْدو ملَحنْزِيرِا وا لْخملَّ ورِ أُهغَيل اللّه قَةُ بِهنْخَنالْمقُوذَةُ ووالْمةُ ويتَرَدالْمو 
  ....فسقٌ ذَلكُم بِاألَزالَمِ تَستَقْسمواْ وأَن النُّصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما إِالَّ السبع أَكَلَ وما والنَّطيحةُ

  فرمايد:  وسط آيه مي ناگهان در
موالْي سئينَ ين كَفَرُواْ الَّذم كُمينفَالَ د مهنِ تَخْشَواخْشَوو موالْي لْتأَكْم لَكُم ينَكُمد تمأَتْمو 
كُملَيي عتمعن يتضرو لَكُم الَمينًا اإلِسد  

  :فرمايد مي، هاي حرام سوق داده تسپس دوباره آيه را به سمت موضوع قبلي يعني گوش
 رحيم غَفُور اللّه فَإِنَّ لِّإِثْمٍ متَجانف غَيرَ مخْمصةٍ في اضْطُرَّ فَمنِ

اتمام نعمت از  كه در وسط آيه شريفه به آن پرداخته، كامل شدن دين و موضوع بسيار مهمي
ابتداي  دراست كه ما  سببعمت بدين اتمام ن آيا اين اكمال دين و .جانب خداوند متعال است

مسلمانان از گوشت  ،آيا قبل از اين حرام اطالع پيدا كرديم؟! هاي حالل و همين آيه از گوشت
 و شودحرام بودن گوشت نيز حل  مسأله حالل و ،كردند تا با نازل شدن اين آيه خنزير استفاده مي
  دين كامل گردد؟
  يهاي بسيار مهم در اين آ توجه به مسأله

اتمام  بيان مسأله اكمال دين و اي است كه بر پيامبر(ص) نازل شده و سوره مائده آخرين سوره
امكان ندارد هدف اين قسمت از  ؛ پسرود اساسي به شمار مي نعمت از جمله مسائل بسيار مهم و

بلكه  ،حرام باشد هاي حالل و اتمام نعمت) تنها خبر دادن از گوشت آيه شريفه(اكمال دين و
  .هاست باالتر از اين تر و سأله بسيار مهمم
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كه مكمل  جاودان خداوند دين اسالم را به عنوان يك دين كامل و ،اتمام نعمت اكمال دين و با
   :براي بندگانش پذيرفت ،هاي پيشين بود نعمت تمام اديان گذشته و

يتضرو لَكُم الَمينًا اإلِسد  
  اتمام نعمت) در ميان آيه ديگر نهفته باشد؟ دين و مهمي(اكمال موضوعحال چرا بايد چنين 

 ايشانچرا كه  ؛امام علي(ع) حساسيت زيادي داشتند ويژهدر آن زمان برخي به اهل بيت(ع) به 
خصوص باهل بيت(ع)  ،عالوه بر اين .شته بودكرا  ها آناجداد  بسياري از پدران ودر نبرد با كفار 

ها براي كمرنگ كردن شخصيت امام علي(ع)  اي بودند. اما آن امام علي(ع) داراي مقام بسيار ويژه
يش از بشد بپذيرند، در صورتي كه علي(ع)  مطرح مي ايشانحاضر نبودند احاديثي را كه از جانب 
  .ديگران همراه حضرت رسول(ص) بود

هم اكنون در مكه خياباني  ،مثال برايبغض تا به امروز وجود دارد.  متأسفانه اين حساسيت و
در صورتي كه تبليغات بر ضد امام علي(ع) بدان حد رسيده كه  وجود دارد،ه نام شارع ابوسفيان ب

كمرنگ كردن فضائل امام ها  آنهدف  زيرا !كنند را كافر قلمداد مي بابوطال آن حضرتپدر 
ا كاهش دهند اما برا مقام اهل بيت(ع) به ويژه امام علي(ع)  توانند نميها  البته آن .علي(ع) است

  .دهند اين كارها تنها جهل جاهالن را افزايش مي
در  كه فضائل اهل بيت(ع) همچون خورشيد هميشه در حال درخشش است و با توجه به اين

مغرضان راه ديگري ، ها شود تواند منكر آن كسي نمي شود و كتب اهل سنت نيز به وفور ديده مي
يا برخي ديگر  و. كنند تفسير مي خوددلخواه آيات را به  احاديث و گيرند و را در پيش مي

اگر در حالي كه ! شود جمعامامت نبايد در يك خانواده  آوردند كه رسالت و چنين بهانه مي اين
اظهارنظر  آن ديگران درباره الزم نيست ،گيرد امامت توسط خداوند صورت مي تعيين رسالت و

  .گردد رميخودخواهي اين افراد ب و تكبر ،به تعصب اعتراض اين كنند و
معرفت  نداشتند و آگاهي كافيمقام امامت  دربارهبرخي فرزندان ائمه اطهار(ع) نيز  گاه حتي

برخي فرزندان امام معصوم  بنابراين شگفت نيست اگرها بود.  پيروان بيش از آن برخي شيعيان و
  خورد. به چشم ها  در آني هاي حسادت و باشند پذيرش حق نداشته براي نيز استعداد الزم را
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واليت به گونه اي در قرآن قرار داده شده كه هركسي به  برخي از آيات مربوط به امامت و
به علوم بسيار  ،تأمل قرائت كند آيات قرآن را با تدبر و ،. اگر انسانشود ها نمي راحتي متوجه آن

   فرمايد: يافت. خداوند ميزيادي دست خواهد 
 نواخْشَو تَخْشَوهم فَالَ

نگراني پيامبر(ص) به  گمان، بياي است.  ر بيانگر نگراني حضرت رسول(ص) از مسألهاين ام
هيچ پيامبري به  ،زيست كه بنا به فرمايش خود حضرت در زماني مي زيرا ؛خاطر خودش نيست

اي اين  نگراني حضرت از اين بود كه عدهه بود. از طرف مردم مورد اذيت واقع نشد ايشاناندازه 
آيه به صورتي بيان شده كه هر كسي ؛ بنابراين چه بسا آيه قرآن را حذف كنند و ندنپذيرمسأله را 

اين نيز خود از حكمت خداوند متعال مبني بر حفظ آيات  فهم آن نيست و قادر به درك و
  .كند حكايت مي

رسالت  موضوعدرك درستي از  يدر آن زمان مسلمانان به جز عده بسيار اندك از سوي ديگر
را جانشين همه جانبه  (ع)زم براي درك امامت را نداشتند كه بتوانند امام عليوآمادگي ال

   است.مسلمانان براي قبول مسأله واليت نداشتن شواهد تاريخي نيز بيانگر آمادگي  .بدانند (ص)پيامبر
سر آوردند، امام(ع) از پذيرش خالفت سال به امام علي(ع) روي  25زماني كه مسلمانان پس از 

مسلمانان  شبهات بسيار زيادي در دين وارد كرده بودند و ،سال 25چرا كه در طي اين  ؛زد باز مي
  نيز از آن اخالص دوره حضرت رسول(ص) برخوردار نبودند. 

 ،كردند اگر مسلمانان خالفت امام علي(ع) را بالفاصله پس از رحلت رسول اكرم(ص) قبول مي
مخالفان  ،لي(ع) خالفت را به دست گرفتعحتي زماني كه  .شدند بدين سرنوشت دچار نمي

هاي متعددي به راه  جنگ هاي اسالمي در سرزمين، بسيار زيادي از خود مسلمانان قد علم كرده
  .ق از مسلمانان گرفته شديفرصت درك حقاگونه،  بدين انداختند و

دوره  قي كه در آنيحقا ؛ق بوديبيان برخي مطالب مهم در ميان آيات ديگر براي حفظ حقا پس،
امروزه تفسير اين آيات براي ما مشخص شده  و باشندمسلمانان از آن بي اطالع  امكان داشت

اي كه به ذهن  تر تفسير كنند به گونه است. در آينده نيز مفسراني خواهند آمد كه آيات را عميق
  .كند خطور نميكسي 
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  توحيد داراي مراتبي است:كه گفتيم  ،در مجموعه دروس توحيد
  .براي واضح شدن مطلب از يك مثال استفاده كرديم رالقشر، لب ولب اللب. وقشر، قش

ترين قسمت آن يك پوست سبز رنگ وجود دارد  بينيم در خارجي مي ،بنگريم يياگر به گردو
رسيم  اي چوبي مانند مي به پوست قهوه ،اگر اين پوست را از گردو جدا كنيم .كه قشر القشر است

 به يك پوست بسيار نازك ،ود. اگر اين پوست قهوه اي را نيز برداريمش كه به آن قشر گفته مي
 داردبه مغز گردو كه خواص بسيار زيادي  و گويند ميرا لب  رسيم كه آن ميروي مغز گردو قرار 

  .شود لب اللب گفته مي ،رسيدن به آن است ،هدف و
رار به توحيد تنها با زبان در يك جا اق .حال تمام اين مراتب را در مورد توحيد در نظر بگيريد

تمام  ،در اين حالت .سازد را بر زبان خود جاري مي »ال اله اال اهللا« جملهانسان  گيرد و صورت مي
منافعي را  ،اين اقرار زباني به سبب انسان ممكن است .حقوق مسلمان بر او جاري است احكام و

، آخرت كارساز نيست درنهايي براي نجات در دنيا به دست بياورد اما مسلما اين اقرار به زبان به ت
  .تا به ايمان قلبي دست پيدا كند رودبايد از اين مرتبه باالتر بلكه 

اگر ايمان عالوه بر اقرار به زبان به قلب فرد نيز  توان قشر القشر ناميد و اقرار به زبان را مي
به آن عمل  و يابددست برهان به ايمان  با دليل و چه چنان به قشر رسيده است و ،سرايت كند

  .به مرحله باالتري خواهد رسيد ،كند

  واليت؛ باطن شريعت 
 امامت و دهد و نشان ميكند  آيات ديگري در قرآن وجود دارد كه عمق مطلب را روشن مي

به مغز  رسد كه از قشر اندك عبور كرده و كسي به اين مطلب مي البته .باطن شريعت است ،واليت
يعني عرفا عمق  است؛واليت در اسالم يك مسأله لبي  اساسا مسأله امامت و .لب پي برده باشد و

  اند تا به اين عمق برسند.  ديگران دعوت شده فهمند و آن را مي
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  چگونه به درك واليت برسيم؟
 اعتقاد به وحدانيت و معرفت خدا ومعارف و براي درك عمق مطلب بايد از طريق كسب 

 صورت،در اين  را تزكيه نمود. يشنفس خو خود را افزايش و ، ايمانپروردگارلطف  ربوبيت و
 ،با توجه به فيضي كه خداوند دارد و وند استفهمد مسأله واليت مربوط به فيض خدا انسان مي

  .غير ممكن است لحظه اي زمين را خالي از ولي قرار دهد
وي  و كند نميتأثير او  براي  شبهه هيچ شك و ،برهان قبول كند واليت را با دليل و آدمياگر 

اجداد  و را مانند ساير مسائل ديني از آبا آن چه خواهد بود؛ چنانهمواره در برابر شبهات مقاوم 
در او  يممكن است شبهات نداشته باشذفگونه شناختي در اين زمينه  هيچ خود به ارث برده و

  .را از راه حق منحرف كند وي ،تأثير كرده
رسيدن  رسد. به تكامل باالتري مي ،ن عمل كندآبه  و يابدي دست هرچه انسان به معرفت باالتر

گيرد كه در اين حالت(معرفت توحيد) مسأله واليت نيز  با معرفت توحيد صورت ميهم به تكامل 
  .خواهد بود يدرك بيشتر براي انسان قابل فهم و

  خدايا! ما را با حقيقت امور آشنا بفرما.



 

  دهمجلسه 

  د وال  احاأس
  

.حال به اليت در آيات قرآن كريم پرداختيمو در جلسات گذشته به بررسي مسأله امامت و
  پردازيم. مي واليت در ميان احاديث أله امامت ومس

  حديث منزلت .1
اند  ع) نسبت به خودشان پرداخته( ص) به معرفي منزلت امام علي( جا كه حضرت رسول از آن

   :فرمايد ص) مي( حديث حضرت رسولاين در  .حديث منزلت نام دارد ،ين حديثا
  ا انه ال نبي بعدي لّإهارون من موسي  ةيا علي انت مني بمنزل 

	در كتب اهل سنتمنزلت سند حديث 

   :است آمده زير هاى كتاب در»منزلت« حديث
 السمطين ،فرائد174 ص 15 ج نووى بشرح مسلم ،صحيح121 و 45 ص 1 ج ماجه ابن سنن

 13 ج ،و32886 ش 599 ص 11 ج ،و36395 ش 124 ص 13 ج عمال،كنزال85 ح 122 ص 1 ج
 ص 2 ج طبرى ،تاريخ178 و 175 و 173 ص 1 ج حنبل احمد ،مسند36345 ش 106 ص
 ديگر. كتاب ها ده و 278 ص 2 ج اثير ابن ،كامل368
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 ،ص) براي غزوه تبوك به خارج از شهر حركت كردند( محدثين بيان مي كنند زماني كه پيامبر
مسائل زيادي  در اين بين سؤاالت و .ع) را به عنوان جانشين خود در مدينه قرار دادند( امام علي

تا جايي كه خود  ؛ نسبت به اين عمل بود ها نابهام آيش آمد كه همگي حاكي از بين مسلمانان پ
ين در لزوم وجود جانش به ،ايشان در پاسخ وص) پرسيدند ( را از پيامبر آنيل ع) دل( امام علي
  .كردند اشارهص) ( امبريغياب پ
مشكالتي براي مسلمانان  ممكن بود سؤاالت و ،مدينه درص) ( حضرت رسولدر غياب زيرا 

را پر  (ص)فردي باشد كه بتواند جاي خالي پيامبر آيد و ضرورت داشتپيش  نانيا غير مسلما و
  .مشكالت باشد واالت ؤپاسخگوي تمام س ،كرده

را نسبت به خودشان همچون حضرت  ع)(امام علي ،منزلتث در حدي ص)(حضرت رسول
 )ع( نگاهي به زندگي حضرت موسياگر  .معرفي مي كنند ع)(به حضرت موسينسبت ع) (هارون

، از شودفرعون مي  ويژهبه  امته مأمور هدايت زماني ك ع)(مي بينيم كه حضرت موسي ،ندازيمبي
  خداوند چند مسأله را طلب مي كند :

برادر خود  وزيري قرار دهد كه بتواند به او تكيه كند وبرايش مي خواهد  وردگارپراوال از 
   :و مي فرمايد ،هارون را براي اين امر معرفي مي كند

  60 هارونَ أَخي واجعلْ لي وزِيرًا منْ أَهلي
  .رابرادرم  ،هارون ،ام دستيارى برايم قرار ده و از خانواده

    مي فرمايد : حديث  در ادامهص) ( حضرت رسول
  ... اال انه ال نبي بعدي 

  .كه بعد از من پيغمبري نيست اين جز
ع) نيز داشته ( امام عليغير از نبوت  ،راع) ( مقامات حضرت هارون ها و يعني تمام ويژگي

اما حضرت  ؛ ع) هر دو پيامبر بودند( ع) وحضرت هارون( حضرت موسي كه مي دانيم .است
  .پس از او پيامبري نخواهد آمد و استمبران ص) خاتم پيا( محمد

                                                            
  60 32تا  29سوره طه، آيه  
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هاي  مورد از كتاب 335شده كه اين حديث شريف در  گفتهدر جلد چهارم كتاب احقاق الحق 
به عنوان  98تا  1در صفحات  16در جلد  و از محدثين معروف اهل سنت نقل شده معتبر و

  .موارد ديگري را هم بيان كرده است ،مستدركات حديث منزلت
  يست.مي خواهيم بدانيم مفاد اين حديث چحال 

  به حضرت موسي(ع)نسبت مقام حضرت هارون 
 اين مقام و حال ببينيم ،بيان شده است يآيات بسيار ع)(حضرت موسيدربارة در قرآن كريم 

خداوند  .نيز منطبق گردانيم ع)(امام علي ها را بر چيست تا آنحضرت هارون به موسي منزلت 
  فرمايد: مي

لَقَدزِيرًا وونَ واره أَخَاه هعلْنَا معجو تَابى الْكوسنَا منَا  آتَياتيĤِوا بينَ كَذَّبمِ الَّذا إِلَى الْقَوب61فَقُلْنَا اذْه 

پس  .و برادرش هارون را همراه او دستيار و كمك قرار داديم ،به راستى به موسى كتاب داديم
  .برويد ،آيات ما را تكذيب كردند گفتيم : هر دو به سوى گروهى كه

از خدا كمك مي خواهد،  اما اين استجابت درخواست خود حضرت موسي بود كه در امر تبليغ
  گويد: او ميه وقتي كه خداوند ب

      62اذهب الي فرعون انه طغي

  ه سوي فرعون كه او طغيان كردهبرو ب 
    گويد: از جمله مي ،كند مي مطرح و او چند درخواست 
لوعزِيرًا لِّي اجنْ وي مل63هارون اخي أَه  
  ده ؛ برادرم هارون را  قرار برايم دستيارى ام خانواده از و

   ؟ او را مستجاب گرداندچرا خداوند دعاي  ؟ و كردخواستي  چنين درع) ( چرا حضرت موسي
  گويد:  حضرت موسي مي

 داشْد رِي   بِهأَز    
                                                            

35سوره فرقان، آيه   61  
35تا  24سوره طه، آيات   62  

29همان، آيه   63   
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 كن. محكم او به را پشتم 

  . شود به واسطه وزيرش فهميده مي او قوت گرفتن ،خواست حضرت موسي بق اين آيه دليل درط 
  64الْمفْسدينَ سبِيلَ تَتَّبِع والَ وأَصلح قَومي في اخْلُفْني هارونَ ألَخيه موسى وقَالَ
 من جانشين وممق ميان در:  گفت هارون برادرش به]  رفت مي ميعادگاه به كه هنگامي[  موسى

 . مكن پيروى مفسدان روش و راه از و برخيز اصالح به و باش
شبانه روز از قومش فاصله  40ع) براي مناجات ( زماني نازل شد كه حضرت موسي مذكورآيه 

از هارون خواست كه در اين مدت جانشين او باشد. يعني در زمان غياب حضرت  گرفت و
   .امور را دارد ع) هارون صالحيت اداره تمام( موسي

أَشْرِكْهي ورِي ف65أَم   
  . را در امر من شريك كن او 

ع) قرار ( زير حضرت موسيهارون به عنوان و ؛ بنابراينع) پيامبري بود ( امر حضرت موسي
 مقام خالفت و رحضرت هارون عالوه ب . شود گيرد تا وظيفه مهم رسالت به نحو احسن انجام مي

همه اين مناصب در حديث . مبران بني اسرائيل معرفي شده استي از پيابه عنوان پيامبر ،وزيري
ع) ( وجود دارد كه امام علي تفاوتمبري فقط در امر پيا ؛ ع) نيز داده مي شود( منزلت به امام علي

  .داراي اين مقام نبودند
  كنيم : مي را مرور بار ديگر بر حديث منزلت ،با توجه به تمام مطالب گفته شده

امام به باقي ماندن  ،ص) براي جنگ تبوك از مدينه خارج شدند( كه حضرت رسولزماني 
دليل اين امر را ؛ ن نزد حضرت رفته شم گرياچع) با ( امام علي . دادند دستور ع) در مدينه( علي

  ص) فرمود : ( پيامبر ،جويا شد
ال ينبغي ان اذهب اال  اال انه ليس بعدي نبيا انه ،هارون من موسي ةاما ترضي ان تكون مني بمنزل

  انت خليفتي  و
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ع) از رفتن به ( امام علي شدن ص) دليل منع( زماني كه حضرت رسول ،مذكوردر حديث  
  :در ادامه فرمودند ،غزوه تبوك را توضيح دادند

  انت خليفتي اذهب اال وانه ال ينبغي ان 
 را بدون رهبر وجامعه اسالمي  از شهر خارج شود و ص)( يعني امكان ندارد كه پيامبر

 چرا كه در آن زمان اسالم گسترش پيدا كرده ؛باشد رها كند  ص)( سرپرستي كه جانشين پيامبر
 به راهنمايي در امور مختلف بودندهميشه  و هاي مختلفي مستقر شده مسلمانان در سرزمين و ،بود

  .نياز داشتند

	فت از نظر اهل سنت و شيعهخال

خالفت  ،بيان مي كنيم كه ماچون مسأله اي  .خالفت است در موضوعاختالف ما با اهل سنت 
با  ،كنيمارائه مي  از خالفت كه ما تعريفيحتي  آن است ؛ فراتر از بسياربه تنهايي نيست بلكه 

  .تفاوت دارد ها تعريف آن
هر  ها از ديد آن تقريبا شبيه پست رياست جمهوري است و ،از خالفت اهل تسنن تعريف 

خالفت در صورتي كه  .ددمقام گر ر ايناتواند عهده د مي ،دم به او رأي دهندكه اكثريت مر كسي
يعني كسي مي تواند خليفة رسول خدا باشد كه  .است ص)(خالفت رسول اهللا ،طبق تعريف شيعه

  .باشد ها برتر بقيه انساناز از پيامبر باشد ولي  تر ينييا در درجاتي پا و اشتهد صفات مشتركي با پيامبر
 ،شيعيان ديدگاهه دار منصب خالفت باشد اما از تواند عهد فرد ظالم نيز مي اهل تسنن از نظر

ميان واليت حضرت  جا در اين .توسط رسولش انجام مي گيرد وندتعيين خليفه از جانب خدا
از  ص) بدون واسطه( يت پيامبركه وال وجود دارد وآن اين فرقي ع)( امام علي ص) و( رسول

ص) از جانب خداوند ( ع) با واسطه توسط پيامبر( ولي واليت امام علي ه،جانب خدا تعيين شد
  .له الهي استأيك مس ،فهميم كه واليت جا مي از اين و ،هتعيين گرديد
وظيفه  ،رياست جامعه اسالمي است كه عهده دار واليت تشريعي و ، عالوه بر اينولي اهللا
  :در اينجاست كه  عهده دارد و ها را نيز بر به تكامل رساندن همه انسان تربيت و
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   66خَليفَةً األَرضِ في جاعلٌ إِنِّي 
  قرار دادم من در زمين خليفه اي

كه خليفه اهللا  هم اين كه ولي خدا خود خليفه الهي است و هم از لحاظ اين د.تحقق پيدا مي كن 
بنابراين  .ل مي رساندها را به تكام به اندازه استعدادشان آن و گيرد ميهاي ديگر را  دست انسان

  تمام صفات الهي در او تجلي پيدا كرده باشد.كه  باشد »انسان كامل «خليفة خدا بايد 

  مقام هارون و امام علي(ع)
همچون  ،(ع) را نسبت به خودص) امام علي( پيامبر ،منزلت طبق حديث كه خالصه مطلب اين

 تمام مقامات و ع) از( حضرت علي بنابراين. ع) معرفي كردند(ع) نسبت به موسي(مقام هارون
حضرت  ازباني يپشت ،مقام وزارت:  عبارتند ازبودند كه  برخوردار ،مناصبي كه هارون داشتند

  .ع)(  وجوب اطاعت امت از هارون ،ع)(خليفه حضرت موسي ،شركت در امر رسالت ،ع)(موسي
  ع) مي فرمايد : ( خطاب به حضرت موسيخداوند 

     67 موسى يا ؤْلَكس أُوتيت قَد قَالَ 
  .شد عطا تو به ات خواسته يقين به!  موسى اى

در  اوشريك  وزير و ص) در ميان امت و(ع) خليفه پيامبر(حضرت علي ،طبق حديث منزلت
  .ع) داراي اين مقام نبودند(حضرت علي ع) پيامبر بود و(با اين تفاوت كه هارون .امر رسالت است

؟ چون هارون نسبت به بقيه براي جانشيني خود انتخاب كرد را ع) هارون( چرا حضرت موسي
اطاعت از او واجب  و استمسلمانان  تمام برتر ازع) نيز ( بنابراين امام علي أفضل بود ؛ ،متا

زيرا  ؛ را كسي انكار نمي كند شجاعت و... ،تقوا ،در علم برتر بودن حضرت علي(ع) .شود مي
  براي همه ثابت شده بود.
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  يك اشكال
  :گويند  و ميوارد مي كنند  اشكال به حديث منزلت برخي

ص) به جنگ تبوك مي رفتند و تمام ( دارد كه حضرت رسول اختصاص اين حديث به زماني
  .شود را شامل نميها  زمان

  اين اشكال  به پاسخ
و به  استعام  ،منزلترا درك كنند كه حديث  نكتهبه راحتي مي توانند اين  لغت،اهل  الف)

  : كه مي فرمايد چراندارد  اختصاص معيني زمان
  انه ال نبي بعدي  هارون من موسي االّّ ةاما ترضي ان تكون مني بمنزل 

كه ازجمله اين مواقف  هاي مختلف بيان كردند اين حديث را در جاها و به مناسبت ص)(پيامبر
  زير اشاره كرد: موردتوان به  مي

 چشمگيريخدمات  بوده وايشان ث بسيار زيادي از ص) كه راوي احادي(همسر پيامبر ،ام سلمه
 بوده است.ويص) (سبقت گرفتگان در ايمان آوردن به حضرت رسولاز  براي اسالم انجام داده و

خاصي ص) موقعيت (در نزد حضرت رسول را در راه اسالم تحمل كرده و متعدديمشكالت 
ار زيادي را براي احاديث بسي ،رفتند(ص) به خانه او مي زماني كه پيامبر ؛ از اين رو ه استداشت
به اين  ،ص) نقل مي كند(ي كه ام سلمه از رسول خدايثيكي از احاد .ه اندنقل مي كرد وي

  صورت است :
  .و دمه دمي...لحمه لحمي 

او نسبت به من همچون هارون نسبت  خون علي خون من است و گوشت علي گوشت من و
  به موسي است 

در جزء ششم بيان شده در كتاب  154در ص  2554تحت شماره اين حديث در كنز العمال 
  .ذكر شده است در حاشيه نيز 31ص  5مسند احمد ج در كتاب  منتخب كنز و

ص) ( رپيامب ،ي صورت گرفتيگوو  جعفر در مورد خاصي گفت زيد و ميان علي و ب)
  ع) فرمودند :(خطاب به امام علي

  .موسي هستي اي علي ! تو نسبت به من همچون هارون به
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   .بيان شده است 19اين حديث نيز دركتاب خصائص علويه نسائي ص  
        ،آمدند (ص)نزد پيامبر وعبداهللا بن جراحعمر  روزي كه ابوبكر و بيان مي شود ج)

در اين ؛ گذاشته بودند ايشانسر بر دوش  ع) تكيه داده و(به امام علي حضرت رسول نشسته و
  :حالت فرمودند

تو  هستي كه اسالم را پذيرفتي و كسياولين  و ،ولين ايمان آورده به من هستيتو ا !اي علي 
  به من همچون هارون به موسي هستي نسبت 

زماني كه مسلمانان به مدينه هجرت  قبل از هجرت بين مهاجرين عقد اخوتي بسته شد و د)
 ص)(پيامبر .دانصار بسته ش ماه عقد اخوت ديگري نيز بين مهاجرين و 5پس از گذشت  ،كردند

  :فرمودند ايشانخطاب به  ع) را به عنوان برادر خود انتخاب كردند و(امام علي ،در هر مرتبه
  ين تفاوت كه پس من پيامبري نيست تو نسبت به من همچون هارون از موسي هستي با ا  

و  26ص  2در سيره حلبي ج  ع) و(ابن ابي البرد در كتاب استيعاب در شرح حال امام علي
  .اين حديث بيان شده است 120

شيعه  سوره مباركه اعراف در كتاب تفسير اهل سنت و 149اين حديث در ذيل تفسير آيه  هـ)
  .نيز بيان شده است

مي فرمايد : زماني كه خداوند به  ،موثق صحابي معروف و ،بن عبداهللا انصاريجابر  و)
 ع)(به جز در خانة علي ،باز مي شوند كه به مسجد النبي را هاييدستور داد همه در ر(ص)پيامب
   حضرت رسول اما ،ص) شد( از جمله عموي پيامبر افراد زيادياين امر موجب اعتراض  ،ببندد

  : ص) فرمود(
تو نسبت به من همانند  چه براي من حالل است براي تو نيز حالل است و اي علي ! آن 

  .بري نيستتالف كه بعد از من پيامهارون به موسي هستي با اين اخ
  .بيان شده است 17ج  و 9اين حديث نيز در ينابيع الموده ج 
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	حديث الدار . 2

 ،در سال سوم بعثت .است حديث الدار ،در اين جلسه به آن مي پردازيم دومين حديثي كه
  .(ص) مأمور شد كه دعوت مخفيانه خود را آشكار كندحضرت رسول

رأَنذو يرَتَكش68الْأَقْرَبِينَ ع    
 ده. هشدار]  زشت اعمال عاقبت از[  را نزديكت خويشان و

تمام  آغاز شود. از اين رو ايشانص) (اين دعوت آشكار بايد از نزديكان حضرت رسول و 
چنين   را ها  آن ،پس از صرف غذا و مي كندنزديكان خود را به خانه جدش عبدالمطلب دعوت 

  مورد خطاب قرار مي دهد :
به خدا سوگند هيچ كس را در ميان عرب نمي شناسم كه براي  ! لباي فرزندان عبد المط 

شما در آن چيزي كه من براي  .قومش چيزي بهتر از آن چيزي كه من براي شما آورده ام بياورد
 .دعوت كنم يينيبه من دستور داده كه شما را به آخداوند  .خير دنيا وآخرت است ،ده امآور
كه  آن كس ؟بر عهدة من است مرا ياري مي كند وليتي كه ؤمس يك از شما در اين دعوت و  كدام

   .جانشين من خواهد بود وصي و برادر و ،مرا ياري كند
مرتبه  3ص) اين بيان را ( حضرت رسول .از خود نشان نداد واكنشيكدام از ميهمانان   هيچ

 آمادگي خود را و خاستند مي ع) بودند كه از جا بر( در هر مرتبه تنها امام علي تكرار نمودند و
  :ندمي فرمود و اعالم مي كردند

  .ياور شما هستم ! من در اين راه يار و اي رسول خدا 
  : فرمودند ،ع) را بلند كرده (جا دست امام علي در همان (ص)پيامبر 
  .فاسمعوا له واطيعوه خليفتي فيكم  وصيي و ان هذا اخي و 
  .قرار دادند تمسخراو را مورد  و نداين سخن را نپذيرفت (ص)ولي خويشان پيامبر 

 .به قدري گويا است كه كسي نمي تواند در آن ترديد كند ،نام دارد »حديث دار«اين حديث كه 
ص) تنها ميان خويشاوندان (اشكال كنند كه اين سخن حضرت رسول عده ايحال ممكن است 
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نواده شان جمع كثيري از ها با خا هر كدام از آنو داشت  پسر 11در صورتي كه عبدالمطلب  ؛ بود
  .قريش را تشكيل مي دادند

براي  .، ابن ابي حاتم نقل شده استاهل سنت از جمله كتب ابن جريراين حديث در منابع 
 162ص  4 احقاق الحق ج و به بعد 130المراجعات ص هاي كتاب  بهمي توانيد  تر بيش مطالعه

  .به بعد مراجعه كنيد
 ،خويشص) در اولين جلسه علني كردن دعوت ( رسول كه حضرتنشان مي دهد اين حديث 

  . پرداخته است ع) پس از خود( يني حضرت عليجانش به موضوع
  
  
  
  



  

