جزوه اعتقادات /مبحث امامت

مقدمه:

به ياد دارم سال  7631ه.ش .زماني كه براي كسب اجاازه از مضرار داننا

فقيا مرحامم

استاد نيكم صفت(ره) جهت برگزاري يك دوره كالس هاي عقاي اج الي حرمرشان شار

ياا

ش م ،اينان با استقبال كردن از چ ين امري آن را بسيار خم و حائز اه يت دانست و در حالي كاه
چهرهي نمراني اينان طراوت خاصّ ي داشت ،ره مدهاي الزم را نيز بيان فرممدنا  .باه هار حاال باا
ع ايات خاصّه حررت حجّت ( سالم اهلل عليه) و تنميق هااي صا ي انه اساتاد ،كاالس فامي تناكي
ش و خماهران و برادران هر هفته روزهاي ش به به م ت  7/5ساعت و در طي م ت باي

از  3ساال

بضث هاي تمحي  ،نبمّت ،امامت عامّه و خاصّه ،رجعت ،معاد و نيز مباحث فرعي ديگار را فراگرفت ا
و در امتضاناتي كه به ه ين م ظمر برقرار شا ه بامد شاركت ن امده و تضات هايط شاراي ي كاالس
تع ي نگردي و ث رهي برقراري چ ين كالسي اين ش كه امروزه ده هاا نفار از خاماهران و بارادران
بت مان آگاهي الزم را نسبت به مباني دين مبين اسالم پي ا ن مده و اميا هاي خامبي باراي جلامگيري
از تهاجم فره گي دش ن در زمي ه هاي مختلف باالخص مسائ اعتقادي باش .
به هر حال با پايان يافتن اولين دوره اين كالس هاا و درخماسات هااي مكارّري كاه از ناحياه
برادران و خماهران براي تنكي دورة دوم به ع

آم  ،تص يم گرفته ش تا به ياري خ اونا متعاال

دوره دوم اين جلسات به صمرت اج الي و تفصيلي برگزار شمد تا هم دانناجميان دورة قبا و هام
داننجميان ج ي بتمان از تنكي كالس استفاده الزم را ب اي ا  ،لكان يكاي از مناكالتي كاه در
اين راه م رح بم د ،در اختيار قرار دادن جزوات براي ه ة افراد بمد ،چرا كاه باه جاز چ ا جازوهي
مض ود خ ي و آن هم با نقائص بسيار زياد ،چيز ديگري در دسترس نبمد و از طرفي نياز چامن بايا
فرماي

ج اا

اساتاد مب اي بار نگها اري و چگامنگي در دساترس قارار دادن آنهاا ما ّ نظار قارار

ميگرفت فلذا پس از بضث و گفتو گم در هياتت عل اي كاانمن آمامزش قارآن و تجميا  ،بار آن
ش يم تا جزوات را به صمرت ك مني تايپ ن مده و پس از چ ين بار تصضيح ،باه صامرت مضا ود
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تكثير كرده و جهت استفادة داننجميان آن را در اختيار اين عزيزان قرار دهيم ،يع اي دقيقااآ آن اه را
كه اك من پي

روي ش ا است.

قب از م العة جزوه حاضر ،الزم است خمان گان عزيز و دانناجميان گراماي باه چ ا نكتاه
مهم تمجه فرماي :
 - 7ه ان مر كه مالحظه مي فرمايي جزوات مذكمر در  5مجل ج اگانه شاام بضاثهااي تمحيا ،
نبمّت ،امامت عامّه وخاصّه ،رجعت و معاد ميباش تا عالقه م ان به راحتي بتمان به هر مبضثاي كاه
نياز دارن مراجعه ن اي فلذا درخماست مي شمد در نگه اري و حفا آنهاا نهايات ساعي و دقّات
الزم به ع

آي .

 - 2در صمرت مناه ه هرگمنه غلط تايپي و يا غير آن ،حت اآ بارادران خامد را در واحا ننار م ّلا
فرمايي  .ه

ين قب از است اد به آيات و رواياتي كه در جزوه بيان ش ه است ،حت اآ باه قارآن كاريم

و كُتُبي كه به ع مان متخذ آن روايت ذكر ش ه ،مراجعه ن ايي .
ان شاءاهلل خمان گان گرامي با تضصي عقاي اسالمي و م العه و تضقيق در جازوات حاضار مُبلّني اي
شايسته براي خ مت به اسالم عزيز باش .

اللهم آمين
والسالم علي عباد اهلل الصّالحين
مرتضي مخملباف
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باب امامت

امام كيست؟
امام در لنت به مع اي پينما است و به عبارت ديگر در لنت امام به كسي گفتاه ميشامد كاه
مردم در گفتار و كردار و پ ار ،پيرو او باش  .اما در با امامت ،مقصمد ما از امام كسي اسات كاه
در پينمايي و رياست بر ه ه مردم در اممر دين و دنيا نائاب و جانناين حرارت خااتم االنبيااء( )
باش .
آيا وجود امام الزم است؟
با ان ك دقتي در چگمنگي زمان پين بر( ) ،جما سؤال باال واضح ميگردد.
آيا پيغمبر اكرم(ص) تمام مسائل راجع به دين ،از عقايدد و اخدال و احكدام را بده
تفصيل به همة مردم رسانيد؟
از مسلّ يات شيعه و س ي است كاه ياك دهام آن هام نرساي ه اسات .زيارا ماردم در زماان
پين بر( ) ه ه داننجم نبمدن  ،چه امروزه ميبي يم كاه تخصاص در هار ياك از رشاتههااي علامم
دي اي ياك ع ار تضصاي الزم دارد .از طرفاي اكثار مسال ينِ آن روز هام خيلاي كام مايشا كاه
پين بر ( ) را ببي

زيرا كه در شهرها و دهستانهاي خمي

مننمل و گرفتار زنا گي روزمارة خامد

بمدن  ،آنهايي هم كه پيامبر اكرم( ) را درك ميكردن ه ينه كه خ مت آن بزرگامار نبمدنا و
مجلس درس و ثبت و ضب ي هم كه در كار نبمد.
البته اين واقعيت وجمد داشت ك ه سخ ان دل نين حرارت خااتم( ) بسايار جاذا بامد و
مردم منتاي ش ي ن سخ ان آن حررت بمدن  ،اما براي ه ه ميسمر نبامد كاه ت اام وقات خامد را در
خ مت آن حررت باش  .گاهي اين بمد و آن نبمد ،گاهي در سافر بمدنا و گااهي نياز در ج ا
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وانگهي در م ت  26سال با آن ه ه گرفتاريها ،براي خمد حررت هم مجالي نبمد .به فار

گااهي

هم اگر وقتي بمد ،ت امي مردم مستع ِّ آن نبمدن كه ه ة م الب را درك ن اي .
از ه اه اي هاا گذشاته از آثاااري كاه در دسات اسات معلامم ميباش ا كاه در زماان خاامد
پين بر( ) يك دهم از مباني دين هم به ماردم نرساي ه اسات ،حتّاي صاضابه آن حرارت باه قا ر
كفايتِ خمدشان نيز ن يدانست چه رس به آنكه حاف ديان باشا  .قصاة ع ّاار مناهمر اسات كاه
چمن خماست تي م ب ل از غس ك  ،ت ام ب ن خمد را به خاك مالي و حررت به او از باا مازاح
فرممد :اين كار االغ است( .)7البته جااي ترديا نيسات كاه بعراي از صاضابه ،برخاي فرمايناات آن
حررت را در خاطر داشت  ،اما پر واضح است كه اين كفايت ن يك .
پس با ان ك دقتي در احماالت زمان آن حررت ،به دست ميآي كاه پين بار خااتم ( )
بع از آنكه از ميان مردم رفت ،اثر مثبتي كه از آن حررت باقي مانا قارآن كاريم بامد باه انرا ام
برخي م الب آن هم ب مر نااقص در خااطر بعراي از صاضابه .حاال خامد قرااوت ك يا كاه آياا
مي شمد اين ه ه پيامبران قبلاي بياي ا و جاانفناانيها ك ا تاا ماردم باه حا ّ اعتا ال برسا  ،ساپس
پين بر خاتم( ) بياي با اين ه ه ج گها و زح تها و خمن جگرها و باا وجامد ايان كاه از قبا هام
معلمم بمده كه پين بر( ) هم مان ساير مردم باي از دنيا برود ،مردم را با اين كتاا تاا روز قيامات
ب ااه حااال خمدشااان واگ اذارد و اب ا اآ خ ا اي حكاايم و رساامل

امااامي تعيااين نك ا ك ااه بع ا از

پين بر خاتم( ) حاف و مُبَيِّن اين دين باش  .بر هيط عااقلي پمشاي ه نيسات كاه اگار كساي انا ك
شعمري داشته باش چ ين ع لي انجام ن ي ده چه رس به پروردگار حكيم و پين بر اكرم( ) كاه
اول شخص عالم ممجمدات است.
حال اگر كسي گمي كه چمن كتا خ اي تعالي در ميان مردم است ديگر احتياا باه اماام
نيست ،مان آن است كه بگمي چمن كتا طب در ميان مردم است ديگر احتيا باه طبياب نيسات.
آخر مگر ه ه مردم مي تمان ب ون مُبَيِّن ،حكام خا اي تعاالي را از كتاا او تعاالي بفه ا و اگار
چ ين بمد اصالآ پين بري هم الزم نبمد و خ اي تعالي فقط كتابي را براي مردم ميفرستاد و هار كاس
 - 1وسائل الشيعه ،جلد ، 2صفحه ، 799حديث7
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تك ليف خمدش را از آن كتا ميفه ي  .اصالآ مگر بنر ب ون مرباي تربيات ماي شامد پاس روشان
ش كه بع از پين بر خاتم ( ) وجمد امام الزم است و كتا به ت هايي كفايت ن يك .
چه كسي بايد امام باشد؟
ه ة مردم مي دان كه جاننين هر كسي در هار مقاامي از جهااتي كاه ميخماها خليفاة او
باش  ،ميبايست مان خمدش باش  .ه ة ما ماي دانايم كاه اگار معل اي بخماها باه مساافرتي بارود،
هي گااه شااخص باي ساامادي را جانناين خاامد ن يگردانا  ،ساااعتسااز آه گاار را جانناين خاامد
ن ين اي  ،نانما خياط را جاننين خمد ن يك و بر ه اين م امال وصاي و جانناين پين بار( ) هام
باي ج ي شراي ي را كه در پين بر( ) ذكر ش  ،دارا باشا  .ماثالآ اگار اماام داراي معجازه نباشا ،
چ ان ه مردم به او رجمع ك

و بگمي پين بر براي ص ي نبامّت

معجازه مايآورد اك امن تام هام

كه به جاي او هستي آيا ميتماني معجزه بياوري او در جما عاجز ب ان و بگميا مان باه جااي او
ميتمانم ب ني م ،اما ن يتمانم معجزه بياورم ،عي اآ مان آن است كه يك نفار چارپاادار پنات فرماان
اتممبي ب ني و چمن به او بگمي تام كاه جانناين شامفر هساتي آياا مايتاماني اتممبيا را براناي
بگمي خير من فقط ميتمانم االغ را برانم!! ه

ين مثالآ اگر امام اعلم از ه ه ماردم نباشا و آنگااه

كه مردم در مجهمالت دي ي به او رجمع ميك

عاجز ب ان  ،عي اآ مان آن اسات كاه ياك شاخص

بيسماد به جاي معل ي در سر كالس حاضر ش ه و بگمي چمن آممزگار ش ا به مسافرت رفتاه مان
به جاي او هستم ،ليكن ه گامي كه بعري سؤاالت عل ي را از وي بپرس بگمي من ساماد نا ارم و
فقط عكسهاي كتا

را ميتمانم ت اشا ك م! و ه

ين است سااير مامارد كاه شارح آن از تمضايح

واضضات است.
پس ت ام شراي ي كه در پين بر( ) الزم است در امام هم الزم ميباش  ،باه ه اان داليلاي كاه در
با نبمت گذشت.
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آيا امام را خداي تعالي و رسولش(ص) بايد تعيين كنند يا مردم؟!
با ان ك دقتي براي اح ي جاي شبهه بااقي نخماها مانا در اي كاه اماام را بايا پروردگاار
مهربان تعيين ن مده و به وسيله رسمل خمد به مردم معرفي فرماي  ،زيارا باه قامل مناهمر ب ا هشا اس
خ اي تعالي است و اوست كه نيك ميدان چه كسي و اج شارائط اسات .ماثالآ از ج لاة شارائط،
عص ت است كه حتّي در خلمت و پ هان هم گ اه نك

و چه كسي جاز خا اي تعاالي بار ايان امار

واقف است
از طر
ك

ديگر اگر ب ا شمد مردم تعيين امام ن اي ا  ،هار د ساته باراي جلاب نفا خامد تمط اه

و كسي را امام قرار ده و باعث گ راهي ديگران هم شمن  .از سمي ديگر نيز رياسات طلباان

هر يك با دسته اي سازش ك

و سابب گ راهاي ديگاران نياز گردنا  .وانگهاي اماام بايا مؤيا از

جانب حررت حق باش و الّا اگر فقط ماردم او را باه امامات بپذيرنا  ،معجازه بار دسات او جااري
نخماه ش و اصالآ چ ين كسي رئيس ج همر است نه امام.
به هر حال با چ دقيقه دقت ،بر هر عاقلي به خمبي روشن خماه بمد كه تعيين اماام بايا از
جانب حررت حق باش نه از جانب مردم.
اگر خداي تعالي و رسول اكدرم(ص) امدامي را تعيدين كردندد و مدردم هدم امدام
ديگري را ،پيرو كدام يك بايد بود؟
بر اح ي پمشي ه نيست كه اين سؤال مُرضك اسات زيارا روشان گنات كاه اصاالآ ماردم
ن يتمان تعيين امام ن اي  .حال از آنجا كه فر
هم بك

مضال ،مضال نيست ،به فر

اي كاه چ اين كااري

مسلّ م است كه تعيين خ اي حكيم و رسمل اكرم( ) مُق ّم است بر ه ه مردم.

آيا خداي تعالي و پيغمبر اكرم(ص) تعيينِ امام فرمودهاند؟
مسل اآ به حكام عقا تعياين اماام فرمامده انا  ،چامن اگار نفرمامده باشا آما ن پياامبران و
فرستادن كُتُب و زح ات آنها بيث ر خماه ش  .از طرفي باراي خا اي تماناا م صام ن امدن اماام
6
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زح تي ن ارد و گذشته از ه ه اي هاا اَ صالح باه حاال ب ا گان اسات فلاذا باه طامر حاتم تعياين اماام
فرممده ان  .دالئ شرعي اين م لب بع اآ خماه آم ان شاء اهلل تعالي.
پس تا اي جا روشن ش كسي امام اسات كاه ت اام شارائط پين بار را دارا باشا و باه عاالوه
م صم و م صم

باش  .به سخن ديگر امام انتصابي است نه انتخابي ،يع ي او را خ اي تعاالي بايا

تعيين ن مده و به امامت م صم

ك نه مردم و به وسيله رسمل( ) معرفي شمد نه انتخا

مردم.

چه كساني واجد شرائط امامتند؟
امام هاي واج شرائط دوازده نفرن  ،حررت حساين و پا ر و بارادرش و نُاه فرزنا ش نساالآ
بع نس (صلمات اهلل عليهم اج عين).
براي اثبات اين م لب بزرگان ما ص ها كتا نمشتهان و در هر كتاابي دالئا فار اوان باراي
اثبات م ّعاي خمد آوردهان  .از آن ج له كتا «الفين» ج ا علّامه حلّي است كه هم اك من چاا
ش ه و حتّي به فارسي نيز ترج ه ش ه است .در اين كتا دو هزار دليا عقلاي و نقلاي باراي اثباات
اين م لب ذكر فرممده است .ه

ين هر يك از بزرگان شيعه كه در با عقاي كتا ياا كُتُباي باه

رشته تضرير در آوردهان  ،يك دوره يا ياك كتاا و ياا اقاالآ ياك قسا ت مهام از كتاا خامد را
درباره اثبات اين م لب نمشتهان  .حاص آنكه در عقاي در ممرد هيط مستلهاي به ايان انا ازه بضاث
نن ه و م لب روشن نگنته است و در اين دورة اج الي هم ت ها مختصار اشااره اي باه آن ميشامد.
اك من براي اثبات ادعاي فمي به م الب بسيار فنرده ذي تمجه ميك يم.
آيا دوازده عدد بودن امام ها از خود رسول اكرم(صلّي اهلل عليه و اله) رسيده است؟
البته ،و اخبار فراواني در اين راب ه در كتب احاديث آم ه ولاي چامن ب اا بار اختصاار اسات
ت ها فهر ست يكي از كتب احاديث يادآوري ميشمد .نام اين كتا "م تخاباالثر" تاتليف آيات اهلل
ل ف اهلل صافي ميباش و در آن احاديث مربمط به اين م لب را در هنت با

مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

آورده است.

7

جزوه اعتقادات  /مبحث امامت

باب اول :احاديثي كه ميفرماي اماامهاا دوازده نفرنا و در ايان راب اه دويسات و هفتااد و ياك
ح يث نق كرده است.
باب دوم :احاديثي كه ميفرماي ع د امام ها به ع د نقباء ب ي اسرائي است و در اين راب ه چها
ح يث آورده است.
توجه :باي دانست كه نقيب به مع ااي سرپرسات اسات و آ فريا گار مهربان اان در آياه مباركاه 72

َ  -يع ي :و
َيل
َائ
َر
َس
َيَا
َن
َاقَب
َيث
للاهَم
َََ
ََاخذ
َ َل ق د
سمره مائ ه ميفرماي  :و
ه انا از ب ي اسرائي پي ان اكي گرفتيم كه به دستمر دين ع

هَ
َُ
َاَمننه
َن
ََبعث
ك ا .و

َ  -و از ايناان دوازده سرپرسات و پيناما بارانگيختيم .مالحظاه
َيبنا
َ َعشر َنق
َي
َن
اث
مي فرمائي كه قرآن كريم صريضاآ فرممده كه نقباء ب ي اسرائي دوازده ع دنا و ت هاا در ه اين ياك
كتا

چه ح يث آم ه كه ع د امام ها به تع اد نقباء ب ي اسرائي است.

باب سوم :احاديثي كه ميفرماي امام ها دوازده نفرن و اول آنهاا علاي(ع) اسات و در ايان راب اه
ص و سي و سه ح يث آورده است.
باب چهارم :احاديثي كاه ميفرماي ا امامهاا دوازده ع دنا و اول آنهاا آقاا علاي(ع) و آخرشاان
حررت مه ي (ع) است و در اين راب ه نمد و يك ح يث نق كرده است.
باب پنجم :احااديثي كاه مايفرماي ا تعا اد اماام هاا دوازده عا د اسات و آخار ايناان حرارت
مه ي(ع) است و در اين راب ه نمد و چهار ح يث آورده است.
باب ششم :احاديثي كه ميفرماي تع اد امام ها دوازده ع د است و نه نفر آنها از فرزن ان حرارت
حسين(ع) ميباش و در اين راب ه ص و سي و نه ح يث آورده است.
باب هفتم :احاديثي كه ميفرماي تع اد امامها دوازده ع د است و نُه نفر آنها از فرزن ان حررت
امام حسين(ع) بمده و نهم اينان قائم اينان است و در اين راب ه ص و هفت ح يث آورده است.
باب هشتم :احاديثي كه ميفرماي ع د امام ها دوازده تاست و ه ه آنها را يك به يك ناام بارده و
در اين راب ه پ جاه ح يث نق كرده است.
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اي ك براي ن منه مق اري از ح يث ش اره يك ه ين با هنتم ياادآوري مايشامد .هار كاه ت اام
ح يث را خماه به صفضه  71تا صفضه  77كتا

مذكمر مراجعه ن اي .

س ح يث به ابن عباس ميرس كه ميفرماي  :يك يهمدي به نام نَعثَا خا مت رسامل اكارم( )
رسي و سؤاالتي در عقاي از آن حررت ن مد .حررت ه ه را پاسا مايدها تاا آنجاا كاه نعثا
يهمدي عر

َ  -مرا آگاه گردان كه وصي
َو
ََه
َن
ََم
َك
َي
ََ وص
َيَعن
َ خبرن
ميك  :فا

َاَمنَنبيٍَّاَ
َ  -زيرا كه هايط پين باري نبامده مگار
هَوصي
ََله
ّلَو
َ
تم كيست فم
اي كه براي

َانَاوصيَ
ََعمر
َيَابن
موس
َ
َاَه
َن
َي
َب
ََن
وصيّي بمده است .وَان

هوشع َابن َه
ََ  -و پين بر ما ممسَي ابن ع ران هم يمش ابان نامن را وصاي
نون
اليَي
علنيَ
َيََ
ََوصني
َ  -پ س پياامبر گراماي اساالم( ) فرممدنا  :ان
َال
خمد قرار داد .فق
هَ
ََ
ب عن د
َََ
بٍّ(ع)َ – به طمر حتم وصي من علي پسر ابي الب است .و
ََ
َال
َيط
َب
ابن َا
ه
ه
َ  -دو فرزنا م
َن
َي
هس
ََ
ح
ََال
َ َو
َن
َس
َح
َ َال
َاي
َط
َب
 -و بعد از علي(ع) س

َه
ََتته
َ  -و بع
َن
َي
هس
ََ
ح
ََال
َب
هل
َ
ََص
َن
ٍَّم
مَ
ة
ََ
َئ
ةَا
َ
َع
َس
هَت
لوه
حسن و حسين است .و
مه
َي  -نعث
َََل
َُ
َم
َس
د َف
َ
ََ
مح
َ
َاَه
ََي
َال
از امام حسين(ع) نُه امام از صُلب حسين است .ق
عر

كرد كه اي مض

َ  -پياامبر گراماي اساالم ( )
پس نُ ه اماام را باراي مان ناام ببار .قنال

فرممدن :
َ _ چمن حسين درگذرد پاس پسارش علاي
َي
َل
هَع
هه
ه َفابن
َن
َي
هس
َاَمضيَالَ
ح
اذ
امام است.
َ _ پاس چامن علاي درگاذرد پاس پسارش
مد
ََ
مح
َ
هَه
هه
َ ََفابن
َي
َل
فاذاَمضيَع
مض

امام است.

َر _ پس چمن مض ا درگاذرد پاس پسارش
َف
َع
هَج
هه
ََفابن
مد
ََ
مح
َ
فاذاَمضيَه
جعفر امام است.
َ _ پس چامن جعفار درگاذرد پاس پسارش
هوسي
هَم
هه
َرَفابن
َف
َع
فاذا َمضيَج
ممسي امام است.
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن
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جزوه اعتقادات  /مبحث امامت

َ _ پس چمن ممسي درگذرد پس پسرش علي
َي
َل
هَع
هه
موسيَفابن
َ
فاذاَمضيَه
امام است.

هحَ
َ _ پس چمن علي درگذرد پس پسرش مض ا
مد
هَم
هه
َليَُّفابن
فاذاَمضيَع
امام است.
َ _ پس چمن مض
َي
َل
هَع
هه
ََفابن
مد
ََ
مح
َ
فاذاَمضيَه

درگذرد پس پسرش علاي

امام است.

ه
َ _ پس چمن علي درگذرد پس پسرش حسن
هَالحسن
هه
َيَفابن
َل
فاذاَمضيَع
امام است.

َه
ه
َي _ پس چمن
َُد
َم
ََال
مد
ََ
مح
َ
ةَه
َ
هج
ََ
ح
هَال
هه
ََفابن
َن
َس
َح
َيَال
فاذاَمض
حسن درگذرد پس پسرش حجت مض ّ مه ي امام است.

ه
َ _ پس اين دوازده نفر كه نام بردم اوصياء من هست .
َر
َش
َنيَع
ََاث
َء
َّل
َُؤ
ف
البته ح يث دنباله دارد تا آنجا كه نعث يهامدي مسال ان مايشامد و بعا از آن ويگگايهااي پياامبر
اسالم( ) و ائ ة دوازده گانه را از قمل پيامبران پينين از ج له حررت ممسي(ع) نق ميك .
پس روشن گنت كه نه ت ها دوازده ع د بمدن امامها از خمد رسمل اكرم( ) رساي ه ،بلكاه ياك
يك آنها به نام معرفي ش هان .
آيا در قرآن كريم هم مطلبي راجع به دوازده امام داريم؟

ََعننَ
ََ
دة
البتااه ،پروردگااار مهربان ااان در آيااه مباركااه  63ساامره تمبااه فرماامدهَ:ان
َم َخلقَ
َ َيو
َاب َللا
َيَكت
َاَعشر َشُرا َف
َن
َ َاث
ََللا
هور َعند
الشُُّ
هَ
َين
هم َذلنك َالند
هنر
َ َح
َبعنة
َرض َمنُ اَار
ََاّل
َات َو
السَمو
َه
هَ  -يع ي :به طمر حتم ش اره ماههاا در
فسك
ََان
َن
َيُ
مواَف
َ
َه
َل
َ َتْ
هَفل
ََ
القي
نزد خ اي تعالي دوازده ماه است در لمح مضفمظ ،در روزي كاه آفريا آسا انها و زماين را ،از آن

10
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دوازده ماه چهار ماه

حرام است .آن است دين مضكم و پا برجا .پس در آن چهاار مااه ياا در آن

دوازده ماه به خمد ستم نك ي .
و امّ ا منظور از ماه چيست ؟ باي دانست كه مفسّرين شيعه و س ّي در اي جا دو قمل بينتر ن ارن .
قول اوّل :اي كه م ظمر از دو ازده ماه ه ين ماههاي دوازده گانة سال است كاه مااه مضارم و صافر
و ...باش  .م ظمر از چهار ماه هم ماه هايي است كه ج

در آنها حرام بامده و هسات كاه مااههااي

ذوالقع ه و ذوالضجّ ه و مضرم و رجب باش .
قول دوم :قملي است كه حررات معصممين صلمات اهلل عليهم اج عين فرممدهان و در تفاسايري
كه بضث روائي دارن  ،اين قمل را ذكر كاردهانا و آن قامل ايان اسات كاه م ظامر از دوازده مااه،
دوازده امام است و م ظمر از چها ر ماه ،چهار امام است كه نام آنها يكي است كه امام اول و چهارم
و هنتم و دهم باش و در ممرد اين چهار امام سفارش بينتري ش ه ،چرا كه هركس اين چهاار اماام
را قبمل داشته باش  ،حررت مه ي(ع) را قبمل دارد.
براي اي كه جزوه درسي طمالني ننمد ،احاديث ايان م لاب را هار كاه خماها از ج لاه مايتمانا
مراجعه ك به تفسير برهان .در ذي ه ين آيه مباركه  63سمره تمبه ،در اين راب ه نُه حا يث آورده
كه ش

ح يث اول آن تتيي ه ين قمل دوّم است.

توجّه :باي دانست مفسّرين ما ظاهر آية مباركاه را رد نكرده انا  .يع اي نفرمامدهانا كاه ظااهر آياه
مباركه درست نيست ،بلكه لضن فرماي

ا ينان اين است كه در خمد آيه مباركه قرائ ي وجامد دارد

كااه از آن قاارائن ماايفه اايم م ظاامر اصاالي آفرياا گار مهربان ااان ه انگمنااه كااه حراارات
معصممين(عليهمالسالم) فرممده ان ه ان دوازده امام است .لايكن باراي آنكاه اغياار در آن تصارّ
نك

حك ت

بر اين تعلّق گرفته كه اين م لب را اي گمنه بيان فرماي .

و اما قرائن :
يك :آنكه آيه مباركه با كل ه اِنَّ شروع ش ه و دانن

ان ادبي در كتب خامد تصاريح فرمامدهانا

كه اِنَّ براي تتكي مر من ج له است و از طرفي م لبي را كه آفريا گار مهربان اان باا تتكيا بياان
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فرماي  ،تتكي آن دو برابر است ،چرا كه اگر خ اي تعالي م لبي را ب ون لفا تتكيا هام بفرمايا ،
براي ما از تتكي ديگران باالتر است ،چه رس به اي كه لف تتكي هم بياورد.
از طر
اختال

ديگر براي ما مضسمس و مل مس است كه دوازده ع د بمدن ماه چيزي نيسات كاه

ش ي ي بين مردم به وجمد آورد و م نت اثر مه ّي گردد تا با اين تتكيا شا ي بفرمايا كاه

حت اآ ماه دوازده تاست .درست مان اين اسات كاه بفرمايا باه طامر حاتم آ ُشا اسات و چ اين
سخ ي از كسي كه ان ك شعمري داشته باش بعي است ،چه رس به حكايم علاي االطاالي آن هام
در كتابي كه معجزه پين برش( ) قرار داده است .پاس معلامم اسات ه اان طامري كاه حرارات
معصممين (صلمات اهلل عليهم اج عين) فرممدهان  ،م ظمر دوازده امام است و آنرا باه اشااره فرمامده
تا اغيار در آن تصر

نك .

َي  -اين م لب (يع ي دوازده عا د
هَالق
َي ن
دو :آنكه آيه مباركه ميفرماي  :ذلكَالد
بمدن ماهها) دين مضكم و پا برجاست .ما از كسي كه قمل حررات معصممين را قبمل ن اشاته باشا
سؤال ميك يم كه يهمديها ،مسيضيها ،حتي كمممنيستها هم عقي ة شان ه ين است كاه مااههاا دوازده
تاست ،پس آنها هم دين مضكم و پا برجايي دارن

اصالآ چگمنه م كن است عقي ة باه دوازده مااه،

دين باش تا چه رس به مضكم و غير مضكم بمدن ! پس اين هم قري ة ديگري است در آياه مباركاه
كه قمل حررات معصممين(عليهمالسالم) را تتيي ميك مب ي بر اي كه م ظمر ،دوازده امام است.
توجه :ه ان مر كه در با نبمت گذشت حتي در كتابهاي آس اني قبا هام ،باه ايان دوازده اماام
اشاره ش ه است .در تمرات ِسا فر پيا اي

باا هفا هم شا اره بيسات آما ه« :و از نسا اسا اعي

دوازده رئيس پ ي آي  ».و گفته ش از نسا اسا اعي بار عا د دوازده نَاه پادشااهاني بامده انا كاه
رياست ظاهري داشته باش

و نَه پين براني بمده ان كه رياست مع مي داشته باش  .و اصالآ تاا ك امن

دي ه يا ش ي ه نن ه است كه از يك نس دوازده نفر از برجستگان عالَمِ وجمد پنت سار هام باشا .
پس به خمبي روشن است كه م ظم ر از دوازده رئيس دوازده امام ميباش .
و اما شرائط!!
12
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سابقاآ دانستيم ت ام ده شرطي كه در پين بر( ) گفته ش در اماام هام بايا باشا باه اضاافه
نصّ .اك من بررسي مي ك يم در اي كه آيا اين دوازده نفري را كه ما امام مي دانيم واجا شارايط الزم
هست يا نه
 -از شرط اوّل تا هفتم :كه اصالآ قاب بضث نيست و اح ي در آن ادعاي خال

نكرده.

 اما شرط هشتم :اين بمد كه در كلّيه صفات ح ي ه پين بار بايا افرا امات باشا پاس اماام وجاننااين او نيااز باياا چ ااين باش ا  .فراايلت از سااه قساام خااار نيساات - 1 :فضدديلت نفسدداني
 - 2فضيلت بدني  - 3فضيلت خارجي و در هار ساه فرايلت حرارت علاي(ع) افرا ج يا
امت است به اتّفاي شيعه و س ّي.
اما فضيلت خارجي :پس آن حررت از طر پ ر و مادر هاشا ي بامد ،چامن پا ر بزرگامارش
حررت ابمطالب ابن عب ال لب ابن هاشم و وال ة ماج ه اش فاط ه ب ت اس ابن هاشام مايباشا .
ه

ين آن حررت نزديكترين كسان به پين بر اكرم( ) است ،زيرا كاه از طار پا ر و ماادر،

پسر ع مي پين بر( ) و از سمي ديگر دامااد آن حرارت بامد و نياز عقا اخامّت باا پين بار( )
سيدةَالنساء(س) بامد و ايان رتباه باراي احا ي
خمان ه بمد .ديگر اي كه ه سر حرارت َ
حاص نن ه ،چه فاط ه(س) به ح ّي نزد پين بار( ) مقارّ بامد كاه ه گاام ورود او پين بار( )
قيام ميفرممد .ه

ين از نظر فرزن براي اح ي ازمسل ين فرزن ي مان ا فرزنا ان علاي(ع) نصايب

نن ه ،چه از طر پسر مان حررت حسن و حساين و مض ا ح فيّاه و عبااس و غياره (ع) و چاه از
طر

دختر مان زي ب كبري و ام كلثمم(س) و نيز فرزن زادگاني مان حررت علاي ابان الضساين

زين العاب ين و مض

بن علي باقر علم ال ّبيين و جعفر ابن مض

الكاظم و علي ابن ممسي الرضا و مض

الصادي االمين و ممساي ابان جعفار

ابن علي التّقيّ الجاماد و علايّ ابان مض ا ال ّقايّ الهاادي و

حسن ابن عليّ العساكري و الحجّة ابان الضسان الامارال االنبيااء و الخااتم االوصاياء عجا َ اهللُ تعاالي
فرجه النريف .چ ان كه اِنْ شاءَ اهلل تعالي بع اآ اشاره خماه ش  ،ت ام ايان بزرگاماران از برجساتگان
عالَ م وجمد بمده ان و بزرگان هر فرقهاي به شاگردي اينان مفتخر بمدن  .ت اامي آن اه گفتاه شا از
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مسلّ يات است و آثار ممجمد از آن بزرگماران داللت مي ك بر عظ ت شاتن ايناان .اك امن خامد
قراوت ك ي كه در فريلت خارجي اح ي به آن حررت ن يرس .
امّ ا فضيلت بدني :پاس شاجاعت آن حرارت شاهرة آفااي بامده و احا ي از مسال ين را نصايب
نگنته است ،چه از صملَت و هيبت آن حررت ت ام شجاعان عر از اينان حسا مايبردنا و در
ت ام غَازَوات ،آن حرارت فااتح بامد و قاماي با نيِ احا ي از مسال ين ه ان ا حرارت

نبامد .از

ننانهاي قمّت بازوهاي آن حررت ك ن در قلعه خيبر است ،آن دربي كاه هفتااد مارد قامي از
انتقال آن عاجز بمدن و اين م لب از منهمرترين شاجاعتهاي آن حرارت اسات و ايان در حاالي
است كه خيلي كم خمراك و بسيار روزه دار بمد و بي

از آن ه گفته ش  ،دش ان آن حرارت از

اينان نق كرده ان  .پس اح ي از مسل ين در فريلت ب ني به آن حررت ن يرس .
اما فضائل نفساني :پس زياده از آن است كه اَمثال ما بتمان آنرا ش اره ك

مگر آنكه باه جهات

ن منه چ ع د از آنها ياد آوري شمد.
 - 7در فريلت نفساني آن حررت ه ين بس كه به اتفاي شيعه و سا ّي ،پين بار خااتم( ) نفاس او
را مراد

نفس خمد خمان ه است( .رجمع ك ي به آياه مباركاه  37سامره آل ع اران ،آياه مباركاه

مباهله)
 - 2به نصّ صريح آيه مباركه  75سمره نساء يكي از فرائ بزرگ ،جهاد در راه خ اي تعاالي اسات
و اتفاي نظر مسل ين بر اين است كه جهاد آن حررت از ه اه بيناتر بامده اسات( .رجامع ك يا باه
تاري هايي كه شيعه و س ّي نمشتهان ).
 - 6از ج له فرائ سخاوت است و آن حررت بعا از پين بار خااتم( ) ساخيترين ماردم بامده
(رجمع ك ي به تفسير آيه مباركه  212سمره بقاره و آياه مباركاه شنام سامره حنار و آياه مباركاه
هنتم سمره دهر در تفاسير شيعه و سُ ّي) و اطعام آن حررت به فقراء و مساكين منهمر است.
 - 2يكي از فرائ بزرگ علم است و اين از كثارت وجامد احتياا باه شااه نا ارد و ت اام علامم
م تسب به آن حررت است و از آن ج له است ممارد ذي :
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افر علمم دي ي علم اصمل دين ميباش  .خ به ها و كل ات آن حررت منات

بار اسارار تمحيا ،

ع ل ،نبمّت و ساير م الب اعتقادي است به طمري كه به وضمح مايبي يم در عقايا از هايط ياك از
صضابه آثاري ه ان حررت

وجمد ن ارد.

