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شرط عاشقی ۶

پیشگفتار
بندگی خداوند به درک دستورات الهی است. فهمیدن حکمت است نه علم و 
 عمل بدون درک 

ً
عمل به تنهایی. بندگی واقعی به طاعت الهی است نه صرفا

درستی از حکمت آن. اهمیت و ارزش عمل در نیت باالی طاعت الهی است. 
اینکه انسان فقط عمل صالح انجام دهد؛ عبادت کند و نفهمد عبادت واقعی و 

بندگی درست چیست چه فایده ای دارد؟
فرض کنید کارگری استخدام کرده اید تا در محل خاصی ۳ متر چاه حفر کند. اما 
کارگر به تشخیص خودش چند متر آن طرف تر ۳۰ متر چاه حفر می کند. آیا مزد 
آن زحمت را می دهید؟ چه بسا شاکی هم شوید که اصاًل نباید اینجا چاه یا چاله 

حفر می کردی!
انجام اعمال بندگی هم همین گونه است؛ باید همان جا و همان قدر که خداوند 

فرموده است صورت پذیرد.
و اما نشانی ها را خداوند به وسیلٔه پیامبر� و اهل بیت� به مردم ابالغ کرده 
است. البته در صورت پذیرش طاعت، هم در دستورات پیامبر� و هم امام 
معصوم�، انسان باید از روی فهم، درک و ایمان به دستورات پروردگار عمل 
از بندگی و ایمان  کند. اگر فقط عمل به دستورات بدون داشتن درک درست 
که تا  باشد و اعتقادی درونش نباشد، رنگی از بندگی ندارد. برای همین است 
گناه می کنیم خداوند عذاب نمی دهد و تا عمل صالح انجام می دهیم پاداش 

نمی دهد.
از روی  کند نه  آزادی و استقالل شخصیتی بندگی  خداوند میل دارد انسان در 
که  شرایط پیرامون را قدری  استثمار و تحت فشار. شاید به همین دلیل است 
پیچیده تر طراحی کرده تا انسان لحظه به لحظه و کم کم به فهم و درک بندگی 

خدا برسد. 
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که از سوی  کرد  که می توان انکار  پاداش و عذاب های الهی پنهان است طوری 
خداوند هستند یا حتی هر اتفاق مثبت و منفی زندگی را درس یا تنبیهی از جانب 
خدا دانست. روزبه روز امتحانات الهی پیچیده تر می شوند زیرا هر عصر و روزگاری 

مردم باید امتحان مخصوص خودشان را داشته باشند.
روزگاری امتحان الهی در اعتقاد به پیامبرش بود و روزگاری در اعتقاد مردم به 
جانشین پیامبرش که امام معصوم باشد و روزگاری هم امتحان الهی در باور به 

جانشین امام معصوم است. 
برای هر انسان پاک فطرت و جویای حق، ادله های تاریخی/روایتی و عقلی بر 
حقانیت و تأیید صحت جانشینی امام زمان� کفایت می کند؛ همچنین اثبات 
می کند که تنها راه فهمیدن مسائل شرعی در عصر غیبت همین است و به اختصار 
در این کتاب به عرض می رسد. باشد که مورد رضایت و عنایت حضرت زهرا� 

اولین مدافع والیت و امامت قرار بگیرد.

هدیه به پیشگاه امام زمان�
االحقر حیدرپور /تابستان ۱۳۹۹





1             
آیا پیامبر� حکم مستقیم بر والیت 

امام علی� داده اند؟ 





۱۱ شرط عاشقی

شاید بتوان از جریان کربال و امام حسین� و هزاران کوفی به ظاهر 
شیعه که از امام زمانشان دعوت کردند پیش آن ها برود، این درس را 

گرفت که ما باید دنبال امام زمانمان برویم نه امام زمان به دنبال ما.
خداوند امام زمان� را از چشم ها دور کرد تا ما بفهمیم باید در دل ها و 

ایمان ها پیدایش کنیم. 
اما مسیرش چگونه است؟ 

کافی  آنچه شیعه برای درک و فهم تکالیف و ایمان الزم دارد به اندازه ی 
هم  اهل بیت�  دیگر  و  زمان�  امام  و  است  آمده  روایات  و  آیات  در 
فرموده اند که برای فهم تکالیف دینی و تقویت ایمان به جانشینان ما رجوع 

کنید. 
تاریخ ثابت کرده است که اگر کسی نخواهد از جانشین ولی زمانش تبعیت 
کند، نمی کند حتی اگر ولی زمانت  خود حضرت محمد�  باشد و با مراسم 
باشکوه و متفاوتی مثل غدیر خم شخصی با آن سابقه و با آن جایگاه مثل 

حضرت علی ابن ابی طالب� را معرفی کند.
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کاروان غدیر
کره ی  گرم ترین نقاط  ده سال از هجرت می گذشت و فصل تابستان در یکی از 

زمین فرا رسیده بود. گاهی دما مرز 5۰ درجه ی سانتیگراد را هم رد می کرد.
وسایل رفت وآمد و سفر فقط چهارپایان بودند. بیماری حصبه و آبله نیز شیوع پیدا 
کرده بود. بسیاری از مردم مستقیم یا غیرمستقیم با این بیماری ها دست وپنجه نرم 
می کردند. برخی مبتال شده بودند و برخی دیگر از بستگان و عزیزانشان مراقبت 

می کردند.
ناگهان خبری ناراحت کننده شهر را فرا گرفت. چشمان بسیاری پر از اشک شد و 
دست و پای بسیاری به لرزه افتاد. بغض با تمام توان و قدرتی که داشت، گلو 

را می فشرد. 
 راست است؟! امسال آخرین سال است؟ بعدش چه بالیی سرمان می آید؟ 

ً
واقعا

باور کنیم که امسال، آخرین حج پیامبر� می باشد؟!
بله! آخرین حج پیامبر � نزدیک بود. سال، سال حجةالوداع پیامبر� با 

مردم بود. 
باألخره کاروان پیامبر� مهیای سفر گشت و از مدینه عازم مکه شد. )فاصله ی 

مدینه تا مکه حدود 45۰ کیلومتر می باشد.(
شیوع بیماری آبله و حصبه توفیق همراهی را از بسیاری سلب کرده بود، با این 

وجود، افراد زیادی خودشان را به آخرین کاروان حج پیامبر� رساندند. 
درنهایت کاروان با بیش از نود هزار نفر به سمت مکه حرکت کرد.

خبر حجةالوداع پیامبر به شهرهای دیگر هم رسیده بود. از هر شهری هزاران نفر، 
به هنگام مراسم حج، خودشان را به مکه رساندند و بر این سیل جمعیت، سیل 

دیگری افزوده شد.
مراسم حجاج و زیارت خانه خدا، با شکوه غیر قابل وصفی صورت پذیرفت. در 
حین مراسم پیامبر� توجه خاصی به حضرت علی� داشت که بسیار آشکار 
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بود. درنهایت مراسم حج به پایان رسید و حجاج آماده ی برگشت به سمت دیار 
خود شدند. 

جمعیت بسیار زیادی در راه بازگشت همراه پیامبر� بودند.

واقعه غدیر
که از شهرهای مختلف  کاروان پیامبر� در راه بازگشت، با دیگر همراهانی 
همراه آن ها شده بودند، به مکانی رسیدند که راه های مدینه، مصر و عراق از آنجا 

منشعب می شد و آن منطقه را "جحفه" می گفتند. 
آن روز پنج شنبه هجدهم ذی الّحجةالحرام بود که در کنار برکه ای به نام "غدیرخم" 

جبرئیل امین، آیه ای از جانب خداوند متعال بر پیامبر� نازل کرد: 

ُه 
ّ
ُه َوالَل �تَ

َ
�تَ ِرَسال �غْ

َّ
ل َما �بَ َ�ْل �غَ �غْ ْم �تَ

َ
َك إَِو�غْ ل ّ

َك ِم�غْ َر�بِ �يْ
َ
ل َل اإِ ِ �غ

�غْ
أُ
�غْ َما ا

ّ
ِل ُسوُل �بَ َها الَ�ّ

ُّ �ي
أَ
ا ا �يَ

1 �غَ ِ��ي كَا�غِ
ْ
ْوَم ال �تَ

ْ
ْهِد�ي ال َ ا �ي

َ
َه ل

ّ
�غَّ الَل اِس اإِ

ْ�ِصُمَك ِم�غَ ال�غَّ َ �ي

اى پیامبر! آنچه را از سوى پروردگارت به تو نازل شده است )در مورد والیت و 
جانشینی حضرت علی� اعالم کن و اگر چنین نکنی، رسالت الهی را نرسانده اى 
و )بدان که( خداوند تو را از )شّر( مردم )و کسانی که تحّمل شنیدن این پیام مهم 

را ندارند( حفظ می کنـد. همـانا خـداوند گـروه کافـران را هدایت نمی کنـد.
پیکی  شوند.  جمع  محل  این  در  همگی  می دهند  دستور  گرامی�  رسول 

می فرستند تا آنان که جلوتر رفته اند برگردند و منتظر می شوند بقیه نیز برسند.

۱. سوره مائده. آیه ۶7.
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جمعیت انبوهی جمع شد. با چند صد هزار نفری که از شهرهای دیگر و کشورهای 
مصـر و عراق به آن نود هزار نفر اهل مدینه، ا ضافه شده بودند. جمعیت به 

حدی رسید که تـوان شـمارش افـراد را از راویان گرفتـه بود. 
در کنـار برکه ی غـدیرخـم پنـج درخت بزرگ قـرار داشت و گویـی نشان گر مطلبی 
به مسلمین بودند. پیامبر� کنار همان پنج درخت را برای مهمترین مأموریت 

الهی خود انتخاب می کند.
اصحاب آنجا را جاروب کرده، تمیز نموده و مهیا می کنند.

 مناسبی فراهم می شود.
ً
جایگاه نسبتا

به دستور پیامبر� هیچ کس حق نداشت حتی یک لحظه در آن جایگاه بنشیند. 
روز بسیار گرمی بود. زمین هم در آن منطقه ی کویری و فصل تابستان و نیز اواسط 

روز، بسیار گرم و داغ شده بود.
همهمه و پچ پچ بین مردم زیاد شده بود.

 پیامبـر که مهـربان تـرین خـلق خـداوند با مـردم است و همیشـه با عطوفت خاصی 
با مردم رفتار می کند، چه شده که ساعت هاست ما را زیر این آفتـاب داغ و سـوزان 

نگـه داشتـه است؟ مگر چه اتفاق مهمی قـرار است رخ دهد؟
شایـد پیامبـر� می خـواهند ما را یـاد قیـامت بیـندازند و در سفـر آخـرشـان با مـا از 

آخـرت و قیـامت سـخن بگـویند.
این سؤاالت و صحبت ها در فضا پخش شده و ذهن بسیاری را مشغول خود کرده 

بود.
شرایـط طـوری بـود که مـردها از شـدت حـرارِت گـرمای هـوا و داغـی زمیـن مقـداری 

از عبـای خـود را بـاالی سـر و مقـداری را زیـر پایشـان می گـذاشتنـد. 
گـذاردند. با آن  وقت نمـاز ظـهر فـرا رسیـد، پیامبـر� به جـایگاه رفتـه و نمـاز 

جمـعیت انبـوه، نمـاز جمـاعت باشکـوهی به امـامت پیامبـر� برگـزار شـد.
شـرایط طـوری بـود کـه شـور و حـال حـج را برای جمعیت تداعـی می کرد.
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کنـار آن پنـج  پس از نمـاز، منبـر بلندی با جـهاز شتـران آمـاده شـد و پیامبـر� 
درخت و آن برکـه ی آرام که هر کـدام نشانگـر مطلبـی واضح بودند باالی منبـر رفتـه 
و با صدای بلنـد سخـن گفتنـد. گویـی مالئک آسمان هـم، صدای ایشـان را تقویت 
که حتـی  می کردند. اما نه، صـدا، صدای پیامبـر� بود و تا آخـرین نفـر هـم 

چشـم نمـی دید صـدای بهتـرین خـلق خـداوند می رسید.

