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 4ص: 

 کوتاه سخن

اوت همه میدانیم که ضروری است هر مسلمان درباره عقاید و احکام دین خویش بی تف

 نباشد و به تحقیق و تفحص تحت هر عنوان بپردازد. 

که چیزی در  مان افرادی بوده انداغلب کسانی که در اصول عقاید و فروع دین لغزیده اند ه

بوده اند نخصوص این امور مهم اسالمی بر ایشان گفته نشده و خود نیز در مقام یادگیری 

انحرافات حفظ  تاریخ عمر بشر نشان داده تنها چیزی که توانسته انسان ها را از گمراهیها و

 کند دین و اعتقادات دینی و پایبندی به آنها بوده است.

ینی مردم را دمه طاهرین علیهم االسالم علی مأمور بودند که پایه های اعتقادات انبیاء ائ

ینی موالیمان دمحکم کنند تا برابر هجوم شبهات دشمنان دین استوار بمانند. در بین رهبران 

قیر به این نتیجه حامیرالمؤمنین علیه السالم سهم بسزایی در این امر مهم داشته است بنابراین 

امیر کالم  وستان مسلمان یک بازنگری به اصول عقاید و فروع دین خود از زبانرسیدم که د

 علیه السالم نموده تا در 

 5ص: 

در مبانی  این مسیر هم ارتباطی روحانی با آن گرامی برقرار کرده و هم نظر آن حضرت را

 مهم دین مبین اسالم دریافت نمایند. 

کنند زیرا که دشمن دقیقا آنها را هدف قرار  امید می رود نسل جوان ما بیشتر به آن توجه

داده و با ایجاد شبهات می خواهد عقایدشان را متزلزل نماید در خاتمه این مقدمه کوتاه از 
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خداوند متعال مسئلت مینماییم که همه ما را تا پایان عمر در عقاید وانچه مربوط به اسالم 

 رد و عاقبتها را ختم به خیر نماید.ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله میشود پایدار بدا

 1436جمادی الثانی 29

 1393برابر با آخرین روز 

 سید کاظم ارفع

 6ص: 

 اصول عقاید:

 اشاره

 (1)اصول عقاید: 

 .خداشناسی1

 یکتایی خداوند تبارک و تعالی: 

 « الِکاهلَم یُولَدْ فیَکونَ فی العِزِِّ مُشارَکا و لَم یَلِدْ فیَکونَ مَوروثا »

ی دارد تا نه زاییده ی کسی است تا در نتیجه در عزت و اقتدار بی شریک باشد ونه فرزند

 در نتیجه بمیرد و وارثی داشته باشد. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

رکیب ته طور کلی وحدت و یکتایی خداوند تبارک و تعالی یعنی نفی اجزاء و اعضاء و ب

د به یکی بودن یافتن از چند چیز و نیز یعنی نفی شریک و نظیر و مثل و مانند داشتن. اعتقا

 پروردگار جزو نخستین اصول عقاید در زمینه ی توحید محسوب می شود. 

 و فی کل شیء له آیه*** تدل علی انه واحد

 هر گیاهی که از زمین روید*** وحده ال شریک له گوید

 7ص: 

 
  183توحید صدوق، ص  -1

تا در عزت و  این که امام علی علیه السالم در تفسیر سوره توحید می فرماید، زاییده نشده

ضرت معبود حاقتدار بی شریک باشد و فرزند ندارد تا وارث داشته باشد دقیقا به وحدانیت 

 اشاره دارد. 

  (1)«عباده اهلل معرفته و أصل معرفیه توحیده این اول»و نیز فرمود: 

  .قدم اول عبادت پروردگار شناخت اوست و اساس شناخت او توحید و یکتایی اوست 

ق به اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدی»و در بیان دیگر فرمود: 

  (2)« توحیده و کمال توحیده اإلخالص له

وحید ابتدای دین شناخت اوست شناخت کامل تصدیق و گرویدن به اوست و تصدیق تمام ت

 و یگانه دانستن اوست و کمال توحید اخالص نمودن نیت و عمل برای اوست.
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ال علی علیه السالم کامل ترین و بهترین توصیف پروردگار احدیت اوست: اصبغ در زبان مو

بن نباته از آن حضرت علیه السالم نقل کرد که فرمود: چیزی که می توان به خدا نسبت داد 

 است. (3)« هو اهلل أحد»و او را توصیف کرد 

خویش توجه  پروردگار متعال اصرار دارد که بندگان خویش را به این امر مهم یعنی یکتایی

 دهد چون پایه و اساس همه عقاید است. 

انما » (7)« ما من إله إال إله واحد» (6)«ال إله إال انا» (5)«ال إله إال هو» (4)« ال إله إال اهلل»

 شهد اهلل أنه ال إله إال » (8)«إلهکم إله واحد

 8ص: 

 
 61تحف العقول، ص  -1

 1نهج البالغه،خطبه -2

 .546،ص 20،ج تفسیر المیزان -3

 35صافات /  -4

  163بقره / -5

 2نحل / -6

  73ما ئده / -7

  110کهف / -8

  (1)«هو
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ر به با مراجعه به قرآن شریف مالحظه خواهد شد که پروردگار بزرگ بیش از سیصد با

 وحدانیت خویش با عبارت های متفاوت اشاره فرموده است.

 برترین قدرت:

قدرتک! و ما اهول  سحانک ما أعظم مانرئ من خلقک! و ما أصغر کل عظیمه فی جنب

مانری بین ملکوتک! و ما أحقر ذلک فیما عنا من سلطانک ! و ما أسبغ نعمک فی الدنیا! و ما 

 . (2)« أصغرها فی نعم اآلخره 

است  ! و چه کوچکای خدای پاک! چه عظیم و پرشکوه است آنچه از آفرینش تو می بینیم

ینیم! و چه هر بزرگی در برابر قدرت تو! و چه هول انگیز است آنچه ما از ملکوت تو می ب

ا! چه بسیار حقیر است آنچه ما می بینیم در برابر قدرت و سلطنت ناپیدای تو از دیدگان م

  ی آخرت.است نعمتهای تو در این دنیا! و چه اندک است این نعمت ها در برابر نعمت ها

را از نظر  بزرگی آفرینش در برابر قدرت الیزال الهی هیچ است. با اینکه آفرینش، انسان

قیر است حپیچیدگی و پهناور بودن مبهوت می کند اما طبق فرمایش امام علیه السالم چه 

 آنچه ما می بینیم در برابر قدرت و سلطنت ناپیدای تو از دیدگان ما! 

 به ما می آموزد که هر آنچه در علم و دانش امام علیه السالم در این گفتار

 9ص: 

 
  18ال عمران / -1

 109نهج البالغه خطبه  -2
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فاقی کنید آپیشرفت کنید و نکات جدیدی را در آفرینش بفهمید و به آنها دست یابید. سیر 

د و اگر تمام نامحدود الهی ببری یا سیر انفسی باز بدانید هیچگاه نمی توانید پی به قدرت

د که ما به دانشمندان فضا شناس و زمین شناس دنیا گردهم جمع شوند نمی توانند ادعا کنن

 حد و حدود قدرت پروردگار در زمینه خلقت دست یافته ایم.

 ند و مقتدر است.همانا او قدرتم (1)«هو القوی العزیز»و 

حصار و اختیار یعنی غلبه و قدرت او بی انتها و عام و تمام است و خالصه آن که قدرت در ان

مخلوقات  وذات اقدس اهلل تبارک و تعالی است و همه نیرو و انرژی که در سایر موجودات 

از اثری  دیده میشود از فیض حضرت باری است و لذا اگر کند نازی همه غالب تهی کنند و

 هیچ موجودی باقی نخواهد ماند. 

متعلق به خدای  هیچ حول و نیرویی نیست مگر آنکه« ال حول و ال قوه إال باهلل العلی العظیم

از ذکر  بلند مرتبه و بزرگ است. و در روایات سفارش شده برای نیروگرفتن در هر کاری

 س باشید. یعنی ذکر باال استمداد جویید و هر روز و شب با آن مأنو« حوقله»

 امام علیه السالم درباره قدرت بی پایان الهی می فرماید: 

کل شییء خاضع له و کل شئی قائم به، غنی کل فقیر و عز کل ذلیل و قوه کل ضعیف... 

  (2)«بیدک ناصیه کل دابه

ات اقدس ذهر موجودی برابر پروردگار خاضع و سر تعظیم فرود آورده و هر چیزی قائم به 

 اوست، بی نیاز کننده هر فقیر و عزت دهنده هر ذلیل و 

 10ص: 
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 19شوری / -1

 108نهج البالغه خطبه،  -2

نایی تو قوت بخش هر ناتوان است... الها موی پیشانی هر جنبده ای به دست قدرت و توا

 است.

فل شده انسان ها هر کجا احساس کردند کم آوردند مطمئن باشند از خدای حی و قیوم غا

 را نیرو می بخشد.  اند چون اوست که بندگانش

امام علیه السالم می فرمود: روز جنگ بدر آمدم تا ببینم رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله در 

آن صحنه وحشت زا و در مقابل دشمنان خود چه می کند دیدم سر به سجده گذارده و 

اشت چند بار رفتم و برگشتم و او همچنان سر به سجده د« یا حی یا قیوم»پیوسته می گوید: 

چیز دیگری نمی گفت و آن قدر به این ذکر مقدس ادامه داد تا « حی یا قیوم»و جز یا 

 . (1)«خداوند) قادر مطلق( او را در جنگ فاتح و پیروز ساخت

ست از خضر نبی موختند و البته آن دعا نخامام علیه السالم در دعایی که به کمیل بن زیاد آ

مغفرت و  علیه السالم بوده و دارای برکات فراوانی است در همان ابتدای دعا برای جلب

و بر همه بخشش الهی درباره لغزش ها و گناهان از رحمت واسعه ی الهیه و قوت و قدرت ا

م و که بر تمااشیاء و چیرگی جبروتش بر همه چیز و عزت و عظمتش و نیز حاکمیت ا

 موجودات محیط است سخن رانده است. 
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تعال قرار گرفتیم معنای این عبارات این است اگر در مقام توبه و انابه در پیشگاه پروردگار م

نیم تا انشاء اهلل اول خدا را به غالب بودن قدرت الیزالش بر همه چیزبخوانیم و بعد استغفار ک

 مشمول عفو و رحمتش قرار بگیریم. 

 11ص: 

 
 271،ص 1البیان،ج  تفسیر مجمع -1

، جبار عباراتی در دعا به کار رفته و حکایت از قدرت ذات اقدس الهی می نماید: قوت

 بودن، عزت، عظمت، سلطنت است 

ر همه چیز از قوتش گفتیم و اما جبار است یعنی آنکه خداوند اراده اش بر طریق اجبار ب

 حاکم است و اراده احدی در تصمیم حق تعالی نافذ نمی باشد.. 

همه ی عزت خاص خداست او صاحب  (1)« فإن العزه هلل جمیعا»او صاحب عزت است 

عظمت است زیرا که او بزرگتر از آن است که شبیه مخلوقاتش باشد. هر بزرگی در برابر 

همانا پروردگار هم او بزرگ  (2)« أن اهلل هو العلی الکبیر»عظمت و بزرگی او کوچک است 

 و کبیر است.

واالست خدایی که صاحب سلطنت  (3)«فتعالی اهلل الملک الحق»حب سلطنت است او صا

 حقیقی است. 

 او صاحب عظمت و بزرگی است. 

  (4)«و تبارک الذی له ملک السموات واألرض وما بینهما»
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 و بزرگ است آنکه سلطنت آسمانها و زمین و هر چه میانشان هست خاص اوست.

ه به کگاهی برای احساس جدی و پی بردن واقعی به جاللت و عظمت حق تعالی الزم است 

السالم  آثار الهی و مخلوقاتش دقیق شد و گفت: جل الخالق و عظم المخلوق، امام علیه

 باره شگفتی آفرینش الهی فرمود: در

 و کان من اقتدار جبروته و بدیع لطائف صنعته أن جعل من ماء » 

 12ص: 

 
  39نساء/ -1

 62حج / -2

 . 26ال عمران / -3

 .211نهج البالغه ،خطبه  -4

  (1)«البحر الزاجر المتراکم المتقاصف یبساجامدا، ثم فطر منه أطباقا ففتقها سبع سماوات

ز آب دریای از نشانه های توانایی و سلطنت خداوند و شگفتی آفرینش های او این است که ا

رد و کج، خشک و جامدی را آفرید، آن گاه از آن طبقاتی خلق ژرف بر هم ریخته پر مو

 آن طبقات را به هفت آسمان شکافت.

آسمان ها از چه آفریده « مم خلق السموات؟»و نیز وقتی از امام علیه السالم سؤال می شود: 

از بخار آب! اهلل اکبر که چه کرده است، از بخار  (2)«من بخار الماء»شده است؟ می فرماید: 

آب هفت آسمانی که پر از کهکشان ها و ستارگان است و از عجائب خلقت در هر طبقه ی 
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آن جای دارد، خلق نموده است. و تعجب آور از این همه عظمت این است که باز عده ای 

بل هم فی شک »ه حضرت معبود نیاورده اند از انسانها در شک و تردیدند و ایمان ب

 بلکه آنان در شک خود بازیگرند.  (3)«یلعبون

 امام علیه السالم درباره ی بزرگی خلقت آسمانها نیز فرموده است: 

 (4)« فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات ، قائمات بال سند »

تای بدون از نشانه های آفرینش خداوند پدید آوردن آسمان های استوار بدون ستون و ایس

 تکیه گاه است. 

 و جعل شمسها آیه مبصره لنهارها، و قمرها آیه »و نیز فرمود: 

 13ص: 

 
 .  211خطبه  نهج البالغه ، -1

 . 88، ص  89بحار ، ج  -2

  9دخان / -3

 . 182نهج البالغه ،  -4

ممحوه من لیلها، و أجراهما فی منقال مجراهما، و قدر سیرهما فی مدارج درجهما لیمیز بین 

 (1)«اللیل و النهار بهما ولیعلم عدد السنین و الحساب بمقادیر هما
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د آیتی خورشید آسمان را نشانه ای روشنگر برای روز و ماه آن را که نورش محو می شو

زل و راه هایی برای شب قرار داد و آنها را در مسیرشان روانه ساخت و حرکت آنها را در منا

 ب کار دانسته است. که باید طی کنند تعیین و شمار سال ها و حسا

ورشید و خدر واقع اولین ترسیم کننده تقویم سال ذات مقدس باری تعالی است که با خلق 

 ماه شب و روز و ایام سال را تعیین فرمود.

در خلقت کره زمین که بیشتر مورد دید ماست آنقدر شگفتی ها وجود دارد که قابل شمارش 

و در زمین نشانه (2)«األرض آیات للموقنینو فی »نیست چنان که پروردگار می فرماید: 

 هایی است برای یقین دارندگان. 

أنشأ األرض فامسکها من »امام علیه السالم در خصوص کره زمین در دو جانظر میدهد که: 

 (3)«غیر اشتغال، و أرساها علی غیر قرار

جایی بدون  زمین را ایجاد کرده آن را نگه داشت بی آن که وی را مشغول سازد و آن را بر

 قرار استوار کرد. 

الژض عماده و لفانهد جبالها عن سهولها و أساخ قواعدها بین متون أقطارها....... وجعلها »

 تادا کنت علی حرکتها من أثرها فیها آؤ

 14ص: 

 
  91نهج البالغه ، خطبه  -1

 20الذاریات / -2
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 . 186طبه نهج البالغه ، خ -3

  (1)« أن تمید بأهلها أؤ تسیخ بحملها أؤ تزول عن مواضعها

مین های پستی هایش برآمده ساخت و ریشه آنها را در دل ز کوه ها زمین را از دشتها و

میخ های نگهدارنده  اطرافشان و جاهایی که برقرار هستند فرو برد... و آنها را تکیه گاه زمین و

ا در رآن قرار داد. پس، آنگاه زمین در عین متحرک بودن آرام گرفت تا ساکنان خود 

از جای  ل کرده است فرو نیندازد، یا آن راسقوط و اضطراب قرار ندهد، یا آنچه را حم

 خویش جابه جا نکند.. 

موجودات  همه کارهای الهی برای این بوده که زمین محل امن و آسایش برای انسان وسایر

که در  زنده و صاحب حیاه باشد. این همه سرسبزی و وجود جنگلها و مراتع و آبزیهایی

گفتی در شدریاها و رودخانه ها موجودند آیات الهی اند و نشانی از خالقی که این همه 

 است.  خلقت را به وجود آورده

ن جنگلها برود چه به راستی امروزه که بشر توانسته با وسایل نیرومند، به اعماق دریاها و درو

وی رازهای مهمی از خلقت را کشف کرده و چه ظرافت هایی را در آفرینش مخلوقات ر

 زمین و زیر زمین دیده است که در گذشته چنین امکاناتی وجود نداشت. 

ه خلقت بدست یابی بشر به خیلی از چیزهای جدید پی بردن  در دنیای پیشرفته در علم و

د گفت یا از اعجاب انگیز الهی اگر باز هم بشری پیدا شود که وجود صانع را منکر شود بای

 عقل محروم است و یا خود را به بی عقلی زده است. 

 نیم باید باز جمله ای که در ابتدای این بحث گذشت از امام علیه السالم تکرار ک
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 15ص: 

 
 . 211 نهج البالغه، خطبه -1

است  با پروردگارا تو پاک خدایی و چه بزرگ« سبحانک ما أغظم مانرئ من خلقک»که: 

 آنچه از آفریده های تو می بینیم!

ات و قرآن شریف علت جحود و انکار خداوند و آیات الهی را گناهان و پیروی از شهو

 یل اخالقی برمی شمرد.رذا

سپس عاقبت آن کسان  (1)«ثم عاقبه الذین أساؤوا أن کذبوا بآیات اهلل و کانوا بها یستهزئون»

که مرتکب کارهای بد شدند این شدکه آیات خدا را دروغ انگاشتند و آنها را به تمسخر 

 می گرفتند. 

با آن که  (2)«ا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبه المفسدینوجدو»

در دل به آن یقین آورده بودند ولی از روی ستم و برتری جویی انکارش کردند. پس بنگر 

 که عاقبت تبهکاران چگونه بود. 