اما علم تفسير ،ه ين بس ابن عباس كه رئيس مفسران است ،شاگرد آن ج ا

ميباش .

اما علم فقه ،پس در اين علم داراي مقامي بمد كه به اتفاي شايعه و سا ّي پين بار خااتم( )

َ  -يع ي :از ه ه ش ا شايستهتار باراي قرااوت حرارت علاي(ع)
هَ َعلي
َاك
فرممدن  :اقض
است .چه قراوت و حكم ن مدن احتيا باه علامم بساياري دارد ( النا ير جلا  6صافضه  .)73و در
َينَللا  -يع ي :
َيَد
هَف
صفضه 77از اقمال عامّه فرائلي را نق كرده ،از ج له اي كه افقُه
رسملِ خ ا علي (ع) را در دين خ اي تعالي از ه ه فقيهتر گردانيا ه بامد .و نياز در صافضه  79نقا

َ  -يع اي :وقتاي خبار
َامَقال
َلَاّلم
َاوية َقت
مع
َ
ماَبلغ َه
َ َلَ
كارده :و
ه  -ه انا به تضقياق فقاه از
شهادت آقا علي(ع) به معاويه رسي گفت :لقدَذهبَالفقَ
بٍّ -و دان
ََ
َيطال
َب
ََا
َن
َب
ََا
َت
هَبمو
هت
هَيمو
ََالعلَ
بين رفت .و

با مرگ پسر

ابمطالب مُرد.
اما علم اخالي ،كه واقعاآ آن حررت بع از پين بر خاتم( ) در ه ه عالم يگانه معلم بلكاه
مجس ه اخالي بمده و شاه است بر ايان قامل ،سا خ ان گرانبهاايي كاه از آن حرارت بااقي مانا ه
است.
اما فصاحت و بالغت ،پس در فصاحت و بالغت اح ي از مسل ين به آن حررت نرساي ه و
گماه است بر اين م لاب فرماينااتي كاه از حرارت بااقي مانا ه كاه ماادون كاالم خاالق و بعا از
پين بر خاتم( ) مافمي كالم بنر است.
اما علم نضم ،انتساب

به آن حررت معلمم و منهمد است كه به ابماالَسمَد دُؤِلي آممخت و

از ه ة اي ها گذشته م ارك بسياري از اقمال و اخبار عامّ ه در دست است كه داللت صريح دارن بر
افرليت آن حررت (رجمع ك ي به جل اول كتا الن ير صفضه 22و 25و نيز جل سمم از صافضه
 75تا  707و م ارك فراواني در اين راب ه از قمل و كُتُب برادران اه س ّت ببي ي ) ،باراي ن مناه باه
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن
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چ ج له زير تمجه فرمائي  .مثالآ در جل  6صافضه  71از قامل پين برماان ايان ج االت دربااره آن
حررت نق ش ه است:

ه
ه
بٍّ -يع ي :اعلم
ََ
َال
َيط
ََاب
َن
يَُّاب
ََ
َل
َيَع
َيَمنَبعد
ََت
َم
هَا
َ- 7اعلََ
م
امّتم پس از من علي پسر ابي الب است.
َي  -يع ي :علي خزي ه دار علم من است.
َم
هَعل
َازن
َيَخ
َل
َ- 2ع
يُّ  -يع ي :شايسته ترين امتم براي قراوت علي است.
ََ
َل
َيَع
مت
هَ
َيَا
 - 6اقض
ة  -يع اي:
ََ
َالسَُّ
ن
ََب
َاس
َ
هَالن
ََاعل
َي
َل
و در صفضه  71از قمل عاينه نق كرده :ع
علي داناترين مردم است به س ت پيامبر( ) .و از قامل ع ار م الاب فراواناي نقا كارده از ج لاه:
َا  -يع ي :علي از ه ه ما قاضيتر است (براي قراوت شايستهتر اسات) .و از
َان
َض
َق
َ َا
َلي
ع
ه  -يع ي :اگر علي نبمد ع ار هاالك مايشا  .و در
َر
هم
ََل ُ ل كَ َ
ع
َي
َل
ََع
َ َّل
ج لهَ:لو

هه
ََشنيٌَ
َاَاشكلَعليه
ََاذ
همر
صفضه  79از قمل معاويه نق كارده :كانَع
ه  -يع ي :ع ر هرگاه منكلي داشت از علي فرا ميگرفت .و از قمل ابن عباس نق
هَمنَ
اخذه

َه
ه
ه
ََ
عشنار
ََ
ةَا
َ
َع
َس
بٍَّت
ََ
َال
بيط
ََ
ََا
َن
يَُّاب
ََ
َل
َ َع
َي
َط
َع
َ َا
َ َلقد
َ َللا
كرده :و

وَ
ََ  -يع ي :به خا اي تعاالي سامگ  70درصا علام باه علاي ابان ابي الاب داده شا هَ ،
َل
َع
ال
َ  -و به خ اي تعالي سمگ
َر
َاش
َع
ََال
َر
هش
َع
َيَال
هََف
ََ
ك
َك
ََشار
اي َللاَلقد
كه در  70درص باقي مان ه با ش ا شريك است.

َمنه
ََ
رة
عشنَ
ةََ
َ
َك
َح
ََال
َت
َم
قس
ه ين در صفضه  77از قمل ابن مسعمد نق كارده كاه :هَ
عه
َاٍّ
ةَ
َ
َسنَ
ََت
َلني
ََ ع
َي
َط
هع
ََ
ا
ء  -يع ي :حك ت و دان ِ مضكم  70بخ شا ه .ف
َ
َز
َج
ا
َ ٍّ
َ  -پس به علي(ع)  7بخا
اء
َز
َج
ا

َء  -و باه ماردم
هز
َََ
ج
ََاس
ََالن
آن داده شا ه .و

َُا  -و علي(ع) در آن يك هم
َن
َ َم
َد
َاح
َو
َال
َُ َب
َمه
َل
َع
َ َا
َي
َل
ََع
يك بخ  .و

ََ
َن
ََلنئ
ََللا
داناترين مردم است .و نيز از قمل ع ي ابن حااتم م االبي نقا كارده از ج لاهَ:و
ََ
ننه َ(يعننيَ
َ َا
نَة
ََالسُّنَ
َ َو
َتناب
َك
َال
َلنََب
َع
َ َال
َلي
ََا
َان
ك
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َا  -يع ي :اگر براي قرآن و س ّت عالِ ي باشا  ،باه
َم
َُ
َ َب
ََاس
هَالن
ََ
َل
َع
َا)َّل
َي
َل
ع
خ اي تعالي سمگ كه علي (ع) اعلم و داناترين فرد به قرآن و س ت است.
يك ن منه هم از صفضه  22جل اول عر

ك م بقيه را خمد مراجعه ك ي  ،از قامل پين برماان ( )

َي  -يع ي :تم ر ا باا بهتارين كساان
َه ل
ََا
َر
َي
ََخ
هك
ََ
ت
َج
َو
نق كرده كه به فاط ه(س) فرممد :ز

هََ
هََ
َضنل
َف
ََا
َ  -كه داناترين كسان من است .و
َما
َل
ََُع
َ
مه
َ
َه
َل
َع
خمد ه سر ن مدم .ا
َ-
َما
ُ َاسل
له
َهَ
َ  -و در حلم و بردباري از ه ه برتر و با فريلت تر اسات .وَاو
َما
َل
ح

و اول كسي است كه اسالم را پذيرفته است.
پس تا اي جا اگر چه به اختصار ،روشن ش كه« :باه اتفااي دوسات و دشا ن ،آقاا علاي(ع) در ت اام
فرائ از ت ام مسل ين باالتر و برتر بمده» اماا چاه كا م كاه ايان مختصار را گ جااي

باي

از ايان

نيست.
گر بگميم شرح آن بيح شمد

مث اامي هفتاااد تُن كاغااذ شاامد

وچه نيكم سروده آن شاعر ديگر:
كتا

فر تم را آ بضر كافي نيست

كه تَر ك م از سر انگنت و صفضه بن ارم

براي اح ي در اسالم چه از شيعه و چه از اه س ت مان آن حررت فرائ نق نن ه.
" پس روشن گنت افرليت آن حررت از ت ام مسل ين" .

.

و اما فضيلت يازده امام بعدي!!

اگر چه م لب در اين راب ه خيلي خيلي فراوان است ولي :
اوالً :روشن است كه ن يشمد آنها را در جزوه درسي آورد خصمصاآ اگر ب ا بر اختصار باشا  .شا ا
خمد ميتماني به هر يك از كتابهايي كه به تفصي در امامت بضث كرده ان مراجعه فرمائي .
ثانياً :بع اآ خماه آم اِن شاء اهلل تعالي كه در اين امات جاز ايان دوازده نفار و حرارت زهارا(س)
عص تِ اح ي ثابت نيست و ت ها عص ت ه اين چ ا تَان ثابات اسات و ه اين خامد دليا قااطعي
ميباش بر افرليت اينان از ج ي امت.
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن
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ثالثاً :با ان ك م العه اي در زن گي آن بزرگماران از آفتا روشانتر خماها شا كاه بزرگاماري
ايناان در هاار عصااري نظاار ت ااام اعيااان و اشاارا و دانن ا

ان و سااالطين و مسااؤولين لنااگري و

كنمري را به خمد جلب كرده بمد فلذا سالطين زمان ،آن ه ه ميكمشي ن نامر بزرگامار ايناان را
كه چمن آفتابي درخنان بمد خاممش ك  .اين ه ه دش ن چنم دوخته بمدن و دائ اآ سعي داشات
كه عيب و نقصي از آن بزرگماران بگيرن و اگرچه خيلي كمچك باش  ،آنرا زير ذره باين گذاشاته
و بزرگ ن اي تا اينان را در نظر مردم كمچك ك  .در اين راه حتي از افتري و ته ات باه ايناان
باكي ن اشت و چ انكه باكي از كنتن اينان ن اشت و نتمانست  .سالطين باا اقتا ار كاه اغلاب روي
زمين در دستنان بمد ،افرادي را به اطارا
ساحران و شعب ه بازان را ج

عاالم مايفرساتادن و عل ااء ملا و ماذاهب مختلاف و

ميكردن بلكه بتمان با مباحثه و سفس ه و منل اه و حيلاه و مساخره

و شعب ه ،جه يا عجزي و يا نقصي را در اينان اثبات ن اي  ،اگر چاه باه طامر افتاري باشا و ننا
بلكه خمد رُ سماتر ش ن و پني ان گردي ن .
چه كمشنها كردن كه مردم را از پيرامامن ايناان پراك ا ه ن اي ا و در ايان راب اه از هايط
چيزي باك ن اشت وليكن نتمانست و آنگاه كه دي ن باا ايان ه اه كمشناها روز باه روز فراائ و
بزرگماري اينان درخن هتر ميگردد و معجزات و فرائلنان عالَ م را پر كارده و دوسات و دشا ن
معتر

به حقانيّت آنها گنتهان  ،چمن از ملك و رياست خمد ميترسي ن  ،به ناچار ايناان را شاهي

ن مدن و الّ ا آنق ر شعمر داشت كه اين ع

باعث رسمائي دنيا و عذا

آخرت آنها ميگردد.

 و اما شرط نهم معجزه بود:معجزاتي كه از آن بزرگماران نق ش ه ج اآ خيلاي زيااد اسات و كتاا هااي بساياري در ايان بااره
تتليف ش ه ولي چمن ب ا بر اختصار است در اين راب ه ميتماني به كتب مربمطه مراجعه فرمائي .
 شرط دهم عصمت بود :دالئ اثبات عص ت به ان ازه كافي ( البته آن مق اري كاه گ جااي

عقائا اج االي را داشات) در

با نبمت گفته ش و چمن امام نازل م زله پين بر است ،پس به ه ان دالئلي كه پين بر بايا معصامم
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مضصالين عزياز مختصار م االبي در
ّ
باش امام هم باي معصمم باش با اين حال به خاطر مزي اطّاالع
اي جا به بضث سابق افزوده ميشمد.
توجّه :چامن بضث عقلي عص ت در بااا نبااا مت بياان شا ه در اي جاا ت هاا باه دالئا شارعي آن
پرد اخته ميشمد .ض اآ يادآوري مي شمد كه پس از ثبمت شاريعت ،داللاتِ دالئا شارعي دو برابار
است.
تمضيح م لب از اين قرار است كه :دلي را از نظري ميتمانيم سه بخ

ك يم:

 - 1دليل صرفاً عقلي :در اين گمنه دلي  ،درستي يا نادرستي سخن را با عقا خامد مايسا جيم و
اگر عق ما درستي آن را تص يق كرد ميپذيريم ،هر چ گمي ة آن كافر حربي باشا  .فرضااآ اگار
ص ام هم بگمي دو دو تا چهارتاست عق هركسي اين سخن را قبمل ميك .
 - 2دليل صرفاً شرعي :دليلي است كه به عكس دلي قبلي به گمي ه سخن مينگريم نه باه خامد
سخن ،مان بسياري از ممارد احكام .مث اي كه دستمر شرعي است كه ن ااز ظهار را آهساته و ن ااز
عناء را بل بخمانيم .عق ما م كن است درستي آن را تتيي نك و شاي هام عكاس آنارا تصا يق
ك ولي چمن گمي ة سخن نزد ما مق ّس و حكيم است ميپاذيريم اگرچاه عقا ماا درساتي آنارا
تص يق ن اي .
 - 3آميختهاي از عقل و شرع :دليلي است كه هم ج باه عقلاي دارد و هام ج باه شارعي .مان ا
كليّ ه دالئ شرعي كه در عقائ آورده ميشمد ( .البته پس از آنكه شريعت به دالئ عقلي ثابت ش )
مث اي كه بع از آنكه درستي قرآن كريم عقالآ براي ما ثابت ش  ،حال اگار از قارآن كاريم اساتفاده
گردد كه امام باي معصمم باش  ،قمّت اين دلي هم از دلي صرفاآ عقلي و هم از دليا صارفاآ شارعي
باالتر است .چرا كه اين سخن ممرد تص يق عق و شرع هر دو ميباش و هار دو پااي آن را امرااء
كردهان  .امراء شارع مق س كه روشن است و اما ا مراء عق اي مر است كاه درساتي فرمايناات
قرآن كريم عقالآ براي ما ثابت است .اگرچه در اي جا ن يتمانيم عقا و شارع را جا ا از هام فار
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ك يم ،ولي با هم بمدن

بسيار ساده و روشن است .لذا به اي گمنه دالئ  ،دالئ التازام عقلاي گمي ا ،

يع ي عق ملزم ميباش كه آنرا بپذيرد چر ا كه خمد شرع را پذيرفته است.
اقسام دالئل شرعي:
دالئ شرعي از نظري بر دو قسم است - 7 :قرآني  - 2روائي
 - 1و اما از آيات قرآن كريم :

آيااه مباركااه  722ساامره بقااره اساات كااه ماايفرماياا  :وَاذََابتلننيَ
َاتٍَّفاتَ
َي َرُّ
َ  -يع ي :و به ياد آور اي پيامبر گرامي ،آن
مَُ
هن
هَبكلم
به
َ
َاه
َر
اب
ه گامي را كه خ اي تعالي حررت ابراهيم(ع) را به كل اتي آزماي

كرد و او آن آزماينات را باه

َاعه
َ-
َامنا
َاسَام
لكَللَ
ن
َالَانيَج
ك ال رساني (از عه ه آنها برآما ) .ق
َالَوَمننَ
خ اي تعالي فرممد :به طمر حتم من تم را براي مردم امام و پينما قرار ميدهم .ق
ه
ََ
هَعُندي
َا ل
َين
َالَّل
َي  -حررت ابراهيم(ع) عر كرد :از فرزنا ان مان ق
يت
ذر
َ  -خ اي تعالي فرممد  :عه من (امامت) نصيب ست گران نخماه ش .
َين
الظََالم
بعضي از نكات قابل دقت در آيه مباركه:
نكته اول :ه ان مر كه پي است اين آيه مباركه در راب ه با اع اي مقام امامت به حررت ابراهيم(ع)
است.
نكته دوم :اي كه اع اي مقام امامت به آن حررت در اواخار ع ار وي بامده باه دالئلاي .از ج لاه
اي كه آيه مباركه صاراحت دارد كاه ايان مقاام پاس از آزماينااتي باه آن حرارت اع اا شا ه كاه
مه ترين آنها قرباني كردن فرزن ش اسا اعي (ع) بامده و از ج لاه اي كاه حرارت مايپرسا مقاام
امامت نصيب فرزن ان

ميشمد پس روشن است كه در آن ه گاام داراي فرزنا بامده اسات .آن

حررت دو فرزن داشته كه حررت اس اعي و اساضاي(ع) مايباشا و در آياه مباركاه  67سامره

دَلِل َ
حررت ابراهيم(ع) آفري گار مهربان ان از قمل آن حررت ميفرمايا  :الحمه
َيَ
َالذ
20
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َ – يع ي :سپاس خ اون را كه
َيلَوَاسحق
َيَعليَالكبر َاسمع
وهب َل
در پيري اس اعي و اسضاي را به من بخني .
نتيجه اي كه در حالي مقام امامت به آن حررت اع ا ميشمد كاه آن حرارت پين بار بامده
چرا كه به وسيلة وحي متممر قرباني كردن حرارت اسا اعي (ع) مايشامد و ايان نكتاه را مفسارين
َ» در آيه مباركاه مفعامل دوم
َاما
َم
عاليق ر ما از راه ادبي نيز اثبات فرممدهان  .به اين نضم كه «ا
َ» است و به فرممده دانن
َل
َاع
«ج

ان ادبي اسم فاع اگر به مع اي ماضاي باشا  ،هي گااه ع ا

َ» باه مع ااي حاال ياا اساتقبال اسات چامن ع ا كارده در
ن يك  .ب اابراين در اي جاا «جاعنل

َ».
َاما
َم
«ا
پس مع اي اين بخ

َاعه
َ» چ ين است كه:
َاما
َاسَام
لكَل َ
لن
ََج
آيه مباركه« اني

من تم را امام قرار ميدهم نه اي كه از قب امام قرار دادهام.
نتيجه نكته دوم :اي كه امامت م صبي است غير از م صب نبمت ،پاس ب اابراين صاضيح نيسات كاه
امامت در آيه مباركه به مع اي نبمت باش چ انكه بعري از مفسرين گرفتهان .
نكته سوم :در تضقيق مع اي امام ،با مراجعه به كُتُب لنت متمجه خما هي ش كه در هر كتاا لنتاي
در رأس ت ام معاني ،مع اي مقت ا بمدن را ذكر كرده ان و مقت ا يع ي كسي كه در قمل ياا فعا باه او
اقت ا مي شمد و به عبارت ديگر الگم و سرمنق ديگران قرار ميگيرد .ه

اين اگار در ديگار معااني

آن دقت ك يم ،مييابيم كه ه ين مع اي مقت ا بمدن در آنها لضاظ ش ه است .مثالآ اگاار باه پينا از،
امام گفته مي شمد به لضاظ ه ين است كه متمممين د ر ن از او را مقت اي خمد قرار ميده ا و ه اه
با او به ركمع ميرون  ،با او به سج ه ميرون و . ...اگار عار باه ريسا انِ ب ّاهاا اماام ميگميا باه
لضاظ پيروي ب ّا است از او در راستي .اگر به قرآن و يا تمرات اماام گفتاه شا ه باه لضااظ پياروي از
دستمرات اوست .اگر به رئيس و بزرگ قممي امام گفته مي شمد به لضااظ پياروي ماردم از اوسات.
ب ابر اين مع اي پينمائي و مقت ائي در ساير معاني لضاظ ش ه است.
راغب اصفهاني از دانن

ان اه س ت متمفاي  502هجاري در مفاردات خامد مايفرمايا

امام آن است كه به آن اقتا ا شامد حاق باشا ياا باطا  .ه
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن
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ميشمي م كه لنت امام هرگاه براي انسانها بكار رفته ج به رهبري دارد چه حق و چه باط  .باه ساخن
ديگر الگم و سرمنق بمدن آنها آنگمنه نيست كه فقاط خمدشاان مجسا ه خامبي و ياا با ي بامده و
كاري به كار كسي ن اشته باش  .بلكه عالوه بر الگم بمدن ،مردم را رهبري كرده و باه طار

حاق و

يا باط ميكنان ن .
مثالآ آفريا گار مهربان اان در راب اه باا فرعامن و دار و دساتهاش در آياه مباركاه  27سامره

قصص ميفرماي  :ائَ
َ  -يع ي :امام هاائي كاه ماردم را
َار
َ
يَالن
هون َال
َ َي د ع
مة
دعمت به جه م ميكردن  .ولي در سمره انبياء پس از ذكر چ ن فر از پيامبران پينين در آياه مباركاه

مة َيُه
َاه َائَ
َا  -يع ي :و قرار داديم
دونَبامرن
ََجعلن
 16مي فرماي  :و
آنها را امام هايي كه ه ايت ك ا باه امار ماا .ب اابراين ه اان مر كاه مالحظاه مايفرماييا در لنات
َام» ممقعي كه دربارة انساني بكار رود ،مع اي رهبري نهفته فلذا كتاا قااممس قارآن پا
َم
«ا

َاعنه
دَ
َيَالق
هَيعن
َ
َام
مع ي براي امام ذكر كرده است و مع اي اول آنرا ميفرماي  :ام
َ  -امام يع ي رهبر در خمبي ،سپس شااه مثاال آورده و مايفرمايا  :فنذلكَ
فيَالخير
َيَ  -پس آن مان قامل
َاه
َ َّلبر
هورة َالبقرة
َيَس
َيَف
َال
َع
هَت
قوهله

َاعه
َناسَ
لنكَللن
ََ ج
خ اي تعالي است در سمره بقره به حررت اباراهيم( ) ،اني
َ-
َاعداَفيَالخير
َيَق
َ  -من تم را براي مردم امام قرار ميدهم .يعن
َاما
ام

َ  -اقت ا شمد
َتك
هن
َالكَوَبس
َمث
َيَب
هقتد
يع ي تم را رهبر در خمبي قرار مي دهم .ي
به صفات تم و روش تم .ب ابراين روشن ش قيادت و رهبري در حايّ مع اي امامت نهفتاه اسات البتاه
آنگاه كه در ممرد انساني به كار رود.
نكته چهارم :بعا از آنكاه حرارت اباراهيم ( ) ماگده م صاب امامات را دريافات ن امد عار

ميك  :و َمنَه
ذرَ
يتي  -و از فرزنا انم قابا د قات اسات كاه حرارت عار

نكارده:

ُ ََاجعل ه
ََائَ
ََ
َ  -خ ايا فرزن ان مرا هم امام گردان .و حتي عر
مة
يتي
َذر
َه
الل

ُ ََاجعل َمن ه
َ َائَ
ََ
َ  -خ ايا بعري از فرزنا انم را
مة
يتي
َذر
َه
ن يك  :الل
َ

امام قرار ب ه ،بلكه عر
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َ
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من هم كسي امام مي شمد اين درخماست نيست بلكه سؤال و پرس
دل

ميخماه بعري از فرزن ان

است .ولي معلامم اسات كاه

امام شمد و با ك ي دقت متمجاه خام اهيم شا كاه ايان نهايات

خرمع را ميرسان  .خ اي تعالي نيز در جماب

هَ
َال
َين
َ» نه ،بلكه ميفرمايا ّ :ل
ن يفرماي ّ« :ل

هَ
َيننال
َ  -ست گران به عه من ن يرس  .دقت فرمايي نفرمامدهّ :ل
َمين
َالَْال
َ
عُد
عُد ه
ََ
َ  -فرزن ان تم به عه من ن يرس يع ي آري از فرزن ان تم هم باه م صاب
يتك
يَذر
َ

امامت ميرس ولي آنهايي به اين م صب خماه رسي كه ظلم و ست ي نكرده باش .
پس از اين بخ

آيه مباركه به خمبي استفاده مي شمد كه ظالم به مقاام امامات ن ايرسا و

ه ين است دلي ق عي بر اي كه امام باي معصمم باش .
ض اآ مخفي ن اي كه عه در اين آيه مباركه به مع ااي امامات اسات و ايان مامرد عاالوه بار اي كاه
مفسرين بر آن اتفاي نظر دارن  ،از سياي آيه مباركه هم پي است.
 حال م كن است كسي گمي كاه چامن در آياه مباركاه ساخ ي از معصايت ننا ه ،پاس داللاتميك بر اي كه ظالم ن يتمان امام باش فلذا اگر كسي سات ي باه غيار نكارده باشا ولاي معصايت
انجام داده باش (مث اي كه منرو و يا گمشت حرام خمرده باش ) ،چ ين كسي ميتمان اماام باشا
چرا كه ظالم نيست.
جما

اين سخن اين است كه ظلم بر دو قسم است يكي ظلم به غير و ديگري ظلم به نفاس و گ ااه

كه سه است ،حتي اگر ع
آن لضظه بجاي ع

مباح هم انجام داده باش ظلم به نفس كرده .چرا كاه مايتمانساته در

مباح ،ع

مستضبي انجام ده و ثما ببرد .پس ه ين كاه ع ا مبااح انجاام

داده به خمد ضرر زده و ستم ن مده است .ليكن اين ست ي است كه باه خااطرآن مامرد ساؤ ال قارار
ن يگيرد ولي ستم بمدن

ستم است.

از طرفي آيه مباركه اطالي دارد .مث اي كاه وقتاي گامييم خاط مساتقيم ،ديگار شاام خاط م ض اي
ن يشمد و زمانيكه بگمييم خط م ض ي ،ديگر شام خط مستقيم ن يگاردد .اماا اگار بگامييم خاط،
هم شام خط مستقيم ميشمد و هم شام خط م ض ي(هر دو) .آيه مباركه ميفرماي ظالم به امامات
ن يرس و نفرممده ظالم به غير و نفرممده ظالم به خمد ،پس هر دو ظلم را در بر مايگيارد .ب اابراين
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن
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ظلم به نفس هم مان از رسي ن به مقام امامت اسات و چ ان اه در بضاث نبامت گذشات و باه دليا
عقلي هم ثابت ش  ،اين ه ان مع ائي است كه ما براي عص ت قائليم.
 اگر كسي گمي  :فردي كه يك وقتي ظالم بمده ولاي بعا اآ تمباه كارده منا مل ايان آياه مباركاهن يشمد ،چمن زمانيكه تمبه كرد ديگر ظالم نيست لذا چ ين كسي ميتمان امام باشا  .جاماب

ايان

است كه چ ين كسي باز من مل آيه مباركه است و ن يتمان امام باش چرا كه:

هَ
ينناَ
ل
ََ
اوالً :آيه مباركه در ايان مامرد نياز اطاالي دارد ،يع اي اساتث ائي نا ارد و نفرمامدهَّ:ل
ََ
َََ  -ظاال ين باه عها مان
ُ
َه
َن َ منن
َائبي
ّل َ َ
الت
َ
َ َا
َن
َمي
يَالَْال
َ
َُد
َ
ع
ن يرس مگر تمبه ك گاننان.
ثانياً :با ك ي دقت متمجه خماهيم ش اگر آقاي زي فقط يك باار هام كاه ساتم ك ا  ،ق عااآ ظاالم
بمدن بر زي ص ي مي ك و كاري كه تمبه انجام ميده سبب مي شمد كه خا اي تعاالي عقمبات و
كيفر او را ببخن  .ولي علت اي كه ظالم ن يتمان امام باش ب لي ت فر مردم از او سات ناه باه جهات
عقمبت كه با بخن

از بين برود .مث كسي كه در زمان طاغمت ض انقال بمده و االن واقعاآ تمباه

ك و يك انقالبيِ واقعي هم بنمد ،مردم حاضر نيسات او را باه رهباري بپذيرنا اگار چاه تمباهاش
سبب ش ه كه خ اي تعالي ديگر عقمبت

نك  .اين يك امر عقلي است و انضصار باه ماا نا ارد .در

ت ام كره زمين هيط عاقلي براي رهبري مي و رغبتي به پذيرش كسي كاه سامء پيناي ه داشاته باشا ،
ن ارن .
ثالثاً :قبالآ به خمبي روشن ش كه در حايِِّمع اي امامت ،مقتا ا بامدن نهفتاه اسات و ماردم بايا در
ت ام افعال ،پيرو كسي باش كه خ اي تعالي او را مقت ا و الگم براي اينان قارار ميدها  .فلاذا اگار
كسي كه فرضاآ در گذشته يك بار منرو خمرده و بع اآ هم تمبه كرده امام شمد ،به ه اه ماتمممين
واجب مي شمد كه يك مرتبه منرو

بخمرن و بع اآ تمبه ك

و فساد آن به خمبي روشن است.

 اگر كسي گمي چه اشكالي دارد كه خ اي تعالي كسي را امام قرار دها و بفرمايا ت هاا در ايانيك كار ب از او پيروي نك ي .
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جماب

اين است كه :خمدِ استث اء اشكالي ن ارد ولي در كار خم نه ب  .مثا اي كاه باين مسال انها

منهمر و مسلّم است كه ن از شب بر پين بر( ) واجب بمده ولي بر ماا واجاب نيسات ،در صامرتي
كه پين بر( ) مقت اي ماست .اما اگر آقاي زي كار ب ي انجام ده مثالآ يك بار منارو بخامرد،
بع خ اي تعالي بفرماي من زي را مقت اي ش ا قرار دادم به اساتث اء منارو خامردن  ،اشاكال
اين است كه در اين صمرت خ اي تعالي بهانه به دست افرادي داده كه ميخماه ا معصايت ك ا .
زيرا آنها خماه گفت آن كسي را كه خ اي تعالي باراي ماردم الگام قارار داده ،باه فرمامده خامد
خ اي تعالي منرو

خمرده پس از من ديگر چه تَمقّ عي است .من اگر ده تاا قتا هام بكا م م اابق

يك بار منرو خماري او نيست .اين در حالي است كه ياك كاالغ و چها كالغا

مايك ا و

ميگمي حاال ببين چق ر ج ايت كرده كه يك ممر دش را خامد خا اي تعاالي فرمامده ،بنار مگار
ميشمد معصيت نك و...
مالحظه مي فرمائي كه در اين صمرت ب گان چگمنه به طر
 اگر كسي گمي آيا پيجماب

ن از هم باي معصمم باش

اين است كه :نه! ما معتق نيستيم كه پي

گ اه كني ه ميشمن .

چمن او هم باالخره مقت ا واق ميشمد.

ن از حت اآ باي معصمم باش  ،چارا كاه پاي

ن ااز

در چ فع معين و مض ود و فقط براي چ نفر الگم است ،نه مقت ا و الگامي ه اه ماردم در ت اام
كارها تا روز قيامت.
 اگر كسي گمي كه چ ان ه فر دي گ هكار باشا ولاي كساي جاز خا اي تعاالي از گ ااه او م لانگردد چه اشكالي دارد كه چ ين كسي امام باش .
جماب

اين است كه در اين صمرت چ ين گ اهي براي ديگران هم جايز خماه بامد چارا كاه اماام

مقت ا است و حال اي كه جايز نبمدن چ ين گ اهي از واضضات است.
 اگر كسي گمي  :آيا خمد پيامبر گرامي اسالم( ) هم مقت ا بمدهجماب

اين است كه البته مقت ا بمدن آن حررت ممرد اتفااي نظار ت اام مسال انان اسات ،مراجعاه

ه َ
َانَلك
ََك
ك ي به تفسير آيه مباركه  27سمره احزا از هر تفسيري كه ميخماهيا  :لقد
ه
َة» به مع اي سرمنق و مقت ا است خم باش
َو
َس
َ« .ا
َةَحسنة
هسو
ََا
هولَللا
َيَرس
ف
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َ ،يع ي :حت اآ حت اآ ثابت است كه رسمل خا اي تعاالي باراي
هسوةَحسنة
يا ب و لذا فرممده :ا
ش ا مسل انان سرمنق خمبي است.
توجه :اگر چاه آياات چ ا ي در بضاث عصا ت هسا ت ولاي ه اان مر كاه مالحظاه مايفرمائيا
گ جاي

عقائ اج الي بي

از اين نيست.

 - 2واما روايات:
از ج لة مض ثين ج ا عالمه مجلسي در جل  25بضار از صفضه  777تا  277بيست و دو حا يث و
بضث هاي جالبي در راب ه با عص ت بيان فرممده ولي چمن ب ابر اختصار است ساه حا يث كمچاك
ش .

آن براي ش ا انتخا

يك :ح يث ش اره  5است در صفضه  772و س ح يث به آقا امام سجاد(ع) ميرس كه فرمامده:

ََ
ََ – يع ي :امام از ما خانماده ن يباش مگر
هوما
ََ
ص
َع
ّلَم
َ
هَا
هوَ
ن
ََ
ك
َي
َاَّل
ََ
ن
هَم
َاَ
م
َم
َّل
ا
معصمم .وَليستَالعصمه
هعرفَبُا -
َقَةَفي
َاهرَالخل
َيَظ
ةَف
َ
هَاَ
ّلَ
َ
هنون
َي ك
َكَّل
و عص ت در ظاهر خلقات نيسات تاا باه ظااهر شا اخته شامد .فلنذل
َ  -پس از ه ين جهت امام نيست مگر م صم .
هوصا
منص
يع ي چمن عص ت چيزي نيست كه از ظاهر كساي بنامد فه يا  ،پاس از ايان جهات اماام باه ناص
ش اخته مي شمد ،يع ي باي از جانب خ اي تعالي تعيين و به وسيله پيامبر( ) معرفاي شامد ناه اي كاه
مردم او را انتخا

ك

چمن مردم ن ي دان چه كسي معصمم است.