خطبه غدیر
پیامبر� خطبه ی مبارک و سرنوشت سازشـان را این گـونه  خـواندند: 

هر ستایش و سپاس از آن خداست و از او یاری می جوییم. به او ایمان 
داشته و بر او توکل می کنیم. از شر نفس و بدی های اعمال به او پناه 
گمراه نمود هدایت گری نیست و آن که را  کس را خداوند  می بریم. آن 
خداوند هدایت فرمود، گمراه گری نیست. شهادت می دهم که معبودی 

جز خداوند نیست و مّحمد بنده و فرستاده ی اوست.
ای مردم! خـداوند لطیف و خبیـر )دانای بر مصالح( به من خبـر داده 
است، عمـر هـر پیامبـری برابـر با نیمـی از عمـر پیامبـر پیش از خـودش 

است. نزدیک است که مـن دعـوت حـق را اجـابت کنم......
و سپس می فرمایند: 

من زودتر از شما به بهشت و نزد حوض کوثر می رسم و شما نیز در آینده، 
کنار همان حوض، بر من وارد خواهید شد. حوضی که از صنعاِء )پایتخت 
یمن( تا ُبصـری )روستایی از توابع دمشق( دامنه ی آن است و جام های 
نقره در آن به بیشماری ستارگان آسمان است. اّما مراقب باشید که پس از 

من با آن دو وجود گرانقدر چگونه رفتار می کنید.
برای مدتی پیامبر� سخن نمی گویند و سکوت مطلق بر آن جمعیت انبوه 
حاکم می شود. شخصی از میان جمع ندا برمی آورد: ای رسول خدا! آن دو وجـود 

ارزشمند چیست؟



فصلاول:آیاپیامبر�حکممستقیمبروالیتامامعلی�دادهاند؟ ۱۶

پیامبر� فرمودند: 
الثقل االکبر کتاب اهّلل عّزوجّل سبب طرفه بیداهّلل عّزوجّل و طرف بایدیکم. 

الثقل االصغر عترتی اهل بیتی.
ثقل اکبر، کتاب خدا می باشد که یک سر آن به دست خدای عزوجل و سر 

دیگر آن دست شماست. آن را محکم نگه داشته تا گمراه نشوید.
ثقل اصغر، عترت و اهل بیت من است. خداوند لطیف و خبیر به من خبر 
داده است که این دو، تا هنگام ورود من نزد حوض از هم جدا نخواهند 
شد و من نیز از پروردگارم خواستم که چنین باشد. بر آن دو پیشی نگیرید 
که هالک می شوید و از آن ها دست برندارید که باز هم هالک می شوید. 
در این لحظه دست علی ابن ابیطالب� را باال گرفت و آن قدر باال برد تا سپیدی 

زیر بغل هر دو نمایان شد و فرمودند:
َمن ُکنُت 

َ
إَن اهّلَل َموالَي و أنا َمولي المؤمنیَن و أنا أولي بهم ِمن أنُفِسِهم ف

َعلّيُ َموالُه...
َ
َموالُه ف

خداوند موالي من و من موالي مؤمنان هستم. من بر آنان از خودشان 
سزاوارتر )صاحب اختیارتر( هستم. هر که من موالي اویم پس این علی 

موالی اوست. این علی موالی اوست. این علی موالی اوست.
 سپس چنین دعا فرمودند:

بار خدایا! هر که او را دوست و یار بود، دوست و یارش باش و هر که او 
را دشمنی کند، دشمن بدارش. هر کس از روی محبت او را بزرگ داشت 
و بر شکوه و شوکتش افزود، تو نیز او را از محبت تعظیم کن و هر که از 
روی بغض او را خوار و حقیر ساخت، تو هم خوار و حقیرش بدار. یاری 
ده هر که او را یاری کند، هر کس او را بی یاور گذاشت یاری اش مکن و 

حق را دائر مدار او قرار بده.
بعد از این دعا وجود پر برکت رسول گرامی� امر فرمودند که این سخنان را 
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حاضرین به غائبین برسانند.
هنوز جمعیت پراکنده نشده بود که امین وحی الهی، جبرئیل، این آیه را فرود آورد:

.
ً
ا �غ ْسلاَم د�ي ُم الاإِ

ُ
ک

َ
�تُ ل �ي ْ�َم�تی َوَر�غ ْم �غِ

ُ
ک �ي

َ
َمْم�تُ َعل �تْ

أ
ْم َوا

ُ
ک �غَ ْم د�ي

ُ
ک

َ
�تُ ل

ْ
ْکَمل

أ
ْوَم ا �ي

ْ
ال

امروز دینتان را برایتان کامل گردانیده و نعمتم را برایتان به اتمام رسانیده ام.۱ 

۱. سوره مائده. آیه ۶7
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زمانی که دستور مستقیم الهی و پیامبرش بر موضوعی مشخص باشد
پس آن دستور یک فریضه و تکلیف واجب می شود و همان طور که در 

دستورات دینی داریم، اگر کسی فرائض الهی مثاًل نماز را که دین مبین اسالم 
 بر آن تأکید کرده است انکار کند از اسالم خارج شده است. در این 

ً
مستقیما

 از 
ً
مورد هم به هر دلیل اگر کسی دستور والیت امیرالمومنین� را که مستقیما

جانب خدا و پیامبرش هست انکار کند، حاال به هر بهانه ای که مثاًل ولی به 
 شرط مسلمانی را رعایت نکرده است.

ً
معنای دوست!!! هست، یقینا

 با کمی عقل و تفکر واضح است که آن همه شرایط خاص و نگه داشتن 
ً
واقعا

مردم در غدیر خم و آن طور ابالغ پیامبر� به این معنا نیست که بفرمایند 
من علی را دوست دارم !!!

اما ای مردم و ای اهل ایمان آیا حق همین دوستی را هم ادا کردند!
با سوزاندن درب منزل دختر پیامبر� و همسر علی� و با شکستن بازوی 

حضرت زهرا� خواستند دستش از دفاع ولی خدا بر مردم قطع شود!؟
و اما دالیل و روایات واضح و معتبری از پیامبر� به استناد کتب معتبر اهل سنت 
و شیعه نسبت به این ادعا که حضرت علی� پس از پیامبر� ولی خدا و 
 فقط دوست پیامبر� موجود است.

ً
امام مسلمین معرفی شده است نه صرفا
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سابقه نمایندگی و جانشینی در ادیان الهی
از ابتـدای خلقت انسان، خـداوند متعـال، به صـورت مـداوم پیامبـرانی را بر روی 
زمیـن جـانشیـن خـود قـرار داده است. پیامبـران الهـی به دو دستـه تقسیم می شدند: 

اولوالعـزم و غیر اولوالعـزم.
تمام پیامبران الهی ۱24 هزار نفر هستند که فقط پنج پیامبـر اولوالعـزم بودند.

تفاوت این پنـج پیامبـر و آن ۱2۳هزار و ۹۹5 پیامبـر دیگر در چیست؟ 
پیامبران الوالعـزم صاحب شریعت بودند اما اغلِب پیامبراِن دیگر، مبلِغ شریعت 

و نیز جانشینان پیامبـر اولوالعـزم قبل خودشان بوده اند.
قـرار بود در میان  کوتاهـی هم  اولوالعـزم برای مدت زمـان  اگر پیامبـران  حتـی 
امتشـان نباشنـد به دستـور خـداوند برای همان مدت کـوتاه هم جـانشین تعیین 
می کردند. مثل حضرت موسی� که در غیبت 4۰ روزه اش هارون� را جانشین 

خود قرار داد.
حاال تصور کنید اگر بعد از پیامبر اسالم� جانشین تعیین نشده باشد، منطقی 

است؟!
کرده اند بلکه  از خود را تعیین  گرامی اسالم� نه تنها جانشین بعد  رسول 
تا جانشین دوازدهم، هم  که حتی  الهی دقیق بوده است  برنامه ریزی  آن قدر 

تعیین شده است.
کتب اهل سنت باب 76 حدیث ۱ جلد ۳  در ینابیع الموَده یکی از معتبرترین 

صفحه 28۱ آمده است:
ابن عبـاس می گـوید روزی یک نفـر یهـودی به نام نؤفـل خـدمت رسـول مبارک 

اسالم� رسید و پس از چند سؤال نسبت به وصی پیامبـر� سؤال کرد که:
هر پیامبـری وصـی داشتـه است و وصـی شما کیست؟

پیامبـر در جواب فرمودند: ان وصی علی ابن ابیطالب� ...
همانا وصی من علی ابن ابیطالب� است و بعد از او فرزندانش حسن� و 
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حسین� و بعد ۹ فرزند حسین�؛ سپس پیامبـر� با درخـواست مـرد یهـودی 
۹ فـرزند حسـین� را نام می برند.

کتاب های معتبر اهل سنت  کتاب اهل بیت� در قرآن و حدیث به نقل از  در 
مانند: "طناب دین" صفحه 28۰ و "فرائدالسمطین" آمده است:

پیامبر� فرموده اند:
برادرم علـی� و آخـرین آن  اّول آن  که  نفـرند  از من دوازده  خـلیفه های بعد 

فرزندم مهـدی� است که زمین را پر از عـدل و داد می کند.
حـدیث معتبـر دیگری موجود می باشد که در اثبـات وجـوب والیت پذیـری حـجت 
را بر همگان تمـام کرده است. به استنـاد این روایت که در کتب معتبر اهل تسنن 

و اهل تشیع آمده است:
هر کس والیت پذیر نباشد و امامت که جانشین پیامبـر� است را قبول نکند، 

اسالم را نپذیرفته است.
ابتـدا مروری بر اسنـاد و کتب می کنیم:

اسنـاد اهل تسنن:
 ۱- مسند احمد جلد 4 صفحه 66. 

 2- ابن ابی الحـدید شرح نهج البالغه جلد 2 صفحه ۱47. 
 ۳- طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه ۱44. 

4- معجـم االوسط طبـرانی جلد ۱ صفحه های ۱75 و 227. 
 5- مسند ابن شیعه جلد ۱5 صفحه ۳8. 

 6- تاریخ کبیر نجاری جلد 6 صفحه های 445 و 2۹4۳.
 7- کشف االسرار جلد 2 صفحـه ۳6. 

 8- تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحـه 5۱7. 
 ۹- شرح المقاصد تفتازایی جلد 2 صفحـه 275.

 و اما اسناد و منابع تشیع که این روایت را نقـل کرده اند:
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۱- االیضـاح صفحـه 75. 
2- االعـالم الـوری جـلد 2 صفحـه 25۳. 

۳- الثـاقب فی المناقب صفحـه 4۹5.
4- بحار االنوار جلد 2۳ صفحـه 76. 

 از کتب و اسناد 
ً
5- الغدیر عالمه امینی جلد ۱۰ صفحه 25. )کتاب الغدیر تماما

معتبر اهل سنت جمع آوری شده است(.
6. وسایل الشیعه ج ۱6 صفحه 246.

روایت زیر، روایت بسیار حساسی است که تنها راه رسیدن به خدا را بیان می کند.
پیامبر اسالم� فرمودند: 

ً
ـة  جـاِهِلّیَ

ً
 إمـاَم َزمـاِنِه مـاَت َمْیَتـة

ْ
ْم َیْعـِرف

َ
َمـْن مـاَت َو ل

کسی که بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد، درواقع به مرگ جاهلیت 
مرده است.

شرح واژه جاهلیت

جاهلیت در معنای

اصطالحی )کنایه از زمان(

لفظی

ابتدا باید واژه ی "جـاهلیت" به صـورت واضـح و کامـل مـورد بررسـی قـرار گیرد تا 
معنـا و مفهـوم این روایت تا حـدی درک شـود.

معنی لفظی:
گاهـی یا ندانسـتن است و در مقـابِل مفهـوم  جـهل از نظـر لغـوی به معنـای نا آ
گاهـی داشـتن و دست یافـتن به واقعیت های  علـم به کار مـی رود. علـم به معنـی آ
خـارج از ذهـن و جـهل به معنـای دست نیافـتن به واقعیت هـای خـارج از ذهـن 

است.
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به این ترتیب به هـر ندانسـتن و نفهمیـدنی جـهل اطـالق نمی شود. برای اینکه به 
کسی جـاهل صـدق کند باید دو نکتـه رعـایت شــود:

گاهی نسبت به آن علم،  ۱- علمی در واقع وجود داشته باشد و در صورت عدم آ
جهل نامیده می شود. مثاًل نسبت به وجود خدای دوم که اصاًل وجود ندارد به 

کسی جاهل نمی گویند.
2- جاهل به کسی گفته می شود که توانایی و شأنیت علم را داشته باشد. حاال 
اگر به هر دلیلی به آن علم دست نیافته باشد جاهل بر آن اطالق می شود. مثاًل 
به دیوار نابینا نمی گویند چون شأنیت دیدن ندارد و یا به حیوان جاهل نمی گویند 

چون نمی تواند علم به دست آورد.
اگر قـائل بر این هستیم که پیامبـر اسالم� تکالیفـی که بر مسلمین آورده است 
از جانب خـداست و اعتقـاد هم داشته باشیم که خـداوند متعـال همه ی جـوانب و 
نکات را سنجیـده و سپـس ابـالغ مـی کند، به این نتیجـه می رسیم که شنـاخت "امام 
زمان" که در تمام کتب معتبـر اهل سنت و شیعه آمده است هم وجود خارجی 

دارد و هم تمام مسلمین شأنیت به دست آوردن آن علم را دارند.
معنای اصطالحـی جـاهلیت:

به دوران قبل از ظهور اسالم دوران جاهلیت گفته شده است و علی القاعده هر 
انسانی که قبل از ظهور اسالم زندگی می کرده مسلمان نبوده است.