   ازدهميجلسه 

طا   خال 
   
آيت اهللا تأليف ( از مبحث واليت از كتاب اصول عقائد براي جوانان 10و  9توضيح درس  

  ناصر مكارم شيرازي )
جانشيني از جمله اولين مسائلي  مسأله خالفت و ،ته بيان كرديمدر جلسات گذش همان طور كه

آن ها را دو ص) ميان مسلمانان اختالف انداخت و(بود كه پس از رحلت رسول گرامي اسالم
   .دصي را براي جانشين پيامبر(ص) دارموازين خاهم هر كدام از اين دو گروه  .گروه كرد

      وگروه ديگر مي داندك مقام كامال معمولي خالفت پيامبر(ص) را ي ،اهل سنت)( يك گروه
   .دهد  هاي معيني را مد نظر قرار مي ويژگي شيعه) براي مقام خالفت صفات و(

مردم انتخاب  بايد طبق آراي و استمانند رئيس جمهور  (ص)از نظر اهل سنت، خليفه پيامبر
گرفت، مي ا به دست يعني هر كسي كه حكومت ر .اما در عمل خالف اين را ثابت مي كنند ؛شود

كرد، در صورتي كه اين گروه   جانشين پس از خود انتخاب مي فرد ديگري را به عنوان وليعهد و
  است.شده!و به امت واگذار  نيست جائزمعتقدند انتخاب خليفه از جانب پيامبر(ص) 

ص) (وظايف خود پيامبر وظايف خليفه پيامبر(ص) بايد ابتدا صفات و براي شناخت صفات و
  .ا بررسي كنيمر

احكام نيز  مسائل شرعي و از نظر سؤاالت و ص) در زمان خود رهبر حكومت بود و(پيامبر
وظيفه اجراي قوانين را نيز بر  ايشان ،عالوه بر اين .پاسخگوي امت به شمار مي رفت ن ومبي
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 ..عي و.به عبارت ديگر جامعه اسالمي در آن دوره از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتما. عهده داشت
ص) (پس از رحلت پيامبر ،؛ بنابراين سرپرستي خود پيامبر(ص) اداره مي شد به رهبري و

  .جانشين او نيز بايد متولي تمام اين امور گردد
خليفه پيامبر(ص) تنها وظيفه دارد كه رهبري مردم را از لحاظ سياسي،  ،بنا به عقيده اهل سنت

خوردار باشد از مقام عصمت برورت لزومي ندارد كه در اين ص ؛ گيردنظامي برعهده  اقتصادي و
مسأله كامال فرق  ،اما اگر خالفت را ادامه راه نبوت بدانيمبه شمار آيد. ها  يا داناترين انسان و

  .خواهد كرد
مسائل ديگري  ،نظامي اقتصادي و ،سيص) عالوه بر مسائل سيا( مي بينيم كه حضرت رسول

ر مفسايشان  ،براي نمونه .ها را بررسي كرديم سات گذشته آنرا نيز بر عهده داشتند كه در جل
پاسخ  البته اخالقي و... پاسخ مي دادند و ،به سؤاالت امت از لحاظ مسائل عقيدتي قرآن بودند و

پاسخگويي به برخي سؤاالت چند روز به طول  از اين رو .سؤاالت را از وحي دريافت مي كردند
 پاسخي را از نزد خود بيان نمي كند و (ص)ثابت شود كه پيامبرمي انجاميد تا براي طرف مقابل 

  .كالم الهي است چه مي گويد وحي و هر آن
 در عقيدة مردم به وجود نيايد و خلليكردند به گونه اي كه   ص) اسالم را صيانت مي( پيامبر

ا به خوبي آن ر ايشانيكي از مهمترين اصولي كه  .در دين خدا قرار دهدهيچ فردي نتواند بدعتي 
 امام وتالي  ،هاي كاملي كه از نظر رتبه تربيت انسان؛ بود  »ها  تربيت انسان « ،اجرا مي كردند

   .پيامبران معصوم بودند
 به خوبي آن گيرد ويف را بر عهده شيعيان معتقدند كه جانشين پيامبر(ص) بايد تمام اين وظا

د كه در هر يك از شووظيفه سنگين  همه كسي مي تواند عهده دار اينبي گمان  .ها را اجرا كند
 ،ها را تربيت كند كسي كه مي خواهد انسان ،مثال برايعلم بسيار وسيعي داشته باشد.  ،زمينه ها

فردي مي تواند احكام الهي را از نظر حالل وحرام براي مردم  انسان كاملي باشد و خود نيز بايد
  اشد.به قرآن داشته ب چشمگيريبازگو كند كه خود علم 
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تنها به  ،معصوم بودن .امام بايد معصوم باشد تا بتواند به وظايف خود عمل كند ،عالوه بر اين
فردي از درون تزكيه ؛ چنين معصوم حتي هوس گناه هم نمي كند  گناه نكردن نيست بلكه فرد

   .شده وداراي قرب بسيار زيادي نسبت به خداوند عالميان است
چه را از جانب پيامبر(ص)  كه آن قرآن واسالم است، براي اينامانتدار  ،جا كه امام از آن

شخصي  يآرا هوس و و دريافت كرده به مردم برساند، بايد احكام دين را خالي از هرگونه هوا
  .امت بازگو كند رايب

 ،تا فردي خود تربيت نشده باشد وها نقش بسيار پررنگي دارد  له عصمت در تربيت انسانأمس
  .ن را تربيت كندنمي تواند ديگرا

 فراگير بود كه همه را فراگرفت اما افرادي همچون ابولهب و چنان قوي و (ص)نور پيامبر
به (ص) ها به پيامبر چون آن ؛ كه عموي پيامبر(ص) بودند آن را نديدند ابوجهل با وجود اين

د، بلكه كور كور نبودن اين ها ؛(ص) زاده خود نگاه مي كردند نه به عنوان رسول خداعنوان برادر
  .دل بودند
ها را براي واليت  وخدا آن ندكه جانشين برحق او بود را ص) حداقل سه نفر از افرادي( پيامبر

امام علي(ع)، امام  :قرار دادخاص تحت تربيت خود  به طور مستقيم و ،انتخاب كرده بود
احاديث نيز در  چنان كهتر جنبه معنوي داشت.  اين تربيت بيش و ،حسن(ع) وامام حسين(ع)

امام حسين(ع) در زمان حيات رسول گرامي  كه امام حسن(ع) و با وجود اين ،مطالعه مي كنيم
  .پيامبر(ص) هميشه با نهايت احترام با آنان رفتار مي كرد ،داشتندبسيار كمي  سن (ص)اسالم

  نظريه ها در مورد خالفت 
  ) انتصابيب                                ) انتخابي الف  
 كه مقام خالفت را تا حد رياست جامعه اسالمي تنزل داده اند واست گروهي ديدگاه نتخابي : ا

از نظر  رياست جمهوري رفتار كرده اند. با آن مانند و نيستندط خاصي را براي آن قائل هيچ شر
  هر فردي مي تواند عهده دار اين مقام گردد. ،اين گروه
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احكام  (ص) باب وحي بسته شد و شريعت وتنصيصي: شيعه معتقد است پس از پيامبر
بايد  ،كه پيامبر(ص) بر عهده داشتند را تمام وظايفي ها آورده نمي شود و جديدي براي انسان

به قرآن  علم عميقو برخوردار ازبايد معصوم  چنين شخصيجانشين پس از او انجام دهد.  ولي و
يعني خداوند بايد او را به اين  ؛ دب خود را از جانب خدا دريافت كنبايد منص همچنينباشد. 

  .مقام نصب كرده باشد
هاي ه به فرق آن ها ،لمانان موجود استكه يك قرآن كريم در ميان همه مس حال با وجود اين

  ؟دليل اين امر چيست !فرقه تقسيم شده اند  72قولي، ه و ب متعدد
ها را به خالفت  د آناگر همه مسلمانان تابع معصومين بودند كه پس از پيامبر(ص) خداون

  آمد.  فرقه هاي متعدد به وجود نمي انتخاب كرده بود، اين اختالف ها و
مي فرمايد: از ميان تمام اين فرقه ها  ،له اشاره كردهأبه اين مس در حديثيص) ( حضرت رسول 
آن گروهي اهل نجات خواهد بود كه دين را از  بي گمان، .نها يك گروه اهل نجات خواهند بودت
اجتهادي  امر دين اضافه نمي كنند، و خود را در ييك از آرا هيچ صومين دريافت مي كنند ومع

  .با استفاده از رأي معصومين است ،هم كه صورت مي گيرد
ها يك امر بيش نيست وتنها يك راه مستقيم  حقيقت در همة فرمان دهد كه  مياين مسأله نشان 

   .وجود دارد
 و را به طور كامل از معصومين(ع) دريافت مي كنندهستند كه دين  فرقه اي ،بنابراين فرقه ناجيه

 يك مقام تنصيصي است ،. با اين بيانات دريافتيم كه واليتهستندپيرو واليت حقيقي پيامبر(ص) 
با تمام اين مسائل كه گفته شد، آيا امت مي تواند خليفة  .از جانب خداوند تعيين مي شود و

نظير ( منافقين روم و ايران و مانندوجود دشمنان قدرتمندي  با و! پيامبر(ص) را انتخاب كند؟
   هاي اسالمي به سر افراد به ظاهر مسلمان ) كه در داخل سرزمين برخي مسيحيان و يهوديان و
 امر خالفت و و باشدآينده مسلمانان بي توجه  بهبازهم ممكن بود كه پيامبر(ص)  ، آيامي بردند
  !واگذار كند؟ پس از خود را به امتجانشيني 

هر تصميمي در برابر يعني  ؛كم بوددر آن دوره نظام قبيلگي بر منطقه حجاز حا ،از سوي ديگر
اعتراضي نداشتند.  گونه  هيچحق  و ندبقيه افراد تسليم محض بود ،كه رئيس قبيله مي گرفت
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ر خالفت از علم بااليي برخوردار نبودند كه بتوانند در ام ند ومعصوم نبودرئيس قبائل نيز 
   .يا صالح امت را تشخيص دهند پيامبر(ص) اظهار نظر كنند و

 نمي تواند جانشيني براي خود انتخاب كند و (ص)ي كه ادعا مي كنند پيامبركسان ،عالوه براين
در اين زمينه باشيم، چگونه اين حق را به رئيس قبيله عطا ايشان ما نمي توانيم تسليم محض 

براي انتخاب خليفه اول تنها  ،ه بيان كرديمك چنان وشدند؟! ت او تسليم محض دستورا و ندكرد
خود خليفه  ،خليفه اول و .مجبور به بيعت با خليفه شدندبقيه افراد نيز  چند نفر به او رأي دادند و

  .كرد  دوم را انتخاب مي
من حاضرم به تو ايمان  :فردي در زمان حيات رسول اكرم(ص) خدمت ايشان عرض كرد

  پيامبر(ص) در پاسخ به او فرمود : .خليفة مسلمين باشم ه شرطي كه پس از تو ولي وبياورم ب
  .االمر هللا يضعه حيث يشاء 

كس غير از  هيچ گيرد و  در اين باره تصميم مي او است و مربوط يعني اين امر به خداوند
  .ندارد را تصميم گيري واظهار نظر در اين زمينه پروردگار، حق

  حقايق اسالم آشنا گردان. را باما  !خدايا
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  جلسه دوازدهم

وی   وال 
  

در اين جلسه  .بحث كرديم به تفصيلواقعه مهم غديرخم  دربارهدر جلسات گذشته 
  .بسيار حائز اهميت اشاره كنيم خواهيم به يك نكته خاص و  مي

در  ،حج هجرت پس از بازگشت از سفر دهمص) در سال ( حضرت رسول ،دانيم  ه ميك چنان
 دستور توقف دادند و ،هاي مختلف مسلمانان از هم جدا مي شدند ميان راه در جايي كه گروه

 براي حضرت از زين شترها منبري ساختند و .منتظر ماندند تا همه در آن مكان حضور پيدا كنند
 و ندخطبه بسيار غرايي را براي مسلمانان قرائت كرد. ايشان روي آن قرار گرفت ص) بر( پيامبر

  با باال بردن دست امام علي(ع) در ميان همگان فرمودند :سپس 
  .اه وانصر من نصره واخذل من خذلهاللهم وال من وااله وعاد من عاد ،من كنت مواله فهذا علي مواله

اهميت حديث غدير  چه بر بان اطالع دهند. آنيدر ادامه فرمودند حاضران اين مطلب را به غا و
  .بودن اين حديث شريف استمتواتر  ،مي افزايد

به خاطر  ، نهدقت كنيد كه دعاهاي حضرت رسول(ص) در اين خطبه براي امام علي(ع) 
موال بودن  لهأمس دليل،بدين  ي امام علي(ع) بود، ويشخصيت وال سبببلكه به  ايشانشخص 
  را دعا مي كند. ايشانمطرح و در ادامه  را علي(ع)
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پيامبر(ص)  ،چرا كه در ابتداي سخن ؛ان اولي به نفس استهم» من كنت مواله « لفظ موال در 
  :ه نيز استناد كرديم كه مي فرمايدآي اين و به» ...الست اولي بكم من انفسكم «: از مسلمانان پرسيد

هم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمنينَ منْ أَنفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضُ
   لك في الْكتَابِ مسطُورااللَّه منَ الْمؤْمنينَ والْمهاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم معرُوفًا كَانَ ذَ

ه حرمت ازدواج بدر پيامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولى و سزاوارتر است، و همسرانش [
از يكديگر از  منزله ] مادران آنانند، و بر طبق كتاب خدا، دارندگان قرابت نسبى [ در ميراث بردنِ ]

مگر  ،مؤمنان و مهاجران [ كه پيش از اين بر پايه ايمان و هجرت ميراث مي  بردند ] سزاوارترند
مرى د كه اين اكه بخواهيد [ در وصيت كردن به پرداخت ارث ] درباره دوستانتان احسان كني اين

  .69ثبت شده در كتاب [ خدا ] ست
سخن  اين با توجه به اولي به مؤمنين از خودشان است و مذكور،بنابراين پيامبر(ص) طبق آيه 

موال  سبببه  (ص)اين اولي به نفس بودن پيامبر »من كنت مواله فهذا علي مواله  «كه فرمود : 
  .اولي به مؤمنين از خودشان است ،ون موال هستندهم چ (ع)به تبع آن امام علي بودن ايشان است و
هم  ،شايستگي كه پيامبر(ص) در گذشته نسبت به مردم داشتند اولويت و ،به عبارت ديگر

اولويت داشتن نسبت به بقيه  اكنون به امام علي(ع) تعلق مي گيرد. بنابراين واليت، موال بودن، و
  .تمام امور امت است مال و وط به جان وجسم شده و اين اولي بودن مربمدر امام علي(ع) 

ص) (واليت تام كه خداوند آن را براي يتيمان آل محمد ينوع ؛واليت معنوي است  ،لهأاين مس
جا به كساني كه فاقد  يتيم در اينواژه  ص) هستيم و( قرار داده است. همه ما يتيمان آل محمد

  هستند.  آنان پدران معنوي امتاختصاص ندارد؛ زيرا پدر هستند 
  ه فرموده:ك چنان ؛واليت معنوي، در درجه اول متعلق به خداوند است

غُوت اللّه ولي الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ والَّذينَ كَفَرُواْ أَوليĤؤُهم الطَّا 
أُو اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجونَيدا خَاليهف مالنَّارِ ه ابحأَص ك70لَـئ   

                                                            
  6احزاب، آيه  69
  257بقره، آيه  70
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 ،شرك ،آنان را از تاريكى ها [ ى جهل ؛خدا سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورده اند 
كافر و كسانى كه  .برد  اخالق حسنه و تقوا ] بيرون مي ،] به سوى نورِ [ ايمان  فجور فسق و
آنان  ؛نان را از نور به سوى تاريكى ها بيرون مي برند گرانند كه آ  سرپرستان آنان طغيان ،شدند

   .جا جاودانه اند  اهل آتش اند و قطعاً در آن
در درجه بعدي به  است و تعلق گرفته سپس به ائمه اطهار(ع) پس از آن به پيامبر(ص) و و

لي به . يعني برخي از مؤمنين نيز نسبت به برخي ديگر واليت دارند و برخي اوتعلق داردمؤمنين 
  .برخي ديگر هستند
يعني بايد بي چون  ؛همگي مفروض الطاعه هستند ،ائمه اطهار(ع) پيامبر(ص) و حضرت حق و

  :مشمول ،كسي كه تحت اين واليت قرار گيرد و كنيمها اطاعت   چرا از آن و
   اللّه ولي الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ 

   :واليت شيطان قرار خواهد گرفت در ،كسي كه تحت اين واليت نباشد د بود وخواه
 اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت مؤُهĤيلينَ كَفَرُواْ أَوالَّذو.  

 ئمه اطهار(ع) وا بنابراين حضرت رسول(ص) و ؛له معنوي استأاولويت، يك مس و ولي بودن
  .ين تر عالم وارسته، همگي پدران روحاني امت هستنديت پادر درجا

اما  ؛ساير مذاهب نيز اين واليت تا حدودي قابل مشاهده است در ادياني همچون مسيحيت و
يك فرد مسيحي زماني كه براي نمونه،  تفاوت دارد. ،شيعه مورد نظر اين نوع واليت با واليت

اما در  ؛سرار وگناهان خود را براي كشيك بازگو مي كندتمام ا ،براي توبه كردن به كليسا مي رود
  مذهب تشيع اين گونه نيست. 

در مذهب تشيع شايد فرد گناهكار بخواهد از يك عالم وارسته براي نشان دادن راه توبه كمك 
گناهان بين  اسرار و ؛ بلكهگناهان خودرا براي او بازگو نمي كند گاه تمام اسرار و  بگيرد، اما هيچ

ندارد  رضايتگاه   هيچ ،ستار العيوب است ،جا كه خداوند  از آن ماند. و  بنده اش باقي مي وخدا 
  .گردند آگاه ،ديگران از گناه بنده اش كه هم اكنون پشيمان شده
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هيچ فردي نمي تواند تمام امور  و ها از جانب خداوند تعيين مي گرددبنابراين واليت معنوي تن
حقي را  كه خداوند چنين اجازه و  ند و... را در دست گيرد مگر اينفرز مال و انسان اعم از جان و

  به او داده باشد.
ها را به   از سوي ديگر انسان خداوند حكيم از يك سو براي عده اي مقام واليت قرار داده، و

  :است ملزم گردانده و فرموده »ولي«اطاعت از  پذيرش اين واليت و
طيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَرُدوه إِلَى يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَ

  71اللّه والرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيالً
كه امامان از اهل   از پيامبر و صاحبان امر خودتان []   نيز  يد و [ل ايمان ! از خدا اطاعت كناى اه

. و اگر درباره چيزى [ از ] اطاعت كنيد  باشند  چون پيامبر داراى مقام عصمت مي بيت اند و
آن را [ براى  ،تيد] نزاع داش  و حكومت و جانشينى پس از پيامبر احكام و امور مادى و معنوى

اين [ ارجاع  ؛به خدا و پيامبر ارجاع دهيد  ،و روز قيامت ايمان داريد] اگر به خدا   فيصله يافتنش
  .دادن ] براى شما بهتر واز نظر عاقبت نيكوتر است

پس از آن شامل ائمه اطهار(ع)  اولي االمر در زمان پيامبر(ص) خود حضرت بودند و گفتيم كه
  نيز ه ممكن است حتي شيطان البت .وارسته تعلق مي گيرد يدر درجات نازل تر به علما ومي شود 

اما نه واليتي كه خداوند آن را تعيين كرده بلكه واليتي كه موجب  ؛گيرددست  درواليت برخي را 
  .سقوط انسان از مقام انسانيت به اسفل سافلين خواهد شد

ين تر مؤمنين نسبت يدر درجات پا و شامل ائمه اطهار(ع) وعلما» اولي االمر منكم«بيان شد كه 
ه در سوره لقمان نيز خداوند به اطاعت از والدين ك چنان ؛حتي پدر ومادر مي شود يكديگر وبه 

  چرا كه مي فرمايد : ؛اطاعت تام نيست ،اما اين اطاعت دستور مي دهد
 ي الدا فمهباحصا ومهعفَلَا تُط لْمع بِه لَك سا لَيبِي م لى أَن تُشْرِكع اكداهإِن جرُوفًا وعا منْي

  72واتَّبِع سبِيلَ منْ أَنَاب إِلَي ثُم إِلَي مرْجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونَ

                                                            
  59نساء، آيه  71
  15لقمان، آيه  72



129  دوازدهم: واليت معنويي جلسه    

و اگر آن دو نفر تالش كنند تا بر پايه جهالت و نادانى [ و بدون معرفت و دانش كه روشنگر 
ولى در دنيا با آن دو نفر به  ؛اطاعت مكن از آنان  ،حقايق است ] چيزى را شريك من قرار دهى

مان و اخالص ] به من شيوه اى پسنديده معاشرت كن و راه كسى را پيروى كن كه [ با توبه و اي
 ،داديدمي  چه انجام  پس شما را از آن ،سپس بازگشت شما فقط به سوى من است ؛بازگشته است
 .آگاه مي كنم

ها  از آن،پدر ومادر مبني بر مخالفت امر خداوند بود آيه شريفه اشاره مي كند كه اگر دستور
اختصاص تنها به افراد معين  يعني اولي االمر ،بنابراين مي بينيم كه اطاعت محض .اطاعت نكنيد

  .هستندكه معصوم  دارد
 چرا كه  انسان ؛بايد مورد انتخاب خداوند باشد ،به شكل تام است اواولي االمر كه اطاعت از 

  داشته باشد. اطاعت محض از او  فردي را انتخاب كند و ا به تشخيص خود بن نمي تواند
اولي  پيامبر(ص) و دستور اطاعت از خدا و ،اين آيه خداوند در نكته مهم ديگر اين است كه

اولي االمر تحت  اين بدان معناست كه اطاعت از پيامبر(ص) و و فعل بيان كرده  دواالمر را تنها با 
د اطاعت از اطاعت از اولي االمر در امتدا اوند جل وعال قرار مي گيرد وواليت خد اطاعت و

  له تا قيامت ادامه دارد. أاين مس و استص) ( حضرت رسول
را براي امت معرفي كرده اند.  آن هامبر(ص) در حياتشان ه نفر هستند كه پياداولي االمر دواز

مردم را خداوند به  مادي معنوي وحاجات  ، وهستندد واسطه فيض بين بندگان وخدا اين افرا
د تا  نها تمسك جوي ها بايد به آن انسان الوثقي هستند و ةاينان عروآورده مي كند. رها ب واسطة آن

ائمه اطهار(ع)، در رفتن به زيارت قبور  و ها به خداوند تقرب يابند. پس توسل به آن راهاز اين 
دن آنان از خداوند متعال ناي مستقل بوبه مع هاست، و واسطه فيض بودن آن سببحقيقت به 

  .يستن
ساير احكام شرعي  روزه و همچون نماز و ،اطاعت از اولي االمر كه خداوند براي ما قرار داده

  .واجب است
و  حديث بسيار عجيبي است كه سينه به سينه توسط اصحاب حضرت رسول(ص) ،غدير حديث
در جلسات  .نويسندگان به ما رسيده است سني وو شيعه ي ها توسط علما پس از آن تابعين و
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كتاب از  360عالمه اميني  كه و گفتيم سني پرداختيم گذشته به تفصيل به ذكر اين منابع شيعه و
توان به اصول كافي كتاب   مي هم در منابع شيعهاهل سنت را  در كتاب الغدير نام برده است.

  .كردبه كتاب اثبات الهدايه در بيان معجزات مراجعه  حجت و
اين يك مقام تنصيبي از جانب  سند ور  يازده فرزندشان به مقام واليت ميپس از امام علي(ع) 
ان را براي اين امر انتخاب از خداوند، فرزندش مستقل )(عكه خود ائمه خداوند است، نه اين

 و بود ترين فرزندشان اسماعيل  بسيار وارسته  ع) بزرگ( در زمان امام صادق براي نمونه،كنند.
زماني كه اسماعيل از دنيا  اما؛ايشان امام خواهند بود   پدر،عيان گمان مي كردند كه پس از شي

ع) از مردم دعوت كرد كه در تشييع جنازه او شركت كنند، سپس كفن را از ( امام صادق،رفت
او را به عنوان امام  و ا همگان شاهد رحلت اسماعيل باشندت ورت مبارك اسماعيل كناره زدص
امام موسي متعلق به  ايشان ازع) در دنيا نپندارند، چرا كه مقام امامت پس (عد از امام صادقب

  .كاظم(ع) بود
عده اي بر اين  ،وفات اسماعيل امام صادق(ع) مبني بر اعالم اين روشن سازي واما با وجود 

م موسي كاظم(ع) ابه امامت ام و ندباقي ماند ،ع) است( امام بعد از امام صادق،عقيده كه اسماعيل
  نام دارند. »فرقه اسماعيليه«و اين گروه  ندبه انحراف افتاد ؛درنتيجهمعتقد نگشتند 

 فرد العابدين(ع) به نام زيد كه   ندان امام زينها به امامت يكي از فرز عده اي نيز پيش از اين
      »زيديه«اين گروه،ند.ع) ايمان نياورد(به امام باقر و اعتقاد آوردند،، بود شايسته صالح و بسيار

  .امام كامل نشد 12ها به  به اين ترتيب ايمان آن وگرفتند نام 
سعي  (ع)افراد خاندان ائمه ازبرخي  تطميع با تالش بسيار زياد وحتي نيز خلفا،در طول تاريخ

سپردن به ديگري در صورتي كه اين مقام قابل  ؛اين مقام را از آن خود قرار دهندمي كردند كه 
  ب مي كند.است كه امام را تعيين ونص ندوخداونيست 

در كتب اهل سنت بسيار مشاهده  ،را براي امت معرفي مي كنند (ع)احاديثي كه ائمه دوازده گانه
  آمده است:،مثال در كتاب بسيار معروف اهل سنت يعني صحيح بخاري  .برايمي شود

  : از پيامبر(ص) شنيدم كه فرمود  مي گويد:جابر بن سمره 
  ن قريش فقال كلهم، ولم اسمعها فقال ابي قال كلهم م ...بعدي اثني عشر اميرا يكون من 
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  .عنوان امير معرفي كرده اند باپس از پيامبر(ص) را  ع)( جا ائمه دوازده گانه  در اين
  به اين صورت بيان شده : مذكور در صحيح مسلم نيز حديث

  ا قال؟ قال: قال كلهم من قريش له لم اسمعها فقلت ألبي ماذثم قال ك اثني عشره خليفه  
  »نقباء بني اسرائيل  ةر كعداثني عش «در جاي ديگر بيان شده  و

  .پس از پيامبر(ص) معرفي شده اند (ع)ائمه دوازه گانه ،در تمام اين احاديث
جانشينان پس از پيامبر(ص) سؤال  و اوصيا و درباره خدمت پيامبر(ص) رسيد مردي يهودي

  چنين معرفي كرد:آنان را  ايشانكرد. 
  .لحسين وتسعه ائمه من صلب الحسينبعده سبطاي الحسن وا إن وصيي علي بن ابيطالب و 

  (ص) فرمود:حضرت ؛مرد يهودي از پيامبر(ص) مي خواهد كه نام آنان را بازگو كند
 شفرزند ،كه علي از دنيا برود  پس از اين فرزندش علي است و برود،زماني كه حسين از دنيا  

بعد از جعفر فرزندش  فرزندش جعفر است و ،دنزماني كه محمد دنيا را وداع ك ست ومحمد ا
 ،بعد فرزندش محمد وزماني كه محمد از دنيا برود بعد از موسي فرزندش علي و موسي و

حسن فرزندش محمد  پس از بعد از علي هم فرزندش حسن است و فرزندش علي است و
  .حجت خداوند است

   به زمان غيبت امام زمان آن گاهپيامبر(ص) وده بيان شده است. ابيع الماين حديث در كتاب ين
  مي فرمايد : كرده،  هم اشاره عج)(

  .ستم را از بين خواهد برد ظلم و داد خواهد نمود و دنيا را پر از عدل و ،زماني كه ظهور پيدا كند

  انسان كامل و حجت خدا
 ،ترين ركن وظايف پيامبر(ص)  مهم است.ه پيامبر ادامه را ،خالفت يا همان واليت ،از نظر شيعه
ترين وظيفه   مهم ؛ بنابراينتالي پيامبر(ص) باشند ،هاي كامل بود كه از نظر رتبه  تربيت انسان

  .له مي باشدأخليفه پيامبر(ص) نيز همين مس
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به تكامل  قابليت هاي ويژه اي براي رسيدنداراي  ،هر موجودي را كه خداوند متعال خلق كرده
انسان استعداد بالقوه اي  شود. براي مثال،ها شكوفا قابليت ست. اما براي تكامل يافتن بايد اين ا

كه اين استعدادها را كشف كرده،  باشند اوبايد مربياني در زندگي  اما داردرسيدن به تكامل  براي
ما را  - مادر  ژهويبه  - پدر ومادر  ،ند. در زمينه ماديعليت برساها را به ف  كمك كنند تا آن ويبه 

  .اما در زمينه معنوي ائمه اطهار(ع) پدران روحاني ما هستند ؛دنتربيت مي كن
غرايزي را قرار داده كه براي زندگي در دنيا  ،ساير موجودات خداوند كريم در وجود انسان و

 . تمام موجودات از صبح تا شب تمام تالش خود را به كار مي بندند، تا اين غرايزهستندضروري 
از  آن، موجودات عطا كرده كه طبق همهفطرتي را به  همچنين . خداوندزنده بمانند وكنند  را ارضا

 ،به عبارت ديگر ف كردن نياز خويش تالش مي كنند.طربراي بر ه ويافتبدو تولد راه خود را 
زماني كه يك  ،مثال رايب .زش را به او نشان مي دهديرت هر موجودي راه اشباع كردن غرافط
 ومي كند  ر او موجود است احساس گرسنگيطبق غريزه خوردن كه د ،وساله به دنيا مي آيدگ

  .دهد مي سوق فطرتش او را به سمت پستان مادر
 ،اما فطرت خداشناسي كه قابل تكامل است ؛حيوان مشترك است ميان انسان و ،بعضي از غرايز

   .تنها در انسان وجود دارد
ولي آموزد  ها مي راه اشباع كردن را به آن راهنما ه عنوان معلم وب ،حيوانات غرايز حيواني در 

  .معناي ديگري پيدا مي كند هيزها غر در انسان
     به تكامل باالتري دست شود،فربه تر تري بخورد و غذاي بيش هر چه حيوان براي نمونه،

انسان اين مساله در ،اما د استفاده از گوشت او مي باشدهدف از تكامل يك گوسفن چرا كه بد؛يامي
 زيغرا به تكامل برسند بايد تعديل گردند وبراي تعديلكه غرايز در انسان  براي اين.بر عكس است

تكامل هدايت  سعادت و اهرا به ر آدمي راهنمايي كه مربي و آن.نياز داردراهنمايي و مربي خود به 
 ؟ چه كسي است ،مي كند

  است:  وع هادي را براي انسان قرار دادهن ، دوخداوند
  انسان كامل پيامبران و .2          عقل  .1
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است  آدمينزله يك چراغ، روشنگر راه به م وجود انسان قرار داده كه  عقل را در ،خداوند
 گاهي .ر عقل در چه مسيري استفاده كنداز نو و برگزيداهي رادارد كه چه ر وبستگي به ا لبتهوا

 در و مي كند يا وهم، همراه شهوت و، ضبعقل را با قوة غ شود،كه متوجه  انسان بدون اين
ن عقل را بايد راهنمايي از جانب خدا باشد كه اي بنابراين،رود.  انتخاب مسير زندگي به بيراهه مي

) به تنهايي براي تكامل انسان كافي كدام از اين دو(عقل وانبيا هيچ كند. و در مسير صحيح هدايت
  نيستند.