دو :ح يث ش اره  9است در صفضه  ،777اين ح يث از آقا امام صادي(ع) اسات كاه مايفرمايا :

َه
َ ه
ذه
َُ  -يع ي :پيامبران و اوصياء پياامبران
نوبَله
َ
ُ َّل
ائه
هَو َاوصي
َاء
َي
اّلنب
هي گمنه گ اهي ن ارن َّ.لَ
َ  -به علت اي كه اينان معصمم
هون
َر
هطُ
ََم
هون
هوم
ُ َمعص
نه
و م هرن .
سه :ح يث ش اره  76است كه در صفضه  207ميباش  .اين ح يث شريف ميرس بااه ابان عبااس

ه َرسول َللا َيه
ه  -يع ي :از رسمل خ اي تعالي ( ) ش ي م كاه
قوَ
ل
كه ميفرماي  :سمعت
26
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هَوَتسنعةَمننَ
هسين
ََالح
ه َو
َن
َ َو َالحس
ميفرمامد :اناَو َعلی
َ  -من و علي و حسن و حسين و نُاه فرزنا
مون
َ
هوه
هونَمعص
َر
هطُ
َنَم
هسي
َ َالح
َد
هل
و
از صُلْب حسين م هر و معصمم هستيم.
توجه :باي دانست كه مستلة عص ت يكي از پر بضثترين مسائ اعتقادي است ولاي خامد مايدانيا
كه گ جاي

عقائ اج الي بي

از اين نيست .انناء اهلل تعالي به بقيه مباحاث آن در عقائا تفصايلي

خماهي رسي .
 و اما در رابطه با نص:در گذشته روشن ش كه امام باي م صم

باش و مختصار اشااره اي باه نصام

دوازده اماام شا

براي اطالع بينتر در اين راب ه به كتب مربمطه مراجعه فرمائي .
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امامت خاصه
م ظمر از امامت خاصّ ه م البي است كه در خصم

امام عصر ارواح ا ف اه بضث ميك ي .

امروز جانشين خاتم االنبياء كيست ؟
عقي ة حقّه اين است كه امروز جانناين حرارت خااتم االنبيااء( ) ج اا مها ي ممعامد
حررت حجة ابن الضسن (عج اهلل تعالي فرجه النريف) ميباش  .پ ر بزرگامارش حرارت اماام
حسن عسگري(ع) ،و ال ة ماج ه اش حررت نرجس خاتمن(س) ،تمل ش در ني اه شاعبان ساال 255
هجري ق ري بمده و آن حررت هم اك من زن ه است و در روي ه ين كره زمين زن گي مايك ا .
ليكن به عللي كاه بعا اآ خماها آما انشااء اهلل تعاالي ،ماردم ياا او را ن ايبي ا و ياا ميبي ا ولاي
ن ي ش اس و حت اآ روزي ظاهر خماه ش و جهان را پر از ع ل و داد خماه كرد بع از آنكاه پار
از ظلم و جمر ش ه باش .
آيا الزم است امام زمانِ خود را بشناسيم؟
جما سؤال فمي مثبت است هم عقالآ و هم شرعاآ:
اما عقالً :در گذشته دانستيم امام يع ي مقت ا و پينما و عقالآ صضيح نيست كسي را كاه ن ايش اسايم
پينما و مقت اي خمد قرار دهيم .با ك ي دقت متمجه ميشميم ان ك غفلتي در شا اخت اماام سابب
خماه ش كه آدمي ناه ت هاا ساعادت و خمشابختي دنياا و آخارت خامد را از دسات ب ها  ،بلكاه
ممجب شقاوت و ب بختي دنيا و آخرت انسان ميگردد .فلذا عق سالم حكام مايك ا كاه باا ت اام
نيرو در ش اخت امام خمد كمشا باشيم.
اما شرعا ً:در جل  3اثبات اله اة صفضه  229ح يث  797كه س ح يث ميرس باه مض ا ابان

هحَ
ٍّ َالحسن َابننَعلنيٍَّعليُمناَ
مد
هوم
هئل َاب
عث ان ميفرمايا  :س
َ َ
ه
م
ََ
هويَعن َابائهَعليُ هَالس َل
َيَر
الذ
هَعن َالخبر
َم
السَل
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 -يع ي :از حررت امام حسن عسگري (ع) پرسي ن از درساتي ايان خبار كاه از پا ران آن حرارت

َتخه
َ  -اي كه ق عااآ
َيَخلقه
ٍَّلِلَعل
َة
هج
لواَمنَح
ََاّلرض َّل
نق ش ه .ان
زمين از حجت خ اي تعالي بر خلق

ََمناتَوَلن َ
ََمنن
خالي ن ايمانا  .وَان

َاهليََ
ة
َيتةَج
َاتَم
َانهَم
َامَزم
يعرفَام
فرممده ان هركس ب يرد در حالي كه امام زمان

 -و ديگار ايان خبار كاه

را نن اخته باش  ،چمن زمان جاهليّت(يع اي كاافر)

َُارَح ق
َ
ََالن
َاَان
ََكم
َاَحق
هَهذ
ََ
م
ََالسَل
َالَعليه
مرده است .فق
 پس حررت عسگري(ع) در پاس فرممدن  :آري اين ساخن درسات و حاق اسات ه اان مر كاهروز درست و حق ميباش ( .يع ي ه ان مر كاه وجامد روز را ن يتامانيم انكاار ك ايم درساتي ايان

هجه
َةَوَ
َح
هولَللاَفمنَال
َيلَيابنَرس
سخن را هم ن يتمانيم انكار ك يم ).فق

َعه
َ  -پس از آن حررت پرسي ن كه اي پسر رسمل خ اي تعاالي پاس از تام
دك
هَب
َ ام
اّلم
ََ
َ  -پاس حرارت
مند
هح
َيَم
هَابن
ََ
م
َالَعليهَالسَل
حجت و امام كيست؟ فق

هجه
َي  -امام و حجت پس از من
َةَبعد
هَوَالح
َاَ
م
هو َاّلم
فرممدن  :پسرم مض  .ه
َ  -هاركس
َيتةَجاهليَنة
َاتَم
هَم
َات َو َل َيعرفه
اوست .من َم
ب ير د و او را نن اس كافر مرده است.
پس به خمبي روشن ش كه حت اآ حت اآ باي امام زمان خمد را بن اسيم.
حدود شناخت امام عصر ارواحنا فداه:
در بين عمام مع مل است كه مثالآ اگر شك و قي افه آقااي زيا در ذهان كساي بامد ب ضامي
كه هر وقت او را ديا ب انا ايان ه اان زيا اسات ،ميگميا زيا را ميش اسام و ياا ماثالآ بعراي
منخصات او مان پ ر و ماادرش و ياا آدرس خاناه ياا مضا شانل

و ياا حا اكثر يكاي دو تاا از

صفات خم يا ب ش را ب ان  ،ميگميا او را ميش اسام .البتاه ن ايخام اهم عار

كا م كاه اي هاا

درست نيست ولي سخن در اين است پس از آنكه ثابت و روشن ش كه حت اآ حت اآ بايا اماام زماانِ
خمد را بن اسيم ،حال اين سؤال پي

ميآي كه آيا ش اخت امام زمان هم مان شا اخت حسان آقاا
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و حا مض

و امثال ذالك است و يا بگمنة ديگري است جما چ ين سؤالي اين اسات كاه بايا

اما م زمان خمد را در ت ام ابعاد بن اسيم و اين م لبي است كه هم عق پاي

را امراء ميك و هم

شرع.
اما عقالً :مالحظه ميك يم كه در زن گي روزمرّه لزوم ش ا خت ما نسبت باه هار فاردي باه انا ازهاي
است كه با او سر و كار داريم .مثالآ اگر ش ا يك كا الي ضروري را بين افرادي تمزيا ماين اايي و
يكي از منتريان ش ا آقاي زي است ،در اي جا ه ين ق ر كافي است ش ا قيافه زيا را بن اساي كاه
مبادا يك كاال را دوبار بگيرد .ولي اگر خماستي باه او بصامرت نسايه بفروشاي ،شا اخت قيافاة ت هاا
كفايت ن يك بلكه باي تا اين ح او را بن اسي كه اگر عاادل هام نيسات الاقا ماال ماردم خامر
نباش و به قمل معرو

حقّ و حساب

خم باش  .حال اگار روزي بخاماهي ن اازي را باه او اقتا ا

ك ي اين مق ار ش اخت كفايت ن يك بلكه باي تا ح ع الت او را بن اسي و اگار روزي خماساته
باشي با او وصالت ك اي شا اخت تاا ايان انا ازه هام كفايات ن ي ك ا بلكاه الزم اسات از بعراي
خصمصيات زن گي او نيز آگاه گردي و به ه ين م مال هر چق ر سر و كار شا ا باا زيا حسااستار
است ش اخت او باي بينتر و دقيقتر باش تا اعت اد ش ا نسبت باه او مضك تار گاردد .باا ك اي دقات
متمجه خماهيم ش كه اين ،يك امر عقلي است و در ت ام كره زماين از اها هار مسالك و مراماي
اي گمنهان مگر فردي كه نخماسته باش از عق خمد استفاده ك .
حال مي دانيم كه امام كسي است كه نه ت هاا گفتاار و كاردارش بلكاه عقيا ه اش باراي مان
سرمنق و الگم است و اگر كمچكترين انضرافي در امام باش در دنيا و آخرت ،مرا با بخت خماها
كرد و از طرفي چمن امر امامت بزرگترين رياستهاست خيليها حت اآ باه دروغ خمدشاان را اماام جاا
ميزن تا به چ ين رياستي برس و لذا هر عق سال ي حكم ميك كاه اماامِ خامد را بايا در ت اام
ابعاد بن اسيم.
و اما شرعاً :از ح يث شريف گذشته استفاده كرديم كه هر كس ب يرد در حاليكه امام زماان خامد
را نن اخته باش كافر مرده است و داللتِ ح يث شاريف ،م لاق اسات .يع اي نفرمامده شاكل
نَسَب
30
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ميشمد .مث اي كه گفتاه شامد كساي كاه خاط را نن اسا  ...و خاط در اي جاا شاام خاط مساتقيم،
م ض ي ،م كسر و ديگر خ ها ميشمد .پس روشان شا كاه بايا اماام زماان خامد را در ت اام ابعااد
بن اسيم.
نصوص امامتِ امام عصر ارواحنا فداه:
مي دانيم كه يكي از ابعاد مهم ش اخت امام عصر ارواح اا فا اه ،امامات آن حرارت اسات.
يع ي امامت آن ج ا براي ما ثابت و روشن گردد و بن اسيم كه امام ما چه كسي اسات تاا ديگاري
را اشتباهاآ امام خمد قرار ن هيم و با عزمي راس پيرو حررت

باشيم .از طرفي در گذشته باه خامبي

روشن ش كه امامت هر امامي به نص ثابت مي شمد زيرا ت ها خ اي تعالي مي دان كاه ت اام شارائط
الزم در چه كسي وجمد دارد .از طر

ديگر بررسي نصمصي كه در راب ه با آن ج ا رسي ه اگار

چه براي يك مبت ي كار دشماري است ولي با الخره كاري است كه باي انجام شامد و اگار ب ا ه از
روي ت بلي و فرار از كاار با ون تضقياق قبامل كا م ،عقيا ه راسا بارايم حاصا ن يگاردد .لايكن
خمشابختانه بزرگاان مااا در گذشاته زح تهاااي فراواناااي كناي ه ان و اياان كاار را بااراي ماا آسااان
ن مدهاناا يع ي نصم

وارده را در كتابهااي خمد ج

مخصمصاآ يكي از دانن

آوري كردهان .

ان معاصر ج ا آقاي ل ف اهلل صافي گلپايگااني باه راساتي كاه

در اين باره زح ت فراواني كناي ه و از مياان صا و بيسات و پا
كتا

معتبر بر ادران اه س ت در ممرد بي

ح يث انتخا

كتاا معتبار شايعه و ساي و دو

از يكص م لب دربارة امام عصار ارواح اا فا اه 3230

كرده است .وي در مق مه كتا صفضه  7فرممده كاه« :مان باه انا ازهاي كاه ثابات

شمد از احاديث نق كردم ».يع ي ب اينان بر اين نبمده كه ت ام احاديث را در اين مامرد ج ا آوري
ن اي  .آن بزرگمار احاديث ماذكمر را در كتاابي ب اام م تخاب االثار ج ا آوري ن امده و در هار
ح يث ننانه كام س را مرقمم فرممدهان .
ب ه هر چه فكر كردم دي م مختصرتر از اين ن يشمد كه ت ها فهرسات ايان كتاا را باراي
ش ا عزيزان عر

ك م .خمد قراوت ك ي آياا ك تار از ايان مايشامد اماام را شا اخت كاه الاقا

فهرست مقا اري از احااديثي كاه در مامرد آن حرارت رساي ه با انيم .ضا اآ عاالوه بار فهرسات
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نصم

 ،استفادة ديگر اين فهرست آنست كه متمجه مي شميم از ناحياه شاارع مقا س چاه م االبي

راج به آن حررت رسي ه است.
و اما فهرست مطالب:
الزم به ياد آوري است كه در بضث دوازده امام فهرسات  725حا يث تضات ع امان هنات
م لب بيان ش اي ك به بقيه آن تمجه ك يم.
نه 351 :ح يث در ممرد بنارتهائي كه راج به ظهمر وقيام حررت مه ي مي باش .
ده 697 :ح يث در ممرد اي كه حرارت مها ي از خانا ان و فرزنا ان حرارت رسامل اكارم( )
است.
يازده 29 :ح يث در ممرد اي كه اسم مه ي ،اسم رسامل اهلل( ) و ك ياهاش ،ك ياه رسامل اهلل( )
بمده و نيز آن حررت از نظر شك و گفتار و كردار شبيه ترين ماردم باه پياامبر گراماي اساالم( )
است و ه

ين آن ج ا به روش رسمل اهلل( ) ع

ميك .

دوازده 27 :ح يث در ممرد ش ائ و شك حررت مه ي ارواح ا ف اه.
سيزده 272 :ح يث در مم رد اي كه آن ج ا

از نس آقا علي(ع) است.

چهارده 772 :ح يث در مم رد اي كه آن حررت از اوالد فاط ه(س) ميباش .
پانزده 701 :ح يث در مامرد اي كاه آن ج اا از اوالد ساب ين يع اي حرارت حسان مجتباي(ع) و
حررت حسين(ع) است.
توجه :الزم به يادآوري است كه مادر حررت باقر(ع) دختر حررت امام حسن مجتباي(ع) بامده و
لذا از حررت باقر تا حررت مه ي(ع) ت اماآ از اوالد سب ين مضسم

ميشمن .

شانزده 795 :ح يث در ممرد اي كه حررت مه ي از اوالد آقا امام حسين(ع) است.
هف ه 730 :ح يث در ممرد اي كه نه تن از ائ ه از اوالد آقا امام حسين(ع) هست .
هج ه 729 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) نه ين فرزن آقا امام حسين(ع) است.

نمزده 795 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) از اوالد علي ابن الضسين(ع) است.
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بيست 706 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) از اوالد حررت باقر(ع) است.

بيست و يك 706 :ح يث در ممرد اي كه ج ا
بيست و دو 77 :ح يث در ممرد اي كه ج ا
بيست و سه 707 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) از اوالد حررت صادي(ع) است.
مه ي(ع) شن ين فرزن امام صادي(ع) است.
مه ي(ع) از فرزن ان امام ممسي كاظم(ع) است.

بيست و چهار 79 :ح يث در ممرد اي كاه ج اا مها ي( ع) پ ج اين فرزنا اماام ممساي كااظم(ع)
است.
بيست و پ  75 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) چهارمين فرزن امام رضا(ع) است.
تقي(ع) است.

بيست و ش  70 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) سممين فرزن امام مض

بيست و هفت 70 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) از فرزن ان امام علي ال قي(ع) است.

بيست و هنت 723 :ح يث در ممرد اي كاه ج اا مها ي(ع) از فرزنا ان اماام حسان عساكري(ع)
است.
بيست و نه 721 :ح يث در ممرد اي كه اسم پ رآن حررت ،حررت حسن(ع) است.
سي 7 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت پسر سادات ك يزان است.
سي و يك 2 :ح يث در ممرد اي كه هرگاه در ائ ه سه اسم مض

و علي و حسن پنت سر هم آما

چهارمي قائم است.
سي و دو 763 :ح يث در ممرد اي كه ج ا

مه ي(ع) دوازده ين امام و خاتم امامان است.

سي و سه 726 :ح يث در مامرد اي كاه ج اا مها ي(ع) زماين را پار از عا ل و داد خماها كارد
ه ان مر كه پر از ظلم و جمر ش ه است.
سي و چهار 70 :ح يث در ممرد اي كاه باراي حرارت مها ي دو غيبات اسات كاه يكاي از آن دو
كمچكتر از ديگري است.
سي و پ  77 :ح يث در ممرد اي كه غيبت آن حررت طمل ميكن تا آن ه گاام كاه خ اونا باه
او اجازه خرو و قيام ده .
سي و ش  1 :ح يث در ممرد علت غيبت آن حررت.
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سي و هفت 1 :ح يث در ممرد بهرهم ش ن مردم از آن حررت در زمان غيبت و پاره اي از فمائ
وجمد آن حررت و تصر

كردن

در اممر.

سي و هنت 679 :ح يث در ممرد اي كه عُ ْر آن حررت ج اآ طمالني است.
سي و نه 9 :ح يث در ممرد اي كه آن ج ا

به سي اي جماني است و به مرور زمان پير ن يشمد.

چه  72 :ح يث در ممرد اي كه والدت آن حررت مخفي است.
چه و يك 70 :ح يث در ممرد اين كه بيعت هيط اح ي بر گاردن آن حرارت نيسات يع اي تااب
هيط يك از م الك روي زمين نيست.
چه و دو 77 :ح يث در ممرد اي كاه آن ج اا دشا ان خا اي تعاالي را مايكنا و زماين را از
شرك و ستم پاك ميك و سل ت زورگمياان را از باين ميبارد و بار اسااس تتويا قارآن كاريم
ميج گ ه

انكه رسمل اكرم( ) بر اساس ت زي قرآن كريم ميج گي .

چه و سه 21 :ح يث در ممرد اي كاه آن حرارت فرماان الهاي را اعاالم مايك ا و ديان حاق را
آشكار ميسازد و از جانب خمدِ خ اي تعالي و فرشتگان
چه و چهار 75 :ح يث در ممرد اي كه آن ج ا

ياري مي شمد.

مردم را به ه ايت قرآن و س ت بر ميگردانَ .

چها و پ ا  2 :حا يث در ماامرد اي كااه آن حرارت از دش ا ان خ ا اي تعاالي و دش ا ان رساامل
اكرم( ) و دش ان ائ ه طاهرين(ع) انتقام ميكِنَ .
چه و ش  26 :ح يث در ممرد اي ك ه آن حرارت روش انبيااء را دارا ميباشا كاه از آن ج لاه
غيبت است.
چه و هفت 1 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت قيا م به ش نير يع ي قيام مسلضانه ميك .
چه و هنت 7 :ح يث در ممرد اي كه مردم از سل ت آن حررت ت كين ميك .
چه و نه 60 :ح يث در ممرد سيره و روش آن حررت.
پ جاه 2 :ح يث در ممرد زه حررت مه ي.
پ جاه و يك 1 :ح يث در ممرد گسترش ع الت آن حررت وام يت دولت آن ج ا .
پ جاه و دو 5 :ح يث در ممرد علم و دان
34
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پ جاه و سه 76 :ح يث در ممرد جمد و سَخاي آن حررت.
پ جاه و چهار 5 :ح يث در ممرد اي كه خ اي تعالي معجزات انبياء را بر دسات آن حرارت آشاكار
ميك و با آن ج ا

است مماريث انبياء.

پ جاه و پ  22 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت آشكار ن يگردد مگر بع از امتضان سخت.
پ جاه و ش  25 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت بر عيسي ابن مريم امامت ميك .
پ جاه و هفت 3 :ح يث در ممرد چگمنگي پرچم آن حررت.
پ جاه و هنت 272 :ح يث در ممرد تاري والدت آن حررت و برخي از حاالت مادر اينان.
پ جاه و نه 7 :ح يث در ممرد معجزات آن حررت در زمان پ ر بزرگمارش.
شصت 77 :ح يث در ممرد كساني كه آن حررت را در زمان پ ر بزرگمارش دي هان .
شصت و يك 25 :ح يث در ممرد كساني كاا ه در زماان غيبات صانري بااااا ه ديا ار آن حرارت
كاميا

ش هان .

شصت و دو 21 :ح يث در ممرد برخي معجزات آن حررت در زمان غيبت صنري.
شصت و سه 22 :ح يث در ممرد حاالت سُفَراء و نُمّ ا آن حررت در زمان غيبت صنري.
شصت و چهار 72 :ح يث در ممرد معجزات آن حررت در زمان غيبت كبري.
شصت و پ  76 :ح يث در ممرد كساني كه در زمان غيبت كبري آن حررت را دي هان .
شصت و ش  72 :ح يث در ممرد بعري كيفيات ظهمر آن حررت.
شصت و هفت 61 :ح يث در ممرد جريانات قب از خرو آن حررت.
شصت و هنت 27 :ح يث در ممر د بعري از عالئم ظهمر آن حررت.
شصت و نه 21 :ح يث در مامرد اي كاه آن حرارت باه ناام و ناام پا ر بزرگامارش از آسا ان نا ا
ميشمد.
هفتاد 26 :ح ي ث در ممرد قض ي و تمرم و بي اري زياد و اممر ديگر قب از ظهمر.
هفتاد و يك 69 :ح يث در ممرد خرو سفياني و غيره.
هفتاد و دو 72 :ح يث در ممرد خرو دَجّال.
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هفتاد و سه 1 :ح يث در ممرد جايز نبمدن تعيين وقت ظهمر آن حررت.
هفتاد و چهار 1 :ح يث در ممرد خرو آن حررت.
هفتاد و پ  71 :ح يث در ممرد مكان خرو آن حررت.
هفتاد و ش  77 :ح يث در ممرد چگمنگي بيعت و رأي دادن به آن حررت.
هفتاد و هفت 72 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت بر شري و غر پيروز ميگردد.
هفتاد و هنت 1 :ح يث در ممرد اي كه ملّتها بر گِرد اسالم ج

ميشمن .

هفتاد و نه 70 :ح يث در ممرد اي كه زمين گ ها و معادن خمد را آشكار ميك .
هنتاد 72 :ح يث در ممرد آشكار ش ن بركات آس اني و زمي ي در زمان آن حررت.
هنتاد و يك 25 :ح يث در ممرد ج
هنتاد و دو 2 :ح يث در ممرد ج

ش ن سيص و سيزده مرد بر گِرد آن حررت.
ش ن اه شري و غر نزد آن حررت.

هنتاد و سه 727 :ح يث در ممرد پُر ش ن زمين از ع ل.
هنتاد و چهار 27 :ح يث در ممرد ظهمر حررت عيسي(ع) از آس ان و ن از خمانا ن

پنات سار

آن حررت.
هنتاد و پ  3 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت دَجّال را ميكُنَ .
هنتاد و ش  2 :ح يث در ممرد اي كه آن حررت با سُفياني ميج گ و او را ميكُنَ .
هنتاد و هفت 5 :ح يث در ممرد ع ران و آبادي زمين در دولت آن حررت.
هنتاد و هنت 1 :ح يث در ممرد آسان ش ن كارها و كام ش ن عقلها در زمان آن حررت.
هنتاد و نه 72 :ح يث در ممرد فرائ ياران آن حررت.
نمد 5 :ح يث درممرد نيروم ي ياران آن حررت.
نمد و يك 79 :ح يث در ممر د م ت خالفت آن ج ا بع از ظهمر.
نمد و دو 2 :ح يث در ممرد زن گي و لباس و خمراك آن حررت.
نمد و سه 1 :ح يث در ممرد دعمت و ع لكرد آن حررت.
نمد و چهار 7 :ح يث در ممرد حُرمت انكار قائم.
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نمد و پ  26 :ح يث در ممرد فريلت انتظار فر .
نمد و ش  52 :ح يث در ممرد بعري از تكاليف شيعيانِ آن حررت نسبت به آن ج ا .
نمد و هفت 70 :ح يث در ممرد فريلت كسي كه آن حررت را درك ك و پيروي ن اي .
نمد و هنت 26 :ح يث در ممرد فريلت كسي كه در زمان غيبت به آن حررت اي ان بياورد.
نمد و نه 3 :ح يث در ممرد چگمنگي سالم كردن و درود فرستادن بر آن حررت.
ص  76 :ح يث در ممرد دعاهاي آن حررت.
چرا امام ها در قرآن كريم به نام معرفي نشدهاند؟
براي دريافت كام پاس سؤال فمي با دقت به چ نكته ذي تمجه فرمايي :
نكته اول :مق متاآ الزم است ب انيم كه اص و رينه اين سؤال مان بسياري از ساؤالهااي ديگار از
دستگاههااي اساتع اري باه م ظامر تفرقاه افك اي نناتت گرفتاه و ديگاران نياز در ايان راساتا ب امر
خمدآگاه يا ناخمدآگاه مهرة دست ا ستع ار گنتهان .
البته اين ب ان مع ي نيست كه هر كس اين سؤال را م رح كرد قصا ش ايان ا سات كاه آ
به آسيا استع ار بريزد ،زيرا امكان دارد بعري افراد از ناحيه شياطين ج ّاي ياا انساي چ اين ساؤالي
براينان پي

آم ه و م ظمر شان از سؤال رف شبهه باش .

از كجا بفهميم كه سائل از كدام دسته است؟
مع مالآ اگر سؤال براي يادگيري و رف شبهه باش  ،سائ با لضن اعتارا
قص كمباني ن و خيط كردن طر

آمياز ن يپرسا و

مقاب را ن ارد ،مثالآ ه اين ساؤال را م كان اسات دو نفار باا دو

لضن م رح ن اي .
 نفر اول :شخصي به نام زي اي مر طرح ميك  :علت اي كه امام ها در قرآن به نام معرفي نن هاناچيست و بع اآ هم با دقت به پاسا گامش ميدها  .اگار جاما ِ دل ناين شا ي ميپاذيرد و تناكر
ميك و اگر هم سؤال شمن ه نتمانست جاما دل ناي ي ب ها  ،آخارين درجاه اش ايان اسات كاه
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ميگمي پاس ش ا مرا قان نكرد و در ص د جستجمي دانن

ديگري براي پاسا باه ساؤ ال خامد

بر ميآي .
 نفر دوم :شخص ديگر به نام آقاي ايكس سؤال فمي را با اين عبارت ميپرسا  :ببيا م چ امر اساملق ان و ذوالقرنين در قرآن آم ه اما اسم علي نيام ه
و يا اي گمنه م رح ميك  :چ مر اسم شي ان و فرعمن در قرآن آم ه امّا اسم علاي نياما ه
و بع اآ هم ت ام تالش

اين است كاه طار

مقابا را خايط كارده و بكمبانا و گمشا

باه پاسا

ب هكار نيست و اگر به سخ ان سؤال شمن ه گمش مي دها باراي ايان نيسات كاه اگار درسات بامد
بپذيرد ،بلكه براي اين است كه ببي به كجاي

ميتمان ايراد بگيرد اگر چه ب مر منل ه باش .

هر عاقلي متمجه مي شمد كه دومي هر چ ناخمدآگاه ولي مهره دسات اساتع ار اسات و از
ننانههاي ديگار مهرههااي اساتع ار ايان اسات كاه ايان گمناه ساؤاالت را از افاراد عامام و نااوارد
ميپرس .
نكته دوم :در يك ح يث طمالني كه در كتا كافي عربي جل  7از صفضه  293تاا صافضه 299
و يا در ترج ه فارسي آن جل  2از صفضه  20تا صافضه  23اداماه دارد ،ابام بصاير كاه از اصاضا
ميك كه مردم ميگمي چارا اسام علاي و خاانمادهاش در

خا

حررت صادي(ع) است عر

كتا

خ اي تعالي برده نن ه و در ادامه نيز امام صادي(ع) جما هااي مفصا و جاالبي ميفرماي ا

كه حت اآ به اين ح يث مراجعه فرمائي  .ولي ب ه در اي جا مي خماهم ت ها اين نكته را عر

ك م كاه

از اين ح يث شريف استفاده مي شمد كه در ه ان زمانهاي ص ر اسالم هم در ميان مسل انان دسات
استع ار و تفرقه افك ان ن اياان بامده و ايان سياساتِ شاي انيِ تفرقاه بيانا از و حكممات كان ،ياك
سياست شي اني كه ه و ق ي ي است .ب ابر اين سازاوار نيسات كاه ماا در چ اين زمااني ه امز در ايان
ممرد همشيار نباشيم.
نكته سوم :باي دانست كه اين سؤال شاخه هاي متع دي دارد و به اص الح عل اي چ ا وجاه پيا ا
مي ك كه در هر وجهي پاس م اسبي دارد .خمشبختانه جهت پاس به بينتر وجامه آن ميتمانيا از
درسهاي گذشته استفاده ك ي  .اي ك طرح آن وجمه:
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الف)در صورتي كه تش خيص داديم سائل مهره استعمار است:
به يكي از وجمه ذي هر ك ام كه م اسب حال باش پاس ميدهيم.
 - 7اگر م ظمرت اين هست كه تفرقاه باين ماا و بارادران اها سا ت ايجااد ك اي ،ماا اگار گمشات
يك يگر را هم بخمريم استخمان ان را به غريبه ن ي دهيم .ما گمل ش ا را ن يخمريم.
كه ع قاء را بل است آشيانه

برو اين دام بَر مرغ دگر نِه
 - 2آيا م ظمرت اين ا ست كه خ اي حكيم حر

زدن

را بل نبمده و تام هام كاه در زماان نازول

وحي وجمد ن اشتي تا يادش ب هي و حاال هم چامن دسترساي باه خامدش نا اري آما ي باه جاان
ب ههاي

بيفتي اگر حقيقتاآ مُنرِ

دانا و حكيم است و حر

زدن

نيستي من حاضرم برايت روشن ك م كاه آفريا گار مهرباان ماا
را بل است.

آن وقت اگر فرضاآ چ ين بمد ،دالئل
اثبات صان تعالي براي

را كه بل يم مخصمصااآ باا اساتفاده از دليا پا جم بار

بيان ميك يم .حك ت قصه لق ان و ذوالقارنين و شاي ان و فرعامن هام كاه

روشن است براي اين بمده كه ما از آنها پ بگيريم.
 - 6در صمرتي كه وي به حك ت خ اي تعالي معتر باش و قرآن كريم را قبمل داشاته باشا (كاه
مع مالآ هم مهرههاي استع اري ك ه اين سؤال را م رح ميك

از اين نمع ) ،گمييم كه خامد شا ا

باي پاس اين سؤال را ب هي چرا كه ايان برداشاتِ شا ا ،ايارادي اسات باه خا اي حكايم و قارآن
كريم.
 - 2از او ميپرسيم كه آيا لزوم وجمد امام را قبمل داري يا نه اگار قبامل ن اشات باراي

ه اان مر

كه بل يم ثابت ميك يم و اگر داشت (كه مع مالآ هم قبمل دارن ) ،آن وقت از او سؤال ميك يم آياا
تم خمد قائ به امامي هستي يا نه
اگر گفت نه ،كه ن يگمي چرا كه در بين مسل انان چ ين كسي وجمد ن ارد ولي باه فار
هم كه بگمي  ،او باي دلي بياورد كه با وجمد آنكه لزوم وجمد امام را پذيرفته چارا قائا باه اماامي
نيست
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اگر گفت قبمل دارم ،گمييم آنها چه كساني هست
قائليم ،قائ باش جماب

در اي جا اگار ه اين اماامهاايي كاه ماا

بع اآ خماه آم  .ولي اگر غير اي ها افراد ديگري را امام ب ان گامييم مگار

آن امام هايي را كه تم امام ميداني اس نان در قرآن هست
توجه :در اي جا بعري گمي  :ما قرآن را امام مي دانيم به دليا آياه مباركاه  72سامره احقاا

َ  -يع اي :و پاي
َاما
َيَام
هوس
هَم
َا ب
فرممده :و َمنَقبلهَكت

كاه

از قارآن كتاا

ممسي يع ي تمرات امام بمد ،از ايان آيه استفاده مي شمد كه فعالآ قرآن امام است.
در اين صمرت جماب

اين است :ه ان مر كه در بررسيِ مع اي امام گذشت به قرآن كريم

و به تمرات امام گفته ميشمد به اعتبار پيروي كردن از دستمرات آن ،ولي اين آن اماامي نيسات كاه
ثابت كرديم وجمدش بع از پين بر الزم است .قرآن كتابي است آس اني شاام دساتمرات مفيا و
سمدم ولي حتي يك ص م از اممر مربمط به دين هم در آن با صراحت و ب ون اج اال بياان ننا ه
است .مثالآ واجب بمدن ن ااز را صاريضاآ بياان فرمامده ولاي چ ا ركعات بخامانيم روزي چ ا باار
بخمانيم چگمنه بخمانيم هيط يك بيان نن ه .ه

ين واجب بمدن زكات را صاريضاآ بياان فرمامده

ولي آيا به ت ام اممال تعلق ميگيرد يا به اممال معيّ ي چه مقا ار تعلاق مايگيارد چاه وقات تعلاق
ميگيرد به ه ين صمرت بسياري از احكام ديگر زكات باراي ماا مجهامل اسات و ه

اين اسات

روزه ،ح و ساير احكام دي ي.
در گذشته روشن ش كه دين بع از پين بر حاف الزم دارد و كسي كاه حااف ديان اسات
باي ت ام اي ها را از پيامبر فرا گرفته باش و ب ون اشاتباه و تضرياف و كام و زيااد باه امات برساان و
باي مان خمد پيامبر ،امام بمدن

ج به رهبري داشته باش و نيز معصمم و م صام

باشا  .ماا چ اين

امامي را ثابت كرديم كه پس از پيامبر الزم است نه اي كه صرفاآ به م اسبتي به او امام گفته شمد.
در راب ه با ه ين تمرات كه صريضاآ در سمره احقا

فرممده امام است ،در آياه مباركاه 26

َ  -يع اي :و
َاب
َت
ََالك
هوسي
َاَم
و  22سمره سج ه چ ين ميفرماي  :وَلقدَاتين

ٍَّمننَ
َيَمرية
هنَف
ََتك
ه انا به تضقيق به ممسي(ع) كتا يع ي تمرات را داديم .فل
َ  -پس ب ون شك تم اي پيامبر ممسي را خاماهي ديا (پين برمان در معارا باا حرارت
َائه
لق
40
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ََ
هندي
هَه
ممسي (ع) دي ار كرده و آيه مباركه وع ه آن دي ار را ميدها ) .وَجعلنناه
َ  -و تمرات يا ممسي را هادي يا راه ايي براي ب ي اسرائي قرار داديام.
َيل
َائ
َيَاسر
لبن

َُه
ُ َائَ
َا  -و قرار داديم از ب ي اسرائي
دونَبامرن
مةَي
َاَمنه
و َجعلن
به فرمان ما.