گرامی  گـویاتر، از جـانب پیامبـر  که واضـح تر و  روایت دیگری نیز موجـود است 
اسالم� این برداشت و تفسیر را که مطرح کردیم بیان می کند.

عالِم شهیر اهل سنت جناب فخر رازی در کتاب "المسائل الخمسون" طی مسأله 
چهل و هفت نقل کرده است:
پیغمبـر اکرم� فرموده اند: 

1.
ً
 و نصرانیا

ً
َیُمتݚ یهودیا

ݚ
ل
َ
 امـاَم َزماَنه ف

ݚ
ِرف ـم َیعݚ

َ
َمنݚ ٰمـاَت و ل

1. نقل از کتاب دولت موعود. دکرت انصاری
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گـویی همچـون یهـودی و نصـرانی  کسی بمیـرد و امـام زمانش را نشنـاسـد،  اگـر 
جـان سپـرده است.

پس به این نتیجه می رسیم که برای رهایی از مردن در جاهلیت و مسلمان زیستن 
و مسلمان مردن باید نسبت به امام زمان شناخت و معرفت داشت.

که امام دوازدهم در غیبت به سر می برند. بر این  بیش ار 1200 سال است 
کجا باید ایشان را بیابیم  گر شرط مسلمانی شناخت امام زمان باشد از  اساس ا

که بشناسیم و به مرگ جاهلیت نمی ریم ؟

آیا پیامبر� امر محال و غیرممکن را سفارش می کند؟

که امکان رسیدن به آن نباشد، شرط مسلمانی قرار  آیا پیامبر� حکمی 
می دهد؟

انواع شناخت

شناخت دو نوع است

شناخت شخصیتی انسان ها

شناخت شخصی انسان ها

شناخت شخصی یعنی: 
دانستن زمان تولد.	 
چگونه چهـره ای دارد.	 
 قـدش چقدر است.	 
رنگ مویش چیست.	 
و خـالصه به صورت کلی مشخصات ظاهری و شناسنامه ای فـرد می باشد.	 

معمواًل برای افـراد جـامعه دانسـتن شنـاخـت شخصـی افـراد مشهـورتر و باالتر از 
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خودشان لذت بخش است. اما باید توجه داشته باشیم، اصل شنـاخت و معرفتـی 
کدام شناخت می باشد تا بتوانیم مسلمان  که مورد نظر پیامبـر� بوده است 

زندگی کنیم و مسلمان از دنیا برویم؟
چه بسا یکی از دالیل مهم غیبت هم فهماندن همین مطلب به شیعیان باشد که 

به دنبال ظاهر فیزیکی و جسمانی امـامتان نباشید.
مگر در جریان کربال مسلمانان امام زمانشان را نمی دیدند؟ مگر افرادی نبودند 
کرده و بسیار مورد توجـه  که دیده باشند امام حسین� بر دامان پیامبـر رشد 
پیامبـر اسالم� بوده است؟ آنان با علم به همین موضوع تیـغ بر امام زمانشان 

کشیدند.
بله، آنـان نسبت به شناخـت شخصـی امـام زمـانشـان عالـم بودند ولی نسبت به 

شناخت شخصیتی امام زمانشان، جاهل.
و اما شناخت شخصیتی:

شنـاخت نسبت به درک جـایگاه امام، قدرت و اختیـارات او در عالـم هستی است. 
چنین شناختی است که انسان را از مرگ جاهلیت نجات می دهد.

اگر بخواهیم در قالب مثال توضیح دهیم، چنین مثالی را می آوریم:
کنید در یک میهمـانی به هر علتی یکی از میهمـانان حـالت اورژانس و  فـرض 
که نیاز فوری به حضور پزشک است. شخصی بسیار خوش  اظطرار پیدا می کند 
سیما و خوش اخالق هم در همان میهمانی حضور دارد که از قضا همان شخص 

پزشک حـاذقی است.
کنند و هر چه  اگر ندانند که او چنین توانایی ای دارد آیا می توانند به او اعتماد 

دستور می دهد را برای حفظ جان آن بیمار انجام دهند؟
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خاطره یک پزشک جراح
خـاطره ای از یک پزشک در یک حـادثه شاید حـس ملموس تری را به شما القـا کنـد.
با اتومبیل مشکی گرون قیمتم از بیمارستان به سمت منزل در حرکت بودم که 

ناگهان با صحنه ی تصادفی مواجـه شدم.

کمکی از دستم  از اتومبیل پیاده شدم و به سمت محل تصادف رفتم تا اگر 

برمی آید انجام دهم. وقتی به باالی سـر یکی از مجروحان رسیدم با صحنه ی 

دلخراشی مواجه شدم. فرد مصدوم به شدت از ناحیه ی سر و صورت زخمی 

ناگهان متوجه شدم خیلی سخت نفس  شده بود و خونریزی زیادی داشت. 

می کشد و کم کم نفسش  در حال قطع شدن بود. تشخیص من به عنوان یک 

گلویش،  که به احتمال زیاد خونریزی داخلی هم دارد و داخل  جراح این بود 

در محل تقاطع مجرای تنفسی، مقداری خون جمع شده است که با توجه به 

بیهوشی مصدوم نمی تواند خون ها را از داخل گلویش بیرون بیاورد.

در این لحظه سریع از داخل اتومبیلم یک چاقوی کوچک و یک لوله ی خودکار 

آوردم تا گلوی مصدوم را سوراخ کرده و لوله ی خودکار را در مجرای تنفسی اش 

بگذارم تا زمانی که آمبوالنس می رسد بتواند نفس بکشد و زنده بماند.

این تنها راه در آن لحظه ی حساس بود تا مصدوم زنده بماند. ولی در عین 

و  می رانند!  فیزیکی  برخورد  و  بی احترامی  با  مرا  مصدوم  همراهان  ناباوری 

درنهایت عدم اطالع آنها از اینکه من یک پزشک جراح هستم باعث می شود تا 

مصدومشان فوت کند.
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معما چو حل گشت آسان شود.
قرن ها پیش امتحان الهی برای مردم فقط این بود که به خدا ایمان 

 برای مردم امروز تکرار 
ً
بیاورند و پیامبرش را قبول کنند. اگر این امتحان عینا

شود، با این همه روشنگری و درس های مختلف از تاریخ و رشد علمی بشر، 
ایمان  و  باور  امتحان  امروز   

ً
یقینا پس  است.  واضح  و  ندارد  دیگر سختی 

که برای مردم قبل باور خدا و  به  ولی خدا نباید راحت باشد؛ همان طور 
پیامبرش راحت نبود.

روش تربیتی خدا در رشد شخصیت انسان و عدالت خداوند این است که هر 
زمانی معمای خاص خودش را داشته باشد.
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تناسب عدالت خداوند برای تمام اعصار
کائنات و عالم هستی در سطح پایینی بود.  روزگاری سطح درک و فهم بشـر از 
همین که قدرتی را نمی دیدند ولی به عنوان خدا قبول کردند، خود به تنهایی، 

ایمان و تقوای باالیی را می طلبید.
در آن دوران مردم چنین اکتشافات و اختراعاتی را ندیده و درک نکرده بودند. 
مثاًل امروزه به راحتی، برای اثبات قدرتی که از دیوارها عبور می کند مثال واضحی 
داریم. )امواج موبایل و رادیو و...( و مثال های دیگر که امروزه شاهد آن هستیم.
بزرگتـرین امتحـان الهـی در آن دوران باور وجـود خـدا و شنـاخت پیامبـرش بود و 

همچنین قبـول پیامبـرش به عنـوان اینـکه جـانشین خـدا بر روی زمین است.
عدالت خداوند حکم می کند که امتحان الهی بر اساس توانایی های افراد باشد: 

الیکلف اهّلل اال وسعها.
و  سختی  به  الهی  بزرگ  پیامبران  وقتی  که  است  مطلب  این  بر  گواه  تاریخ، 
معجزات متعدد مردم را به توحید و یگانه پرستی هدایت نمودند، پس از آنکه از 
میان مردم رفته و امورات و حوایج دینی مردم را به پیامبـران جانشین خود واگذار 
کردند، آن دسته از مردم که برای انحراف به دنبال بهانه و دلیلی بوده اند خیلی 
زود از آن پیامبـر جانشین سرپیچی کردند که نمونه های آن بسیار است و در اینجا 

دو نمـونه بزرگش را مطرح می کنیم:
۱- امت حضـرت موسـی� 

 حضـرت موسی� او را 
ً
که رسما آنها در مـدت غیبت چهـل روزه اش از هارون 

به عنوان جانشین خودش معرفی کرده بود، سرپیچی می کنند و گوساله پرست 
می شوند.

2- امت حضـرت سلیمـان� 
ایشان حکومتـی بی مثـال در تاریخ تأسیس کرد. شیاطین جنی و انسی را شکست 
داد. سال های طوالنی زحمات فراوان کشید و حکومت الهی در زمین پایه گذاری 
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کرد تا مردم و بشـر طعـم شیـرین عـدالت و دین محوری را در جامعه بچشند. بعد 
از آن "عـاصف" را به عنوان جـانشین و پیامبـر و پادشاه مردم معـرفی کرد. اما با 
بی بصیرتی َخـواص و هواپرستی برخی از بزرگان قـوم که سرپیچی کرده و مردم نیز 
سوار بر موج آنها سرپیچی کردند، شاهد تضعیف و نابودی این حکومت مقتدر 

هستیم.
می توان گفت که اگر ادیان الهی در طول تاریخ به موفقیت بزرگی دست نیافته اند 
که مردم   به گمراهی کشیده شده اند، به همین علت بوده است 

ً
و مردم مکررا

موضوع جانشین و قائم مقام را جدی نگرفته اند.
 یک سوال؟

پس چرا شیعیان که مسأله ی جانشین را قبول کردند، به موفقیت های چشمگیری 
دست نیافته اند؟

 متأسفانه این موضوع نیز در بین شیعیان به گونه ی دیگری خودنمایی می کند!!!
کامل و درست، مسأله ی جانشین را درک می کردند و  اگر شیعیان هم، به طور 

می فهمیدند، به موفقیت های بزرگی دست پیدا می کردند.
که باید از جانشین امام زمانشان تبعیت می کردند،  شیعیان در مواقع حساس 

نکردند و اهمیت موضوع را خیلی نفهمیدند.
در تاریخ شیعه این موضوع را می بینیم که شرایطی پیش آمده تا حکومت شیعه 
تأسیس شود ولی به علت عدم شناخت، باور و تبعیت شیعیان، چنین اتفاق 

مهمی روی نداده است.
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آماده کردن شیعیان برای غیبت کبری
امام حسن عسکری� قسمت زیادی از عمر مبارکشان را در زندان و بازداشت 
خـانگی به سـر بردند. ارتباطشان با شیعیان، به صورت مستقیم، قطـع شده بود و 

از طـریق نمـایندگان امـام احـکام و توصیه ها به شیعیان می رسید. 
پس از به شهـادت رسیدن ایشـان و به امـامت رسیدن حضـرت محمد بن الحسن 
عسکری المهـدی�، امام دوازدهم، بر پیکر مبـارک پدرشان نمـاز گذاردند و از 

همان ابتدا در غیبت به سـر می بردند و توسط نائب با شیعیان ارتباط داشتند. 

غیبت امام زمان� به دو بخش تقسیم می شود:

غیبت

کربی

صغری

به دو علت این دو غیبت به صغری و کبری نامگذاری شده است:
از لحاظ نحوه و کیفیت غیبت

در غیبت صغری کیفیت غیبت کوچکتر و به عبارتی سبک تر از غیبت کبری بود. 
به این معنا که امام به صورت مطلق غیر قابل ارتباط نبود و توسط چهار نائب 
که توسط خودشان مشخص شدند با شیعیان ارتباط داشتند. ولی در غیبت کبری 

همین ارتباط هم قطع شد و غیبت به صورت کامل رخ داد.
چنان که امام زمان� در توقیعی فرمودند:

   ....... و زمان غیبت کامل من فرا رسیده است...........
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از لحاظ زمانی
کبری بسیار بلندتر از غیبت  کوتاه بوده است و زمان غیبت  زمان غیبت صغری 
صغری است. می توان این طور برداشت کرد که غیبت صغری، آمادگی شیعیان 

برای غیبت کبری بود.
و اما کیفیت غیبت صغری:

در زمان غیبت صغری چهار نائب توسط امام مشخص گردید تا مرجع شیعیان 
باشند و حوائج و سؤاالت شیعیان توسط این چهار نائب برطرف شود.