  فطرت خداجویی:

ایش به خداجویی چیزی نیست که بر انسان تحمیل شده باشد بلکه در نهاد هر انسانی گر

نسان و مواردی سوی خداوند تبارک و تعالی نهفته است. البته علل و اسبابی بیرون از وجود ا

 هم در درون انسان وجود دارند که اجازه و فرصت به فطرت نمی دهند 
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ا و زمین در قرآن کریم آمده حتی از آنان که منکرند وقتی سؤال می شود چه کسی آسمانه

 « اهلل»را خلق فرموده میگویند: 

  (3)«و لئن سألتهم من خلق السماوات و األرض لیقول اهلل»

 و یا

 16ص: 

 
  10روم / -1

  14نمل / -2

 172اعراف / -3

 فطره اهلل که در آیه دیگر آمده همان فطرت خدا جویی است:

با یکتاپرستی روی به دین  (1)« قاقم وجهک للدین حنیفا فطره اهلل التی فطر الناس علیها»

 که خداوند همه را بدان فطرت بیافریده است.. آور. فطرتی است 

کل مولود یولد علی »هر کودکی که به دنیا می آید براساس فطرت خداجویی متولد می شود

 (2)«الفطره

ر مخلوقی در هنگام نیازها و او کسی است که ه»می فرمود: « اهلل»امام علیه السالم در تفسیر 

گرفتاریها، وقتی امیدش از همه کس قطع می شود و رشته همۀ سببها، جز او، بریده می گردد 

به وی روی می آورد، چه آن که هر انسانی هر چند در این دنیا مقام و ثروت داشته باشد و 

د که آن شخص قادر به دیگران به او نیاز فراوان داشته باشند، نیازهایی برایش پیدا خواهد ش

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

بر آوردن آنها نیست و برای خود چنین شخصی نیز نیازهایی پیش می آید که توان برآوردن 

 آنها را ندارد. 

فینقطع إلی اهلل عند ضرورته و »پس، در هنگام ضرورت و نیازمندی به خدا روی می آورد 

  (3)«اما چون نیازش برآورده شود دوباره راه شرک را می پوید.« فاقته

اال در هر حنکته مهم در کالم امام علیه السالم این است که انسان بالفطره خداجوی است 

ی شود مشرایطی که باشد. حتی زمانی که در اوج قدرت و ثروت است باز محتاج به چیزی 

 که جز مراجعه به درگاه الهی برآورده نخواهد شد. 

 17ص: 

 
  30روم / -1

 231توحید صدوق ، ص  -2

 . 231توحید /  -3

 و این گواه است که روی آوردن به خدا در انسانها ذاتی است. 

و کالم امام علیه السالم در واقع تبیین و توضیح آیاتی از این قبیل است که پروردگار فرمود: 

ره مرکان لم یدعنا و إذا مس اإلنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا آؤ قائما فلما کشفنا عنه ض»

  (1)«إلی ضر مسه کذلک زین للمسرفین ماکان وا یعملون

چون به آدمی گزندی رسد چه در پهلو خفته باشد و چه نشسته یا ایستاده ما را به دعا می 

گویی ما را برای رفع آن  خواند و چون آن گزند را از او دور سازیم چنان میگذرد که
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گزندی که به او رسیده بود هرگز نخواندهاست. اعمال اسرافکاران این چنین در نظرشان 

آراسته شده است.همه این اتفاقات داللت بر این می کند که این انسان نمی تواند از نظرعقلی 

 و فکری انکار خداوند تبارک و تعالی را نماید. 

ناتوانی عقل ها از انکار پروردگار در هنگام نیایش با پروردگار چنین امام علیه السالم درباره 

  (2)«الحمد هلل الذی المتجلی لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته» حمد می کند: 

خویش  یان آشکار گشته و به برهانستایش خدایی را که با آفرینش موجودات برای جهان

 در دلهای آنان نمودار است. 

 ود: و نیز درباره انقیاد و اعتراف درونی انسان ها به وجود پروردگار متعال فرم

ل، معترفه به و و أقام من شواهد البینات علی لطیف صنعته و عظیم قدرته ما إنقادت له العقو

 مسلمه له و نعقت فی أسماعنا دالئ له 

 18 ص:

 
 12یونس/ -1

 108نهج البالغه ، خطبه  -2

  (1)«علی وحدانیته

و از دالیل آشکاری که بر لطف و نیکویی آفرینش او و بزرگی و شکوه قدرت او گواهند 

این است که عقلها به او اعتراف دارند و در برابرش منقادند و سر تسلیم فرود دارند و دالیل 

وحدانیت او در گوش های ما فریاد می زنند. اگر کسی بگوید پس چرا عده ای غیر خدا را 
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خ این است که فطرت خداجویی در ضمیر همه است. حاال اگر پاسخ را می پرستند؟ پاس

درست دریافت کرد اهلل تبارک و تعالی را خدا میداند و ستایش می کند واال سراغ خدایان 

دروغین خواهد رفت خداجویی در انسان مثل میل غذا در اوست به عنوان مثال کودکی 

ا به او داد، آرام میگیرد واال ناله و فریاد به گرسنه می شود اگر مادر غذای مطبوع و خوبی ر

راه می اندازد و اگر جوابش را ندادند به سراغ هر چیزی می رود حتی اگر نان مانده و یا 

 غذاهای فاسد شده باشد. 

ر اختیارش اینکه بعضی از انسانها بت را می پرستند به خاطر آن است که غذای سالم را د

ندیم از همان نوع فاسدش رفته و اال طبق آیه شریفه ای که خوا قرار ندادند به ناچار سراغ

سی آسمانها چه ک« من خلق السماوات و األرض لیقولن اهلل»بت پرست ها اگر سؤال کنیم که 

 و زمین را آفریده است. می گویند خدا. 

 (2)«فهو الذی تشهد له أعالم الوجود علی إقرار قلب ذی الجحود»امام علیه السالم فرمود: 

اوست آن که نشانه های هستی بر اقرار باطنی منکران او گواهی میدهد. یعنی همان هایی که 

 به ظاهر غیر را خدا را می پرستند در 

 19ص: 

 
  165نهج البالغه ، خطبه  -1

  49نهج البالغه ، خطبه  -2

 باطن اقرار به وجودش می نمایند.

 صانع مطلق:
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عالم از  خداوند را صانع مطلق می شناسیم زیرا که تمام صنعتگران ومخترعین و مبتکرین

انع فکر و اندیشه خویش برای ساخت و ساز کارهای خویش کمک می گیرند که خالق و ص

 آن فکر و اندیشه ذات مقدس اهلل تبارک و تعالی است. 

ع مطلق به خوبی جلوات صانو انسان بی غرض و آگاه وقتی نگاهی به جهان خلقت می کند 

ش در پیشگاه را می بیند و در برابر این همه شگفتی در مصنوعات حق تعالی سر تعظیم و کرن

 الهی فرو می آورد. 

یز اصنعت خدای یکتاست که همه چ (1)«صنع اهلل الذی أتقن کل شیئ انه خبیر بما تفعلون»

 را به کمال آورده است. خداوند به کارهایی که انجام میدهید آگاه است. 

ر متوجه صانع تاین که اکثر ما آدمها با این همه مصنوعات پروردگار مواجه می شویم اما کم 

معمولی  مطلق آنها می شویم به این خاطر است که نگاه ما به آثار الهی نگاهی سطحی و

د است و در اه و حیوان وجماد و از همه مهم تر در انسان مشهواست واال نشان صانع در گی

الش عصر ما که زمان کشفو اکتشافات علمی است باید برای شناخت عظمت صانع مطلق ت

 شود.. 

روردگار پاینکه خداوند انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده بدان معناست که 

 داده  صانع به جانشین خود قدرت خالقیت و اختراع

 20ص: 

 
  88نمل / -1
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 تا مصنوعات فراوانی را با نیروی اندیشه خویش تولید کند. 

  (1)«و إذ قال ربک للمالئکه إنی جاعل فی األرض خلیقه

 هم. ) و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود که من جانشینی در زمین قرار مید

اگر اهل صنعت و اختراع دیده بصیرت بگشایند جمال جان فزای صانع کل را در تمامی 

ما »موجودات متجلی می بینند همان طور موالیمان علی علیه السالم درباره خویش فرمود: 

 هر چه نظر کردم خداوند را در او دیدم. (2)«فیه نظرت فی شیء إال ورأیت اهلل

ساختن  یکی از تفاوت های صنعت بشر با خداوند تبارک و تعالی آن است که انسان برای

اگر ابزار و  شکیل دهد وهر چیز نیاز به ماده و چیزی دارد که بنیان آن چیز مورد نظر را ت

 وسایل مربوطه در اختیارش نباشد قادر نیست چیزی را اختراع کند. 

 نیافریده است.  اما پروردگار متعال بدیع آسمانها و زمین است یعنی هر شییء را ازشییء دیگر

 (3)«کل صانع شی فمن شیء صنع، و اهلل أل من شیء خلق ما صنع»امام علیه السالم فرمود: 

هر کسی چیزی بسازد آن را از چیزی ساخته است، اما خداوند آنچه را ساخته از چیزی 

 نیافریده است. 

الحمد هلل الدال علی وجوده بخلقه و »و در هنگام نیایش این گونه خدا را حمد می نمود: 

حمد خداوندی را که آفریدگان خود را دلیل بر وجود خویش (4)«ز لیتهبمحدث خلقه علی ا

 ساخت و حادث بودن آنها را دلیل

 21ص: 
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  30بقره /  -1

  65لکی ، ص ماسرار الصلوه  -2

  356، ص  3سعاده ، ج نهج ال -3

  142ه نهج البالغه ، خطب -4

 بر ازلیتش. 

یله ای حادث بودن موجودات دلیل بر آن است که سابقه خلقت نداشته اند وبدون هیچ وس

 به قدرت الیزال الهی پدید آمده اند. 

پدید آورنده آسمانها (1)«بدیع السموات واألرض و إذا قضی امرأ فانما یقول له کن فیکون»

 و زمین است و چون چیزی اراده کند بدان گوید: باش پس وجود یابد. 

دیع خوانده خداوند تبارک و تعالی هرگاه موجودی را بدون آنکه مجددا او را اعاده کند ب

 را اعاده نماید معید خوانده خواهد شد. می شود و زمانی که مثل خلق گذشته 

چنان که درباره خلق انسان بدیع بود و بعد آنها را عودت میدهد به جهان آخرت و 

محشورشان می کند و معید است و خالصه آنکه همه چیز از اونشأت می گیرند و به او 

 همه از اوییم و به او رجعت می کنیم.  (2)«إنا هلل وإنا إلیه راجعون»رجعت می نمایند. 

مگر نمی بینند خدا  (3)« أولم یروا کیف یبدی اهلل الخلق ثم یعیده أن ذلک علی اهلل یسیر»

 ی گرداند که این برای خدا آسان است. چگونه خلق را پدید می آورد و سپس آن را باز م

 ید. آپس ابداع اشیاء اختصاص به ذات مقدس ربوبی دارد و از غیر صانع مطلق برنمی 
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ل شییء خلق کظهرت فی بدائع الی أحدثها آثار حکمته و صار »امام علیه السالم می فرمود: 

 حجه له و منتسبا إلیه، فإن کان صامتا 

 22ص: 

 
  117بقره /  -1

  156بقره /  -2

  19عنکبوت /  -3

آثار حکمت خداوند در بدایعی که پدید آورده آشکار است  (1)«فحجته بالتدبیر ناطقه فیه

س،اگر آفریدهای بی زبان و و هر چیزی که آفریده حجت او شد و نسبت بدو یافت. پ

 خاموش باشد )آثار( تدبیر خدا در آن حجت گویای اوست. 

بت حجته و بآیاته بصنع اهلل یستدل علیه و بالعقول تعتقد معرفته و بالفکره تث»و نیز فرمود: 

وجودش  از آفریده های خدا به وجود او راه برده می شود و با خردها« إحتج علی خلقه

ریق آیات و طبا تفکر و اندیشه برهان بر هستی او آشکار می گردد و از  شناخته می گردد و

 نشانه های او حجت وی بر خلقش تمام میشود. 

ل و دقت است که امام علیه السالم در اثبات صانع بیانات فراوانی دارد که هر کدام قابل تأم

ت اشاره سوط حضررهنمود انسان ها به سوی معرفت باری تعالی هستند یکی از گفتارهای مب

 به چند مصنوع شگفت انگیز الهی و تفاوت ساختمان خلقت آنها دارد. 

اگر در قدرت شگفت انگیز نعمت های بزرگ خداوند می اندیشیدند بیگمان به راه می 

 آمدند و از عذاب دوزخ می هراسیدند اما دلها بیمار و اندیشه ها آفت دیده است. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

ه و آیا موجود کوچکی که او آفریده است نمی نگرند که چگونه آن را استوار آفرید

وست پاجزایش را به دقت به هم پیوست و برایش سوراخ گوش و چشم گشود و استخوان و 

 برایش پدید آورد؟ 

 به همین مورچه ریز و نازک اندام که تقریبا به چشم نمی آید و با اندیشه 

 23ص: 

 
 .52توحید صدوق ، ص  -1

وزیش درک نمی گردد بنگرید که چگونه روی زمین راه می رود و برای به دست آوردن ر

ش و تالش می کند.... اگر در مجاری خوراک و سروته مورچه و اطراف و پهلوهای شکم

به زحمت در چشم و گوشش بیندیشی از آفرینش او شگفت زده می شوی و در وصف آن 

 می افتی... 

به خورشید و ماه و گیاه و درخت و آب و سنگ و گردش این شب و روز و جریان این 

دریاها و فراوانی این کوه ها و بلندی این قله ها و پراکندگی این گویش ها و زبان های 

 و ای بر آن کس که ناظم و مدبر« فالویل لمن أنکر المقدر، و جحد المدبر!»گوناگون بنگر. 

این همه را انکار کند. تصور میکنند که همچون گیاهان خودرو هستند و برزگری ندارند و 

لم یلجأوا إلی حجته فیما ادعوا، وال »برای اشکال گوناگون آنها آفریننده و صانعی نیست. 

  (1)«تحقیق لما وعوا و هل یکون بناء من غیر بان آؤجنایه من غیر جان؟!

اینان برای ادعای خود به دلیلی پناه نبردند و در باورهای خود تحقیق نکردند. آیا ممکن 

 است ساختمانی بدون سازنده و یا حتی جنایتی بدون جنایتگر پدید آید؟!! 
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 همه در جنبش و دایم در آرام *** نه آغاز یکی پیدا، نه انجام 

 ه از ذات خود پیوسته آگاه *** وز آنجا راه برده تا به درگاه هم

 به زیر پرده هر ذره پنهان *** جهان جان فزای روی جانان 

ا هوای نفس و البته دیده بصیرت می خواهد تا تمام این آثار را از صانع مطلق دیدن واال ت

 عجب و غرور علمی حجاب چهره جان است رویت

 24ص: 

 
 26، ص  3ج  ،بحار االنوار  -1

مکن نخواهد مصنوعات الهی و درک ارتباط مستقیم آنها با ذات اقدس اهلل تبارک و تعالی م

 بود. 

 . عدل الهی:2

ت این اهل لغت عدل را اینگونه معنا می کنند هر وقت هر چیزی در جای خود قرار گرف

 عدل است.

ن اساس وقتی مردی برای فهم ارزش عدل از امام علیه السالم سؤال کرد که کدام بر همی

العدل یضع األمور مواضعها و الجود »یک از عدل وجود برترند؟ امام علیه السالم فرمود:

 (1)«یخرجها من جهتها، العدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل أشرفهما و أفضلهما
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می نماید  عدل چیزها را به جای خود می نهد ولی جود و بخشش آنها را از جای خود بیرون

به یکی  )زیرا جود زیاده از استحقاق می بخشد و عدل نگاهدارنده همگان است وجود فقط

ل است بهره میدهد که به او بخشش شده پس عدل شریف تر و برتر می باشد. خداوند عاد

طور  ت هیچگونه تفاوت و تبعیض قائل نمی شود و همه را بهبدین جهت که بین مخلوقا

 یکسان و طبق استحقاقشان عطا می کند. 

 در خلقت خدای رحمان تفاوتی نمی بینی.  (2)« ماتری فی خلق الرحمان من تفاوت»

تضای وازن خداوند علیم و حکیم به مقپس خدا عادل است یعنی دادن حق به ذی حق و ت

 علم و حکمت عام خود برای ساختمان هر چیزی آنچه 

 25ص: 

 
  429حکمت ها نهج البالغه ، -1

  3ملک / -2

در نخواهد را الزم داشته باشد به او داده و این عدل مطلق مخصوص اوست و از غیر او صا

 شد. 

عدالت، شالوده ای است که جهان  (1)«العدل أساس به قوام العالم» السالم فرمود:  امام علیه

 بر آن استوار است. 

پروردگار تمام هستی را بر عدالت خویش استوار نموده و هر موجودی را اعم از جماد یا 

و یا انسان از ریز و درشت بر پایه عدل خود خلق فرموده و هر آنچه را که  نبات و یا حیوان
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برای ادامه زندگی و گردش روزگار بدان نیاز داشته اند برایشان فراهم ساخته و اگر در بین 

فال تظلم »مخلوقات حق کشی و تبعیض و نقصی باشد ریشه در اعمال و رفتار مخلوق دارد. 

 به احدی هیچ گونه ستمی نخواهد شد.  (2)«نفس شیئا

آسمان را باالبرده و میزان را نهاده  (3)«و السماء رفعها و وضع المیزان»این که می فرماید: 

 است. 

  و تعادل در ساختمان جهان و نظم کلی بر کل عالم. وضع میزان یعنی رعایت عدل

 از امامعلیه السالم از دو موضوع درباره خداشناسی سؤال کردند؟ 

توحید  (4)« التوحید أن ال تتوهمه و العدل أن ال تتهمه»یکی توحید و دیگری عدل، فرمود: 

 آن است که خدا را در وهم جای ندهی و عدل آن است که او را متهم نسازی. 

 امام علیه السالم در این پاسخ کوتاه دنیایی از مطالب را گنجانده و جواب 

 26ص: 

 
  61مطالب السؤول ، ص  -1

  47انبیاء / -2

  7الرحمن /  -3

  462، حکمت ها  نهج البالغه -4

 بسیاری از شبهات توحیدی را بیان فرموده است. 
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ذهن  مبادا آن که او را چیزی فرض کنی و برای خود تصویری از وجود باری تعالی در

 خویش بکشی زیرا او هرگز در وهم نگنجد و هیچ وجه مشابهی ندارد. 

هیچ موجودی همانند اونیست و اوست که شنوا  (1)« لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر»

 و آگاه است. 

نی و یا نکته دوم این که از عدالت است که خدا را هیچگاه در مسایل و حوادث متهم نک

ا خداوند ر بگوییم خدا را عادل بدانی و در اموری که برای تو و سایر مخلوقات رخ میدهد

 به بی عدالتی متهم نسازی. 