امام هايي كه رهبري ك
مالحظه ميفرمايي

اگر تمرات امامي بمد كه بعا از ممساي ماردم را از اماام نااطق باينيااز

مةَيُه
ُ َائَ
َا» باه چاه علات
دونَبامرن
َاَمنه
ميگردانا « و َجعلن
است به عبارت ديگر اگر تمرات امامي بمد كه بع از ممسي مردم را بينياز ميكرد ،ديگار وجامد
امام هاي ب ي اسرائيلي بيهمده بمد ليكن خ اي تعالي حكيم ا ست و كار لنم و بيهمده انجام ن يده .
فلذا ه ان مر كه با وجمد تمرات ،وجمد امام هاايي الزم اسات باه ه اين صامرت باا وجامد
قرآن كريم ،وجمد امام هايي الزم و ضروري است.
پس روشن ش اگر چه از نظر لُنمي بر قرآن ،اطالي امام مي شمد ولي اين ،آن اماامي نيسات
كه ثابت ش پس از پيامبر حاف دين باش  .قرآن كريم كتا دين اسات ناه حااف ديان .باه ساخن
ديگر قرآن كريم كتا قانمن است نه مجري قانمن و قانمن مجري ميخماه  .آياا تاا ك امن در دنياا
كنمري بمده يا امكان دارد باش كه فقط كتا قانمن داشته باش و دولتي وجامد ن اشاته باشا كاه
مجري آن قمانين باش
الزم است و كتا

ه ان مر كه خمد پيامبر مجري قمانين اسالم بمد ،بعا از پياامبر هام مجاري

قانمن ن يتمان مجري قمانين باش .

ب) و اما در صورتي كه تشخيص دهيم سائل براي رفع شبهه ميپرسد:
جماب

اين است كه:

اوالً :نيام ن اسم ائ ه طاهرين( ) در قرآن كريم دلي بر ب الن امامات ايناان ن يباشا چارا كاه
اگر ب ا باش هر آن ه در قرآن كريم به صراحت نيام ه باش ترك ك يم ،آنگااه نامد و ناه درصا از
دين را باي رها كرد.
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ه
ََ
هنول
َس
ههَالر
َيك
َاَات
ثانياً :خمد قرآن كريم در آيه مباركه  1سمره حنر ميفرماي  :م
هه
هاَ  -يع ي :هر چه رسمل اكرم( )
هَفانتُو
ه َعنه
َاَنُيك
هَو َم
هه
ذو
فخ
براي ش ا آورد بپذيري و از هر چه پين بر( ) ش ا را نهي كرد بااز ايساتي و در آياه مباركاه  6و 2

هنوَاَ
ّلَوحنيَ
َ
َيَانَه
هَعنَالُو
َاَينطق
سمره نجم ميفرمايا  :و َم
َي  -يع ي :پيامبر گرامي اس الم( ) از روي همي و همس سخن ن يفرماي  ،نيسات ساخن او
هوح
ي
مگر وحيي كه بر او ش ه.
پس معلمم مي شمد آن ه پين برمان در ارتباط با دين بفرماي  ،وحي الهي است و ماا مامظفيم
آن را به ع مان يك دستمر الهي بپذيريم .ه

ين در گذشته روشان شا كاه پين برماان ياك ياك

ائ ه را نام برده و معرفي فرممده و از پ جاه ح يثي كه در يك كتا در اين راب اه آما ه بامد يكاي
از با ن منه بيان ش .
پس ائ ه طاهرين ( ) حتي در قرآن كريم يك يك ب ام معرفاي شا ه انا ولاي ب امر غيار
مستقيم .مث اين مي مان كه ما از قارآن كاريم و در واقا از آفريا گار مهربان اان بپرسايم ناامهااي
امامها چيست و او تعالي پاس را به پين برمان حماله ده  ،بع پيامبر ما( ) ياك ياك آنهاا را باه
نام معرفي ك .
حاال ممكن است بپرسيد :براي چه بطور غير مستقيم؟!
البته اين پرسني است كه باي به آن جمابي كافي و دل نين داده شمد.
و اما جما  :مق متاآ باي تمجه ش ا را به نكتاه اي جلاب كا م و آن ايان اسات كاه در افاراد
مختلف ،نيروي خمدداري از معصيت متفاوت است .مثالآ فردي را ميبي يم كاه باراي ب سات آوردن
يك ريال از مخالفت با يك عظ ت نامت اهي پروايي نا ارد ،يك دروغ ميگمي براي اي كاااه ياك
ريال ب ست آورد .ديگري را مي بي يم حتي براي ده ريال هام حاضار نيسات معصايت ك ا اماا اگار
رقم هزار تممان ش  ،ديگر طاقت ن يآورد و ديگري در برابر اين مق ار طاقت دارد اما اگار يكصا
هزار تممان به او ب ه حاضر به معصيت مي شمد .البته هر چه رقم باالتر رود افراد ،ك تار ميشامن .
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مثالآ اگر به يكص ميليمن تممان برس ب ا رت افارادي پيا ا ماي شامن كاه بتمان ا از يكصا ميليامن
تممان صر

نظر كرده و معصيت خ اي تعالي را ن اي .

گمي شخصي گفت اين چه حرفي است كه ميگمي اگار فاردي باا اي اان باشا باه هايط
قي تي گ اه ن يك مثالآ اگر به كسي هزار تممان ب ه كه ياك زناا بك ا آياا ن يك ا

شخصاي

گفت اگر ده هزار تممان هم به من ب ه زنا ن يك م .پرسي اگر يكص هزار تممان ب ه ا چ امر
گفت اگر يك ميليمن تممان هم ب ه ن يك م .مج د پرسي اگر ص ميليمن تممان ب ه ا چ امر
گفت حاال كيست كه ص ميليمن تممان را ب ه
حال ه ين پمل را كه آدمي به خاطر آن اين ه ه خمد را به آ و آت
به اتفاي مردم ف اي جان خمد ميك
است ثروت خمد را ف اي جان

يع ي يك ميلياردِر در ه گاام نااراحتي و خ ار جااني حاضار

ك .ه

ين هر فرد غيرت

ميك يع ي اگر امر ،دائر شمد به اي كه ماال و جاان
ف اي ناممس

ميزن  ،اكثر قرياب

ي مال و جان خامد را فا اي نااممس

از دسات بارود ياا ناممسا  ،ماال و جاان را

ميك  .و اما اه اي ان ه ة اي ها را ف اي دين ميك  .يع ي ياك فارد متا يّن اگار

امر ،دائر شمد به اي كه مال و جان و ناممس

از دست برود يا ديا

 ،ه اه را فا اي ديان مايك ا .

ولي با ك ي دقت متمجه خماهيم ش كه انگيزه رياست از ه اه اي هاا بااالتر اسات .در طامل تااري
افراد بسياري بمده ان كه مال و جان و ناممس و حتي دي ناان را فا اي رياسات كاردهانا و ناا گفتاه
پي ا ست كه هر چه اين رياست وسيعتر و مه تر باشا  ،حُابّ آن شا ي تر اسات .حاال اگار رياسات
تمأماآ در اممر دين و دنيا ش  ،يع ي آن رياستي كه هر يك از مرئمساين باا انگيازة ديان و ماذهب بار
خمد واجب ميدان كه با ون چامن و چارا در خلامت و جلامت و در ظااهر و بااطن از آن رئايس
اطاعت ك و به سخن ديگر هر يك از مرئمساين خمشابختي دنياا و آخارت خامد را قلبااآ در ساايه
اطاعت از آن رئيس ميدان و شقاوت و ب بختي دنيا و آخارت خامد را قلبااآ در اثار نافرمااني از آن
رئيس ميدان  ،چ ين رياستي خماهان بسيار زيادي دارد و باا تفاساير فامي تصامر ن ائيا كاه طاالبين
چ ين رياستي براي رسي ن به آن ،آيا كاري هم هست كه از دستنان بياي و انجام ن ه
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پس از تمجه به ايان مق ماه حاال فار

ك يا كاه پين برماان ( ) در ه اين زماان بامد و

خ ايتعالي هم در قرآن كريم صريضاآ مايفرمامد رئايس ديان و دنيااي ماردم پاس از پين بار ( )
علي ابن ابي الب است ،آن وقت ميداني چه ميش

اداره ثبت احمال را زير و رو ميكردن و ت اام

ش اس امهها مي ش علي ابن ابي الب .لذا با ه ه اين حرفها ب ه عر
ميليمنها نفر دست كم هزار نفر پي ا مي ش ن كاه ايان ادعاا را ب اي ا

ن يك م ه ه ،ولاي آياا از باين
مخصمصااآ در آن زماان كاه

ش اس امه و اد اره ثبت احمال وجمد ن اشت .فلذا امروز پس از چهارده قرن براي ب ا ه و شا ا چقا ر
منك بمد كه علي ابن ابي الب حقيقي را از ميان هزار علي ابن ابي الب قالبي ب ست آوريم.
اين در حالي ا ست كه با ان ك م العه اي در اوضاع و احامال صا ر اساالم متمجاه خماهيا
ش كه ص ها كار خيلي مهم انجام داده انا كاه عام
عليالخصم

كاردن اسام پاي

آنهاا اصاالآ هايط اسات.

اگر ت ام ائ ه در قرآن كريم به نام معرفي مي ش ن اين كار خيلاي آساانتر بامد چارا

كه از اول نام خامد را علاي و حسان و حساين و ...مايگذاشات  .بلكاه در ه اان ه گاامِ نازولِ آياة
مفرو  ،ه ه رياست طلبان نام خمد و فرزن اننان را م بق ميكردن با آن اسمهائي كاه در قارآن
بمد و روشن است كه در اين صمرت چه هر و مر ع جيبي در ه ان ص ر اسالم بمجمد مايآما .
مثالآ اگر قرآن كريم مي فرممد كه امام دوم ،حسن فرزن علي است ،آنگاه در دنيا دست كم يكصا
ميليمن حسن پسر علي داشتيم .رياستِ امامت كه جاي خمد دارد ،فر
قانمني داشتيم كه رئيسِ تهران كسي است كه نام
حت اآ به اين قانمن ع

تقي فرزن حسن است و فر

بر اين باش كاه

ميشمد ،آن وقت فكر ميك يا آياا در روي كاره زماين اصاالآ ش اسا امهاي

وجمد داشت كه غير از اين نام در آن ثبت ش ه باش
رياست طلب نيست

ك ي اگر از ص ساال پاي

حتي ش اس امه زنها ! چه كسي گفته كه زنهاا

اين در حاليست كه اگر فقط دو نفر اس نان تقي فرزن حسن مايبامد ،روشان

است كه چه نزاعها بر پا ميش .
مالحظه ميفرمائي بسيار روشن است كه به هيط وجه صالح نبمد قرآن كريم ب امر مساتقيم
نام امامها را ببرد.
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ثالثاِ:آ اگر چه قرآن كريم به خاطر ع م مصلضت مستقي اآ نام ائ ه طاهرين( ) را نبرده ،ولاي ب امر
رمز و غير صريح اشارات مضك ي به آن بزرگماران دارد .در اين راب ه عالوه بار كتابهااي اعتقاادي
مي تماني مراجعه ك ي به تفاسيري كه بضث روائاي دارنا و تتويا آياات را بياان كاردهانا و اكثار
تفاسير شيعه اي مرن  .در اين دوره اج الي هم يك ن منه يادآوري ش ( آيه مباركه  63سامره تمباه
كه اشاره به اين دوازده امام داشته).
يك آيه درباره امام عصر ارواحنا فداه:
آياتي كه تتوي آنها داللت بر اماام عصار ارواح اا فا اه مايك ا ب اابر آن اه ج اا عالماه
مجلسي ق س سره ج

آوري فرممده  70آيه است .در اين راب اه مايتمانيا باه جلا  57بضاار از

صفضه 22تا صفضه  23يا كتا

مه ي ممعمد كه ترج ه فارسي آن اسات از صافضه  33تاا صافضه

 76مراجعه فرمائي و يا آيات را از بضار اخذ كرده ،به تفاسير فارسي ياا عرباي مراجعاه ن ائيا  .ب ا ه
هم يكي از آن آيات را از با ن منه براي ش ا عزيزان عر

ميك م.

و آن آيه مباركه  55سمره نمر است كه مايفرمايا  :وعدَللاه َ
هواَ
َنَامن
َالذي
ه َوَعمه
َ  -يع ي :به كسااني از شا ا مسال انان كاه مؤم اانِ
َات
َالح
لواَالص
منك
صالحالع

َيَاّلرض  -كاه در
َُ َف
َه
َفن
َل
باش خ اي تعالي وع ه و نميا داد ليستخ

َاَاستخلف َ
َينَمننَقنبلََُ -
َالذ
زمين خليفه و جانني نان گردانَا .كم
ه ان مر كه خلي فه كرد افرادي را كه پي

ُ هَ
َينه
ُ َد
ََله
همكنن
از اينان بمدنا  .ولي

َ
ََُ  -و نيز خ اي تعالي وع ه داد كه براي اينان ق رت ده دي ناان
َيَارتضيَله
الذ
ََ
ُ َمنن
َه
هبندلن
ََلي
را ،ه ان دي ي كه پس ي ه است براي اينان (يع ي ديان اساالم) .و
َ  -و بااز وعا ه داد كاه خام ايناان را تبا ي باه ام يات فرمايا .
بعد َخوفُ َامنا

هه
َ  -ت ها مرا خماه پرستي و هي گمنه شِ ركي
َيَشيئا
هونَب
هشرك
َي
َيَّل
هنن
دو
يعَ
ب
َاسه
َ-
قون
هَالف
هولئكَهَ
َكَفا
ََكفرَبعدَذل
به من ن يورزن  .وَمن
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و آنان كه بع از انجام اين ع

كفر ورزن آنان آري خامد ايناان خارو از حاق را باه او خامد

رساني هان .
وجه داللت آيه مباركه بر مقصود ما:
البته آيه مباركه از چ جهت قاب بضث است ولي آن مق اري كه مربمط به بضث فعلاي ماا
ميشمد و قاب درك براي مبت ي است عبارتست از اي كه:
آن ه مسلم و روشن است آفري گار مهربان ان به يك ع ه سه وع ه داده:
وعده اول :اي كه اين ع ه را خليفه و جاننين گردانَ  .حاال خليفه و جاننينِ چاه كساي در اي جاا
مفسّرين دو قمل بينتر ن ارن :
 قول اول :خليفة اهلل يع ي ن اي ه خ اي تعالي در روي زمين شمن . قول دوم :يك گروه را جاننين گروه ديگر گردانَ .البته صاحبانِ هر قمل دالئلي دارن ولي چمن هر كا ام كاه باشا باراي ماا فرقاي ن ايك ا
لزومي ن ارد به بضث درباره آن بپردازيم.
وعده دوم :اي كه به اينان در كارِ دين كه ه ان دين اسالم است ،ق رت ده .
وعده سوم :اي كه خم

اينان را تب ي به امن فرماي .

دقت شود :لبه تيز سخن در اين است كه ما بگرديم و پي ا ك ايم آن عا ه چاه كسااني هسات كاه
آفري گار مهربان ان اين سه وع ه را به آنها داده است .در اي جا مفسرين عالي ق ر ش

قامل دارنا

كه با ياري پروردگار مهربان ان به بررسي آنها ميپردازيم.
 قول اول :اي كه آن ع ه امت اسال م است كه جاننين امتهاي قبلي ميگردد .ولي اين قامل قاباپذيرش نيست چرا كه:
اوالآ :آيه مباركه به بخني از مسل انان كه مؤمنِ صالح الع

باش اين وع ه را داده نه به ه اه امات

اسالم.
ثانياآ :به آنها هم تازه وع ه ميده و خمدِ وع ه مُنعِرِ آي ه است.
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 قول دوم :خلفاء ثالثه ،اين قمل نيز م بق با آيه مباركه نيست .چمن آيه مباركاه صاراحت داردكه خ اي تعالي اين ع ه را خليفه ميگردان در صمرتي كه حتي يك نفر هم قائا ننا ه باه اي كاه
اينان از جانب حق تعالي به خالفت نصب ش ه ان بلكه عقي ه دارن كاه عا ه اي ياا ه اه مسال انان
خالفت اينان را پذيرفتهان .
 قول سوم :خلفاء راش ين ،يع ي ه ان خلفاء ثالثه باه اضاافه آقاا علاي(ع) .ايان قامل هام قاباپذيرش نيست ب ه ه ان دالئ قبلي اگرچه آقا علي(ع) ب ا به عقي ه شايعه م صام

و م صام اسات

ولي آن كساني كه به عقي ه سمم قائل خالفت آقا علي(ع) را ه ان خلفاء ثالثه ميدان  .وانگهاي
با وجمد آن ه ه شرارتهاي معاويه خم

اينان تب ي به اَمن ننا ه بامد پاس م با ق باا آياه مباركاه

نيست.
 -قول چهارم :آقا علي(ع) و اصضاب  .اين قمل هم ماردود اسات باه دليا اي كاه خام

ايناان

تب ي به امن نن ه و تاري ِ زمان آن حررت خمد روش گر اين حقيقت است.
 قول پنجم :ائ ه اث ي عنر  .اين قمل هم مردود است به دليا اي كاه ت اام آن بزرگاماران شاهيش ن و اصالآ شيعه تا قرن هفتم در تقيّه بمد.
 -قول ششم :حررت مه ي(ع) و اصضاب  .اين قمل ثابت است به دالئلي:

.

دليل اول :اي كه مي دانيم آفري گار مهربان ان حت اآ به وعا ه خامد وفاا مايك ا پاس ايان عا ه

مص اقي خماه داشت و تا اي جا را ه ه قبمل دارن كه هست .ه ان مر كه مالحظه فرممدي ش
قمل مختلف اي جا وجمد دارد و پس از آنكه روشن ش پ

قمل آن ماردود اسات ،ثابات مايشامد

يك قمل باقي مان ه.
 اگر كسي گمي  :شاي قمل هفت ي هم وجمد داشته باش .جماب

اين است كه« :شاي » نه چيزي را نفي ميك و ناه اثباات و هايط ارزش عل اي نا ارد .البتاه

اگر زماني كسي م عي ش كه قمل هفت ي هم هست و آنگاه قمل شنم را باا دليا رد كارد و قامل
خمدش را با دلي اثبات ن مد ،آن وقت خماهيم پذيرفت ولي فعالآ حتي كسي پيا ا ننا ه كاه ه اان
شاي را بگمي .
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.

دليل دوم :آنكه اين قمل شنم ،قمل خان ان عص ت و طهاارت( ) اسات و روشان اسات كاه

قمل اينان اقمي است نسبت به قمل ديگران و احاديث مربمط به اين م لب را مايتمانيا در تفاساير
ذي ه ين آيه مباركه م العه فرمايي .

.

دليل سوم :آنكه در ممرد آن حررت اَمن بع از خم

جا

به نيكاي صا ي مايك ا و خاما ِّ آن

در اين ممرد تاب آن حررت و اين م لب را هم عق و هم نق تتيي ميك :

اما عقالًٌ :غيبات آن حرارت ( حتاي از دوساتان خامد) ،دليا روشا ي اسات بار خاائف بامدن آن
حررت .زيرا اج اد طاهري

خبر داده بمدنا كاه آن ج اا ريناه كان ك ا ه سات گران از روي

كره زمين است و لذا ت ام ست گران روي زمين دش ن آن حرارت مايباشا  .ه

اين اگار باراي

دوستان ظاهر ميگنت دش ان ،دوستان را تضت شاك جه قارار ماي دادنا تاا آن حرارت را نناان
ده  .پس خم

آن حررت از اين جهت است كه اگر ظاهر ميبمد ح ّ اق ل

دنيا مزاحم ن ي گذاشت به كارهاي

برس و باي ت ام وقت خمد را صر

ايان بامد كاه ياك

دفا مزاح ات دشا ان

ميكرد.
و اما نقالً :در م تخب االثر صفضه  237ح يث  2عليّ ابن را ْ از زُراره كه از اصضا خا ّ اماام

َبنةََقبنلَ
َقنائ َغي
ََلل
صادي(ع) است نق ميك كاه اماام فرممدنا  :ان
هَلَ  -عار
َ  -يع ي :بي شك براي قائم پي از ظهمرش غيبتي خماه بامد .هقلت
هوره
هُ
ظ
َ  -فرممد :از كنته ش ن خم دارد.
َل
َقت
هَال
َاف
َالَيخ
كردم براي چه ق
اين قمل زُرارِه را فرماي

آقا علي(ع) به ك ي ابن زياد در صافضه  7729نها البالغاه فاي

تتييا

ََتخه
ٍَّاَ
مناَ
َة
هج
ََ
ح
َلِلَب
َائ ٍّ َ
لوَاّلرضهَمنَق
ميك كه فرممده اساتّ :ل
ََ – يع اي :زماين خاالي
هنورا
َائفا َمغم
ما َخ
هورا َو َاَ
َرا َمشُ
َاه
ظ
ن ي مان از كسي كه دين خ اي تعالي را باه حجات و دليا برپاا دارد حاال آن كاس ياا آشاكار و
منهمر است (مث بسياري از پيامبران و امامها) و يا ترسان و پ هان (مث امام عصر ارواح ا ف اه).
پس روشن ش كه حقيقتاآ خم
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و اما روشن است كه اَمن آن حررت و خماصّ
ميدانيم وض طمري ميشمد كه ديگر خم

.

بع از خام  ،ه گاام ظهامر اسات زيارا

اينان تب ي به امن ميگردد.

دليل چهارم :آنكه آفري گار مهربان ان خبر ميده كه اينان پس از تب ي خم باه امان ،مارا

ميپرست به طمري كه هيط گمنه شِركي ( حتي ريا كه شرك خفي اسات) در عباادت آنهاا وجامد
ن ارد .حال اگر مقصمد اين باش كه ه ان كساني كه خالفت الهي دارنا عبادتناان چ اين خماها
بمد ،اي كه تمضيح واضضات است و زيب ه قرآن كريم كه فرماي

خا اي حكايم اسات ن ايباشا

كه ه ه ميدان منرك لياقت خليفة الهي ن ارد.
و حتي اگر مقصمد اين باش كه ع ة خاصّي از مردم چ ين خماه بمد ،اين هم مان فار
قبلي است چرا كه در هر زماني ع ه خاصي از مردم عبادتنان خالي از ريا بمده و بجا نبامد كاه ايان
ممرد را بفرماي .
پس اگر نگمييم ه ه ،ح اق اين است كه اكثر مردم چ ين عبادتي خماه داشت و روشان
است كه چ ين امري از زمان ظهمر اسالم تا هم اك من تضقّق نيافته و اين م لب را هام قارآن كاريم
تتيي ميك و هم حس.

َاسَوَ
َ
هَالن
َاَاكثر
امّ ا قرآن كريم :در آيه  706سمره يمسف(ع) ميفرمايا  :وَم
َ  -يع اي :اي پياامبر گراماي( ) هار چ ا تام حاريص بار اي اان
َين
َن
هؤم
لو َحرصتَبم
آوردن مرد م هستي ولي بينتر مردم اي اان ن ايآورنا  .ه

اين در آياه مباركاه  703ه اين سامره

هه َباهلل َاَ
َ-
هون
هشنرك
ّلَوَه َم
َ
ه َاكثر
هؤمن
َاَي
ميفرمايا  :و َم
يع ي :اكثر اين افرادي كه اي ان به خ اي تعالي آوردن منرك .
و اما حسّاً :امروز براي ما مضسمس و مل مس است كه يك پ جم ج عيت دنيا حتي مسل ان اسا ي
هم نيست  ،چه رس به اي كه مؤمن مخلص باش .
پس ه ان مري كه آيه مباركه  55سمره نمر خبر ميده  ،روزي خماه آم كه باه رهباري
امام عصر ارواح ا ف اه ،دين اسال م آن ان ق رتي خماه يافات كاه الا قا اكثار ماردم دنياا عباادتي
خالصانه داشته باش .
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مسألة غيبت امام عصر ارواحنا فداه:
باي دانست مستله غيبتِ آن ج ا  ،پي

از به دنيا آما ن

م ارح بامده و ه اان مر كاه در

بيان فهرست م الب راج به آن حررت دانستيم ،احاديث فراواني در راب ه با غيبت آن ج ا نقا
ش ه است .از آن ج له ح يث ش اره  22ميباش كه در صفضه  232و صفضه  235آم ه اسات .در
اين ح يث شريف پين برمان( ) يك يك ائ ااه را براي ع ّار ياسر باار مي ش ارد تاا اي كاه پاس

از معرفاي امام يازدهم ميفرمايا  :ه
هه َ
َناسَ
هَعننَالن
َب
َيَيغي
هَالذ
ث ََابن
َ  -يع ي :بع از حررت امام حسن عسكري(ع) ،فرزنا ش اماام اسات كاه از
َيلة
غيبة َطو
مردم غايب مي شمد آن هم يك غيبت طمالني.

اصالً چرا آن بزرگوار غايب است آن هم اينقدر طوالني؟
از اي كه حررات معصممين ( ) كه در واق ن اي گان خ اي تعاالي هسات پاي

از آنكاه

آن ج ا به دنيا بياي مكرر در مكرر خبر داده ان كه آن حررت باراي ياك ما ت طامالني غاياب
خماه بمد ،بخمبي روشن است كه اين غيبت به خماست خ اي حكيم بمده و ص البته كاار حكايم
بي علت نيست .پس مسل اآ اين غيبت علات حكي اناه اي داشاته گرچاه ماا علات آن را نا انيم .ولاي
ه ي ق ر مي دانيم كه اين كار حسا ش ه است چرا كه م ظمرِ نظرِ حكايمِ علاي االطاالي اسات .باا
اين حال از دقت در م العه اخباري كه در اوضاع و احمال آن بزرگمار رسي ه عل بساياري فه يا ه
مي شمد كه فهرست بعري از آنها عبارتست از:
 - 1آنكه مردم بااا ه اين غيبت امتضاان شامن  .آنهاايي كااا ه باط ناان خارا اسات و باراي فاريفتن
مؤم ين ظاهر سازي كردهان  ،چمن در واق عقي ه صضيضي ن ارن لذا زورشان ميآي كه بار اسااس
دين ع

ك  .بر ه اين اسااس چ اين افارادي باراي دفااع از ع لكارد خامد دائ ااآ دنباال بهاناهاي

مي گردن كه عيب و ايرادي به مباني دي ي بگيرن  .مثالآ يكي از عقاي حقه اين است كاه پياامبر( )
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معصمم است و از طرفي مسل ان يع ي كسي كه پيامبر گرامي اسالم( ) مقتا اي اوسات .لايكن آن
كسي كه اع الي ض اع ال پيامبر( ) دارد ،ميبي كه با اع ال

ادعاي مسال اني وي ياك دروغ

شاخ دار است .معذلك از طرفي مصلضت خمد ن ي بي كه دسات از ايان ادعاا باردارد و از طار
ديگر هماي نفس

به او اجازه ن يده كه اع ال خمد را م باق باا اع اال پين بار( ) ك ا و لاذا

مي كمش تا به مستله عص ت عيب و ايرادي وارد كرده و ب ين وسيله وج ان خمد را آرام ن اي .
مثال فمي از با ن منه بمد ولي با ك ي دقت متمجه خاماهيم شا باراي كسااني كاه ايا ه و
عقي ه واقعي به اص دين ن ارن  ،ك ّ دين ه ين حكام را دارد و لاذا انا ك بهاناه اي كاه دستناان
بياي فمري ه ان را دست آويز قرار ميده  .از ج له چيزهايي كه ميتمان دست آوياز ايان افاراد
قرار بگيرد ه ين مستله غيبت و طمل م ت آن اسات و وقتاي آن را بهاناه قارار دادنا  ،با ين وسايله
باطن خامد را باروز ماي ده ا و در نتيجاه ماؤم ين ايناان را شا اخته و خامد را از شارّ ايناان حفا
ميك .
 - 2علت ديگر ،ج ا ش ن خبيث و طيّ ب از يك يگر است اگر چه اين هم باه واسا ه ه اين امتضاانِ
مذكمر است ولي به دو اعتبار:
الف) مصمن مان ن مؤم ين از حيله م افقين.
ب) ج ا ش ن خبيث و طيّب از يك يگر.
در راب ه با اين دو مامرد باا م العاه احااديثي كاه در خصام

غيباتِ آن ج اا در كتاا

م تخب االثر ممجمد ميباش كاه باه بسياري م الب جالب برخمرد ميك يم .ولاي چامن ايان كتاا
ترج ا ه نن ه از ج له ميتماني به جل  7كافي صفضه  637تاا صافضه  617و ياا باه جلا  2ترج اه
فارسي آن از صفضه  772تا صفضه  771مراجعه فرمائي .
 اگر كسي گمي  :چگمنه خمد خ اي تعالي بهانه به دست م افقين ميدهجماب
آزماي

اين است كه :خمد آنها اين را بهانه قرار ميده و آن ه آفري گار مهربان ان انجام ميده
است و نتيجه آزماي

هم م افق ش ن آنها نيست بلكه آشكار ش ن نفاي آنها است.
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 - 3اگر حررت ظاهر باش به خاطر مصالضي كه در كار است ،مان ا اجا اد طااهري

مجبامر باه

مسال ت كردن با رؤساي جمر خماه ش و طبق اخبار وارده خ اي تعالي نخماسته كه آن حرارت
چ ين باش چرا كه آن حررت باي با هر نمع ست ي مبارزه ك و مبارزه با مساال ت ساازش نا ارد.
در اين راب ه نيز روايات فراواني داريم .به سه ن منه ذي تمجه فرمايي :
الف) در جل  3كتا اثبات اله اة صفضه  673ح يث  777از حررت مجتبي (ع) نق شا ه كاه:
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را به گاردن دارد ،جاز آن

قائ ي كه عيسي ابن مريم(ع) پنت سرش ن از گزارد.
ب) در صفضه  231كتا م تخب االثر ح يث  2در پاس باه ساؤالي ،خامدِ آقاا اماام عصار (عا )
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ج) در صفضاااه  237م تخب االثر ح يث  6علي ابن فرّال از حررت رضا(ع) از علّات غيبات آقاا
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نباش .

تمضيح م لب اين است كه :مي دانيم از زماني كه زن گي اجت اعي در بنر بمجمد آم  ،هار
گروه و اجت اعي تاب مقرر اتي بمدهانا و از ج لاة آن مقاررات ،بامدن ياك فارد در رأس اجت ااع
است حال به هار ناامي كاه باشا  .باه رسا يت شا اختن چ اين فاردي را در عار ِ آن زمانهاا بيعات
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ميگفت  .لكن بيعتِ آن زماان ،اماروزه حتاي در كنامرهاي عرباي باه صامرت ش اسا امه در آما ه
است .ب ين مع ي كاه شا ا چامن از اياران ش اسا امه داريا  ،مقاررات ج هامري اساالمي اياران را
پذيرفته اي  .حال در ايران هر كس براي رياست ج همري رأي كافي بياورد ،اين فرد رئيس ج هامر
ش ا هم هست اگر چ ه ش ا به او رأي ن اده باشي  .چرا كه طبق مقررات كنامر اياران ،هار كاس بار
اساس شرائط تعيين ش ه فالن مق ار رأي بياورد رئيس ج همر ايران است و ش ا قابالآ ايان مقاررات
ين قانمني كه در مجلس شمراي اسالمي ايران تصميب ميشمد دربااره شا ا نياز

را پذيرفته اي  .ه

اجرا ميگردد ،هر چ ش ا به هيط يك از وكالي مجلس رأي ن اده باشي و يا وكيلي كاه شا ا باه
او رأي داده اي به اين قانمن رأي م في داده باش  .چراكه اين از مقررات كنامر اسات و شا ا چامن
ش اس امه اين كنمر را داري تاب اين كنمري يع ي به مقررات آن گردن نهادهاي .
اين پذيرش و گردن نهادن يا تبعيت ه ان بيعت است اگار چاه باه زور ياا خاال
خال

ميا و ياا

اي ه و عقي ه باش .
از روايات خان ان عص ت( ) بخمبي استفاده مي شمد كه چ اين پاذيرش و گاردن نهاادني

اگر چه به اجبار در اج اد طاهري
اج اد طاهري

بمده است ولي خا اي تعاالي نخماساته كاه آن حرارت مان ا

چ ين اجباري داشته باش و لذا مقرر فرممده كه آن حررت غائب باش .

اگر كسي گمي  :چگمنه مي شمد باور كارد كاه ائ اه طااهرين( ) باا اي كاه سا بُ مباارزه
بمده ان با رؤساي جمر سازش ك
جماب

اين است كه :زماني كه سخن از سازش ميشمد م كن است اي گمنه باه ذهان آيا

كه نعمذ باهلل امام(ع) با يزي و معاويه و امثال ذالك ساخت و پاخت كرده و مثالآ به يزيا بگميا هار
كاري دلت ميخماه بكن ،من هم چمن در مياان ماردم وجهاه اي دارم از تام پناتيباني كارده و باه
اع ال تم صضّه ميگذارم و يا الاق هيط ن يگميم و در عم

تام هام حاق الساكمتي باه ماا با ه و

بگذار گمشه اي از م لكت را چَپُم ك يم و خالصه با يك يگر از اي گمنه سااخته پاختاههااي مضرماناه
داشته باش  .از آفتا

روشنتر است كه چ ين سازشي از امام مضال است ،مگار ناه اي كاه ماا ثابات

كرديم آن بزرگماران معصمم بگمنهاي كه حتي ع
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سازش با ظالم .ولي يك وقت امام(ع) وظيفه شرعي دارد كه در ميان ماردم تاروي كارده و عا هاي
را تربيت ن اي و ليكن چاره اي ن ارد جز آنكه باالخره در م لكتي زن گي ك تا بتمانا ايان كارهاا
را انجام ده  .روشن است كاااه ن يشمد در كره مري زن گي ك لذا بااالخره بايا تااب م لكتاي
باش هرچ مقررات آن كنمر خال

عقي ه و اي ان او باش  .در اين حاال اماام(ع) چااره اي نا ارد

جز آنكه با اين وض بسازد و اين ساختن از آن سااختن هاسات كاه در عار گفتاه مايشامد بايا
سمخت و ساخت .اين سازش آن سازشي است كه اگر ن اشته باش ديگر دين و اي ان در مياان بنار
به صفر ميرس و باي فاتضة اسالم خمان ه شمد .مستلة تقيّة ائ ه طاهرين( ) نيز خامد مؤيّا ه اين
م لب است.
 - 4مضفمظ مان ن از شرّ م افقان .ه انگمنه كه مُخْبرينِ صادي خبر دادهانا آن ج اا كساي اسات
كه حت اآ متص ّي رياست ت ام روي كره زمين خماه ش و از طرفي روشن اسات كاه آن حرارت
به ت هايي ن يتمان يك جهان را اداره ك بلكاه مان ا جَا ّ بزرگامارش آقاا اماام علاي(ع) نيااز باه
كارگزاراني دارد .يع ي استان ار ،بخ دار ،شهردار و ...مايخماها  .حاال اگار قبا از فارا رساي ن
زمان قيام ،آن حررت آشكار بمد ،يك ع ه افرادي كه اصالآ به خ اي تعالي هم عقيا هاي ن اشات
ولي رياست طلب بمدن  ،دور آن حررت را ميگرفت و چه بسا به خااطر اي كاه باه رياساتي برسا
خ مت هايي هم مي كردن و ظاهر خمد را نيز ميآراست  .روشن است كه چ ين افرادي باه ماؤم ينِ
واقعي مجال ن يدادن و نتيجااه اين ميش كه پي

از قيام ميبايست سر و كار آن حررت با ياك

ع ه م افق باش و پس از قيام اگر بخماه ه ه را طرد ك  ،مسلم اسات كاا ه چاه آشامبهايي بار پاا
خماه كرد و باعث گ راهي ديگران هم مي شمن و اگر هم بخماه كه با اين م افقاان عا ل و داد
برقرار ك  ،فسادش روش تر است.
پس مالحظه مي فرمايي كه اصالآ صالح نيست آن حررت آشكار باش و مستله م افقين كاه
اين ه ه آيه در قرآن كريم دارد خمد روش گر اين حقيقت است ،آياتي كه بيانگر مناكالتي اسات
كه ه ين م افقين براي اسالم و مسل انان بمجمد آوردن و ضربههايي كه زدن  .البتاه پين برماان( )
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ن يتمانست غائب باش و در عين حال كارش را هم انجام ده اما وضا حرارت قاائم(ع) طامري
است كه ميتمان غائب باش و كارش را هم انجام ده تا وقت قيام

برس .