نام های نواب خاص 
۱-اولین آن ها عثمـان بن سعید العمـری االسـدی که برای سـه امـام نیابت کرده 

بود.
2-محمد ابن عثمان الَعمـری که فرزند نائب اول هم هست.     

این دو نائب از سال 26۰ تا ۳۰5 هجـری قمری انجـام وظیفـه نمـودند و مرجـع 
شیعیان بودند که سـهم پدر 2۰ سـال بوده است.

۳-ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی از سال ۳۰5 تا سال ۳26.
4-ابوالحسن علی بن محمد از سال ۳26 تا سال ۳2۹.

محل نیابت هر چهار بزرگوار شهر بغداد بوده است و در همان جا مدفون شده اند.
امام�  جانب  از  پنجمی  نائب  دیگر  کرد  فوت  چهارم  نائب  اینکه  از  بعد 

معرفی نشد.
سه نائب قبلی از جانب امام زمان� توسط توقیع )نامه( نائب بعدی را به 
مردم معرفی می کردند اما، امام زمان� به دست نائب چهارم یک قانون و 

تکلیف جدید را بر شیعیان ابالغ می فرمایند:
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حکم امام زمان� به شیعیان برای زمان غیبت کبری
»و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا 

حجة اهّلل علیهم.«
اما وقایعی که رخ خواهد داد و مسائل مستحدثه، پس در مورد آنها به راویان 
احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان 

هستم.

آماده کردن شیعیان برای شرایط ظهور
دوران غیبت را می توان آموزش شیعیان برای شرایط پس از ظهور نامید؛ برای 
شرایطی که قرار است یک حکومت جهانی توسط امام شیعیان تأسیس و تشکیل 

شود. 
در عصر ظهور، هر منطقه ای که امام زمان� به آن اشراف پیدا می کنند و در 
حاکمیت خویش قرار می دهند، پس از ایشان باید توسط نماینده و جانشین وی 

مدیریت شود و امام به دیگر مناطق جهان سفر و یا لشگرکشی کنند.
جهان  سراسر  در  دنیا  بزرگ  سازمان های  و  شرکت ها  که  هستیم  شاهد  امروزه 
نمایندگی و شعبه ای دایر کرده اند. چرا که با داشتن یک مرکز، در یک نقطه از 
کرد. هم ُبعد  کنندگان و نیازهای مردم را برطرف  دنیا، نمی توان تمام مراجعه 
جغرافیایی و هم عدم وقت کافی برای پاسخگویی به همه ی مراجعه کنندگان 
باعث می شود که عماًل نتوان نیاز همه ی مخاطبان را به طور کامل و صحیح، در 

یک مرکز و توسط یک نفر برطرف کرد.
کمپانی هر چه بزرگتر  کردن سیستم می گویند و یک شرکت یا  کار  به این سبک 
و پرمخاطب تر باشد باید نمایندگی های بیشتر و سیستم دقیق تری در دنیا داشته 
باشد تا هر کدام از مخاطبان خود را در هر کجا از دنیا به خوبی تحت پوشش 

قرار دهد.
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در این لحظه یک نکته را باید مورد توجه قرار داد:
عقل سلیم حکم می کند، در مکان و محلی که یک شرکت یا کمپانی نمایندگی 
تأسیس می کند، مخاطبان درخواست و نیازی داشته باشند و همچنین به نمایندگی 

آن شرکت اعتماد کنند.
کمپانی یا شرکت بزرگ، برای اینکه مخاطبانش دچار کالهبرداری یا اشتباه  یک 
که در هر  نشوند، شاخصه ها و نکاتی را برای نمایندگی های خود وضع می کند 

کجای دنیا طبق همان استانداردها نمایندگی هایش شناسایی شود.
نسبت به مسأله ی نمایندگی و جانشینی امام زمان� هم، یک سری شاخصه ها 
و نکاتی از جانب ایشان بیان شده است که اگر کسی از ایمان و تقوا برخوردار 
 قدرت 

ً
باشد، حتما امام زمان�  یافتن جانشین  به دنبال  که  زمانی  باشد، 

تشخیص درست را خواهد داشت که نماینده ی امام زمانش را بیابد. اما اگر هوای 
نفس، دنیاطلبی و صفات رذیله در انسان باشد، حتی اگر امام زمان� هم به 

طور مستقیم جانشین تعیین کند ممکن است قبول نکرده و سرپیچی کنیم.
در وقایع و رویدادهای پس از ظهور می خوانیم:

او )حضـرت مهدی�( پس از ظهور و بیعت گرفتن از تمام مردم مکه با ده هزار 
به عالوه ی سیصد و سیزده تن دیگر، از مکه خارج می شود و حاکمی از جانب 

خود بر مکه می گمارد. 
کمی با مکه دارد. در آن مکان خبر  که فاصله ی  به مکانی به نام ُمّر می رسد 
کشندگان  قتل جانشین امام� به ایشان می رسد. پس به مکه برمی گردد و 

نماینده ی خود را قصاص می کند و اهل مکه با خضوع و تواضع می گویند: 
ای مهدی آل محمد� "التوبه التوبه". 

پس امام مردم را موعظه می کند و از عقوبت معاصی و مخالفت با امام بر حذر 
می دارد و دوباره خلیفه ای )جانشین( در مکه می گمارد و بیرون می رود و باز پس 
از مدتی کوتاه اهل مکه جانشین امام را دوباره می کشند که در این هنگام، امام 
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گروهی از یاران خود را به مکه می فرستد و دستور می دهد هر که ایمان ندارد را 
بکشید.۱

 قیام مسلم ابن عقیل 
کربال و وقایع روز عاشورا بزرگترین علت در رخ دادن آن  در جریان رویدادهای 
مصائب، همین شک در اطاعت از نائب و جانشین امام بود و شیعیان را هم از 
تشکیل حکومت الهی محروم کرد. حاال این شک چه از روی هوای نفس باشد و 
چه از روی بی بصیرتی، اثر وضعی خودش را می گذارد. مثل آنجایی که مسلم ابن 
عقیل برای جلوگیری از ستم و کشته شدن )هانی بن عروة( حکم به قیام کرد و 
برخی از بزرگان شیعه قیام کردن بدون حکم مستقیم امام را مکروه خواندند و از 

قیام نماینده ی امام زمانشان حمایت نکردند.
کسانی مثل سلیمان ُصَرد ُخزاعی که از فقهای بزرگ شیعه در آن زمان بود و باعث 
شدند بسیاری از مردم هم دچار تشکیک شوند و نماینده ی امام در همان شهری 
که هزاران نامه و دعوت نامه برای امام زمانشان فرستاده شد غریبانه به شهادت 

رسید و در کربال شد آنچه که نباید می شد!!!

ح شد قبول جانشین و نماینده ی امام بیشتر از آنکه  که مطر با این اوصاف 
معرفی مستقیم امام را بخواهد بصیرت و ایمان شیعیان را می طلبد.

1. کتاب مهدی منتظر به نقل از: معجم احادیث االمام المهدی عج 27/5 ح ۱45۳ و بحار االنوار ۳42/52 
ب 27 ح ۹۱ 
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تا به اینجا همه چیز قبول. 
اینکه امام زمان� طبق سنت پیامبر اسالم و پیامبران پیشین، برای 

مردم جانشین مشخص کرده است.
اینکه به دستور امام زمان� به راویان احادیث مراجعه کنیم هم قبول ولی 
با وجود اینکه تعداد زیادی ادعای روایت گری حدیث می کنند و به اصطالح، 
آیا همه ی آنان مورد  خود را جانشین عام امام زمان� جلوه می دهند، 

وثوق و حجت هستند؟
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کرد و امید به رضایت امام زمان�  آیا به هر راوی حدیثی می توان اعتماد 
داشت؟ 

جواب:
اّدعای  پیامبران هم شیادانی  زمان خود  در  نیست.  این طور   

ً
نه. قطعا  

ً
مسلما

پیامبری می کردند و در زمان أئمه ی اطهار� هم، کسانی به کذب اّدعای امامت 
که امام  کبری هم نفرات زیادی مدعی شده اند  کردند و حتی در مدت غیبت 

دوازدهم هستند.
ادعای نیابت امام زمان� آن قدر اتفاق افتاده است که قابل شمارش نیست. 
هم ادعای نیابت خاص از امام زمان� مطرح شده است و هم ادعای نیابت 

عام.
نمونه ای از ادعای دروغ نسبت به نیابت خاص حضرت:

که توقع داشت امام� او را نائب چهارم قرار  ج 
ّ

شخصی به نام منصور حال
دهد، وقتی به آرزویش که از روی هوای نفس بود نرسید، به دروغ خود را نائب 
امام زمان� معرفی کرد. جالب اینکه با توجه به اینکه نماینده ی امام� با 
یک معرفی مخصوص توسط نماینده ی قبلی مدعی نیابت از امام زمان� بود 
ولی برخی از شیعیان دچار اشتباه  شدند و عده ی قابل توجهی به او ایمان  آوردند.
 منصور حالج بعد هم که ادعا می کند من "خود امام زمانم" باز هم عده ی قابل 

توجهی به او ایمان می آورند.
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چگونه در عصر غیبت، نماینده و جانشین امام زمان� را تشخیص دهیم؟
۱- تقوا پیشگی خودمان.

2- بودن ویژگی های مخصوص جانشین در مدعی جانشین امام زمان �.

قانون اول:  تقوا پیشگی خودمان
خداوند متعال در کائنات و طبیعت یک نوع انرژی خاص برای رسیدن به موفقیت 
که وجود این انرژی خارق العاده مورد اتفاق علمای بزرگ دین و  آفریده است 

دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان دنیا ست.
قانون جذب 

قانون جذب از این قرار است که اگر کسی در درونش به مسأله ای و حقیقتی باور 
و اعتقاد داشته باشد قفل های رسیدن به آن را با انرژی قدرت جذب، یکی پس 

از دیگری باز می کند.
که  کنیم  کامل به دین، نمی توانیم ادعا  ما بدون باور و اعتقاد راسخ درونی و 

جانشین حقیقی امام زمان� را قبول داریم و از او تبعیت می کنیم.
برای شخصی که عشق و عالقه به انجام تکالیف الهی ندارد، طبیعی است که به 
بهانه های مختلف جانشین حقیقی امام� را قبول نکند، چرا که در حقیقت 
دستور  همان  که  امام�،  دستور  مطابق  را  اعمالش  کند  سعی  نمی خواهد 

خداست، انجام دهد.
چطور می شود شخصی در دل گناه، دشمنان دین و کفار ستمگر را دوست داشته 

باشد و بعد مدعی اطاعت از امام زمانش شود که اگر بود ...
به طور مثال:

و  کفر  بالد  مدیریتی  رویکرد  و  روش  که  می بینیم  مذهبیون  بین  در  را  افرادی 
و جنایت  آشکارا فسق  و  کرده  اسالم دشمنی  با  علنی  به طور  که  کشورهایی 
که کشور ما هم به سبک آن ها  می کنند را، قبول دارند و تمایل نشان می دهند 

مدیریت شود!
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 آن ها مخالف نظر امام زمان� حکومت داری 
ً
که یقینا آیا این واضح نیست 

می کنند؟
مرجع دینی و زاهد و متقی بزرگ تاریخ آیت اهّلل بهجت )رضوان اهّلل(می فرمایند:

»شما به آنچه می دانید عمل کنید؛ خداوند آنچه بر شما معلوم نیست را آشکار 
می کند.«

آیا ما به همین مواردی که می دانیم مورد رضایت امام زمان� هست، عمل 
می کنیم و اعتقاد داریم؟

آیا همان اندازه که سبک و روش کار اهل بیت� را متوجه شده ایم، به آن ایمان 
و اعتقاد هم داریم؟

فکر و ذهن انسان هم باید تقوا داشته باشد تا حجاب ها کنار برود.
که باور راسخ به اعتقادات مذهبی  زمانی به ما شیعه ی باتقوا اطالق می شود 
داشته باشیم. اگر از درون با شک و تردید، میل به گمراهی و گناه زندگی کنیم 

چطور می توانیم توقع داشته باشیم راه سعادت و خوشبختی را بیابیم.
که آیا  باید مواظب حیله های شیطانی بوده و به این نکته توجه داشته باشیم 
که با استانداردهای ما سازگار باشد و یا باید امام  به دنبال امام زمانی هستیم 

زمان� را بیابیم تا استانداردهای خودمان را به تأیید ایشان برسانیم؟
و  معجزات  دیدن  با  که حتی  اشخاصی هستند  زمان�  امام  از ظهور  پس 