اما اين  ها آورده اند، از جانب خداوند براي هدايت انساندستوراتي را  پيامبران ،مثالراي ب
احكام را  ها دستورات و انسانبرخي  ،از سوي ديگر.نيست واجب ،عاقلغير احكام شرعي براي

كه بشر به هيچ پيشرفتي از نظر علم وصنعت دست نيافته  دانسته اند مختص به گذشته اي
به  !مي پندارند بي نياز از اين احكام او را،افتههاي زيادي دست ي .وهم اكنون كه به پيشرفتهبود

  .بيراهه مي روند در نتيجه بهنند ومي ك يها تنها به عقلشان يعني عقل معاش تكلذ همين سبب،
هايي را  هاي مشركين بوده وكتاب افرادي را در تاريخ مشاهده مي كنيم كه پاسخگوي احتجاج 

بنابراين شد!هم متزلزل  رسيد كه ايمانشان به خدا يجاياند اما در نهايت كارشان به  نيز تأليف كرده
انسان  ،را به تكامل برساند. اين راهنما بايد راهنمايي وجود داشته باشد تا انسان براي عقل نيز
  آن هستند.مصداق  (ع)حضرات معصومينايشان پس از  و پيامبراكرم(ص) كامل است كه

 ها ائمه اطهار(ع) وپس از آن دف از بعثت انبيادرمي يابيم كه ه مطرح شده، با توجه به مسائل
 اين است كه بشريت را به سمت كمال سوق دهند. 

كه انسان را به راه راست هدايت كنند وسيله قرار  ائمه اطهار(ع) را براي اين پيامبران و ،خداوند
درون هر انساني در  و،رداط مستقيم هماهنگي و مطابقت دابا صر آدمي داده است. البته فطرت

پيامبران  خويش با صراط مستقيم آشنا است، اما گاهي انسان در تشخيص آن به خطا مي افتد و
  .خطرات راه را به او بياموزند و اشندپيمودن اين راه ب آمده اند تا راهنماي بشريت براي تشخيص و

    ش، از راهنمايان فيضا هادي حقيقي است و هر موجودي به اندازه سعه وجودي ،خداوند
از ساير موجودات  باال تر وجودي اشسعه  و ه شمار مي آيدبرد.انسان كه اشرف مخلوقات ب مي

  :  دارد دو حجت ،است
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  )پيامبران وائمه  ( حجت ظاهري .2      عقل )( حجت باطني .1
دارد، اهميت  به دنبال آن ائمه اطهار(ع) به عنوان هدايت كننده راه، بسيار و چه در بعثت انبيا آن 

نه تنها در زندگي اخروي بلكه  ،گيردتربيت معنوي است.اگر انسان تحت اين تربيت قرار ل وتكام
  به حقيقت اين آيه پي خواهد برد كه: در زندگي دنيوي نيز به آرامش بسيار زيادي خواهد رسيد، و

  73مئنُّ الْقُلُوبالَّذينَ آمنُواْ وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه تَطْ
   و دل هايشان به ياد خدا آرام ] كه ايمان آوردند تگان به سوى خدا ] كسانى [ هستند[بازگش

  .! دل ها فقط به ياد خدا آرام مي گيردآگاه باشيد  ،گيردمي

تا  ها پرسيده و سال پيش از انسان 1400اين آيه شريفه در حقيقت سؤالي است كه خداوند از 
  گيرند؟  ياد خدا آرام مي غيره ها ب ن سؤال مطرح است: آيا دلقيامت هم همي

الگوهايي هم از  و كردهواجب تكامل  پيروي از دين را براي رسيدن بشر به آرامش و ،خداوند
حتي اگر  ،ه در قرآن كريم نيز بيان مي شودك چنان .جنس خود انسان براي اين امر قرار داده است

ها را به شكل بشر در آورده سپس  آن ،امبر براي بشر مي فرستادخداوند مالئكه را به عنوان پي
                  .جدالي باقي نماند گونه بحث و جاي هيچ قرار مي داد تا الگو

ها  ند، آنركه علوم نظري را پشت سر گذا،هنگامي افرادي كه در رشته پزشكي تحصيل مي كنند  
با چشم  ،نظري خوانده اند صورت هبچه را  هر آن شكافي به آزمايشگاه مي برند ورا براي كالبد

 معلم ظاهري و ،خداوند كريم نيز براي بشر.كنند  عمل آزمايش ميدر خود از نزديك مشاهده و
بايد از الگوهايي كه خداوند به  ،زماني كه انسان احكام قرآن را فرا گرفت .باطني قرار داده است

ممكن نيست  ،صورت اين در غيرد، تا به تكامل برسد. نك پيروين راهنما براي او قرار داده عنوا
  بتواند به تكامل دست يابد. كه

قيامت انواري را براي هدايت بشريت قرار داده است كه  زمان خداوند از بدو خلقت انسان تا
كه در زمان پيامبر  تا اين ،است بوده خويش از قبلها كامل كننده راه پيامبر هر كدام از آن
  د:كامل شخداوند خاتم(ص) دين
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 ينَكُمد لَكُم لْتأَكْم مو74الْي        
  ز كامل كردم براي شما دينتان را امرو     

كه خود  (ع)ئمه اطهارند. اهستشريت الگو و راهنماي ب (ع)ائمه اطهار ،(ص)پس از پيامبر بنابر اين
  لذا ؛ي خود قرار داده اندالگو را (ص)از قرآن كريم تبعيت كرده وحضرت رسول ،ندهستانسان كامل 

  .معلمان تربيتي ما هستند 
 البته بايد ؛ددست مي يابت كند به تكامل باالتري تر تبعي هر اندازه كه انسان از اين الگوها بيش

  : شده گفته روست كه اينالگوي خود قرار دهد.از را وا بتواند انسان كامل معرفت داشته باشد تا به
  انه مات ميتة جاهليه عرف امام زممن مات ولم ي 

  مي ميرد. به مرگ جاهليت نشناسد،امام زمان خود راوهركس بميرد 
 و ساختند  ميها با دست خود بتهايي را   از جمله خصوصيات دورة جاهليت اين بود كه انسان

حال ببينيم چه وجه تشابهي ميان . از خالق حقيقي خود غافل بودند عبادت مي كردند وها را  آن
رگ دوران امام زمان را به منداشتن به ا آن دوره وجود دارد كه مرگ با معرفت اين دوره ب

  .جاهليت تشبيه كرده اند
در حقيقت از شناخت واسطه  ،اين است كه افرادي كه امام زمان خود را نشناسند در وجه تشابه

اند، پس به ه افراد ديگري را امام خويش قرار داد ،گونه تعقلي بدون هيچ فيض الهي غافل بوده و
 وادي به ،هر انساني به هر بهانه اي از معرفت امام زمان خويش غافل بماند تكامل هم نمي رسند.
امام  ،تنها فردي كه مي تواند راهنماي انسان براي رسيدن به تكامل باشد زيراگمراهي خواهد افتاد 

  .زمان او است
حال  .ها قرار داده است  راي انسانخداوند در هر دوره اي يك انسان كامل را به عنوان الگو ب

به عقل  اتكاتنها با  كند كه بدون پيروي از اين انسان كامل و تصوراگر انسان به هر بهانه اي 
با وجود  ،خداوند او را مجبور به پذيرفتن حق نمي كند ،خويش مي تواند راه تكامل را طي كند

او را نجات داده است كه با كمي  جلو گيري كرده و شكه به دفعات متعدد از گمراه شدن  اين
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خدا او را  ه باشد،برگمراه شدن اصرار داشت همچنانتأمل اين حقيقت را تصديق مي كند! ولي اگر 
در نهايت دود اين  صحيح است زندگي كند و پندارد  ميگونه كه  تا آن كند  ميبه حال خود رها 

  .آتش به چشم خود فرد فرو مي رود
به  ،ست اما اگر انسان گام به گام به دنبال راهنمايان الهي قدم برنداردرحم الراحمين اأ ،خداوند
 ؛مسير صحيح را طي كند و بازگرددراهي كه طي كرده  از در اين حالت بايد ؛خواهد افتاد گمراهي

تا آخرين لحظه از  حتي ها  انسان ي ازالبته اگر متوجه شود كه راه را بيراهه رفته است. زيرا بسيار
   .و از حقيقت دور شده اندتوجه نمي شوند كه بيراهه رفته عمر خود م
سي زندگي ائمه برر بنابراين ؛بايد ائمه اطهار(ع) را بشناسيم ،نيفتيم گمراهيكه به   براي اين

براي ما ضروري است تا بتوانيم با  اليت، علمي، سياسي، اجتماعي و...له وأمس اطهار(ع) از لحاظ 
مثال از لحاظ سياسي،  براي يتي و سير تكامل خود قرار دهيم.ربها را الگوي ت  اين بررسي آن

بهترين  ،ساير والي ها به مالك اشتر و ي ايشاننامه ها ع) در نهج البالغه و( امام علي خطبه هاي
البته نهج البالغه براي هر فردي در هر پست ومقامي بهترين  راهنما براي سياستمداران است.

بايد  ،درياي بيكرانه اي است كه براي استخراج مرواريدهاي درون آن وآيد   به شمار ميراهنما 
  ياد گرفت. را غواصي

ن و عترت را به عنوان راه آقر ،پيامبر(ص) يابيم كه  درميحديث شريف ثقلين  با دقت در
پيروي از آن دو گوهر گرانبها، به ما در صورت و  است سعادت و رسيدن به لقاء اهللا قرار داده

  راهي نخواهيم افتاد. ضاللت و گم
  تو خوشنود باشي و ما رستگار              چنان كن سر انجام كار  !خدايا



  

  جلسه سيزدهم

ی ی و ف حاظ عل ت از    قام اما
  

 وپردازيم فلسفي ب امامت از لحاظ علمي و درباره عقيده صحيحبه  در اين جلسه مي خواهيم
 را مطرح نمي كنيم بلكه مقام و معيني شخص ن بحثدر اي.كنيمرا به شما واگذار نتيجه گيري

يا يهودي نيز مي تواند در مطرح خواهيم كرد كه حتي يك مسيحي  اي گونهبه وظيفة واليت را 
هيم دمي ها را مد نظر قرار  فلسفه بعثت آن و رانبراي اين امرابتدا وظيفة پيامب .ن تفكر كندآمورد 

براي  چه كسي كه را لهأاين مس و.د نبوت مطرح خواهيم كردواليت را به عنوان امتدا ،پس از آن و
نسان غير متعصبي كه كالم هر ا زيرا .مي گذاريم عهده خودتانه ب ،است مناسب تر مقام واليت

هم باعث نوراني  و ودش مي  ، در اين حالت هم خودش نورانيمي پذيرد آن را ،شنودب حق را 
 .شدن ديگران مي شود

 حقيقي واليت را مد نظر ندارند اينمعاز  ،اهل سنتذشته در مي يابيم كه با توجه به مطالب گ
ون واليت ؤيك شأن از ش فقط ،كه خالفت حالي در ،ي خالفت مي داننداواليت را تنها به معن و

به آن نام خليفه  يمنمي توان ،اگر واليت را تنها از نظر خالفت مد نظر قرار دهيم و است
باشد كه داراي صفات مشترك با  (ص)مي تواند خليفه پيامبر كسي يراز نيم؛اطالق ك (ص)پيامبر
 .باشد ايشان

سياست  ،احكام بيان ،ي، تربيتتيعقيد( ص) از همه لحاظ( ضرت رسولكه ح  با توجه به اين
فقدان  جامعه اسالمي دچار نقص و آن حضرتبا رحلت  ،.) رهبر جامعه اسالمي بودند..و
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در  (ص)ادامه دهنده راه پيامبر تا اين جاي خالي را پر كند و بايد فردي باشد شد. پسشديدي 
 .افكار مردم باشد تصحيح عقائد و تربيت و

ظهور  پس با ؛جهان بيني زندگي مي كند طبق آنو او جهان بيني خاصي به انسان مي دهد  ،دين
  .ايجاد مي شودمردم تحوالت زيادي در  يرات ويتغ ،دين

در  چشمگيري راسال تحوالت  23در طي  ،عوث شدندص) مب( زماني كه حضرت رسول
سال تبليغ براي  23 ،خلقت انسان از ولي با توجه به هدف بسيار متعالي رقم زدندبرخي افراد 

 .تحقق اين هدف كافي نبود

عده اي با حضرت مهاجرت كردند كه  ،ص) از مكه به مدينه رفتند( كه حضرت رسولي هنگام
 ه شدندناميد »انصار«ص) ايمان آوردند كه ( در مدينه به پيامبر اي همعده نام گرفتند  »مهاجرين«

 .نام دارند »تابعين«اين افراد  آن گرويدند؛به  ،با اسالم آشنا شده هاگروهي بعدنيز 

 تابع همان ديني هستيم كه پيامبر و داريمبه دين اسالم ايمان  ما هم ،قرن 14هم اكنون پس از  
اما برخي از مسائلي كه هم اكنون بدان مبتال  .ها آورده بود  انسان ص) از جانب خداوند براي(

با  ،ندندرك مي كاز قرآن مردم اين زمان چه آن  ، وص) اتفاق نيفتاده بود( صر پيامبردر ع ،هستيم
فرزندان ما  ،هزاران ساله بسا پس از گذشت چ .ها در آن زمان بسيار متفاوت است  درك انسان

حتي به ذهن  اكنون برسند كه مفاهيم كامال شگفت آوري از قرآن بفهمند كهنيز به آن درجة علمي 
 .ما هم خطور نمي كند

آيا در آن  ؛بت پرستي بود اي اجتناب ازدر آن دوره بر با مردم (ص)پيامبرمبارزه  ،مثال رايب
سان ها بگويد كه اگر روزي ان  مي توانست به آن (ص)پيامبر عقول محدود مردم، وزمان با آن فهم 

 ؛چنين چيزي امكان نداشت بي گمان !؟خواهد بود چگونهاحكام نماز خواندن او  ،ماه سفر كند به كره
از سويي،  .نمي كردند كه روزي بشر بتواند كره ماه را فتح كند تصورآن زمان حتي  زيرا مردم
تري   بيش ، برخي قادر به درك مسائلدكن  مي تفاوتها با يكديگر   زماني عقول انسان هر چون در

 .ها نيز متفاوت بود  سطح پاسخ ،پاسخگويي به افراد مختلفدر  ؛ به همين سبببودند ديگران از

 و او آفريدهبراي  ،چه را كه بشر از لحاظ مادي براي رسيدن به تكامل نياز دارد  خداوند هر آن
     نياز بشر رااي  قرآن در هيچ زمينه واست كرده مبعوث  را نيز پيامبراني عقيده از نظر احكام و
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كند كه تصور يا  داشته باشد و نياز قانون و كتاب و رسول ديگريبه  سانتا ان بي جواب نگذاشته
مي شود اگر قرآن را به  گفته .باشد پاسخگوي نياز بشر قرآن نمي تواند ،قرن ديگر 20از گذشت پس 

هنوز حقايق بسيار  وحرف از آن براي مردم روشن شده  فقط دو ،در نظر بگيريم وف الفبامثابه حر
بيش از اين رشد نكرده  ها  انسانچرا كه عقول  ؛زيادي وجود دارد كه براي بشريت روشن نشده

 .است

مردم كليات را براي ايشان  و هبراي هدايت همه انسان ها بر پيامبر(ص) نازل شد بنابراين قرآن
ند كه بتوانند تفاصيل دين را بايد اماماني باش (ص)اين بين پس از پيامبر ولي در ه است،بيان كرد

پس از  ستييكي از اهدافي كه باي ر،به عبارت ديگ.زمان تبيين كنند ها در هر دوره و براي انسان
 .تفسير قرآن بود ،ص) دنبال مي شد( رحلت پيامبر

قبال هم . احكام شرعي كه بايد از قرآن استنباط شود؛ ديگر اين اهداف بيان احكام بود از جمله
 ص) پيش( ساليان پس از رحلت حضرت رسول در دوره ها و ،بسياري از مسائل كه يمبيان كرد

يا افرادي باشند كه بتوانند احكام اين مسائل را براي مسلمانان از  و بايد فرد آمده است؛ در نتيجه
 .قرآن كريم استنباط كنند

پس از  ايدب االت عقيدتي از جمله مسائل بسيار مهمي است كهؤس پاسخگويي به شبهات و
 ،انجام شود.ص) براي آن گروهي كه به دين اسالم گرايش پيدا كرده اند(رحلت حضرت رسول

، ايشان يا پس از رحلت ص) و( ه در تاريخ نيز مي خوانيم در زمان حضرت رسولك چنان
 االت وؤس ،گاه براي يافتن حقيقت يهوديان گاهي براي احتجاج و ويژه هاي مختلفي به گروه

كه  پاسخ دهدها  آن به ي مي توانستفقط كس و ار پيچيده اي را مطرح مي كردندشبهات بسي
 .نسبت به قرآن كريم علم وافري داشته باشد

ها دين را به خوبي  اين بود كه انسان ،از جمله مشكالتي كه در مورد اديان الهي پيش آمد
وجود آمد ه در دين ب آگاه، آگاهانه يا ناخودهاي بسيار زيادي بدعت شبهات و؛درنتيجه نشناختند

كتاب مشترك در بين همه اما باتوجه به اين كه  .فرقه هاي مختلف گرديد مذاهب وباعث ايجاد  و
بيايد وجود ه ب اه نآگونه تفرقه اي بين  نبايد هيچ ،آن هم قرآن است تنها يك كتاب و ،مسلمانان

  در قرآن كريم نيز مي خوانيم : .كه باعث ايجاد مذاهب گردد
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 تَفَكَّرُونَوي ملَّهلَعو هِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكْرَ ل ك75أَنزَلْنَا إِلَي 

و قرآن را [ هم ] به  ،[همه پيامبران را ] با داليل روشن و كتاب هاى آسمانى [ فرستاديم ]
ايتشان ] به سويشان نازل چه را كه براى [ هد كه براى مردم آن به خاطر اين ،سوى تو نازل كرديم

 چه را به حق نازل شده ] بينديشند. كه [ در پيامبرى تو و آن شده بيان كنى و براى اين

ع) وظيفه ( اهل بيتايشان اما پس از رحلت  ؛را نشان مي دهدر(ص) وظيفه پيامبمذكوره آيه 
به  و ستندص) ه( امبروارثان علم پي ؛زيرا كه آن هاها انجام مي دهند تبيين قرآن را براي انسان

 ع) از خود چيزي نمي گويند وهر آن( دقت كنيد كه اهل بيت .( جامع دارند قرآن علم كامل و
فردي كه مي خواهد قرآن زيرا است )  (ص)وكالم رسول اعظماز قرآن كريم  ،چه اظهار مي كنند

 هل بيت عصمت واين ا را بشناسد و آن متشابه بايد آيات محكم و ،را براي ديگران تبيين كند
   .آيات قرآن دارندازطهارت هستند كه شناخت كافي 

  نگاهي به تاريخ
وظيفة  عهده دار از آن جهت كه را ص)( زندگي حضرت رسول سري به تاريخ بزنيم و حال

 مرور كنيم : هستنند به اختصار سنگين رسالت 

ل از بعثت سا 540 حدود كه در مكه به پيامبري مبعوث شدند زماني ص)( حضرت رسول
 .هيچ پيامبري مبعوث نشده بود يعني مدت زمان زيادي و ؛مي گذشت خودشانقبل ازآخرين پيامبر 

      ها حتي از اخبار  برخي آن و متعصب بودند بسيار جاهل و ،در آن زمانحجاز مردم 
 ،هاي بدوي ع) هيچ اطالعي نداشتند.در ميان اين انسان(ع) وحضرت موسي(حضرت عيسي
ها را از بت  آن او.يتيم است ثروت دنيايي بهره اي نبرده و بوت مي كند كه از مال وفردي ادعاي ن
ها را به  آن ود دان مي را حرام ،كشتن دختران؛به خدا پرستي دعوت مي كند پرستي منع و

هاي عرب جاهل را از همه  اين پيامبر وظيفه دارد انسان ،درحقيقترهنمون مي شود.  ها  زيبايي
 .صاحب فرهنگ گرداند ها را متمدن و آن و هدد غييرنظر ت
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 اند، بلكه گاه بت پرست نبوده خاندانش هيچ و پيامبر گرامي اسالم)( است اين فردگفتني 
جاهالن  بوده اند؛به همين سبب هيچ گاه به رفتارهاي شرم آور ع)(همواره بردين جدشان ابراهيم

 بزرگان و اين خاندان ازنزديك نشدند. زنده به گور كردن دختران و... بت پرستي، عرب از جمله 
  .بودكعبه دار خانه ص) كليد( جد بزرگوار پيامبر و ندمكه بود سرشناسان

البته  ،بت هاي زيادي را در كعبه قرار داده بودند مشرك بودند و غلبا ،مردم مكه در آن زمان
مدتي به دست فرد ه هر داري خانه كعبكليد به روش خاصي اعمال حج را نيز به جا مي آوردند و

ها در   كه يكي از شب بودفردي  ،دار كعبه بودنديدكه كل يدر ميان افراد ،براي مثال .خاصي بود
  !داد شراب به فرد ديگري بشكهداري خانه كعبه را به ازاي چند كليد ،حالي كه مست بود

دوره  آندر  .العرب در آن زمان بودجزيرة درك وضعيت نابسامان  راياين توضيح مختصري ب
نبود جز  سرداد؛ او كسييكتا پرستي  توحيد و گبان فردي برخاست و ،مردم جاهل آندر ميان  و

  .ص)( حضرت محمد
پس از اين  نهال اسالم را كاشت و ،ت شبانه روزياسال زحم 23پيامبر گرامي اسالم در طي 

 هايمواره خطراما ه ؛. سرايت كرد.يمن و. ،حبشه ،اسالم از مكه به مدينه ،همه تالش وكوشش
  .مسلمين را تهديد مي كرد اسالم و ،بسياري

فتح مكه از  هنگامكه  بودند مشركيني العرب و ةمسيحيان جزير يهوديان و ،از جمله دشمنان
از همه حساس تر منافقيني بودند كه به ظاهر همراه  اسالم آورده بودند و ،ترس جان خود
ها با اقتدار   تمام اين گروه يت نكرده بود.مان به قلبشان سراولي اي شدهص) ( حضرت رسول

به ها   اجداد آن جا كه بسياري از پدران و  اما از آن ؛به ظاهر تسليم شده بودند ،مسلمانان اسالم و
 ها بود  بارزترين افراد در جنگ ن وتري  ع) كه از شجاع( امام علي ويژهبه  ( مبارزان مسلمان دست

تنها دل  و اشتندد دل در ع) را( خصوص عليبمسلمانان  م وهمواره كينه اسال ،ند) كشته شده بود
ديگر  ها بار  آن و شود  مياسالم نيز نابود  ،ص)( اين بود كه با رحلت حضرت رسولشان خوشي

  .گردند  بازميبه گذشته شان 
  :مي فرمايدقرآن كريم در باره اين گروه 
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...قُولُونَ أَمرٌ يشَاع صنَّتَرَب بِه بير 76نُونِالْم 

 آمدن و روزگار تلخ حوادث برايش كه است شاعرى او:  گويند مي كه مغزانند سبك اين بلكه
   .بريم مي انتظار را مرگش

براي پايان يافتن  ص)( ار مرگ حضرت رسولتظيعني افكار خام اين افراد باعث شد كه در ان
  .اسالم باشند

رشد فكري رسيده بودند كه قادر باشند مسلمانان به اين حد از  وفات پيامبر(ص) آيا در زمان
 ورسانند،  ثمره را بمتعالي  اهداف واال وبري كنند ص) ره( جامعه اسالمي را پس از رحلت پيامبر

بايد فردي عهده دار اين جايگاه  (ص)پس از پيامبرلذا ! ص) باشند ؟( ادامه دهنده راه پيامبر
 كند؛به خوبي جامعه اسالمي را هدايت  و بتواند ويژگي هاي خاصي داشته باشدحساس شود كه 

  بودند. ويژگي هامتاسفانه اكثر افراد در آن زمان فاقد اين 
ع) را به واليت ( ص) به فرمان خدا امام علي( زماني كه در روز غدير حضرت رسول

  نازل شد:ريفه ش اين آيه ،وجانشيني خود منصوب كرد
موالْي سئينَ ين كَفَرُواْ الَّذي مدكُمفَالَ ن مهنِ تَخْشَواخْشَوو موالْي لْتأَكْم لَكُم ينَكُمد تمأَتْمو 
كُملَيي عتمعن يتضرو لَكُم الَمينًا اإلِس77د 

من  اند ؛ بنابراين از آنان مترسيد و از امروز كفرپيشگان از [شكست] دين شما نااميد شده
و فرمانروايى  السالم به واليت و امامت و حكومت طالب عليه بن ابى امروز [با نصبِ على .بترسيد

 كردم. و نعمتم را بر شما تمام ،بر امت] دينتان را براى شما كامل

 ص) از بين نرفته( در حقيقت آيه شريفه بيان مي كند كه دين اسالم با رحلت حضرت رسول
 .استمرار خواهد يافت ،دهص) بو( به دست كسي كه در همه حاالت همراه پيامبر و است

چه پس از رحلت  چه در زمان حيات و - هر پيامبري داراي ولي يا اوليائي ،ه قبال گفتيمك چنان
تورات وانجيل ) تحريفاتي ( تب آسمانيكله مي بينيم كه در أاما با وجود اين مس .سته ابود - خود

 است. هصورت گرفت

                                                            
  30سوره طور، آيه  76
  3سوره مائده آيه  77
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همواره بايد كساني باشند  ،ها است  ت براي انسانجاويدان تا قيام يدين ،جا كه اسالم  از آنولي 
 .يابد شند تا دين اسالم همچنان استمرارقرآن با كه حافظ دين و

از  عده ايص) در زمان حيات خويش نيز شاهد برخي نافرماني ها توسط ( حضرت رسول
 مونه،. براي نمي دادند نيز س از رحلت خودرا پ احتمال اين سرپيچي و گمراهي صحابه بودند و

پيروز ص) براي هر گروه جايگاه خاصي در نظر گرفته بود تا برسپاه دشمن ( پيامبر ،داحدر جنگ 
   مشركين شايعه كردند كه پيامبر ،كه مسلمانان در جنگ به پيروزي رسيدند  . اما پس از اينشوند

اي هم بر برخياين امر باعث سرپيچي عده بسيار زيادي از سپاهيان شد و و هص) كشته شد(
اين باعث شد كه سپاه اسالم با شكست غير قابل  جايگاه خود را ترك كردند و ،غنائم رسيدن به

 .دشوجبراني روبرو 
علم كافي نسبت به  از ايمان و ها  يعني آن ؛بيانگر ميزان ايمان مسلمانان بود ،اين گونه مسائل

ادامه را بدون راهنما  ايشانراه  توانستند  نميص) (پس از رحلت رسول اكرم ودين برخودار نبودند 
گيرد كه از لحاظ بايد فردي رهبري امت را بر عهده  ،براي پايداري واستمرار اين نهضت پس .دهند

علم كافي  ،از سوي ديگر شده و (ص)قدردان زحمات پيامبر تا بتواند متحمل و اشدايمان بسيار قوي ب
 .ند از اصالت دين به خوبي محافظت كندتوابه قرآن و... داشته باشد تا  فروع دين و به اصول و

 بايد معصوم باشد و اوچون  ؛دشواين فرد بايد از جانب خداوند تعيين  ،تر  از همه مهم
تنها خداست كه از ايمان قلبي هر  كس جز خداوند نمي تواند عصمت فردي را بداند و  هيچ

 وليت عظيمؤين مسارا براي ين فردي چنتنها خداست كه مي تواند  ،بنابراين .آگاهي داردانساني 
از نظر شيعه  .ص) معرفي شد( در روز غدير توسط پيامبر فرداين  ،اعتقاد شيعهبه  .انتخاب كند
 ،شهادت تاريخه بشود و وليت ؤعادل ترين انسان بايد عهده دار اين مس وداناترين  ،شايسته ترين

 جمع بود. تمام اين صفات در علي بن ابيطالب(ع)

  ؟ امام وجود دارد چه فرقي ميان پيامبر و كه :  آن اين لي مطرح مي شود وجا سؤا  در اين
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  فرق بين پيامبر و امام
عالوه براين صاحب كتاب  ،وحي نازل مي شود اوبر  پيامبر مؤسس يك شريعت است و

 .را ندارد ويژگي هايك از اين   ولي امام هيچ ؛آسماني است

بايد دين را  عه اسالمي از همه لحاظ است ومجا رهبري حكومت و و دار اداره  عهدهپيامبر 
  .براي مردم تبيين كند

 در قرآن بيان شده و ،ز داردنيا ،چه انسان براي رسيدن به تكامل كه هدف خلقت است آن
برخي از اين مسائل كلي در  .سال را به شكل كلي براي مردم بيان كردند 23در عرض  (ص)پيامبر

جامعه بدان هنوز چرا كه ؛ چنين نبود اما اكثر مسائل اين ،شدبه تفصيل بيان ص) (زمان پيامبر
قرآن و....  اخالق و بيان كننده احكام واسالمي، پيامبر عالوه بر رياست جامعه .نيازمند نشده بود

 .از همه لحاظ سرپرستي مردم را بر عهده داشت ها از درون شد و تغيير انسان تربيت و باعث و ،بود

تبيين قرآن  ،زمامدار جامعه اسالمي نيست بلكه عالوه براينفقط فه پس از نظر شيعه خلي
چگونگي  بيان شده اما "اقم الصالة  "در قرآن حكم  براي نمونه، .نيز بر عهده دارد را واحكام

ها با هواپيما نيز مسافرت مي كردند  اما آيا در آن زمان انسان ؛بيان كردند (ص)انجام آن را پيامبر
 !؟اندن در هواپيما را بدانندماز خوتا حكم ن
ي مسلمانان به يدر جاها و بر احكام دين نيستمسلّط شده كه  (ص)فردي جانشين پيامبر ،حال

  !از روش قياس استفاده مي كرد ؛در نتيجهمسائلي مبتال مي شدند كه نمي توانست پاسخگو باشد

  خالصه 
جانشين پيامبر بايد مانند . ستمشترك ا بر(ص)امپيون با ؤدر برخي از شامام  ،طبق نظر شيعه

انتخاب  .داراي مقام عصمت باشد ،سنت بوده قرآن و ها نسبت به كتاب و  پيامبر داناترين انسان
از  امكد  اما طبق نظر اهل سنت كه هيچ .توسط خدا صورت مي گيرد ،واليت نيز مانند نبوت

 .خورد  اواني برميمي به مشكالت بسيار فرجامعه اسال دانند،  ميشرط نرا  مذكورموارد 
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 ،وري رومتامپرا :دشمن بسيار قوي تهديد مي كرد سهمسلمانان را  اسالم و ،ه گفتيمك چنان
در روز فتح مكه به  ها  آن. اسالم را از درون تضعيف مي كردندكه  تر از همه منافقين  مهم ايران و

از اين منافقين كه دشمن . يكي ندد اما كينه اسالم را همچنان در دل مي پرورانددنظاهر ايمان آور
تيك هاي فرزندش معاويه از تاك و او .سفيان بودابو ،ص) بود(پيامبر مسلمانان و سرسخت اسالم و

ظاهري  مسلمان شدنپس از  براي از بين بردن اسالم استفاده مي كردند و گوناگونيسياسي 
  .يابنددست  به اهداف پليد خودتا  كندجامعه اسالمي را از درون تضعيف  درصدد بودند

  !؟معه اسالمي را بدون رهبر رها كندص) جا( ممكن بود پيامبر ها،وجود تمام اين خطربا آيا 
  ال را به شما واگذار مي كنيم تا با مراجعه به عقل و منطق آن را دريابيد.ؤپاسخ به اين س

  توفيق درك حقايق را عنايت بفرما. به ما !خدايا 
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	چهاردهمجلسه  

ر   تآن و 
   

       ا از دو منبع گرانبهادين خود رهمه ما مسلمانان  ،قرن از ظهور اسالم 14پس از گذشت    
  :مي شناسيم

گاه تحريفي در آن صورت   چرا كه هيچ ؛كه تا روز قيامت براي ما سند هستند آيات قرآن ،اول
   78 ونَلَحافظُ لَه وإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحنُ إِنَّا :نخواهد گرفت

 هستيم.]  زوال و تحريف از[  آن نگهبان ما يقيناً و ،كرديم نازل را قرآن ما همانا

   .براي ما برجاي مانده است (ص)از پيامبر گرامي اسالم كه احاديثي سنت و ،دوم و
را مورد بررسي قرار دهيم  (ص)در اين جلسه مي خواهيم ميزان اهميت سنت واحاديث پيامبر

يا  كه اين حديث از پيامبر به ما رسيده و ندانيمصحت حديثي شك داشته باشيم اگر در ببينيم  و
  .چگونه بايد رفتار كنيم ،نه

معلومات عام از  و محدود به برخي ص) بسيار ناچيز( حضرت رسول ازما شناخت متأسفانه 
ز چند ا ،يا بر صفحه كاغذ بنويسيم كه اگر بخواهيم آن را بيان كنيم و ايشان استزندگي شخصي 

                                                            
9سوره حجر، آيه  78  
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نزد حضرت حق  پيامبر(ص) عظيم جايگاه از مقام تربيتي و بنابراين ؛گذارد  نمي صفحه پا فراتر
 .تعالي بي خبريم

به ائمه نيز  ،ها نياز به پيامبران دارند  به همان دالئلي كه انسان گفتيمدر جلسات گذشته 
اين  و ماند  مانده و نمينرهبر  بدونگاه   ي هيچبشره براين عقيده است كه جامعه شيع .نيازمندند

  .امر براي ايجاد هماهنگي در هدف خلقت است كه وجود حجت الهي را ايجاب مي كند
بي  .هدف خلقت محقق نخواهد شد ،اگر حجت الهي در روي زمين نباشد ،به عبارت ديگر

ها را به آن هدف خلقت برساند   اين رهبر جامعه است كه بيش از هر كس مي تواند انسان گمان،
 .احاديث بسيار زيادي وجود دارد كه اين كالم را ثابت مي كند و

  ؟يا رهبر باشد ع) پرسيد : آيا ممكن است زمين بدون امام و( شخصي از امام صادق
   .: خيرفرمودع) ( امام صادق

 ؟همزمان دو امام باهم امامت كنند ممكن است در روي زمينآيا آن شخص پرسيد: 
ديگري  در ادامه فرمود: در اين حالت تنها يكي از آن دو امام و امام بازهم پاسخ منفي داد و

 كردند،چيزي به دين اضافه  كسانيگاه زمين از امام خالي نمي شود تا اگر   هيچ .مأموم خواهد بود
  .استاو حافظ دين  ونند،كنيا چيزي را از دين كم  و ،ها را به حق باز گرداند  آن

كه دو امام همزمان  ع) مي بينيم( امام حسين ع) و( حسنمصداق اين حديث را در زندگي امام 
تا بعد  ع) تحت طاعت اوست.( حضرت حسين اما امام حسن(ع) امام است و ؛زندگي مي كردند

امام  امامِ ،يعني امام حسن(ع) ؛نوبت به امامت امام حسين(ع) مي رسد امام حسن(ع)،از شهادت 
  حسين(ع) است.