 - 5آنكه چمن براي برخي از پيامبران پينين غيبتي بمده ،آفري گار مهربان خماسته است كاه در ايان
روش هم آن حررت شباهتي به اينان داشته باش  .در فهرست م الب آن حررت گذشت كه ت هاا
در كتا

م تخب االثر  26ح يث آورده كه آن ج ا از پيامبران پينين ننانههاايي دارد و از ج لاه

آن ننانهها غيبت است .مث اي كه حررت ممسي(ع) م ت  79سال از ميان قمم خامد غائاب بامده و
يا حررت عيسي(ع) از زماني كه يهمد در ص د قت او برآم ن تا زمان ظهامر پياامبر گراماي اساالم
كه ح ود پ

قرن و ان ي است با اي كه آن حررت زن ه و پيامبر واجب اّلطاعنة ماردم بامد،

ولي از قمم خمد غائب بمد.
در اين مستله غير از م تخب االثر از ج له ميتماني مراجعه فرمايي به جل  57بضاار صافضه
 275تا  225و يا ترج ه فارسي آن كتا مه ي ممعمد از صفضه  279تا  677و از م الاب جالاب و
ارزن هاي كه در اين مامرد از حرارات معصاممين ( ) رساي ه اساتفاده ك يا  .ب ا ه هام بخناي از
ح يث ش اره  79كه در صفضه  236م تخب االثر است براي ن منه به عر

ميرسانم.
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َاََ
س
هَي
ََ
دَل
َ
َه
هَّ,ل
نَ
َ
ََ ا
م تي غائاب باشا  ).و
ََ  -و حقيقت اين است كه حت ي اسات باراي آن حرارت اي ُسا َيْرُ از
َُ
َات
َاب
َي
َ َغ
َد
َد
م
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تكام يافتن غيبتهاي پيامبران( .يع ي به ان ازه غيبتهاي ت ام انبياء باي غيبت ك ا و از ايان جهات
غيبت آن حررت طمالني است).
 - 6تا آنكه مؤم ين از اصال كفّار بيرون آي  .در راب ه با اين م لب از شرع انمر شاماه متعا دي
داريم و از آن ج له داستان نفرين كردن حررت نمح(ع) است كه در سامره نامح آياه مباركاه 23
َ  -يع ي:
يارا
ََ
ََد
َين
َر
َاف
َک
ََال
َن
َضَم
َر
َیَاّل
َل
ََع
َر
َذ
ََت
ََّل
َب
ميفرماي  :ر

ََ
هََ
رَ
ََ
ََت نذ
َن
ََا
ننک
پروردگاارم بار روي زماين از ماردمِ كاافر احا ي را باااقي نگاذار .ا
ََ
وَّل
َ  -چمن اگر آنها را باقي گذاري ب گانت را گ راه خماه ن امدَ .
َک
َاد
َب
ُّوا َع
ََ
ل
يض
َ
ه
ََ
َه
َ  -و بجز نس گ اهكار و ناسپاس تملي نخماه كرد.
َارا
ََ
ف
َراَک
َاج
ّلَف
َ
دواَا
َ
َل
ي
تمضيح آنكه حررت نمح(ع)  750سال صبر كرد تا آنكاه ماؤم ين از اصاال كفاار بيارون
آم ن و پس از آن نفرين كرد.
از نظر عق و حس نيز ميبي يم كه درختِ گُا تاا گُا مايدها  ،عُقَاال باه خااطر گلهاا از
خارهاي آن هم پذيرايي ميك

ولي زماني كه ديگر گُ ن ه نه ت ها خارها را پاذيرايي ن ايك ا

بلكه آن را رينه كن كرده و نابمد ميسازن .
 - 7از اخباري كه در راب ه با آن حررت رسي ه استفاده مي شمد كه قيام آن حرارت وقات معي اي
دارد و آن زمان را هم خ اي تعالي ميدان ب ابر اين آن حررت باي م تظار رساي ن آن وقات باشا .
حال اگر غائب نبمد ،يك ع ه م افق و يا دوستان ناداني كاه تضات تاتثير وسااوس شاياطين ج ّاي ياا
انسي قرار گرفته بمدن  ،دائ اآ به آن حررت فنار مي آوردن كه چرا قيام ن يك ي مگار ن ايبي اي
كه چ ين و چ ان ش ه پس ديگر كِي ميخماهي قيام ك ي و دست كم اين بمد كه وقات گرانبهااي
آن حررت ميباي صر

دف مزاح تها ميش  .ب ابراين باي غائب باش تاا بتمانا وقات

را صار

كارهاي ضروري ك .
 - 8چمن به تماتر ق عي از پيامبر( ) و ساير اج اد بزرگمارش اين م لب رساي ه كاه آن حرارت
بي ادگري را از جهان رينه كن خماه كرد ،لذا ت ام ست گران جهاان دشا ن آن حرارت بامده و
هست  .پس باي غائب باش كه از شر دش ان مضفمظ ب ان تا آنگاه كه ه گام ظهمرش فرا رس .
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 - 9ياري نكردن مردم آن حررت را .چامن اگار ماردم آن حرارت را باه قا ر كاافي يااري ك ا
م كن است حتي با وجمد بمدن دش ن ،ظاهر باش  .ولي روشن است كه اين مردم بق ر كفايات آن
حررت را ياري ن ي ك

را با وجمد آنكه متممر بمدنا باا ماردم مساال ت

چ ان ه اج اد طاهري

ك  ،ياري نكردن .
 - 11چمن مردم آن حررت را ياري ن يك

لذا سازاوارن كاه از فيمضاات ظااهري آن حرارت

مضروم ب ان چرا كه كفران هر نع تي سزاي

سلب آن نع ت است.

 - 11چمن احتياجات مردم به ق ر كاافي از حرارات معصاممين( ) رساي ه و از طرفاي خامد آن
حررت نيز در باطن امر مراقب و نگهبان است لاذا فعاالآ نيااز چ ا اني باه ظااهر بامدن آن حرارت
نيست و غائب بمدن امام(ع) هم براي مردم نمع ديگري از امتضان اسات .امتضااني غيار از آن اه كاه
سابقاآ گفته ش و آن عبارتسات از امتضاان خامد ماؤم ين .زيارا در غيبات اماام(ع) خامد ماؤم ين نياز
وظايفي دارن و ه ان مر كه در فهرست گذشات ت هاا در م تخاب االثار  52حا يث در ايان راب اه
رسي ه است .ب ابراين در زمان غيبت روشن مي شمد كه چه كسي به اين وظيفهها ع

مايك ا  .لاذا

در ح يث ديگري كه در صفضه  252ح يث  7ميباش آقا امام صاادي(ع) م االبي را دربااره اماام

َ  -يع اي :اي پيار مارد باه خا اي
ََللا
هَ و
ََ
خ
َي
َاَش
غائب به پير مردي مي فرماي از ج له اي كه :ي

ََ
ََ ُّ
َ  -اگر بااقي
َد
َاح
ََو
َم
َو
ّلَي
َ
َاَا
َي
الدن
َ
َن
ََم
َق
َب
َََي
ََل
َو
تعالي سمگ ! ل
َم  -حت اآ خا اي تعاالي آن روز را
َو
َي
ََال
َک
للاهَذل
َََ
َل
َطو
ن ان از دنيا مگر يك روز ،ل

ه
َ  -تا اي كه قائم ما اه
َت
َي
َب
ََال
َهل
َاَا
من
َ
َه
َائ
ََق
هج
َر
َخ
َیَي
ََ
ت
طمالني مي گردان  ،ح
َ  -آگاااه
َّل
بياات از پااس پاارده غيباات بي ارون آي ا (پس از آن امااام(ع) هن ا ار ماايده ا كااه ):ا

وَ
ٍََّ
ََ
ة
َن
َت
َیَف
ََف
هون
َع
َق
َا  -ق عاآ شيعيان ما ت
َن
َت
َيع
ََش
ََ
ن
باشي (حماستان ج باش ) ا
َ  -در زمان غيبت قائم در آزماي
َته
َب
َي
َیَغ
ٍَّف
ََ
ة
َير
ح

و سرگرداني واق ميشمن .

دقت شود :از اي كه امام صادي(ع) ميفرماي شيعيان ما در امتضان واق ميشمن  ،به خامبي روشان
است كه اين امت ضان غير از امتضاني است كه سابقاآ گفته ش تا نفاي م اافقين ظااهر شامد .بلكاه ايان
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امتضان مختصّ شيعيان است كه در غيبت آيا به وظايف خامد ع ا مايك ا ياا ناه و اصاالآ اطاالع
ن ارن كه در خصم

زمان غيبت چه وظايفي به عه ه دارن .

 - 12تا آنكه مردمِ جهان تن ة يك حكممات عادالناة واقعاي گردنا زيارا كاه قا ر هار نع تاي در
نبمدن

معلمم ميشمد.
اگر كسي گمي  :ع الت چيزي است كه ب مر طبيعي ه ة افراد دوست دارن  ،جاماب

ايان

است كه :آري ع الت را ه ه كس در ه ه وقت دوست دارد البتاه آن قسا ت را كاه كساي باه او
ظلم نك  .لكن اين بخ

را كه بخماه جلمي ظلم و هامي و همسا

كسي دوست داشته باش و چ ان ه اين قس

را بگيارد معلامم نيسات هار

را ه ه دوست ميداشت  ،اصالآ ظل ي واق ن يشا .

اگر كسي اطالع دقيق از زماان حكممات آقاا علاي(ع) داشاته باشا مايدانا كاه حتاي بساياري از
مسل انان از ع الت آن حرارت باه ساتمه آما ه بمدنا و ايان در صامرتي اسات كاه آقاا علاي(ع)
حكممت

جهاني نن .
آري در طمل اين م ت از طرفي س ح فكر تمده مردم بااال مايرود و از طار

ديگار طعام

تل بيع التيها در جاي جاي جهان دلها را رن مي ده تا آنجا كه حتي آنهايي ه م كاه باه خا اي
تعالي اعتقاد ن ارن  ،يگانه آرزوينان اين است كه اي كاش روزي بياي كه ياك حكممات عادالناه
واقعي بر جهان حكممت ك  .در نتيجه حكممت حررت مه ي ارواح ا ف اه را كه به راستي چ اين
حكممتي است ،فرد فرد جهانيان با آغمش باز ميپذيرنا چرا كاه پاذيرفتن چ اين حكاممتي مسااوي
است با رسي ن به م تهاي آرزو.
اين بمد فهرست مختصري از عل بسياري كه از م ارك شرعي و عقلي اساتفاده مايگاردد.
پس به خمبي روشن ش كه چرا آن حررت غائب است آن هم اي ق ر طمالني.
معناي غيبت امام عصر ارواحنا فداه:
 در دسته اي از روايات ب مر واضح و روشن فرممده ش ه كه آن ج ا مردم را ميبي ولي ماردماو را ن يبي  .براي ن منه به بعري از آنها اشاره ميشمد:
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در جل  52بضار از صفضه  757الي  759تا  27روايت در اين راب ه نقا شا ه اسات .در حا يث 2

َ - ,يع اي :آن حرارت ماردم را
َه
َن
َو
َر
ََي
ََّل
هَ َو
َاَ
َر
حررت صادي(ع) ميفرمايا  :ي
مايبي ا و مااردم او را ن اايبي ا  .ه

ریَ
ااين در ح ا يث  73اماام صااادي(ع) ماايفرماي ا  :يننَ

ه - ,يع ي :آن حررت مردم را ميبي و مردم او را ن يبي .
ََ
َن
َو
َر
ََي
ََّل
َ َو
َاس
َ
الن

ََ
ََ
هنََّل
نک
َ
در اثباة اله اة جلا  3صافضه  656حا يث  3حرارت هاادي(ع) فرمامدهانا  :ا
ه - ,يع ي :ش ا خمدِ آن حررت را ن يبي ي  .ه
ََ
َص
َخ
َ َش
َن
رو
ََ
ت

ين در صافضه  227حا يث

َ - ,يع اي :خامد آن حرارت ديا ه
هنه
َص
َخ
َیَش
هنر
ََي
 713حررت هادي(ع) فرممدهان ّ :ل

ََ
ون
رَ
ََتننَ
ن ايشاامد .در صاافضه  226نيااز در حا يث  227حراارت هااادي(ع) ماايفرمايا ّ :ل
ه - ,يع ي :خمد آن حررت را ن يبي يا  .ه
ََ
َص
َخ
ش

اين در صافضه  227حا يث  715حرارت

ه
ه - ,يع ي :خمد مه ي از مردم پ هان است .و
ََ
َص
َخ
ََُش
َ
َه
َن
ََع
َيب
َغ
جماد(ع) ميفرماي  :ي
ه
َ - ,يع ي :خامد
هه
َ
َص
َخ
ََش
َب
َغي
باز در صفضه  672ح يث  775حررت جماد(ع) ميفرماي  :ي
ه
ََ
َينب
يغ
مه ي پ هان است .باالخره در صفضه  655ح يث  75حرارت كااظم(ع) ماي فرماي ا َ :
ه - ,يع ي :خمد او از چنمهاي مردم پ هان است.
هَ
ََ
ص
َخ
ََ ش
َاس
ََ َ
الن
َار
َص
َب
ََا
َن
ع
 -دسته ديگر از روايات داللت دارن بر اي كه مردم او را ميبي

ولاي ن ايش اسا  .در ه اان جلا

 52بضار صفضه  752ح يث  2مض ا ابان عث اان نائاب خاا

ریَ
آن حرارت مايفرمايا  :ينَ

َه
َه
َ - ,يع اي :آن
فوننه
َ
َر
َع
َ َي
َ َّل
هَ ,و
ََ
َن
َو
َر
َ َي
َُ َو
َ
فه
َ
َر
َع
َ َي
َ َو
َاس
َ
الن
حررت مردم را ميبي و مي ش اس و مردم او را ميبي

و ن يش اس .

و در صفضه  752حا يث  7كاه حا يثي طامالني اسات اماام صاادي(ع) آن حرارت را باه
حررت يمسف(ع) تنبيه فرممدهان  ،از اين جهت كه بارادران يمساف ،يمساف را ن ايشا اخت تاا

ه
ََ
َب
آنكه آن حررت خمدش را معرفي فرممد .در بخني از اين ح يث شريف آم ه اسات :صناح
َه
ََ  -بين مردم رفات و آما
ُ
َه
َن
َي
دَب
َ
َد
َر
َت
ه  -يع ي :صاحب امر امامت ي
َر
َم
َاَاّل
هذ
هَ
يطنَ
ا
َََ
ََ  -و در باز ارهايناان راه مايرود .و
َُ
َاق
َسنو
َیَا
َیَف
َش
َم
َ َي
ميك  .و
َه
َ - ,و او را ن ايش اسا .
فوننه
َ
َر
َع
ََي
ََّل
َُ  -و بر فرش اينان قا م ماينها  .و
َ
َه
رش
ََ
ف
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

59

جزوه اعتقادات  /مبحث امامت

ه
َ  -تاا اي كاه خا اي
َه
َس
َف
ََ َن
ُ
َه
َُ َف
َ
َه
ََ
ن
َف
َر
َع
َ َي
َن
هَ ,ا
ََ
للاهَل
َ ََ
َن
َذ
َا
َیَي
ََ
ت
ح
تعالي به او اجازه ده كه خمدش را معرفي ك .
جمع بين اين دو دسته از روايات :زماني اي گمنه است كه اصاالآ آن حرارت را ن ايبي ا و
زماني هم اين طمر است كه ميبي

ولي او را ن ايش اسا  .باه احت اال قامي قسام اول مربامط باه

زمانهاي اول غيبت ش ه و امكان دارد در ه ين زمان هم گاهي اين طمر باش كاه اصاالآ او را نبي ا
و گاهي هم اين ط مر باش كه ببي

ولي نن اس  .پس مع اي غيبت آن حررت بخمبي روشن ش .

يك سؤال كودكانه :بعريها ميپرس حال كه امام زمان اين طامر است كاه ماردم شاخص او
را ن ي بي

پس چرا از اين ممقعيت خمد به نف مسل انان استفاده ن ي ك  .مث اي كاه بارود و صا ام

را بِكُنَ يا در

زن انهايي را كه مسل انان در آن زن اني هست باز ك و ه ه را فراري ده و ايان

گمنه سؤالها هر چ خيلي كمدكانه است ولي باالخره باي جما داده شمد.
اين گمنه افراد باي ب ان كه آن حررت اگار بخماها چ اين كارهاايي انجاام دها  ،از راه
تصرفات واليتي هم ميتمان يع ي نيازي ن ارد كه مثالآ حركت ك و به سراغ صا ام بارود بلكاه در
هر جا كه باش ميتمان از ه ان جا اراده ن امده و صا ام را هاالك ن ايا  .چ اين قا رتي را خامد
پيامبر( ) و ديگر رسمالن نيز داشت  ،اما چرا از ايان قا رت خامد جاز در مامارد خاصاي اساتفاده
نكردن

علت

اين است كه آن بزرگماران فقاط در جاايي از قا رت خامد اساتفاده مايك ا كاه

ماَ
خ اي تعالي به آنها اجازه ب ه  .آفري گار مهربان ان در آيه مباركه  69سمره رع مايفرمايا َ :
ََ
َ  -يع اي :در خامر هايط
َ َللا
َن
َذ
َا
ّل َب
َ
ٍَّا
ََ
ة
َاي
َ َب
َی
َت
َا
ََي
َن
ٍَّا
ه َ
ول
ََ
س
َر
َ َل
َان
ک
رسملي نيست كه معجزهاي بياورد مگر به اذن الهي .ياك فارد مع املي ولاي مُتا يّن هام با ون اذن
الهي ه ين كارهاي عادي را انجام ن يده حال چه رس به كسي كه الگم و سر منق ع لاي اسات
براي جهان بنريت و آن هم در يك كار غير عادي.
از طر

ديگر مگر تردي ي هست كه اگر خمد خ اي تعالي اراده ك ص ام نيسات مضا

شمد بيتردي يقي اآ ميشمد پس چرا چ ين ارادهاي ن يك
اقترا كرده و اگر در جايي حك ت
60

علت ايان اسات كاه حك ات

چ اين

اقترا ك كه به دست امام عصر ارواح ا فا اه ياك كاار غيار
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عادي انجام شمد البته آن حررت انجام مي ده  .ولي مقتراي حك ت الهي اين است كه كارهاا باه
روال عادي پي

برود مگر در ممار د خاصي كه خمدش صالح ميدان  .چرا كاه دنياا مضا امتضاان

بنر است و در امتضان آزادي و ق رت الزم است.
آيا كسي ميتواند از مكان سكونت آن حضرت آگاه شود؟
جما سؤال فمي م في است هم عقالآ و هم شرعاآ:
اما عقالً :اگر راهي باش كه بنمد ازآن راه به مض سكمنت آن حررت پي بُارد ،در ايان صامرت
ديگر غيبت مع ايي ن ارد .چراكه دش انِ آن حررت اگر چه آن ج ا را ن يبي ا ولاي مايدان ا
كه در فالن مض است و ق عااآ خامد آن مضا را ناابمد كارده و آن حرارت را شاهي ماين اي ا ،
ه ان مر كه اج اد طاهري

را شهي كردن  .خالصه اي كه ديگر غائب بمدن

براي حفا جاان

كارايي ن ارد .ب ابراين هر عق سلي ي حكم مين اي بر اي كه كساي نبايا بتمانا از مضا ساكمنت
م ل شمد.

آن ج ا

و اما شرعاً :م ارك شرعي هم به سؤال فمي جما م في ميده .

َََ
َقنائ
َل
ََل
ََ
ن
در جل  52بضار صفضه  753ح يث  75اماام بااقر(ع) مايفرمايا  :ا
ه
َ-
َک
َاَهل
َم
َاه
َد
َح
َیَا
ََف
َال
يق
َ
َ  -يع ي :ق عاآ براي قائم ،دو غيبت است .ه
َن
َي
َت
يب
ََ
غ
در يكي از آن دو غيبت گفته مي شمد كه مارده اسات( .يع اي عاا هاي مايگمي ا كاه آن حرارت

ٍّ
َ  -و كساي ن ايدانا كاه در كا ام
َک
َل
ََس
َاد
ََو
َی
َیَا
َیَف
َر
َد
ََي
َ َّل
مرده است) و
درّهاي ميرود( .ك ايه از اي كه كسي راه به مض سكمنت آن حررت ن يبَرَد)
ه

علنیَ
هََ
ََ
ع
طَل
ََ
ََي
ين در صفضه  752ح يث  5حررت صادي(ع) ميفرماي ّ :ل

ََ
َیَ
َ َالََذ
َّل
َمنو
ّل َال
َ
َ َا
َه
َينر
َ َغ
َ َّل
َ َو
َه
َد
َل
َ َو
َن
َ َم
َد
َح
َ َا
َه
هوع
وَ
ض
ََ
م
ه - ,يع ي :بر جايگاه آن حررت م ل نيست هايط ياك از فرزنا ان
هَ
َر
َم
َیَا
َل
ي
فرزن ان

و ناه غيار

جز آن م دكاري كه در كار حررت ك ك ميك .

توجه :از فرماي

امام صادي(ع) پ

استفاده ميشمد:
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الف) اي كه آن حررت فرزن اني دارد.
ب) اي كه آن حررت م دكاري دارد كه او را در كارش ك ك ميك .
ج) اين كار يك كار مخصمصي است نه هر كاري كه ك ك و ياري به دين باشا چارا كاه چ اين
ياري و ك كي را بسياري از مؤم ين و عل اء انجام ميده  .در صمرتي كه مضسمس است كاه هايط
يك ،از مض آن حررت اطالعي ن ارن  .پس روشن است كه ق عاآ حرارت كارهااي مخصمصاي
دارد كه باي به آن كارها برس و در اين كارها م دكار هم دارد.
د) آنكه فقط و فقط ه ين م دكاران مخصم

از جايگاه آن حررت م ّلع .

هد) آنكه غيبت آن حررت به اين مع ي نيست كه حتي يك نفر روي كره زمين هم او را نبي ا و ياا
اگر ببي نن اس .
در جل يك كافي صفضه  620ح يث  73و يا در جل دو ترج اه فارساي آن صافضه  720حا يث
 ،73راويِ خبر كه از شخصيت هاي برجسته شيعه يع ي ابم بصاير اسات از آقاا اماام صاادي(ع) نقا

بَ
ٍّ -
ََ
ة
َب
َي
ََغ
َن
ََم
َر
َم
َاَاّل
ََهذ
َب
َاح
َص
دَل
َ
ََه
مي ك كه آن حرارت فرممدنا ّ :ل
ََ,فنیَ
َه
دَل
ََ
ب
ََه
ََّل
يع ي :به ناچار براي صاحب اين امر (يع ي امر امامت) غيبتي اسات .و
ٍّ  -و باه ناچاار در زماان غيبات
ََ
ة
َل
هز
َ ََ
ع
َن
َ َم
َه
َت
يب
ََ
غ

َ عنَ َ
و َن
گمشاه گياري ك ا َ .

ه
ََ
ََمنن
َثنين
َل
َث
َاَب
َ َم
َ  -و چه خم م زلي است « طيّباه»  .و
َة
َب
َي
َ َط
َل
َز
َن
َم
ال
ٍّ  -و در سي( )60وحنتي نيست.
ََ
ة
َش
َح
و
ه ان مر كه مالحظه ميفرمايي ح يث شريف شاام ياك ساري م الاب سار بساته اسات.
معلمم ميشمد كااه ابم بصير كسي بمده كه با ه ين اشارات امام(ع) آن اه بايا بفه ا را فه يا ه و
ديگر از حررت تمضيح نخماسته است .اما وقتاي ديگاران ايان حا يث را ماي شا من معلامم نيسات
آن ه را كه ابم بصير از فرماينات اماام(ع) درك كارده ،ه اان را بفه ا و لاذا در اي گمناه مامارد
برداشتها مختلف مي شمد .ولي آن ه به احت ال قمي ميشمد از اين ح يث شريف فه يا چ ا چياز
است:
الف) آنكه آن حررت ب مر حتم غيبتي خماه داشت.
62

مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

جزوه اعتقادات /مبحث امامت

ب) آنكه وض آن حررت در زمان غيبت طمري است كه مان ساير اجا اد طااهري

ن ايتمانا

بين مردم بمده و يا اي كه با مردم ه م و معاشر باش و به ناچار باي در ك اري زنا گي ك ا و م ازل
گزي .
ج) م زل آن حررت حال در هر گمشه و ك اري كه باش  ،م زلي است پاك و پاكيزه نه ياك كُا ِ
ويرانه و لذا امام(ع) اس

را طيّبه فرممده است.

د) با در نظر گرفتن ح يث قبلي كه از بضار نق ش م دكاران خصمصي آن حرارت كاه جايگااه
را ميدان سي نفر ميباش .

آن ج ا

در جل  52بضار صفضه  756ح يث  ،3ه ين حا يث را از ابام بصاير باه ايان عباارت نقا

ََ
ََمنن
َمنر
َاَاّل
ََه ذ
َب
صاح
َََ
َن
دَم
بَ
َ
ََه
ََّل
كرده كه امام صادي(ع) فرممدنا  :و
ََ
دَفنیَ
ب
ََه
ََّل
ٍّ  -يع ي :و چاره اي نيست براي صاحب امرِ امامت از گمشه گياري .و
ََ
ة
َل
هز
َ
ع
ٍّ  -و چاره اي نيست در گمشه گيارياش از نيارو  ...و بقياه حا يث مان ا
ََ
ة
قو
ََهَ
َن
َ َم
َه
َت
َل
هز
َ
ع
كافي است.
ب ا بر اين روايت ،استفادة پ ج ي از ح يث شريف ماي شامد و آن اي كاه در زمااني كاه آن
حرارت غائاب و گمشااه گيار اساات ب امر حااتم ياك نيروي ا ي الزم دارد .حاال نياارو را باراي چااه
ميخماه

حت اآ كارهاي مه ي در آن زماان دارد كاه بمسايله ايان نيارو بايا باه انجاام آن كارهاا

بَ
ٍّ.
ََ
ة
قو
ََهَ
َن
ََم
َه
َت
َل
هز
َ
َیَع
دَف
َ
ََه
ََّل
بپردازد كه امام صادي(ع) ميفرماي  :و
در جل  2احتجا طبرسي صفضه  622تا  622در نامه اي كه در اواخر مااه صافر ساال 270
هجري خمد آن حررت به شي مفي نمشته ،م الب مه ي وجمد دارد و ترج ه اين نامه در صافضه
 7033تا صفضه  7039كتا

مفصا اسات ،ب ا ه ت هاا
مه ي ممعمد هم ممجمد ميباش ولي چامن ّ

ترج ه بخني از اين نام ه را كه مربمط به بضث فعلي ما ميشمد نق ميك م .ش ا خمد ميتمانيا باه
تفصي آن مراجعه ك ي .
ميفرماي  " :هر چ ما در جايي م زل كرده ايم كه از مض سكمنت سات گران دور اسات و
اين هم به علتي است كه خ اي تعالي صالح ما و شيعيانِ با اي ان ما را تا زماني كه دولت دنياا از آنِ
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فاسقان باش در اين دي ه است ،ولي در عين حال ا ز اوضاع و احمال ش ا كامالآ آگااهيم و چيازي از
آن بر ما پمشي ه ن يمان .
ما از لنزشهايي كه از بعري شيعيان سر ميزن از ه گامي كه بسياري از آنها ميا باه بعراي
كارهاي ناشايستهاي ن مده ان كه نيكان گذشته از آنها احتراز ميكردن و پي ااني كاه از آنهاا باراي
تمجه به خ اي تعااالي و دوري از زشتيها گرفتا ه ش ه و آن را پنت سر ان اختهان  ،اطاالع داريام.
گميا آنها ن ي دان كه ما در رعايت حال ش ا كمتاهي ن ي ك يم و ياد شا ا را از خااطر نباردهايام و
اگر جز اين بمد از هر سم گرفتاري به ش ا روي مي آورد و دش ان ش ا ،ش ا را از بين ميبردن ".
توجه :از ه ين مق ار فرماينات امام زمان ان استفادههاي زيادي مي شمد كه بعري از آنها عبارت ا
از:
الف) مض سكمنت آن حررت ،حال هر جا هست از مض سكمنت ست گران دور بمده و از قري اه
پي است كه اين دوري ت ها دوري مسافتي نيست بلكه يك نامع دوري مساافتي اسات كاه سات گران
دسترسي به آن ن ارن  .به سخن ديگر از آسيب دش ان دور است.
ب) ع ه اي از شيعيان كه امام(ع) آنها را شيعة با اي ان ميخمان ه راه آن ج ا

ميباش .

ج) تا زماني كه حكممت دنيا در دست فاسقان باشا ايان دوري اداماه خماها داشات ب اابراين هار
كس دوست دارد آن حررت زودتر ظاهر شمد باي باا حكممات فاساقان مباارزه ك ا و حكممات
فاسقان را بر ان ازد.
د) آنكه دوري مض سكمنت مان از ارتباط آن حرارت باا شايعيان
خمد را تضت پمش

نيسات .بلكاه كاامالآ شايعيان

داشته و از اوضاع و احمال ايناان آگااه اسات و شارّ دشا ان را از آنهاا دفا

مايك ا ولااي ايان خاامد آنهاا هساات كاه باه ساابب بعراي كارهاينااان ،خميناتن را در گرفتاااري
ميان ازن .
آيا براي ديدن يا ارتباط برقرار كردن با آن حضرت راهي وجود دارد؟
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باي دانست كه هيط راهي وجمد ن ارد و هيط م رك شارعي كاه از قامل معصامم( ) در
اين راب ه رسي ه باش  ،ن اريم .هر كس كه م عي است بياورد و اثبات ك .
سؤال :پس در طمل غيبت ،كساني كه م عي دي ار آن حررت ش ه ان و حتي در بساياري از آنهاا
آثار خري عادتي عيان ش ه و تع ادشان نيز يكي دو تا نبمده بلكه آن مقا ارش كاه در كتابهاا ضابط
ش ه به ص ها نفر ميرس  ،آيا باي ه ه اي ها را تكذيب كرد
جواب :باي دانست كه دي ار از اين طر
طر

م مع است نه از آن طار  .دليا اي كاه ديا ار از ايان

م مع است ه ان است كه مكرّر حررات معصممين( ) فرممده انا كاه ماردم شاخص آن

حررت را ن يبي

و يا ميبي

و ن ي ش اس چ انكه م ارك آن گذشت.

و اما دلي اي كه از آن طر

م مع نيست ايان اسات كاه مكارّ ر فرممدنا كاه آن حرارت

مردم را ميبي و مي ش اس و هرگاه خ اي تعاالي اجاازه بفرمايا خامد را معرفاي مايك ا چ انكاه
روايات آن را در گذشته مالحظه فرممدي .
آيا آنچه مشهور است كه اگر كسي گفت من امام زمدان را ديددم تكدشيبش كنيدد،
درست است؟
باي دي گمي ه چه كسي ا ست و چه وض و حالي دارد و چه ميگمي  .مثالآ:
الف) زماني يك نفر را افراد زيادي مي ش اسا و باه يقاين ماي دان ا كاه او مباتال باه ياك بي ااري
العال بمده و اك من مناه ه ميك

كه دفعتاآ بهبمد يافته ،ض اآ م عي است كاه شخصاي را ديا ه

كه مثالآ دست بر سرش گذاشته و فرضاآ خمد را هم معرفي كرده كه من امام زمانم و تم را شفا دادم.
روشن است چ ين كساي بار ادعااي رؤيات ،دليا مضكام و واضاضي دارد و از طرفاي هام
م ارك شرعي به ما ميگمي در جايي كه خ اي تعالي اجازه بفرماي آن حرارت خامد را معرفاي
مي ك  .پس براي چه تكذيب

ك يم در صمرتي كه نه مان عقلي دارد و نه مان شرعي.

ب) يك وقت فردي دلي روش ي بر م عاي خمد ن اشته و جاز رؤيات ،ادعااي ديگاري هام نا ارد
بلكه ت ها م عي است كه امام زمان را دي هام.
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چ ين كسي را نه تكذيب مي ك يم و نه تص يق .راست و دروغ

به گردن خمد او.

ج) آنكه فرد م عي باش كه من امام زمان را دي ه ام و از آن حررت براي شيعيان پيامي دارم.
اي جا است كه قريه بم ميده  .البته اين گمنه افراد امكاان دارد باا چ ا نفار ديگار ساازش
كرده و كامالآ ممزيانه اثر و ننانه اي هم براي خمد درست ك .
زماني مكرّر ميش ي م كه ميگفت امام زمان يك پاس ار را شفا داده و بمسايله او پياامي باه
امام خ ي ي فرستاده ،ب ه مي پرسي م يع ي پي

امام زمان اجر و قر آن پاس ار بيناتر از خامد اماام

خ ي ي بمده كه ص ها هزار پاس ار درست كرده و اگر ه ت او نبمد پاس اري وجمد ن اشت پاس
چرا امام زمان شخصاآ به خمد امام خ ي ي حرف

را ن يزن

توجه :امكان دارد بعري ا ز پيامها به جايي هم برخمرد نك مث اي كه بگمي اماام فرمامده انا كاه
ن ازتان را اول وقت بخماني  ،وقت ديگري نيز بمسيله فرد ديگار پياام ايان باشا كاه معصايت هاا را
ترك ك ي و چ تا از اين پيامها كه ميان تمده مردم شاي ش ه و در ذهن مردم اي گمنه جاا اُفتَا كاه
هيط مانعي ن ارد امام زمان بمسيله پيامهايي دستمرات خمد را به مردم برسانَ  .آن وقت است كاه باه
نام پيام مقاص اصلي دش ان شاي مي شمد .مث اي كه يك وقت ميبي اي شااي شا كاه اماام زماان
پيام داده كه نباي فالن ج

را ب ائي يا باي با آمريكا بسازي و ياا از اماروز باه بعا نبايا از فاالن

مرج تقلي ك ي  ،من او را از نيابت خمد عزل كرده ام و يا پياام ديگاري از ايان ق ااش .آن ممقا باا
ك ام ق رت مي شمد به تمده عمام فه اني كه بابا ه ان پيام كه ن ازها را به ممق بخماني هام تمط اه
بمده است.
مالحظه ميفرمايي كه اگر با پيام باز شمد ،ت اام قُلا ُرهاي جهاان با ون سارمايه گاذاري
كالن و بي هيط زح ت ديگري ،از ه ين راه پيام خيلي ،سه و آسان به مقاص شمم خامد خماه ا
رسي  .پس يكي از مماردي كه سخت باي مضكمم گردد در جايي است كه طر  ،ما عي پياامي از
آن حررت باش اگر چه پيامِ خم .
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د) در جايي كه طر  ،م عي باش كه من امام زمان را ميبي م و مي ش اسم ناه اي كاه ديا هام ،يع اي
من اگر بخماهم آن حررت را ببي م يك راهي بل م كه از آن راه ميبي م و در ه گام دي ن و يا بعا
از دي ن متمجه مي شمم كه امام زمان بمده.
باي دانست كه چ ين ادعايي هم از نظر عق و هم از نظر شرع مضكمم است:
اما از نظر عقلي :ه ان فساد ش اره ( ) را دارد بلكه در اي جاا فساادش بيناتر اسات .چامن ماردم
كه خمد امام زمان را ن ي بي

تا از آن حررت بپرس كه آياا درسات اسات كاه ايان آقاا باا شا ا

ارتباط دارد ،پس راهي براي اثبات ادعاي او نيست .از طرفي اگر اين در ذهن جا بيفت كه فالن آقاا
با امام زمان ارتباط دارد و هر وقت بخماه ميتمان آن حررت را ببي  ،مردم باااه نظر مق ساي باه
او مينگرن و براي گفته هاي او ارجي قائل  .مخصمصاآ م عيان دروغاين باراي اي كاه طرفا اراني را
جذ

آوانسهايي هم به مردم ميده  ،مثالآ حرامهايي را براي اينان حالل ميك .