کرامات ایشان باز هم امام را منکر می شوند.
هم سالیق  زمان�  امام  جانشین  انتخاب  در  که  باشیم  داشته  دقت  باید 
شخصی ذره ای خودنمایی نکند و مطمئن باشیم که از روی منطق و دلیل شرعی 

بررسی می کنیم و نظر می دهیم.
که  تاریخ پر از موارد عبرت انگیزی درطول امامت اهل بیت علیهم السالم است 
و  زمان  امام  همراهی  از  نظرات شخصی،  و  ورود سالیق  دلیل  به  پیروانشان 

جانشین امام زمانشان خودداری کرده اند:
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۱-خواجه ربیع:
او از سرداران سپاه حضـرت علی� بود و در جنگ جمل دچار شک و تردید 
کشیده و دست به تیغ و  که جلوی امام زمانش صف  که آیا لشکری  می شود، 

شمشیرشده اند، ناحق هستند؟ 
زمانی که موضوع را با حضرت در میان می گذارد و می گوید این طرف شمایید که 
 بر حقید ولی آن طرف هم عایشه همسـر پیامبـر و طلحه و زبیر صحابه بزرگ 

ً
یقینا

پیامبر هستند که نمی توانم با آنها وارد جنگ شوم.
درنهایت حضرت به او لطف می کند و حکم فرمانداری مرو )خراسان( را به او 

می دهد. تا در آن حوالی نباشد.
2- سلیمان صرد خزاعی:

الف- زمان امیرالمؤمنین� درجنگ جمل امام زمانش را همراهی نمی کند.
ب- زمان امام حسن� نسبت به صلح امام زمانش با معاویه ی لعین به امام 

زمانش توهین کرده و می گوید: یا مذل المؤمنین
امام زمانش در محاصره دشمن بود  که  ج- زمان امام حسین� آن روزهایی 

نسبت به رفتن به کربال دچار تعلل و تشکیک می شود. 
این  با  سلیمان  بود.  مسلم  قیام  در  سلیمان  سلیقه گرایی  شاه برگ  اما  و  د- 
سلیقه گرایی و مدل خاصش نسبت به تبعیت از جانشین امام زمان� خسارت 

سنگینی به تشیع می زند.
سلیمان به جای حمایت از قیام مسلم ابن عقیل، سفیر و نماینده ی مستقیم امام 
زمانش، سکوت می کند و این قیام را حمایت و تأیید نمی کند. درنهایت همین 
امر، ریشه ی اصلی در شکست قیام مسلم ابن عقیل، نماینده ی رسمی امام زمان 

آن عصر شیعیان می شود.
هـ- در زمان امام سجاد� هم دوباره خودسرانه و بدون اجازه از امام زمانش 
تصمیمی می گیرد و با گروهی از شیعیان برای انتقام و خون خواهی امام حسین� 
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قیام می کند و چهار هزار شیعه را به همراه خودش به کشتن می دهد. 
۳-مختار ثقفی:

در زمان امام حسن مجتبی� بر خالف سلیمان، ابتدا که امام با معاویه در حال 
 با شکست مواجه 

ً
جنگ بود با این استدالل شخصی که جنگ نابرابر است و یقینا

می شود امام زمانش را درجنگ همراهی نمی کند.
4- و...و...و...

به طور یقین و از روی عقل و استدالل به تاریخ می بینیم و متوجه می شویم که 
 روحیه ی والیت پذیری از ولی خدا را نداشته باشد، چه آن ولی را 

ً
اگر کسی واقعا

 معرفی کند، ایمان 
ً
شخص حضرت رسول معرفی کند و چه امام زمانش مستقیما

ایمان و بندگی باشد، آن قدر  کسی به دنبال چشمه ی  اگر  نمی آورد. همچنین 
عاشقانه می گردد تا باألخره زمانی به انشعاباتی از آن چشمه دست یابد. آن قدر 
تشنه هست و ترس از مرگ دارد که نمی گوید نمی نوشم تا سرچشمه را پیدا کنم.

کند همیشه بهانه دارد.  که بخواهد برای والیت پذیر نبودن بهانه جویی  کسی 
روزی می گفتند این  علی را که خدا معین نکرده است و روزی هم می گویند این 

جانشین را که امام زمان معین نکرده است.
 
ً
پس شرط اصلی و اوِل یافتن جانشین به حق امام زمان� این است که واقعا

اعتقاد و ایمان به تکلیف امروزمان داشته باشیم و از خدا و اهل بیت� کمک 
بخواهیم تا راه و شخص مناسب یا اشخاص مناسب را به ما نشان دهند.
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مدعی  در  جانشین  مخصوص  ویژگی های  بودن  دارا  دوم:  قانون 
جانشین امام زمان�.
در اسناد معتبری همچون:

احتجاج جلد 2 صفحه 456، بحار االنوار جلد 2 صفحه 88، وسائل الشیعه جلد8 
صفحه ۹5، وسایل الشیعه ج 27صفحه ۳۱ به نقل از امام صادق� آمده است۱ :

فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع 
المر مواله، فللعوام ان یقلدوه.

هر کس از فقها نفس خود را از معاصی و محرمات نگهداری کند و دین خود 
را حفظ نماید و مخالف هوای نفس و فرمانبر موالی خود باشد پس برای 

عموم رواست او را تقلید کنند.

در حدیث باید دقت کنیم، بعد از ترک معاصی و محرمات، ویژگی دیگری آمده 
است، مخالف هوای نفس.

مخالف هوای نفس چند سطح دارد و معنای روایت معصوم این است که از راوی 
حدیثی می توان تقلید کرد که در باالترین سطح تقوا باشد. 

ترک شهوت دنیوی و انجام واجبات به تنهایی مالک محکمی برای تشخیص 
جانشین امام نیست بلکه جانشین امام باید در باالترین سطح از مخالفت با هوای 
نفس باشد و آن هم رضایت در هر شرایطی از خداوند متعال است و صبر و بردباری 
در بالها و سختی ها. جانشین امام همانند امام معصوم باید در نعمت و بال همیشه 
یکنواخت رفتار و فکر کند همان طور که رفتار معصومین در بال تغییری نمی کرد. 

1. وسائل الشیعه، ج 27، ص ۱۳۱ 
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والیت  را  توحید  شرط  قدسی  حدیث  دو  در  متعال  خداوند 
اهل بیت� بیان می فرماید: والیه علی ابن ابی طالب حصنی فمن 

دخل حصنی امن من النار.
پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی� از جانب خدا می فرماید: 
والیت علی ابن ابی طالب دژ من هست و هرکس وارد این دژ شود از عذاب 

من در امان است.
و در حدیث دیگری که معروف به حدیث سلسله الذهب هست امام رضا� 
اهّلل  الاله  کلمه  رسول خدا� می فرماید:  از جانب   

ً
نهایتا و  پدرانشان  از 

حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی.
کلمه الاله اال اهّلل دژ من هست و هرکس وارد این دژ شود از عذاب من در 

امان است.
در یک نگاه کلی به این دو حدیث قدسی شریف می بینیم که خداوند متعال 
که توحید را شرط در امان بودن از عذاب عنوان می کند  در همان محلی 
والیت اهل بیت� را هم در همان محل عنوان می کند و با همان خاصیت 
در امان ماندن از عذاب. قبول این والیت و باورش در تحت فشار نبودن 

است و مانند قبول بندگی در آزادی ارزش دارد.
همان طور که خداوند قبول بندگی اش را در آزادی انسان دوست دارد و دارای 
ارزش می بیند قبول والیت اهل بیت� که تنها راه فهمیدن بندگی است را 
هم در آزادی انسان دوست دارد. در حال حاضر نیز راه رسیدن به والیت 
اهل بیت� که انجام دستورات و تکالیف ابالغ شده آن بزرگواران است در باور 
و قبول ولی فقیه منحصر شده است که باز هم همان روش قبول و باور  آزادانه 

بدون تحت فشار از روی فهم دین /بصیرت و تقوایی الهی است.
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یک شبهه ی فراگیر
برخی از مردم می گویند خودمان هر چه الزم هست از قرآن و احادیث متوجه 

می شویم؛ نیازی برای مراجعه به فقیه نداریم.
بله! این بسیار بسیار مطلوب است اما یک شرط دارد که از آن غافل شده اند. باید 

خودشان در سطح یک حدیث شناس و متخصص روایات باشند.
یک مجتهد زمانی حکمی را می دهد که علم حدیث شناسی را به خوبی یاد گرفته 

باشد و احادیث مرتبط با آن را خوب بررسی کند.
که بعد از این همه سختی در معرفی جانشین برای  به هر حال، واضح است 
پیامبر� و اثبات جانشینی دوازه امام� بعد از ایشان، غیرمنطقی است که 
اهل بیت� تدبیر و برنامه ای نسبت به عدم دسترسی مردم به امام زمان� 

خودشان نداشته باشند و مسلمین به حال خود رها شده باشند.
اگر ولی فقیه را که جانشین امام زمان� است بهتر بشناسیم و به صورت کلی 
 بهتر متوجه می شویم 

ً
جایگاه و اهمیت والیت فقیه در عصـر غیبت را بدانیم، یقینا

ولی فقیه کیست.
ایراد کار آن جایی است که برخی شیعیان گمان می کنند ولی فقیه سابقه 4۰یا  

5۰ساله دارد!!
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شرح واژه ولی فقیه

ولی

معنای غیر معروف: یاری دهنده، یار و مددکار، نام باران دوم 
بهاری، بارانی که پس از باران می آید.

معنای معروف: رسپرست، قیم، وصی و دوست بسیار صمیمی

معروف ترین معنای ولی، همان سرپرست و کفیل است مثل: ولی دانش آموز، ولی 
فرزند، ولی زن )شوهر(.

فقه

معنای اصطالحی : علم شناخت احکام رشع، دین شناسی

در لغت : فهمیدن یا دانسنت چیزی و دریافنت مطلبی در باالترین سطح

که احکام شرع و دین را می شناسد،  کسی  م، لقب مشهور برای 
َ
فقیه: اسم َعل

متخصص در علم فقه اسالمی، شریعتمدار، عالم، مجتهد، مرجع دینی.
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معنای ولی فقیه
سرپرستی فقیه، وصی بودن فقیه، یا فقیه سرپرست و وصی است.

همان طور که در معنای لفظی مشاهده شد ولی به معنای سرپرست و کفیل است 
و فقیه به معنای عالم دین و آشنای به مسائل دینی است.

ولی فقیه در حقیقت والیت به دین و شریعت مسلمین دارد و البته این والیت 
 باید مطلق باشد تا کارآیی 

ً
چون قائم مقامِی والیت اهل بیت� است؛ طبیعتا

الزم را داشته باشد.
مثاًل اگر دشمن به مسلمین حمله کند و جان و مال و ناموس مسلمین را به غارت 
که غائب است می توان به دشمن قبل اینکه مرتکب  کدام امام  ببرد، با حکم 

چنین جنایتی شود هجوم برد و او را کشت و نابود کرد؟
و همچنین دیگر مواردی که در مبحث فواید والیت فقیه می آوریم.
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ویژگی های ولی فقیه
امام صادق� چندین هزار شاگرد از نقاط مختلف جهان برای تبلیغ دین اسالم 
که ایشان هم  تربیت نمودند. البته بعد از پدر بزرگوارشان امام محمد باقر� 

چندین هزار شاگرد تربیت کردند.
این دو وجود پاک و بزرگ، برای جلوگیری از سوءاستفاده دنیاپرستان از دین، 
َقها ویژگی هایی مطرح نمودند. چه برای فقهایی که 

ُ
نسبت به تبعیت مردم از ف

برای تبلیغ به شهر و دیارهای دیگر رفته بودند و چه آن هایی که در همان نزدیکی 
و شهر امام مشغول بودند. بر این اساس، مسلمین طبق آن ویژگی ها به صالحیت 

آن فقیه دست پیدا می کردند.
امام محمد باقر� از رسول اکرم� نقل می کنند:

امامت و زمامداری سزاوار کسی نیست مگر برای مردی که سه ویژگی داشته باشد:
۱-ورعی۱ که او را از معاصی و گناهان الهی منع کند.

2-ِحلمی که به واسطه ی آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد.
۳-نیکویی سرپرستی داشته باشد و نسبت به کسانی که زمام آن ها را به دست 

دارد همچون پدری مهربان باشد.2
این حدیث از امام صادق� را دوباره مرور می کنیم:

و اما من کان من الفقهاء......
کند و دین خود را  هرکس از فقها نفس خود را از معاصی و محرمات نگهداری 
حفظ نماید و مخالف هوای نفس و فرمانبر موالی خود باشد، پس برای عموم 

رواست او را تقلید کنند۳.
و اما شرایطی هم از نظر فقهای شیعه برای تبعیت از یک فقیه ذکر شده که نشانگر 

صداقت، توجه زیاد و دوری از دنیا پرستِی علمای شیعه به آخرت می باشد. 