 مي فرمايد : حديث ديگري نيز وجود دارد كه

 ان االرض ال تخلو اال وفيها امام، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم ،همكي ما إزدادوا شيئا رد 

  :ع) مي فرمايد( امام صادق
   رام ويدعوا الناس الي سبيل اهللا ما زالت االرض اال وهللا فيه الحجه يعرف الحالل والح 

 .حال وآينده است ،شتهنشان استمراريت امر در گذ ،عبارت مازالت در حديث فوق
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به  .ص) است( رهبري بعد از رحلت حضرت رسول ي خالفت واپس امامت در تشيع به معن
يازده فرزندش(ع) يكي پس از ديگري جانشين  ع) و(، عليپس از پيامبر(ص) ،شيعهاعتقاد 

بر براي خود ص) هستند ولي اهل سنت براين عقيده هستند كه پيام(منصوب پيامبر اسالم
  .انتخاب نكرده است يجانشين

قرآن هيچ  آيا مي توان گفت مسلمانان در درك مفاهيم .قرآن است ،اساس برنامه هاي اسالم
ص) ساليان متمادي در ميان مردم ( كه پيامبر  ؟ قبال هم بيان كرديم با ايناختالفي پيدا نمي كنند

بازهم  ،مطلب است آيه وضو نيز با صراحت بيانگر اين ها وضو مي گرفت و  در بين آن بود و
 !ين امر ساده با هم اختالف دارندهم دربارهمسلمانان 

زياد  ها  آناين است كه اختالف بين مفاهيم قرآن در ميان  وضعيت مسلمانان گواه بر تاريخ و
در فهم  ها  رفع اين اختالف ايچه كسي را بر (ص)بايد ببينيم پيامبر ابا توجه به اين معن .است

 .استمعاني قرآن گماشته 

رفع  تبيين مفاهيم قرآن و رايدليل عقلي بر ضرورت وجود فردي ب يله نوعأپس اين مس
يك پاسخ براي گروهي است كه قائل هستند قرآن ما را كفايت  اختالفات در ميان مردم است و

 .همه افراد قادر به درك مفاهيم قرآن نيستند ،ه مي بينيمك  مي كند و چنان

 ،سرپرست مردم باشد ي بدون وجود رهبري كه بتواند راهنما وهيچ جامعه ا از سوي ديگر،
ها را   داراي رهبري هستند كه آن ،هاي مختلف حتي اگر بر حق هم نباشند  گروه دوام نمي آورد و

  .در رسيدن به هدفشان راهنمايي مي كند
ي كه ي كه بر عهده داشتند و زحمتهاي  تبه مسئولي با توجه ص)(حال مي خواهيم ببينيم پيامبر

 و ؟شيني براي خود انتخاب كرد يا خيرجان ،سال تبليغ خود براي مسلمانان كشيدند 23در طي 
جانشيني را براي خود انتخاب ص) (اگر بگوييم پيامبر .اين جانشين چه كسي بود ،اگر انتخاب كرد

 .مي رسد انسان به يك معناي حقيقي ها،  پرسشبا يافتن جواب اين  .بدانيمرا  آندليل  نكرده، بايد
  .از داليلي استفاده مي كنيم كه اهل سنت نيز آن را تأييد كرده اند بحث را با ادله مذهب شيعه آغاز و
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 (ص)كنند كه پيامبر  مي ثابت ،ص) و آيات قرآن( شيعيان با استفاده از برخي احاديث پيامبر
سپس به بررسي  وابتدا سراغ روايات مي رويم  معرفي كرده است.پس از خود جانشيني را براي 

  موضوع در آيات قرآن مي پردازيم.
  ست كه :ا دليل اين امر آن

 داد : دستور ها  ع) به آن(امام علي ،ابن عباس براي احتجاج با خوارج مي رفتند وقتي

  جهين تقول ويقول وحاججهم بالسنه فإن القرآن كمالٌ ذوو ،ال تخاصمهم بالقرآن
  .را بيابيم (ص)ارزش قول پيامبر ان اهميت وميز ،حال مي خواهيم در ميان آيات قرآن

پيروي  (ص)از دستورات پيامبر است تادر آيات متعددي عموم مسلمانان را دعوت كرده قرآن 
در ميان  (ص)ي كه پيامبريها  ها و قضاوت  به عموم مؤمنان نيز دستور داده شده كه از فرمان كنند.
چرا كه همة  ؛پيروي كنند است، ) انجام دادهص( ايشانهر برنامه عملي كه  ها كرده و از  انسان
 .ها مانند وحي آسماني هستند  اين

 مرِهنْ أَمرَةُ ميالْخ مكُونَ لَهرًا أَن يأَم ولُهسرو نَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهؤْملَا منٍ وؤْمما كَانَ لمصِ وعن يمو 
ضَلَّ ضَلَالًا م فَقَد ولَهسرو 79بِينًا اللَّه 

آنان در و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد هنگامي كه خدا و پيامبرش كارى را حكم كنند براى 
اً به صورتى آشكار گمراه يقين ،و هركس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند ؛كار خودشان اختيار باشد

 .شده است

 .يت را از بين ببردهاي جاهل  اين آيه زماني نازل شد كه قرآن كريم مي خواست يكي از سنت
خواندة حضرت نيز به شمار ص) كه فرزند(كي از اصحاب پيامبري - ماجرا از اين قرار بود كه زيد 

طبق رسمي كه جاهليت  ص) ) را طالق داد و(دختر عمه پيامبر(همسرش زينب -  مي رفت
قرآن كريم  نبنابراي .آوردند  به شمار ميهمچون فرزند خود  از همه لحاظ خوانده رافرزند ،داشتند

ص) مأمور شد كه با (حضرت رسول ،به فرمان خداوند سعي داشت كه اين قاعده را بشكند و
 .زينب ازدواج كند

                                                            
36، آيه سوره احزاب  79  
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چرا كه عروس يك خانواده بر پدر  ؛چنين امري در زمان جاهليت حرام به شمار مي رفت
صورتي كه  در بينجامد؛طالق  حتي اگر اين ازدواج به جدايي و ،همسر خود محرم واقع مي شود

  .تمام اين احكام بر همسر پسر خوانده جاري نمي شود
  وقرآن در آيه اي نيز مي فرمايد : 

 80شَيء عليما ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيينَ وكَانَ اللَّه بِكُلِّ  

و خدا به  ؛رستاده خدا و خاتم پيامبران است ولى ف ،مردان شما نيستپدر هيچ يك از  ،محمد
 هر چيزى داناست.

 ،دراين آيه .يك حكم عام است سوره احزاب، 36در آيه  حكم ،با توجه به مطالب گفته شده
به  نكردن لزوم اعتراض ،هدف آيه به امر خداوند پيوند داده شده و (ص)رسول حضرت حكم

 در آيه اي ديگر مي فرمايد :  .استص) ( رسول حكم خدا و

  81منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًا 
 با حسابش[ برتابد روى كه هر و كرده اطاعت خدا از حقيقت در ،كند تهر كه از پيامبر اطاع 

 .نفرستاديم ]كنى حفظشان فجور و فسق از اجبار طور به كه لشاناعما[ نگهبان آنان بر را تو ما] .ماست
 در حقيقت از خدا اطاعت كرده و ،ص) اطاعت كند( كسي كه از پيامبر گويد  ميآيه نيز اين 

يعني سر پيچي از امر رسول به  .ول انحراف او نيستؤمس پيامبر(ص) ،كسي كه اطاعت نكند
    :رمايدمي ف يآيه ديگر .معناي انحراف از حق است

 فَرُدوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منكُم األَمرِ وأُولي الرَّسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا  
  82تَأْوِيالً وأَحسنُ خَيرٌ ذَلك اآلخرِ والْيومِ بِاللّه تُؤْمنُونَ كُنتُم إِن والرَّسولِ اللّه إِلَى

 اهل از امامان كه[  خودتان امر صاحبان و پيامبر از] نيز[ و كنيد اطاعت خدا از!  ايمان اهل اى
 و احكام از[  چيزى درباره اگر و .كنيد اطاعت]  ندهست عصمت مقام داراى پيامبر چون و بيت
 فيصله براى[  را آن ،داشتيد نزاع]  پيامبر از پس جانشينى و حكومت و معنوى و مادى امور

                                                            
40سوره احزاب، آيه   80  
8سوره نساء، آيه   81  
59سوره نساء، آيه   82  
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]  دادن ارجاع[  اين ؛ دهيد ارجاع پيامبر و خدا به ،داريد ايمان قيامت روز و خدا به اگر]  يافتنش
 است. نيكوتر عاقبت نظر واز بهتر شما براى

 «: در ادامه مي فرمايد .ي ارائه شديها  اولي االمر بحث پيامبر و در مورد سلسله اطاعت از خدا و
 .مراجعه كنيد (ص)به پيامبر ،اگر بر سر مسأله اي اختالف داشتيد ؛»شَيء في متَنَازعتُ فَإِن

  :مي فرمايد در حالي كه ؟است محدود يص) داراي عمر( آيا قرآن نمي داند كه پيامبر
 إِنَّك تيم مإِنَّهتُونَ وي83 م   

 .ميرند مي هم آنان قطعاً و ميرى مي تو ترديد بى
سنت تا  چرا كه قرآن و ؛ص) است( مراجعه به سنت پيامبر ،مقصود ت؟چيسپس مقصود  

 .االمر نيز براي رسيدن به اين حقيقت بيان شده است  اطاعت از اولي قيامت باقي هستند و

 بيان كرديم : (ص)اهميت سخن پيامبر دربارهسه آيه  كنونتا

 يعصِ ومن أَمرِهم منْ الْخيرَةُ لَهم يكُونَ أَن أَمرًا ورسولُه اللَّه قَضَى إِذَا مؤْمنَةٍ ولَا لمؤْمنٍ كَانَ وما 
اللَّه ولَهسرو بِينًا ضَلَالًا ضَلَّ فَقَد84 م 

 85حفيظًا علَيهِم أَرسلْنَاك فَما تَولَّى ومن اللّه أَطَاع فَقَد الرَّسولَ يطعِ منْ 

 فَرُدوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منكُم األَمرِ وأُولي الرَّسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ آمنُواْ ذينَالَّ أَيها يا  
  86 تَأْوِيالً وأَحسنُ خَيرٌ ذَلك اآلخرِ والْيومِ بِاللّه تُؤْمنُونَ كُنتُم إِن والرَّسولِ اللّه إِلَى

در  را گمراهي وگناه شمرده است و ر(ص)فرمان پيامب ر نظر در برابر سخن واظهادر آيه اول 
براي رفع   به اطاعت از پيامبر همدر آيه سوم . اطاعت از خدا مي داند را اطاعت از پيامبر ،آيه دوم

بيان نشده  يگونه اختالف مهچرا كه در قرآن دستور صريحي براي رفع ه؛ داده دستور اختالفات
  .رجوع داده است (ص)ان را به پيامبرومسلمان

                                                            
   30سوره زمر، آيه 83
  36سوره احزاب، آيه  84
  80سوره نساء، آيه  85
  سوره نساء، آيه    86 59
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 مي دهد اما » هاقم الصال «قرآن دستور نماز خواندن را به صورت  ،ه قبال هم گفتيمك  چنان
بنابراين  مراجعه شود. (ص)تعداد ركعات هر فريضه بايد به پيامبر شيوه نماز خواندن و درباره

 مراجعه كنند.ص) (بايد به پيامبر ،ندرجانشيني اختالف دا امري مانند خالفت و اگر در مسلمانان
براي  و خود چه فرماني را صادر كرده استص) در مورد جانشيني پس از (ببينيم پيامبرحاال 

 .ما را به چه كسي هدايت مي كند ،برداشتن پرده ابهام از آيات قرآن

 هدايت ص) مبني بر رفع اختالف و( ي از حضرت رسولمتعدداحاديث در جلسات گذشته  
در اين جلسه يكي ديگر از اين احاديث  .بيان كرديمحقيقت  ها به سوي حق و  راهيابي انسان و

 .كنيم  ميبيان را معروف 

از موارد  يكه در بعض  با اين ند وه احديث ثقلين را در موارد مختلفي بيان كردپيامبر(ص) 
طبق اين  .دسخن مي گوين همگي از يك حقيقت واحد ،كنند تفاوتممكن است الفاظ باهم 

 : است ص) فرموده( پيامبر ،بن ارقم نقل شدهروايت كه از زيد
  ...كتاب اهللا و عترتي،الثقلين اني تارك فيكم  

در كنز  44ص  874اين همان حديث  مي كند و نقلبن ارقم اين حديث را ترمذي نيز از زيد
 .العمال جزء اول است

 :به حديث اضافه شده كه  طبق نقل طبراني اين قسمت
 فال تقدموها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلموهما فهم اعلم منكم 

در احكام الهي  تغييراتي و اند رحيم تر شده علم وأنعوذ باهللا) ( خدا از پيامبر و ،متأسفانه برخي
  .ايجاد مي كنند

ص) نقل ( براين حديث را سي نفر از پيام ،طبق گفته يكي از دانشمندان اسالمي به نام ابن حج
اين  ديگران هم ام سلمه و، رافعالبته ابوذرغفاري، ابو .ابوهريره است ها  آنيكي از  كه كرده اند

 .حديث را بيان كرده اند

وپس از  ،روز غديرخم ،در حجه الوداع وز عرفهص) در مواقع مختلفي از جمله ر( پيامبر اكرم
 ،خود در حالي كه اتاق پر از جمعيت بوددر خانة  و ،بازگشت از طائف در مدينه در باالي منبر

اهل  قرآن و( آيا مي توان اين دو عنصر مهم جاري ساختند. يشبر زبان مبارك خورا اين حديث 
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را بر عهدة رها كرد واجراي احكام  ،هستند امتمايه هدايت  (ص)كه طبق بيان پيامبر را ع))( بيت
  ؟!رفت غير متخصصغ افراد سرا ،براي درك آيات متشابه و ادافراد ديگري قرار د

	؟ي تمسك به اهل بيت چيستامعن
اينان طبق اين حديث، لف اهل بيت وعترت هستند كه يا مخا ،قوانين اجرا كنندگان احكام و

 (ع)ي تمسك به اهل بيتاهستند كه اين همان معن (ع)يا موافق خط اهل بيت گمراهند، و يافراد
چون در صورت جدا  ؛وانند از عترت فاصله بگيرندمسلمانان نمي ت ،اساس حديث ثقلين بر .است
  .د شدنيت به هالكت دچار خواهم وتخلف ) در نهادتق ( شدن

گرانبها در  گوهراهل بيت را به عنوان دو  ص) قرآن و( اين نكته نيز قابل توجه است كه پيامبر
ديگري  ي وقانون اله ها كالم خدا و  چون يكي از آن است؛ هدر يك سطح قرار داد كنار هم و

 مي دانيم كه طبق قانون و. به ثمر رسانان كالم خدا هستند مجريان و حاميان و مفسران و غان ومبلّ
نتيجه نرسيدن ديگري مثابه به رها كردن يكي به  زيرا؛ اين دو را از هم جدا كرد توان  ، نمييعقل

از همه  ،.و. (ص)ع) از لحاظ طهارت، علوم قرآن، علم به سنت پيامبر(چون اهل بيت.است
 ص)(حضرت رسولدر دامن  ص)(قبل از بعثت پيامبر حتي ع)(امام علي گرفته بودند و مسلمانان پيشي

  .بوديافته تربيت  رشد و
باز به هدف نخواهيم رسيد  ،دست از دامان قرآن برداريم ع) را بگيريم و(هل بيتاحتي اگر 

از اين رو تمسك  .مفسرين قرآن هستند ها  آنچرا كه بر اهل بيت(ع) وحي نازل نمي شود بلكه 
. هر اندازه كه انسان اين دو را ت نخواهد شدموجب نجات وهداي به تنهايي، به يكي از اين دو

  .خواهد رسيدباالتري تكامل  و به هدايت ها تمسك جويد،  به آن وباهم بگيرد 
بيان  (ص)پيامبر ،در برخي از روايات اين صورت كهه ب اشكالي به حديث ثقلين وارد مي كنند

 ».كتاب اهللا وسنتي  «بلكه فرموده  »كتاب اهللا وعترتي  «نكرده 

   ت كه:پاسخ اين اس
  .تار از طريق اهل سنت بيان شده اس) تنها يك بكتاب اهللا وسنتي ( به اين صورت اوالً :
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ص) فرمودند به كتاب خدا وسنت من تمسك ( يعني پيامبر ،چنين باشد  در ثاني اگر هم اين
سنت  رهبري به قرآن و شناخت حق خالفت و پس ما بايد براي پيدا كردن وظيفه و ؛پيدا كنيد

حديث ثقلين است كه طبق آن كتاب اهللا وسنتي به كتاب اهللا  ،يكي از موارد سنت مراجعه كنيم.
احاديث متعددي  .م به كتاب اهللا وسنتي بر مي گرددكتاب اهللا وعترتي ه و گردد  ميوعترتي باز 

 ،حنبلي ،تعدادي از دانشمندان اهل سنت مانند نسائي هستند و »كتاب اهللا وعترتي  «ل به قائ
 .حديث را به اين صورت بيان كرده اند همكنز العمال و...  ،طبراني

بايد آن را بر كتاب خدا عرضه  ،چه از شيعه چه از اهل سنت ورسد   ميهر حديثي كه به ما 
 .ردرا قبول ك آننبايد  ،اگر مخالف آيات قرآن بود ؛كنيم
 نور ايمان منور بفرما.ه هاي ما را ب  دل !خدايا  
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  دهمپانزجلسه 

ی(ع) ی امام ع د   ز
  

بوده كه همراه با پدر و مادر خود  كودكي ايشانع) مربوط به دوران (بخشي از زندگي امام علي
ص) (حضرت رسول رفت وص) (يامبربه خانه پ به دليل قحطي ،اين دوران و در بخشي ازمي زيسته 

  .بر عهده گرفت را ليت تربيت اين بزرگواروؤمس
كه ص) است ( ع) مربوط به زمان پس از بعثت پيامبر( قسمتي از زندگي امام علي ادر اين راست

ام اين و تم شي براي اسالم فروگذار نمي كردص) از هيچ تال( امام دوش به دوش حضرت رسول
  .ع) را دربر گرفت( از عمر شريف امام عليسال  33 مراحل حدود

بين همه مسلمين  نوراني در امام به عنوان يك قهرمان و چهره بسيار درخشان و ،طي اين مدت
اين علي(ع) در  .همراه ايشان بودهمه امور تا هنگام رحلت پيامبر(ص)  و در شناخته شده بود

حتي زماني كه مشركين . مانان بودجهاد و... سرآمد همه مسل عبادت و مدت از لحاظ تالش و
ع) ( امام علي ،به يمن هجرت كردند ها  آنعده اي از  و به مسلمانان بسيار سخت مي گرفتندمكه 

  ص) بود.( همراه حضرت رسول



  158حقيقت واليت  

  ع) كيست؟( مربي علي
ص) را ( ع) بايد اخالق كريمه حضرت رسول( نوع تربيت امام علي براي شناخت صفات و

  ع) را تربيت كرده بود.( امام علي(ص) خود به طور مستقيم برچرا كه پيام ؛بشناسيم
تر از آني به خداوند   كم (ص) آني وپيامبر ،ن اوضاع بد جاهليتخوانيم كه در آ  در تاريخ مي

لي(ع) زماني كه امام ع و. (ع) نيز از چنين تربيتي برخودار بودبه تبع آن امام علي نورزيد، و شرك
ص) ( كه به پيامبر مرد و زنياولين  به پيامبري مبعوث شد،(ص) جوان بود وحضرت رسولنو

(ص) همراه پيامبرچرا كه همواره س) بودند. ( حضرت خديجه ع) و( امام علي ،ايمان آوردند
بي . ها بود  ها اقرار به زبان به تنهايي نبود بلكه ناشي از اعتقاد قلبي وعميق آن  ايمان آن بودند و
با محافظت از  بايد چنين فردي جامعه مسلمين را اداره كند و(ص) پس از رحلت پيامبر گمان،

روزگار به نحو ديگري ورق  ايشاناما پس از رحلت  ؛ص) باشد( دامه دهنده راه پيامبرا ،شريعت
  .يرات زيادي شديسرنوشت مسلمانان دستخوش تغ و خورد
(ع) ماقرن ام در اين ربع .ديانجام سال به طول 25ع) حدود ( ش چهارم زندگي امام عليبخ

 حاضر ها  ص) در همه ميدان( كه در زمان حضرت رسول با وجود اين و شتزندگي خاصي دا
  جا به نظر مي رسد :  حال چند سؤال در اين .دشونشين مي   خانهدر اين مرحله  ،بود

       وظيفه حساس واليت را وليت وؤع) بيش از هر فردي مس( كه امام علي  با وجود اين .1
  ؟در اين دوره سكوت اختيار كردندا چر ،مي دانستند

نمي دانست كه اگر خالفت از مجراي  (ع)آيا امام ؟ع) چگونه سكوتي بود( سكوت امام علي .2
  ؟شت شومي در انتظار همه خواهد بودسرنو ،حقيقي خود منحرف شود

 ؛به دست گرفتسال خالفت مسلمين را  5به مدت تقريبا ، سال سكوت25امام پس از 
 دربارهسال به جز  5باره اين در در اين مدت بسيار مغرضانه عمل كرده و خ نويسانمتأسفانه تاري

قلم به  ،ها شرم آوراست  اما در مورد مسائلي كه حتي بيان آن .ندچند جنگ چيز زيادي ننوشته ا
 غذا خوردن و نحوه لباس پوشيدن و تا حدي كه از حرمسرا و تجمل گرايي و و اند كاغذ برده

  .اند  در صفحات تاريخ انباشته ،خلفاي اموي و عباسي به زير دستان روا مي كردند ستمي كه ظلم و
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هاي   مي بينيم كه صحنه ،سازند  خلفا ميزندگي برخي  دربارهكه فيلمي  هنگاميامروزه نيز 
ع) ( زندگي امام علي دربارهكه فيلمي  در حتي در اين نوع فيلم ها ديده نمي شود.افتخار آميزي 

دستيابي به  هدفبه  فقطابن ملجم  گويارا به گونه اي نشان دادند كه  ايشانت ، شهادساختند
ابن ملجم از  اصلي در صورتي كه هدف ؛دست زد جنايت هولناكمحبوب خود يعني قطام به اين 

  !را كافر مي دانستند ايشان) خوارج( ها  آن ؛ چونع) بود(همان ابتدا كشتن امام علي
        193يا 195در خطبه  ،ص)(س از رحلت حضرت رسولحوادث پ بارهع) در(امام علي

  گونه است :  اين شنهج البالغه بياناتي دارند كه خالصه ا
گاه از   مي دانند كه من هيچ ،ص) هستند( ياران پيامبر كه حافظ تاريخ زندگي حضرت رسول«

ر د .ص) را اجرا مي كردم( خدا ورسولهميشه اوامر  ص) سرپيچي نكردم و( پيامبر خدا خدا و
گاه عقب نشيني نكردم بلكه در ميدان   من هيچ ،كردند  شمنان كه قهرمانان از آن فرار ميجهاد با د

ص) ( زماني كه رسول خدا .ص) دريغ نمي كردم( از جان خود براي سالمتي پيامبر جهاد بودم و
ص) ( دست بر چهره حضرت رسول ،كمن براي تبرّ .سر مباركشان برسينه من بود ،جان سپردند

گروهي از  مالئكه مرا ياري مي كردند و ،يدم، وآن موقعي كه بدن حضرت را غسل دادمكش
ص) ( بر جسد پيامبر همهمه آنان بسيار زياد بود و گروهي باال مي رفتند و فرشتگان مي آمدند و

لذا  .كه حضرت را در آرامگاه ابدي شان دفن كرديم  در اين حال بوديم تا اين .خواندند  نماز مي
  .»شايسته تر نيست از من به او سزاوارتر و (ص)مرگ پيامبر در حال حيات و كس  هيچ
در حال  ايشانزماني كه  وجود آورد وه ص) خأل بسيار بزرگي را ب( گذشت حضرت رسولدر

اما برخي صحابه حتي منتظر نماندند  خورد.  غايي در ميان مسلمانان به چشم ميغو ،احتضار بودند
بلكه به سرعت در سقيفه  ،نماز بخوانند ايشانص) تمام شود تا بر ( برپيامكفن  كه مراسم غسل و

  !مع شدند تا خليفه را تعيين كنندبني ساعده ج
ص) در ميان مسلمانان ( خليفه دوم زماني كه خبر رحلت پيامبر ،ه بيان مي شودك حتي چنان

 سر تسليم ص)( امبرچرا كه نمي خواست در برابر جانشين بر حق پي ؛را قبول نمي كرد آن ،پيچيد
  آيه را خواندند كه مي فرمايد :اين كه براي او   تا اين .فرود آورد
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قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مالرُّس هلن قَبم خَلَت ولٌ قَدسإِالَّ ر دمحا ممو  بنقَلن يمو
  87للّه شَيئًا وسيجزِي اللّه الشَّاكرِينَعلَى عقبيه فَلَن يضُرَّ ا

 ،و محمد جز فرستاده اى از سوى خدا كه پيش از او هم فرستادگانى [ آمده و ] گذشته اند
روش  كنيد و ] به  [ ايمان و عمل صالح را ترك مي ،پس آيا اگر او بميرد يا كشته شود .نيست

هيچ زيانى به  ،به روش گذشتگان خود برگردد! و هر كس گرديد؟  گذشتگان و نياكان خود برمي
  .دگزاران را پاداش مي ده  و يقيناً خدا سپاس ؛خدا نمي رساند

او در نهايت اين  همين آيه را خواند و آمد و نزدشكه ابوبكر   بازهم قبول نمي كرد تا اين وا
  .امر را قبول كرد

تكذيب  ،آن روبرو شدند) با ص(بنابراين اولين واقعه اي كه مسلمانان پس از رحلت پيامبر
ص) را (وكفن پيامبر ع) غسل(كه امام علي  تا اين (ص) از سوي خليفة دوم بود.رحلت پيامبر

سر وصداي افرادي  ،در همين لحظات ارد.زص) نماز گ(مطهر حضرت رسول بر پيكر و انجام داد
  كه در سقيفه بني ساعده براي تعيين خالفت جمع شده بودند برخاست.