ند خداوند در این بخش شبهات زیادی وجود دارد که برای بعضی انسانها پیش می آید که نک

ن رخ داده و با ما سر جنگ دارد و چرا برای ما اتفاقات ناگوار و نقص در خلقت و امثال آ

وده است ه فرمامثال این چراها که تعدادشان هم کم نیست. امام علیه السالم در یک جمل

ش نخواهی خدا عادل است و او را وقتی عادل دانستی هیچگاه به بی عدالتی و تبعیض متهم

 ساخت.

ط دادی؟ عرض اگر کسی بپرسد که چرا عدل در کالم امام علیه السالم را به عدل الهی ارتبا

قاعده می کنم به جهت قرینه سؤال چون از توحید و عدل در کنار هم پرسش شده علی ال

ب سؤال داده باید نظر سائل از عدل در کنار توحید عدل الهی بوده است و پاسخ هم به تناس

 شده است. 

شهادت می دهم که  (2)« و أشهد انه عدل عدل و حکم فصل»و نیز امام علیه السالم فرمود: 

 ردگارم عادلی است عدالت گستر و حاکمی است پرو
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 27ص: 

 
 11شوری / -1

  227و خطبه  205هج االبالغه خطبه ن -2

 جداکننده حق از باطل. 

الحمد هلل الذی ال تدرکه الشواهد....... و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط فی »و نیز فرمود: 

  (1)«علیهم فی حکمهخلقه و عدل 

االتر حمد خدایی را که محسوس به حواس نیست.... شأن او از ظلم کردن بر بندگانش ب

 ه کار برد.باست. در بین خالیق عدل را برپا داشت و در داوری خود نسبت به آنها عدل را 

زامی است و یکی از مجموع گفتار امامعلیه السالم استفاده می شود که اعتقاد به عدل الهی ال

 از اصول دین بعد از توحید می باشد. 

همان طور که  و اینکه گروهی از مسلمانان عدل الهی را جزو اصول دین نمیدانند دراشتباهند

 امامت و والیت را جزو اصول نمیدانند! 

انسانها نسبت به خداوند سوءظن دارند نشان عدم در آنها از عدل الهی و اینکه بعضی از 

است. چگونه به پروردگار گمان بد می برند مثال می گویند چرا خداوند فالن نعمت را به ما 

نداده و چرا حوادث تلخ و ناگوار را برای ما تقدیر کرده است. باید به ایشان گفت اوال شر 

یست بلکه این مخلوقات هستند که شتر رسان هستند و خداوند عدمی است خداوند خالق شر ن

جز خیر برای همه موجودات و خاصه برای ایشان نخواسته است بلکه او از بندگانش خواسته 
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حقوق یکدیگر را رعایت کنند و به کسی ظلم روا ندارند و طبق فرمایش امامان خداوند 

« فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه وارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط »کسی است که 

شأنش از ظلم کردن بر بندگانش برتر است و اوست که اقامه عدالت در بین مخلوقاتش 

 نموده و 

 28ص: 

 
 227و  205غه ، خطبه نهج البال -1

 نسبت به آنها عدل را به کار بسته است. 

دا بخواه خش خطاب می کند که در مواقع دعا ونیایش از خداوند به طور مستقیم به پیامبر

 که گرفتار شتر مخلوقات قرار نگیری. 

قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق إذا وقب و من شر النفاثات فی العقد »

برم به پروردگار سپیده صبح، از شر آنچه آفریده  بگو: پناه می (1)«ومن شر حاسد إذا حسد

است. و از شر شب، هنگامی که تاریک می شود. و از شر آنهایی که در گره ها می دمند و 

 جادو می کنند و از شر حسود وقتی که حسودی می کند. 

وردگار پس بی عدالتی ها و شرور از ناحیه مخلوقات نشأت می گیرد و کسی نباید به پر

 سبت دهد.ل گمان بد ببرد و ظلمها را نعوذ باهلل به خداوند مهربان و خیرخواه نمتعاد

 . نبوت: 3

 نبوت عامه و خاصه 
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پیامبران و نبوت  نبوت اعم از عامه و یا خاصه یعنی نبوت انبیاء اولی العزم و مرسلین و سایر

یدانیم شخص رسول مکرم اسالم همگی جزو معتقدات اصولی ما هستند و ما خود را مکلف م

الب هدایت طبه جمیع آن بزرگواران به عنوان یک اصل اعتقادی ایمان بیاوریم. انسان اگر 

هنمایی رست بدون راهبر و نبی و کسی که از جانب پروردگار برای ارشاد و و رستگاری ا

 بشر مبعوث شده نمی تواند به هدف خویش برسد و به خاطر

 29ص: 

 
 سوره فلق  -1

انب خویش جهمین نیاز فطری خداوند هیچگاه آدم ها را بدون پیامبر و امام که منسوب از 

 هستند رها نکرده است. 

هر آینه در میان هر  (1)« و لقد بعثنا فی کل أمه رسوال أن اعبدوا اهلل و الجتنبوا الطاغوت»

 رانگیختیم تا به مردم بگوید خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید. امتی پیامبری ب

منزهی  (2)«سبحانک خالقا و معبودا ! ... ثم أرسلت داعیا یدعو إلیها»امام علیه السالم فرمود: 

نگاه دعوت کننده ای فرستادی که به سوی دین و تو، ای که آفریدگار و معبودی!... آ

 شریعت فراخواند. 

رموارد دو همان گرامی درباره نبوت خاصه یعنی نبوت رسول مکرم صلی اهلل علیه و آله 

 متعدد و علت آن بیاناتی فرمود که از جمله آنهاست: 
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ثان إلی عبادته، و من فبعث اهلل محمدا صلی اهلل علیه و آله بالحق، لیخرج عباده من عباده األو»

خداوند، محمد ا را به حق برانگیخت تا بندگانش را از عبادت  (3)«طاعه الشیطان إلی طاعته 

 بت ها به سوی عبادت خود بیرون کشاند و از طاعت شیطان به طاعت خویش درآورد. 

غطائها و  بعث إلی الجن و اإلنس رسله لیکشفو الهم عن»درباره نبوت عامه هم فرمود: و 

ن خود را به سوی و پیامبرا 4« لیحذرهم من ضرائها ولیضربوا لهم أمثالها ولیبصرو هم عیو بها

دی هایش بر حذر جن و انس فرستاد تا پرده این جهان را برای آنان کنار زنند و آنها را از ب

 انند.. برایشان از دنیا مثل ها بزنند و ایشان را به عیب های آن بینا گرد دارند و

 30ص: 

 
 36نحل / -1

 .109ه نهج البالغه ، خطب -2

  183و  147بالغه ، خطبه نهج ال -3

بین هیچکدام آنها  هشیعیان طبق فرمایش الهی برای همه انبیاء احترام قائلند و بر این باورند ک

 از نظر تکریم و ادب نباید تفاوت گذاشت. 

 و این منش و روش را خداوند تبارک و تعالی مورد تأیید قرار داده: 

اهل  و (1)«و المؤمنون کل آمن باهلل ومالئکته و کتبه و رسله ، ال نفرق بین احد من رسله»

ایمان همگی به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبران او ایمان آورده اند. مابین هیچ یک از 

 پیغمبران او فرقی نمیگذاریم. 
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و همه آنان  شیعه در آداب زیارت معصومین هم نشان می دهد که فرقی بین انبیاء قائل نیست

 چون منسوب از جانب خدایند برای ما محترمند. 

موخته اند آارتی که به عنوان زیارت وارث مشهور است امام صادق علیه السالم مثال در زی

و احترام اکه برای عرض ادب به ساحت مقدس حضرت سیدالشهداء ال ابتدا به اجداد پیامبر 

 بگذارید: 

السالم علیک یا وارث آدم صفوه اهلل السالم علیک یا وارث نوح نبی اهلل السالم علیک یا 

وارث إبراهیم خلیل اهلل السالم علیک یا وارث موسی کلیم اهلل السالم علیک یا وارث عیسی 

سالم بر توای حسین علیه السالم که  (2)«روح اهلل السالم علیک یا وارث محمد حبیب اهلل

وارث آدم برگزیده خدایی، سالم بر تو که وارث ابراهیم رفیق صمیمی خدایی، سالم بر تو 

که وارث موسی هم سخن خدایی، سالم بر تو که وارث عیسی روح خدایی و سالم بر تو 

 که وارث محمد محبوب خدایی. 

 متی از الم وجود همه انبیاء را نعمت و برکت بر شمرده و آنان را کراامام علیه الس

 31ص: 

 
 285بقره /  -1

 ، محدث قمی  مفاتیح الجنان -2

 جانب پروردگار بر سر انسان ها دانسته است: 
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ه طاعتهم و جمع علی فانظروا إلی مواقع نعم اهلل علیهم حین بعث إلیهم رسوال فعقد بملت»

دعوته ألفتهم: کیف نشرت النعمه علیهم جناح کرامتها و أسالت لهم جداول نعیمها و التفت 

بنگرید، به نعمتهایی که خداوند  (1)«المله بهم فی عوائد برکتها، فاصبحوا فی نعمتها غرقین

ه هنگام فرستادن رسولی به سوی آنان عطایشان فرمود که فرمانبرداری آنان را به آیین خود ب

پیوند داد و آنان را برگرد دعوت خویش همدل و همداستان ساخت، بنگرید که چگونه این 

نعمت بال کرامت خویش را بر سر آنان گسترد و نهرهای نعمتهایش را برایشان روان ساخت 

اید و حاصل های برکت خویش آنان را فرو گرفت و در نعمت آن غرق و این آیین با فو

 شدند. 

رکاتی در بآنچه به اختصار گذشت در اثبات نبوت عامه بود و اما نبوت خاصه چه مواهب و 

 پی داشت؟ 

نخست الزم است عرض کنم که با شروع نبوت خاصه یعنی آغاز رسالت حضرت 

د از شروع سایر ادیان منسوخ شدند و اگر کسی بعمحمدصلی اهلل علیه و آله وطلوع اسالم 

قی بماند کافر نبوت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله بخواهد در دین یهود و یا نصاری با

 محسوب می شود و آیین او مورد پذیرش پروردگار متعال نخواهد بود.

سمانی دیگر یع آنسخ، پایان یافتن زمان موضوعی را می گویند. فقها و متکلمین اسالم، شرا

 را منسوخ پس از بعثت محمدبن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله 

 32ص: 

 
 .192ه نهج البالغه ، خطب -1
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ر خاتم صلی می دانند. نسخ شرایع گذشته، به معنای نسخ شریعت انبیای سلف تا زمان پیامب

نصی بر  ول صلی اهلل علیه و آله است مگر آن کهاهلل علیه و آله توسط اسالم حضرت رس

 بقای برخی احکام آنها وجود داشته باشد. 

امبری و شریعت این سخنان منافاتی با تصدیق انبیای گذشته ندارد. هیچ مسلمانی حق ندارد پی

یست که بعد از ظهور پیامبران سلف را رد کند همه آنها قابل احترامند. البته این به این معنا ن

لهی تا زمان اسالم همچنان باید قابل اجرا هم باشند. نکته قابل توجه این که هر شریعت ا

ود تبعیت ظهور پیامبر بعدی اعتبار دارد و همه انسانهای آن عصر باید از شریعت عصر خ

 کنند. 

خداوند متعال ضمن آنکه می فرماید که ای پیامبر بگو که به خدا و آنچه را که بر ما نازل 

و آنچه را که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش و آنچه برای موسی کرده 

و عیسی و دیگر پیامبران از پروردگارشان آمده، ایمان داریم و بین هیچ یک از آنها فرق 

و من یبتغ غیر اإلسالم »نمی گذاریم و ما تسلیم او هستیم. بدون فاصله در آیه بعد می فرماید: 

هر کس غیر از اسالم دین دیگری برای  (1)«یقبل منه و هو فی اآلخره من الخاسریندینا فلن 

 خود انتخاب کند، از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از زیاتکاران است. 

إن اهلل تعالی خصکم باإلسالم و استخصکم »امام علیه السالم هم در همین زمینه می فرماید: 

  (2)«له و ذلک النه اسم سالمته و جماع کرامه

 خداوند متعال، شما را به اسالم مخصوص )و مفتخر( گردانید و برای آن 

 33: ص
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  85و 84آل عمران / ایات  -1

  59و  38انعام /  -2

 رامت. کبرگزیدتان و این از آن روست که اسالم نامی از سالمت است و مجمع همه گونه 

 داشت. نناگفته نماند که امتیازاتی در نبوت خاصه وجود دارد که در نبوت عامه وجود 

 ن ادیان آسمانی است:. کامل تری1

یاز بشر را کامل بودن دین حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله تا آنجاست که تا نفخه صور ن

ا در مسایل در تمام زمینه ها جوابگوست و هیچگاه چیزی را در رابطه با احتیاجات انسانه

 مادی و معنوی از قلم نینداخته است. 

علیه و آله  کتاب آسمانی او برای اطمینان خاطر بارها از کامل بودن دین محمدی صلی اهلل

حقیقت  به سخن رانده است و جالب اینجاست که فقط در سوره انعام در سه مورد به این

 اشاره شده است. 

 ما چیزی را در این کتاب از قلم نینداخته ایم.  (1)«ما فرطنا فی الکتاب من شییء»

آشکار  ونیست هیچ تروخشکی جز آنکه در کتاب«و ال رطب و أل یابس إآل فی کتاب مبین»

 ثبت است. 

و سخن  (2)«و تمت کلمه ربک صدقا و عدال ألمبدل لکلماته و هو السمیع العلیم»

پروردگارت تمام و کمال و از روی صداقت و عدل به پایان رسید، تغییری در کلمات او 

 نیست و او شنوا و داناست. 
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 أرسله بحجه کافیه وموعظه شافیه و دعوه »امام فرمود: 

 34ص: 

 
 59و  38انعام /  -1

 . 115انعام /  -2

خداوند او را با دلیلی کفایت کننده و اندرزی شفابخش و دعوتی جبران کننده  (1)«متالفیه

 (2)«اهلل سبحانه بعث محمدا نذیرا للعالمین و مهیمنا علی المرسلینان »فرستاد و یا فرمود: 

خداوند سبحان حضرت محمد ای را فرستاد تا به جهانیان هشدار دهد و گواه بر پیامبران 

 باشد. 

 و آله نیست عصر رسول اهلل صل اهللحجت کافیه که در کالم امامعلیه السالم بود منحصر به 

و و دین و مکتب بلکه در تمام اعصار و تا آخرین انسانهایی که در دنیا زندگی میکنند قرآن ا

 او ادامه خواهد داشت و نیاز به مکتب و پیامبر جدیدی نخواهد بود.

 . حضرت محمد ال خاتم پیامبران است :2

محمد صلی اهلل علیه  (3)« ل اهلل وخاتم النبیینما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسو»

 و آله پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. 

 فرمود:  ه و آلهامام علیه السالم درباره خاتم بودن پیامبری رسول اهلل صلی اهلل علی

  (4)« آمین وحیه و خاتم رس له»
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 حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله امین وحی الهی و خاتم فرستادگانش می باشد.

ه إلنجاز عدته و و آل الی أن بعث اهلل سبحانه محمدا رسول اهلل صلی اهلل علیه»و نیز فرمود: 

 ه تا این که محمد صلی اهلل علیه و آله او را فرستاد تا وعد 5« إتمام ن بوته

 35ص: 

 
  108و خطبه  161هج البالغه، خطبهن -1

 40احزاب /  -2

 .174و 1طبه خنهج البالغه،  -3

 174و  1طبه خنهج البالغه،  -4

 خویش را به انجام رساند و سلسله نبوتش را کامل گرداند. 

هد بنابراین هر کس بعد از آن حضرت ادعای نبوت کند دروغگوست ومنادی شیطان خوا

 بود.

 . شهادت انبیاء به نبوت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:3

ن یدی من التوراه و إذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اهلل إلیکم مصدقا لما بی» 

و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای  (1)«مبشرا برسول یأتی من بعدی إسمه أحمد

فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم، تورات را که پیش از من بوده تصدیق 

 ز من می آید و نامش احمد است بشارت دهنده ام. می کنم و به فرستاده ای که پس ا

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

کسانی  (2)«الذین یتبعون الرسول األمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و اإلنجیل»

که از این فرستاده، پیامبر درس ناخوانده که نام او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می 

 یابند پیروی می کنند. 

حمد صلی مامام علیه السالم در تأیید این حقیقت که انبیاء سلف شهادت به رسالت حضرت 

 اهلل علیه و آله داده اند فرمود:

سول اهلل صلی اهلل علیه و آله... مأخوذا علی النبیین میثاقه إلی أن بعث اهلل سبحانه محمدا ر»

تا آنکه خداوند سبحان محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله را  (3)« مشهوره سماته

رت دادن به آمدن او پیمان گرفته برانگیخت..... در حالی که از پیامبران گذشته برای )بشا

 شده بود و نشانه هایش شهرت داشت. 

 36ص: 

 
  6صف /  -1

  167اعراف /  -2

  1ه ی نهج البالغه ، خطب -3

 عصمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله: 

عالی بوده اند تضرت باری ما براین اعتقادیم که همه انبیاء معصوم بری از گناه و نافرمانی ح

ک آولی سر زده با این تفاوت که غیر از حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله از انبیاء دیگر تر

 و پیامبر اسالم و سیزده معصوم دیگر ترک آؤلی هم نکردند.. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

 وقتی می گوییم عصمت پیامبر یا یعنی در چهار مرحله معصوم بوده است:: 

فرستاد  ه این معنا که آنچه را که خداوند به او وحی می.معصوم است در گرفتن وحی ب1

 می فهمید و درک میکرد. 

 د..معصوم در تحقظ بود یعنی هیچگاه گفته ها و دستورات الهی رافراموش نمی کر2

ن آیات که . معصوم در ابالغ بود به این معنا که چیزی را کم و زیاد نمیکرد حتی در آ3

از همان کلمه له با مخاطب بود و یا کلمه )قل( شروع میشد بشخص پیامبر صلی اهلل علیه و آ

اضافه می  را در صدر آیات ابالغ می نمود. نه حرفی را کم می کرد و نه سخنی را از خود

 نمود.