1. خوف، ترس، احتیاط، مراعات.

2. شیخ کلینی، الکافی جلد ۱ صفحه 4۰7

3. اسناد و توضیحات در صفحه 2۰ گذشت.
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با این فتوا، تمام راه های سوءاستفاده از مقام مرجعیت مسلمین، برای دنیاپرستی 
مسدودشده است:

۱-مرد باشد. 2-بالغ باشد. ۳-عاقل باشد. 4-حالل زاده باشد. 5-شیعه دوازه 
امامی باشد. 6- عادل باشد )اهل گناه و ترک واجب نباشد(. 7-حریص به دنیا 

نباشد. 8-مجتهد باشد. ۹-از مجتهدان دیگر اعلم باشد )استادتر باشد(. 
معنی مجتهد:

در لغت به معنای اجتهاد کننده است. اجتهاد یعنی: تالش و کوشش. پس مجتهد 
در لغت به معنای کسی است که تالش و کوشش می کند.

کوشش برای دریافتن  که در حال  در اصطالح و مشهور، به معنای فردی است 
احکام و قوانین دین است.

شرایط مجتهد:
مجتهد به کسی گفته می شود که در پرتو تحصیالت عالیه در علوم فقه، اصول فقه، 
قواعد ِفقهیه، علم رجال، درایه، منطق، ادبیات، حدیث شناسی و تفسیر قرآن، 
بتواند احکام شرعیه ی فرعیه را از منابع مربوط اسالمی، استخراج و استتباط کند.

مجتهد کیست؟
مثاًل به کسی که در پزشکی به تخصص برسد دکترای پزشکی می دهند. به کسی 
که در معماری و ساخت سازه ها به تخصص برسد مهندس می گویند. به کسی که 

در علم فقه اسالمی به تخصص می رسد مجتهد می گویند.

فرق مجتهد و مرجع تقلید
برخی از پزشکان مطب ندارند و بیمار را ویزیت نمی کنند اما برخی دیگر هم 
مطب دارند و هم بیمار را قبول می کنند. مجتهد در دین مثل پزشکی است که 
مراجعه کننده قبول نمی کند و مرجع تقلید مجتهدی است که مراجعه کننده قبول 
می کند. وجه اشتراک مجتهد و مرجع تقلید این است که هر دو قدرت استنباط 

احکام را دارند.
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سابقه ولی فقیه
در ذهن و افکار بسیاری از مردم، والیت فقیه و جانشینی امام زمان� توسط 
یک فقیه، به بعد از دوران غیبت کبری برمی گردد؛ ولی با مروری اجمالی در تاریخ 
و دوران یازده امام دیگر پی می بریم که پیروی از جانشین و ولی فقیه مختص 

زمان غیبت نیست.
در دوران امامت امام علی� پیروان و اصحاب فقیه آن حضرت مانند سلمان 
فارسی، عمار یاسر، حذیفة بن یمان و ابوذر غفاری و... مرجع پاسخگویی به 

مسائل شرعی مسلمین بوده اند.
 اما شاید بتوان اولین نائب رسمی امام� را محمد حنفیه عنوان کرد. 

محمد حنفیه فرزند حضـرت علی� و عموی امام سجاد� به نیابت از امام 
زمان وقت شیعیان، پاسخگوی سؤاالت و مسائل شیعیان می شود. او در مقام 
نماینده ی امام� حتی حکم و فتوا صادر می کرد. شاید حضـرت سجاد� با دادن 
این سطح از اختیارات به نماینده اش، با توجه به اینکه خودشان می توانستند 
حکم های حساس را ابالغ کنند، قصد این را داشتند مطلبی را به شیعیان بفهمانند.
اینکه اگر در کوفه و جریان کربال شیعیان به نماینده ی امام� اعتماد می کردند، 

اتفاقات تاریخ عوض می شد. 
جریان اذن جهاد دادن محمد حنفیه به مختار ثقفی شاهد بر این مطلب است.

یک خاطره
در یکی از مناظراتم که با گروهی داشتم پس از بیان پاره ای از مطالبی که تاکنون 

عرض شد، چنین سؤالی را مطرح کردند:
تا به اینجا روایت واضح و مستقیمی از دستور امام� برای تبعیت مطلق از 
جانشین امام� نگفتید. آیا روایتی واضح و مشخص که تکلیف شیعیان را در 

تبعیت از نائب عام امام زمان� مشخص کند وجود دارد؟
که پایه و  در دوران امام صادق� عمر بن حنظله ماجرایی را روایت می کند 
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اساس اصل والیت فقیه را محکم تر و واضح تر  بر شیعیان می رساند.
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن 
عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله: قالت 
سالت أبا عْبداهّلل� عْن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی َدین او میراث 
ْیِهْم، فی َحّقٍ 

َ
فتحاکما إلی السلطان َو إلی القضاة أیحّل ذِلَک؟ قال: َمْن َتحاَکَم إل

إْن   و 
ً
ُه ُسْحتا

ُ
ُخذ

ْ
َیأ إّنما 

َ
ف ُه، 

َ
ل ُیْحَکُم  َو ما  الّطاُغوِت  ی 

َ
إل ما َتحاَکَم 

َ
إّن

َ
ف ْو باِطٍل، 

َ
أ

ْن ُیْکَفَر ِبِه. قاَل اهّلل 
َ
َمَراهّللُ  أ

َ
ُه ِبُحْکِم الّطاُغوِت َو ما أ

َ
َخذ

َ
ّنُه أ

َ َ
ُه؛ أل

َ
 ل

ً
 ثاِبتا

ً
کاَن َحّقا

ْن َیْکفُرُوا ِبِه«. قلت: 
َ
ِمرُوا ا

ُ
أ ْد 

َ
ی الّطاُغوِت َو ق

َ
ْن َیَتحاَکُموا إل

َ
ُ َتعالی: »ُیریدُوَن أ

ْد َروی َحدیَثنا َو َنَظَر ِفی َحالِلنا 
َ
ْن ق کیف یصنعان؟ قال: َیْنُظراِن َمْن کاَن ِمْنُکْم ِمّمَ

َ
ف

...
ً
ْیُکْم حاِکما

َ
ُتُه َعل

ْ
ْد َجَعل

َ
. فإّنی ق

ً
َیْرَضْوا ِبِه َحَکما

ْ
ل
َ
حکاَمنا... ف

َ
َو َحراِمنا َو َعَرف أ

مرحوم شیخ کلینی، از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، 
از صفوان بن یحیـی، از داود بن ُحـصـین از عمربن حنظله که از شاگردان موثق 

امام صادق� است روایت می کند:
دو مرد از اصحاب امام صادق� که در زمینه ی مالی اختالفی بینشان پیش آمده 
بود، محاکمه را نزد قاضی حکومت بردند که نه قاضی مورد تأیید امام بود و نه 

حکومت.
من )عمر بن حنظله( از امام� پرسیدم که آیا چنین کاری حالل و رواست؟

حضرت فرمودند: 
کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را نزد آنان َبَرد )حکام جور(، بی گمان 
محاکمه به نزد طاغوت برده است و آنچه به نفع او حکم شود گرفتنش حرام 
است، اگر چه حق برای او ثابت باشد؛ چرا که توسط حکم طاغوت آن را پس 

گرفته است؛ در حالی که خداوند متعال فرموده است به طاغوت کفر بورزید.
عرض کردم یابن رسول اهّلل پس چه باید کرد؟

امام فرمودند:
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نظر کنند در میان شما، آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حالل و حرام 
ما ابراز نظر می کند و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان َحَکم قرار دهند، چرا 
که من او را حاکم شما قرار دادم. پس آن گاه که به حکم ما حکم نمود و از وی 
نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده است و کسی که 

به ما پشت کند به خدا پشت کرده است و این در حد شرک به خداوند است.
بعد از توجه به اصل این روایت که جایگاه باال و مهم یک فقیه را در بین شیعیان 
کلمه ی  از  صادق�  امام  اینکه  کرد.  توجه  مهم  نکته ای  به  باید  می رساند، 
»قاضیا« استفاده نفرمودند بلکه کلمه »حاکما« را در فرمایش خود آورده اند. لذا 

به معنا و مفهوم کلمه ی حاکم می پردازیم تا مفهوم روایت را بیشتر درک کنیم.
حاکم از فعل ُحکم گرفته شده است و به معنای شخص حکم کننده است و اما 

حکم به چه معناست؟
گفته  حکم به داوری در اختالفات و دعاوی، فرماندهی و دستورات حکومتی 

می شود.
با توجه به اینکه مسأله ی پیش آمده بین آن دو شیعه اختالف بوده، نیاز به 
قاضی داشتند، ولی امام� از کلمه قاضی استفاده نمی کنند و تأکید بر کلمه و 

لفظ حاکم دارند.
که واضح است قاضی فقط در مورد اختالف بین دو نفر یا چند نفر  همان طور 
حق رأی دارد و تا اختالفی پیش نیاید رأیی هم از طرف قاضی صادر نمی شود. 
اما حاکم اعم از قاضی می باشد و در تمام امور حق دخالت دارد و حتی قاضی 

هم با اجازه ی حاکم حق قضاوت را به دست می آورد.
با این اوصاف و ادبیاتی که امام صادق� فرمودند فقط این گونه می توان فهمید 

و برداشت کرد که:
در هر زمان چه غیبت امام زمان� و چه اینکه به هر علتی دسترسی به امام 
زمان� نداشته باشیم، هیچ راه دیگری به غیر از تبعیت از فقیهی که تقوا 
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دارد، برای دانستن احکام و وظایف شرعیه وجود ندارد.
که نام برده شد، همه امام زاده و فرزند امام  تا به اینجا تمام نمایندگان امام 

بودند. آیا نماینده ی امامی هم داریم که فرزند امام نباشد؟
که فرزند  واضح ترین و معتبرترین مثال تاریخی نسبت به جانشینی یک فقیه 
مستقیم امام معصوم� نبوده و نماینده ی سه امام� هم بوده است، حضرت 

عبدالعظیم حسنی است.

عبدالعظیم حسنی
نام: حضرت عبدالعظیم حسنی.

کنیه: ابوالقاسم.
تاریخ تولد: پنج شنبه چهارم ماه ربیع ااّلول ۱7۳ قمری برابر با 25 تیر ۱58یزدگردی.

محل تولد: مدینه.
نام پدر: عبداهّلل. 
نام مادر: فاطمه. 

درگذشت: جمعه پانزدهم شوال 252 هجری قمری برابر با سیزدهم مهرماه 2۳5 
یزدگردی )7۹ سال(.

َنَسب: شاه عبدالعظیم حسنی.
احمد بن علی نجاشی یکی از بزرگان علم رجال، می گوید:

هنگامی که جنازه ی او را برای غسل برهنه می کردند، در جیب لباس وی نوشته ای 
یافت شد که در آن، نسبش این گونه نوشته شده بود:  من ابوالقاسم عبدالعظیم 
بن عبداهّلل بن علی بن حسن بن زید بن علی بن حسن بن علی بن ابیطالب هستم. 
بر این اساس از شاه عبدالعظیم حسنی تا امام حسن مجتبی� پنج واسطه وجود 

دارد.
حضرت عبدالعظیم حسنی از راویان حدیث ائمه ی معصومین� و از چهره های 
مبارز و محبوب و مورد اعتماد نزد اهل بیت عصمت و طهارت� بود. او در 
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گاه و به معارف اسالمی و احکام قرآن، شناخت و معرفتی وافر  مسائل دین آ
داشت. 

وی محضـر سه امام معصوم� را درک کرده و علوم دینی بسیاری از آن بزرگواران 
فرا گرفته بود.

عبدالعظیم حسنی روزی به خدمت امام هادی� رسید و عقاید دینی خود را بر 
آن حضرت عرضه داشت. امام هادی� عقاید او را تأیید نمود و فرمودند: تو از 

دوستان ما هستی.
حضرت عبد العظیم حسنی میان شیعیان شهر ری بسیار ارجمند بود و پاسخگویی 
به مسائل شرعی و حل مشکالت مذهبی آنان را بر عهده داشت. او از طرف امام 

هادی� در آن منطقه وکالت و نمایندگی داشت. 
مردم سخن او را سخن امام � می دانستند و در مسائل دینی و دنیوی وجودش 

محور تجمع شیعیان و تمرکز هواداران اهل بیت� بود.
جریان فوت ایشان

یکی از شیعیان پاکدل شهر ری در خواب حضرت محمد� را می بیند. پیامبر�  
در خواب به او می فرمایند: فردا یکی از فرزندانم در محله ی سّکة المولی چشم 
از جهان فرو می بندد. شیعیان او را بر دوش گرفته به باغ عبدالجبار می بردند و 

نزدیک درخت سیب به خاک می سپارند.
آن شخص سحرگاه به منزل عبدالجبار می رود تا باغ را از عبدالجبار بخرد و افتخار 

دفن شدن یکی از نوادگان فقیه و عالم پیامبر� را نصیب خودش سازد. 
که خود خوابی همانند خواب او دیده است برای اینکه در این  اما عبدالجبار 
افتخار بهره ای داشته باشد محل آن درخت سیب و مجموعه باغ را وقف می کند.