جا براي   انصار در آن ،بلكه قبل از اين دو ،نها خليفه اول ودوم نبودند كه به سقيفه رفتندت البته
زيرا تعيين خالفت را حق  ؛تعداد انصار بيش از مهاجرين بود .تعيين خالفت جمع شده بودند

بر سر  ،داشتند با هم هاي شديدي  دو گروه مهم انصار كه اختالف! در اين ميان، خود مي دانستند
ابو بكر را  ،نفر از مهاجرين 3 حدود ،تعداد بسيار اندكي ؛ در نتيجهيين خالفت به توافق نرسيدندتع

 .انتخاب كردند
رأي به خالفت رسيد  5، خليفه اول با جا پيش آمد  هاي لفظي ومعركه اي كه در آن  بعد از جدال

 راه  هاز افرادي كه درميان در راه بازگشت سعي كردند و رأي دادند. ونفر از مهاجرين به ا 3ا كه تنه
اكثر يا حد كه همه وي يراين انتخاب خليفة اول توسط شورابناب .به نفع ابوبكر رأي بگيرند ،مي ديدند

ر شخصيت هاي بسيار مهم نظي افراد و ؛ زيراصورت نگرفت ،مسلمين در آن حضور داشته باشند
در  (ص)ه بسيار نزديك پيامبرصحاب و (س) حضرت زهرا و (ع)بني هاشم همچون امام علي افراد

      .اين انتخاب شركت نداشتند
                                                            

144سوره آل عمران، آيه   87  
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   خاب خليفه بعد از پيامبر(ص)انت
به  خلفابلكه هر كدام از  ،ص) به يك روش نبود( انتخاب خالفت پس از حضرت رسول

  .روش خاصي انتخاب شد
ا جبر يا ب ابوبكر، از جانب گروهي از انصار وگروهي ديگر در سقيفه انتخاب شد و ،خليفه اول

ابوبكر عمر، نيز از جانب شخص  ،خليفه دوم .بيعت كنندگان ابوبكر اضافه شدند اختيار عده اي بر
 ؛عثمان، هم به گونه اي از جانب خليفه دوم انتخاب شد ،خليفه سوم .براي خالفت انتخاب گرديد

  .چرا كه افراد شوراي شش نفره را خليفه دوم انتخاب كرده بود
بايد براي ولي و خليفه پس از  ،دين اسالم براي همه امور قوانيني داريمگونه كه در   همان

جا كه انتخاب هر كدام از خليفه ها با انتخاب ديگري   از آن و امبر نيز قانوني وجود داشته باشدپي
  .كردند پيروي نمي خاصي براي انتخاب خليفه يز از روشبريم كه حتي خلفا نپي مي ،كردفرق مي
يابيم كه اين   ، درميجانشين پيامبر(ص) پيش آمد في كه در مورد انتخاب خليفه واز اختال ،پس
آن را از  را ناديده گرفتند و نكتهولي متأسفانه سران قوم اين  ؛يك منصب الهي است ،منصب

پادشاهي رفتار  با مسأله خالفت به عنوان مسأله سلطنت و مجراي حقيقي خود خارج ساختند و
  پيامبر(ص).  فتخال له واليت وأمس نه به عنوان ،كردند

، خليفه دوم ترين فردي كه براي به خالفت رسيدن او تالش كرد  بيش ،در انتخاب خليفه اول
سنين  در خليفة اول عمر زيادي را پشت سر گذاشته بود و :است روشندليل اين امر بسيار  و بود

 ،س اگر خليفه اول بر سركار بيايدپ ماند  نميمدت زيادي را زنده  ؛ بنابراينپيري به سر مي برد
  .او را به عنوان جانشين خود انتخاب خواهد نمود هاي خليفه دوم را جبران خواهد كرد و  حتما كمك
  له خطاب به خليفه دوم فرمود :أع) در مورد اين مس( امام علي

  .»( تا فردا به تو بازش دهد)، بهره اي براي تواستنيك بدوش كه از آن «
زماني كه در حال بيماري،  داني نمود ونحو احسن از زحمات خليفة دوم قدرز به ابوبكر ني و

دستور داد تا نامه اي  اوبه  عثمان را احضار كرد و ،آخرين لحظات عمر خود را سپري مي كرد
  چنين بنويسد :  اين

  »له آخرت زندگي دنيا ونخستين مرح نامه عبداهللا بن عفان است به مسلمانان در آخرين لحظهاين عهد« 
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عثمان گمان  .پيش آمد خليفه اولبيهوشي براي  و ، حالت اغماكه بخواهد ادامه دهد  قبل از اين
عمر بن خطاب  ،پس از خود «خود نامه را چنين كامل كرد كه  ؛ بنابراينكرد كه از دنيا رفته است

  »قرار دادم. يشرا جانشين خو
چه را كه نوشته بود براي خليفه اول   عثمان آن چيزي نگذشت كه خليفه اول به هوش آمد و

مي دانستم كه به  «؟ عثمان گفت :رسيد كه تو چگونه وصيت مرا نوشتيقرائت كرد، ابوبكر از او پ
  ».غير از اين نظر ديگري نداري

هم خليفة دوم  ؛ پسعثمان نيز در انتخاب خليفة دوم تأثيراتي داشت ،بينيم كه در اين جريان  مي
اسي ها طي بازي سي  براي قدرداني از خليفة سوم پس از گذشت سال مت وبايد به پاس اين زح

  او را به خالفت انتخاب كند! 
چه خدماتي را براي بشريت انجام داده است.  ين ديناسالم بايد بدانيم كه ا دين براي شناخت

اسالمي  له به جامعهأاين مس كلي از بين برد اما در زمان خلفااختالف طبقاتي را به طور  ،اسالم
نمايان شد. در ميان قبائل مختلف  غير عرب و هاي فاحشي ميان عرب و  تفاوت وتبعيض بازگشت و

از  فرد ديگري كه درهم از بيت المال حقوق مي گرفت و 12000كار به جايي رسيد كه فردي 
ي شديداختالف طبقاتي  بنابراين خلفا، .درهم نيز تجاوز نمي كرد 300 حقوقش از ،سپاه مصر بود
  .حتي در كشته شدن خليفه دوم نيز همين امر بسيار دخيل بود و وجود آوردنده را ميان امت ب

	أبولؤلؤه ماجراي

      بن شعيبه كار  ةردي به نام مغيربراي ف كه يك غالم ايراني بود و فيروز معروف به ابولؤلؤ
مي كرد كه او از اربابش شكايت  .نزد خليفه دوم رفت ، براي شكايت از ارباب خويشمي كرد
قانون بردگي را  ،در صورتي كه اسالم!بپردازد وي بايد مبلغي را نيز به ،براي اوكار كردن عالوه بر

،تأمين نيازهاي مادي برده ها را برعهده مي حتي افرادي كه داراي برده بودند از بين برده بود و
   .ندها كار مي كرد براي آن ها برده ،در عوض و گرفتند
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ه بود، نزد خليفه دوم رفت سيار سخت مي گذشت و براي شكايتاو ب اع بركه اوض ابولؤلؤ
چه هنرهايي را پرسيد : تو يوخليفه از  .اني تر نموداز خليفه دريافت كرد كه او را عصبپاسخي 

در نهايت بي اعتنايي به او آهنگري. خليفه دوم  نقاشي و پاسخ داد : نجاري و آموخته اي؟ ابولؤلؤ
من  ا بايد به ارباب خود پرداخت كني.تري ر مبلغ بيش ،داني  يي كه ميبر هنرهاتو در برا گفت :

  شنيده ام كه تو قادر به ساختن آسياب هم هستي، آيا مي تواني آسيابي را هم براي من بسازي؟
شرق وغرب هيچ من آسيابي را براي تو بسازم كه در ابولؤلؤ با حالت انزجار پاسخ مي دهد:

  .نظيري نداشته باشد
خليفه دوم از  .كرد به قتل تهديد به طور تلويحيبا اين بيان خليفه دوم را در حقيقت ابولؤلؤ

به همراهانش گفت كه اين غالم ايراني مرا به قتل  جسارت اين غالم ايراني بسيار ناراحت شد و
  .تهديد كرده است

  مقدم داشتن برخي بر برخي ديگر مي گويد: خليفه دوم تبعيض و
نده بمانم ميان همه تبعيض هدفي جز تأليف قلوب نداشتم، اگر سال نو را ز من از اين «

فرقي در  سفيد همه را يكسان مي شمارم و سياه و عجم و قرار خواهم كرد. عرب ومساوات را بر
يعني  ».بكر اين كار را انجام مي دادندابو همچنان كه پيامبر(ص) و گذارم،  ها نمي ميان آن

  .اشاره مي كند صراحت به امر تبعيضبا
در حقيقت از جانب قشر قتل عمر  .تا به همه امور عمل كند اجازه نداد او اما مرگ به

تبعيض گذاري خليفه دوم پايه  .كه در فشار زيادي به سر مي بردند ي صورت گرفتكشتزحم
از دوره عثمان  ها بسياري از افراد گمان مي كنند تبعيض .تبعيض گذاري هولناك خليفه سوم شد

ليفة در زمان خ و بود كه از دوره هاي قبل يعني خلفاي پيشين شروع شده حاليشروع شد، در
  سوم به اوج خود رسيد.

   او همواره خليفه دوم بود. ،ص) تبعيض گذاري را شروع كرد( اولين كسي كه پس از پيامبر
ين در صورتي كه خداوند سرزم ،كار زشتي است كه عرب يكديگر را اسير كنند : «مي گفت

      فرزندان عجم در صورتي «يا  و»پهناوري به نام عجم دارد كه براي اسير گرفتن آماده است 
  »در سر زمين عرب متولد شده باشند.مي توانند از مورثين خود ارث ببرند كه 
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در مدينه سكني  (هر شخص غير عرب)هاي نژادي اجازه نمي داد كه عجم اين گونه تبعيض
شاهزاده  ودخترش و ؤلؤلابو- سه نفر ايراني نقشهه خليفه دوم باسبب شد ك. و سرانجام گزينند
   .به قتل برسد - هرمزان

زماني كه به پيش مي رود.جهت ديگري در اين انحراف تلخ باعث شد كه حكومت اسالمي
 آن هاي مهم قرار مي داد و تنها خانواده وخويشاوندان خود را در پست ،عثمان به خالفت رسيد

والي  ،بود يه را كه يك فرد بي لياقتمعاو براي مثال، .مسلمين اشباع مي كرد ت المالها را از بي
مرگ بود، از جانب عايشه براي او پيغام  كه خليفه دوم در بستر بيماري و!هنگامي شام قرار داد

بدون رهبر باقي  ،تا امت كند فرستاده شد كه خليفه وصيتي مبني بر تعيين جانشيني خود ارائه
  !نماند
  قابل تعجبال سؤ

تواند براي خود جانشيني مي چگونه خليفه دوم  كه جا سؤالي پيش مي آيد وآن اين در اين
  ؟!انتخاب خليفه به مردم واگذار شودانتخاب كند اما پيامبر(ص) اين حق را ندارد وبايد 

  چگونگي انتخاب خليفه سوم
اي امر خالفت حاضر دستور داد شش نفر را بر ،زماني كه خليفه دوم در بستر بيماري بود

سعد   و الرحمن بن عوفعلي(ع)، عثمان، طلحه، زبير، عبد نفر عبارت بودند از: امام 6اين ؛كنند
به  رو حالت تند وغصبناكنفر در كنار بستر خليفه حاضر شدند، با 6هنگامي كه اينبن وقاص. و

  بگيريد.  حاضرين كرد وگفت: همگي مي خواهند كه پس از من شما زمام امور را به دست
لياقت  براي او دليلي كه؛بيان مي كند از آن ها هر كدام نداشتن لياقتاي بر دالئلي راسپس 
   است! حضرت »شوخ مزاجي «، ع) بيان مي كند( امام علي نداشتن

 عمر جا كه اما از آن ؛داشتند كامل ع) آگاهي( ها به علم وقدرت امام علي در حقيقت همة آن 
پايان در كرد.ش استفاده رواز اين ،معرفي كند به طور مستقيم ظر خود رانمي خواست فرد مورد ن
  ».همه به اين منصب اليق ترهستي تو از ،مي بينم كه در بين قريش«رو به عثمان كرده،گفت:
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نفر كه همگي  50فردي به نام محمد بن مسلمه همراه با  ،دستور مي دهد كه پس از مرگشعمر
شته تنها سه روز فرصت دا اين هافر را در خانه عايشه جمع كنند ون 6اين  باشند،مسلح به شمشير

   .نفر كشته شوند 6در غير اين صورت بايد هر  كه از بين خود خليفه اي را انتخاب كنند وباشند 
عثمان  ع) و( چون مي دانست كه با وجود امام علي ؛ديكشاين بين، طلحه به نفع عثمان كناردر
از قبيله يتم يعني از خويشاوندان ابوبكر به شمار مي رفت كه  اوود.گاه خود انتخاب نمي ش هيچ

به نفع عثمان و از همين روص) اختالف شديدي با بني هاشم پيدا كردند ( پس از رحلت پيامبر
  .رفتكنار 

سعد بن وقاص به نفع عبدالرحمن  .كنار رفتايشان به نفع  و ع) بود( پسر عمة امام علي ،زبير
رأي بودند  2نفر كه هر كدام داراي  3شورا بين  بنابراين .قبيله بودند ز يك؛چون اكنار كشيد
پيروزي براي آن فردي مي شود كه يكي از افراد باقي مانده به نفع فرد طبيعي است  .تشكيل شد

يعني يك نفر مي توانست سرنوشت كل امت را به  ي از انتخاب شدن كناره گيري كند؛ديگر
  .دست بگيرد

با  يك از شما حاضر است گفت: كدام ع) وعثمان كرد و( ن عوف رو به امام عليعبدالرحمن ب
عبدالرحمن  .هر دو نفر ساكت شدند، به نفع ديگري كناره گيري كند؟از حق خود چشم پوشي

 ،شما را گواه مي گيرم كه من به نفع يكي از شما از صحنه خالفت بيرون مي روم خود،ادامه داد:
گفت: من با تو بيعت مي كنم به شرطي كه تو به كتاب خدا وسنت  كرد و ع)( و رو به امام علي

  .ص) عمل كرده و از روش خليفه اول ودوم پيروي كني( پيامبر
ع) دو شرط اول را قبول كرد اما از پذيرش شرط سوم سرباز زد و فرمود: در مورد ( امام علي
ع) پاسخ ( من كه از امام عليعبدالرح .من طبق اجتهاد وعلم خود عمل خواهم كرد ،شرط سوم
نه به كتاب خدا البته او .عثمان هم پذيرفت رو به عثمان خواسته خود را تكرار كرد و ،منفي شنيد

عمل نه طبق روش دو خليفه پيشين عمل نمود، بلكه طبق هواي نفسش  ص) و( وسنت پيامبر
نان كه در خارج منتظر مؤمنان فشرد و به مسلمارحمن دست عثمان را به عنوان اميرالكرد. عبد

  .گزارش داده شد ،نتيجه جلسه به نفع عثمانبودند
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مي فرمايد : فرزند عوف  ؛از همين روست كهارا از قبل مي دانستع) نتيجه شور( امام علي
تو به اميد  «و رو به عبد الرحمن كرد وفرمود:نقش خود را در بيعت با عثمان به خوبي ايفا كرد. 

گونه كه  چنين عمل كردي، همان در نهايت عمر خود به تو بسپارد اين كه عثمان خالفت را اين
ه خداوند ميان شما مساعدت نمود. ولي اميدوارم ك عمر نيز ابوبكر را به همين قصد انتخاب كرد و

  »تفرقه اندازد 
. خطبه سوم نهج البالغه، خطبه شد چيزي نگذشت كه رابطه عبدالرحمن بن عوف وعثمان تيره

  .ز به زيبايي اين وقايع تاريخي را بيان مي كندني ،شقشقيه
  راه راست هدايت بفرماه همه ما را ب !خدايا 

  



  
  

  جلسه شانزدهم

د ع ن ود د ق  ی(ع) از  ا ع   ؟چ
  

جانشين بر حق  تنها فردي كه مي توانستبحث كرديم كه در جلسات قبل به طور مفصل 
اي از   وقتي كه عدهآيد كه چرا   ال پيش ميحال اين سؤ.ع) بود( امام علي ،باشد ص)( پيامبر

 ع) به دفاع از حق( امام علي ،مجراي خالفت را عوض كردند مسلمانان در سقيفه جمع شدند و
  .نشان ندادوواكنشي نپرداخت  خويش

  چرا علي(ع) از حق خود دفاع نكرد؟
سالت با ، خاندان رپس از رحلت پيامبر(ص) ،بيان كرديمدر جلسات گذشته همان گونه كه 

رفت جنگ داخلي شديدي ميان   هر لحظه احتمال مي بحران بسيار شديدي روبرو شدند و
 .كرد  ور مي  هم اين جنگ را شعلهموضوع خالفت در بگيرد. مسلمين

صبري در انتظار برپاشدن اين جنگ   بيافراد منافقي وجود داشتند كه با  همچنين گفتيم
 ها  آن در حقيقت. مسلمان باقي نماند ه اسم اسالم ووخونريزي ميان مسلمانان بودند تا چيزي ب

نهضت چرا كه  .پرستي بازگردند  بت منتظر محو شدن دين اسالم بودند تا به عصر جاهليت و
  گر عده زيادي به گونه اي كه هنوز ريشه در قلب مسلمانان ندوانيده بود وبسيار نوپا بود  ،اسالم
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 .شتندندااستواري ايمان  ،مسلمان شده بودند چه

 ص)( م پيامبرگفتي پرداختيم وص) ( در جلسات گذشته به طور مفصل به وقايع پس از رحلت پيامبر
براي  ساعده  در سقيفه بني ،در حال احتضار بودند كه انصار شامل دو قبيله مهم اوس وخزرج

ها   ا آنافراد اندكي كه ب عمر و بكر ودر اين بين ابو .به نزاع پرداختندانتخاب خليفه بايكديگر 
 شد!در سقيفه حاضر شدند و ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب  ،همفكر بودند

بني هاشم  (ع) وها امام علي  ود داشت كه در رأس آنگروه سومي وج ،در مقابل اين دو گروه
يي برخودار اين گروه از قدرت معنوي بسيار باال .داشتند قرارابوذر  ومؤمنان حقيقي نظير سلمان و

ابوبكر به  شدن زماني كه از انتخابها   آن .دانستند  خليفة مسلمين مي(ع) را ا امام عليوتنه ندبود
اصول  (ص) ومخالف تنصيب پيامبر شرعي ورا غيراين خالفت  ،عنوان خليفه مطلع شدند

اعالم  (س) مخالفت خود رادر خانه حضرت زهرا با تحصن اين افراد .مشورت معرفي كردند
مخالفان خالفت را مجبور به ها   آن ز طرف جناح مخالف به هم خورد واما اين تحصن ا كردند

حضرت زهرا(س) وشهادت كه ماجرا به آتش زدن درب خانه  كردند تا اينايشان خروج از خانه 
ع) ( امام علي ويژهدر اين وضعيت خفقان، روزگار براين جناح به  .(ص) منجر گرديددختر پيامبر

  . گذشت  دشوار ميبسيار 
 هاي انصار و  ها به خانه  امام علي(ع) شب س) و( حضرت زهرا ،ود تمام اين مسائلبا وج

كه در روز غدير با انداختند   مي يعتي ب (ص) وها را به ياد سخنان پيامبر  آن ند ورفت  مهاجرين مي
فرزندان  مال و ترس از جان و همچونهاي مختلف   (ع) بستند، اما هر كدام به بهانهامام علي

  .پوشي كرد  (ع) چشمامام خود، از حق
ع) تشخيص داد كه سكوت كردن (امام علي ،كه خالفت از مجراي صحيح خود خارج شدهنگامي 

  كرد.  آگاه كردن مردم استفاده مياز هر فرصتي براي  غاصبان آن است، به همين سببي تأييد ابه معن
رو  ، ايشانبگيرند ع) بيعت( خواستند به زور از امام علي  مي (ص)زماني كه در مسجد پيامبر

  به مهاجرين كرد و فرمود :
ودمان ، از دريزي كرده بود  (ص) اساس آن را پيحكومتي را كه حضرت محمد ،وه مهاجرگر

به اين امر  (ص)خاندان پيامبر ،به خدا سوگند .هاي خودتان كرديد  وارد خانه او خارج و
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فروع دين احاطه كامل  اصول و وزيرا در ميان آنان كسي است كه به مفاهيم قرآن  ؛سزاوارترند
 رهبري و جامعه اسالمي را به خوبي اداره وتواند   مي آشناست و (ص)هاي پيامبر  به سنت دارد و

با وجود  ،از فساد جلوگيري كند، قادر است غنائم را به طور عادالنه ميان مسلمانان تقسيم كند
از  روي كنيد كه از راه خدا گمراه ووهوس پي . مبادا از هوارسد  بت به ديگران نميچنين فردي نو

  نهج البالغه) ( شدحقيقت دور خواهيد 
(ص) دي با پيامبرشايستگي خود به رابطه خويشاون براي اثبات حقانيت و گاه  هيچ ع)(امام علي
كه   اين گفت و  عدالت خويش سخن مي علمي و بلكه هميشه از قدرت روحي و ،كرد  استناد نمي

در برخي جاها به رابطه خويشاوندي خود  هم اگر .شده استيين خالفت او توسط خداوند تع
 استحقاقرا به عنوان يك دليل محض براي  آنكه   نه اين ،مسائل ديگر بوده دليلبه  ،اشاره كرده

  .مقام خالفت مطرح كند
همين موضوع بيان شده  رهع) دربا(اي از امام علي  خطبه )95ص ، 1ج ( در احتجاج طبرسي

  .كند  الغه نيز به همين مسأله اشاره ميدر نهج الب 168خطبه  .است
ها همراه با حضرت زهرا(س)   شببلكه  ،پرداختند  ع) تنها به خطبه خواندن نمي(عليالبته امام 

رفتند تا شايد بتوانند خالفت را به   مهاجرين مي خانه انصار و ) بهع(امام حسين امام حسن و و
 (ع)اگر عليگفتند   ها مي  آن .كردند  را دريافت نمي مناسبيولي پاسخ  ،صحيح بازگردانندمسير 

  .كرديم  بيعت مي با اوما  ،خواست  بيعت مي شد و  ر ميزودتر در سقيفه حاض ها و  همانند آن نيز
  ها مي فرمود :  ع) در پاسخ به آن(امام علي 
   ؟باشم اخذ بيعت به فكر خالفت و رها كنم و را(ص)  يح بود كه من پيكر مطهر رسول خداآيا صح   

  ع) مي فرمود: (در تأييد سخنان امام علي هم س)(حضرت زهرا
  تر است.  علي به وظيفة خود نسبت به ديگران آگاه

 تذكر و بااين اولين كاري بود كه امام علي(ع) در برابر گروه متجاوزين انجام داد تا بتواند 
بلكه تمام  ،شخصي نبود اين يك حقالبته  .، حق خود را دريافت كنداستمداد از بزرگان انصار

كرد   الش ميع) ت(ساله پيامبر(ص) در گرو اين حق بود كه امام علي23روزي   هاي شبانه  تالش
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بايست   مييا  ؛بيش از يك راه وجود نداشت (ع)براي امام .خود بازگرداند آن را به مجراي حقيقي
  .پرداخت  ميها   يا به جنگ با آن كرد و  با ابوبكر بيعت مي

، ع) در قبال مسلمانان به پايان رسيد وحجت بر همگان تمام شد( وشنگري امام عليزماني كه ر
  . دآمد قدرت خود را افزايش دهدستگاه خالفت درصدد بر

 ها  ؛ زيرا آنبه نفع غاصبين حق واليت بود به ضرر امام علي(ع) و ،گذشت  زمان ميهر چه 
دم وجود چنين حكومتي را به مر هاي حكومت خود را استوار نمودند و  پيش، پايهبيش از 

  .رسميت شناختند
) ن نظر كه به جنگ مسلحانه نپرداختاز آ( ع) را(اي امام عليكه دليل سكوت پر معن  براي اين

  :له بسيار مهم اشاره كنيمأالزم است به يك مس ،بدانيم
 كه زمان  ؛ چراترسيد  ، ميندگردازكه مردم به زمان جاهليت ب  (ع) همواره از اينامام علي

هي نداشتند عدة زيادي هم از حقيقت دين آگا اسالم آورده بودند و (ص) برخي به اضطرارپيامبر
خوف ارتداد گروهي از مسلمانان همواره خاطر  ،(ص) در قيد حيات بودندحتي زماني كه پيامبر و

اين احتمال بسيار در  ،ي كه جنگ اُحد اتفاق افتادهنگاممبارك آن حضرت را مكدر مي ساخت و
  .زد پيامبر گرامي اسالم قوت يافتن

جايگاه خود را  هنگامي كهدر جنگ اُحد مسلمانان ابتدا پيروز شدند اما  ،دانيم  كه مي  چنان
مسلمين دچار شكست  يورش آوردند ومشركين از عقب  ،جمع آوري غنائم ترك كردند رايب

باره زمان جاهليت درهاي   گمان حتي گروهي از مسلمانان دچار ترديد و سنگيني شدند.بسيار 
  ؟فتند : آيا چاره اي براي ما هستگ  و با خود ميخدا شدند 

. ) بودبر حق بودن خود (ص) وپيامبر باره خدا ودر(ضعيف آناندهندة ايمان بسيار   اين نشان و
  فرمايد :   قرآن كريم مي

 ينقَلب ومن أَعقَابِكُم علَى انقَلَبتُم قُتلَ أَو اتم أَفَإِن الرُّسلُ قَبله من خَلَت قَد رسولٌ إِالَّ محمد وما
لَىع هيبقضُرَّ فَلَن عي ئًا اللّهزِي شَيجيسو رِينَ اللّه88الشَّاك  

                                                            
 سوره   144ال عمران، آيه   88
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 ،اند  گذشته]  و آمده[  فرستادگانى هم او از پيش كه خدا سوى از اى  فرستاده جز محمد و
 روش به] و كنيد  مي ترك را صالح عمل و ايمان[ ،شود كشته يا بميرد او اگر آيا پس .نيست

 به زيانى هيچ ،برگردد خود گذشتگان روش به كس هر و! گرديد؟  برمي خود نياكان و گذشتگان
 دهد.  مي پاداش را سپاسگزاران خدا يقيناً و رساند  نمي خدا

(ص) حضرت رسوله مسلمانان پس از رحلت كند ك  نكته اشاره مياين آيه تلويحا به اين 
و گردند وعده اي هم ثابت قدم ازاي به عصر جاهليت ب  شوند: عدهممكن است دو دسته 

  .باشندهاي الهي   گزار نعمتشكر
جاهليت كه در  هاي دورة  تعصب ها و  كينه ها و  تمام بغض ،افتاد اتفاق در سقيفه چه  با آن
را ناديده  آنتمام دستورات  اماند از اسالم خارج نشد ؛ زيرابه خوبي نمايان شد ،ها بود  درون آن
بر چهره  پوششيها   اسالم ظاهري آن ،در حقيقت؛ طبق هواي نفس رفتار نمودند دوباره و گرفتند

  .رفت  ، به شمار ميواقعي كه همان چهرة جاهليت بود
ن ااين بود كه اگر به جنگ مسلحانه با غاصب پر معناي حضرت علي(ع)دليل دوم بر سكوت 

ها به   همگي آن ،بسيار كم بودند حضرتكه طرفداران   با توجه به اين ،ختواليت مي پردا
ي از بين رفتن اسالم ااين به معن وماند   باقي نمييگر هيچ مسلمان واقعي د رسيدند و  شهادت مي

امام حسين(ع) و عده بسيار اندكي از ياران نزديك ، ع)(امام حسن، ع)(تنها امام علي ؛ زيرابود
  .شناختند  اسالم حقيقي را ميسلمان و...  و ذرمانند ابوحضرت 

له أبه مس ،مده استآالبالغه   نهج 5ه هاي متعدد كه نمونه آن در خطب  در سخنرانيع) (امام علي
 گراني  ، حتي زماني كه فتنهكند  نهي مي از تفرقهبه شدت را همه  ن اشاره وانامسلموحدت ميان 
سراغ حضرت بيعت  به عنوان ،ندازي جنگ داخليا  راه افكني و  ه منظور تفرقهسفيان بهمچون ابو

  .كند  خودداري مياز پذيرش بيعت ايشان  ،روند  مي
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  اوضاع امت پس از رسول اكرم(ص)
ها   عده زيادي از آن ،مسلمان پيچيد  هاي تازه  قبيله(ص) در ميان زماني كه خبر رحلت پيامبر

برخاستند و سهم نگ با حكومت عالوه بر اين به ج ؛ين نياكان خود برگشتنديبه آ مرتد شدند و
 اعزام اولين كاري كه حكومت در اين زمينه كرد، .كردند  را پرداخت نميت امالي از زكات و خود

  د.شوگيري ها جلو  يلهرتداد ساير قبد تا از ابوها   آنبا گروهي از مسلمانان به جنگ 

  ادعاي پيامبري
ها ادعاي برخي مبني   آناز جمله كه شد هم برپا  يهاي ديگر  فتنه ،قبائلارتداد برخي  عالوه بر
  كه ادعاي پيامبري كردند.بارت بودند از مسيلمه وطليحه اين افراد ع !بود خود بر پيامبري

شده ، قبائل اطراف نيز مرتد شتندجرين وانصار با يكديگر وحدت كلمه ندادر آن اوضاع كه مها
 ،(ع)آيا درست بود كه امام علي ،نددبوه كرد يمامه ادعاي نبوت هم در نجد و يافراد دروغگوي و

  !براي احقاق حق خويش قيام كند؟ و دهدها تشكيل   هم در برابر تمام اين گروهي گروه ديگر
 .البالغه)  نهج 62نامه (كند  به اين مسائل اشاره مي ،هاي خود به مردم بصره  امام در يكي از نامه

ع) رو به اعضاي شورا خطبه اي ايراد ( ليامام ع ،تشكيل داد يك شورا در انتخاب عثمان كه عمر
  .به آن اشاره شده است) 71خطبه (  البالغه  كرد كه در نهج

   الحديد سنّي  اوضاع از نظر ابن ابي
  نويسد:  است. او ميالبالغه را تفسير نموده   ، نهجاست باانصاف ي مذهبالحديد كه يك سنّ  ابي ابن

 س)) او را به قيام و( (فاطمه زهراي گرامي ويبانو ،عزلت گزيده بودع) ( زماني كه امام علي
 ؛بلند شد "اشهد ان محمدا رسول اهللا "، در همان حال صداي مؤذن به نداينهضت تحريك نمود

  فرمود:  به همسرش فاطمه كرد و امام رو
امام ! نه هرگزحضرت زهرا فرمود:  شود؟آيا دوست داري كه اين صدا از روي زمين خاموش  

  صحيح است. ،ما  هراهي كه من در پيش گرفت : پس همينفرمود
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  سكوت امام علي(ع) براي حفظ اسالم
به محض  و نزد دست مسلمين به قيام مسلحانه ع) براي حفظ اسالم و( بنابراين امام علي

كه خليفة دوم به شد. حتي زماني   حاضر ميبراي رفع آن  ،خوردند  به مشكلي برمي كه خلفا  اين
؛ چرا كه در صورت مام به او توصيه نمود كه در مدينه باقي بماندا ،رفت  جنگ با ايران مي
  .شأن مسلمانان كوچك شمرده خواهد شد ابهت و ،شدن بزرگ قوم  شكست و كشته

با اسالم آشنا  يا افرادي كه تازه عقيدتي از جانب مسلمين و ي كه سؤاالت شرعي وهنگام و
اما با وجود  ؛ع) بود( خگو باشد امام عليتوانست پاس  ، تنها كسي كه ميآمد  شده بودند پيش مي

  .هاي بسيار زيادي در دين اسالم قرار داده شد  بدعت ،تمام اين مسائل
 حالل بود اما خليفة دوم آن را حرام كرد و (ص)ازدواج موقت در زمان پيامبر ،به عنوان مثال

الي  وحرامه حرام حالل محمد حالل الي يوم القيامه«در صورتي كه  نمود؛  اعتراف مي بدانخود 
يا  و .اي را حالل يا حرام كند  تواند مسأله  به اجتهاد فردي نمي يعني هيچ كسي »يوم القيامه 

، خليفة ر قضيه فدك سراغ خليفه مي روددس) براي اثبات حقانيت خود ( زماني كه حضرت زهرا
به ارث نمي من از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود ما پيامبران از خود چيزي  :گويد  اول مي
را اين بيان  )سليمان  ورث داوود و و ( حضرت زهرا(س) با استناد به آيات قرآن و ،گذاريم

اين مطلب  .نشان مي دهدارن قرآ اصول اساسي اسالم و باخلفا  نا آشنايي اين و .كند  كامال رد مي
 .ستنوشته شده ا 113ص  11توسط ابن ابي الحديد ) در جلد ( البالغه  نيز در شرح نهج

خود يعني  بنابراين بايد رهبر اسالم از تمام زواياي اسالم آگاهي داشته باشد، تا بتواند به هدف
  محافظت از اسالم برسد.
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 جلسه هفدهم

د؟ ول ن ی(ع) خال را  ا امام ع  چ
  

بندد، اين است كه: چرا وقتي  حال سؤالي كه معموال با مطالعه تاريخ در ذهن افراد نقش مي
سال مسلمانان به سراغ امام علي(ع) رفتند و از او خواستند خالفت را در دست  25از پس 

 بگيرد، ايشان از پذيرش آن خودداري كرد وفرمود: فرد ديگري را براي اين امر انتخاب كنيد؟

دانست مسائل پيش  كرد  و مي امام علي(ع) تمام مشكالت و وضع فعلي را به خوبي درك مي
داند، به امر خالفت و رهبري ميان  گونه كه خود صالح مي است كه ايشان آن آمده، مانع از آن

فرمايد:  البالغه دارد و مي مسلمانان بپردازد. امام علي(ع) بيانات زيادي را در اين خصوص در نهج
 مرا رها كنيد و سراغ فرد ديگري برويد.