و النجم إذا هوی، ما ضل صاحبکم و ما غوی ، و ما ینطق عن الهوی، إن هو إال وحی » 

سوگند به ستاره ای که فرود آید، که هم صحبت شما نه  (1)«یوحی، علمه شدید القوی

گمراه شده و نه مقصد را گم کرده است. و هیچگاه برخواسته نفسانی سخن نمی گوید، 

ا علم آموخته بلکه هر چه میگوید وحی است که به او القاء می کنند، او را موجودی توان

 است. 

 37ص: 

 
  5تا  1النجم /  -1
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عصوم سر .عصمت در لغزشها و معاصی داشت زیرا گناهان اعم از صغیره و یا کبیره از م4

علیه وآله از  نمی زند و حتی عمل به مکروهات نیز نمی نماید. بنابراین رسول اهلل صل اهلل

 به عصمت برخوردار بود. تمام چهار مرت

حال آن  رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در رأس چهارده معصوم است و آیه تطهیر شامل

و پلیدی  حضرت و اهل بیت او می شود. آیه ای که داللت دارد که این خاندان از هر رجس

 منزه هستند و هیچ خطایی از آنها سر نمیزند. 

) حق این است که  (1)«أهل البیت و یطهر کم تطهیرا انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس »

 خدا می خواهد ناپاکی از شما اهل این خانه ببرد و پاکیزه تان کند، پاکیزه کامل. 

قسم میدهم دا خدر احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السالم با ابوبکر است که فرمود: تو را به 

 ل بیت تو؟ که آیه تطهیر در شأن من و اهل و فرزندان من نازل شده و یا درباره تو و اه

  (2)ابوبکر گفت: بلکه درباره تو و اهل بیت شما نازل گردیده است. 

 . امامت: 4

 ضرورت وجود امام : 

تگر آن الزمه هدایت موجودات و از جمله انسان که اشرف مخلوقات الهی است وجود هدای

 هم منصوب از جانب پروردگار متعال است. 

  (3)«انما أنت منذ ولکل قوم هاد»

 جز این نیست که تو بیم دهنده 
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 38ص: 

 
 33احزاب /  -1

 164، ص  1احتجاج ، ج  -2

  7رعد /  -3

 هستی و هر ملتی را رهبری است. 

ر پیامبری همان طور که از ابتدای خلقت خداوند زمین را بدون هادی و رهبر نگذاشته و ه

له نیز این  علیه و آرا جانشین و وصی بوده است. بعد از رحلت رسول مکرم اسالم صلی اهلل

شین و وصی تعیین سنت الهی استمرار یافته و خاتم انبیاء صلی اهلل علیه و آله برای خویش جان

 نموده است. 

 امام علیه السالم در تأیید این واقعیت می فرمود: 

اللهم بلئ ال تخلوا اآلرض من قائم هلل بحججه، إنما ظاهرا مشهورا، آؤخائفا مغمورا لئال » 

  (1)« ل حجج اهلل و بیناتهتبط

اس یا بیمناک بار خدایا! آری، زمین از کسی که حجتهای خدا را بر پا دارد . آشکار و سرشن

 و گمنام، تهی نیست، تا حجت ها و برهان های خداوند از بین نرود. 

 امام و موضوع امامت فرمود: و نیز بر ضرورت وجود 

مکان القیم باألمر مکان النظام من الخرز، یجمعه و یضمه، فان انقطع النظام تفرق و ذهب، »

  (2)« ثم لم یجتمع بحذا فیره أبدا
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ه هم پیوند می ها را گرد آورده، آنها را بامام و ولی امر به منزله رشته ای است که مهره 

یگر هیچگاه دهند. اگر رشته از هم بگسلد مهره ها از یکدیگر جدا شده پراکنده گردند و د

 همه آنها سر جمع نشوند. 

ادند به مالحظه نمودید که امام علیه السالم چقدر روشن و شفاف بر ضرورت امام نظر د

امعه خواهد ه خود قرار گیرد عامل نظم و امنیت در جراستی که مسئله امامت اگر در جایگا

ری بر شد زیرا امامی که منصوب از جانب پروردگار متعال باشد اهل هوا و هوس و سرو

 خلق نیست. دنبال جمع کردن 

 39ص: 

 
  46، ص  23بحار ، ج  -1

 46نهج البالغه ، خطبه  -2

اد وحدت عده ای خاص در اطراف خویش نیست که دائم ثناگوی او باشند بلکه در مقام ایج

ت و عادل بین آحاد مسلمین است و برای رسیدن به جامعه عدالت محور انسان های با فضیل

 را سرپرست امور قرار می دهد. 

 امام علیه السالم فرمود امامان منصوب از جانب خدا و همگی از بنی هاشمند. 

أین الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم ذوننا، کذبا و بغیا علینا أن رفعنا اهلل و وضعهم، و »

أعطانا و حرمهم، و أدخلنا و أخرجهم، بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی، إن األئمه من 

  (1)«قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم، ال تصلح علی سؤاهم، وال تصلح الواله من غیرهم
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ر، از کجایند کسانی که گمان می کردند، راسخون در علم غیر ما هستند کهاین طرز فک

 دروغ و ظلم آنها بر ما حکایت می نماید. 

ا تحریم کرده. به ما خداوند ما را باال برده و آنان را پایین آورده به ما عطا فرموده و آنها ر

ردم راه ماجازه ورود به کانون لطف داده و آنها را خارج کرده است. به وجود ماست که 

از قریش اند  هدایت را می پیمایند و دل های کور بینا و روشن می گردند. به تحقیق امامان

ه از ما کرخت آن را در خاندان هاشم گاشته اند. مقام امامت شایسته افراد دیگری که د

 نیستند، نخواهد بود و صالحیت امامت را جز به نام هاشمیان ننوشته اند. 

ن چون ممکن است کسی بگوید چرا امامت با آراء مردم نباشد پاسخش بسیار واضح و روش

ند و گاه مردم در انتخاب دچار اشتباه می شو در تاریخ عمر بشر به تجربه ثابت شده که

 کسانی را که به عنوان سرپرستی امو

 40ص: 

 
 144نهج البالغه ، خطبه  -1

ن از مادی و معنوی خویش برمی گزینند و سینه چاک آنها بوده اند بعد از مدتی چنا

بر خود  آیند که بر علیه او شورش می کنند ورفتارهای ناموزن آن سرپرست به ستوه می 

اب نموده نفرین می کنند که چرا او را به عنوان مجری امور دنیایی و آخرتی خویش انتخ

 اند. 

اما وقتی خداوند متعال کسانی را به عنوان امام منصوب فرماید شایستگی و لیاقت و شرط 

 عصمت را الزمه انتخاب خویش قرار میدهد. 
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سوره مبارکه  (124ما بر انتصاب امامت از جانب پروردگار آیاتی از قبیل آیه )دلیل قرآنی 

 بقره است: 

و إذا ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إنی جاعلک للناس إماما قال و من ذریتی قال ال »

  (1)«ینال عهد ی الظالمین

رد و او همه را که یاد آورید زمانی را که خدای ابراهیم او را به اموری گوناگون امتحان و ب

مامت در فرزندانم به جا آورد. خداوند فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: ا

 نیز هست. فرمود: عهد من به ستمگران نمی رسد. 

که امامت  جای داده که از جمله این است این آیه نکات مهمی را در مسئله امامت در خود

مامت برتر از نبوت را باید خداوند به افرادی که شایسته میداند عطا کند و دیگر این که مقام ا

 است زیرا ابراهیم اال بعد از آن که نبی بود به این مقام نائل شده.

ن مقام را به الیایباز از قرآن استفاده می کنیم که خداوند هرگاه اراده کند در هر سن و س

 برگزیدگان خویش عطامی فرماید همان طور در 

 41ص: 

 
  124بقره /  -1

 مسئله نبوت سن و سال مطرح نبوده است. 

 عیسی بن مریم از ابتدای تولد پیامبر به دنیا آمد:
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  (1)«قال إنی عبداهلل آتانی الکتاب و جعلنی نبیا»

 عیسی گفت: من بنده خدایم که به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.

 خداوند درباره حضرت یحیی که سه سال بیشتر نداشت فرمود:

  (2)«یایحیی خذالکتاب بقوه و آتیناه الحکم صییا»

 ای یحیی این کتاب را محکم بگیر و در طفولیت او را حکمت دادیم. 

امامت نائل  بنابراین تعجب ندارد که امام عصر روحی له الفداء در سن پنج سالگی به مقام

 شمند برسند. ن مرتبه واال و ارزآید و بعضی از ائمه طاهرین در سن هشت و نه سالگی به ای

اوند باشد باز برمیگردیم به سخن اول خویش در این بحث که امام باید منصوب از جانب خد

 . 

  (3)« و قولوا حطه نغفر لکم خطایا کم و سنرید المحسنین»امامان در ذیل آیه 

 زونی بخشیم. و گویید: گناهان ما فرو ریزا تا گناهان شما را بیاموزیم و نیکوکاران را ف

حمد نصب مهؤالء بنو اسرائیل نصب لهم باب حطه و انتم یا معشر أمه »چنین می فرماید: 

هم لیغفر لکم لکم باب حطه أهل بیت محمد علیهم السالم و أمرتم باتباع هداهم و لزوم طریق

 م و بذلک خطایا 

 42ص: 
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 30مریم / -1

  12مریم / -2

 58. بقره /  -3

  (1)«ذنوبکم و لیزداد المحسنون منکم و باب حطتکم أفضل من باب حطتهم

نیز  جمعیت بنی اسرائیل برایشان درب رحمت و آمرزش نصب شد و شما ای امت محمد ما

هم برایتان درب آمرزش و رحمت الهی نصب شده و آن اهل بیت محمد صلوات اهلل علی

راه آنها بروید  اجمعین هستند، به شما امر می کنم که راهنمائیهای آنها را پیروی کنید و به

د و بدانید که غزش هایتان بخشیده شود و نیکوکارانتان افزوده گردنتا بدین سبب گناهان و ل

 درب آمرزش شما از بنی اسرائیل ارزشمندتر است. 

ب از جانب خدایند امام علیه السالم با اشاره ثابت فرموده که ائمه طاهرین علیهم السالم منصو

 و باب رحمت واسعه الهی می باشند. 

ین ادعاست اگار متعال است و آیه ابالغ بهترین گواه بر نصب امامت فقط در انحصار پرورد

 زیرا که خداوند به پیامبرش خطاب می کند. 

  (2)«یا ایها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک و إن لم تفعل فمابلغت رسالته»

 ا نرسانیده ای! رنازل شده ابالغ کن، اگر نکنی پیاموی ای پیامبر! آنچه از پروردگارت به تو 

فانشدک باهلل أنا المؤلی لک و لکل مسلم »امام علیه السالم در احتجاج خود با ابوبکر فرمود: 

 (3)«بحدیث النبی صلی اهلل علیه و آله یوم الغدیر آم آنت؟ قال: بل انت
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 43ص: 

 
 45، ص 1 ج. تفسیر عیاشی،  -1

 67مائده /  -2

 160، ص 1احتجاج، ج  -3

ر روز غدیر تو را به خدا قسم میدهم آیا من موالی تو و هر مسلمان بنابر حدیث پیامبر د

 هستم یا تو؟ عرض کرد: البته شما!! 

  (1)«و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا»در تفسیر آیه شریفه 

و آنها را امامان قرار دادیم که به فرمان ما رهبری کنند که ائمه در کتاب خداوند بزرگ 

که  منظور امامان معصوم علیهم السالم هستند و ما استفاده می کنیم که امامانی مورد تأییدند

  (2)از جانب پروردگار متعال نصب و جعل شده باشند.

نیز برخوردار  وقتی چنین اتفاقی افتد قطعا خداوند کسانی را بر می گزیند که از مقام عصمت

 باشند. 

زو مرزهای بزرگ امام علیه السالم نخستین نشانه ای را که برای امام بیان می کند و آن را ج

 والیت بر می شمرد همین است: 

کبار حدود و ألیه اإلمام المفروض الطاعه أن یعلم أنه معصوم من الخطاء و ازلل و العمد و »

  (3)« من الذنوب کلها صغیرها و کبیرها، الیزل و یخطئی
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طا و خمرزهای بزرگ والیت امامی که اطاعتش واجب میباشد این است که معلوم شود از 

شتباه الغزش و گناه عمدی و از همه گناهان کوچک و بزرگ مصون است نه می لغزد و نه 

 می کند. 

 علم امام: 

 امامان معصوم علیهم السالم علم و دانستنی هایشان لدنی و از جانب خداوند 

 44ص: 

 
 273انبیاء / -1

 355صافی، ص  -2

 68، ص25بحار، ج  -3

 بدانها تفویض شده کسی به آنها جز خداوند تبارک و تعالی تعلیم نکرده است. 

ه و اسرار هستند. از گذشته وحال و آیند« یکون وما هو کائن ماکان وما»ایشان عالم به 

 آفرینش با خبرند.

رس بخوانند تا تفاوت علم آنها با مردم عادی این است که مردم عادی باید استاد ببینند و د

 عالم شوند آن هم بسیار محدود و به اصطالح علمشان حصولی است. 

یعنی هر چه را اراده کنند بدانند به اذن خدا  ولی امامان علیهم السالم علمشان حضوری است

خواهند دانست و قطعا چیزی را اراده میکنند که خواست خداوند با آن همراه باشد و 
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پروردگار علومی دارد که حتی به پیامبران و ائمهعلیهم السالم نگفته و نزد خود نگهداشته 

 فداء. است مثل زمان قیامت و یا زمان ظهور امام عصر روحی له ال

ها بر موجودات دایره علوم امامان علیهم السالم را به وسعت احاطه امامت و گستره والیت آن

خرت از آاست و بی شک ائمه علیهم السالم طال برای حوادثی که برای این جهان و جهان 

 ناحیه پروردگار تعلق گرفته ظرف مشیت باری تعالی هستند. 

 ادی علم امام را:از زبان موالیمان بشنویم قدرت خداد

  (1)«ال یحمل هذا األمر إال أهل الصبر و البصر و العلم بمواقع األمر»

رشته  این امر امامت را به دوش نکشد مگر کسی که اهل شکیبایی، بینش وآگاهی از سر

 امور باشد. 

 45ص: 

 
 328، ص 9و ج  317، ص12و ج  31، ص 7الغه ابن ابی الحدید، ج شرح نهج الب -1

عقل و غایه و رعایه ال عقل سماع عقلو الدین »و نیز در وصف ائمه علیهم السالم ایام فرمود: 

  (1)«و روایه فان روایه فان رواه العلم کثیر و رعاتهم قلیل 

قل کردن ه از روی شنیدن و ندین را درک کردند، درکی آگاهانه و پایبندانه و نه آن ک

 باشد، زیرا راویان علم بسیارند و پابندان بدان اندک. 

  (2)«ان أحق الناس بهذا األمر أقواهم علیه و أعلمهم بامر اهلل فیه»و فرمود: 
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ه فرمان خدا بسزاوارترین مردم به این کار )خالفت و امامت( کسی است که در آن تواناتر و 

 درباره آن داناتر باشد. 

االمام المستحق لإلمامه له عالمات... أن یکون أعلم الناس بحالل »و در جای دیگر فرمود: 

  (3)«الیه الناس اهلل و حرامه و ضروب أحکامه و أمره و نهیه و جمیع مایحتاج

د به حالل و امامی که سزامند امامت است نشانه هایی دارد... از جمله آگاه ترین فرد باش

 دند. حرام خدا و احکام گوناگون او و امر و نواهی اش و هر آنچه مردم بدو نیازمن

ره به موضوع امام علیه السالم در جای دیگر از علم سرشار و فراوان خویش می فرماید واشا

 مهم کیهان شناسی خویش می نماید: 

  (4)«أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی فأنا بطرق السماء أعلم منی بطرق األرض»

 ی مردم! پیش از آن که مرا نیابید، آنچه می خواهید از من بپرسید که ا

 46ص: 

 
 .328، ص 9و ج  317، ص 12و ج  31، ص 7الغه ابن ابی الحدید، ج شرح نهج الب -1

 .328، ص 9و ج  317، ص 12و ج  31، ص 7الغه ابن ابی الحدید، ج شرح نهج الب -2

 164ص  25بحار ج  -3

 189نهج البالغه خطبه  -4

 من راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسم. 
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 توقف در هیچ کدام از ائمه علیهم السالم تا امام دوازدهم قابل قبول نیست: 

ضرت محمد ه حانکار یک امام مساوی با انکار دوازده امام است. اگر کسی به پیامبر اسالم 

عیین فرموده ته باید به تمام دوازده امامی که به صراحت آن گرامی بعد از خود ایمان آورد

 نیز ایمان بیاورد. 

گیاه برای  مگر غیر از این است که قرآن شریف ما را به تبعیت از هر آنچه که رسول مکرم

 ما آورده امر فرموده است: 

  (1)«ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»

 ید.آنچه پیامر برای شما می آورد به کار بندید و آنچه نهی می کندخودداری نمای

علیه و آله آمده  اسامی دوازده امام علیهم السالم با القاب آنها در کالم رسول خدا صلی اهلل

صب از جانب ادان سراغ کسانی که منتتا کسی بعد بی جهت ادعای امامت نکند و یا مریدان ن

 خدا و رسول نیستند نروند. 

 یست. توقف در هیچکدام از ائمه طاهرینعلیهم السالم تا امام دوازدهم قابل قبول ن

 بنابراین فرقه های به وجود آمده که تعدادشان هم کم نیست همگی گمراهند. 

 ی فرماید. عه به خدا و رسول مباز قرآن شریف در این موارد اختالف ما را دعوت به مراج

 47ص: 

 
  7حشر / -1
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یا ایها الذین آمنوا اطیعو اهلل و أطیعوا الرسول و وأولی األمر منکم، فإن تنازعم فی شی فردوه »

 .(1)«إلی اهلل و الرسول إن کنتم تؤمنون باهلل و الیوم اآلخر ذلک خیر و أحسن تأویال

مان برید، و چون شما که ایمان دارید، خدا را فرمان برید و پیغمبر و اولی االمر خویش را فر

پیغمبر ارجاع  در چیزی اختالف کردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید آن را به خدا و

 کنید که این بهتر و سرانجام آن خوب تر است. 