ك

بع مان ن منه فر

ك ي در اجت اعي يك چ ين م عي جا افتاده باش  .يك روز اعاالم ك ا

كه :بله من امام زمان را دي م و حررت فرممدن كه برداشت فقهاا از قارآن و حا يث در راب اه باا
اي كه نگاه از روي ريبه حرام است اشتباه ميباش  ،مخصمصااآ اگار چهاار تاا شابهه و منل اه هام باه
ع مان دلي بياورد .هر روزي كه اين را اعالم ك روشن است كاه در ك تار از ياك هفتاه ميليمنهاا
نفر به مري ان

اضافه مي شمد .ديگر ش ا خمد ح يث مفصّ از اين مُج

بخماني .

و اما شرعاً :اين ه ه فرماينات معصممين (ع) كه فرممده انا ماردم آن حرارت را ن ايبي ا و ياا
اگر ببي

ن يش اس  ،خمد دلي روش ي است بر مضكمميت ايان عقيا ه كاه كساي ما عي باشا از

يك راهي ميتمان آن حررت را دي و اصالآ اگر امكان آن وجمد داشات كاه حرارت را از ياك
راهي دي  ،ديگر غيبت مع ائي ن اشت.
خمد امام عصر ارواح ا ف اه نيز در آخرين تمقيعي كاه باه چهاارمين و آخارين نائاب خاا
خمد يع ي علي ابن مض

َ  -يع ي :آگاه باشاي ! فمنَ
َّل
سَ ُري مرح ت فرممده آورده است كه :ا

هوجَ
هنر
َ  -پاس كساي كاه ادعااي منااه ه ك ا  ،قبنلَخ
هشناهدة
َعيَالم
اد
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َ  -و پي
َة ٌِ
َيح
َالص
از قيام سفياني و

َاني  -پي
السُّفي
هفترَ  -پس او دروغگم و افترا زن ه است( .بضار جل  52صفضه  757ح يث )7
َابَم
كَ
ذ

هنوَ
از ص اي آسا اني فُ

نينَ
توضدي ::ماي دانايم منااه ه مصا ر از باا مفاعلاه اسات و ايان باا بيناتر باه مع ااي بن
َن مي آي يع ي كسي كه م عي باش ما يك يگر را ميبي يم چ ين كسي دروغ مايگميا
اّلثني
و ته ت و افترا زده است.
سؤ ال  :اينكه در بعضي كتابها اعمالي نوشته كه اگر كسي فالن كدار را انجدام دهدد
امام زمان را ميبيند ،آيا اين مطالب درست است؟
جواب :طبق دالئ فراواني كه تع ادي از آنها را تا ك من دانستهايم ،اي ها باه هايط وجاه مقارون باه
صضّت نيست وليكن اگر خيلي هم خماسته باشيم مُ اشات ك يم ح اكثرِ م لب اين اسات كاه مُ ات
بمدن اي ها احت الي بي

نيست و آن هم احت الي بسيار ضعيف و م لبي به ايان سساتي چيازي نيسات

كه عقي ه گروهي مان پيروان اه البيت باش .
حال اگر كسي مدّ عي شد كه من امام زمدان را مديبيدنم ،تكليدف مدا نسدبت بده او
چيست؟
اتفاقاآ چ ين سؤالي را مُفرّ ِ ابْنِ عُ َر از اماام صاادي (ع) پرساي ه اسات .حا يث در جلا  52بضاار

ٍَّ  -يع اي :اگار
دع
هنَ
َيَم
َع
ََاد
َن
صفضه  751ح يث  79آم ه و امام (ع) پاس فرممدن  :ا
َئه
ه
ََ
َينب
يج
َ
َيَه
الت
َََ ََ
َا ئ
َْ
َع
ََال
َك
َل
ََت
َن
ه َع
لوَ
َس
ادعا ك ه اي ادعا كارد ،ف

َه
ه - ,مسائ مه ّي را كه يك چ ين كسي باي پاسخگم باش از او بپرسي .
لَ
َ
َث
َيُاَم
ف
يع ي اگر خمد اماام عصار ارواح اا فا اه آشاكار بامد چاه ساؤ الهاي مه اي از آن حرارت
ميكردي

از كسي هم كه م عي است ميتمان امام زمان را ببي ه ان مسائ را بپرسي تا هار كاه

در او غ

باش اگر گفت ن يدانم سيه روي شمد .بگمئي تم كه ميتماني اماام زماان را ببي اي از او

بپرس و به ما بگم تا ننانهاي باش از اي كه تم آن حررت را دي هاي.
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چه خوب بود امام عصر ارواحنا فداه اقالً از شيعيان و دوستان خود غائب نبود:
اگر چ ين بمد آن وقت دش ان ،دوساتان را تضات فناار و شاك جه قارار مايدادنا كاه آن
حررت را به آنها ننان ده  .پس به خاطر حف مال و جان دوستان ،از خمد اينان هم غائب است.
ولي ه ان مر كه از بضث هاي گذشته دانستيم غيبت آن حررت به اين مع ي هم نيسات كاه
اح ي از مخلمقات ،آن حررت را نبي  .بلكه در اين راب ه دوستان آن حررت را ميتمان به چهاار
دسته تقسيم كرد:
 -1خ متكاران خصمصي آن حررت (نه خ متكاران عام كه بعراي از ماؤم ين و عل ااء باشا ) و
ه ان مر كه دانستيم اينان ق عاآ آن ج ا

را ميبي .

 -2كساني كه يك يا چ بار آن حررت را دي ه ان و در ه گام رؤيت آن حررت را ش اختهان .
 -3كساني كه آن حررت را دي ه ان ولي ه گام رؤيت نن اخته ان بلكاه بعا اآ متمجاه شا هانا آن
كسي را كه دي هان ه ان م تهاي آرزوينان بمده است.
از دو دسته اخير برخي از بزرگان آن مق اري را كه برخامرد كارده انا در كتابهااي خامد
ضبط ن مدهان  .فهرست كتا مُ ْتَخَبُ الْاَثَرْ را كه دانستيم و براي م العه بيناتر چ ا كتاا ذيا نياز
معرفي ميشمد:
الف) كتا نَجْمُ الثَّاقِبْ حا ميرزا حسين نمري
) جل دوم كفاية الْمُوَحِّدِين از صفضه  172تا 963
) هِدَايَتُ الطَّالِبِين فاض كاشاني صفضه  677تا 291
د) مه ي ممعمد ترج ة جل  76بضار صفضه  277تا 357
ه) جل هفت اثباة الهداة صفضه  210تا 696
اي ها ن منه هايي از كتابهاي فارسي بمدن و فكر ن ايكا م شا ا فرصات م العاة باي

از ايان

مق ار را داشته باشي .
 -4كساني كه به هيط يك از سه قسم سابق خ مت حررت
به آن حررت ،از ال ا

تمسا
شرفيا نن ه ان ولاي ه گاام ّ

كري انه اش كاميا گنتهان و ايان مامرد حتاي در ه اين زماان خمدماان
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بسيار اتفاي افتاده است .براي يك ممرد ن منه مايتمانيا مراجعاه ك يا باه كتاا جاامِ ُ الناتات از
صفضه  503تا  527و م ارك و دالئ زن ه آن را ببي ي .
از چه زماني حضرت مهدي عليه السالم غيبت فرمودند؟
ه ان مر كه در گذشته هم دانستيم ممضمع غيبات آن حرارت از زماان خامد پين بار( )
م رح بمده است .حتي در احماالت ائ ه طاهرين( ) وارد ش ه كاه حرارت اماام علاي ال قاي(ع)
ك تر با مردم ت اس مي گرفت و گاهي از اوقات از پنت پرده به آنها سخن مايفرمامد و ايان روش
در فرزن ارج

ش حررت عسگري(ع) بيناتر بامده اسات تاا آنكاه شايعيان را باه غيبات اماام(ع)

عادت ده  .از روزي كه امامت به امام عصار ارواح اا فا اه انتقاال يافات ،حرارت در اثار تعقياب
معت

عباسي براي دستگير كردنِ آن ج ا  ،غيبات فرمامد و حتاي باراي خاما

هام رسا اآ ظااهر

ن يش  .لايكن يكاي از بزرگاان شايعه را كاه عث اان ابان ساعي ناام داشات و از نُامّ ا پا ر و جا ّ
بزرگمارش بمد ،به نيابت از جانب خمد انتخا فرممد و گاه گاهي بر او ظاهر ماي شا و دساتمرات
خاصّي ميفرممد .شيعيان ه انگمنه كه در دوران امامات حرارت عساگري(ع) هام باه عث اان ابان
سعي رجمع ميكردن  ،در زمان حررت مها ي(ع) نياز مراجعاتناان در نازد آن ج اا بامد و اگار
سؤ االتي داشت مينمشات و باه وسايله ايناان جاما مايگرفت ا  .ه
ارواح اف اه ،شيعيان از ج ا

اين باه بركات اماام عصار

عث ان ابن سعي اممر غريبه مناه ه ميكردنا  .مان ا اي كاه امامالي را

كه آورده بمدن و ميخماست تسليم وي ك  ،خبر مي داد از مق ار آن و حالل و حرام بامدن آن و
نام صاحبان اممال را مي فرممد كه چه كساني هست و امثال اي ها.
حررت هادي و حررت عساگري(ع) نياز قابالآ تمثياق ن امده و باه شايعيان خامد خبار داده
بمدن كه آن ج ا

نائب حررت مه ي(ع) است و نيابت اينان تا سال  290ها  .ي .امت اد يافات .از

ساال  290پسارش مض ا ابان عث ااان باه نياباات خاصاه از جانااب حرارت انتخااا شا  .حراارت
عسگري(ع) نيز در زمان خمد به شيعيان خبر داده بمد كه او نائب حرارت مها ي(ع) اسات .مض ا
ابن عث ان از سال  290تا سال  605ها  .ي .از آن حررت نيابات ماين امد و در دوران حياات خامد
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كراراآ شيعيان را تمصيه فرممد به اي كه بع از وفات او امر نيابات باا حساين ابان روح اسات و ه اين
حسين ابن روح در زمان نيابت مض

ابن عث ان باه امار وي و از جاناب او متصا ي بعراي از امامر

بمد.
به هر حال بع از وفات مض

ابن عث ان از سال  605تا سال  623ها  .ي .امر نيابت خاصاه باا

حسين ابن روح بمد .در احماالت آن ج ا ثبت ش ه كه آن ان حُسنِ سُلمكي داشت كه هار ياك
از مذاهبِ عامه او را از خمد ميدانست و به وجمد وي افتخار ميكردن  .اينان نيز به امر اماام عصار
ارواح ا ف اه عليابن مض

س ري را به نيابت برگزي و بع از وفات حسين ابن روح از ساال  623تاا

 627ها  .ي .امر نيابت با علي ابن مض

س ري بمد .اينان نيز در ني ه شعبان  627وفات ن مد.

مض نيابت و وفات اين چهار بزرگمار در بن اد بمده و مزارشان نيز در بن اد معارو
وه

اسات

ين كرامات بسياري از اين بزرگان نق و ثبت ش ه است .م ت نيابت ايان چهاار بزرگامار را

غيبت صنري و خمد آن بزرگماران را نُمّا خا

مينام .

امددا غيبددت كبددري  :مرحاامم مياارزا اساا اعي طبرسااي در صاافضه  199جل ا  2كفايننةَ

الموحدين از ك ال ال ين ص وي نق فرمامده كاه چامن علاي ابان مض ا سا ري را وفاات
نزديك ش تمقيعي بيرون آورد و به مردم ننان داد كاه عاين ترج اه تمقيا از صافضه ماذكمر نقا
ميشمد:
«بس َللاَالرحمنَالرحي  .اي عليّ ابن مض

س ري خ اون برادران دي ي تم را

در مصيبت تم اجر عظيم كرامت فرماي  .به درستي كه در اث اء اين شا
ن مد پس ج

يَامْم (روز) وفاات خاماهي

ن ا امر خمد را و در كار خمد آماده باش و به اح ي وصايت نيابات ن اا كاه بعا از

وفات تم قائم مقام تم شمد .به درستي كه غيبت كبري واق گرديا پاس مارا ظ هامري نخماها بامد
مگر به اذن خ ايتعالي .و اين ظهمر بع از اين است كه زمان غيبت طامل بكنا و دلهاا را قسااوت
فرا گيرد تا پُر شمد زمين از جمر و ستم .و زود است كه مي آي كسااني از شايعيان مان كاه دعاميِ
مناه ه مرا ميك  .آگاه باشي كه هر كس پي

از خارو سافياني و رساي ن باه صايضه آسا اني

دعميِ مناه ه ن اي پس او كذّ ا و افترا زن ه است .راوي گمي نسخة علي ابن مض ا سا ري را
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نمشتم و از نزد او بيرون رفتم .چمن روز شنم سر رسي نزد او رفتم و ديا م كاه در حالات احتراار
است آنگاه گفته ش كه وصي تم بع از تم كيست گفت :خا ا را اماري اسات كاه بايا آن را باه

الشَريف».
ََ َ
َه
َقام
يَللاهَم
َ َ
َل
َع
ات ام برسان  .اين را گفت و وفات ن مد ا
توجه :اين ح يث شريف در جل  2ك ال ال ين ص وي صفضه  573و ه

اين در جلا  52بضاار

صفضه  757نيز نق ش ه است.
پااس وفااات آن بزرگاامار ابت ا اء غيباات كبااري باامده ولاايكن انتهاااي آن را جااز آفري ا گار
مهربان ان اح ي ن انَ و بع از او هر كس ادعاي نيابت خاصه ك كذّا

است.

پس اينكه ميگو يند فقها نُوّاب امامند يعني چه؟
اي ها نيابت عامه دارن  ،به اين مع ي كه قب از امام عصر ارواح ا ف اه نيز به كساي كاه واجا شارائط
خاصي بمد (البته ه ان شرائط را هم حررات معصممين ( ) تعيين فرمامده بمدنا ) باه طامر كلاي
اجازه مي دادن كاه اشاخا
اختصا

عامام در مساائ حاالل و حارام باه ايناان مراجعاه ن اي ا  .پاس ايان

به زماان اماام عصار ارواح اا فا اه نا ارد و بضاث آن اصاالآ خاار از علام عقائا اسات

( خصمصاآ كه ب ا بر اج ال هم باش ).
چند جمله موذ يانه از تفرقه افكنان نوكر استعمار:
بعري از تفرقه افك ان استع اري ج الت ممذيانه اي به ذهن عامام تلقاين مايك ا تاا با ين
وسيله افكار آنان را مس مم كرده و عقي ه آنها را نسبت به امام عصر ارواح ا ف اه سست ن اي .
 گمي  :اين امامي كه ش ا به او عقي ه داري نه ممرد قبمل شرع است و نه ممرد قبمل عق .و اما از نظر شرعي :امامي را كه قرآن معرفي ميك اثر وجمدي او ه ايت ماردم اسات چ انكاه

َُنه
َ  -يع اي :و آنهاا را
دون
َ
ََي
مة
ََ
َئ
هََا
َاَ
َن
َل
َع
َج
در آيه  16سمره انبياء مايفرمايا  :و
اماماني قرار داديم كه ه ايت ميكردن .
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و اما از نظر عقلي :هر عق سال ي از معتق ين به امام غائب ميپرسا  :شا ا كاه باه ياك ممجامد
مضجم غيبي اي ان داري و آن را پينما و رهبر و امام زمان خمد ميدانيا  ،كا ام مناك دي اي ياا
اجت اعيِ خمد را بمسيله او ح ميك ي و اصالآ چه فائ هاي بر وجمد اين ممجمد غيبي مترتب است
و اما جواب :باي دانست كه اين قبي ساخ ان شااي در ذهان افاراد باي اطاالع انا ك اثار مامقتي
بگذارد كه آن هم با مراجعه به اهل

يقي اآ برطار

مايگاردد .ولاي خمشابختانه باراي افارادي كاه

آگاهي اعتقادي آنها به ه ين ان ازه اي باش كه ش ا مضصلين عزيز تااك من خمانا هايا  ،ه اين اثار
ممقتي را هم ن ارد .اي ك براي باز كردن منت اين تفرقه افك اان باه تضليا ج االت ممذياناه فامي
ميپردازيم .پس گمئيم:
اوالً :در بخ

اعتقاديِ شريعت مق س اسالم ،هيط مستله اي به ان ازه مستله امام عصر ارواح اا فا اه

ممرد تمجه قرار نگرفته است .ش ا مالحظه فرممدي كه ت هاا در يكاي از كُتُاب فراواناي كاه از نظار
شرعي راج به آن حررت بضث كرده 3230 ،ح يث در مامرد باي

از يكصا م لاب در ارتبااط

با امام عصر ارواح ا ف اه آم ه و آن هم از بين سي و دو كتا معتبر برادران اه س ت مثا صاضيح
بخاري و صضيح مسلم و مان اي ها و نياز يكصا و بيسات و پا

كتاا معتبار شايعه مان ا كاافي و

ك ال ال ين ص وي و غيره .آن وقت آقاي تفرقه افكن! اين مستله چگمنه مامرد قبامل شارع نيسات
اگر چ ين مستله اي ممرد قبمل شرع نباش پس ك ام مستله ممرد قبمل شرع است
توجه :باي دانست كه تفرقه افك ان در اي جا ه ان سخن (چرا اسم شي من تم قارآن اوما ه و  )...را
پي

ميكن و البته جما

مفص آن را دانستيم.

ثانياً :به اين آقاي تفرقه افكن ميگمئيم آيه مباركه 16سامره انبيااء كاه شا ا تاالوت كرديا ياك

يُه
ََ
دون
َ
َََ
مة
ََ
َئ
َ ََ ا
َاه
َن
َل
َع
ََج
كل ه اش را چنم ش ا ن ي ه و آن كل ه بِاَمْرِنَا اسات :و
َا  -يع ي :آنها را اماماني قرار داديم كه به دستمر ما ه ايت ميكردنا  .با ين مع اي كاه
َن
َر
َم
َا
ب
اينان سر خمد كار ن يك

و هر جمر ما كه خ ائيم دستمر ب هيم ه ايت ميك ا  ،اعام از حياث

اي كه چه وقت ه ايت ك  ،چگمنه ه ايت ك

مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

مثالآ به نرمي يا با خنامنت ،از كجاا شاروع ك ا ،

73

جزوه اعتقادات  /مبحث امامت

آيا خمدشان شخصاآ تبليغ ك

يا مبلّني ي بمجمد بياورن و يا هر دو ،زير زمي ي كار ك ا ياا آشاكارا

و. ...
خال صه در كادر رهبري و ه ايت و دعمت به حق ،مم به مم طباق د ساتمر ماا و باا اجاازه ماا
كار ميك

َُه
َاَ).
َن
َر
َم
َا
ََ ب
دون
َ
نه سر خمد(َي

پس اگر چه قبمل داريم كه امام ،رهبري ميك ولي اين آيه مباركه در مقام اين نيسات كاه
اين م لب را بفرماي بلكه در مقام اين است كه بفرماي رهبري اينان مم به مم طبق دستمر اسات ناه
سر خمد و نه طبق همي و همس تفرقه افك ان يع ي خ ايتعاالي مايفرمايا اگار ماا صاالح دانساتيم
رهبري آنها در زمان معي ي متمقف گردد يا زير زمي اي كاار ك ا ه اان كاار را مايك ا اگار چاه
م ابق مي تفرقه افك ان نباش  .آنها آماده و گمش به زن

دستمر ما هست تا چه وقات و چاه جامر

َُه
َا).
َن
َر
َم
َا
ََب
دون
َ
دستمر دهيم(ي
 اگر كسي عمام فريبي ك و بگمي  :اي بابا! مگر دعمت باه حاق هام اجاازه الزم دارد نيكاي كاهديگر پرس
جماب

ن يخماه .

اين است كه :آفري گار مهربان ان در آيه مباركه  25و  23سمره احازا بخناي از صافات

َه
َ
َن
َذ
با
َََ
َيَللا
َل
َ َا
َيا
َاع
ََد
پين برمان را بيان فرممده است .از ج له اي كه ميفرماي و
 يع ي :و دعمت ك ه اي به سمي خ اي تعالي با اجازه او تعالي .حاال ديگاران كاه از خامد پياامبرگرامي اسالم ( ) باالتر نيست  .او هم ه ين دعمت باه حق را با اجازه انجام ميده نه سر خمد.
 اگر كسي گمي  :مگر دعمت به حق هم وقت معي ي داردجماب

اين است كه :آري ،پيامبر گر امي اسالم ( ) تا چه سال مياان ه اان باتپرساتان

زن گي مي كرد و تبليني عليه بت پرستان ن ين امد چامن ه امز دساتمري نرساي ه بامد كاه تبلياغ را
شروع ك .
 اگر كسي گمي  :مگر اولياء حق كار زير زمي ي هم دارنجماب

اين است كه :آري ،اگر اطالع ن اري مراجعاه كان باه داساتان حرارت خرار و حرارت

ممسي(ع) در سمره كهف از آيه مباركه  30تا  92و ببين يكي از اولياء حق يع ي حرارت خرار(ع)
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كه مت ممريتهاي باط ي و پ هاني و يا به اص الح امروزي مت ممريات زيار زمي اي داشاته تاا چاه انا ازه
زير زمي ي بمده كه حتي پين بري چامن حرارت ممساي (ع) از آن باي اطاالع بامد و تاا

متممريت

خمد خرر (ع) پرده از كارش بر ن ي دارد ج ا ممساي (ع) از ظااهر كاار او ،باي آرام و شاگفت
زده بمده است (داستان بسيار جالبي است ش ا هم اگر اطالع ن اري حت اآ به آن مراجعه فرمائي ).
 اگر كسي گمي  :امامت و رهبري هم مگر زير زمي ي ميشمدجماب

اين است كه :آري ،اتفاقاآ رهباري زيار زمي اي از مساائ روز اسات .البتاه از ديار زماان نياز

مع مل بمده كه هر رهبر خائفي رهبريِ خمد را زير زمي ي ميكرده و ميك  ،چاه رهبار حاق و چاه
رهبر باط .
 اگر كسي گمي  :گرچه رهبراني هست كه پيروان خمد را زير زمي ي رهبري ميك ا  ،ولاي وضاآنها اي گمنه است كه شخص رهبر از دش ن پ هان است اما ارتبااط رهبار باا دوساتان برقارار اسات.
ليكن ش ا معتق هستي كه ارتباط دوست و دش ن از رهبر ش ا ق

است لذا در اين صامرت ديگار

رهبري امكان ن ارد.
جماب

اين است كه :ما هرگز چ ين عقي ه اي ن اريم كه ارتباط امام زماان ماا باا ماردم ق ا اسات

بلكه ما معتق يم كه تمده مردم شخص او را ن يبي
ارتباط

و يا اگر ببي ا ن اي ش اسا ولاي آن حرارت

با مردم برقرار است ،در بازارهااي ماا رفات و آما دارد ،بار فرشاهاي ماا قا م ماينها و

خ متكاران مخصم
نيست .مثالآ فر

دارد ليكن چيزي كه هست چمن خمدش آشكار نيست فعاليت

هام آشاكار

ك ي بماس ه تمجه دادن شخصيتي به امر مه ي ،يا برداشاتن مامانعي از پاي

پااي

انا ازي پاي

پااي

افراد خاصي ،يا فراهم آوردن اسبا و وسائ يك امر مهم اجت اعي ،ياا سا

دش ي و يا هزار و يك جمر ديگر كه ما ن ي دانيم و الزم هم نيست ب انيم .ولي ايان را مايدانايم و
حتي يك ميلياردم هم تردي ن اريم كه هر طمر خمد خا اي حكايم صاالح ب انا و باه ن اي ا هاش
دستمر و اجازه داده باش  ،هم براي آن حررت آسان است و هم حت اآ انجام ميده  .چرا كه خامد
خ اي تعالي او را براي رهبري اين زمان تعيين فرممده و به وسيله رسمل گرامي معرفي ن امده اسات.
ما نيز به وضمح مي بي يم كه آئين راستين مض ي با اين ه ه دش ن تا به امروز سالم مانا ه ب مريكاه
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هر جمي ة حقّي ميتمان به آن دست ياب  .با ك ي دقت متمجه خماهيم ش كه اين آئين حتاي اگار
رهبر ضعيفي هم داشت ،تا به حال نابمد ش ه بمد چه رس به اي كه اصالآ رهباري ن اشاته باشا  .پاس
وجمد دين با سالمت تا به امروز ،خمد دلي روش ي است بر وجمد رهبري اليق و باا كيفيات و فعاال
و كاري ،حتي اگر چه ما از نمع فعاليت و كارهاي

هيط گمنه اطالعي ن اشته باشيم.

پس تا اي جا به خمبي روشن ش كه امام عصر ارواح ا ف اه نه ت ها ممرد قبامل شارع و عقا
هست بلكه از مه ترين مسائلي است كه در بخ

اعتقادي مامرد تمجاه شاارع مقا س قارار گرفتاه

است .ض اآ آن حررت رهبري هم مي ك چيزي كه هست در حاال حاضار فعاليات او زيار زمي اي
است و هر عق سال ي فعاليات زيار زمي اي را باراي چ اين رهباري ناه ت هاا باي اشاكال بلكاه الزم و
ضروري ميدان .
توجه :باي دانست به فعاليت زير زمي ي امام عصار ارواح اا فا اه در رواياات متعا دي اشااره شا ه
است .از آن ج له ح يث  9در جل  52بضار صفضات  72و  76ميباش كاه سا حا يث باه جاابر
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َت
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َ َي
(ص)َهل
پيامبر ( ) ميپرس آيا شيعه از وجمد قائم در م ت غيبت

بهرهم ا مايشامد( .قابا تمجاه آنكاه

عليرغم آن ه تفرقه افك ان ميگمي كه مذهب شيعه در زمان صافميّه بمجامد آما ه ،از ايان ساؤال
جابر معلمم مي شمد كه هم مذهب شيعه و هم مستله قائم در زمان خامد پياامبر گراماي ( ) م ارح

ََ(ص)  -پاس
َال
َق
بمده و چيز نم درآم ي نيست اي ك به پاس پين برمان تمجه ميك ايم ):ف
ة  -آري قسام باه
ََ
هو
َ
ُّب
َ َ
الن
َيَب
َيَبعثن
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َ
خ اون ي كه مرا به پيامبري مبعمال گرداني ا
َ  -حت اآ حت اآ در طامل غيبات
َه
َ يبت
َيَغ
َ َف
َه
َت
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هور َوّل
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از نامر واليات

(پرتام

ََ
َن
وَا
َََ
َس
َالشَنم
ََب
َناس
َ َالن
َانتفناع
رهبري ) بهاره م اا مايشامن  .ك
ه
َ  -ه ان مر كه مردم از خمرشي بهره م مي شمن و اگر چه ابر آن را
َاب
اَالسَح
َ
َُ
َل
ََ
ل
ج
پمشاني ه باش .
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مالحظه ميفرمائياا آن حررت با اي كه پين بر است و فرماين

ص در ص ممرد قبمل مايباشا ،

در عين حال آن هم براي شخصي مث جابر ،سمگ ميخمرد و كل ه «اَن» و نيز الم تتكي مايآورد
مب اي بار اي كاه در طامل غيبات ،آن حراارت شايعيان را تضات پمشا

خامد دارد و شاايعيان از آن

حررت بهرهم مي شمن و اين بهرهم ش ن را به بهره م ش ن مردم از خمرشاي پنات ابار تنابيه
كرده .يع ي ه ان مري كه مردم از خمرشي پ هان و غائب بهارهم ا مايشامن  ،شايعيان هام از اماام
غائب خمد بهرهم ميشمن و به عبارت ديگر فعاليت و رهباري آن حرارت پ هااني و باه اصا الح
امروزي زير زمي ي است.
و اما فوائد وجود امام عصر ارواحنا فداه:
فمائ وجمد آن حررت را ب مر كلي ميتمان به سه دسته تقسيم كرد:
دسته اول :آن فمائ ي كه امام(ع) چه غائب باش و چه آشكار فري ن يك يع ي در هر صامرت
آن فمائ حاص است .فهرست اين گمنه فمائ آن مق ار كه از درسهاي گذشاته اساتفاده مايشامد
عبارتست از:
 - 1حاف و نگهبان دين است از دستبرد دش ان و از اشتباه دوستان.
 - 2رهبري پيروان خمد ،اگر چه فُرم كارش در زمان حرمر و غيبت فري داشاته باشا ولاي در هار
صمرت رهبري خمد را انجام ميده .
 - 3دادرسي شيعيان ه گام تمس به آن حررت.
 - 4وجمد آن حررت بار روي زماين سابب نازول بركاات و خيارات و نياز سابب دفا بالهاسات.
دسته دوم :فمائ ي كه غيبت در آنها مؤثر اسات ،يع اي در صامرتي كاه اماام(ع) غائاب باشا آن
فمائ حاص مي شامد و ايان گمناه فمائا آن مقا اري كاه از درساهاي گذشاته اساتفاده مايشامد
عبارتست از:
 - 1امتضان م افقين و ش اخته ش ن اينان در اثر غيبت امام(ع).
 - 2ج ا ش ن خبيث و طيّب از يك يگر.
مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن
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 - 3امتضان خمد مؤم ين بمسيله غيبت امام.
 - 4مجبمر نن ن به مسال ت با رؤساي جمر.
 - 5بيرون آم ن مؤم ين از اصال كفار.
 - 6مضفمظ مان ن از شر دش ان.
 - 7حف مال و جان دوستان.
 - 8اد كردن مردم به جهت ياري نكردن امام (ع).
 - 9تن ه ش ن مردم جهان براي يك حكممت عادالنه واقعي.
 - 11مضفمظ مان ن خمد آن حررت از شرارتهاي م افقان.
 - 11آسمده بمدن خمد آن حررت از شرّ دوستانااي كاااه مهرة دست دش ان قارار ميگيرن .
 - 12مضفمظ بمدن خمد آن حررت از مزاح تهااي دشا ان شاي ان صافت و دوساتان ناادان و در
نتيجه بهتر و بينتر رسي ن به كارهاي اساسي.
دسته سوم :آن فمائ ي كاه حرامر در آن ماؤثر اسات ،يع اي در زماان غيبات آن فم ائا حاصا
ن ي شمد و آن يك فائ ه بينتر نيست كه ه انا استفاده از في

حرمر امام(ع) ميباش .

 اگر كسي گمي  :ش ا از كجا فه ي ي اين نمع فائ ه يكي بينتر نيستجماب

اين است كه :از اي جا كااه در طمل چهارده قرن دش ان با اين ه ه تاالش ،ه اين يكاي را

پي ا كردهان و اگر دومي آنرا مييافت حت اآ آنرا هم به رخ ميكني ن .
پس تا اي جا روشن ش تا آن مق اري كه در بضاث عقايا اج االي دانساتهايام ،وجامد اماام
عصر ارواح ا ف اه اوالآ چهار فائ ه دارد كه چه غائب باش و چه حاضر فري ن يك ا و ثانيااآ دوازده
فائ ه دارد كه از غيبت

ننتت مايگيااارد ،پاس اگار چاه ياك فائا ه اي كاه از حرامرش نناتت

ميگيرد در زمان غيبت م تفي ميباش ولي در عام

دوازده فائا ة دوره غيبات حاصا اسات .لاذا

اك من بااه آقاي تفرقاه افكن كاه ميگمي چه فائ ه اي بر وجمد اماام غائاب مترتاب اسات ،گامئيم
اتفاقاآ فمائ امام غائب بي
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 اگر كسي گمي  :ب ابراين خم بمد ت ام امام ها غائب باش و يا خمد امام زماان هام باراي ه يناهغائب باش چرا كه فائ ه غيبت بي
جماب

از حرمر است.