داند بلكه  ليت نميچه مسلم است، منظور امام اين نيست كه خود را اليق اين مسؤو آن
 هاي پيش آمده امور را بر مردم مشتبه كرده است. فرمايد: جريان مي

مشكالت در دوره خالفت امام علي(ع) بسيار زيادتر از مشكالتي بود كه در زمان حضرت 
ترين مشكالت روبروي كه امام علي(ع)، مسأله قتل  رسول(ص) وجود داشت. يكي از بزرگ

 عثمان بود.
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هايي كه  كرديم، در دورة خالفت عثمان به دليل سياست خليفه و فشار و تبعيض كه بيان چنان
ها بدان حد بود كه  اي از مسلمانان قيام كردند و او را به قتل رساندند. ناراحتي آن حاكم بود، عده

 حتي اجازه دفن كردن خليفه را در قبرستان مسلمانان ندادند.

هاي متعددي تقسيم شدند. يك عده انقالبيون  همسلمانان در دوران خالفت عثمان به گرو
شدند. عده ديگر، مخالف انقالبيون به شمار  بودند كه شامل افرادي از مصر و عراق و مدينه مي

رفتند. گروه ديگر هم عامه مردم بودند كه طرفدار هيچ از  دو اين گروه نبودند. گروهي نيز  مي
  ها بودند.  يك از اين گروه كه امام علي(ع) جزو كدامخواهيم بدانيم  طرفدار خليفه بودند. حال مي

 نظري به اوضاع مدينه

شما براي چند لحظه اوضاع مدينه را در آن روزها تصور كنيد. در يك سو، عثمان 
هاي  ها است و هزينه ها از جانب آن عدالتي ها و بي اند كه تمام ظلم وطرفدارانش قرار گرفته

يابد. در سوي ديگر، انقالبيون هستند كه روزگار  روه اختصاص ميالمال به اين گ هنگفتي از بيت
 كنند جانشان به لب رسيده است. ها بسيار سخت گذشته و از شدت فشاري كه تحمل مي بر آن

از جانب دستگاه  هايي كه در جامعه اسالمي عدالتي در اين بين امام علي(ع) از يك سو از بي
ود و از سوي ديگر موافق نبود كه انقالبيون، خليفه را گرفت بسيار ناراحت ب خالفت صورت مي

 باز شود. كُشي در ميان امت اسالمي به قتل برسانند و باب خليفه

يك از اين دو  ها توافق برقرار كند؛ اما هيچ امام علي(ع) بسيار سعي كرد كه بين اين گروه
 نظر كند. گروه، حاضر نبود از جايگاه و موقعيت خود صرف

حضرت علي(ع)، بايد جايگاه خالفت همواره در نزد مسلمانان محترم و عزيز بماند  در ديدگاه
به سمت ضعف و زوال  صورت جامعه اسالمي و حرمت خالفت مسلمين حفظ گردد. در غير اين

 شود. حركت خواهد كرد و باب فتنه بر روي مسلمانان باز مي

مورد  14اي  باز خواهد شد. ايشان در  دانست كه با قتل عثمان، باب فتنه آري! امام علي(ع) مي
 گويند. البالغه از قتل عثمان سخن مي در نهج
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در قتل عثمان، برخي از طرفداران خود عثمان هم دخالت داشتند و خواهان به پا شدن فتنه در 
بودند تا از فرصت پيش آمده نهايت استفاده را به نفع خود برده باشند. اينان همان  جامعه اسالمي

دي بودند كه تا پيش از اين با حضرت رسول(ص) بر سر توحيد و خداپرستي، در سايه افرا
جنگيدند. وحاال تاكتيك خود را عوض كرده،  در لباس مسلماني از  پرستي مي پرچم شرك و بت

 پرداختند. طريق فتنه و آشوب افكني، به جنگ با اسالم ومسلمين مي

سالم جدا بود و اين دو در مقابل هم قرار در دوره حضرت رسول(ص) سپاه كفر از سپاه ا
داشتند؛ اما در اين دوره همه در زير لواي ال اله اال اهللا هستند و وضعيت را براي مسلمانان 

 اند تا جايي كه به سختي حق از باطل قابل تشخيص است. دار كرده شبهه

و مسلماني هيچ امام علي(ع) با افرادي مواجه بودند كه به رغم مسلمان بودن، از اسالم 
نداشتند. و اين مسأله همواره تا به امروز جامعه  دانستند. مسلمان بودند اما تربيت اسالمي نمي

آورد، اين است كه  را به لرزش در مي هاي جامعه اسالمي چه پايه كند. آن را تهديد مي اسالمي
ه اند! افرادي كه با امام كشند كه از اسالم واقعي هيچ بويي نبرد افرادي عنوان مسلماني را يدك مي

دين بودند. به  جنگيدند، كه معلومات زيادي از اسالم داشتند، اما خود افرادي بي علي(ع) مي
كرد، اما در  عنوان مثال، معاويه از هوش سياسي بااليي بر خوردار بود و تظاهر به اسالم مي

و پيامبر(ص) بود،  ترين دشمن اسالم ترين و سرسخت سفيان كه بزرگ حقيقت روح پدرش ابو
 در كالبد او دميده شده بود.

 فتنه پيراهن عثمان

كه عثمان به قتل رسيد، جامة خونين او  معاويه در قتل عثمان دست داشت و دستور داد همين
را برايش به شام بفرستند. حتي انگشتان همسر عثمان كه براي دفاع از همسرش خود را بر روي 

 همراه لباس خونين عثمان براي معاويه فرستاده شد. او افكنده بود، قطع گرديد و 

او پيراهن خونين و انگشتان همسر عثمان را در بارگاه خود آويزان كرده بود و با استناد به آيه 
 به بهانه مطالبه خون عثمان، قد علم كرد. "و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا"شريفه 



  178حقيقت واليت  

 بيان چند مسأله
و عثمان از چهار نسل قبل با هم خويشاوند بودند و اين خويشاوندي بدان مسأله اول: معاويه 

 حد نزديك نبود كه باعث شود معاويه خود را ولي دم عثمان به شمار آورد.

خواهد باشد، اين مسأله چه ربطي به امام علي(ع) دارد  مسأله دوم: ولي دم عثمان هركس مي
 گردد؟!كه الزم باشد از ايشان مطالبه خون عثمان 

 هاي جمل و صفين و نهروان سبب جنگ

هاي معاويه بر ضد امام علي(ع) بود و باعث به راه انداختن جنگ  اين مسائل همگي از حيله
 جمل و صفين و نهروان در ميان مسلمانان گرديد.

بنابراين از جمله مسائلي كه باعث امتناع امام علي(ع) از پذيرفتن خالفت بود، قتل عثمان و نيز 
توانستند شخصيت امام علي(ع) را تحمل  صيت خود حضرت بود. مسلمانان آن دوره نميشخ

المال. به  كنند؛ شخصيتي باصالبت و بسيار حساس نسبت به حقوق مسلمانان و به ويژه بيت
همين سبب، افرادي كه در دورة خالفت عثمان داراي حقوق بسيار زيادي از بيت المال بودند و 

را در دست داشتند، از وضع پيش آمده بسيار ناراحت بودند. به عنوان مثال هاي بزرگي  يا پست
طلحه و زبير كه از ياران امام علي(ع) بودند زماني كه مشاهده كردند در دورة خالفت امام 

 شود، در جبهة مخالفان ايشان قرار گرفتند. علي(ع) چيزي از لحاظ مادي عايدشان نمي

هاي فراواني براي آن  تراشي ر برابر اجراي عدالت، باعث دشمنانعطاف ناپذيري امام علي(ع) د
 حضرت شد.

گونه غل و غشي را  مسأله ديگر صداقت و صراحت امام علي(ع) در امر سياست بود. امام هيچ
توانست اين را قبول  پذيرفت و همواره در نهايت صداقت بود و جامعه نمي به بهانه سياست نمي

 لي(ع) تا حد بسياري به ضرر افراد متعددي بود.كند؛ چرا كه سياست امام ع

گرفت، تحمل  اگر امام علي(ع) بالفاصله پس از حضرت رسول(ص) خالفت را در دست مي
كه  تر بود. اما پس از اين سياست امام(ع) كه همواره همچون سياست پيامبر(ص) بود، بسيار آسان
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زندگي كردند، بازگشت به  سال طبق هواي نفسشان 25قشري از جامعه اسالمي، به مدت 
 سياست پيامبر(ص) و تحمل سياست امام علي(ع) بسيار دشوار بود.

شدند، مورد تربيت مستقيم از جانب  در زمان حضرت رسول(ص) افرادي كه مسلمان مي
خوانيم، مسلمانان در مدت سيزده سالي كه در مكه  كه در تاريخ مي گرفتند. چنان ايشان قرار مي
هاي فراوان از جانب مشركين، اجازه جنگ و مقابله با آنان را  آزار و اذيت بودند، با وجود

ها  گونه قدرتي از خود نداشتند و زماني كه فشار بر آن نداشتند؛ زيرا در آن زمان مسلمانان هيچ
اي از مسلمانان به سمت حبشه مهاجرت  بسيار شد، پيامبر(ص) به آنان اجازه هجرت داد و عده

ها مطلع  شد، از تمام اين آزار و اذيت ت ديگر در اين دوره هركس مسلمان ميكردند. به عبار
كرد. و اين،  ها را تحمل مي پذيرفت و دشوارترين شكنجه بود؛ ولي اسالم را با جان و دل مي

 ترين تربيت براي مسلمانان بود. بزرگ

دينه به پيامبر(ص) اي از مردم م ها تغيير كرد. عده پس از هجرت مسلمانان به مدينه، وضع آن
ايمان آوردند و از ايشان خواستند به مدينه هجرت كند. اين افراد كه انصار نام داشتند، 

اي هم در  هايي را كه مهاجرين متحمل شده بودند، تحمل و درك نكرده بودند. و عده سختي
 دا نكرده بود. ها راه پي ظاهر ايمان آوردند اما در حقيقت منافق بودند و ايمان واقعي به قلب آن

خواست ميزبان  ها مي حتي زماني كه پيامبر(ص) به مدينه مهاجرت كرد، هر كدام از آن
رفت. لذا پيامبر(ص) فرمود: هرجا  ها به شمار مي پيامبر(ص) باشد و اين مسأله افتخاري براي آن

ون جا را براي سكونت انتخاب خواهم كرد. اين مسأله نيز همچ شتر من مأوي گزيند، همان
 مسائل بسيار زياد ديگر در زندگي حضرت رسول(ص) قابل تأمل است.

كس تصور نكند پيامبر(ص) فردي را بر ديگري ترجيح داده  هدف از اين كار اين بود كه هيچ
 كند. اسالم(ص) مردم را از چاپلوسي نااميد مي است. پيامبر گرامي

منقلب گردند و همگي حضرت رسول(ص) باعث شد كه مسلمانان در آن دوره از درون 
تحت پرچم اسالم و توحيد و لواي پيامبراسالم(ص) قرار گيرند. به عبارت ديگر، اسالم در 

ها شده بود؛ به طوري  سال بر روح آن افراد تأثير كرده، و باعث انقالب روحي در آن 23عرض 
 شدند.  ها را به خاطر اسالم متحمل مي ترين شكنجه كه سخت
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نفر بودند. اين افراد، با روح اسالم  1000به مدينه مهاجرت كردند، حدود زماني كه مسلمانان 
 شدگان پيامبر(ص) بودند.  ها تربيت آشنا و اكثر آن

و احكام اسالم آراسته شده بودند  مسلماناني كه به حبشه رفته بودند، چنان به اخالق اسالمي
مبني بر نپذيرفتن آنان در جا نيز مجذوب آنان شد و درخواست مشركين مكه  كه پادشاه آن

 سرزمين حبشه را رد كرد.

سر موفقيت مسلمانان در آغاز اسالم، همين ايمان خالصي بود كه در وجود آنان ريشه دوانده 
بود و همگي تسليم محض حضرت رسول(ص) بودند. به همين دليل هم توانستند به آن درجه 

 از استواري و استقامت دست يابند.

 ل خدا(ص) با دوران امام علي(ع)تفاوت دوران رسو

اي مشرك قرار داشتند كه  در مقابل اين گروه كه از ايماني بسيار قوي بهره مند بودند، عده
پرست بودند. يعني پيامبر(ص) و مسلمانان در حال جنگيدن با كفار بودند. اما امام علي(ع)  بت
 زدند.  يجنگيد كه همگي از توحيد واسالم دم م بايست با افرادي مي مي

جنگيد كه قرآن را بر سر  با افرادي مي (ع)هدف پيامبر(ص) از بين بردن كفر بود؛ اما امام علي
 افتادند. به شبهه مي (ع)و عدالت امام علي دادند! از اين رو مسلمانان درباره شخصيت نيزه قرار مي

دنبال تعليم و  تفاوت ديگر اين بود كه در دورة خلفاء به ويژه عثمان، مسلمانان چندان به
دادند در زمان خليفه  كه پيامبر(ص) به اين مسأله بسيار اهميت مي تربيت نبودند. و با وجود اين

رنگ شد. هنگامي كه فتوحات فراواني توسط مسلمانان صورت  اول و دوم به تدريج اين امر كم
نداشتند و از  گونه معرفتي نسبت به دين اسالم اي وارد اسالم شده بودند كه هيچ گرفت، عده

 بهره بودند. بي تربيت اسالمي

زماني كه امام علي(ع) به خالفت رسيد، عده مسلمانان زياد بودند؛ اما اين عده نسبت به اسالم 
مĤب بودند كه خود را از امام  اي مقدس ها عده هيچ گونه آگاهي نداشتند. از اين رو در بين آن

را خوارج ناميد. اين عده، اسالم و قرآن را به دلخواه  دانستند و امام(ع) آنها تر مي علي(ع) مؤمن
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ها دين را منحصر در عبادت بدون  دانستند! آن كردند و امام علي(ع) را كافر مي خود تفسير  مي
كردند، و در نهايت ايشان را به  دانستند و كار را بر امام علي(ع) دشوار مي مغز و محتوا مي
  شهادت رساندند.

  فت امام علي(ع)مشكالت دوران خال
حضرت امام علي(ع) در دوران خالفت خليفة اول و دوم و سوم، همواره از حق خود نسبت 

كردند و سكوت حضرت(ع) در اين دوران به معناي كوتاه آمدن از حق  به خالفت دفاع مي
 شان نبود. شرعي

ام(ع) ابتدا بعد از كشته شدن عثمان، مسلمانان براي بيعت، به سراغ امام علي(ع) رفتند. ام
سال، اسالم و  25بيعتشان را نپذيرفت و به آنها توصيه كرد سراغ فرد ديگري بروند. چون در اين 
خواست با عدل  وضعيت مسلمين دستخوش چنان تغييراتي شده بود كه اگر امام علي(ع) مي

  كس تحمل پذيرش آن را داشت. ها خالفت كند، هيچ حقيقي در ميان آن
ين(ع) در كربال و تيري كه به گلوي مبارك علي اصغر(ع) در عاشورا حتي شهادت امام حس 

 خورد، از سقيفه سرچشمه گرفته بود؛ چرا كه تمام اين حوادث به هم مرتبط هستند.

ها گفته است. ايشان به وضوح  هاي فراواني كرده، و سخن البالغه درددل امام علي(ع) در نهج
 ود.شاهد تغييراتي در صحابة حضرت رسول(ص) ب

در حال جنگ با مشركين و كفار  (ص)اين وضعيت، بدتر از زماني بود كه حضرت رسول
نداشتند. ها اصال دين اسالم را قبول  دشمنان مشخص بودند و آن (ص)،بودند زيرا در دوران پيامبر

 با افرادي روبرو بود كه همگي ادعاي مسلماني داشتند و قائل به توحيد بودند. (ع)اما امام علي
ي از مشكالت در مسير خالفت امام علي(ع)، قتل عثمان بود. او در زمان خالفتش به يك

داده و به عنوان مثال، معاويه را به عنوان والي شام گماشته  هاي بسيار مهمي اطرافيان خود پست
 گونه علم و لياقتي نداشتند. هاي بسيار حساس بودند كه هيچ دار پست بود. افرادي عهده
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كردند و اين باعث انقالب عليه  اداره مي تر، جامعه مسلمين را به روش غير اسالمي از همه مهم
 عثمان و قتل او شد. 

اي هم  اي مخالف سياست او و گروهي طرفدار وي بودند؛ عده در دوره خالفت عثمان، عده
ا كردند؛ يعني به ظاهر موافق ب نگريستند. گروهي نيز با نفاق عمل مي طرف به مسأله مي بي

خالفت عثمان و در باطن خواهان براندازي خالفت او بودند و در قتل عثمان دخالت داشتند. 
 ترين استفاده را از اين وضع نابهنجار بردند. اين گروه، بيش

ها نبود اما با قتل عثمان به شدت مخالف بود؛ چراكه  كدام از اين گروه جزء هيچ (ع)امام علي
كرد بين عثمان و انقالبيون به نوعي صلح  ود؛ لذا سعي ميكشي باز ش خواست باب خليفه نمي

يك از اين دو گروه حاضر به كوتاه آمدن نبود. به همين علت به خانه عثمان  برقرار كند. ولي هيچ
 ريخته، او را به قتل رساندند. مخالفين از مناطق مختلف سرزمين اسالم مانند مدينه ومصر و... بودند.

الم كرده بود پس از قتل عثمان، پيراهن خونين او را به سرعت برايش معاويه به پيروانش اع
     بفرستند. بنابراين، زماني كه عثمان كشته شد، لباس خونين او به همراه انگشتان همسر عثمان

 كه هنگام قتل همسرش عثمان قطع شده بودند) براي معاويه فرستاده شد.(

او براي بازي سياسي خويش بهره گرفت و  معاويه از پيراهن خونين عثمان و انگشتان همسر
خود را مدعي خون خليفه معرفي كرد. بدين ترتيب قتل عثمان يكي از معضالت خالفت امام 

 رفت. علي(ع) به شمار مي

المال را به حق ميان تمام  از طرفي حضرت علي(ع) به شدت دنبال عدالت بود و بيت
ي گروهي غير قابل تحمل بود. براي مثال، كرد. اين عدل علي(ع) برا الحقوق تقسيم مي ذوي

كرد و شمع  المال را خاموش مي زماني كه فردي با حضرت كار شخصي داشت، امام شمع بيت
 افروخت. ديگري برمي

 25ها در طي اين  يكي ديگر از مشكالت دوران خالفت امام علي(ع)، خوارج بودند. آن
مĤب  دانستند و مقدس از اسالم چيزي نمي سال(خالفت خلفا) به اسالم روي آورده بودند، اما

 چه باعث تسلط خلفاي ناحق شده بود، همان جهل مردم بود.  بودند. در حقيقت آن
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ها را  كه مسلمانان قدرتي نداشتند، اما پيامبر(ص) آن در زمان حضرت رسول(ص) با وجود اين
 وبي براي اسالم باشد.توانست مبلّغ خ ها مي اي كه هر كدام از آن تربيت كرده بود به گونه

رفتند، بسيار اندك بود  تعداد افرادي كه نظير مالك اشتر ياران واقعي امام علي(ع) به شمار مي
 تر از جهل بسيط است: و اكثر مسلمانان در جهل مركب بودند. و جهل مركب بسيار خطرناك

 آن كس كه نداند و نداند كه نداند، در جهل مركب ابدالدهر بماند 

تر افرادي كه دم از  چهار جنگ بين مسلمين اتفاق افتاد و بيش(ع) ن خالفت امام عليدر دورا
خوان بودند  شب اي كه خوارج افرادي نماز گونه جنگيدند، به مي ان حضرتزدند، با  مسلماني مي

دانستند  و پيشاني اين افراد(خوارج) در اثر سجده پينه بسته بود؛ ولي از اسالم حقيقي چيزي نمي
 بردند. پرداختند، و به شدت در جهل مركب به سر مي ط به عبادات خشك ظاهري ميو فق

  امام علي(ع) در حالي خالفت را به دست گرفتند كه مسلمانان دچار چنين وضعيت اسفباري بودند.  

 جنگ جمل

به بهانه خونخواهي عثمان عليه امام علي(ع) بر پا  - همسر پيامبر(ص)- جنگ جمل را عايشه 
ر اين حال مسلمانان به شدت سرگردان بودند كه بايد طرفدار چه گروهي باشند؛ همسر كرد و د

 پيامبر(ص) يا پسرعمو و داماد پيامبر(ص)؟!

گيري معاويه و عمروعاص، جنگ صفين  خواهي عثمان و با حيله اي هم باز به بهانه خون عده
 را برپا كردند. 

و او را عزل كرد؛ اما معاويه كه ساليان متمادي دانست  امام علي(ع)، معاويه را فرد اليقي نمي
 كرد، از پذيرفتن اين مسأله خودداري كرد و به جنگ با امام علي(ع) پرداخت. بر شام خالفت مي

كرد تا  هاي هنگفتي صرف تطميع افراد مي المال شام را در دست داشت، هزينه معاويه كه بيت
 و در اين كار هم بسيار موفق بود.به طرفداري از او و عليه امام علي(ع) باشند 



  184حقيقت واليت  

دانستند و مجبور به اطاعت از  عالوه بر اين، مردم شام ساليان طوالني معاويه را والي خود مي
ها از امام(ع) شناختي نداشتند و شناختشان منحصر به اكاذيب دستگاه  تر آن او بودند. اما بيش

 شناختند.  يمعاويه بود. و امام علي(ع) را به عنوان قاتل عثمان م

  جنگ صفين
هاي سياسي و بازي كردن با افكار  لذا معاويه با كمك مشاورانش كه سابقه طوالني  در بازي

  داشتند، جنگ صفين را به راه انداخت. عمومي
امام علي(ع)، مالك اشتر را به عنوان فرمانده خود در اين جنگ انتخاب كرد و زماني كه سپاه 

له داشتند، عمروعاص و معاويه با نهايت مكر و حيله به سپاه خود تنها چند گام تا پيروزي فاص
ها را بر سر نيزه قرار داده، و ادعا كنند كه همة ما مسلمان وتابع قرآنيم. بدين  دستور دادند قرآن

هاي  ديدند، از ادامه جنگ سرباز زدند و به نصيحت ترتيب، مردم جاهل كه تنها ظاهر مسأله را مي
  امام علي(ع) گوش فرا ندادند. قرآن ناطق يعني 

پيروزي  حضرت علي(ع) به مالك اشتر دستور بازگشت داد، اما مالك كه خود را در چند قدمي
داد. سرانجام با تهديدي كه از جانب سپاه معاويه نسبت به امام علي(ع)  ديد، به جنگ ادامه مي مي

ع كرد و براي محافظت از جان امام شده بود، مالك اشتر با شنيدن پيام امام(ع) از پيشروي امتنا
  زمان خويش به عقب بازگشت.

  مسأله حكميت
مردم جاهل كه به ظاهر شاهد جنگ دو گروه از مسلمانان بودند، خواستار حكميت شدند، به 

  اين صورت كه از هر گروه فردي به عنوان داور انتخاب شود و اين دو داور به قضيه خاتمه دهند.
گر بود و در نهايت زيركي  ه عنوان داور انتخاب كرد. او بسيار حيلهمعاويه، عمروعاص را ب

گرفت. امام علي(ع) نيز ابن عباس  اي كمك مي براي رسيدن به اهداف پليد خود از هر گونه حيله



185  هفدهم: چرا علي (ع) خالفت را قبول نكرد؟ جلسه    

و يا مالك اشتر را به عنوان داور انتخاب كرد؛ اما مردم قبول نكردند و اصرار كردند ابوموسي 
  لوحي بود، به عنوان داور انتخاب شود. ادهاشعري كه فرد بسيار س

ابوموسي اشعري والي كوفه بود و امام علي(ع) زماني كه به خالفت رسيد او را از اين مقام 
عزل كرد. وي با علي(ع) مخالف نبود اما در ماجراي حكميت، عمروعاص او را فريب داد و 

 ماجرا به نفع معاويه به اتمام رسيد.

ها بدين جهت  قبل خواستار حكميت بودند، پشيمان شدند؛ اما پشيماني آنافرادي كه تا اندكي 
ها  دادند بلكه پشيمان شدند كه چرا حكميت را قبول كردند. آن نبود كه حق را به امام علي(ع) مي

، پذيرفتن حكميت را كفر دانستند و گمان كردند كه همه كافر »ان الحكم اال هللا«با استناد به آيه 
ها را از تاريكي جهل نجات دهد موفق نشد و آنان  ام علي(ع) هر چه سعي كرد آناند. ام شده

پنداشتنند كه بايد همگي به درگاه خداوند  ورزيدند و فكر مي همچنان بر رأي خود اصرار مي
 توبه كنند.

  را كافر خواندند (ع)علي
ها  كند! علي(ع) به آن ها تنها خود توبه نكردند، بلكه از امام علي(ع) نيز خواستند كه توبه آن

ايد و ماجراي  چيزي نيست كه شما از آن برداشت كرده "إن الحكم اال هللا "فرمود معناي آيه 
حكميت، حرام نيست؛ اگر من مانند شما حرام بودن داوري را بپذيرم، در حقيقت حالل خدا را 

 دانستند! ر ميها بدهكار نبود و همچنان امام علي(ع) را كاف حرام كرده ام، اما گوش آن

  خوارج چه كساني بودند
يك دشوارتر است: معاويه با لشكر شام كه امام علي(ع) را قاتل خليفه  به نظر شما كار كدام

 پنداشتند؟ ! دانستند، يا افرادي كه در سپاه خود امام(ص) بودند اما بعدها ايشان را كافر مي مي

 12000حكميت را كفر دانستند حدود  اين گروه كه جزو سپاه امام علي(ع) بودند و ماجراي
اي بر ضد امام علي(ع) تشكيل دادند. خوارج، مشكالت  نفر بودند كه خوارج نام گرفتند و فرقه
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ها مدارا كند و حتي  كرد با آن بسيار زيادي را براي امام علي(ع) ايجاد كردند؛ اما امام(ع) سعي مي
ايستاد،  زماني كه امام علي(ع) در مسجد به نماز مي ها المال قطع نكرد. اما آن شان را از بيت سهميه

سوره زمر) كه مبني بر شرك بود،  65كردند در وسط نماز با قرائت آيه اي از قرآن(آيه  سعي مي
 نماز امام را برهم بزنند.

دانستند؛ اما زماني كه اين عمل چند مرتبه  و بدين ترتيب امام علي(ع) را مشرك و كافر مي
  م علي(ع) با قرائت آيهتكرار شد، اما

   89واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا
  و هرگاه قرآن قرائت شود، پس استماع كنيد و ساكت شويد

كردند تا حدي كه  ها همچنان در گمراهي خود پيشروي مي ها مدارا كند. آن كرد با آن سعي مي 
كردند و در خارج از شهر خود را از بقيه مسلمانان جدا ساخته، مذهبي را براي خويش ابداع 

  سكني گزيدند.
در نزد اين گروه، هر انساني كه مرتكب گناه كبيره شود، در حقيقت از دين خارج شده و كافر 

شدند. در نزد اين گروه، امام  گردد؛ اما خودشان مرتكب جرم و فسادهاي بسيار زيادي مي مي
  علي(ع) حاكم جائر است و بايد با او جنگ كنند!

  كند؟ ن، چه ميجهل به دي
ها بود. به عنوان  كردند، ناشي از جهل آن قوانين و قواعدي كه اين گروه براي خود وضع مي

مثال در نزد اين گروه عمل جزو ايمان است و انسان با گفتن شهادتين به تنهايي مسلمان 
و گناه شود. اگر كسي نماز بخواند، روزه بگيرد، از شراب و قمار دوري كند، درغگو نباشد  نمي

كبيره مرتكب نگردد، در اولين مرحله مسلماني قدم گذاشته است و اگر مسلماني دروغي را بر زبان 
گونه  هيچ آورد، از اسالم خارج شده است. طبق اين قوانين، اكثر مردم مسلمان نيستند. لذا اين گروه

  كردند! ها ازدواج مي آن كردند و نه با ها معامله مي ارتباطي با ساير مسلمانان نداشتند؛ نه با آن
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زدند. براي مثال، در يكي از روزها كه يك صحابي  هاي زيادي دست مي عالوه بر اين، به جنايت 
تبري جويد. اما آن صحابي  (ع)گذشت او را وادار كردند كه از امام علي از كنار اين گروه مي

  رز فجيعي به قتل رساندند.قبول نكرد و در نتيجه، او را به همراه همسرش كه حامله بود، به ط
در حقيقت، جهل باعث شد كه اين گروه بدين حد تنزل كنند. هم اكنون نيز متأسفانه 

خواهند انجام دهند، بر آن  مسلمانان دچار جهل فراوان هستند و هر عمل زشتي را كه مي
  دهند. سرپوش ديني هم قرار مي

فرمايد كار اين افراد به  كند و مي يه ميامام علي(ع) در نهج البالغه خوارج را به سگ هار تشب
جايي رسيده كه وجودشان براي ديگران مضر است و بايد از بين بروند؛ به همين سبب دستور 

شان در اثر  هاي زاهدان را برتن داشتند و پيشاني ها كه لباس ها بجنگند. اما ظاهر آن دادند با آن
انداخت. از همين رو امام علي(ع)  هه ميسجده هاي طوالني پينه بسته بود، مردم را به شب

فرمايد: من(با از بين بردن خوارج ) آتش فتنه اي را خاموش كردم كه هيچ كس جرأت  مي
  ها را نداشت. نزديك شدن به آن

  با افراد نادان (ع)برخورد امام علي
ز زماني كه امام علي(ع) با سپاهيان خود به جنگ اين گروه رفتند، حدود هشت هزار نفر ا

هاي ايشان بار ديگر به دامان امام و اسالم حقيقي بازگشتند؛ اما چهار هزار  ها با شنيدن موعظه آن
ها در جنگ كشته شدند و تنها  كه همه آن كردند تا اين نفر ديگر همچنان بر رأي خود اصرار مي

بود. - ام علي(ع)همان قاتل ام- نه نفر جان سالم به در بردند. يكي از اين نه نفر، ابن ملجم مرادي 
  گويد. البالغه از اين گروه سخن مي نهج 92امام علي(ع) در خطبه 

نفر باقي مانده تصميم گرفتند كه به قتل امام علي(ع)، معاويه و عمروعاص اقدام كنند؛  9اين 
ملجم مرادي تصميم گرفت امام  دانستند كه بايد از بين بروند. ابن ها را افراد كافري مي زيرا آن
كند؛ چرا  ماه مبارك رمضان را براي اين كار انتخاب مي 19) را به شهادت رساند و شب علي(ع

  تري برخوردار است. كه در نزد او انجام اين عمل در شب قدر از ثواب بيش
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ملجم را جويا شد و او در پاسخ گفت: زماني  امام علي(ع) پس از ضربت خوردن، انگيزه ابن
ها را توسط اين  تم، با خدا راز و نياز كردم كه بدترين انسانكه من اين شمشير را به دست گرف

  شمشير از بين ببرم.
امام(ع) در پاسخ به او فرمود: اتفاقا دعاي تو مستجاب شده؛ چرا كه خودت هم با همين 

  بينيم كه امام علي(ع) با چه افراد ناداني در ارتباط بوده است. شمشير كشته خواهي شد. مي
چه  اند و هر آن ني هستند كه دين را از مجراي حقيقي خود خارج ساختههم اكنون نيز كسا

  كنند. خواهند، به نام دين به ديگران القا مي مي
  برند: حال امام علي(ع) هم به كار مي  اين رباعي را به عنوان زبان

 تر از ايمان من ايمان نبود كفر چو مني گزاف و آسان نبود                    محكم 

  هر چو من يكي و آن هم كافر                  پس در همه دهر، يك مسلمان نبوددر د
  خواهيم توفيق شناخت اسالم حقيقي را به ما عنايت فرمايد. از خداوند مي



  

  جلسه هجدهم 

ی(ع) ن    وال امام 
  
  

را مطرح  متأسفانه دشمنان دانا و دوستان نادان درباره امام حسن(ع) شايعات و شبهات زيادي
اند. بنابراين بايد نگاه كوتاهي به شخصيت ايشان بيندازيم و پس از آن به سراغ تاريخ رفته،  كرده

  وقايعي را كه در آن دوره اتفاق افتاده است، مورد بررسي قرار دهيم.