آله او نازل شد.  ه بر پیامبر صلی اهلل علیه وجابر بن عبداهلل انصاری می گوید: وقتی این آی

ان را همراه گفتم: یا رسول اهلل! خدا و رسول را شناختیم، اولی األمر که خداوند اطاعتش

 اطاعت تو قرار داده، چه کسانی هستند؟ 

هم خلفائی و ائمه المسلمین من بعدی: او لهم علی بن ابیطالب، ثم الحسن، »فرمود: ای جابر 

الحسین ،ثم محمد بن علی المعروف فی التوراه بالباقر ستدرکه یا جابر فاذا القیته  ثم علی بن

فأقرأه منی السالم ثم الصادق جعفر ، ثم علی بن موسی ، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد 

ثم الحسن بن علی، ثم سمیی حجه اهلل فی أرضه و بقیه فی عباده ابن الحسن بن علی ذاک 

عالی ذکره علی یدیه مشارق األرض ومغاربها، ذاک الذی یغیب عن شیعته و الذی یفتح اهلل ت

  (2)« آؤلیا غنیه ال یثبت فیه علی القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه لإلیمان

 من، اول ایشان آنان جانشینان منند، پیشوایان مسلمین پس از 
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ن بعلی بن ابی طالب است و پس از وی حسن و حسین و علی بن الحسین و فرزند علی 

یدی سالم الحسین محمد که در تورات به باقر معروف است و تو وی را خواهی دید، وقتی د

موسی و  عفربن محمد و بعد موسی بن جعفر و بعد علی بنمرا به او برسان و سپس صادق ج

یه من بعد محمد بن علی و بعد علی بن محمد و سپس حسن بن علی و بعد همنام و هم کن

ه خدا ککه حجت خدا و بقیه او در روی زمین و نزد بندگان است و فرزند حسن بن علی، 

ان از شیعیان و دوست به دست وی مشرق و مغرب زمین را خواهد گشود و کسی است که

ا قلبش خود پنهان خواهد شد، به امامت وی کسی پابرجا نخواهد ماند مگر آن کس که خد

 را به ایمان آزموده باشد. 

ند تابع با این اوصاف که در حدیث جابر علیه الرحمه آمده هر کس در هر امامی توقف ک

انکار هر کدام  ده است.امام علیپیامبر نیست و از دین محمد صلی اهلل علیه و آله یا خارج ش

 از ائمه علی را سزای آتش جهنم می داند: 

انما األئمه قوام اهلل علی خلقه و عرفاؤه علی عباده، وال یدخل الجته إال من عرفهم و عرفوه، »

  (1)«وال یدخل النار إال من أکرهم و انکروه

ندگانش به بهشت همانا امامان از جانب خدا تدبیر کننده کار مرد مانند و کارگزاران او بر ب

د مگر کسی که در نیاید مگر کسی که آنان را بشناسد و آنها نیز او را و به دوزخ وارد نشو

اوانی در این معنا حتی ه اند. اخبار فرایشان را انکار کند و ایشان نیز او را انکار کرده نپذیرفت

ب بدون هیچ از اهل سنت وارد شده که ائمه دوازده تن هستند و هر دوازده تن با نام و لق

 ابهام نقل 

 49ص: 
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تاب کتحت عنوان  3هل سنت )صحیح مسلم، ج شده اند. کافی است به کتاب مورد قبول ا

 اإلماره( مراجعه نمایید.

 . معاد: 5

 لزوم اعتقاد به معاد: 

مبانی  اصل پنجم در اصول عقاید اعتقاد به معاد است. تمام پنج اصل جزو اساسی ترین

ر پرداخته زیرا اعتقادی اند ولی قرآن شریف نسبت به سایر اصول اعتقادی به مسئله معاد بیشت

 که باور به آن باعث استحکام سایر اعتقادات می شود. 

پیروی می  قیامت باوران خدا را بهتر بندگی می کنند از دستورات نبی مکرم اسالم بیشتر

اخیز بهتر نمایند. خدا را عادل میدانند و معتقدند عدل الهی در دادگاه عدلش یعنی رست

ظهار اض خدا و رسولند و از خود آشکار می شود و در موضوع امامت و والیت تسلیم مح

 نظری نمی کنند. 

د که مورد قیامت باوران در گفتار و رفتار فردی و اجتماعی و خانوادگی چنان عمل میکنن

مال نظر قرآن و عترت است. چون می دانند روزی خواهد آمد که باید ریز و درشت اع

 خویش را پاسخگو باشند. 

ا عباد اهلل ان علیکم رصدا من أنفسکم و عیونا من جوار اعلمو»امام علیه السالم می فرمود: 

  (1)«حکم و حفاظ صدق یخفظون أعمالکم وعددأنفسکم 
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 بدانید ای بندگان خدا که دیده بانانی از خود شما و جاسوسانی از 

 50ص: 

 
 157نهج البالغه، خطبه  -1

را حفظ  اعضای بدن شما و نگهدارندگان راستگویی که کردارهای شما و شمار نفس هایتان

 می کنند، بر شما گماشته شده اند. 

ک روز باید به خداوند تبارک و تعالی درباره لزوم اعتقاد به معاد و توجه به این واقعیت ی

ست که ریز و درشت اعمال را پاسخگو باشیم فراوان سخن گفته که از جمله این آیات ا

 وضع حال گنه کاران را در صحنه قیامت تبیین می فرماید: 

ناهم فلم نغادر منهم أحدا، و عرضوا علی و یوم نسیر الجبال و تری األرض بارزه و حشر »

ربک صفا لقد جئتمو نا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم الن نجعل لکم مؤعدا، و وضع 

الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا مال هذا الکتاب الیغادر صغیره و 

  (1)«حدال کبیره إال أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا والیظلم ربک أ

روزی را به یاد آور که کوهها را به حرکت درآوریم و زمین را یک دست صاف می بینی 

و همه را محشور کرده واحدی را باقی نمی گذاریم. آنگاه همگی در یک صف به پیشگاه 

پروردگارت عرضه می شوند. همه با هم نزد ما می آیند، همان گونه که بار اول شما را خلق 

دید که ما معادی برایتان در نظر نگرفته ایم، نامه اعمال را پیش کردیم، ولی شما گمان کر

می آورند و میبینی که مجرمین چگونه در ترس و هراسند و میگویند: وای بر ما! این چه نامه 

http://www.ziaossalehin.ir/


 

 

ای است؟ تمامی گناهان چه کوچک و چه بزرگ از قلمنیفتاده است و آنچه کرده اند در 

 به هیچ برابرشان حاضر می بینند و پروردگارت 

 51ص: 

 
 49تا  47کهف / -1

 کس ظلم نخواهد کرد. 

ندگی هدفمند زاگر این باور برای مردم ایجاد شود که قرآن شریف به آن اشاره فرموده حتما 

 شده و کسی به خود اجازه نمیدهد بر خالف دستورات الهی کاری انجام دهد. 

نهایی امه اند و جسارت گناه و نافرمانی حضرت حق را دارند همااکثر کسانی که خودک

ثرت لغزشها توفیق هستند که یا قیامت را قبول ندارند و باور نکرده اند و یا اصوال به خاطر ک

 پیدا نمی کنند حتی لحظه برای جهان آخرت خویش فکر کنند. 

 تعبیر امام علیه السالم و هشدار حضرت عجیب است: 

ه أمامکم، و إن و راءکم الساعه تحدوکم، تخففوا تلحقوا فائما ینظر باؤلکم آخرک فان الغای»

  (1)«م

ید، زیرا هدف، فرا پیش شماست و قیامت از پشت سر شما را می راند، سبکبارشوید تا برس

 راه آخرین شماست. که اولین شما چشم به 
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کان الضیحه قد أتاکم و الساعه قد غشیتکم... و برزتم لفضل القضاء، قد زاحت »و نیز فرمود: 

  (2)«عنکم األباطیل واضحلت عنکم العلل

رای داوری به باخیز شما را فرا گرفته است و گویی فریاد قیامت بر سر شما فرود آمده و رست

 رفته است. صحنه آمده اید، نادرستیها و اباطیل از شما دور گشته و بهانه ها از دستتان

 دل نگ رانی نسبت به دادگاه عدل الهی ثمرات خوبی در دنیای مادی ما 

 52ص: 

 
  167و  21به . نهج البالغه، خط -1

 167و  21بالغه، خطبه . نهج ال -2

دا را خدارد زیرا کسی خوف از قیامت و پاسخگویی به اعمال خویش را دارد سعی میکند 

ویش جای بندگی کند پیرو رهبران دین و آئین خویش باشد، تقوا را در کارنامه اعمال خ

 دهد و نفس سرکش را سر جای خویش بنشاند.. 

ن به امت های مده که از زبان انبیاء و گاهی به امر الهی پیامبرادر چند جای قرآن شریف آ

 خود گفته اند:

  (1)«انی آخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم»

 من اگر خدا را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ نگران هستم. 
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االخره ببه راستی جای نگرانی هست وقتی در حالل آن حساب و در حرام آن عقاب باشد و 

و آن کنیم که  به این نتیجه می رسیم که باید به چنین روزی معتقد بود تا دنیا متقی باشیم

 خدا و رسول و ائمه طاهرین علیهم السالم می پسندند.

 امام علیه السالم فرمود: 

  (2)«االه علیه و آله علما الساعه و مبشرا بالجنه و منذرا بالعقوبه إن اهلل جعل محمد صل»

نده بهشت و بیم خداوند محمد صلی اهلل علیه و آله او را نشانه رستاخیز قرار داد و نوید ده

 دهنده از کیفر.. 

الحشر یوم  استمع یا ذالغفله و التصریف من ذی الوعظ و التعریف جعل یوم»و نیز فرمود: 

 العرض و السئوال و الجباء و النکال 

 53ص: 

 
  13زمر / -1

 160به . نهج البالغه، خط -2

 (1)«یوم تقلب إلیه أعمال األنام و تحصی فیه جمیع اآلثام

ازخواست بای بی خبر کجرو بشنو از اندرزگوی راهنما، روز رستاخیز، روز عرضه اعمال و 

ده می شود و پاداش و کیفر قرار داده شده است، روزی که کارهای مردم به آن جا برگردان

 و همه گناهان شماره میگردد. 
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 گر فرمود: در بیانی دی

و ذلک یؤم یجمع اهلل فیه األولین واآلخرین لنقاش الحساب و جزاء األعمال خضوعا قیاما »

« قد ألجمهم العرق و رجفت بهم األرض فأحسنهم حاال من وجد لقد میه موضعا و لنفسه متسعا

(2)  

رسیدگی به  ت روزی است که خداوند همگان را، از اولین نفر تا آخرین نفر، برایروز قیام

عرق از سر  وحسابشان و جزای اعمالشان گرد می آورد، در حالی که به فروتنی ایستاده اند 

کسی است  و رویشان می ریزد و زمین آنها را می لرزاند در آن روز نیکو حال ترین مردم

 ی خود جایی پیدا کند!که جایگاهی بیابد و برا

 رابطه توحید و معاد: 

زدیکی بین نآنهایی که شک در معاد دارند توحید و خداشناسی کامل ندارند زیرا که رابطه 

مه موجودات هتوحید و معاد وجود دارد. هر که باور دارد خداوند تبارک و تعالی خالق این 

ا زنده می رشگفت انگیز است کاری را که انجام داده در قیامت تکرار می نماید و مردگان 

 یدهد. مکل معاد گونه را در همین دنیا همه ساله به بندگان خویش نشان کند و گاهی ش

 54ص: 

 
 153امالی طوسی، ص -1

 104نهج البالغه، خطبه  -2
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فانظر إلی آثار رحمت اهلل کیف یحی األرض بعد موتها إن ذلک لمحی المؤتی و هو علی »

 (1)«کل شئیء قدیر

ین ترتیب بنگر به آثار رحمت الهی که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می کند، به هم

 مردگان را زنده می سازد و او بر همه چیز تواناست. 

ان ه انسانها نشزمستان زمین می میرد و بهار جان می گیرد و این اثر جاوید الهی همه ساله ب

ی کند اگر داده می شود تا تردید به خود راه ندهند که چگونه خداوند مردگان را زنده م

ا اختراع کند رچه در مثل مناقشه نیست به عنوان مثال اگر مخترع یک وسیله ی نقلیه ماشینی 

نستی دوباره مثل و در اختیار ما بگذارد آیا این خنده دار نیست که ما به او بگوییم اگر توا

 را اختراع کنی؟ آن 

 دقیقا چنین مثالی هم در قرآن شریف درباره زنده شدن مردگان آمده است: 

و ضرب لنا مثال و نسئ خلقه قال من یحی العظام و حی رمیم قل یحییها الذی أنشأها أول »

  (2)«.مره و هو بکل خلق علیم

 پوسیده است؟  مثالی زد که چه کسی می تواند این استخوان ها را زنده کند درحالی که بر ما

ر همه آفریده ببگو: همان کسی که اولین بار آن را آفرید، دوباره آن را زنده می کند و او 

 های خویش آگاه است.. 

 خداوند تبارک و تعالی گاهی با بیان مثال هایی به صورت عینیت 

 55ص: 
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 50روم /  -1

 79و  78یس /  -2

و سؤالش که  بخشیدن به مسئله معاد در همین دنیا پرداخته است. مثل داستان حضرت ابراهیم

یا مرگ  و یا داستان عزیر پیامبر و مردن صد ساله ی او و مرکبش و« کیف یحیی الموت»

 د. نزدیکان حضرت موسی ال و زنده شدن آنها که همگی داللت بر حقانیت معاد دارن

ت تا شاید ما به خود یی از قیامت را در برابر چشمان ما ترسیم فرموده اسامام علیه السالم تابلو

 آییم!! 

هلل شدا شدا، و فدکت األرض دکا دکا و مدت ألمر یراد بها مدا مدا، و اشتد المثارون إلی ا»

 «. تزاحفت الخالیق إلی المحشر زحفا زحفا

ردگان سترده گردد و مپس، زمین ریز ریز و هموار شود و برای هدف مورد نظر پهن و گ

حشر هجوم برانگیخته شده، دوان دوان به سوی خدا بشتابند و خالیق دسته دسته به سوی م

 آورند. 

 (1)«و جاءت کل نفس معها سائق وشهید»همان گرامی در تفسیر آیه شریفه 

 راندش و کسی که برایش گواهی میدهد. و با او کسی است که می 

  (2)« سائق إلی مشرها و شایشهد علیها بعملها»چنین فرمود: 

 د. راننده او را به محشرش میراند و گواه، به کارهایی که کرده است گواهی میده
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 أخرج من فیها، و أرج األرض و أرجها... و »و نیز فرمود: 

 56ص: 

 
 53امالی طوسی، ص -1

 20ق /  -2

 (1)«فجددهم بعد اخالقهم و جمعهم بعد تفرقهم

پیکرهای  وو زمین را زیر و رو کند و بلرزاندش..... و هر که درون آن است بیرون آورد 

 کهنه و پوسیده آنها را نوگرداند و اجزای پراکنده شان را گرد آورد. 

و أنتم والساعه فی قرن..... و کأنها قد أشرفت بزالزلها و أناخت بکال کلها، »و نیز فرمود: 

  (2)« خر جتهم من حضنهاوانصرفت الدنیا بأهلها و أ

سینه اش  وشما و قیامت به یک ریسمان بسته شده اید.... گویی لرزه هایش را پیش آورده 

ون کرده را پهن کرده است و دنیا از اهل خود دست کشیده و آنها را از دامن خویش بیر

 است. 

ت را در برابر امام علیه السالم که خود در مرتبه حق الیقین است یعنی تمام صحنه های قیام

ج شده و چشمان خویش مجسم می بیند، به ما هشدار می دهد که از مرتبه علم الیقین خار

 همانند حضرت به قیامت باوری برسیم. 
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ی ضعیف ست چه ربطی به ما بنده هاکسی نگوید او امام معصوم است، مقامش واال و باال

ائمه طاهرین  وایمانی و علمی دارد. در تاریخ مکرر داشته ایم از اصحاب و یاران پیامبران 

 که به اندازه ظرف وجودشان به مرتبه حق الیقین رسیده اند. 

 امام علیه السالم در توصیف چنین انسانهایی فرمود:

 اشروا ژوح الیقین.. و هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و ب»

 57ص: 

 
  109و خطبه  85هج البالغه، خطبه ن -1

 147و حکمت ها  190، خطبه نهج البالغه . -2

  (1)«صحیوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقه بالمحل األعلی

نیا د.. و در این علم و معرفت، آنان را به بینش حقیقی رسانده و به روح یقین دست یافته اند.

 با بد نهایی زندگی می کنند که روح آنها به جایگاه با التعلق دارد. 

 : نشان اهل یقین به جهان آخرت را اینگونه توصیف می فرمایدامام علیه السالم 

من ایقن انه یفارق األحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب ویستغنی عما خلف و یفتقر »

  (2)« إلی ما قدم، کان حریا یقصر األمل و ط ول العمل
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ا حساب یقین داشته باشد که از دوستان جدا می شود و در خاک جای میگیرد و ب کسی که

چه پیش  رو به رو می شود و آن چه از خود بر جای می گذارد به کارش نمی آید و به آن

 وشد. می فرستد نیازمند است سزاوار است که آرزو را کوتاه کند و در کار و عمل بک

ذیر است البته به مرتبه حق الیقین برای این انسان امکان پ باز هم بدانیم که امکان رسیدن به

 شرط تقوا. 

  (3)« امام علیه السالم فرمود: التقوی ثمره الدین و إماره الیقین

 تقوا و پرهیزکاری، ثمره دین و نشانه یقین است. 

نزدیک  و در نهایت نتیجه می گیریم که بین خداشناسی و خداترسی و معاد رابطه بسیار

 وجود دارد. چرا که به تجربه ثابت شده آدم های بی تقوا

 58ص: 

 
 147و حکمت ها  190هج البالغه، خطبه ن -1

 167، ص 23بحار، ج  -2

 1714غررالحکم /  -3

حضرت  عمل و آنهایی که گستاخانه در محضر خدا گناه می کند و حجب و حیایی ازو بی 

رده حداقل معبود ندارند بی شک معاد را هم باور ندارند واآل در رفتار خود تجدیدنظر ک

 برای خویش دلسوزی کرده تا گرفتار آتش بزرگ قیامت نشوند. 

 تر و بزرگتراز آتش دنیاست. البته این تعبیر قرآنی است که آتش دوزخ خیلی شکننده 
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سیذکر و من یخشی، و یتجنبها األشقی، الذی یصلی النار الکبری، ثم الیموت فیه ا وال »

  (1)«یحیی

آن  به زودی آن کسی که از خدا می ترسد پند می پذیرد و آن کسی که بدبخت است از

رد ی می کند، آن کسی که در آتش بزرگ دوزخ وارد می شود در آن آتش نه می میدور

 و نه زنده می شود! 