اين است كه :اين سخن خيلي كمدكانه است چرا كه هر باشعمرِ م ّ لعاي متمجاه اسات كاه
آم ه و تمضيح ه اه ايان

اين فمائ غيبت در اثر ممقعيتي است كه براي امام عصر ارواح ا ف اه پي

فمائ سابقاآ گذشت .ما كه ن ي گامئيم هار غيبتاي بهتار از هار حرامري اسات و باا در نظار گارفتن
مباحث گذشته م الب كامالآ روشن است.
فهرست مختصري از حاالت آن حضرت:
مض  ،ك يه ه ايمن

اسم مبارك

ابمالقاسم و لقب شريف

بسيار است از ج لاه :مه ي،

قائم و صاحباالمر .پ ر بزرگمارش حرارت اماام حسان عساگري(ع) ،والا ه ماجا ه اش حرارت
نارجس خااتمن(س) ،تااري تمل ا ش در ساضرگاه ني اه شاعبان  253يااا  255هجاري ق اري ،مض ا
تمل ش شهر سامراء و در م زل مِ لكي پ ر بزرگمارش كه اك من صاضن و حارم عساگريّين(ع) اسات
و قابله اش حررت حكي ه خاتمن ع ه پ ر بزرگامارش مايباشا  .در مامرد خصمصايات والدتا
چمن مفصّ است باي به كتب مبسمطه رجمع شمد اما ه ين ق ر يادآوري ميگاردد كاه ح ا آن
حررت مان ح

حررت ممسي (ع) مخفي بمد ،يع ي اثر ح

سال  230كه از سن شريف

چهار يا پ ا سال مي گذشت در كفالت پ ر بزرگمارش بمد و در ايان

م ت نيز از ه ه كس مخفي بمد بجز بعري از خما
پ ر بزرگمارش به زهر معت

بر مادرش ظاهر نبمد .ه

اين تاا

كه حررت را دي ه بمدن  .از ساال  230كاه

عباسي شهي ش  ،امامت به آن حررت م تقا گرديا  .امساال (7203

هجري ق ري) كه م ابق است با سال  7635هجاري ش ساي از سان شاريف

 7750ياا  7757ساال

ق ري ميگذرد اما روزي كه انناء اهلل تعاالي ظااهر شامد ،باه ساي اي جاماني چها سااله ياا ك تار
خماه بمد.
شكل آن حضرت :
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در مامرد شااك آن حرارت احاديااث بسااياري در كتاب مربمطااه آم ا ه اسات كااه هاام از
حر رات معصممين ( ) نق شا ه و هام از كسااني كاه آن حرارت را ديا هانا  .جهات تفصاي
ممضمع باي به كتب مفصّله رجمع گردد ولي مختصر اشاره اي از فهرست آن احادياث در راب اه باا
شك آن حررت عبارتست از:
جمانِ چهار شانة كني ه قامت اما نه بل و نه كمتاه ،پيناني
باريك و كني ه و نزديك به هم اما ناه پيمساته ،چنا ان

گناده و صا و روشان ،ابارو

ساياه و درشات و فارو رفتاه ،پلكهااي

درخن ه ،بي ي كني ه و باال آم ه و داراي مختصر برآم گي در وسط ،دن انها مخصمصااآ دنا انهاي
جلم گناده و به هم پيمسته ،رن

ممي ري

و سر سياه ،صمرت خامش رو و درخنا ه باه طامري

كه نمر آن بر سياهي ممي ري

و سر غالب است ،دو گمنة وي روان و ب ون بار آما گي ،بار گمناه

خال سياهي است ،رن

چهره اش سفي درخن ه و سرخ گامنِ خاالص و ساير در سارخي

راست
اما رن

گارد و ما ور ،عالمات

ساير ب ن گ مگمن و سبزه ماي به سفي ي نه سياهي ،سر مبارك

ريختگي مم يا ممهاي ريز در بعري از مماض سر پي اسات ،اساتخمان سرشاانه نارم و بازرگ و سار
دوش پايين افتاده و مابين دو شانه پهن و نيز ما بين دو شانه آن حررت از طر
خال

رن

ب ن ،در پنت مبارك او دو خال است يكاي باه رنا

پين بر( ) ،بر بازوي راست

چپ خالي اسات بار

با ن و ديگاري شابيه باه خاال

دو آيه نمشته ش ه يكاي آياه مباركاه  97سامره اساراء« :جناءَ

َ» و ديگر آيه
َوقا
َه
ََز
َان
ََك
َل
َاط
َب
ََال
ََ
ن
هَا
ََ
ل
َاط
َب
ََال
َه ق
ََز
َُّو
ََ
ق
َح
ال

ه
ََ
َل
َد
مب
َ
ََه
ََّل
َّل
َد
ََ ع
ََو
َقا
َد
ََص
َك
َب
ََر
َت
َم
َل
ََك
مت
ََ
ََت
مباركه  775سمره انعام« :و
ه» ،كف دسات آن حرارت پهان و
َيَ
َل
َع
هَال
َ يَ
ع
السَم
ََ َ
هو
َََ
َ َو
َه
َات
َم
َل
َك
ب
بزرگ ،سي ه پهن و فراخ و از گمدال گلم تا نا

خ ي از مم كني ه ش ه ،شاكم برآما ه و بازرگ،

دو ران او پهن و پر گمشت ،بر ران راست خالي است بار خاال

رنا

با ن ،دو زانام رو باه جلام

آم ه از بزرگي ،قمت او چ ان است كه اگر بخماها  ،بزرگتارين درخات را از جااي بَركَ َا و اگار
ميان كمهها صيضه زن س گها از جاي ك ه شمد و از هم بپاش و ه

ين او را سايه نباش و نهايات

آنكه ت ام عالئ ي كه ساير ائ ه داشتهان  ،آن بزرگمار دارد (رجمع شمد به كتب مربمطه).
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مسأله طول عمر و جوان ماندن امام عصر ارواحنا فداه:
باي دانست كه مست له طمل ع ر و جامان مانا ن آن ج اا چيازي نيسات كاه اماروزه باا آن
برخمرد كرده باشيم تا در ص د جما درست كاردن باراي افارادي كاه باه نظرشاان بعيا مايآيا
برآئيم .بلكه مستله طمل ع ر و جمان مانا ن آن حرارت را پاي
مكرر اج اد طاهري

از اي كاه آن ج اا باه دنياا بيايا

( ) بيان فرممده بمدن .

اما راجع به طول عمر آن حضرت :ت ها در كتا م تخاب االثار  679حا يث نقا كارده كاه
براي ن منه يكي از آنها يادآوري ميشمد .در صفضه  215ح يث دو از آقا امام سجاد (ع) است كه

ه
ََه
َ  -يع ي :در
مر
َ
هه
َلع
ََا
هول
َََ
ط
َو
ََه
وحٍَّو
ن َ
َ
َن
ََم
َة
هَ
ن
ََََ
س
َائ
َق
َيَال
فرممده  :ف
قائم روشي از نمح (ع) است و آن طمل ع ر ميباش .
و اما در رابطه با جوان ماندن آن حضرت :ت ها در كتا م تخب االثر  9حا يث آورده كاه
از با ن منه يكي از آنها يادآوري ميشمد .در صفضه  292ح يث دو كه س ح يث مايرسا باه

ه
ه  -يع اي:
م
ََ
السَل
ََ َ
َه
َي
َل
َاَع
َض
َلر
َ َل
َت
قل
َ َهَ
َال
َويَ :ق
َر
َتَه
َل
بوالص
َ
َه
ا
مي فرماي به حررت رضا (ع) عر

َاَ
َذ
هََا
ََ
ك
َن
َََم
َائ
َق
هَال
َاَ
ت
َم
َل
َاَع
كردم :م

َ  -ننان هاي قائم از ش ا خانماده چيست آنگاه كه خارو ك ا ( ظااهر شامد و قياام ك ا )
رج
ََ
خ
َ  -ننانه قائم آل مض
َن
هَالس
ََشيَ
خ
هون
ََ
ك
َ َي
َن
ه َا
هَ
ََ
ت
َم
َل
َ  -فرممدن  :ع
َال
ق

ايان

ََ
ََ
ن
َيَا
ََ
ت
َ  -ولي از نظر سي ا جمان است .ح
َر
َْ
َن
َم
َُّال
َ َ
اب
است كه از نظر س ي پير است .ش
َاه
دوَنُا  -تا
َ
ََم
َو
ٍَّا
ََ
ة
َن
ََس
َين
َع
َب
َر
هَ,ابنَا
هَ
ََ
ب
َس
َح
َي
ََل
َر
َاظ
َ
الن
ََ
ََ
ن
وَا
آنجا كه هر بي هاي گ ان ميبرد آن حرارت چها ساال ياا ك تار از چها ساال داردَ .
ََ
َنيَ
َت
َيَح
الينال
ََ ََ
ََو
ينام
ََاّل
هور
هنَ
ر
َم
هَب
ََ
م
َر
َُ
َي
ََّل
َه
َمات
َل
ََع
َن
م
َه
هَ  -و باز از ننانه هاي قائم ايان اسات كاه گذشات زماان قاماي جسا ي آن
لَ
َ
َج
ه َا
ََ
َي
َت
َا
ي
حررت را فرسمده و پير ن يگردان كه اجل
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طول عمر و جوان ماندن امام عصر ارواحنا فداه معجزه است:
پس از ثبمت امامات آن حرارت و خبار دادن قبلاي معصاممين ( ) دربااره طامل ع ار و
جمان مان ن آن حررت ،جاي هي گمناه ترديا ي ن اي مانا كاه آن ج اا ع ار طامالني خماها
داشت و طمل ع ر ،آن حررت را پير ن يك  .ولي آيا طمل ع ر و جمان مان ن معجره اسات ياا ناه
يك امر عادي است
و اما جما  :تضقيق اين است كه جمان مان ن با يك ع ر طمالني معجزه است.
توضي :مطلب :معجزه عبارت از كاري است كاه عادتااآ صا ور آن از مخلامي مضاال باشا ولاي
خ اي تعالي بر آن قادر است و بخاطر اثبات نبمّتِ يك پيامبر و ياا اثباات اماماتِ ياك اماام دربااره
فردي انجام ده تا مردم ب ان كه آن فرد ارتباط خاصي با خ اي تعالي دارد و به اين وسيله ما ّعي
صادي از كاذ

ش اخته شمد .به عبارت ديگر ميتمان گفت معجزه ،كارت ش اساائي پياامبر ياا اماام

است كه از جانب خ اي تعالي صادر ميشمد .معجزه بر سه قسم است:
قسم اول :آنكه در يك امر غير عادي خ اي تعالي دعاي فاردي را اجابات ك ا مثا زنا ه شا ن
مردة م فمن به دعاي حررت عيسي (ع) (سمره آل ع ران آيه )27
قسم دوم :خ اي تعالي يك ق رت نفساني به فردي ميده كه مايتمانا باا قا رت نفسااني خامد
امر خاري عادتي انجام ده مث اي كه در ك تر از يك چنم بر هام زدن عاصاف ابان بَرْخِياا تخات
بلقيس را از ي ن به شام آورد( .سمره ن

آيه )20

البته آن كسي كه چ ين ق رتي دارد ،تا ه گامي كه خ اي تعالي به او اجازه ن ه از قا رت
خمد استفاده ن يك ( .سمره رع آيه )69
قسم سوم :آنكه خمد خ اي تعالي امر خاري عادتي درباره فردي انجام دها مثا سارد و ساالمت
ش ن آت

ن رود بر حررت ابراهيم (ع)( .سمره انبياء آيه )37
جمان مان ن امام عصر ارواح ا ف اه به انر ام طمل ع ر از قسم سمم اسات اگار چاه امكاان

دارد از قسم دوم هم باش  .اين م لب از فرماي

حررت رضا (ع) به وضمح استفاده ميشامد زيارا

كه راوي ننانه هاي قائم را مي پرس يع ي كسي كه رياست دي ي و دنياايي ت اام روي كاره زماين را
82

مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

جزوه اعتقادات /مبحث امامت

خماه داشت .سؤال ميك كه خيلي ها م كن است به دروغ ما عي چ اين م صابي شامن  ،مان از
كجا بفه م كه م عيِ اين م صب راست ميگمي

پس باي ننانه اي داشته باش كه باه طامر عاادي

در ديگران يافت ننمد و خ اي تعالي در زمان او ت هاا دربااره او انجاام داده باشا  .حرارت هام در
جما

ميفرماي  :يكي از ننانههاي

اين است كه ع ر طمالنااي دارد و با اين حال گذشت زمااان

او را پير و فرسمده ن ين اياا  .در طمل تاري دست هاي استع ار قائمهاي قالبي زياد درست كارده
ولي چمن در آنها اين ننانه نبمده رسما گنته ان و لذا طرف اران آنها م كر اص معجزه ش هانا  .ايان
در صمرتي است كه قرآن كريم معجزات بسياري ب مضمح از پيامبران نق كرده و اگار كساي م كار
قرآن كريم شمد ،م كر خمد مض
او قائم خان ان

( ) است و در اين صمرت ديگر مض ا ي در كاار نيسات كاه

باش .

قاب دقت است اگر چه در طمل تاري افرادي ع رهاي طمالني كردنا ولاي ه اه آنهاا پيار
ش ن  .ب ابراين اگر ت هاا طامل ع ار م هااي جامان مانا ن بامد امكاان داشات ياك امار عاادي ولاي
نادرالمجمد باش اما طمل ع ر بعالوه جمان مان ن اختصا

باه آن حرارت دارد و ايان در دنياا تاا

ك من نظير ن اشته است .البته به حق ننانه چ اين ن اي ا ه اي از جاناب خا اي تعاالي بايا ايان چ اين
نناني باش چاارا كه خ اي تعالي ن اي ه اي با اين خصمصيات تا ك من در روي كاره زماين ن اشاته
كه رياست دين و دنياي ت ام روي كره زمين را متص ي گردد و نه ت هاا ليااقت

را مثا خامد پياامبر

گرامي اسالم و ساير ائ ه طاهرين (ع) داشته باش و از طرفي چمن مخبرين صادي خبار دادهانا كاه
آن حررت در قيام

حت اآ ممفق است ،عالوه بر ج به ديان و ماذهب ،اصامالآ گاراي

چ ين رئيسي از اول بار خيلي زياد است و لذا بسياري كمش

ميك

باااه طار

خمد را اي گمنه جا بزن ا كاه

من ه ان هست م .از اين جهت خ اي تعالي يك خصمصيّتي در او قرار مي ده كاه كساي نتمانا باه
دروغ خمد را به جاي آن حررت معرفي ك  .ض اآ مخفي ن ان كاه باراي چ اين ن اي ا ه اي ه اين

َ  -يع اي :يكاي از
َه
َات
َم
َل
ََع
َن
يك ننانه كافي نيست و لذا حررت رضا (ع) هم مايفرمايا م
ننانههاي

اين است ،بقيه ننانههاي آن حرارت را از فهرسات م االبي كاه راجا باه آن حرارت

گذشت ميتمان استفاده كرد.
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توجه :راج به مست له طمل ع ر و جمان مان ن آن حررت حقيقت م لب ه ين بمد كاه باه عار
رسي ولي از آنجا كه طباي و سليقهها مختلف است راههاي ديگري در اين راب ه بياان شا ه اسات،
اما چمن ب ا بر اختصار اس ت باراي اطاالع بيناتر در ايان راب اه مايتمانيا باه كتاب مربمطاه (بضاث
مه ويت) مراجعه فرمائي .
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و اما رفع استبعاد :
براي كساني كه عقي ه به خا اي تعاالي و ديان و ماذهب ن ارنا بايا گفات :طامل ع ار و
صضت مزا چيزي اسات كاه حا ي باراي آن ن ايتامان قائا شا چ انكاه احا ي از داننا

ان

متخصص در اين رشته تا ك من نگفته ان كه ع ر آدمي از فالن مق ار ن اي شامد زياادتر باشا بلكاه
ه ه عكس اين م لب را قائل  .ه

ين بين دانن

ان بزرگ جهان هيط جاا ساخن از ايان نيسات

كه چه ش ه كه مثالآ فالني جمان مان ه چرا كه طبعاآ باي جمان ب ان  ،بلكه ت اماآ ساخن از ايان اسات
كه چه مي شمد كه آدمي پير مي شمد و ه ه تالش دانن
كه م ارك و دالئ اين سخ ان را از قمل دانن
ما جل  3صفضه  9تا  21و يا جل دو كتا

ان در رف علت پيري و مرگ اسات .هار

ان نامي جهان خماه مراجعه ك به كتا پاسا

اولين دانناگاه و آخارين پياامبر از صافضه  779تاا 266

تتليف شهي دكتر پاك نگاد كه در آنها آنق ر دالئ و م ارك نق ش ه كاه هار صااحب شاعمري
هر چ عقي ه و دين و مذ هبي هم ن اشته باش اين م لب براي

خيلي ساده و روشن ميگردد.

چند جمله موذيانه :پاره اي از تفرقه افك انِ مهره دست استع ار ،در مستله طامل ع ار اماام عصار
ارواح ا ف اه شبهه اي به ذهن عمام القاء ميك .
گويند :درست است كه در آي ه آن حررت جهان را پار از عا ل و داد مايك ا و ايان را هامقبمل داريم كه خ اي تعالي قادر است يك نفر را ميليمنها سال زن ه نگااه دارد ولاي خا اي تعاالي،
حكيم است و كار لنم و عباث ن ايك ا  .يع اي نيااز نيسات كاه سااليان دراز اماام را در آ ن اك
بخمابانَ تا يك روز جهان را پر از ع ل و داد ن اي  .بلكه هر وقت زمان ظهمر فرا رسي چها ساال
قب خ اي تعالي آن حررت را به دنيا ميآوَرَد و در چها ساالگي هام قياام مايك ا و كاارش را
انجام مي ده مث خمد پين بر كه در چه سالگي قيام كرد.
 و اما جواب اين سؤال :اوالً :آن ه ما در راب ه با امام عصر ارواح ا ف اه ميگمئيم متكي بار صا ها ما ارك شارعي اسات
وآن ه تم ميگميي حتي يك م رك شرعي هم ن ارد.
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ثانياً :اين يك س ت الهي است كه آن ه را كه بع اآ الزم است ،قبالآ بمجمد ميآورد .چ انكه ه اين
ماه قب از اي كه طف ب نيا بياي به او چنم و گمش و دهان و بي اي و دسات و پاا و

خ اي حكيم پ

ديگر اعراء را داد و اين در صمرتي است كه در عالَمِ رَحِم باااه هيط ياك از آنهاا نياازي ن اشات.
پس معلمم مي شمد اين يك كار حكي انه است اگر چه ما حِك ت

را ن انيم.

ثالثاً :آمادگي قب از نياز ،يك امر عُقالئي است .چ انكه ت ام مردم روي زمين براي بمجامد آوردن
و آماده كردن ارت
آماده مي ك

كه اگر احت االآ در آي ه ج گي بمد آمادگي داشاته باشا و هايط عااقلي هام نگفتاه

ش ا كه با كسي ج
صر

ميلياردها دالر پمل خار مايك ا و ميليمنهاا نفار زح تهاا كناي ه و خامد را

ن اري و فعالآ هم كه ج گي نيست ،براي چاه ايان ه اه پامل و وقات و جاان

ميك ي  .بلكه به عكس اگر فرضآآ كنمري اين آمادگي قبلي را در خمد ايجاد نك اها آن

كنمر را سفيه و ديمانه ميدان .
رابعاً :ث رة وجمد آقا امام عصر ارواح ا ف اه ت ها ه ين گسترش عا ل در جهاان نيسات بلكاه فمائا
وجمدي بسياري دارد كه تفصي نسبي آن را در مستله غيبت دانستيم.
خامساً :ه ان مر كه در اول بضث امامت عامه ثابت و روشن ش  ،وجمد اماام پاس از پياامبر در هار
زماني الزم است .پس بااه خمبي روشن گنت كه وجامد اماام زماان (عا ) لنام نيسات چ انكاه تام
پ اشتهاي.
 سخن ديگري از تفرقه افكنان در رابطه با جوان ماندن آن حضرت :بعراي از تفرقاهافك ان گمي احاديث در صمرتي درست است كه مخالف باا قارآن نباشا و آن دساته از احااديثي

كه ميگمي امام زمان پير ن يشمد ،مخالف قرآن است چرا كه آيه  39سامره ياس مايفرمايا  :وَ
َقه
ه َه
ََ  -يع ي :هار كاه را
لون
َ
ََيع
َقَافل
َخل
َيَال
ه َف
ََ
َس
ننك
َ
ََ
َر
نَنعم
مهَ
ع رِ دراز دهيم خلقت او را وارونه ك يم پس چرا تعق ن يك  .يع ي ه ان مر كه نيروي با ني باه
ت ري قمي ش ه به عكس رو به ضعف مي رود ب ابراين احاديثي كه مايگمي ا اماام زماان(ع ) پيار
ن ي شمد مخالف قرآن و مردود است و ما ممظّفيم تعقّ ك يم واحاديث مخالف قرآن را نپذيريم.
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 و اما جواب :اوالآ :آيه مباركه در مقام تمجه دادن بنر است به اي كه به قماي جماني منرور ننمد بلكه تمجه داشته
باش به اي كه اين قما ه اان مر كاه باه تا ري قامي شا ه ،باه تا ري هام از دسات مايرود و لاذا

َقه
َ .درست است كه ح يث مخاالف قارآن را نبايا پاذيرفت ولاي
لون
َ
َ َيع
ميفرماي  :افل
اين آيه مباركه اين م لب را ن يخماه بفرماي بلكه ميخماه بفرماي چرا تمجه ن اريا باه اي كاه
اين قما ه ينه باقي نخماه مان  « ،خربزه به دروازه زدن شتن خردم ان نيست».
ثانياآ :آيه مباركه حالت طبيعي و عادي بنر را بيان ميفرماي و ما هام ايان را قبامل داريام كاه عادتااآ
ب مر طبيعي بنر در اثر طمل ع ر پير و فرتمت مي شمد .ولي مگار ماا ما عي هساتيم كاه اماام عصار
ارواح ا ف اه عادتاآ جمان است ما كه معتق يم معجزه است و ناام معجازه باا خامد اوسات يع اي باه
خال

عادت پير ن ي شمد .بله اگر ما معتق بمديم كه عادتاآ پير ن يشمد ،مخالف آيه مباركه بمد.

ثالثاآ :آيه مبار كه در عين حالي كه اطالي دارد ،جاي استث اء را باقي گذاشته يع ي نفرممده بالاساتث اء
هر كس ع رش دراز ش پير مي شمد .نظير اين م لب را باز هم در قرآن كاريم داريام ماثالآ در آياه

ع  -يع ي :خ اي تعالي خريا و فاروش را
ََ
َي
َب
للاهَال
َََ
مباركه  215سمره بقره ميفرماي  :احَ
ل
حالل كرده .آيا در اسالم معاملة حرام ن اريم در ص مرتي كه آيه مباركاه اطاالي دارد يع اي ب امر
م لق فرممده خري و فروش حاالل اسات .ولاي جااي اساتث اء را هام بااقي گذاشاته يع اي نفرمامده
بالاستث اء هر خري و فروشي حالل است .آيه مباركه  39سمره يس هم ه ين طمراست البتاه ايان را
قبمل داريم كه استث اء هم باي از خمد شارع برس ن ه اين كه من در آوردي باش .
پس روشن ش كه احاديث جمان مان ن امام عصر ارواح ا ف اه مخالف با قرآن كريم نيست.
عقائد خرافي در رابطه با امام عصر ارواحنا فداه:
 - 1آنكه گمي چمن حررت تنريف بياورد ت ام چيزهائي كه كفار سازن ة آنها بامدهانا  ،ه اه از
كار مي افت حتي اتممبيلها و ماشي هاي كارخانجات.
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عزيز من چه اشكالي دارد كه امام عصر ارواح ا ف اه در تلميزيمن ممعظه فرماي و ت ام اها
عالَ م هم خمد امام (ع) را ببي

و هم ممعظه اش را بن من

بعري از عمام جاي گرفته كه مثالآ زمانيكه از دانن

شاي اين م لب خرافي از اي جا در ذهان

ي سؤال ش ه چگمنه اماام زماان باا ايان ه اه

اسلضههاي ج ي بمسيله ش نير ميج گ و ت ام دنيا را به زير فرمان خمد در ميآورد ،جاما داده
كه امام زمان ما ارواح ا ف اه از جانب خ اي تعالي و رسمل اكرم( ) واليت كليّ ه دارد يع اي ت اام
عمام طبيعت از ماه و ابر و باد و خمرشي و حتي جن و مَلَك تضات فرماان و در تساخير حرارت
ميباش  .چه مانعي دارد كه قلب عاالَ م امكاان اجاازه ن ها ماثالآ ب اب م فجار شامد اگار چاه ماا
ن يدانيم واق ِ امر چگمنه خماه ش اما ه ين ق ر اعتقاد داريم كاه مايج گا و پياروز مايشامد،
حال به اين نضم باش يا به طريقي ديگر .چرا كه از راه طبيعاي هام باراي آن حرارت آساان اسات.
مثالآ امر ميفرماي كه مالئكه يا جن ممادي را بر روي ب ب بريزن كه م فجر ننامد و خالصاه آنكاه
به هر صمرتي كه باش  ،كار براي آن حررت آسان است.
حال كسي چ ين جمابي را ش ي ه و به ديگري گفته كه در زمان ظهمر اسلضه از كار ميافتا
و كم كم كار به اي جا رسي ه است .پس روشن گنت كه حتي اسلضه هم معلمم نيست از كار بيفتا
و اين فرضيه فقط يك احت ال است لكن پيروز شااا ن آن حررت با آن ه ه ق رت ق عاي اسات.
نتيجة چ ين سخ ان بي منزي اين است كه آن متج د روش فكر اين كالم را از ناحيه ديان مايدانا و
شروع ميك به مسخره كردن دين .ميگمي اماام زماان مان ا كساي اسات كاه بجااي باري چاراغ
دودي و يا ش

متعفن مصر

ميك و امثال اين سخ ان را به آن حررت نسبت ميده .

پس اي شيعة بياطالع ،تم به خيال خمد خماستهاي كه امام زمانت را بزرگ ك ي اماا چقا ر
پست

ن مدهاي! اي امان از افراد ناداني كه با انسان چه ميك .

 - 2آنكه گمي آن حررت كه تنريف بياورن هفت آسيا از خمن آخمن و ملّا راه ماي انا ازد و
اي گمنه مزخرفات كه مثالآ به پسرها ميگمي گردن پ ران خمد را بزني و به پ رها مايگميا گاردن
پسران خمد را بزني و خالصه امام زماني كه در ذهن بسياري از عمام هست جلا دوم چ گياز منامل
است.
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ه ة اي ها نتيجة نن اختن امام(ع) است .آيا اين افاراد ناادان فكار ن ايك ا كاه اماام (ع) از
جانب خ اي تعالي و رسمل اكرم( ) براي ه ايت مردم م صم

ش ه نه براي كنتن مردم

اوالً :بر اساس آن ه از روايات اساتفاده ماي شامد اها سايزده شاهر و طايفاه بيناتر باا آن حرارت
ن يج گ و بقيه م الك روي زمين خمد ،تسليم آن حررت ميشمن زيارا آنگمناه كاه از خانا ان
عص ت و طهارت ( ) رسي ه ،آن حررت باه رُعاب يااري مايشامد و ايان واضاح اسات .چامن
زمانيكه آن حررت حال يا از راه طبيعي و يا از راه غير طبيعي اسالضه هااي م الاك جهاان را خ ثاي
ك  ،ديگران چيزي ن ارن كه با آن حررت بج گ حتي ه ين ش نير را هام نخماه ا داشات .از
طر

ديگر چمن آن حررت را با آن ه ه ق رت فمي العاده ببي

ديگر چاره اي جز تساليم ن ارنا .

مرافاآ اي كه در آن روز بنريّت تن ة ياك حكممات عادالناة واقعاي گناته فلاذا باا آغامش بااز آن
حررت را ميپذيرن  .از ه ه اين حرفها گذشته وقتي ماردم جهاان باه وضامح ل اس ك ا كاه آن
حررت قص دوشي ن آنها را ن ارد و جز سمد آنهاا چيازي ن ايخماها و در حا اعاالي امكاان،
كفايت و لياقت رهبري جهان را دارد ،ب مر طبيعي و غريزي تاب آن حررت ميشمن  .زيارا كاه باه
روش ي درك ميك

كه مقاومت در برابر آن حررت به ضرر خمد آنهاسات و طبيعاي اسات كاه

هيط عاقلي ضرر خمد را ن يخماه مخصمصاآ در زماني كه س ح فكر مردم باال رفته باش .
ثانياً :ج

آن حررت يك ج

ات ي نيست كه با فنار دادن يك دك اه ميليمنهاا نفار را دفعتااآ

نابمد ك .
ثالثاً :آن مر كه در احماالت آن حررت رسيا ه ،پس از ات ام حجّتها و امتضاناات ع يا ه ،كسااني
را مي كن كه ص در ص عرم فاس جامعه هست و كنتن چ اين افارادي خامد ل فاي اسات هام
براي خمد آنها و هم براي ت ام جامعه بنريت.
اما اي كه كنتن اينان براي خمد آنها ل ف است ،پس به جهات آنكاه خامد ايناان افارادي
هست كه هرچه ب ان گ اهاننان زيادتر ميشمد و درنتيجه عذا اينان سخت تار مايگاردد .پاس
هر چه زودتر برون براي اينان بهتر است.
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اما اي كه كنته ش ن اينان ل في است براي ه ه بنر ،پس به جهات اي كاه ايناان خامد كاه
اصالح ن يشمن هيط ،ديگران را هم فاس ميك

پس هر چه زودتر برون ضررشان ك تر خماها

بمد .مرافاآ اي كه اين اعراء فاس اگر زن ه ب ان  ،در اثر فسادِ اي ها ميليمنها نفر از افاراد نياك كناته
خماه ش چ انكه از ص ر عالم تا ك من ن منة اي ها دي ه ش ه است.
 - 3آنكه كراراآ خم د ب ه از بعري عمام ش ي هام و اگر نن ي ه بمدم باور ن ايكاردم ،مايگمي ا ماا
كه به سامراء منر

ش يم به زيارت امام زمان(ع) هم رفتيم .از اينان مايپرساي م مگار اماام زماان

مقبره هم دارد .ميگفت نه ولي در آنجاا ساردابي وجامد دارد و در آن ساردا چااهي اسات كاه
حررت در آن چاه هست و ديگر هر آن ه به فكر باطلنان ميرس به ايان م لاب اضاافه مايك ا
كه گفت

جز اتال وقت چيز ديگري ن ارد.
آن ه راج به سردا است اي كه آن حررت را در آن سردا دي هان كه از نظر غائب

ش ه است .ديگر مزخر

بمدن اين ه ه سخ ان راج به سردا بق ري واضح است كه احتياا باه

گفتن ن ارد ،گميا اين ع ه ب ابراين دارن كه از عقلنان استفاده نك .
 - 4بعري اخبار از خان ان عص ت رسي ه كه از حمادثي خبر دادهان كه بع اآ واقا مايشامد و در
برخي از آنها هم فرممده ان  :آنگاه كه چ ين حادثه اي رخ داد ش ا انتظاار فار داشاته باشاي  .ساپس
ن ي دانم بعري از دوستان نادان يا دش ان داناا ايان گمناه احادياث را ج ا آوري كارده و كتاابي
كرده ان به نام عالئم ظهمر و ميان مردم عمام م تنار سااخته انا  .اك امن دشا ان ديان از ايان ع ا
بهرهبرداري ميك

و ميگمي  :دي ي كه ه ة عالئ ي كه گفتهان اتفااي افتااده ولاي آن حرارت

نيام ه است.
در اي جا عمام را باي متمجه دو نكته كرد:
 - 7اي كه خبر دادن از حمادال آي ه غير از عالمت ظهمر آن حررت است اگر چاه حتاي فرمامده
باش در آن ه گام انتظار فر داشته باشي .
 - 2آنكه عمام در خمان ن هر كتابي خصمصاآ در اين زمان باي از اهل

سؤال ك

كه آيا خمانا ن

آن صالح است يا خير
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 - 5خما نامههاي ي است كه دش ان در هر سال به دست دوستان م تنر مي ك ا كاه شاي اح ا
متملي ،پين بر را در خما دي ه كه چ ين و چ ان ميشمد و امام زمان ظهمر ميك .
- 6گمي هر كسي داراي انصا باش خمد آن حرارت هار روز باه ديا ن
ميك

مايآيا و اسات الل

به افسانه هائي كه هيط اساسي ن ارد .به هر حال اگر ما هم به عق خمد مراجعه نك يم و ايان

عقي ه خرافي را از او بپذيريم ،در ك ار اين م لب باي پذيرفت كه اصالآ در روي زمين اه انصاافي
وجمد ن ارن و اگر هم باش يكي دو نفر بينتر نيست وگرناه اماام(ع) باه ن ازهااي يممياه خامد هام
وقت ن يكرد برس  .ب ه ن ي خماهم بگميم انصا

ارزش ن ارد اماا بساياري از صافات هسات كاه

مسل اآ ارزش آنها از انصا باالتر است مان ممح بمدن ،ارشاد كاردن جاها  ،مجاها ه كاردن در
راه خ اي تعالي به مال و جان و امثال اي ها .از طر

ديگر م كن است شخصاي منارك باشا و در

عين حال م صف هم باش وانگهي مگر امام (ع) بيكار است كه هر روز بل شمد و باه ديا ار ايان و
آن برود آن هم فقط به دي ار اه انصا  .پس در اين صمرت معلمم مايشامد خامد اماام (ع) هام
براي ساير صفات خم

ارزشي قائ نيست وگرنه باي يا صفات بهتر از انصا

و يا الاقا در رديف انصا

را مقا م مايداشات

بن ااار ميآورد.

 - 7گمي هر كس مرج تقلي است حت اآ يك راب ه سِرّي با اماام(ع) دارد و الّاا او مرجا حقيقاي
نيست.
ب ه ن ي دانم اينان اين باي را از كجا آوردهان  .آيا از جانب شرع اسات ياا خيالباافي خامد
آنهاست اگر از جانب شرع است م رك

كجاست و اگر بر اساس خيالبافي خمد حكم ميك ا ،

مگر ن يدان حتي پين بر هام حاق نا ارد حك اي از خامد و باه خياال خامد بگميا چاه رسا باه
عمامكااالنعام! البته اين م لب هست كه مراج عظام عالوه بر اي كه طباق شارائط خاصاي از جاناب
شرع انمر ب مر عام تعيين ش هان و سلسله اجازات اينان در بيرون آوردن حكام از ادلّاه شارعيّه باه
معصمم ميرس و به هر حال داراي مقام بزرگي هست  ،اماا ناه اي كاه بايا راب اه ِسارّي باا اماام(ع)
داشته باش  .مرافاآ اي كه اگر چ ين بمد اينان از طر
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 - 8گمي امام (ع) كه تنريف بياورنا قارآن چها جزئاي مايآورد و قارآن اصالي آنسات .بايا
دانست كه اين عقي ه باط است چ انكه در با نبمت ثابت ش كه حتي يك حر

از قارآن كاريم

هم كم يا زياد نن ه است.
 - 9ع ه اي معتق ن هركس كه به خ مت امام(ع) برسا از ه اه كاس بااالتر و بهتار اسات اگرچاه
فاسق و جاه باش و از اين روي به هر كس كه گ ان ببرن به خ مت آن حرارت رساي ه ،نهايات
احترام را ميگذارن و لذا شيّادان بسياري پي ا ش هان كه از ايان االغهاا ساماري خامبي مايگيرنا .
چن نان كمر نتيجه دنبال تعاليم دين نرفتن ه ين است و چه بسا آن شيادان نظار ساماري گارفتن از
آنها ر ا ن اشته باش اما چمن ميبي

اين االغ خمبي است حيفنان ميآي كه سمار ننمن .