  شخصيت امام حسن مجتبي(ع). 
امت و واليت كه ما او را به عنوان دومين اختر تابناك آسمان ام (ع)امام حسن مجتبي 
اش مطالبي  ورزي و يا جهل، درباره آن شخصيتي نيست كه برخي افراد از روي غرض شناسيم، مي

قرار  (س)و حضرت زهرا (ع)و امام علي (ص)اند.ايشان مستقيم تحت تربيت رسول خدا نوشته
  گرفته و در خانه وحي چشم به جهان گشوده است و با هيچ فرد عادي قابل مقايسه نيست.

را از دست  (ص)ساله بودند كه جد بزرگوارشان حضرت رسول شش و يا هفت (ع)حسن امام
شان نيز دار فاني را وداع  روز مادر گرامي 95يا  75دهند و پس از مدت بسيار كوتاهي يعني  مي
هاي بسيار زيادي از جمله جريان سقيفه و فدك رخ داد و  گويد. در همين دوران كوتاه اتفاق مي
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داشتند، در اين رويدادها به عنوان شاهد حاضر  سن كمي (ع)و امام حسين (ع)ام حسنكه ام با اين
  براي شخصيت اين بزرگواران قائل بود. شدند و اين مسأله بيانگر ارزشي بود كه جامعه اسالمي مي

امام حسن(ع) حدودا در سال سوم هجرت چشم به دنيا گشودند و تا زمان رحلت رسول 
يع تاريخي فراواني بودند. نكته بسيار مهم در زندگي امام حسن(ع) و امام اسالم شاهد وقا گرامي

حسين(ع) اين است كه اين دو بزرگوار تحت تربيت مستقيم پيامبر(ص) قرار گرفتند و اين 
بسيار اهميت دارد. رسول خدا(ص) از زماني كه اين دو بزرگوار در سنين كودكي قرار   مسأله

  مود:فر ها مي داشتند، دربارة آن
  "الحسن والحسين امامان قاما او قعدا  "
نگريست و برايشان احترام  ها به عنوان امام مي به عبارتي، پيامبر(ص) از همان زمان به آن 

  فرمود: ها مي زيادي قائل بود. همچنين در شأن آن
  "الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنه  "
  

  پذير است؟  ا(ص) جز درباره افراد معصوم امكانآيا به كار بردن اين تعابير از جانب رسول خد

تواند بر بهشتي بودن او از دوران كودكي مهر  پيامبر(ص) تنها در مورد يك فرد معصوم مي
تأييد بزند؛ زيرا افراد عادي، هرچند افراد خوبي باشند، معلوم نيست در آينده به چه سرنوشتي 

  دچار شوند.
كرد و  راي تربيت اين بزرگواران استفاده ميترين فرصتي ب حضرت رسول(ص) از كوچك

داد به طوري كه اگر آن حضرت در حال سجده بودند و اين  ها را پرورش مي شخصيت آن
كرد تا اين دو  قدر سجده را طوالني مي گرفتند، پيامبر(ص) آن بزرگواران بر دوش ايشان قرار مي

  بزرگوار برخيزند.
زيادي نهفته است. از جمله اين لطائف، احترام دقت كنيد كه در اين رفتارها، لطائف  

بسيارزياد پيامبر(ص) به اين بزرگواران بود و حضرت رسول(ص) مواظب بود به روحيه لطيف 
ها سالم بماند. البته آن حضرت نسبت به ساير كودكان  اي وارد نگردد و روحيه آن ايشان ضربه

  هم رفتاري بسيار ماليم و مهربان داشتند.
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اي بزرگ  ها در خانه ع) تحت تربيت چنين جد و پدر و مادري قرار داشت. آنامام حسن(
  گونه رنگ تجمالتي به خود نگرفته بود. شدند كه هيچ

سالي كه از خالفت دور بود، بهترين فرصت را براي تربيت فرزندان خود  25امام علي(ع) طي 
  شد. شورا تربيت ميپيدا كرد و در حقيقت، امام حسين(ع) از آن دوره براي واقعه عا

امام علي(ع) پس از رحلت حضرت زهرا(س) به دنبال همسري بودند كه بتواند صاحب 
فرزندان شجاعي گردد كه براي واقعه عاشورا آماده شوند؛ زيرا اين وظيفه از جانب خداوند بر 

  ها گذاشته شده بود.  عهدة آن
گرفتند. علم و فضيلت امام  امام حسن(ع) خود معصوم بودند و تحت تربيت سه معصوم قرار

حسن(ع) از دوران كودكي براي همه آشكار بود، تا جايي كه گاهي امام علي(ع) پاسخ به برخي 
  كرد.  ها از خود را به ايشان واگذار مي پرسش

  فرزندانشان براي همه روشن شود. خواستند شخصيت علمي زيرا امام علي(ع) مي
ها را از هرگونه رجس و  هستند كه خداوند آن امام حسن(ع) چهارمين فرد از اهل كساء

رود كه از پدر و  پليدي پاك كرده است، همچنين دومين امام و اولين ميوه باغ واليت به شمار مي
و زهد و عبادت، سرآمد عام و  مادري معصوم متولد شده است. مقام آن حضرت از لحاظ علمي

تبه تمام اموال و دارايي خود را با فقرا كه در طول حيات شريفشان چند مر طوري خاص بود، به
گرفت  مرتبه با پاي پياده به خانه خدا مشرف گرديد. ايشان زماني كه وضو مي 25تقسيم نمود و 

پريد و دليل اين مسأله را خوف  شد، رنگ از چهرة مباركشان مي و براي اقامه نماز آماده مي
  كرد. وخشيت از خدا بيان مي

حسن بن علي(ع) داراي امتيازهاي «نويسد:  باره امام حسن(ع) ميسيوطي در تاريخ خود در
اخالقي و فضائل انساني فراواني است. او شخصي بزرگوار و بردبار و باوقار و متين و 

   90»سخاوتمند و بخشنده و مورد ستايش مردم بود.
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، تذكره ابن 13ص 2، اسدالغابه ج37ص 2االولياء ج ، حليه215ص 2در تاريخ يعقوبي ج
نوشته شده كه امام حسن(ع) دوبار تمام اموال و دارايي خود را در راه خدا دادند  196وزي صج

         و سه بار ثروت خويش را بين فقرا به طور نصف تقسيم كردند. همت بلند و طبع عالي
داد كه كسي نااميد از در خانة ايشان بازگردد و اگر در همان لحظه، امام  امام مجتبي(ع) اجازه نمي

كردند تا حاجت او برآورده  مساعدت نداشتند، فرد موردنظر را به كاري راهنمايي مي امكان
  اي از شخصيت امام حسن(ع) بود.  گردد. اين مسائل گوشه

  شبهاتي در مورد امام حسن(ع)  
در برخي از كتب ادعا شده كه امام حسن(ع) داراي همسران بسيار زيادي بوده؛ در حالي كه 

اميه براي ترور شخصيت اين بزرگوار رواج داده شده است.  از جانب بنياين ادعا در حقيقت 
نويسند ايشان  كنند و مي بسياري از محدثين و مورخين، امام حسن(ع) را كثيراالزواج معرفي مي

كرد. اگر اين  داد و دوباره ازدواج مي ها را پس از مدتي طالق مي همسران زيادي داشت و آن
شود  شخصيت امام معصوم به يك شخصيت شهوتران و ظالم تبديل ميشبهه وارد اذهان گردد، 

كه براي هيچ فرد عادي قابل قبول نيست. اين موضوع همچون بسياري از رخدادهاي تاريخي به 
  شود.  واسطه دوستان نادان نيز بيان مي
را از كردند مردم  اميه بوده كه با جعل احاديث سعي مي هاي بني پس تمام اين مسائل از دسيسه

داري است كه تا  هاي دامنه اطراف امام حسن(ع) دور كنند. در واقع اين موضوع يكي از توطئه
  ها باقي ماند.  ساليان سال و قرن

قط كرد و حتي جنيني را كه س البته حضرت رسول(ص) به زياد بودن امت خود افتخار مي
داند بلكه آن را  ناپسند نمي شرع نيز داشتن فرزندان زياد را دانست. شد، از امت خويش مي مي

 كردند. كند. عالوه براين در آن دوره به داليل مختلف، مردان با زنان متعددي ازدواج مي تأييد هم مي
كه سرپناه زنان  به عنوان مثال، زنان زيادي بودند كه نياز به سرپرست داشتند و بزرگان براي اين

  كردند. ها جلوگيري كنند، با آنان ازدواج مي بضاعت باشند و از تجاوز به آن سرپرست و بي بي
دادند؛  ها هديه مي اي هم بنا به مصالحي كه با برخي از بزرگان داشتند، دختراني را به آن عده

براي مثال، ماريه قطبيه را به حضرت رسول(ص) هديه دادند. همچنين برخي زنان كه همسران 
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ها را بر عهده گيرند.  داشتند تا سرپرستي آن دادند به همسراني نياز خود را در جنگ از دست مي
كردند؛ زيرا  عالوه بر اين، در آن دوره برخي از افراد كنيزان خود را به عنوان همسر انتخاب مي

مند بودند و نياز داشتند تا غرايز خود را با  كنيزان نيز مانند سايرين از تمام غرايز انساني بهره
  داشتن همسر و فرزند اشباع كنند.

بينيم، مادران برخي از ائمه اطهار(ع) هم كنيزاني بودند كه ائمه(ع) با آنان ازدواج  كه مي چنان
دانيم، امروزه والدين به دليل دشواري  طور كه مي شدند. همان ها صاحب فرزنداني مي كرده، از آن

امام  كنند اما اگر فردي مانند در تربيت فرزندانشان، از داشتن فرزندان زياد خودداري مي
معصوم(ع) مشكلي در تربيت فرزندانش نداشته باشد، هيچ مانعي براي داشتن فرزندان زياد 
وجود نخواهد داشت. براي نمونه امام موسي بن جعفر(ع) داراي فرزندان زيادي بودند و با توجه 

بردند خواست خدا اين بود كه با مهاجرت امام  به دوره خفقاني كه امام در زندان به سر مي
ضا(ع) به سمت خراسان، ساير فرزندان امام موسي بن جعفر(ع) نيز به سمت ايران حركت كنند ر

و خود بهترين مبلّغ براي دين اسالم و مذهب تشيع باشند. امروزه تقريبا در تمام شهرهاي ايران 
 شكستگان و خورد و اين بزرگواران بهترين پناهگاه براي دل مرقدهاي اين امامزادگان به چشم مي

  عاشقان هستند.
كه دوره امامت امام حسن مجتبي(ع) را مورد بررسي قرار دهيم، بايد اندكي به عقب  براي اين

بازگرديم؛ چرا كه وضعيت موجود در آن دوره تا حد زيادي به زمان خالفت امام علي(ع) بر 
به جنگ گردد. از جمله شبهات اين است كه چرا امام حسن(ع) صلح كرد؛ اما امام حسين(ع)  مي

  با يزيد پرداخت. 
ماه  6مسأله صلح امام حسن(ع) را بايد از چند جنبه مورد بررسي قرار دهيم. ايشان به مدت 

 خليفه مسلمانان بود و پس از آن مسأله صلح پيش آمد. چرا امام حسن(ع) با معاويه صلح كرد؟

ه با شرايط موجود به قبل از هر چيز بايد مسائلي را كه در دوره خالفت امام علي(ع) در رابط
ويژه معاويه وجود داشت، مدنظر قرار دهيم. در زمان خالفت امام علي(ع)، معاويه براي بيعت 
نكردن با امام، خونخواهي عثمان را پيش كشيد. از سوي ديگر، امام علي(ع) بعد از رسيدن به 

  خاب كرد.خالفت، اكثر واليان نااليق از جمله معاويه را عزل و افراد ديگري را انت
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گيري سرباز زد و در مقام  جا كه معاويه چندين سال والي شام بود، به شدت از كناره از آن
گري تمام، حكميت را به نفع خود به پايان  كه جنگ پيش آمد و او با حيله خود باقي ماند تا اين

حسن(ع) رساند. زماني كه امام علي(ع) به شهادت رسيد، اوضاع موجود، در مسأله خالفت امام 
  بسيار تأثير داشت.

  پردازيم: حال به بررسي موضوع صلح از دو جنبه مي
  ) از لحاظ امام حسن(ع) و يارانش 1
  ) از لحاظ جبهه مخالف 2

پذيرفت،  الزم به ذكر است كه صلح را به امام حسن(ع) تحميل كردند و اگر امام صلح را نمي
  كرد. را تهديد مي تري جامعه اسالمي خطر بزرگ

شود و دوستان نادان و  ترين بخش زندگي امام حسن(ع) كه دربارة آن بسيار بحث مي مهم
گيرند، همين مسأله صلح است. دشمنان مغرض،  هاي زيادي مي دشمنان دانا در مورد آن بهانه
كنند  را به صورتي بيان مي گيري امام(ع) از صحنه خالفت اسالمي ماجراي صلح با معاويه و كناره

  ان از روي ميل و رغبت شخصي اين عمل را انجام داده است.كه گويا ايش
بينيم كه سير خالفت بازهم شكل  با مطالعه زندگي امام حسن مجتبي(ع) و حوادث آن روز مي

  آيد: ديگري به خود گرفت. حال سؤاالتي پيش مي
  آيا مردم پس از شهادت امام علي(ع) با امام حسن(ع) بيعت نكردند؟ 

  يز مانند امام حسين(ع) به جنگ با معاويه نپرداخت؟چرا امام حسن(ع) ن
هاي قبل مانند جنگ جمل و صفين در ركاب پدر بزرگوارشان نقش  امام حسن(ع) در دوره

                   كردند. البته ايفا كردند و حتي مردم را به شركت در جنگ جمل تشويق مي بسيار مهمي
حسين(ع) به طور مستقيم در خط كردند كه امام حسن(ع) و امام  امام علي(ع) بسيار تأكيد مي

  افتاد. ها مسأله واليت به خطر مي مقدم حمله حضور نداشته باشند؛ چرا كه با شهادت آن
درباره صلح امام حسن(ع) نوشته شده كه  144در كتاب احتجاج طبري چاپ نجف ص  

اد و همواره د و ماليمت نشان نمي گاه از خود نرمي ايشان در ميدان جنگ و در دفاع از اسالم هيچ
 نمود.  از زشتي كار معاويه انتقاد مي
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هايي كه امام حسن(ع) با معاويه داشتند، همواره بيان شده است. پس از  اين مسائل در احتجاج
  انعقاد صلح امام حسن(ع) كه باعث افزايش قدرت معاويه شد، معاويه به كوفه رفت.

خود را از صلح با معاويه بيان كرد؛  امام حسن(ع) در كوفه بر فراز منبر قرار گرفت و هدف 
  همچنين امتيازهاي خاندان امام علي(ع) را تبيين و اعمال زشت معاويه را افشا كرد.

  در اين بين خوارج كه مخالف معاويه وامام حسن(ع) بودند برضد معاويه شورش كردند.
است، امام در اي كه بين او و امام حسن(ع) موجود  كرد بر اساس صلحنامه معاويه گمان مي

كند؛ لذا به ايشان پيغام فرستاد تا يكي از سران خوارج را كه بر ضد  همه امور از او تبعيت مي
  معاويه شورش كرده بود، سركوب كند.
  امام حسن(ع) در پاسخ به او فرمود:

شود  من براي حفظ جان و مال مسلمانان از جنگ با تو خودداري كردم ولي اين موجب نمي
تو قرار گيرم و با ديگران جنگ كنم، و اگر كسي مستحق جنگ كردن باشد، اين تو كه در ركاب 

  تر است. هستي و پيش از هر كس بايد با تو مبارزه كنم؛ جنگ با تو از جنگ با خوارج الزم
  حال نگاهي كلّي به قوانين صلح در دين اسالم داريم:

ها  ها در همه زمان اناسالم، دين رحمت است نه دين خشونت و براي حل مشكالت انس
تي از جانب مشركين قوانيني در نظر گرفته است. زماني كه مسلمانان تحت فشارهاي بسيار سخ

ها نداد و مسلمانان طبق فرمان خدا موظف  خداوند حتي اجازه دفاع از خود را به آنقرار داشتند، 
  ند بدر و اُحد شتافتند.هاي بزرگي مان كه به قدرت رسيدند، به جنگ به سكوت بودند،  اما همين

حضرت رسول(ص) در شرايطي جنگ كردند و در شرايط ديگري به استقبال صلح رفتند؛ 
اشجع و اهل مكه پس از بازگشت از حديبيه. بنابراين  ضمره، بني مانند پيمان صلح با بني

كه بستند  كرد، پيمان صلح مي پيامبر(ص) بر اساس مصالح باالتري كه در آن زمان ايجاب مي
ها در  درك آن حتي در آن زمان براي مسلمانان ممكن نبود. حتي مفاد برخي از اين صلحنامه

  ظاهر به ضرر مسلمانان بود.
به عنوان مثال در جريان صلح حديبيه كه مسلمانان براي به جا آوردن حج از مدينه به سمت  

ند؛ لذا پيامبر(ص) بنا به ها به مكه مكرمه شد مكه حركت كرده بودند، مشركين مانع از دخول آن
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مصالح باالتري و براي جلوگيري از كشته شدن مسلمين، پيمان صلحي را با مشركين امضا 
كردند، كه بر اساس آن مسلمانان به مدت يك سال حق نداشتند به مكه مكرمه وارد شوند و پس 

روز درمكه را  3دت شدند، تنها اجازه توقف به م از آن نيز هرگاه براي انجام عمره عازم مكه مي
  داشتند.

يكي ديگر از مفاد پيمان مذكو اين بود كه اگر فردي از مشركين به مسلمانان در مدينه بپيوندد، 
گشت،  مسلمانان بايد او را به مكه بازگردانند اما اگر فردي از مسلمين به جمع مشركين باز مي

ر اين مفاد به ضرر مسلمانان بود. زماني ها وظيفه نداشتند او را به مسلمانان بازگردانند، و ظاه آن
كه مسلمانان دليل اين امر را از حضرت رسول(ص) جويا شدند و برخي اصحاب نظير خليفه 

  دوم به اين امر اعتراض كردند، پيامبر(ص) فرمود:
ها(مشركين) ملحق شود، در حقيقت مرتد شده است و ما نيازي نداريم  فردي كه از ما به آن

ها اسالم بياورد و ما او را به مشركين  جبور به اسالم آوردن كنيم. اما اگر فردي از آنفرد مرتد را م
تحويل دهيم، در حقيقت اين فرد جزو مستضعفين خواهد بود و بر اثر رنج و مشقتي كه در اين 

  گيرد تا فرجي در امرش حاصل گردد. كند، خداوند براي او جزاي خير در نظر مي راه تحمل مي
نويسند، پس از اين عهدنامه طي يك سال عده بسيار زيادي حتي  كه در تاريخ مي طور همان

  بيش از تعدادي كه قبال ايمان آورده بودند مسلمان شدند.
هدف ما تبيين اين نكته است كه پيامبر يا ولي خدا كه به تمام جوانب اسالم علم دارد، اگر بنا 

ورد تأييد خداوند است و در حقيقت براي اي را امضا كند، اين امر م به مصالحي صلحنامه
  جلوگيري از به خطر افتادن اسالم و مسلمين خواهد بود.

رسد و به اين معنا  امامت و واليت طبق امر خداوند، پس از شهادت يك امام به امام بعدي مي
و  وظيفه خاص خود را در هر دوره ايفا كرده نيست كه  جنبه سلطنتي داشته باشد؛ بلكه هر امامي

  هر امام داراي صحيفه مخصوص به خويش است.
به عنوان مثال، حضرت رسول(ص) از تمام حوادث كه پس از رحلت خود به ويژه درباره 

ها را بيان كرده بودند؛ حتي از جريان صلح امام حسن(ع)  حضرت زهرا(س) آگاهي داشتند و آن
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ودند: حسن و حسين هر دو فرم و جنگ امام حسين(ع) مطلع بودند و از همين رو همواره مي
  امام هستند چه قيام كنند و يا قيام نكنند.

شان صلح است؛ از  دانستند كه وظيفه بنابراين امام حسن(ع) با دور انديشي و ارتباط با خدا مي
كند. به عبارت ديگر، صلح  اي دارد كه زمينه را براي امام بعدي مهيا مي سوي ديگر هر امام وظيفه

گمان اگر امام حسين(ع) نيز به جاي  ساز واقعه عاشورا است. بي حقيقت زمينهامام حسن(ع) در 
                   كرد و برعكس اگر امام حسن(ع) به جاي امام حسن(ع) بود، در آن وضعيت صلح مي

طور كه گفتيم، امام حسن(ع) چاره اي جز صلح نداشتند و  كرد. همان امام حسين(ع) بود، قيام مي
گرفتند، همين كاري را انجام  رايط به جاي امام حسن(ع) قرار مياگر هر كدام از ائمه در اين ش

كه شامل  دادند كه امام حسن(ع) انجام داد.  بنابراين هم اوضاع واحوال داخلي جامعه اسالمي مي
اي بود  به گونه شد و هم اوضاع و احوال خارج سرزمين اسالمي ياران امام(ع) و گروه مخالفان مي

ها به طول بينجامد و احتمال  افتادند، ممكن بود اين جنگ سال ن هم ميكه اگر مسلمانان به جا
هاشم نيز وجود داشت.  از لحاظ خارجي هم  كشته شدن امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و بني

امپراتوري روم كه شكست سختي از مسلمين خورده بود، فرصت مناسبي براي انتقام گرفتن و از 
  د.كر بين بردن مسلمانان پيدا مي
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  جلسه نوزدهم

ن(ع) ح امام    ع ص
  

  . شود در آن زمان حاكم بود، توضيحي داده مي كه در جامعه اسالمي سياسي در اين جلسه درباره اوضاع
  ترين نكته در آن اوضاع، فقدان جبهه قوي و متشكل در ميان مسلمانان بود. برجسته

                  سالي كه خالفت از  25د و طي در آن دوره، مسلمانان همانند زمان پيامبر(ص) نبودن
اي از مسلمانان كه در شام بودند،  هاي متعدد تقسيم شدند. عده امام علي(ع) غصب شد، به گروه

گونه معرفتي نسبت به امام علي(ع) نداشتند، بلكه حتي ايشان را  كردند و هيچ از معاويه پيروي مي
ن شام و كوفه وجود داشت. از يك كردند!  يعني شكاف بزرگي در ميان مسلمانا در نماز سب مي

سو معاويه مردم شام را به طرفداري از خود به شدت تقويت كرده بود. از سوي ديگر مردم كوفه 
شناختند و به همين سبب  را به خوبي مي آن حضرت را درك كرده، (ع)حكومت امام علي

  رفتند. نيز به شمار مي(ع) نافراد از طرفداران امام حس همين مخالف معاويه بودند. امام وآن طرفدار
اي خوارج وجود داشتند كه هم مخالف امام حسن(ع) و هم مخالف  ها عده اما در ميان آن

  ها خبري نبود.  معاويه بودند. بنابراين مردم عراق هم يكپارچه نبودند و از اتحاد در ميان آن
هاي متعددي مانند  جنگ كه مسلمانان در زمان امام علي(ع) به تر با توجه به اين از همه مهم

اي به  ها كشته شده بودند مسلمانان عالقه صفين، جمل و نهروان رفته و تعداد زيادي از آن
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سال خالفت امام علي(ع)، مسلمانان  5هاي جنگ نداشتند. در مدت زمان حدود  حضور در جبهه
اظ روحي شد كه از لح همواره در حال جنگ با يكديگر بودند و امام حسن(ع) وارث مردمي

 خسته و فاقد آمادگي براي جنگ بودند. 

هاي  گرفت و در اين جنگ هاي مسلمين صورت مي ها ميان گروه كه گفتيم، اين جنگ چنان
  آمد. داخلي شبهات زيادي براي مردم به وجود مي

كه مسلمانان نيز شناخت خوبي از امام علي(ع) نداشتند، در ميدان جنگ  با توجه به اين
خوانند و قرآن را قرائت  ها نماز مي د كساني را از بين ببرند كه همچون خود آنديدند باي مي
  گرفتند.  هاي مخالف قرار مي كنند. و چه بسيار افرادي كه با بستگان نزديك خود در جبهه مي

روز طول كشيد تا معاويه سپاهي بسيار قوي از  14به شهادت رسيد، تنها (ع) زماني كه امام علي
  بشتابد. (ع)كيل دهد و با سوء استفاده از ضعف و شرايط موجود، به جنگ با امام حسنمردم شام تش

هنگامي كه خبر لشكركشي معاويه به امام حسن(ع) رسيد، ايشان دستور داد مسلمانان در 
اي مبني بر تشويق مردم براي جهاد عليه معاويه ايراد نمود اما كسي  مسجد جمع شوند و خطبه

جابت نكرد! اين صحنه چنان اسفبار بود كه يكي از ياران شجاع حضرت از دعوت امام(ع) را ا
  جا برخاست و مردم را به خاطر سكوتشان به شدت توبيخ كرد.

انگيزه بودند و شور و التهاب جهاد در  دهد كه مردم تا چه اندازه سست و بي تاريخ نشان مي
ار اندكي براي مقابله با سپاه معاويه ها خاموش شده بود. به هر حال امام حسن(ع) با عدة بسي آن

حركت كردند و در محلي به نام نخيله اردوگاه خود را تشكيل دادند و منتظر ماندند تا بقيه 
نفر  4000روز اقامت كرد ولي تنها  10ها ملحق شوند.  ايشان در اين مكان  مسلمانان نيز به آن

ر ديگر افرادي را براي مقابله با سپاه معاويه گرد آمدند؛ به همين سبب، امام به كوفه بازگشت تا با
 اعتنايي به دعوت امام براي جنگ با معاويه، يكي از علل پذيرش صلح بود. بسيج كند. بنابراين بي

از سوي ديگر مردم عراق، متحد نبودند؛ يك عده طرفدار امام علي(ع) و عده ديگر در زمره 
ود بودند. گروه ديگر نيز افرادي دودل بودند كه خوارج بودند، برخي هم به دنبال منافع مادي خ

كرد كه امام حسن(ع)  هيچ معرفتي نسبت به شخصيت امام نداشتند و براي آنها تفاوتي نمي
بودند، برخي ديگر هم بودند كه از روي   طرف هاي بي اي هم انسان خليفه باشد يا معاويه! عده
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س قومشان در اين جنگ عليه معاويه جا كه رئي تعصب در جنگ حضور داشتند؛ يعني از آن
ديدند و گرنه چندان رغبتي به جهاد و  شركت كرده بود، خود را ملزم به شركت در جنگ مي

  شهادت نداشتند.
ها و فقدان هدف واحد، باعث عدم اتحاد مسلمانان در سپاه امام حسن(ع)  اين پراكندگي

نيز ترس از معاويه و مانند آن، بسيار  شد اما در طرف مقابل، سپاه معاويه به داليل مادي و مي
متحد و منسجم بودند. در نهايت، سپاه امام(ع) در مدائن مستقر شدند. در اين بين معاويه پيشنهاد 

  صلح را به امام(ع) ارائه كرد. 
ها را درباره جنگ يا صلح پرسيد و فرمود  امام حسن(ع) سپاهيان خود را جمع كرده، نظر آن

پيروزي بر معاويه و عاشق شهادت هستيد، به جنگ خواهيم پرداخت؛ اما اگر خواهان جنگ و 
خواهيم زنده بمانيم. و به اين ترتيب زندگي دنيا را بر  دادند: مي ها در پاسخ تنها جواب مي آن

  زندگي اخروي ترجيح دادند.
  

  ردازد؟توانست به جنگ با معاويه بپ آيا با اين روحيه مسلمانان در آن روز، امام حسن(ع) مي

كه فرمانده و عده بسيار زيادي از سپاه  امام حسن(ع) باز هم حاضر به پذيرش صلح نبود تا اين
ايشان به لشكر معاويه ملحق شدند؛ در حقيقت فرمانده سپاه خود را به معاويه فروخت. در تاريخ 

  چنين بيان شده كه: هم اين
از قبيل ناهماهنگي در ميان سپاه و امام حسن(ع) براي جنگ با معاويه آماده شد اما مسائلي 

گونه آمادگي روحي براي جنگ كردن نداشتند، باعث  كه هيچ هاي معاويه عليه مردمي توطئه
  تحميل صلح به امام حسن(ع) شد.

  بست. هايي بر ضد حضرت(ع) به كار مي ها و شايعه معاويه عالوه تطميع سپاه امام(ع)، توطئه
هاي عبيداهللا بن عباد، قيس بن سعد و سعيد بن قيس با  امام حسن(ع) سه فرمانده با نام

نفر سپاه براي جنگ با معاويه فرستاد تا اگر يكي از فرماندهان كشته شد، جانشين  12000
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ديگري سپاه را اداره كند. در ارشاد مفيد به نقل از امام حسن(ع) آمده است: به خدا قسم اگر با 
  كردند. و ميكردم، مردم مرا تسليم ا معاويه جنگ مي

نفر از سپاه  8000عبيداهللا با مبلغي حدود يك ميليون درهم كه از معاويه دريافت كرد، همراه با 
نفر باقي مانده نيز متزلزل شده،  4000ها  به معاويه ملحق شد، و با اين عمل آن (ع)امام حسن

ين فرمانده را هم به روحيه خود را از دست دادند. البته معاويه به اين قانع نشد و سعي كرد دوم
  هر قيمتي به سمت خود بكشاند؛ اما قيس بن سعد زير بار نرفت و در سپاه امام حسن(ع) باقي ماند.

هايي را به ميان سپاه امام حسن(ع) فرستاد تا شايعه كنند كه  از سوي ديگر، معاويه جاسوس
لحي مطرح نشده بود. گونه مسأله ص امام(ع) با معاويه صلح كرده است؛ گرچه تا آن لحظه هيچ

  گونه آمادگي براي جنگ نداشتند، اين شايعات را باور كردند. مردم نيز كه هيچ
اي از اين خبر خوشحال شدند و برخي ديگر خشمگين شده، به مخالفت با امام حسن(ع)  عده

  پرداختند.
 اين گروه مخالف شورش كردند و با حمله به خيمه امام حسن(ع) و غارت آن، براي كشتن

  امام حسن(ع) با هم متحد شدند.
اي  حال شما وضع حاكم بر جامعه به ويژه شرايط امام حسن(ع) را در نظر بگيريد،كه عده

ناميدند و ايشان را متهم به فروختن مؤمنين به » المؤمنين ممذلّ«خشمگين سراغ امام رفته، او را 
  معاويه كردند!