فضیلت و جایگاه عبدالعظیم حسنی در کالم معصوم
امام معصوم� ثواب  که  یک فقیه و عالم دینی می تواند به درجه ای برسد 

زیارتش را مانند ثواب زیارت ابا عبداهّلل الحسین� بفرماید. 
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گروهی از اهل ری خدمت امام حسن عسکری � مشـرف شدند. حضرت در 
میان صحبت کردن با یکی از آنان فرمودند: کجا بودید؟ 

عرض کردند: به زیارت امام حسین� رفته بودیم. 
حضرت فرمودند: 

 اما انک لوزرت قبر عبدالعظیم عندکم، لکنت کمن زار الحسین�
اگر زیارت می کردی عبدالعظیم را، که نزد شماست، هر آینه مانند کسی بود که 

امام حسین� را زیارت کرده باشد.۱
می بینیم که جایگاه و شأنیت نائب و نماینده آن چنان رفیع و بلند است که حتی 
وقتی نمی شود به زیارت قبر معصوم� رفت، می توانیم به زیارت او برویم. چرا 
که در آن زمان شیعیان برای زیارت امام حسین� در معرض خطر و تهدید جانی 

بودند.
نمونه هایی از فقها که در زمان غیبت کبری جانشین  و نماینده ی امام زمان شدند.

شیخ مفید
نام: محمد ابن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید.

در گذشت: شب جمعه ۳ رمضان 4۱۳ در سن 75 سالگی.
شیخ مفید مورد تحسین و احترام علمای بزرگ اهل تسنن از قبیل ابن حجر عسقالنی، 

ابن عماد حنبلی، شافعی و... بود.
مرحوم شیخ طوسی)رضوان اهّلل علیه( مؤسس حوزه ی علمیه ی نجف اشرف در کتاب 

الفهرست این گونه از شیخ مفید یاد می کند:
محمد ابن نعمان معروف به ابن المعلم، از بزرگان شیعه است. در عصر خویش 
ریاست و مرجعیت شیعه به او منتهی می گردد. او در فقه و کالم بر هر کس دیگر 

مقدم بود... .
عه(( شیخ مفید  قدیمی ترین سند موجود در باب اثبات والیت فقیه، کتاب ))ُمَقّنَ

1. روضات النحبات جلد 4 صفحه 2۱۱
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است.
وی درباره ی امر معروف و نهی از منکر موارد زیر را از جمله وظایف فقیه می شمارد:

الف- مراتب اعـلی در امـر به مـعـروف و نهـی از منکـر.
ب-اقـامه ی حـدود الهی.
ج-ا جرا و تنفـیذ احکام.

د- جهاد و مبارزه با کفار.
هـ - اقامه ی نمازهایی مانند نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان، نماز استسقاء 

)باران( و نماز وحشـت.
و- داوری و قضـاوت.

شیخ مفید در کتاب المقنعه آورده است:
مسأله ی اجرای حدود الهی مربوط به حاکم و سلطان اسالمی است که از سوی 

خداوند متعال نصب می شوند و عبارتند از: 
امامان هدایت از آل محمد� و کسانی که ائمـه ی اطهار� آنان را به عنوان 
امیر یا حاکم نصب کنند. این وظیفه را در فرض امکان )توانایی انجام( به فقهای 
کرده اند. یعنی اگر فقیهی توانایی انجام موارد ذکر شده را دارد،  شیعه واگذار 

وظیفه اش است که انجام دهد.
ی، فارابـی و 

ّ
علمای شهیر دیگری همچـون خواجـه نصیر الدین طـوسی، عالمه حل

ابو علی سینا و... شبیه به چنین اعتقادی برای جانشین امام زمان دارند.
 خواجه نصیر الدین طوسی می گوید: 

"اگر انسان برای رسیدن به کمـاالت خلق شده است داشـتن یک راهنمای الهی 
نعمتی واجب است که برعـهده ی فقـها می باشد."
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فوائد و وظایف ولی فقیه
یک دسته بندی مناسب که می توان برای فواید والیت فقیه متصور شد: 

۱-شخصی. 2-عمومی.
شخصی 

وظیفه ی مکلف، یعنی کسی که به سن بلوغ و تکلیِف حـدود الهی رسیده است، 
باید در فراگیری روایات اهل بیت�   که  ابتدا دانستن دستورات شرعیه است 
اجتهاد )کوشش و تالش( نماید تا بعد از دانستن احکام شرعیه و الهی بتواند به 

آنها عمل کند. 
امام مهربان، بر تک تک شیعیان واجب نکرده است که هر کدام به تنهایی باید 
کنند و مجتهد شوند؛ بلکه اجازه دادند اگر تمایلی بر چنین  در روایات اجتهاد 
تالشی نداشتند، از مجتهدی حاذق احکام شرعیه ی مبتالی خودشان را بپرسند؛ 

که شرایط آن گذشت.
گفتیم که مجتهد متخصص دینی است. همان طور که دکتر متخصص پزشکی است 

و مهندس متخصص سازه و... 
این فایده ی فردی و شخصی اصل والیت فقیه می باشد.

عمومی 
اما فواید عمومی و اهمیت اصل والیت فقیه در جامعه شیعه بسیار مهمتر و 
که جانشین امام باشد وظایفی از جنس امام بر عموم  حساس تر است. فقیهی 
مسلمین دارد. شیخ مفید با توجه به رفتار خود معصومین � در زمان حضور آن 

بزرگواران، در خصوص وظایف جانشین  فرموده است:
"یک فقیه در صورت امکان و توانایی وظایفش را باید عملیاتی کند."

 وظایف ولی فقیه در نظر شیخ مفید: 
 ۱-اجرای احکام اسالمی در جامعه. 

2-حل اختالفات مسلمین اعم از مالی، عبادی، حقوقی و سیاسی طبق نظر امام 
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صورت پذیرد.
۳-برقراری امنیت و حفظ نظام اجتماعی.

4-حفظ حریم جغرافیایی مسلمانان )مرزها( از تجاوز.
 
ً
5-نظری مطابق با روایات معصومین�، نسبت به مسائل جدید، که مستقیما

در روایات نیامده است داشته باشد. به طور مثال اگر یکی از نزدیکان ما بخواهد 
پیوند عضوی انجام دهد و همه چیز مهیا باشد چطور متوجه شویم که این کار 
شرعی است. یا در تصادفات رانندگی بر چه مبنای دینی یک نفر مقصر می شود و 

باید خسارت بپردازد.
6-پاسخ به سؤاالت شرعیه مسلمین طبق نظر اهل بیت�.

این موار وظایفی است که بر دوش فقیه می باشد. واجب است فقیه از هر راهی که 
می تواند و هر قدر که امکان و توانایی دارد این وظایف را انجام دهد. خواه مثل 
خواجه نصیر الدین طوسی رفتار کند که با نفوذ در حکومت جور و ظلم حتی المقدور 
از لحاظ توان فردی و نسبت به شرایط موجود، وظایف مجتهد بودنش را انجام 
دهد. یا مثل شیخ بهایی از وزیران محب اهل بیت� باشد و قدری بیشتر از 
وظایف خودش را در قالب مجتهد انجام دهد. یا مثل امام خمینی)ره( باشد که 
موقعیت را برای تشکیل حکومت اسالمی مناسب می بیند و با درایت و سیاستی 
گرفته، وظایف شرعیه اش را در  که از روایات اهل بیت� فرا  خاص و مقتدرانه 

قالب یک مجتهد جانشین امام بیشتر انجام دهد.
جریان انقالب اسالمی ایران که بر همگان واضح و مشخص است لذا به جریان 
خواجه نصیرالدین طوسی و تدبیر عاقالنه اش در حکومت هالکوخان و سپس به 
که در حکومت شاه عباس به  استفاده ی بهـینه شیـخ بهایـی از قدرت و مجـالی 

دست آورده بود می پردازیم.
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خواجه نصیرالدین طوسی
نام: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین.
در گذشت: دوشنبه ۱8 ذی الحجه 672 – ۱۱ تیرماه 65۳ – بغداد.

خواجه نصیرالدین هنگام حمله ی "هالکوخان مغول" به ایران برای نجات مسلمین 
از خونریزی ها و خرابی های این حاکم بی رحم در دستگاه سلطنت او نفوذ کرده 
کشتار دسته جمعی مردم به دست هالکوخان  و با تدبیر از خرابی های شهر و 

جلوگیری می کند. 
از دیگر خدمات وی تشویق هالکوخان به ساخت رصدخانه ای در شهر مراغه و 
گردآوری کتابخانه ای با حدود چهل هزار جلد کتاب می باشد. درنهایت هالکوخان 
که دشمنی شدید با  را ترغیب می کند به بغداد یورش ببرد و خالفت عباسیان 

شیعه داشتند را به دست هالکوخان سرنگون کرد.
بزرگترین خدمت خواجه نصیر الدین طوسی به ایران و تشیع را  می توان پرورش 
شاگردانی چون، عالمه حلی، قطب الدین شیرازی، کمال  الدین میثم بن علی بن 
میثم بحرانی، کمال  الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی، سید رکن  الدین استر آبادی، 
ابراهیم حموی جوینی، اثیر الدین اومانی، مجد الدین طوسی، مجد الدین مراغی 
گردآوری دیگر دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش های  دانست و با 

ایران پیش از مغول به آیندگان شد.

شیخ بهایی
نام: بهاء الدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی.

در گذشت: ۱2 شوال ۱۰۳۰ قمری – 8 شهریور ۱۰۰۰ شمسی – اصفهان ایران.
پست حکومتی: شیخ االسالم، مهمترین منصب سیاسی مذهبی در دربار صفوی. 

شاگردان: محمد تقی مجلسی، محقق سبزواری مالحسن فیض کاشانی، مالخلیل 
قزوینی، مالصالح مازندرانی، مالصدرای شیرازی، سید میرزا حسینی، طباطبایی نائبی.
تخصص: فقه، مهندس معماری، ریاضی، فلسفه، منطق، اخالق، نجوم، عرفان، هنر، 
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فیزیک، حدیث و سیاست.
دلیل مهاجرت از لبنان به ایران:

تهدیدات حاکمان عثمانی نسبت به شیعیان و از سوی دیگر احترام فراوان پادشاهان 
صفوی به عالمان دینی باعث شد تا عزالدین حسین ابن عبد الصمدحارثی، پدر 
بهایی  که شیخ  زمانی  بود،  ثانی  از دوستان و شاگردان شهید  که  بهایی  شیخ 
نوجوانی سیزده ساله بود به ایران سفر کند. پس از سه سال از اقامتش در اصفهان، 
شاه طهماسب منصب شیخ االسالمی را به عزالدین حسین پدر شیخ بهایی اعطا 

کرد. 
او در سال ۹84 وفات می کند و به امر شاه طهماسب فرزندش شیخ بهایی به 

مقام شیخ االسالمی منصوب می شود.
شیخ بهایی با در اختیار داشتن منصب شیخ االسالم حکومت صفویه که در زمان 
شاه عباس هم ادامه داشت توانست بخش های مهمی از وظایف یک مجتهد و 

جانشین امام زمان را از لحاظ کمی و کیفی انجام دهد.
وظایف شیخ االسالم:

۱-رفع ظلم از مظلومین.
2-امر به معروف و نهی از منکر .
۳-تحقیق و بیان احکام شریعت.

شیخ بهایی با استفاده از دانش فراوان خود خدمات بیشتر و متفاوت تری را به 
جامعه انجام داد. از جمله رونق بخشیدن به شهر اصفهان، پایتخت حکومت 

صفویه در زمان شاه عباس. به عنوان نمونه:
ابتدایی آن زمان  ابزارهای  با  که  - تعیین سمت قبله در مسجد شاه اصفهان 
صورت پذیرفت در حالی که فقط 7 درجه با جهت دقیق قبله اختالف داشت.