 - 11ع هاي قائل به اي كه بعري اع ال هست
كه اگر كسي بجاي آورد امام(ع) را ميبي  .لذا دائ اآ در جستجمي اين هست كه ببي ا چاه كساي
از اين گمنه اع ال اطالعي دارد .خصمصاآ اعت ادشان در اين باره به اشخا

مرممز صامفي مسالك

بينتر است و عب و عبي اي ها مي شمن كه يك خت ي يا چِلّهاي يا وِردي به آنها يااد ده ا تاا ايناان
خ مت امام(ع) برس و در اي جا شيادان بازارشان داغتر است.
ب الن اين عقي ه را از درسهاي سابق به خمبي ميتمان استفاده كرد.
 - 11برداشت اشتباهي از مستله انتظار:
البته هيط شكي نيست كه در انتظار حكممت عادالنة آس اني امام عصر ارواح ا فا اه بامدن،
هم از نظر عقلي و وج اني م لم و م وح اسات و هام از نظار شارعي فراائ بسايار و ثمابهااي
فراواني درباره آن رسي ه است .چ انكه در فهرست م الب مربمط باه آن حرارت اشااره شا  ،ت هاا
 26ح يث در كتا م تخب االثر از صفضه 276تا  279در اين راب ه نق ش ه اسات .مان ج لاه در

هَ
َتْنار
َيَان
مت
هَ
َالََ
ا
َم
هَاع
ََ
ل
َض
ح يث ش اره پ پين برمان( ) ميفرماي ا  :اف
َ -يع ي :با فريلتترين اع ال نازد اماتم انتظاار فار از خا اي
َوجَ
ل
َ َعَ
ز
َ َللا
َ َمن
َفرج
ال
عزوج است .ه

َرنناَ
هَّلم
َْنر
َت
من
َ
َه
ين در ح يث هفتم آقا علي(ع) فرمامدهانا  :ال

َ َللاٌِ  -يع ي :كسي كه م تظر امار ماا باشا مان ا
َيل
َب
َيَس
ََف
َمه
َد
َ َب
َط
َح
متش
َ
َه
َاال
ك
92

مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

جزوه اعتقادات /مبحث امامت

كسي است كه در راه خ اي تعاالي در خامن تپيا ه اسات .سااير احادياث را خامد شا ا مايتمانيا
مراجعه فرمائي .
ولي با ك ال تت سف باي گفت كه شياطين ج ّي و انسي ممفق گنته ان كاه در مساتلة انتظاار،
ذهن ع ه اي را به س ت يك برداشت اشتباه بكنان .
اين ع ه مايپ ارنا انتظاار ،ايان اسات كاه نبايا هي گمناه مباارزه اي باا ظلام و فساادهاي
اجت اعي انجام شمد و نباي هيط ق مي در جهت بهبمد اجت اع برداشت بلكه باي در انتظار حرارت
ولي عصر ارواح ا ف اه ننست تا خمد آن حررت بياي و ه ه كارها را درست ك .
اگر نزد اين ع ه سخن از يك نارسائي به ميان آي مثالآ دوسات
بي ارم را بردم فالن بي ارستان ولي بستري

پاي

او درد دل ك ا كاه

نكردن و گفت تخات خاالي نا اريم ،باا لضان خاصااي

ميگمي  :باي دعا ك ي خمدش بياي  .يا اگر نزد آنها سخ ي از ظلم و ست ي م رح گردد ماثالآ گفتاه
شمد صهيمنيستها فالن مق ار از مسل انان را به خاك و خمن كني ن  ،با لضن خاصي ميگميا  :بايا
دعا كرد خمدش بياي .
اگر از آنه ا راج به عقي ه شان دلي و م رك خماسته شمد اينان بعراآ به احااديثي كاه در
فريلت انتظار فر رسي ه و گااهي هام باه خمابهاائي كاه معلامم نيسات چاه كساي ديا ه اسات الل
ميك  .اگر با حسا دو دو تا چهار تا براي چ ين كسي روشن ك ي كه مبارزه با ظلام و فسااد الزم
است ،ميگمي  :من تعجب ميك م از اي كه ش ا كارهاي به آن سختي را انجام ميدهي اما باا اي كاه
دعا ك يم تا خمدش بياي كارها را درست ك مخالفي .
چ ين افرادي اگر در يك ممرد ظل ي از طر
اسالمي و امت حز

ابرج ايتكاران وجمد داشته باشا كاه دولات

اهلل ه امز نتمانساته باشا جلامي آنارا بگيرنا  ،ه اان را دساتاويز قارار داده و

ميگمي ه ين ممرد دليلي است بر اي كه هيط كس ن ايتمانا درسات ك ا و بايا خامدش بيايا .
آخرين تير اينان نيز اين است كه مخالفين عقي ه خامد را ماتهم مايك ا باه اي كاه از اها واليات
نيست و جالب اين است كه بسياري از اين افراد خامد ن ايدان ا واليات اصاالآ خامردني اسات ياا
جمي ني و اگر ا ز آنها بپرسي واليت يع ي چه ،مثا آهام پايناان در گِا گيار مايك ا مگار آنكاه
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برّه اي مان خمد بياب  .به هر حال چه مي شمد كرد به قمل بعري هاا دنياا ج گا مامال اسات و ه اه
گمنه بنري در آن زن گي ميك  .البته ع ّهاي ديگر از اينان نيز واليت را مع ا ميك

اگر چاه باا

هم اختال نظر دارن .
از آنجا كه آگاه ن مدن افراد بر اشتباهاتنان وظيفه عقلي و وج اني و شارعي هار مسال اني
است ،ب ه در ك ال تماض با آن ع هاي كاه چ اين اشاتباهي كاردهانا و ن ايخماه ا خامد را باه
خما

خرگمشي بزن بلكه طالب حقّ اگار چاه مخاالف ميا باط ناان باشا  ،ساخ ي چ ا دارم.

ليكن ت ها يك خماه
ك

از اينان دارم و آن اي كه به عرايرم دقت فرماي اگار درسات نبامد آقاائي

و اين ناچيز را آگاه ن اي و اگر درست و حق بمد اختيار با خمد اينان است چ ان اه خماسات

بپذيرن و اگر نخماست نپذيرن . .پس با ياري پروردگار مهربانم عر

ميك م:

 )1ما (ب ه و كساني كه با ب ه هم عقي ه ان ) ه ان مر كه قابالآ اشااره شا عقاالآ و شارعاآ و جا اآ باه
فريلت انتظار اي ان داريم ولي معتق يم اين برداشت ش ا از مستلة انتظار اشتباه است.
 )2به كساني كه ما را از اه واليت ن يدان و خمدشان هم مع اي روش ي براي واليات ن ايدان ا
ميگمئيم اگر ما را از اه واليت ن يداني  ،ن اني  .ما هيط اصاراري نا اريم كاه شا ا ماا را از اها
واليت ب اني ولي يك سؤال :آيا ش ا اه واليت هستي يا نه اگر خامد شا ا هام نيساتي پاس ايان
چه طع ه اي است كه به ما ميزني

و اما اگر خمدتان را اه واليت مي داني واليت يع ي چاه اگار

كاسهاي زير نيم كاسه نيست براي چه مع اي واليت را براي ما صريح و روشن بيان ن يك ي
و اما آن دسته از اينان كه واليت را مع ا ميك :
 -ع ه اي گمي  :مقصمد از واليت دوستي اه بيت است .عر

ميك م دوستي باا اماام زماان ايان

است كه كارهاي خ رناك و سخت را براي شخص امام زمان بگذاريم و خمد شاانه خاالي ك ايم و
يا اي كه كارهاي سخت و دشامار را خامد بار عها ه بگياريم و در ايان راساتا آن حرارت را يااري
دهيم خمد قراوت ك ي ك ام يك از اين دو ،دوستي است.

به راه دوستاي ،آنكس قا م تامانَا زد

كه رن  ،خمد طَلَبَ از براي راحَتِ دوست

 ع ه اي گمي  :م ظمر از واليت در خط اه بيت بمدن است.94
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عر

ميك م :ما كه هرچه مينگريم سيره و روش انبياء و ائ اه ها ي( ) مباارزه باا فسااد و ساتم

بمده به دلي اي كه اَبَر ج ايتكاران و قُل ُرهاي زمان ،دش ن اينان بمدن  .هيط شاكي نيسات در اي كاه
آن بزرگماران هر يك وجيه الملة واقعي بمدنا ب اابر اين اگار ه اين قا ر كاه فقاط در
مقاب فساد و ظلم طاغمتهاي زمان سكمت اختيار ميكردن  ،مضبت ن مدن طاغمتها به اينان باه نفا
خمد آن طماغيت بمد .چرا كه روشن است از اين راه ممفق به كسب مضبمبيت در اجت اع ميشا ن .
پس ه ين كه ميبي يم طماغيت زمان نه ت ها به آن بزرگاماران مضبّتاي نكردنا بلكاه تاا آنجاا كاه از
دستنان بر ميآم به اينان ستم روا داشات  ،ماي فه ايم كاه آن بزرگاماران در مقابا ظلام و ساتم
طاغمتهاي زمان ساكت نبمدن  .حال خمد قراوت ك ي چه كساي در خاط اها بيات اسات ،آنكاه
عقي ه دارد باي با فساد و ظلم مبارزه كرد و يا آنكه وادادگي پي

گرفته و ميگميا  :بايا خامدش

بياي و كارها را درست ك .
 عا ه اي گمي ا  :م ظامر از اها واليات بامدن ايان اسات كاه مقامهااي عاالي مع امي باراي ائ ااهطاهرين( ) قائ شميم.
عر
ميباش

ميك م :آيا مقام عالي قائ شا ن باراي اها بيات صارفاآ باه لفا اسات ياا ه اراه باا عقيا ه
كاشف از عقيا ه هسات ياا ناه اگار ع ا كاشاف از

اگر ه راه با عقي ه است ،آيا ع

عقي ه است ،خمد قراوت ك ي آيا آن كسي كه در راه امام عصر ارواح ا ف اه (كه ه ان مباارزه باا
ظلم و فساد است) از مال و جان دريغ ن يك مقام و م زلت مع مي براي آن حررت قائ اسات ياا
آنكه از كار فرار ميك و ميگمي خمدش بياي و اين كار را بك
 ع ه اي گمي  :باي شخص امام عصر دستمر خاصي ب ه تا ما اين كار را انجام دهيم.عر

ميك م :اين يك بها نه جمئي بي

نيست به دلي اي كه ب ه از ش ا ميپرسم كه شا ا در سااير

احكام دي ت چه مي ك ي آيا به دستمر خا

امام زمانت ن از مايخاماني ياا وضام مايگياري و ياا

احكام شكّيات و روزه و ح و غيره را انجام ميدهي يا امام زمانت تم را در اي جا رها كارده و ياا
اي كه هيط يك از اين دو نيست بلكه اماام زمانات ياك كاناالي را تعياين فرمامده كاه از ايان كاناال
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دستمر دريافت مين ائي  .خالصه در ساير احكام دين در زمان غيبت چاه ماي ك اي ايان هام خامد
يكي از احكام دين است.
 ع هاي گمي  :اين مستله يك استث اء است چمن م جر به ريختن خمن افرادي ميشمد.عر

ميك م:

اوالً :حاال خمدمانيم راست

را بگم ،آيا اين واقعاآ يك مستلة استث اء است ياا باراي شا ا باذل جاان

دشمار است
ثانياً :مگر ش ا مبارزه با فساد و ستم را تا آن مق ار كه م جر به خامنريزي ننامد قبامل ن اريا

آياا

حاضري براي مبارزه با ستم ،ضرر مالي ببي ي  ،زن ان بروي  ،شك جه بنمي و خالصه آيا تاا حا قبا
از خمنريزي را حاضري
اگر تا ه ين مق ار هم حاضر باشي ديگر«باي خمدش بياي » چه مع ائي دارد
ثالثاً :آيا ارزش جان اميرال ؤم ين و امام حسن و امام حسين و سااير ائ اة ها ي(ع) بااالتر اسات ياا
ارزش جان ب ه و ش ا چه ش كه ت ام آن بزرگماران ب ون استث اء جاان خامد را در ايان راه باذل
ميك

ولي به ب ه و ش ا كه ميرس تعليق به مضال ميشمد

توضي ::ه ان مر كه سابقاآ روشن ش به استث اء خا متكاران خصمصاي آن حرارت ،دسترساي باه
امام عصر ارواح ا ف اه براي ديگران مضال است اگر چه مضال عادي .پس اگر ب ه گفتم فاالن كاار
را در صمرتي انجام مي دهم كه شخص امام زمان به من در ممرد آن كار دستمر خاا

داده باشا ،

اين كار را تعليق به مضال ميگمي و درست مث اين است كه ب ه بگاميم در صامرتي ايان كاار را
مي ك م كه ش ا ب ون هيط وسيله اي از اي جا به كره ماري رفتاه و مقا اري از خااك كاره ماري را
براي من بياوري.
اي گمنه حر

زدن را ميگمي ايراد ب ي اسارائيلي .ماي دانيا چارا باراي اي كاه عا هاي از

ب ي اسرائي كه آن ه ه معجزات عجيب و غريب از حررت ممساي (ع) ديا ه بمدنا و ديگار هايط
عذر و بهانه اي براينان باقي ن ان ه بمد به ممسي(ع) گفت ما ت ها در صمرتي به تم اي اان مايآوريام

كاه خ ا اي تعااالي را ب اامر آشاكار ببي اايم .در آيااه مباركااه  55سامره بقااره ماايفرماي ا « :وَاذَ
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ََ
موسنيَ  -اي ممساي!َلنن
َ
هَ  -يع ي :و ه گامي را بياد بياوري كه گفتي  :يناَه
ََ
ت
قل
هَ
ه
َ  -تاا اي كاه
َة
ََجُنر
َيَللا
َيَنر
ََ  -ما هرگز به تم اي ان ن يآوريم ،حت
َمن َلك
نؤ
َ
خ اي تعالي را آشكار ببي يم ».و دي ن خ اي تعالي هم ك ه امكاان ن اشات .حاال مالحظاه فرممديا
كه به راستي فرماي

اين ع ه ايراد ب ي اسرائيلي است.

توجه :البته ما اين را قبمل داريم كه براي كارهاي بي اه يت جان كه سه اسات حتاي ياك دقيقاه
از وقت خمد را هم نباي تلف كرد .اين نيز به جاي خمد مضفمظ كه هر كاري را بايا باا چنام بااز
انجام داد ،اما خمد قراوت ك ي اين سخن كه من در صمرتي فالن كار را ميك م كه شاخص اماام
زمان دستمر خا

ب ه  ،آيا بجز ايراد ب ي اسرائيلي چيز ديگري ميتمان باش

 )3آفري گار م هربانم را شاه ميگيرم كه قص تمهين ن ارم ولي چه ك م جلمي فهام را ن ايشامد
گرفت .ب ه اي مر فه ي هام كه اينان انتظار را اي گمنه مع ا كرده ان كه بايا ب ناي يم و دسات روي
دست بگذاريم تا خمدش بياي و كارها را درست ك  .اين ك فه ي نيست و از ديان و اي اان هام
ننتت نگرفته بلكه ناشي از ت بلي و راحت طلبي ميباش  ،حال اگر من اشتباه فه ي ه ام روش م ك يا .
به فر

اگر از چيز ديگري هم ننتت گرفته باش  ،اوالآ قرآن كريم اين حالت را مضكمم مايك ا و

ثانياآ از نظر عقلي هم مضكمميت اين عقي ه آن ق ر واضح و روشن است كه نيازي به تمضيح ن ارد.
اما قرآن كريم :آفري گار مهربان ان در سمره مائا ه از آياه مباركااه  20تاا  23بخناي از داساتان
حررت ممسي (ع) را ميفرماي  .ه گامي كه حررت ممسي (ع) اينان را از چ گال فرعامن نجاات
داده بمد و از دريا عبمر كرده بمدن  ،در بياباني كه بمدنا دساتمر رساي داخا ار

مقا س شامن

ولي ب ي اسرائي سر باز زدن  .حررت ممسي (ع) آنها را نصيضت كرد و از وع ه هاي الهاي باه آنهاا

َيَاَ
ََ
ناَلنن
َ
َوس
م
َاَه
واَي
َاله
نمي داد ولي سرانجام در آيه مباركه  23دارد كاه ق
َيُا  -يع ي :گفت اي ممسي ما هرگاز و هرگاز
موَف
َ
َاه
َاَد
َاَم
هلُاَابد
ََ
خ
َد
ن

رُّ
َ  -پس
بك
ََ َ
َتَو
َن
ََا
َهب
وارد اين شهر ن ي شميم مادامي كه عَ القه در آن هست  .فاذ
َ  -پاس دوتاائي باا ع القاه بج گيا  .اَ
ُنناَ
َ
نناَهيه
َل
َات
تم و پروردگاارت بارو .فق

مؤسسه فرهنگي آموزش قرآن و تجويد  -ميقات القرآن

97

جزوه اعتقادات  /مبحث امامت

َاعه
َ  -ما ه ين جا ننستهايم .بعا هام باه كيفار ه اين كارشاان چها ساال در آن بياباان
دون
َ
ق
سرگردان بمدن و چه بالها بر سرشان آم  ،ب ان .
 )4حال ب ه عر

مي ك م اين برداشت اينان از انتظار با آن كاري كه ب اي اسارائي انجاام دادنا و

ممرد خنم خ اي تعالي در ه ين دنيا واق ش ن چه فرقي دارد اگر مع اي انتظاار چ اان باشا كاه
اينان ميگمي  ،چ امر در آنجاا خا اي تعاالي بار ايناان غراب كارد ولاي در اي جاا پين بار( )
ميفرماي انتظار افر اع ال امت من است و اميرال ؤم ين(ع) ميفرماي شخص م تظار مان ا كساي
است كه در راه خ اي تعالي در خمن تپي ه مگر نعمذ باهلل خ اي تعالي عام

شا ه آياا حكايات

اينان حكايت يك بام و دو هما نيست
تا اي جا مع اي انتظار چ انكه اين ع ه پ اشتهان به خمبي روشن ش .
 اگر كسي گمي  :پس مع اي صضيح انتظار چيستجماب

اين است كه :وقتي آن مع اي غلط ك ار رفت م لب خيلي ساده و روشن اسات .آن دولتاي

كه در جاي جايِ كرة زمين ام يت و ع الت به مع اي واقعي بمجامد آوَرَد و جلامي ت اام فساادهاي
اجت اعي را بگيرد ،ق رت را از دست زور گمياان و ب ا گان شاهمت و هامي و هامس گرفتاه و باه
صالضان بسپارد ،ت ام علمم مادي و مع مي را به او خمد برسانَ  ،براي ه اه رفااه و آسااي

دنياائي

ايجاد ن اي و نظام طبقاتي را براستي از باين ببارد ،آن روزگااري كاه عقلهاا كاما شامد و جها و
ناد اني از جامعه بنري رخت برب د ،انسان تصمر چ ين دولتي را هم كاه مايك ا  ،كياف ماين ايا .
چ ين دولتي آرزوي هر با شعمري است.
اك من سخن در اين است كه چ ين دولتي را شريعتِ مق سِ اسالم نمي داده كه حت اآ حت ااآ
بمجمد خماه آم  .حال آن كسي كه اي ان ن ارد يا ضعيف االي اان اسات ،زمانيكاه وضا ك امني
دنيا را مينگرد تصمرِ چ ين دولتي براي

از ح آرزو تجاوز ن يك و فقط دلا

مايخماها كاه

چ ين شمد .ليكن وقتي وض دنياي امروز را مينگرد ،حتي يك ميليااردم هام بااورش ن ايآيا كاه
حتي در خما چ ين چيزي را ببي .
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ولي آنكه اي ان قمي دارد ،اين ممارد ص در ص باورش آما ه اسات .هار چ ا دنياا پار از
نابسامانيهاي مختلف باش  ،ص در ص ي قين دارد كه چ اين چيازي حت ااآ حت ااآ باه وجامد خماها
آم  .براي اين فرد تصمر چ ين دولتي صِر

آرزو نيست بلكه دقيقه ش اري مايك ا كاه آن لضظاه

فرا رس و اوضاع و احمال روزگار كمچكترين اثاري در او ن ايگاذارد .ايان دقيقاه شا اري باراي
تضقق يافتن چ ين دولتي ه ان انتظاري است كه اين ه ه فريلت و ثما براي آن نمي داده شا ه و
هر كس ميخماه به چ ين فريلت و ثمابي برس باي آنق ر اي ان

را قمي ك ا تاا باراي

حالات

انتظار و به سخن ديگر حالت دقيقه ش اري بر اي فرارساي ن آن دولات فاضاله بمجامد آيا  .روشان
است كه براي ب گانِ ريال و دالر ،ب گان هامي و هامس و ب ا گان شاكم و شاهمت چ اين حاالتي
بمجمد نخماه آم  .از آفري گار مهربان ان مي خماهيم كه ما را ياري فرمايا تاا از م تظارين واقعاي
دولت امام عصر ارواح ا ف اه باشيم.
 - 12بردا شت اشتباه در مستله ع الت گستري امام عصر ارواح ا ف اه:
ع هاي گمي  :طبق اخبار وارده آن حررت وقتي ظهمر مي ك كه جهاان پار از ظلام و جامر شا ه
باش  .ب ابراين اگر ما خماسته باشيم آن حررت هر چه زودتر ظاهر شمد نه ت ها نباي باا ظلام و جامر
مبارزه ك يم بلكه اگر در ك ار و گمشه اي از عالم ع التي هم ميبي يم ،باي كمش

ك ايم كاه ه اان

ع الت ها هم از بين برود تا جهان از ظلم پر شمد و آن حررت زودتر ظهمر ن اي و اگار بعكاس باا
ظلم و جمر مبارزه ك يم ظهمر آن حررت را به تتخير ان اختاهايام .ب اابراين بايا باا عا الت مباارزه
ك يم تا ظهمر آن حررت را جلم بي ازيم.
و اما تحليل اين سخن هاي بودار:
اوالً :اگر كسي هي گمنه اطالعات مذهبي هم ن اشته باش  ،با ك ي دقت متمجاه ماي شامد كاه ايان
سخ ها از كانمنهاي استع اري ننتت ميگيرد .آيا ترك مبارزه باا ظلام و مباارزه كاردن باا عا الت،
آ به آسيا استع ار ريختن نيست
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ثانياً :اين كار مخالف شرع است چ انكه در ش اره قب روشن شا كاه سايره و روش ت اام انبيااء و
ائ ه هُ ي ( ) مبارزه با ظلم و فساد بمده است.
ثالثاً :از شرع هم كه بگذريم اصالآ اين كار مخالف عق و وج ان است.
يك استدالل موزيانه:
ع ه اي گمي  :احاديث وارد ش ه در اين راب ه آنق ر زياد است كاه باراي ماا يقاين حاصا
مي شمد ص ور اين ساخن حت ااآ حت ااآ از شاارع مقا س اسات و از طرفاي ه اين احادياث فاراوان
صراحت دارن بر اي كه آن حررت وقتي تنريف مي آورن كه جهان پر از ظلم و جامر شا ه باشا
و اگر ما گفتيم ليمان پر از آ است هر كمدكي هم ميفه

كه مع اي حر

ما اين است كه هايط

جايي از ليمان ن ان ه مگر اي كه آ آنجا را فرا گرفته باش  .ب ابراين ساخن ماا مب اي بار اي كاه تاا در
جهان ع التي باش آن حررت ظهمر نخماه كرد ،درست است .فقط يك چيز هسات و آن اي كاه
ش ا ميگميي اين كار مخالف عق است و اين را ما هم قبمل داريم ولي مخالف عق بامدن عقيا ه
ما را باط ن ي ك چرا كه امكان دارد عق بنر در اي جا نارساا باشا مثا بساياري مامارد ديگار از
ج له آهسته خمان ن ن از ظهر و عصر و بل خمان ن بقيه ن ازها و يا مستله هرولاه در اع اال حا و
بسياري از مسائ ديگر.
ب ابراين م لب كامالآ روشن است كه مبارزه با ظلم ،ظهمر آن حررت را به تتخير مي انا ازد
و بعكس مبارزه با ع ل ظهمر آن حررت را جلم خماه ان اخت.
و اما جواب اين بافته هاي موزيانه:
اوالً :البته امكان دارد كه در پاره اي از چيزهايي كه شارع مق س فرممده ،عق بنر نارسا باشا ولاي
اين ممارد در بخ

احكام است نه در بخ

عقائ  .زيرا كه پايه عقائ بر عق اساتمار اسات و ايان

م لب نيز ممرد اتفاي نظر ت امي مل و مذاهب است كه در هر امر اعتقاادي هار كاس بايا شخصااآ
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درستي آن امر را باور ك نه از روي تعب و تقلي  .پس مثال زدنِ مسائ ن از و حا باراي ياك امار
اعتقادي ،خمد ،منل ه است.
ثانياً :اين عقي ة ش ا ت ها مخالف عقا نيسات بلكاه مخاالف شارع نياز هسات و شاارع مقا س كاه
سخ هاي ض و نقي

ن يفرماي .

ثالثاً :مثالِ ليمانِ پُر از آ با پُر بمدنِ جهان از ظلم نيز منل ه اسات چراكاه پُار بامدن هار چيازي باه
ت اسب خمدش ميباشا  .مثالآ اگر گفته شمد :بازار پُر ش ه از فاالن جا س ،هار كامدكي مايفه ا
مع اي

اين نيست كه تا سقف بازار از آن ج س چي ه ش ه ب مري كه ن ي شمد در بازار عبمر كارد

و حتي مي فه
مع اي

مع اي

اين نيست كه بينتر اج اس باازار فاالن جا س اسات بلكاه درك مايك ا

اين است كه آن ج س در بازار فراوان است .يا مثالآ اگر گفته شمد :قرآن كريم پُر اسات از

آياتي كه سفارش به تقما ن مده ،روشن است مع اي

اين نيست كه هايط م لاب ديگاري در قارآن

كريم جز سفارش به تقما وجمد ن ارد و حتي هر كس مي فه
قرآن كريم مربمط به تقما است بلكه درك ميك مع اي

مع اي

اين نيست كاه بيناتر آياات

اين است كه آياات مربامط باه تقاما در

قرآن كريم فراوان است.
رابعاً :پُر ش ن جهان از ظلم و جمر به اين مع ايي كه ش ا ميگميي اصالآ مضال است .به دلي اي كاه
ح اق ما در ع التِ آفري گار مهربان ان شكي ن اريم و يقين داريم ت اام كارهااي حاق تعاالي كاه
در جاي جايِ جهان انجام مي ده ص در ص ع ل است و مضال است كه تب ي به ظلم شامد پاس
چگمنه م كن است كه جهان به اين مع ايي كه ش ا ميگميي پُر از ظلم شمد
پس روشن است كه م ظمر از پُر ش ن جهان از ظلم ،اين اسات كاه ظلام فاراوان مايشامد.
ه

ان كه وقتي گفته مي شمد قرآن كريم پُر است از آيات مربمط به تقما ،مع اي

ايان اسات كاه

آيات مربمط به تقما در قرآن كريم فراوان است.
خامساً :احاديثي كه در اين راب ه رسي ه آن مق ارش كه در م تخاب االثار ج ا آوري شا ه 726
ح يث است و ب ه ت ام اين احاديث را بررسي كرده ام و به طمر كلي مي تمان اين احاديث را باه 2
دسته تقسيم كرد:
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قسم اول :آن احاديثي كه در آنها سخ ي از پُر بمدن ظلم و جمر نيست بلكاه ت هاا عا الت گساتري

وَ
آن حراارت را ماايرسااان  .مااثالآ در صاافضه  290ح ا يث  7آقااا امااام صااادي (ع) ماايفرماي ا َ :
ٍّ  -يع ي :و زماين را از هار جامر و سات ي
ََ
هل
َََ
ظ
ٍَّو
ََ
ر
َو
َ َج
هل
َ ََ
ك
َن
َ َم
َض
َر
ه َاّل
َر
َُ
يط
َ
ه
پاك ميگردان .

لهَ ُّ
َاَ
َسنط
َاَق
َي
الدن
َ
ََ
َم
يا در صفضه  27ح يث  61پين برمان( ) مي فرماي  :ي
َ – يع ي :دنيا را پُر از ع ل و داد مي گردان  .ه
َّل
َد
َ َع
و

اين احااديثي مان ا اي هاا كاه در آنهاا

سخ ي از پُر بمدن ظلم و جمر نيست و اي گمنه احاديث  77ع د است.
قسم دوم :آن كه هم سخن از وقت ش ه و هم از پُر بمدن از ظلم و جامر و آن فقاط ياك حا يث

ََ
َ عنت
َل
َط
َاَام
َذ
است كه در صفضه  622ح يث  70حررت عسگري (ع) ميفرماي  :فنإ
َ  -يع ي :پس آنگااه كاه زماين پُار از ظلام و جامر شا ه باشا
َما
هل
َََ
ظ
َرا َو
َو
ضهَج
ََ
َر
اّل
َ  -از پس پرده غيبت بيارون آيا پاس زماين را پُار از
َّل
َد
َع
َطا َو
َس
لهها َق
ََ
َيم
خرج َف
ع ل و داد ك .
قسم سوم :احااديثي كاه كل اه «بَعا » دارد و اي گمناه احادياث  3عا د اسات .ماثالآ در صافضه 75
َ-
َّل
ََعند
َطاَو
َس
لههاَق
ََ
يم
ح يث  62امام باقر (ع) از قمل پين برمان( ) ميفرماي َ :

يع ي :زمين را پُر از ع ل و داد ميك

َ  -بعا
َما
هل
َََ
ظ
َراَو
َو
َ َج
َت
َئ
مل
َ
َاَه
ََم
َد
َع
ب

از آنكه پُر از جمر و ستم ش ه باش .
قسم چهارم :احاديثي كه در آنها «كَ ا» دارد و اي گمنه احاديث  71ح يث اسات .ماثالآ در صافضه

ََ
َّلَو
لههناَعند
ََ
َم
 221ح يث 7آقا امام حسين (ع) از قمل پين برمان( ) نق مي ك  :ي
َ-
َما
هل
َََ
ظ
َراَو
َو
ََج
َت
ملئ
َ
َاَه
َم
َ  -يع ي :زمين را پُر از ع ل و داد ميك ا ك
سطا
ََ
ق

ه ان مر كه پُر از جمر و ستم ش ه است.
باي دانست كه صاحبان عقي ة مذكمر كاه اصاالآ ن ايتمان ا از احادياث قسام اول اساتفاده
ك
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ه

ين از قسم چهارم هم ن اي تمان ا اساتفاده ك ا چارا كاه ايان احادياث مايفرماي ا :

َمناَ
ه ان مري كه قبالآ جهان پُر از ظلام و جامر بامده ،پار از عا ل و داد ماي شامد .عباارتِ «ك
َ» بكار رفته و مي دانيم «مُلِ َتْ» صينه ماضي م لق است و ب مر م لق داللت بر گذشته ماي
َت
َئ
مل
هَ
ك يع ي ه ين ق ر مي رسان كه قب از ظهمر جهان پُر از ظلام و جامر بامده ،حاال چقا ر قبا از
ظهمر يك دقيقه قب از ظهمر يا يك ميليمن سال قب از ظهمر هر ك ام باش صضيح اسات چامن
تعيين نفرممده است.
ايراآ از قسم سمم نيز ن يتمان ا ستفاده ك

چرا كه اين احاديث مايفرماي ا  :بعا از آنكاه

َ»
َ ئنت
مل
َ
َاَه
ََم
َد
َع
جهان پُر از ظلم و جمر ش ه باش پُر از ع ل و داد ميگاردد عباارتِ «ب
َ» ماضي م لق است .چقا ر بعا از آنكاه پُار از ظلام و
َت
ملئ
َ
بكار رفته و ه ان مر كه دانستيم «ه
جمر ش ه باش پُر از ع ل و داد مي گردد يك دقيقه يا يك ميليمن ساال هار كا ام باشا صاضيح
است.
البته از قسم سمم و چهارم با منل ه در مع اي پُر بمدن ،از مع اي پُر بمدن

اساتفاده مايك ا

ولي با ياري پروردگار مهربان ان دانستيم كه اين منل ه است.
پس نهايتاآ باقي ميمان قسم دوم .يع ي از ميان  726ح يث ت ها يك ح يث .حاال باه فار ،
اين يك ح يث ه ان مري باش كه اينان از آن استفاده ميك  .مگر خبر واحا مايتمانا پاياه و
اساس يك عقي ه واق شمد ،آن هم عقي هاي كه م جر به مخالفت با عق و شرع ميگردد !
پس در نتيجة نهاييِ اين بحث گوييم:
اوالً :آن ه اينان ميگفت و اين ه ه احاديث و م لب را بزرگ ميكردن  ،بادش خمابي و روشان
ش كه از ميان  726ح يث ت ها يك ح يث است كه اينان ميتمان آن را دست آوياز قارار ده ا
و از  722ح يث ديگر هيط استفادهاي ن يتمان بك .
ثانياً :جاي سؤال اسات كاه چارا در آن  722حا يث ديگار كاه در راب اه باا گساترشِ عا التِ آن
حررت است ،به خال

اين يك حا يث هايط ياك داللات ن ارنا بار اي كاه زمااني آن حرارت
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ظهمر مي ك كه جهان پر از ظلم و جمر ش ه باش و ت هاا ه اين ياك حا يث اي گمناه اسات فلاذا
احت ال مي دهيم كه در اي جا يكي از رُوّ ات اشتباهي در عبارات ح يث كرده باش .
ثالثاً :متن اين ح يث ب ا بر برداشت آقايان ،داللت دارد بر اي كه قبالآ جهان پُر از ظلام و جامر نبامده

َ  -وقتي كه زمين پار
َما
هل
َََ
ظ
َراَو
َو
ضهَج
ََ
َر
َ َاّل
َت
َع
َل
َط
َاَام
چمن ميفرماي  :اذ
از ظلم و جمر شمد ،مفهمم

آن

اين است كه قب از آن نبمده و اين در صمرتي است كاه خاال

براي ما مضسمس و مل مس است مگر آنكه پر ش ن را به مع اي منل اه اي بگيرنا كاه نادرساتي آن
ين دانستيم كه پُر بمدن در اي جا به مع اي فراوان بمدن اسات و ماا مايبي ايم

كامالآ روشن است .ه

از زماني كه آدم(ع) دو پسر دارد يكي ،ديگري را به ناروا ميكُنَ و تا هم اك امن نياز ظلام فاراوان
بمده و هست .پس هم اك من هم اگر حررت ظاهر شمد زماني است كاه جهاان پار از ظلام و جامر
قرن پي

است و يك قرن يا پ

هم ه ي امر بامده اسات .زماان خامد حرارت عساگري(ع) هام

ه ي مر بمده و با ك ي دقت متمجه خماهيم شا كاه حرارت عساگري (ع) ن ايخماها بفرمايا
شرط ظهمر قائم ،پُر ش نِ عالم از ظلم و جمر است بلكه نهايت درجاه داللات حا يث شاريف ايان
است كه ه ان مري كه تا بضال ظلم و جمر در عالم فراوان بمده تا زمان ظهمر قائم هم ظلم و جامر
فراوان خماه بمد ولي پس از ظهمر ،ع ل و داد فراوان ميگردد.
رابعاً :از ت ام اي ها هم كه بگذريم و فر

ك يم نظير اين يك حا يث يكصا هازار حا يث ديگار

هم ميبمد و ت ام آن احاديث هم صريضاآ فرممده بمدن كه فقط و فقط آن حررت در زماني ظهامر
خماه كرد كه جهان پر از ظلم و جمر ش ه باش (ديگر از اين بااالتر كاه ن اي شامد فار
ولي باز جاي اين سؤال باقي است كه :چه كسي به ش ا اجازه داده است كاه بخاال
ائ ه ه ي( ) ،مبارزه با ظلم را رها كرده و با ع ل مبارزه ميك ي
ح يث هم اگر چه راويَ

كارد)،

سايره انبيااء و

آياا در ايان راب اه حتاي ياك

ش ر ابن ذي الجمشن باش وجمد دارد كه چ ين اجازه اي به ش ا ب ه

از شرع هم كه بگذريم آيا يك عق سالم روي كره زمين وجامد داشاته ياا دارد كاه ع ا
ش ا را مضكمم نك

يك وج ان ناآلمده وجامد دارد كاه ايان ع ا شا ا را درسات ب انا

چارا

ن ي خماهي بفه ي كه آت ِ ظلام هار چاه بيناتر شاعله ور گاردد ،خامد شا ا هام در آن خماهيا
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سمخت اگر دين ن اري و عق خمد را هم خفه كردهاياا و وج ان خمد را هم آلامده ن امدهايا
پس الاق ضرر دنيائي خمد را نخماهي و پستتر از حيمانات گزن ه و درن ه نباشي .
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