اطالعات الزم، تنها با مطالعه چند كتاب متأسفانه امروزه نيز برخي مسلمانان بدون كسب 
  كنند. اند، امام حسن(ع) را به سازش با معاويه متهم مي اي مغرضانه نوشته تاريخي كه عده

پس از غارت خيمه، امام حسن(ع) به سمت كوفه بازگشت؛ اما در ميان راه فردي از خوارج 
رد كرد. امام حسن(ع) به سبب كه كمين كرده بود به سراغ امام(ع) آمد و ضربتي به ايشان وا

اي از دوستان به سمت مدائن بازگشت و  ضعف حاصل از جراحت وارده بر ايشان، توسط عده
  معاويه با استفاده از اين مسائل توانست بيش از پيش بر اوضاع مستولي گردد.

امام حسن(ع) كه هم فرمانده سپاهش را از دست داده بود و هم خود از ضعف شديدي رنج 
هايي را كه از جانب طرفداران ظاهري  اي براي معاويه نوشت. معاويه در پاسخ، نامه برد، نامه مي
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امام(ع) براي معاويه نوشته شده بود، براي ايشان فرستاد تا ميزان جنايت و خباثت حاضران در 
را  سپاه امام(ع) را به ايشان نشان دهد. حتي بعضي به معاويه نوشته بودند كه اگر بخواهي، حسن

  دهيم! و به اين ترتيب امام حسن(ع) مجبور به صلح شدند. دست بسته تحويلت مي
سعد، اين بود كه قيس  بن هاي معاويه پس از ناكامي در تطميع قيس پراكني يكي ديگر از شايعه 

كشته شده است؛ در نتيجه سپاهيان امام حسن(ع) بيش از پيش روحيه خود را از دست دادند و 
  ) متفرق شدند.از دور امام(ع

اند، امام حسن(ع) زماني حاضر به صلح شد كه ياران  اي ديگر نوشته همچنان كه طبري و عده
). امام حسن(ع) 13ص  2، اسد الغابه ج 159ص  5حضرت او را تنها گذاشتند(تاريخ طبري ج 

 ه فرمود: پرسيدند، به حقائق بسيار تلخي اشار ها كه دليل صلح با معاويه را مي در پاسخ به برخي

من به اين علت حكومت و زمامداري را به معاويه واگذار كردم كه ياراني براي جنگ با او 
جنگيدم تا كار را  نداشتم و اگر داراي ياراني براي جنگ با معاويه بودم، شب و روز با وي مي

هستند  ام. آنان مردم فاسدي شناسم و بارها امتحانشان كرده يكسره كنم. من كوفيان را خوب مي
كنند، حتي دو نفر از آنها با هم  كه قابل صلح نيستند، نه وفا دارند ونه به تعهداتشان عمل مي

توافق ندارند. بر حسب ظاهر، ايشان طرفدار و دوستدار ما هستند اما در عمل، دشمن و همراه 
  دشمنان ما هستند.

متأثر بودند و خطبه از طرفي امام حسن(ع) از سستي و همكاري نكردن ياران خويش بسيار 
) موجود است و در كتاب احتجاج 147ص  44اي را ايراد كردند كه در بحار االنوار(ج 

  ) نيز بيان شده است.157طبرسي(ص 
  فرمايد:  امام در خطبه مي

هايي كه  يك از وعده كه نه دين دارند نه شرم و حيا. معاويه به هيچ كنم از مردمي من تعجب مي
كند. اگر با معاويه بيعت كنيد از لحاظ ظاهري براي من خوب است و قادر  يبه شما داده عمل نم

هستم كه مسائل فردي خود را بهتر اجرا كنم، اما اگر او بر شما و اسالم مسلط شود، از دين 
  ماند. چيزي باقي نمي
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دانستند كسي  هاي بعدي اگر مي به حقيقت پيوست به طوري كه در دوره(ع) اين سخن امام
  كردند و بسياري از شيعيان مجبور به تقيه كردن شدند. المال قطع مي حقوقش را از بيتست، شيعه ا

  فرمايد: امام حسن(ع) مي
وفايي شما مجبور شدم زمام امور مسلمانان را به معاويه  به خدا قسم من به علت سستي و بي

نخواهيد ديد و  واگذار كنم و يقين داشته باشيد كه زير پرچم معاويه روي سعادت وخوشي را
ها خواهيد شد. شما از نزد من به سمت معاويه رفتيد اما من از  گرفتار انواع عذاب و ناراحتي
روند  هاي بني اميه براي تكه ناني به گدايي مي بينم كه بر در خانه همين امروز فرزندان شما را مي

گاه خالفت به  دا، هيچگيرند. اگر ياراني داشتم در جنگ با دشمنان خ و شما را به اسارت مي
  اميه حرام است. شد؛ چون خالفت بر بني معاويه واگذار نمي

اين سخن يعني حرام بودن خالفت بر بني اميه از زمان حضرت رسول(ص) مطرح شده بود؛ 
اما با سستي مسلمانان صورت گرفت و باعث شد وضعيت جامعه اسالمي چنان شود كه امروزه 

  شاهد هستيم. 
كه امروزه در اكثر بالد  اعد اسالم و مسلماني از آن روز شروع شد تا اينكمرنگ كردن قو

شود،  از مسلماني تنها نام ظاهري باقي مانده و قوانين اسالم به شكل صحيح اجرا نمي اسالمي
گونه كه حقيقت  شود، نه آن گونه كه خود مسلمانان هستند به ديگران معرفي مي بلكه اسالم نيز آن

  ».عيب كه هست، از مسلماني ماست هر«اسالم است. 
گمان نكنيم كه اگر اسالم صد درجه است و ما داراي شصت درجه باشيم، همين اندازه براي 
ما كافي است. اگر حتي به اندازه يك درجه داراي نقص باشيم، باز با ايمان كامل از دنيا نخواهيم 

  تند. رفت و آن يك درجه براي كساني است كه مستضعفين في االرض هس
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 با معاويه (ع)مفاد صلحنامه امام حسن

اي سفيد براي  هاي فراوان به اهداف پليد خود نزديك شد، برگه كه معاويه با دسيسه پس از اين
امام حسن(ع) فرستاد و از ايشان خواست شرايط موردنظر خود را در آن بنويسد و پيشاپيش 

  خودش برگه را امضا كرد!
در جامعه بود، بهترين شرايط براي  ع) اجرا شدن قوانين اسالميجا كه هدف امام حسن( از آن

گونه  جا كه هدف معاويه به دست گرفتن خالفت بود، در حقيقت هيچ مسلمين را نوشت و از آن
تعهدي نسبت به اين عهدنامه براي خود قائل نبود و از هيچ يك از بندهاي اين عهدنامه، هراس 

  و ترديدي به دل خويش راه نداد.
  تن پيمان به اين صورت بود: م
كند به شرطي كه معاويه طبق قرآن مجيد و  علي، حكومت را به معاويه واگذار مي بن . حسن1

  سنت رسول اكرم(ص) عمل كند.
علي باشد؛ در صورتي كه حسن بن علي، قبل از معاويه از  بن بعد از معاويه، خالفت براي حسن. 2

  و معاويه حق ندارد جانشيني براي خود انتخاب كند. علي برسد بن دنيا رود خالفت به حسين
دانيم معاويه سب  كه مي كس حق ندارد در هيچ حالتي امام علي(ع) را سب كند.(چنان . هيچ3

كرد. اين مسأله چنان ضروري و مهم  امام علي(ع) را جائز دانسته، مسلمانان را به آن تشويق مي
بايست  شد، مي واند و مرتكب اين عمل زشت نميخ شده بود كه اگر فردي از مسلمين نماز مي

 نماز خود را اعاده كند!)

هدف امام حسن(ع) از اين بند اين بود كه مسلمانان را متوجه قباحت اين امر كند اما متأسفانه 
عبدالعزيز(خليفه اموي) رسيد و وي با اجراي  كه دوره خالفت عمربن ادامه پيدا كرد تا اين

را از بين برد. نقشه او بدين شكل بود كه از فرد مشركي خواست در اي اين سب كردن  نقشه
عبدالعزيز) خواستگاري  مجلسي كه همه وزرا و رؤسا حضور دارند، از دختر خليفه(دختر عمربن

كند. خليفه دست رد به سينة او زد و گفت: در دين اسالم جايز نيست كه ما دخترانمان را به عقد 
  غيرمسلمان درآوريم. 
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رد در مقابل همگان از عمر بن عبدالعزيز پرسيد: پس چرا پيامبرتان دخترش فاطمه را به آن ف
عبدالعزيز توضيح داد كه امام علي(ع) كافر نبوده بلكه  بن عقد علي در آورد؟ در پاسخ به او عمر

اولين فردي بوده كه به حضرت رسول(ص) ايمان آورده و دين اسالم را پذيرفته است. بود اين 
  ا همه جا پيچيد و سب كردن امام علي(ع) برداشته شد.ماجر
المال كوفه بود، به امام حسن(ع) داده شود(تا امام بتواند از  درهمي كه در بيت 5000. مبلغ 4

ها عليه معاويه شركت كرده بودند و حال بايد خانواده  الحقوق كه در جنگ اين مبلغ به افراد ذوي
  رطرف كنند، عطا كند). المال نيازشان را ب ها از بيت آن

  . ماليات شهري به نام داراب گرد(نزديك شيراز) متعلق به امام حسن(ع) خواهد بود.5
گونه مقاومتي به دين اسالم روي آورده بودند. طبق شرع اسالم،  مردم اين شهر، بدون هيچ

فرزندان  ها) به پيامبر(ص) خواهد رسيد و پس از پيامبر(ص) به اموال اين مردم(حقوق شرعي آن
رسيد كه امام(ع) دستور داد اين مبلغ ميان بازماندگان شهداي جنگ  او يعني امام حسن(ع) مي
  جمل و صفين تقسيم گردد.

به يك چشم نگاه كند و  دهد كه مسلمانان را در همه نقاط سرزمين اسالمي . معاويه تعهد مي6
  ورد آزار و اذيت قرار ندهد. كس(به ويژه آنان كه بر ضد معاويه جنگ كرده بودند) را م هيچ
. معاويه تمام ياران امام علي(ع) را در هر نقطه كه باشند، امان دهد(چون تا قبل از آن هيچ 7

  فرد شيعه و يا محب امام علي(ع) از هيچ لحاظ در امان نبودند).
گونه خطري متوجه امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و ساير فرزندان و باقي ماندگان  . هيچ8
  امبر(ص) نگردد.پي

در نهايت معاويه اقرار كرد كه به تمام اين بندها عمل خواهد كرد و تمام بزرگان شام نيز بر 
  اين صلحنامه شهادت دادند.

كه امام  در كتب بسيار زيادي نقل شده كه پيامبر(ص) بارها در مسجد و بر فراز منبر در حالي
  سائل اشاره كرده و فرموده بودند: بردند، به اين م حسن(ع) در سنين كودكي به سر مي

  فرزند من سرور مسلمانان است و به وسيله او ميان دو گروه از مسلمين صلح برقرار خواهد شد.
  الغمه نوشته شده است. الغابه، نوراالبصار و كشف الجوزي، اسد اين بيان در كتب تذكره الخواص ابن
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د كه هدف امام حسن(ع) تنها اجراي با دقت در مفاد صلحنامه به اين نكته پي خواهيم بر
قوانين الهي و آسايش و آرامش مسلمانان بود و بدين ترتيب هر فرد با انصافي به اكاذيبي كه 

  اند پي خواهد برد. برخي مؤلفين ك درباره آن حضرت نوشته
لطفي را در حق ايشان ابراز  گروهي در شأن امام حسن(ع) مغرضانه عمل كرده و نهايت بي

ند، به ويژه هنگامي كه هدف امام(ع) را رسيدن به مال دنيا و يا ترس از جنگ معرفي كرده ا نموده
اند. در صورتي كه بر اساس كتب تاريخي معتبر، امام حسن(ع) امر مسلمين را تنها در اين مقطع 

  كه خالفت را تا ابد به معاويه سپرده باشد.  زماني به معاويه سپردند نه اين
آورد،  و هيچ سخني از خالفت به ميان نمي» رضينا به ملكا«گفت:  ه كه ميحتي از سخن معاوي
شود. يعني هدف معاويه تنها رسيدن به مال و منال دنيا بوده است و با  اين معنا برداشت مي

   91كرد. خالفت همچون سلطنت رفتار مي
د كه كسي حق آيد كه امام حسن(ع) در متن عهدنامه قيد كرده بو باز هم از كتب تاريخي برمي

المؤمنين خطاب كند. و حتي رسيدن به اين لقب چندان براي معاويه مهم  ندارد معاويه را امير
نبود؛ بلكه مهم براي وي، رسيدن به پست و مقام به منظور غارت اموال مسلمين بود؛ اما به مرور 

  زمان و پس از مرگ معاويه اين لقب به او داده شد.
مفاد صلحنامه را ناديده گرفت و بر فراز منبر به همگان اعالم كرد: من به هر حال، معاويه تمام 

به اين خاطر با شما نجنگيدم كه شما نماز بخوانيد وحج به جا آوريد و زكات پرداخت كنيد؛ 
دهيد بلكه من با شما جنگيدم تا شما را مطيع خود گردانم  ها را خودتان انجام مي چرا كه همه اين

  م.و بر شما حكومت كن
گويد: آگاه باشيد هر شرط و پيماني كه با حسن بن علي(ع) بسته ام، زير پاي من  و نيز مي

  است و براي من هيچ ارزشي ندارد. 
 6اين مطلب، در مقاتل الطالبين از ابوالفرج اصفهاني و شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ج 

  بيان شده است. 173و ارشاد مفيد ص  49ص 

                                                            
  تاريخ خلفاء از سيوطي و برخي كتب ديگر .91
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كه تمام مفاد عهدنامه را زير  اين  تر معاويه بود. او عالوه بر راي شناخت بيشو اين، سرآغازي ب
هاي بسيار زيادي در دين قرار داد و سب امام علي(ع) را بيش از پيش رواج  پا گذاشت، بدعت

داده، زندگي را براي شيعيان تلخ كرد و بزرگان شيعه مانند حجربن عدي را به قتل رساند و 
  اني كه با شيعيان در ارتباط بودند، دشوار گرداند.زندگي را براي كس

اين حوادث بسيار ناگوار،  مردم را از خواب غفلت بيدار كرد و اين مسأله بود كه قبل از اين 
بيني كرده بود. لذا در نهايت شرمندگي رو به امام حسين(ع) آورده، از  امام حسن(ع) آن را پيش

  .او خواستند زمام امور را به دست گيرد
امام حسن(ع) در پيمان صلح، معاويه را از تعيين جانشين براي خود منع كرده بود، اما او با 
تسلطي كه بر مسلمانان داشت، در زماني كه در قيد حيات بود براي فرزندش يزيد نيز از 
مسلمانان بيعت گرفت. اين بيعت گرفتن از طريق تطميع بزرگان قوم شروع شد تا ساير افراد قوم 

توانيم دليل پذيرفتن صلح را از جانب  وركورانه به آن تن دهند. پس با مطالب گفته شده ميهم ك
  امام حسن(ع)، تا حدودي درك كنيم.

گرفت  اي بين مسلمين صورت مي كرد، جنگ چند ساله اگر امام حسن(ع) با معاويه صلح نمي
اران بسيار نزديك ايشان كه طي آن مسلمانان زيادي به ويژه امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و ي

هاي بعدي همچون ما برسد. امام  ماند كه به نسل شدند و بدين ترتيب حقيقتي باقي نمي كشته مي
  فرمايند:  باره مي حسن(ع) نيز در اين

يحكم  واهللا اني ما سلمت األمر إال ألني لم أجد أنصارا ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليال ونهارا حتي
  اهللا بيني و بينه

كند؛  ن سخن امام(ع) بسيار پر معن است. ايشان علت صلح با معاويه را نداشتن ياور بيان مياي
  زيرا اصحاب امام حسن(ع) فقط در ظاهر با امام بودند. 

امام حسن(ع) هنگامي كه در قيد حيات بودند، از جانب مسلمانان به ويژه شيعيان مورد بي 
گذرد، باز هم برخي  ها از شهادت ايشان مي كه قرنلطفي و ظلم واقع شده بود، و هم اكنون نيز 

كنند و از شناخت امام  شيعيان، ادعاهاي مغرضانه در برخي كتب در مورد ايشان را باور مي
  محروم هستند.  



  

  جلسه بيستم

ن(ع)   دوران وال امام 
  

ها باز  ت قرندر دوره امامت امام حسين(ع) وقايع تاريخي بسيار بزرگي اتفاق افتاد كه با گذش
ها قادر به درك واقعه كربال  بندد و هنوز آن ها نقش مي هم سؤاالت بسيار زيادي در ذهن انسان

  نيستند. به عبارت ديگر
  
  تر از فهم و درك بشريت است واقعه كربال بزرگ 

توان زندگي فردي حضرت و از لحاظ  در بررسي زندگي امام حسين(ع)، از يك ناحيه مي
  سي و ارتباط ايشان را با خليفة وقت مورد بررسي قرار داد.ديگر زندگي سيا

دانيم، مدت امامت حسين(ع) ده سال بيش نبود و واقعه عاشورا يكي از وقايع  كه مي چنان
بزرگي بود كه در اواخر عمر حضرت رخ داد. بررسي واقعه كربال، در رابطه با سه موضوع 

نگرد، سؤاالتي از اين قبيل در ذهنش شكل  گيرد و هر فردي كه به اين واقعه مي صورت مي
  گيرد: مي

  . علل و موجبات قيام امام حسين(ع) چه بود؟1
  . كيفيت انقالب و نهضت امام حسين(ع) چگونه بود؟2
  . اين نهضت چه نتيجه اي به دنبال داشت؟3
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  و حاال پاسخ سؤاالت با توجه به مطالب گذشته(به طور خالصه):
 بات قيام امام حسين(ع) چه بود؟پاسخ سؤال اول: علل و موج

ترين داليل قيام، انحرافاتي بود كه از جانب دستگاه حكومت آن زمان رخ داده  يكي از مهم
بود. بيان كرديم كه معاويه در زمان عثمان والي شام شد و حتي هنگام خالفت امام علي(ع) 

  ايشان بر پا كرد. هايي را عليه رغم مخالفت امام(ع) در پست خود باقي ماند و جنگ علي
حال ببينيم امويان كه در آن زمان(دوره امامت امام حسين(ع)) حكومت را در دست داشتند، 

  چه كساني بودند.
ترين  كرد و يكي از بزرگ پدر معاويه(ابو سفيان) در زمان حضرت رسول(ص) زندگي مي

ضد اسالم و مسلمين  توانست، بر رفت و تا جايي كه مي دشمنان اسالم و پيامبر(ص) به شمار مي
  كرد.  تالش مي

اي از  هنگامي كه فتح مكه صورت گرفت و مسلمانان بر مشركين و كفار پيروز شدند، عده
ها براي حفظ جان خويش به ظاهر اسالم آوردند، اما از صميم قلب آرزوي براندازي اسالم را  آن

ها  ن بودند كه در رأس آنترين گروه منافقين، همين گروه امويا پروراندند. بزرگ در سر مي
  ابوسفيان قرار داشت.

خليفه سوم نيز كه از همين قبيله بود، پس از رسيدن به خالفت بسياري از افراد قبيله و 
قرار داد.  از جمله اين افراد، معاويه فرزند ابوسفيان بود كه  خاندانش را در رأس حكومت اسالمي

شخصي  ي او با اسالم زبانزد خاص و عام بود؛ او همانوالي شام شد. مادر معاويه، هند بود كه دشمن
است كه در جنگ احد به غالمش دستور داد حمزه سيدالشهدا عموي پيامبر(ص) را به طرز 

كرد!  فجيعي به شهادت رساند و سپس سينه مبارك حمزه(ع) را شكافت وجگر او را از سينه خارج
  اي حكومت اسالم را در دست گرفته بودند. حال شما در نظر بگيريد كه چه افرادي با چه سابقه

ابوسفيان در مقابل پيامبر(ص) قرار گرفت، معاويه در مقابل امام علي(ع) و امام حسن(ع)، و  
يزيد نيز در مقابل امام حسين(ع). به عبارتي سه نسل پشت سر هم همگي مخالف اسالم و 

  دشمن پيامبر(ص) واهل بيت(ع) بودند.
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ها چندان ايماني به خدا و آخرت نداشتند و  بينيم كه آن ت بني اميه ميبا اندكي دقت در كلما
  وجود ندارد. كردند كه بهشت و جهنمي حتي در ميان سخنانشان سوگند ياد مي

اي ايراد كرد و گفت: من براي  معاويه پس از صلح با امام حسن(ع) براي مردم كوفه خطبه
. اما ناگهان متوجه شد كه كالم خوبي از او صادر نماز خواندن و روزه گرفتن با شما نجنگيده ام

نشده، لذا به سرعت سخن خود را عوض كرد و گفت: چرا كه شما تمام اين امور را به جا 
  خواهم بر شما حكومت كنم و اميرتان باشم. آورديد؛ من فقط مي مي

ين(ع) سال در دوره امامت امام حس  10سال در زمان امامت امام حسن(ع) و 10پس از آن 
  كرد. معاويه خود را خليفه و عهده دار تمام امور مسلمين قلمداد مي

  سال بايد به تاريخ سري بزنيم. 20براي بررسي زندگي معاويه در اين  
طور كه بيان كرديم، يكي از بندهاي صلحنامه اين بود كه معاويه حق ندارد براي خود  همان

امام حسن(ع) از دنيا برود، خالفت به امام(ع) جانشيني انتخاب كند و اگر او در زمان حيات 
  رسد. رسد و اگر در زمان حيات امام حسين(ع) از دنيا رود، خالفت به امام حسين(ع) مي مي

ائمه اطهار(ع) معاويه را به عنوان خليفه(به آن معنايي كه بيان كرديم) قبول نداشتند و تنها 
كرد كه خليفه  داشت و حتي خود او ادعا نمي مسأله اين بود كه معاويه امر مسلمين را در دست

خواست تا زماني كه زنده است امر مسلمين را در دست  و جانشين پيامبر(ص) است بلكه مي
  داشته باشد.

كرد براي فرزندش يزيد از  او به مفاد صلحنامه عمل نكرد و در روزهاي آخر عمر سعي مي 
  و... بيعت بگيرد.ها با مال  رؤساي برخي قبايل از طريق تطميع آن

  مقايسه معاويه با يزيد 
خواست خليفه  يزيد كه به عنوان يك ميوه فاسد از شجرة ملعون بني اميه رشد كرده بود، مي

كرد و سعه  مسلمين باشد. تفاوت معاويه با يزيد اين بود كه معاويه در ظاهر به اسالم عمل مي
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توانست مردم را  يي برخودار بود و ميصدر بااليي داشت و از لحاظ سياسي نيز از قدرت باال
  توانست تظاهر به اسالم كند. ور بود كه حتي نمي چنان در فساد غوطه فريب دهد؛ اما يزيد آن

هجري، يزيد حكومت را به دست گرفت و  60پس از مرگ معاويه در نيمه رجب سال 
از زمان مكه و ابوسفيان و  ماه واقعه كربال اتفاق افتاد. اما درحقيقت واقعه كربال 6حدودا پس از 

سال خود را تقويت كردند تا از  50حضرت رسول(ص) نشأت گرفته بود. امويان در طي حدود 
  طريق ديگري به اسالم ضربه بزنند. 

هجري اكتفا شود، 61روز اول محرم سال  10براي درك واقعه عاشورا نبايد تنها به بررسي 
ورد كاوش قرار داد. پس از گذشت چند دهه از ظهور بلكه بايد اين واقعه را از زمان سقيفه م

افتد كه با اصل اسالم مخالف است  به دست فردي همانند يزيد مي اسالم حكومت جامعه اسالمي
  كند. و دشمني خود را ابراز مي

منحرف شد و  گرچه پس از رحلت حضرت رسول(ص) مجراي حكومت جامعه اسالمي
هاي فراواني بودند اما در  ا ايجاد كرده، خود نيز داراي نقصخلفاي اول و دوم و سوم انحرافاتي ر

مورد خلفاي اموي همچون يزيد به كار بردن واژه نقص اندك است؛ چرا كه يزيد در نقطه مقابل 
و مخالف اسالم قرار داشت. از يك سو، كينه ديرينه آبا و اجدادش به او سرايت كرده بود و از 

  و براساس تعليمات مسيحيت پرورش يافته بود.نداشت  سوي ديگر، تربيت اسالمي
يزيد بر خالف پدرش معاويه، يك جوان كامال خام و بي تجربه و شهوت پرست بود و به 

اي  بود، به گونه عياشي و خوشگذراني شهرت داشت و به طور كلي فاقد هرگونه ارزش اسالمي
  توانست ظاهرسازي كند. كه حتي در اين زمينه نمي

كرد و صاحب مجالس لهو و  ب تاريخي بيان شده، يزيد آشكارا شرابخوري ميكه در كت چنان
كرد، اين اشعار  لعب بود. در تاريخ بيان شده در يكي از روزها در حالي كه يزيد شرابخواري مي

  آورد: را بر زبان مي
  إن حرمت يوما علي دين احمد                     فخذها علي دين المسيح بن مريم

گويد: اگر در  كند كه شراب حرام است و مي داند و اعتراف مي را خليفه پيامبر مي يزيد خود
  را بر دين عيسي بن مريم بگير.   دين اسالم شراب حرام است، آن
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البته در زندگي يزيد فسادهاي علني بسيار زيادي وجود داشت كه در كتب تاريخي به وفور 
  92ها مراجعه كنيد. تر به اين كتاب بيشتوانيد براي كسب اطالعات  ذكر شده و شما مي

خواهيم بدانيم آيا امام حسين(ع) از وقايع عاشورا اطالع داشت يا اين واقعه بر حسب  حال مي
گونه كه بيان كرديم، وقتي معاويه از دنيا رفت، يزيد افرادي را به  تصادف صورت گرفت. همان

سران بسياري از قبايل هم كه قبال در دوران فرستاد تا با او بيعت كنند،  هاي اسالمي ساير سرزمين
جا تنها چند نفر وجود داشتند كه حاضر به بيعت با يزيد  معاويه با او بيعت كرده بودند. در اين

نبودند. يكي از اين افراد، امام حسين(ع) بود كه از بيعت با يزيد سرباز زد و از مدينه به سمت 
  مكه حركت كرد.

ي كه امام حسين(ع) متوجه شد يزيد نقشه قتل ايشان را در مكه پس از گذشت چند ماه زمان
كه حرمت خانه خدا از بين نرود، تصميم گرفت از مكه خارج شود.   پروراند، براي اين در سر مي

از سوي ديگر مردم كوفه نامه هاي زيادي بالغ بر دوازده هزار يا هيجده هزار عدد براي امام(ع) 
  به كوفه برود.  نوشتند و از ايشان خواستند

در ضمن، امام(ع) سفر خود را به سمت عراق در قالب امر به معروف و نهي از منكر معرفي 
كند؛ چون اگر بيعت  گاه با يزيد بيعت نمي كردند و مسلما شخصيتي همچون امام حسين(ع) هيچ

يزيد  ماند و سكوت امام نيز به منزله سازش با از اسالم باقي نمي كرد، ديگر هيچ نامي مي
شد. لذا بر امام حسين(ع) واجب بود كه بر ضد يزيد فاسد قيام كند و  وموافقت با او تفسير مي

شد، امام حسن(ع) نيز همين قيام را  اگر جاي امام حسن(ع) و امام حسين(ع) با هم عوض مي
  كرد. عليه يزيد بر پا مي

چرا كه بسياري از مسلمانان تا يكي از نتايج بسيار مهم واقعه كربال، رسوا شدن بني اميه بود؛ 
ها تنها در قالب اشعاري بود كه  شناختند و شناخت آن قبل از واقعه كربال امويان را به خوبي نمي

ها براي همة  سرودند. اما با وقوع واقعه كربال چهرة حقيقي آن شاعران درباري در مدح امويان مي
  مسلمانان برمال شد.

                                                            
  92. در كتاب تتمة المنتهي تاريخ خلفا(تاليف شيخ عباس قمي) از كتب اهل سنت نيز در باره زندگي يزيد مطالبي بيان شده.



  214حقيقت واليت  

ها در سراسر كره  عه كربال يك نوع بيدارسازي براي انساناز سوي ديگر، با شكل گرفتن واق
ها اعم از مسلمان و غير مسلمان، ساكت  زمين و درهمه اعصار صورت گرفت و همه انسان

نبودن در برابر ظلم و فساد و تجاوز را به خوبي از قيام اباعبد اهللا الحسين(ع) آموختند وفرهنگ 
در واقعه كربال تمام كفر در برابر تمام اسالم، و تمام شهادت در ميان همگان رايج شد. چرا كه 

  زشتي ها در برابر تمام زيبايي ها وكماالت مجسم شد.
در پايان گفتني است واقعه كربال فراتر از طبيعت و ماديت است؛ چون اگر تنها يك امر مادي 

  ماند. چنين زنده و پا برجا نمي بود، تا به امروز اين
تري  ـ انتظار يار، به تحليل بيش3ـ تجلي عرفان و 2ـ فلسفه عاشورا 1و چون در سه مجموعه 
  كنيم. جا به اين مقدار اكتفا مي پرداخته شده است، در اين

 و صلي اهللا علي محمد وآله الطيبين الطاهرين.



 
  

  كتاب نامه
  

  قرآن كريم ترجمه حسين انصاريان
  نهج البالغه

  رس خدا شناسي) آيت اهللا مكارم شيرازي(ده د پنجاه درس آموزش عقايد براي جوانان
  الهيات و معارف اسالمي(امامت)، آيت اهللا جعفر سبحاني

  فروغ واليت
  طرحي نو در تدريس عقايد اسالمي

  اصول اعتقادات در چهل درس، حجت االسالم حاج شيخ اصغر قائمي.
  و...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 هرا ابوشهابدكتر ز                                                    روش ها و تكنيك هاي مديريت انرژي هاي نو 

              محمد حسين وافي                                  نصيحت نامه دو رساله قاضي مير حسين ميبدي 

   عليرضا فالحمهندس                                                    ساختارشناسي دفاعي و موفولوژي ارگ ميبد 

               (زندگي نامه شهيد محسن مصون) محمد رضا كالنتري                                   زائر كربال 

               (خاطرات سفر به كربال معال) علي اكبر عربي                                          سفر به ديار نور 

 سيد محمد عالئي                                   م عارفان                      اشخاص و متعلقات كربال در كال 

     طاهره شيشه بريدكتر  -سيداحمدسيدعلي زاده        تجلي باورها در خانه هاي زرتشتيان يزد  
 مهندس عليرضا فالح                                                                   ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد 

                             (قطعه هاي ادبي) سپيده كريمي                                         سايه چين سايه ها 

                    اميرترقي نژاد -سيداحمد سيدعلي زاده                            تاريخ مطبوعات در ايران 

 سيد احمد سيد علي زاده                                                                      لندكاه گلي ديوارهاي ب 

                                     وحيد شيخ احمد صفاري                                     تمام گناه من تو بودي 

                                                                              احمد سراستاد                  شگفتي هاي كيهان 

                           ساناز كرمي                                                                            صعود تا مديريت 

 Which word                                                                             محمدرضا رضايي صدر آبادي 

                                              طاهره السادات زرگرمرادي                                      فلسفه عاشورا 

                                              طاهره السادات زرگرمرادي                                         راه سعادت 

                                              سمانه باقري                                                                 اشك سرخ 

                                                                 سميه نيكجو                                                آدم برفي 

                                                                  اكبر يزداني                                               هفت طنز 
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