 هنگامه سنجش اعمال:

یؤمئذ یصدر الناس آشتاتا لیروا أعمالهم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال »

  (2)« ذره شرا یر ه

ن داده شود. پس در آن روز مردم پراکنده از گورها بیرون می آیند، تا اعمالشان به آنها نشا

رهای بدی هر کس به اندازه ذرهای نیکی کرده باشد آن را می بیند و هر کس به اندازه ذ

 کرده باشد آن را می بیند. 

ند زیرا که کی به اعمال کفایت می اگر ما باشیم و همین چند آیه شریفه برای اثبات رسیدگ

 در قیامت عمل نقش اول را برای نیکبختی و یا 

 59ص: 

 
 12تا  10اعلی /  -1

 8تا  6الزلزله / -2

 بدبختی انسان دارد. 
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قرار می  دادگاه عدل الهی بر پا خواهد شد اعمال در هر حد و اندازه باشند مورد سنجش

نانهای نصیب گیرند آنجا معلوم می شود که اهل باطل چه زیان بزرگی کرده اند و چه برد جا

 هل حق گردیده است.ا

بدان اشاره  امام علیه السالم از هنگامه سنجش اعمال می گوید که در گذشته به تناسب بحث

 شد.

  (1)«و ذلک یوم یجمع اهلل فیه األولین واآلخرین لنقاش الحساب و جزاء األعمال»

  (2)« وجعل یوم الحشر یوم العرض و السؤال و الحباء و النکال»

سیدگی به رروز قیامت روزی است که خداوند همگان را، از اولین نفر تا آخرین نفر،برای 

 حسابشان و جزای اعمالشان گرد می آورد. 

 . روز عرضه اعمال و بازخواست و پاداش و کیفر قرار داده شده است. روز قیامت،

شدار میدهد تا امام علیه السالم درباره نامه اعمال که توسط فرشتگان الهی نوشته می شود ه

اسخگو حواسمان باشد چیزی از قلم نمی افتد و در هنگامه حساب و سنجش اعمال باید پ

 باشیم. 

و صاحب الشمال یکتب السیئات، ملکا النهار یکتبان عمل  صاحب الیمین یکتب الحسنات»

  (3)« العبد بالنهار و ملکا اللیل یکتبان عمل العبد فی اللیل

 60ص: 
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 28امالی طوسی، ص  -1

 .102نهج البالغه، خطبه  -2

 7؛ نهج البالغه، حکمت ها327، ص5حار، ج ب -3

شته فرشته دست راست کارهای نیک را می نویسد و فرشته دست چپ گناهان را و دو فر

 ند.روز، اعمال روزه بنده را می نویسند و دو فرشته شب اعمال شب او را می نویس

 ره می فرماید: امام علیه السالم به تجسم اعمال نیز اشا

 «« أعمال العباد فی عاجلهم نصب أعینهم فی أجالهم

 کارهایی که بندگان در دنیا انجام میدهند، در آخرت در برابر چشمان آنهاست.

 پلی بر روی جهنم: 

ت البته یکی از حقایق صحنه رستاخیز پلی است که بر روی جهنم کشیده شده و لغزنده اس

 که مومنین واقعی از لغزش آن در امان هستند. 

اید در اگر بخواهد از آن صراط و پل روی جهنم به آسانی عبور کند و واردبهشت شود ب

 دنیا مسیر مستقیم الهی را طی نماید. 

و اعلموا أن مجاز کم علی الصراط و مزالق دحضه و أها ویل ز »مود: امام علیه السالم می فر

 « (1)«هلل و تارات أهواله

ایش و بدانید که گذر شما از صراط است و از لغزشگاه های آن و هراس های الغزیدن ه

 وحشت های پی در پی اش. 
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ه این انسان اعتقاد به امثال صراط که نمونه ای از مراکز هولناک قیامت است سبب میشود ک

گون سرن وگفتار و رفتار خویش را مدیریت کند و کاری نکند که در آن نقطه حساس بلغزد 

 در دوزخ شود. 

 61ص: 

 
 293، ص6رح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج ش -1

ی و اوالد یکی از راههای مهم برای عبور آسان از پل دوزخ قبول والیت امیرالمؤمنین عل

 یمعصوم آن حضرت علیهم السالم است. چون مصداق عینی صراط مستقیم شخص امام عل

 علیه السالم است.. 

  (1)«أنا صراط اهلل المستقیم و عروه الوثقی التی ال انفصام لها»و خود فرمود: 

 صراط مستقیم خدا و دستگیره محکم و ناگسستنی او، من هستم. 

جهنم عبور کنند که در دنیا صراط مستقیم حق تعالی که  کسانی می توانند به راحتی از پل

فاما الصراط »همان والیت ائمه طاهرین است را برگزیده اند که در تعبیر روایی آمده که 

الذی فی الدنیا فهو اإلمام المفروض الطاعه من عرفه فی الدنیا و اقتدی بهداه مر علی الصراط 

  (2)«الذی هو جسر جهنم فی اآلخره

د و از صراط دنیا همان امامی است که اطاعتش واجب است. هر که در دنیا او را بشناس

 کرد.  راهنمایی هایش پیروی کند از صراط آخرت که پلی است بر روی دوزخ عبور خواهد

 بهشت و دوزخ: 
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روردگار پیکی از پایه های مهم اعتقاد به جهان آخرت باور به وجود بهشت و جهنم است. 

ین دو مکان آخر متعال آن قدر به ترسیم این دو مکان متضاد پرداخته تا به ما نشان دهد که ا

 خط هستند. 

 حدود صد و پنجاه آیه در قرآن شریف به صراحت اختصاص به بهشت 

 62ص: 

 
 9، ص 24و ج  70، ص 8، ج . بحار -1

  9، ص 24و ج  70، ص 8ار، ج . بح -2

ان از نعمت و صد آیه به جهتم داده شده و در بعضی از آیات هم نوع بهره برداری اهل ایم

هشت بهای بهشتی و شکنجه و عذاب برای اهل دوزخ تشریح شده است. ابتدا بحث را به 

 آیات و روایات هماره بهشت مقدم بر جهنم مطرح می شود. دهیم زیرا در 

  (1)«و سارعوا إلی مغفره من ربکم و جنه عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقین»

ت و برای اسبه سوی آمرزش پروردگار خود و بهشتی بشتابید که پهنای آن آسمانها و زمین 

 پرهیزکاران آماده شده است. 

ان کنتم زاغبین ال محاله فارغبوا فی جنه عرضها »امام علیه السالم در ذیل همین آیه فرمود: 

  (2)«السماوات و األرض

متوجه بهشتی کنید که پهنای شما که ناگزیر میل و خواهش دارید پس خواهش خود را 

 آسمانها و زمین است.
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 امام علیه السالم از غفلت ما می فرماید: 

  (3)« األ و إنی لم أر کالجنه نام طالبها و ألکالنار نام هاربها»

نند دوزخ ه جوینده اش خواب باشد و نه ماآگاه باشید! من چیزی مانند بهشت ندیده ام ک

 که گریزان از آن در خواب باشد! 

 اندنی است: تعابیر امام الی درباره بهشت به صورت گدهایی است که برای اهل ایمان بیادم

 بهشت برترین هدف است. (4)« ا الجنه أفضل غایه»

 63ص: 

 
 133آل عمران /  -1

 2736غررالحکم /  -2

 28نهج البالغه، خطبه  -3

 غررالحکم -4

 بهشت آرزوی رستگاران است.  (1)«لجنه مال الفائز»

 بهشت سرای امنیت و آسایش است. (2)«لجنه دار األمان» 

 هر نعمتی جز بهشت ناچیز وکوچک است.  (3)« و کل نعی م دون الجنه فهو حقیر»

هرکس جان خود را به چیزی جز نعمت های بهشت (4)«من باع نفسه بغیر الجنه فقد ظلمها»

 بفروشد به آن ستم کرده است. 
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 به بهای بهشت کار نیک و شایسته.  (5)« ثم الجنه العمل الصالح»

ی نعمت علیه السالم جلب توجه می کند عظمت و بزرگ چیزی که از چند کلمات قصار امام

 بهشت است که آن را به خاطر حفظ ارزش ها به انسان می دهند. 

وریم و بدانیم که اوال باید زمینه و شایستگی رفتن به چنین جای بی مثالی را در دنیا فراهم آ

احتیها و تلخ کامیها با ناربا دست خالی و بی عملی ما را بدانجا راهی نیست.و ثانیا اگر در دنیا 

اهد مواجه شدیم و صبوری کردیم حتمأ جایگاهی وجود دارد که محل امن و آسودگی خو

 بود. 

هشت را طالب و ثالثأ هرگاه در این دنیا هدف و آرزویی غیر بهشت برین و نعمتی جز نعمت ب

 د. باشیم حتما به ضرر جبران ناپذیر آن هم جاودانه و همیشگی مبتال خواهیم ش

فتن به بهشت رامام علیه السالم به این سؤال تقریبا همگانی که چه چیزهایی می تواند سبب 

 گردد پاسخ داده است. 

 من جمع فیه ست خصال ما یدع للجنه مطلبا وأل عن النار »

 64ص: 

 
  1غررالحکم/ -1

  2غررالحکم/ -2

 3غرر الحکم/ -3

 4غرر الحکم/  -4
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  4998غررالحکم /  -5

مهربا من عرف اهلل فأطاعه، و عرف الشیطان فعصاه و عرف الحق فاتبعه، و عرف الباطل فاتقاه، 

  (1)«و عرف الدنیا فرفضها، و عرف اآلخره فطلبها

هر کس شش خصلت در او جمع شود به بهشت درآید و از آتش برهدکسی که خدا را 

اسد و پیرویش بشناسد و از او فرمان برد و شیطان را بشناسد و نافرماینش کند و حق را بشن

آخرت را بشناسد  دنیا را بشناسد و دورش افکند و نماید و باطل را بشناسد و از آن بپرهیزد و

ت خویش را و آن طلب نماید. طالبان بهشت طبق فرمایش امام علیه السالم باید درجه معرف

وی با هالکت نسبت به موارد یاد شده باال ببرند زیرا عدم شناخت در شش مورد نامبرده مسا

 و افتادن در مسیر دوزخ است.

رموده تا ابهامی جالب است که امام علیه السالم تمام موارد را به صورت متضاد و روشن بیان ف

 باقی نماند . خدا، شیطان، حق، باطل، دنیا، آخرت. 

می اشاره می امام علیه السالم در بیانی دیگر ضمن بیان درهای ورود به بهشت به موضوع مه

 اه ابدی است: فرماید که شرط اصلی برای ورود به این جایگ

ان للجنه ثمانیه أبواب: باب یدخل منه النبیون و الصدیقون، و باب یدخل منه الشهداء »

والصالحون، و خمسه أبواب یدخل منها سیعتنا و محبونا.. و باب یدخل منه سائر المسلمین 

  (2)«ممن شهد أن الإله إال اهلل و لم یکن فی قلبه مقدار ذره من بع ضنا أهل البیت

 بهشت هشت دروازه دارد: دروازه ای که پیامبران و صدیقان از آن وارد 

 65ص: 
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 339، ص 6 وسائل الشیعه، ج -1

 408خصال صدوق، ص  -2

یگر که دن داخل می شوند و پنج دروازه می شوند، دروازه ای که شهیدان و صالحان از آ

سلمانانی که شیعیان و دوستداران ما از آن وارد می شوند... و یک دروازه دیگر که دیگر م

از آن به  به یگانگی خداگواهی دهند و در دلشان ذرهای دشمنی نسبت به ما خاندان نباشد

 بهشت در می آیند. 

ه طاهرین یت عترت و اهل بیت پیامبر و ائمنتیجه آن که گذرنامه بهشت پذیرش واقعی وال

یت محمد علیهم السالم غالب است و عبور از صراط مجوز می خواهد و جواز عبور قبول وال

 و آل محمد علیهم السالم می باشد. 

 د: و اما آن بزرگوار چه دیدگاهی درباره کیفیت بهشت و نعمتهایموجود در آن دار

وعده داده است چشم بینندگان را خیره می کند در آن بهشتی که خدای تعالی به مؤمنان »

درجاتی است یکی برتر از دیگری و منازلی است یکی باالتر از دیگری. نعمتش از بین رفتنی 

نیست و شادیش به پایان نمی رسد. اقامت کننده در آن کوچ نمی کند و جاویدان در آن 

رگ در امانند و هراسی به دل راه پیر نمی شود و ساکن آن آسیبی نمی بیند. اهل آن از م

نمیدهند زندگی به کام آنهاست. نعمت برایشان پایدار است در جویهایی از آبهایی 

تغییرناپذیر و نهرهایی از شیر که طعمش دگرگون نمی شود و نهرهایی از شراب که 

  (1)«.آشامیدگان از آن لذت می برند
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ود بعضی ممکن است این سؤال برایشان مطرح شود که اولین کسی که وارد بهشت می ش

 کیست؟ پاسخ را از امام علیه السالم دریافت کنند: 

 س ول قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله : أنت أول من یدخل الجنه، فقلت: یا ر»

 66ص: 

 
 65مطالب السؤول، ص  -1

اهلل أدخلها قبلک؟! قال نعم، إنک صاحب لوائی فی اآلخره کما أنک صاحب لوائی فی »

  (1)« الدنیا و حامل اللواء هو المتقدم

هشت می یه و آله به من فرمود: تو نخستین کسی هستی که وارد برسول خدا صلی اهلل عل

ی، تو شود. عرض کردم: ای رسول خدا! آیا پیش از شما وارد بهشت میشوم؟! فرمود: آر

 است.  پرچمدار من در آخرتی، همچنان که در دنیا پرچمدار من هستی و پرچمدار پیشرو

 م چگونه است:اما مسئله دوزخ و دوزخیان از منظر امامعلیه السال

 آتش جهنم پایان کار افراطگران است.  (2)«النار غایه المفرطین»

 در توصیف و بیان کیفیت دوزخ فرمود: 

ها احذروا انارا قعرها بعید و حرها شدید ، و عذابها جدید، دار لیس فیها رحمه، و ال تسمع فی»

 .(3)« دعوه وال تفرج فیها کر به
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است  بترسید از آتشی که ژرفایش ناپیداست و گرمایش سخت و عذابش نو به نو، سرایی

  زدوده نگردد.که در آن رحمتی نباشد و فریاد کمک خواهی شنوده نشود و اندوهی 

چگونه بر آتشی صبر کنم که اگر جرقهای به کره خاکی اندازد همه گیاهانش را بسوزاند و 

: است بهتر علی برای کدام. جابپزد ٫اگر کسی به قله کوهی پناه برد گرمای آن او را در آن

 رحمت از و باشد دوزخ زبان در خود گناهان سبب به یا شدن نشین عرش و بودن خدای نزد

  (4)شده و مغضوب درگاه او ؟!؟ رانده و دور خدا

 67ص: 

 
 173علل الشرایع، ص  -1

  478غررالحکم /  -2

 164، ص15رح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج ش -3

 496امالی صدوق، ص  -4

ویم که خداوند از فرمایش امام علیه السالم استفاده می شود که ما باید گاهی به فکر فرو ر

تشش کره آجای هولناکی را برای مجازات انسانهای بد و نافرمان در نظر گرفته که جرقه 

ر معرض رحمت خاکی را می تواند نابود کند. پس چه بهتر تادیر نشده توبه کنیم و خود را د

 قرار دهیم و از رحمت خدا دور نمانده و مغضوب درگاهش نشویم.  واسعه الهیه

نار شدید کلها، عال لجبها، ساطع لهیها متأ حج سعیرها، »باز از هولناکی آتش دوزخ فرمود: 

  (1)«متغیظ ز فیرها، بعید خمودها، ذاک و قودها متخوف و عیدها
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لود، آتشی است سخت گزنده، امواجش خروشان و بلند، زبانه اش شعله ور خروشش خشم آ

 فشرده شدنش دور و دیر، آتش گیرهاش فروزان و تهدیدش هراس انگیز. 

 امام علیه السالم از باب دلسوز خطاب به ما می فرماید: 

صیبت ید، شما در مبدانید که این پوست نازک را یارای آتش نیست، پس به خود رحم کن

دن یکی از شما ها و گرفتاری های دنیا آتش را آزموده اید آیا دیده اید که وقتی خاری به ب

زاند چگونه می رود، یا به زمین می خورد و خونی می شود و یا شن های داغ پایش را می سو

 بیتابی می کند؟! 

بسترش سنگ و همدمش پس، چگونه خواهد بود اگر میان دو الیه از آتش قرار گیرد وهم

  (2)«شیطان باشد؟!

اسباب  پس از خداوند مهربان مدد جوییم و عرض کنیم بار پروردگارا مارا کمک کند که

 رفتن به چنین مکان هولناکی را فراهم نیاوریم و به 

 68ص: 

 
 9995غررالحکم /  -1

 182نهج البالغه، خطبه  -2

 ماتوفیق ده تا در مسیر بهشت برین تو حرکت کنیم. 

  (1)«لن ینجو من النار اال الترک عملها»امام علیه السالم فرمود: 
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 هرگز از آتش نرهد مگر آن کس که اعمال دوزخی را واگذارد.

 69ص: 

 
 . 7404غررالحکم /  -1

 فروع دین: 

 .نماز:1

و آله است بر  امام علیه السالم بهترین گزینه برای معرفی اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه

ز مورد همین اساس خوب است در این مجموعه دیدگاه و رفتار آن گرامی در فروع دین نی

 مطالعه و بحث و بررسی قرار گیرد. 

ما در  بین اعمالهمه می دانیم که نخستین فروع دین نماز است یعنی همان چیزی که در 

 صدر عنوان نامه اعمال قرار دارد و اولین چیزی است که از آن پرسش میشود.

 امام علیه السالم درباره عظمت نماز می فرمود:: 

  (1)«الصاله حصن من سطوات الشیطانی»

 یورشهای شیطان.  نماز دژی است در برابر

 70ص: 

 
 2214و  2212غررالحکم /  -1
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 (1)« الصاله تستنزل الرحمه»

 نماز رحمت پروردگار را فرود می آورد. 

  (2)« الصاله قربان کل تقی»

 نماز موجب تقرب هر پرهیزکاری به خداست.

  (3)« أوصیکم بالصاله و حفظها، فانها خیر العمل و هی عمود دینکم»

و ستون دین  آن سفارش میکنم، زیرا که نماز بهترین کاراست. شما را به نماز و مواظبت بر

 شماست. 

هر که نماز را با معرفت به حق آن به جای آورد،  (4)،« من أتی الصاله عارفا بحقها غفر له»

 آمرزیده است. 

  (5)« اهلل ما سره أن یرفع رأسه من سجوده لو یعلم المصلی ما یغشاء بین جالل»

دوست ندارد اگر نمازگزار بداند که چه هاله ای از جالل خدا او را فرو می پوشاند، هرگز

 که سر خود را از سجده اش بردارد. 

 (6)« ثیابه و کل شیءحوله یسبح إن اإلنسان إذا کان فی الصاله فإن جسده و»

 میگویند.  انسان هرگاه در نماز باشد، بدن و جامه او و هر آنچه پیرامونش میباشدتسبیح

 71ص: 
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 2214و  2212غررالحکم / -1

  92خصال صدوق، ص -2

 219، ص 82بحار، ج  -3

 628خصال صدوق ص -4

  632خصال صدوق ص -5

  336علل الشرایع، ص  -6

ارد حال خوب دمالحظه فرمودید که چه دیدگاه مثبت و جذابی امام علیه السالم درباره نماز 

این  است مقداری از حاالت آن حضرت را در نماز مورد پژوهش قرار دهیم باشد که در

 رهگذر حال و هوای ما نیز رنگ و بوی نماز موالیمان علیه السالم را بگیرد. 

فرمود: خدمت پدرم رسیدم، مشاهده کردم به جایی از روزی حضرت باقر علیه السالم 

عبادت رسیده که هیچ کس نخواهد رسید. صورتش از شب زنده داری زرد و چشم ها از 

شدت گریه مانند آتشی سرخ گردیده، پیشانی از سجده پینه بسته، پاهای مبارکش به واسطه 

تم خودداری کنم از دیدن آن سراپا ایستادن در نماز ورم کرده است. فرمود من دیگر نتوانس

حال دلم سوخت و شروع به گریه نمودم. در آن موقع پدرم به فکر فرو رفته بود بعد از 

مختصر زمانی متوجه من شد و فرمود: پسر جان یکی از جزوه های عبادت علی بن ابی طالب 

فسرده جزوه علیه السالم را بیاور، جزوه ای را تقدیم کردم. اندکی از آن خواند با خاطری ا

چه کسی « من یقوی علی عباده علی بن ابیطالب علیه السالم»را به زمین گذاشت و فرمود: 

  (1)« قدرت دارد مانند علی علیه السالم خدا را عبادت کند
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ه تلون و تزلزل فقیل له مالک؟ فقال: کان أمیر المؤمنین علیه السالم إذا حضر وقت الصلو»

جاء وقت أمانه عرضها اهلل تعالی علی السموات و األرض و الجبال فابین أن یحملها و حملها 

  (2)« اإلنسان فی ضعفه فال أدری أحسن إذا ما حملت أم أل

 شد امیرالمؤمنین علی علیه السالم بر خود می لرزید. هنگامی که وقت نماز می

 72ص: 

 
 23، ص 11بحار، ج  -1

 17، ص 41بحار، ج  -2

فرمود:  و رنگش تغییر می کرد. به حضرت عرض کردند چرا این حالت را پیدا می کنید می

و کوهها عرضه  خداوند بر آسمانها و زمینآن موقع فرا رسیده تا امانتی را بر دوش کشیم که 

را پذیرفت  داشت و همه از تحمل آن امتناع کردند و ترسیدند ولی انسان در نهایت ضعف آن

 و من نمیدانم که آن امانت را درست حمل می کنم یا خیر؟ 

 یه و آله نشستهعروه بن زبیر میگوید با عده ای از مسلمانان در مسجد رسول خدا صلی اهلل عل

بودرداء بودیم، صحبت از اعمال شرکت کنندگان در جنگ بدر به میان آمد. در این بین ا

ورع و  گفت: آیا می خواهید کسی را به شما معرفی کنم که از همه مردم ثروتی کمتر و

 تقوای بیشتری دارد و در عبادت و بندگی پروردگار سخت کوشاست؟ 

لی بن ابی طالب علیه السالم است، یک گفتند آن شخص کیست؟ گفت: او امیرالمؤمنین ع

شب وارد نخلستانی شدم ناگهان صدای حزین و جانکاهی را شنیدم که با خدای خویش 

الهی کم من موقبه حلمت عن مقابلتها بنقمتک، وکم من جریره »مناجات میکرد و می گفت: 
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ا تکرمت عن کشفها بکرمک، إلهی إن طال فی عصیانک عمری و عظم فی صحف ذنبی فم

پروردگارا چقدر از لغزش های مرا تحمل «أنا مؤمل غیر غفر انک و أل آناراج غیر رضوانک

فرمودی و در مقام انتقام و مقابله برنیامدی و چقدر از جرائم و خطاهایم با کرم و لطف خود 

صرف نظر کردی، خدایا اگر چه عمر من با معصیت و نافرمانی تو طوالنی شده و پرونده ام 

 گناه است، من غیر بخشش و عفو تو را امید ندارم. لبریز از 

 73ص: 

آن چنان مناجات او مرا به خود مشغول کرد که سخت تحت تأثیر آن قرار گرفتم و در 

جستجو جهت شناسایی صاحب صدا برآمدم که ناگاه دیدم صاحب صدا امیرالمؤمنین علی 

ن شدم و نماز و عبادت او را علیه السالم است. نگذاشتم او مرا ببیند پشت درخت ها پنها

مشاهده کردم. مشغول رکوع و سجود بود و دعا می خواند و اشک می ریخت، آن قدر ناله 

و انابه کرد که از صدا افتاد. پیش خود گفتم حتما خسته شده می خواهد استراحت کند وقتی 

تبارک نزدیک رفتم دیدم مثل یک چوبه خشک به کناری افتاد و از خوف و خشیت خداوند 

« إنا هلل و إنا إلیه راجعون»و تعالی جان داده، هر چه او را حرکت دادم حرکتی نکرد. گفتم: 

به خدا قسم علی بن ابی طالب علیه السالم از دنیا رفت. به سرعت خود را به خانه آن حضرت 

رساندم، وضع علی علیه السالم را برای حضرت زهرا علیها سالم شرح دادم، فاطمه علیها 

م فرمود: آبودرداء این کار هر شب علی است او از خوف و خشیت الهی غش کرده و سال

بی تاب شده. گفت مقداری آب تهیه کردم به نخلستان رفتم به صورت موال ریختم، چشمان 

مبارک را باز کرد و به من نگاهی نمود در حالی که اشک میریختم، فرمود:ابودرداء چرا 

طر این حالی که امشب از شما مشاهده کردم، فرمود: ای گریه میکنی؟ عرض کردم به خا

آبادرداء چه حالی خواهی داشت هنگامی که علی را در صحنه قیامت در کنار میزان و محل 
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حسابرسی اعمال ببینی همانجا که مجرمین گرفتار عذاب خواهند شد و مالئکه غالظ و شداد 

 یشگاه پروردگار ایستاده ام. و زبانه های آتش دوزخ مرا به وحشت انداخته و در پ

 فو اهلل مارأیت ذلک إلحد من أصحاب »سپس ابودرداء می گوید: 

 74ص: 

قسم به خدا هیچ یک از اصحاب رسول خدا صل االه علیه و « رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله 

  (1)آله را همانند علی علیه السالم ندیدم.

ژه به نافله شب و بعد از دو نکته از نماز علی علیه السالم ورود پیدا کنیم به نوافل و به وی

فتار و هم اصوال سحرخیزی. معصومین علیهم السالم و در رأس آنها امیرالمؤمنین هم در گ

 در عمل تأکید عجیبی درباره نماز شب داشته اند. 

انا اهل بیت أمرنا أن نطعم الطعام، ونؤدی فی »امام علیه السالم درباره نماز شب می فرماید: 

 (2)«النائبه و نصلی إذا نام الناس

نیم و وقتی کما خاندانی هستیم که دستور داریم اطعام کنیم و در گرفتاری ها بهمردم کمک 

 مردم خفته اند نماز بگزاریم. 

قیام اللیل مصحه للبدن، و مرضاه للرب عزوجل وتعرض للرحمه و تم شک بأخالق »

  (3)«النبیین

عرض م شب زنده داری مایه تندرستی است و خشنودی پروردگار عزوجل و قرار گرفتن در

 رحمت خدا و چنگ آویختن به اخالق پیامبران است. 
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 : امام علیه السالم به مردی که عرض کرد: من از نماز شب محروم شده ام! فرمود

  (4)« أنت رجل قد قیدتک ذنوبک»

 شیده است. تو مردی هستی که گناهانت تو را به بند ک

السالم  در اینجا الزم است تکلیف کسانی که تارک نماز هستند مشخص شودنظر امام علیه

 را در باره نمازهای واجب و ترک آنها جویا شویم. 

 75ص: 

 
 49و  48؛ امالی صدوق، ص 11، ص 41حار، ج ب -1

  142، ص 2محاسن، ج  -2

 143، ص87بحار، ج  -3

 450، ص 3کافی، ج  -4

ما سلککم فی سفر،قالو لم نک بین »وقتی حضرت به تفسیر این آیات می پردازد: 

  (1)«المصلین

ازگزاران از اهل دوزخ سؤال می شود که چه چیز شما را در آتش در آورد؟ گویندکه از نم

 نبودیم. 

تعاهدوا أمر الصاله، و حافظوا علیها، و استکثروا، منها، و تقربوا بها، فإنها »چنین می فرماید: 

ما سلککم »ون إلی جواب آهل النار حین سئلوا: کانت علی المؤمنین کتابه موقوتا. أال تسمع

  (2)؟!« فی سقرأ قالوا لم نک م ن المصلین
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ه خدا تقرب بمراقب نماز باشید و آن را پاس دارید و بسیار به جای آورید و به وسیله آن 

زخیان گوش جویید، زیرا نماز در اوقات معین بر مؤمنان واجب گشته است، آیا به پاسخ دو

 گویند ما از چه چیز شما را به دوزخ کشانید،»فرا نمیدهید که وقتی از آنها پرسیده شود. 

 نبودیم. نمازگزاران 

 . روزه: 2

ن تفاوت که نماز این فریضه همانند نماز در صدر فروع دین و اعمال عبادی ما قرار دارد با ای

نجام داد ارا در هر شرایطی حتی غرق شدن در آب و حتی با گفتن فقط یک اهلل اکبر باید 

نع جزو شروط ااما در سایر فروع دیناستطاعت بدنی و در بعضی آنها استطاعت مالی و نبود مو

 انجام آنها تعیین شده است.

 امام علیه السالم درباره علت وجوب روزه می فرمود: 

 76ص: 

 
 199نهج البالغه، خطبه  -1

 199نهج البالغه، خطبه  -2

 « فرض اهلل الصیام ابتالء إلخالص الخلق»

 ان واجب کرد. خداوند روزه را برای آزمودن اخالص بندگ

ما حرس اهلل عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهده الصیام فی األیام المفروضات، »

  (1)«تسکینا ألطرافهم و تخشیعا ألبصارهم و تذلیال لنفوسهم و تخضیعا لقلوبهم
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روزهای  ؤمن خود را به وسیله نمازها و زکاتها و جدیت در روزه داریخداوند بندگان م

نی واجب )رمضان( برای آرام کردن اعضاء و جوارح آنان و خشوع دیدگانشان و فروت

 جانهایشان و خضوع دلهایشان، حفظ میکند. 

خواب روزه دار، عبادت است، خاموشی او، تسبیح و دعایش »و در فضیلت روزه دار فرمود: 

دعای روزه دار به  (2)«ان للصائم عند إفطاره دعوه و أل ترد»یرفته و عملش، دو چندان پذ

 هنگام افطار از درگاه پروردگار رد نمی شود. 

گر اه دار نکته مهم در روزه داری رسیدن به حکمت روزه است که آن تقواست شخص روز

هدف و  فقط نخورد و نیاشامد و چشم و گوش و زبان و سایر اعضایش در کنترل نباشد به

 مقصد روزه نرسیده است. 

  (3)« کم من صائم لیس له من صیامه إآل الجوع والظمأ»امام علیه السالم می فرمود: 

 بسا روزه داری که از روزه جز گرسنگی و تشنگی نصیبی نمی برد. 

 77ص: 

 
 252مت ها نهج البالغه، حک -1

 76 . الدعوات راوندی، ص -2

 145مت ها نهج البالغه، حک -3

 ند. امام علیه السالم متوقع است که روزه داران حتی فکر گناه هم از آنها سر نز

  (1)« صیام القلب عن الفکر فی اآلثام، أفضل من صیام البطن عن الطعام»
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 روزه دل از اندیشیدن به گناهان، برتر از روزه معده از طعام است. 

روزه تن عبارت است از خودداری با اراده و اختیار ازخوردن غذاها به انگیزه »و باز فرمود: 

از نگهداشتن حواس پنجگانه از دیگر  ترس از کیفر و رغبت به ثواب و روزه نفس عبارت

  (2)« گناهان و خالی کردن دل از همه عوامل بدی

 .خمس: 3

برای  بعضی می گویند که در قرآن فقط یک آیه درباره خمس آمده به آن بعض باید گفت

 دیگر مگر بیش از یک آیه نازل شده است.  وجوب حج و یا روزه و بعضی واجبات

 .. حکم خداوند با یک آیه هم ثابت است و جایی برای شانه خالی کردن وجود ندارد

أسبابها فقد  وو أماما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق »امام علیه السالم می فرماید: 

و وجه  وجه اإلجاره أعلمنا سبحانه ذلک من خمسه أوجه، وجه اإلماره و وجه العماره و

فان هلل خمسه و  و اعلموا أما غنمتم من شی»التجاره و وجه الصدقات فاما وجه اإلماره فقوله 

 فجعل هلل خمس « للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساک ین

 78ص: 

 
 5873غررالحکم /  -1

 89 46غررالحکم /  -2

الغنانم و الخمس یخرج من أربعه وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین و »

 (1)«من المعادن و من الکنوز و من الغوص
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اما  2«حده ل مره واو الخمس من جمیع الما»در بیانی دیگر از امام رضاعلیه السالم آمده 

داوند سبحان آنچه در قرآن از معیشت خالیق ذکر شده و نیز از وسایل آن ما می فهمیم که خ

. 5رت؛ . تجا4. اجاره؛ 3. عمارت؛ 2. امارت؛ 1آنها را در پنج بخش قرار داده است. 

 صدقات. 

ید، خمس آن بدانید هر چه را به غنیمت گرفت»در مورد امارت به این ایه استناد می کنیم 

ابراین خمس بن« )یک پنجم( متعلق است به خدا و رسول و ذی القربی و یتیمان و درماندگان

یاها به غنائم و خمس چیزهایی که از ناحیه مشرکین از معادن و گنج ها و غواصی در در

 دست می آید طبق آیه شریفه اخصاص به پروردگار متعال دارد. 

ه خمس به همه کی الرضا علیه السالم این گونه استفاده شد و از بیان امام هشتم علی بن موس

 اموال یک بار تعلق خواهد گرفت. 

 در که گویند می معصومین٫فقهاء و بزرگان دین با استفاده از آیه شریفه و روایات وارده از

 : شود می واجب خمس چیز هفت

 ه به واسطهجواهری ک5. مال مخلوط به حرام؛ 4. گنج؛ 3. معدن؛ 2.منفعت کسب؛ 1

 غواصی به دست می آید. 

 وو نیز تکلیف کرده اند که خمس باید دو قسمت شود یک قسمت آن سهم سادات است 

 نصف دیگر آن سهم امام علیه السالم که در زمان غیبت امام 

 79ص: 
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  341، ص 6ج  وسائل الشیعه، -1

صرفی که او عصر روحی له الفداء باید به مجتهد جامع الشرایط تحویل داده شود و یا به م

 ت عامه باشد. اجازه میدهد برسانند و احتیاط الزم آن است که او مرجع اعلم و مطلع بر جها

علی علیه  سول اهلل صلی اهلل علیه و آله به امیرالمؤمنینجالب اینجاست که طبق وصیت ر

 السالم قبل از اسالم هم مسئله خمس وجود داشته است: 

یا علی إن عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن أجراها اهلل له فی اإلسالم)إلی أن قال( و 

ن شی فان هلل خمسه و اعلموا أنما غنمتم م»وجد کنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اهلل 

  (1)«اآلیه

این  ای علی عبدالمطلب در زمان جاهلیت سنت خمس را به اجرا در می آورد و خداوند

 سنت را در اسالم نیز به اجرا درآورد تا آنجا که فرمود: 

 وهرگاه گنجی مییافت خمس آن را خارج می کرد و آن تصدق میداد وخداوند تبارک 

 تعالی آیه خمس را نازل فرمود... 

 .زکات: 4

ست ااهمیت این واجب تا حدی است که در قرآن شریف اکثر در کنار نماز توصیه شده 

سالمی اه زیرا که سبب ارتقای قدرت اقتصادی مردم نیازمند می شود و خط فقری در جامع

 باقی نمی ماند و اختالف طبقاتی از بین می رود. 

 80ص: 
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 345، ص 6 وسایل الشیعه، ج -1

 زکات در کالم امام علی این گونه تعریف شده است: 

هد إن اهلل فرض علی أغنیاء الناس فی أموالهم قدر الذی یسع فقراء هم فإن ضاع الفقیر أو أج»

أو عری، فبما یمنع الغنی و إن اهلل عز و جل محاسب األغنیاء فی ذلک یوم القیامه، و معذبهم 

  (1)«عذابا ألیما

کرد، بنابراین،  خداوند در اموال توانگران به اندازه ای که تهیدستان را تأمین کندحقوق فرض

لتش آن است عاگر تهیدست نابود شود یا در راه تأمین معاش خود جان بکند یا برهنه بماند 

نگران را که توانگر از پرداخت حق او دریغ کرده است. خداوند عزوجل در روز قیامت توا

 برای این کار مؤاخذه می کند و آنان را عذابی دردناک می چشاند. 

  (2)«.. الزکاه تسبیتا لل رزقفرض اهلل»و در جای دیگر می فرماید: 

 خداوند زکات را واجب کرد، تا سبب روزی باشد. 

 سپس در گفتار حضرت قرین بودن زکات را در کنار نماز مشاهده میکنیم: 

  (3) «إن الزکاه جعلت مع الصاله قربا نا ألهل اإلسالم»

 ست:. اهمانا زکات به همراه نماز برای نزدیکی مسلمانان به خداوند قرار داده شده 

 امام علیه السالم در ادامه درباره ثمرات پرداخت زکات می فرماید: 

 ردازد کفاره گناهان او و بنابراین، کسی که با رضایت خاطر زکات را بپ
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 81ص: 

 
 .28، ص 96بحار، ج  -1

  252متها نهج البالغه، حک -2

 199به . نهج البالغه، خط -3

شته باشد مایه نگهداریش از آتش باشد. پس نباید کسی دل در پی زکاتی که می پردازد دا

ال در قبال حو مرتبا افسوس خورد، زیرا کسی که آن را از روی بی میلی بپردازد و با این 

در پاداش  آن به بهتر از آن )یعنی بهشت( چشم امید بندد به سنت )پیامبر( نادان است و

 وده و پشیمانی اش طوالنی باشد. مغبون، کارش بیه

حاال باید دید چه کسانی استحقاق گرفتن زکات را دارند، نکته اول آنکه زکات چون جزو 

صدقات واجب است به سادات و نسل رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله نمی رسد و حرام است. 

العاملین علیها و انما الصدقات للفقراء و المساکین و »و مسئله بعد آن که در قرآن آمده 

المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل اهلل و ابن السبیل فریضه من اهلل علیم 

  (1)«حکیم

جز این نیست که صدقات )زکات( برای فقیران است و مسکینان و کارمندان آن و نیز برای 

ردن دل مخالفان و آزاد کردن بردگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران به دست آو

نیازمند و آن فریضه ای است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است.امام علیه السالم در ذیل 

زکات برای کسانی است که نه در کارهای دولتی دستی دارند، نه از »همین آیه می فرماید: 

نه برای تجارت و کسب و کار سرمایه ای و نه در کار مزدوری آگاهی ساخت و ساز سهمی، 
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و توانایی، لذا خداوند در اموال توانگران به اندازه ای که قوت آنان را تأمین و گرفتاریشان 

 را بر طرف نماید، حقی واجب کرده است. خدای سبحان کسانی را که این صدقات 

 82ص: 

 
 60توبه /  -1

نظر امام  (1)« انما الصدقات اآلیه»)زکات( به آنها تعلق میگیرد بر شمرده و فرموده است: 

 علیه السالم در خصوص زکات فطره هم این است: 

  (2)« له بها ما نقص من زکاه ما لهمن آدی زکاه الفطره تمم اهلل»

ست جبران هر که زکات فطره را بدهد، خداوند به سبب آن نکاتی را که از مالش کم شده ا

 کند. 

م السالم به ده و بیان معصومین علیهالزم به ذکر است فقها، عظام با استفاده از آیات قرآن 

 مورد از مواردی که زکات به آنها تعلق می گیرد اشاره دارند. 

 گندم، جو، خرما، کشمش، طال، نقره، شتر، گاو، گوسفند، مال التجاره. 

د مراجعه البته هر کدام آنها حد نصاب مخصوص دارند که باید به رساله های مراجع تقلی

ره مبارکه سو 60شود. مواردی را هم که اشخاص سزاوار گرفتن زکات هستند دقیقا طبق آیه 

 توبه که بدان اشاره رفت در کتاب های فقهی ما تبیین شده است. 

 .حج: 5
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ل حج و وحدت عینی مسلمانان را تجلی می بخشد عمیکی از اعمال عبادی که یکپارچگی 

 است. این کنگره عظیم و با شکوه برای هیچ دینی از ادیان الهی وجود ندارد. 

م عمره مفرده هنگامی که موسم حج فرا می رسد غیر از این که دوره سال مسلمانان برای انجا

 به زیارت خانه خدا می روند یک حرکت جانانه 

 83ص: 

 
  220، ص 6و ج  146، ص 6سائل الشیعه، ج و -1

  220، ص 6و ج  146، ص 6سائل الشیعه، ج و -2

 معنوی از جامعه اسالمی در جهان به نمایش گذاشته می شود. 

امام علیه السالم به خاطر اهمیت این کار مهم در وصیت خود به هنگام شهادت و رفتن از 

  (1)«اهلل، اهلل فی بیت ربکم، ال تخلوه ما بقیتم، فان ه إن ترک لم تناظروا»ود: دنیا می فرم

ه اگر رها شود خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان، تا زنده اید آن را خالی بگذارید ک

 واهید شد.)از عذاب الهی( مهلت داده نخ

این  یعنی ترک حج سبب از هم شکافتن مسلمین و بی حرمت شدن مسلمانان خواهد شد که

 خود عذابی است بزرگ! 

الحاج و »در جای دیگر در مورد کار مهم حجاج و کسانی که به عمره می روندفرمود: 

  (2)«المعتمر و فد اهلل و یحبوه بالمغفره
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 زائر حج و عمره میهمان خداست و خداوند به او آمرزش هدیه می کند. 

کسانی که قادر نیستند در جهاد شرکت کنند امام اال حج را برای آنها توصیه می فرماید: 

  (3)« الحج جهاد کل ضعیف»

نفقه »حج جهاد هر ناتوانی است. و نیز درباره خرج و هزینه کردن در این سفرمی فرماید: 

  (4)«درهم فی الحج تعدل ألف درهم

کند  ثواب یک درهم هزینه کردن در حج با هزار درهم برابری می کند. اگر کسی سؤال

 چه حکمتی برای وجوب حج هست؟ 

بله لالنام... و و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله ق»امام علیه السالم پاسخ می دهند: 

 جعله عالمه لتواضعهم لعظمه و اذغان هم 

 84ص: 

 
 .47نهج البالغه، نامه  -1

  635خصال صدوق، ص  -2

  628خصال صدوق، ص  -3

  630خصال صدوق، ص  -4

  (1)«العزته 
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خانه د و آن خداوند زیارت بیت الحرام خود را که قبلۀ مردمانش کرد، بر شما واجب گردانی

عزت  ورا نشانه ای برای فروتنی مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان به قدرت 

 خویش قرار داد. 

و حج البیت و العمره فإنهما ینفیان الفقر و یکفران »و نیز در حکمت حج و عمره فرمود: 

  (2)«الذنب، ویوجبان ا لجنه

 رفتن وجبم و میکنند پاک را گناهان برند، می بین از را ناداری ہبه جا آوردن حج و عمر

 .شوند می بهشت به

ا به ویژه بعضی هستند بهانه های بی دلیلی برای سفر حج خود می آورند و مشکالت دنیا ر

د با نرفتن ه بدانندر مسائل شخصی با داشتن استطاعت بدنی و مالی مطرح می کنند. این گرو

 به این سفر روحانی رفع مشکل از آنها نخواهد شد. 

من ترک الحج لحاجه من حوائج الدنیا لمیقض حتی لم یقض »امام علیه السالم می فرمود: 

 (3)« ینظر إلی المحلقین

ج ل و نیازی دنیوی ترک کند، تا زمانی که حاجیان از حهر کس حج را به سبب مشک

 برگردند و یا خودش به حج رود نیاز و مشکلش برطرف نشود.

 85ص: 

 
  668امالی طوسی، ص -1

 149. تحف العقول، ص  -2
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 281. ثواب االعمال، ص  -3

 .جهاد:6

ه مخالف و اسالم از زمان طلوع و اشاعه آن توسط رسول مکرم صل االه علیه و آله به جبه

لت دفاعی مسلمانان دشمنان فراوانی داشته و دارد بنابراین باید قانونی وجود داشته باشد که حا

 را در برابر تهاجم دشمنان مشخص نماید و آن قانون جهاد است. 

مورد تعرض  و هر کجا که مورد استقبال مردم قرار گرفتهجهاد در اسالم اکثر دفاعی بوده 

وان آن دشمنان نیز بوده است. بر همین اساس یک حکم کلی را قرآن برای پیامبر و پیر

 حضرت تبیین فرموده است: 

  (1)«یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین و الغلظ علیهم»

 ای پیامبرا با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. 

  (2)« و أعدو الهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو اهلل عدوکم»

 خود را بترسانید.  دشمنان خدا ودشمنانتا آنجا که می توانید نیرو اسبان سواری آماده کنید تا 

  امام علیه السالم جهاد را جزو شریف ترین کارها بعد از قبول اسالم میداند:

ان الجهاد أشرف األعمال بعد اإلسالم، و هو قوام الدین و األجر فیه عظیم مع العزه و المنعه »

  (3)« و هو الکره، فیه الحسنات و البشری بالجنه بعد الشهاده

 همانا جهاد شریف ترین کارها بعد از اسالم است. جهاد مایه پایداری 
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 86ص: 

 
  9تحریم /  -1

 60انفال /  -2

 408، ص1ر الثقلین، ج تفسیر نو -3

 دین است و عالوه بر آن که عزت و اقتدار می آورد اجری بزرگ دارد. 

رسیدن به  جهاد یورش آوردن است. در آن نیکیها و ثوابهاست و نوید به بهشت است بعد از

 شهادت.

  (1)« الجهاد عماد الدین، و منهاج السعداء»د: و نیز فرمو

 جهاد ستون دین و راه روشن نیکبختان است. 

ان اهلل فرض الجهاد وعظمه و جعله نضره ونصره وناصره و اهلل، ما صلحت »و همچنین فرمود: 

  (2)«دنیا و ال دین األبه

قرارش  خداوند جهاد را واجب گردانید و آن را بزرگ داشت و مایه پیروزی و یاور خود

 داد. به خدا سوگند کار دنیا و دین جز با جهاد درست نمی شود. 

المی ین و استقالل کشور اسجهاد از جمله مسائل بزرگ اسالمی است که سبب عزت مسلم

 خواهد شد. همان طور که ترک آن باعث ذلت و بال و گرفتاری می گردد. 

 امام علیه السالم هشدار می دهد که: 
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رغبه عنه ألبسه اهلل ثوب الذل و شمله البالء و دیث بالصغار و القماءه، « یعنی الجهاد»فمن ترکه 

  (3)«الحق منه بتضییع الجهادو أدیل « بال شداد»وضرب علی قلبه باإلشهاب 

 و گرفتاری کسی که به جهاد بی میلی کرده آن را فرو گذارد، خداوند لباس ذلت و ردای بال

 بر او بپوشاند و به خواری و فرومایگی در افتد و بر دلش 

 87ص: 

 
  1346غررالحکم /  -1

  9، ص 11 وسائل الشیعه، ح -2

  27نهج البالغه، خطبه  -3

و به  پرده های گمراهی زده شود و به سبب فروگذاشتن جهاد، حق از او رویگردان شود

 باطل در افتد.

 امر بمعروف و نهی از منکر:  8و 7

ا ردو اصل فراموش شده جامعه اسالمی امر بمعروف و نهی از منکر است. کمتر کسی 

 شاهدیم که به این دو رکن بزرگ فروع دین اهمیت دهد. 

واهد امر خشاید بعضی فکر میکنند این وظیفه قشر خاصی از جامعه است. البته کسی که می 

احکام شرعی  رک منکر باشد و بهبه خوبی ها و نهی از بدیها کند باید خود اهل معروف و تا

که  و چه چیزی معروف و چه چیزی منکر است آگاهی داشته باشد و این باعث نمی شود

 افراد در این مسئولیت بزرگ بی تفاوت باشند. 
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و نهی از  نتیجه آن که هم بروند معارف دین و خوب و بد را بشناسند و هم امر به معروف

 باره این دو اصل پر ارزش می فرمود: منکر کنند. امام علیه السالم در

 (1)« غایه الدین األمر بالمعروف والنهی عن المنکر»

 هدف نهایی دین امر به خوبی و بازداشتن از بدی است.. 

  (2)« قوام الشریعه األمر بالمعروف و النهی عن المنکر»

 قوام شریعت به امر به معروف و نهی از منکر است. 

ف و نهی از همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر بمعرو»و نیز فرمود: 

 منکر نیست، مگر همچون آب دهانی که در دریایی ژرف 

 88ص: 

 
  6372غررالحکم /  -1

  6817غررالحکم /  -2

  (1)« انداخته شود

دا را مشروط خامام علیه السالم با بیان فوق وابسته بودن همه کارهای خوب و جهاد در راه 

منکر تعطیل  به امر بمعروف و نهی از منکر روشن می نماید. چون اگر امر بمعروف و نهی از

ان نمی شود دیگر کسی کار خوب انجام نمی دهد و داوطلب رفتن به جبهه و جنگ با دشمن

 اصل کلید واژه های همه خوبیهایند.  شود. پس این دو
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 امام برای استحکام امور مسلمانان امربمعروف را توصیه می فرماید: 

 (2)« فمَن َأمَرَ بِالمَعرُوِف شََدِّ ظُهُورَ المؤِمنینَ»

 ن را تقویت کرده است. کسی که امر به معروف کند، مسلمانا

 همان طور که اگر نهی از منکر نشود عذاب الهی دامنگیر مردم خواهدشد.. 

انما هلک من کان قبلکم بحیث ما عملوا بین المعاصی ولم ینههم الربانیون واألحبار عن »

  (3)« ذلک، فإنهم لما تمادوا فی المعاصی ترکت بهم العقوبات

ن آنها را منع پیشینیان شما از آن رو هالک گشتند، که گناه میکردند و علما و دانشمندانشا

 مد. آنمی کردند. پس، وقتی در گناهان فرو رفتند عذاب ها و کیفرها بر آنان فرود 

تفاده کرد. حاالت انسان در نهی از منکر متفاوت است. الزم نیست همیشه از قوه قهریه اس

 گاهی حتی کراهت قلبی نشان از نهی از منکر است:

 89ص: 

 
 374مت ها نهج البالغه، حک -1

  31مت ها نهج البالغه، حک -2

 105. الز هد، ص  -3

إذا رأی أحدکم المنکر ولم یستطع أن ینکره بیده و لسانه و انکره »الم فرمود: امام علیه الس

  (1)«بقلبه و علم اهلل صدق ذلک منه، فقد أنکره
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در کند و  هر یک از شما کار زشت را ببیند و نتواند با دست و زبان خویش به آن اعتراض

 ت.دل انکارش کند و خدا بداند که راست می گوید، آن زشتکاری را انکار کرده اس

 راه دیگری را حضرت توصیه می فرماید:

 (2)«أدنَی اإلنکارِ أن تَلقی أهلَ المَعاصی بِوُجوهٍ مُکفَهِرَّهٍ»

ناراحت  کمترین مرتبه نهی از منکر این است که با گنه کاران، با چهره درهم کشیده و

 برخورد کنید.

 . تولی و تبری: 10و 9

ست صلح این درست است که اسالم با هیچ کس در ابتدا سر جنگ و نزاع ندارد و مکتبی ا

اقی می ماند بکته جو و دارای قوانینی برای زندگی مسالمت آمیز با همه مردم جهان اما یک ن

مین را داشته و آنعبارت است از اینکه اگر فرد و یا افرادی سر ستیز و سرکوب اسالم و مسل

د با آنها سازش باشند و با خدا و رسول و دین محمد یا تصمیم به توهین و تخریب بگیرند نبای

 کرد و پیوند دوستی برقرار نمود. 

 (3)«.دو کم أولیاءیا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوی و ع»

 ای اهل ایمان دشمنان من )خدا را( و دشمنان خودتان را دوست قرار 

 90ص: 

 
 4152غررالحکم / -1
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 413، ص 11ج  وسائل الشیعه، -2

 1. ممتحنه / -3

 ندهید. 

تبیین کننده  ک آیه خط مشی ما را در برابر دشمنان اسالم و دین روشن می کند و نیزهمین ی

 قاعده تولی و تبری است. 

در پاسخ سؤال  (1)« اطاعت از خدا و رسول و أولی األمر»امام علیه السالم در تفسیر آیه 

لی که پرسید، کمترین چیزی که بنده ای را گمراه می کند چیست؟ فرمود: سلیم بن قیس هال

 « آن ال یعرف من أمر اهلل بطاعته و فرض و ألیته و جعله حجه فی أرضه و شاهده علی خلقه »

ندگانش بکمترین چیزی که بنده ای را گمراه می کند آن است که حجت و شاهد خدا را بر 

ر مؤمنان؟ عرض کردم اولی األمر چه کسانی هستند ای امی نشناسد. سلیم بن قیس می گوید:

وا اهلل و أطیعو الرسول و یا أیها الذین آمنوا اطیع»فقال: « الذین قرنهم اهلل بنفسه و نببه»فرمود: 

پس آیه، را همانها هستند که خداوند قرین نفس خود و پیامبرش نموده س« أولی األمر منکم

 مر را فرمان برید. ید، خدا را فرمان برید و پیغمبر و واولی االشما که ایمان دار»تالوت کرد. 

طلب مسلیم می گوید: بوسه ای بر سر موالیم زده و به آن گرامی عرض کردم برای من 

رف گردید. روشن شد و گشایش یافتم و هر چه شک و تردید در این زمینه در قلبم بود بر ط

عتشان واجب و استفاده ما از کالم امام بر این شد که اولی األمر در ردیف خدا و رسول اطا

نیم و نسبت دا و رسول را دوست میداریم و از دستوراتشان پیروی می کباید همان طور که خ

 به خدا و رسول تولی داریم و از دشمنانشان تبری میجوییم باید تولی و 
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 91ص: 

 
 . 59. نساء /  -1

تانشان دوست دوس تبری را درباره شخص امام معصوم طال نیز بدون کم و زیاد داشته باشیم با

ر بیانی دو با دشمنانشان و کسانی که از دستوراتشان سرپیچی میکنند دشمن باشیم.حضرت 

 دیگر درباره تبری جستن از افراد ناالیق در پست رهبری می فرماید: 

ال طاعه لمن عصی اهلل و إنما الطاعه هلل و لرسوله و لواله األمر، إنما أمر اهلل بطاعه الرسول ألنه »

صوم مطهر ال یأمر بالمعصیته و إنما أمر بطاعه أولی األمر النهم معصومون مطهرون ال مع

  (1)« یأمرون یمصیه

ر اطاعت جایز نیست از شخص گنه کار اطاعت کردن همانا باید از خدا و رسول و واله ام

مر به اکرد. علت اینکه خداوند امر به اطاعت رسول می کند چون معصوم و طاهر است و 

یرا که آنها زمعصیت نمی کند و نیز جهت آنکه خداوند امر به اطاعت اولی االمر می فرماید 

 ند و هرگز امر به گناه نمی کنند. معصوم و پاکیزه هست

 باید از کسانی که سنت پیامبر را تغییر دادند برائت جست: 

اصبغ بن نباته می گوید که امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمود: چرا عده ای از مردم سنت 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله را تغییر داده و از وصیت آن حضرت عدول می کنند؟ آیا 

  (2)«.ن آن نیستند که عذاب الهی بر آنان نازل شودنگرا

 92ص: 
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 .124تفسیر صافی، ص -1

 217، ص 1اصول کافی، ج  -2
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