- تقسیم آب زاینده رود به محالت اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه.
- طراحی منارجنبان اصفهان که از عجایب معماری است.
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- قنات زرین کمر.
- اختراع تنور نان سنگک و ساخت حلواشکری، فرنی و فالوده

بزرگترین و خارق العاده ترین اکتشاف و اختراع شیخ بهایی کشف گازهای زیرزمینی 
مثل گاز متان و اختراع سیستم مکش گاز متان از زیرزمین بود. 

حمام شیخ بهایی:
این حمام دو راز داشت. یکی خاموش نشدن مشعل و دیگری اینکه چگونه کل 

آب مخزن حمام با یک شمع بزرگ گرم می شد.
کرده  گونه ای طراحی  شیخ بهایی طبق محاسبات دقیق، خزینه ی حمام را به 
بود که فاضالب این مکان تبدیل به گاز متان شود. همچنین بخشی از لجن های 
ته نشین شده در این مکان، برای تولید بیوگاز مورد استفاده قرار می گرفت و توسط 
یک سیستم خاص سفالینه لوله کشی زیرزمینی، با روش مکش طبیعی، گازهایی 
مانند متان و اکسیدهای گوگردی را به مشعل خزینه حمام هدایت می کرده است. 

راز گرم شدن خزینه ی حمام با یک شمع:
مدل ساخت و جنس طالی مخزن به طوری بود که گرما را در کل بدنه مخزن به 

سرعت انتقال داده و با همان مشعل کل خزینه گرم می شد.
پس از انقالب که ولی فقیه از اختیارات و اعتبار اجتماعی بیشتری در بین شیعیان 
و  علمی  رشد  اجتماعی،  خدمات  زمینه های  در  ایران  کشور  شدند،  برخوردار 

اختراعی نسبت به قبل رشد چند صد برابر داشته است.
البته دشمن با قدرت رسانه ای که دارد این رشد در زمینه های گوناگون را تحریف 
که ایران پس از انقالب عقب افتاده است و  کرده و سیاه نمایی را القا می کند 

خدمات اجتماعی خوبی ندارد! 
با کمی انصاف، دقت و مقایسه با دیگر کشورهای وابسته به غرب می توان این 

دروغ بزرگ را به راحتی فهمید.
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برخی از تکالیف دینی ما شخصی و انفرادی است و برخی دیگر 
عمومی و اجتماعی. نسبت به تکالیف شخصی شاید هرکس بتواند 

کمی متفاوت رفتار کند ولی در مسائل  عمومی و اجتماعی به نظر محال است.
مانند نماز جماعت که نسبت به اعمالی مانند ارکان نماز )رکوع یا...( که به 
نظم کلی جماعت مربوط می شود خداوند اختیاری قرار نداده است و باید 
تابع امام جماعت باشیم ولی در دیگر واجبات نماز جماعت که خدشه ای به 

نظم جماعت نمی رساند مثل ذکر رکوع اختیاراتی داریم.
در مسائل کالن کشوری هم این طور است. برای همین می توانیم در احکام 
شرعیه ی شخصی با تحقیق به یکی از مراجع عظام رجوع کنیم ولی در تکالیف 

عمومی باید همه تابع نظر یک ولی باشیم.

احکام رشعیه عملیه

عمومی

شخصی

محرمات و مکروهات

واجبات و مستحبات

سیاسی

اجتامعی
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احکام سیاسی و جهاد با کفار
در روایات تأکیدی نشده است که تمام مسائل شرعیه را باید فقط از یک فقیه 
 از چند فقیه تبعیت کنید. 

ً
تقلید کرد. در مقابل تأکیدی هم نیامده است که حتما

اما اگر اجماع فقها این گونه تصمیم بگیرند که نسبت به احکام عمومی، سیاسی و 
جهاد برای حفظ نظم و امکان اجرای احکام الهی در سطح جامعه، از یک فقیه 
 باید در همه ی مسائل عمومی و سیاسی فقط از همان فقیه 

ً
پیروی شود، طبیعتا

مورد سفارش اکثریت فقها پیروی کرد.
 در سیاست های کالن، یکپارچگی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای )حفظه اهلل( در تعریف والیت فقیه می نویسند:
کمیــت مجتهــد جامع الشـــرایط در عصـــر غیبت اســت  والیــت فقیــه بــه معنــای حا
کــه همــان والیــت رســول اهلل�   و شــعبه ای اســت از والیــت ائمـه ی اطـــهار� 
کمیتــی  کمیــت اســت. حا می باشــد. بنابرایــن تعریــف والیــت فقیــه از جنــس حا

کــه آن را مجتهــدی جامــع الشــرایط بــر عهــده دارد.
برگرفته از سایت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(

مجتهد کیست؟
مجتهد به کسی می گویند که توان استنباط احکام الهی را از منابع اصلی دین، 
یعنی قـرآن و روایات، دارا باشد و مـراد از جـامع الشرایـط مجتهدی است که فراتر 

از دانِش فقه و توان استنباط، دارای شرایط باالتری باشد:
۱-اجتهاد مطلق. 2-عدالت مطلق. ۳-مدیریت و استعداد رهبری.

1-اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق یعنی کسی که صدر و ساقه ی اسالم را به طور عمیق و با استدالل 
و استنباط بشناسد. او باید بتواند مسائل جدید مسلمانان را با درایتی عاقالنه و با 

استفاده از منابع اصلی دین )قرآن و روایات( حل کند. 
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کردند  به طور مثال روزگاری دشمنان اسالم با توپ و تفنگ به مسلمین حمله 
و مردم را به خاک و خون کشیدند. برخی از مجتهدین که دارای اجتهاد مطلق 
نبودند استفاده از توپ و تفنگ را برای کشتن کفاری که با توپ و تفنگ در حال 
کشتن مسلمین بودند شبهه ناک می دانستند. استدالل آنان این بود که زمان پیامبر 
و معصومین� تفنگ و توپ نبوده تا ما به عمل یا گفتار مستقیم امام استدالل 
کنیم. و یا تا مدتی قبل، در همین روزگار، حتی برخی از فقهای بزرگ و شهیر 
پیوند اعضاء را از فردی که به طور مثال ضربه مغزی شده است حرام یا شبهه ناک 

می دانستند.
2-عدالت مطلق

کند. از  عدالت مطلق یعنی فرد در تمام زمینه ها، حدود و ضوابط را رعایت 
هیچ یک تخطی و تخلف ننماید. فقیه عادل نباید کاری را بر اساس میل و هوس 

انجام دهد.
 باید 

ً
اگر قرار است ولی فقیه حاکمیتی از جنس حاکمیت امام داشته باشد، طبیعتا

تقوا، صبر و ظرفیت باالیی از جنس امام داشته باشد.
به طور مثال اگر ولی فقیه فقط برای لحظات کوتاهی عصبانی شود و لحظاتی 
اندک کنترل و روان رفتار خود را از دست بدهد، والیتش ساقط می شود. )البته 
گرفتن حالت خشم با عصبانیت متفاوت است و خود اهل بیت� هم بر کفار و 

منافقین بارها خشم کرده اند( 
3-مدیریت و استعداد رهبری

مدیریت و استعداد رهبری یعنی ولی فقیه مسلمین و رهبر جامعه ی اسالمی 
عالوه بر اجتهاد، استعداد، توانایی مطلق و عدالت مطلق، باید بینش درست 
و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد. 
ترفندهای دشمن را خوب بشناسد؛ از تمامی هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار 
باشد؛ زیرا مدیریت، گذشته از تئوری، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است. هنر 
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اداره و تدبیر، غیر از دانش و بینش اسالمی است؛ هنری است که هر کسی آن را 
ندارد. 

7            
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و مدت  از حکومت حضرت علی�  بار پس  اولین  برای  شیعه 
سال   اندی  و  هزار  از  پس  مجتبی�  حسن  امام  خالفت  کوتاهی 

که باألخره نزدیک ترین حکومت ممکن به  کند  توانست یک حکومت برپا 
نظرات اهل بیت� باشد.

که مردم به رشدی از فهم و بصیرت در دین  این مهم به این علت رخ داد 
رسیدند و قبول کردند که مسأله ی والیت فقیه، حق و تکلیفی الهی است. 
اما در این مسیر هرچه عموم مردم، مسئولین و خواص به ولی فقیه تابع تر 
 از برکات بیشتری که ریشه در توصیه های اهل بیت� دارد  بهره 

ً
باشند یقینا

می برند. اکنون ولی فقیه حکم سفیر امام زمان� را دارد. 
اگر مردم کوفه و بزرگان و خواص شیعه مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین� 
را تبعیت و یاری می کردند، به جای اینکه سفیر امام زمانشان شهید شود، شهر 

کوفه را  با فرماندهی وی به تصرف درمی آوردند.
شاید به جای اینکه لشکری ۳۰هزار نفری از دشمنان و قاتلین در جلوی امام 
حسین� بایستد، صفی چند هزار نفری از دوستان و محبین امام زمانشان 
به استقبال امام حسین� می رفتند و آن وقایع تلخ رخ نمی داد و شاید پیچ 
تاریخ به گونه ای دیگر رقم می خورد و بیش از هزار سال امام زمان� در 

غیبت نمی بود. 
حال ما با حمایت از سفیر امام زمانمان  به استقبال ظهور امام زمان� 

می رویم.
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شرایط و صفات رهبری
در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بیان شرایط و 

صفات رهبری آمده است: 
۱-صالحیت علمی الزم برای رهبری امت اسالمی.

2-عدالت و تقوای الزم برای رهبر امت اسالم.
کافی  ۳-بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت 

در رهبری.
و نیز آمده است:

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی 
قوی تر باشد مقدم است.

شخص مناسب تر و اعلم تر به عنوان ولی فقیه چگونه انتخاب می شود؟
که همگی از مجتهدین  مردم هیأتی از مجتهدین را انتخاب می کنند. آن هیأت 
برجسته ی فقه و سیاست هستند، مجتهد اعلم را در امور رهبری انتخاب می نمایند 
و هرگاه تشخیص بدهند در امور رهبری نقصی وجود دارد و یا اگر فرد مجتهد 
دیگری از صالحیت بیشتری برخوردار است، طبق تکلیف شرعی که بر گردن دارند 

وظیفه دارند که تجدید نظر کنند.
رهبر با رأی دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به مدت نامحدود برگزیده 

می شود. 
یک سؤال مهم:

چرا مردم گروهی از مجتهدین را انتخاب می کنند تا آن ها رهبر را انتخاب کنند؟  
می شود مانند رییس جمهور، از ابتدا مردم به طور مستقیم خودشان رهبری را 

انتخاب کنند؟ 
به دلیل حساسیت باالی مقام رهبری باید ولی فقیه تمام ویژگی های خاصی که 
در روایات بیان شد را دارا باشد. چرا که ولی فقیه نه تنها حق خطا ندارد، بلکه 
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باید در مواقع حساس، هوش و ذکاوت باالیی در سنجیدن موارد داشته باشد و 
 غیرممکن است 

ً
تطابق این همه ویژگی با یک شخص توسط عموم مردم تقریبا

که 2 دلیل دارد:
گاهی و علم کافی اکثریت مردم نسبت به تمام ویژگی های رهبری. ۱-عدم آ

2-عدم شناخت کافی تمام مردم نسبت به اینکه یک شخص تمام این ویژگی ها 
را دارد. 

که درست  عقاًل عموم مردم یک مجتهد واجد شرایط را از نزدیک نمی شناسند 
وصحیح رأی بدهند لذا مردم هر منطقه مجتهدی که خوب می شناسند و اعتماد 

دارند را به عنوان نماینده خود برای تعیین رهبر جامعه انتخاب می کنند. 
توضیحی مختصـر:

این  سوم  دو  رأی  با  که  می باشند  نماینده  یا  عضو  نمایندگان 88  این  جمیع 
مجتهدین رهبر انتخاب می شود. پس از انتخاب و انتصاب رهبری نیز بر صالحیت 

رهبر نظارت می کنند. 
که باید در حساس ترین و  مقام رهبری یک مقام بسیار حساس و حیاتی است 
خطرناک ترین لحظات ابتدا بفهمد نظر امام زمانش چیست و بعد هم بتواند 

درست و با تدبیر آن نظر را به اجرا برساند. 
از روش های سیاسی و مدل های جنگی روز داشته  کافی  باید اطالعات  رهبری 
باشد؛ تدبیر درست در دستورات حکومتی و نیز تشخیص اولویت های حکومتی 

داشته باشد. 
با توجه به یک جریان تاریخی، حساسیت و خطر مجتهد بی بصیرت و کم توجه 

به نظر امام زمانش را برای جامعه شیعه بیشتر توضیح می دهیم.
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یک درس بزرگ تاریخی برای مسلمین و فقها
 28 سال داشت. شنیده بود که امامت در نظر پیامبر� 

ً
در سال هجرت حدودا

چه جایگاه و منزلتی دارد. مورخان شیعه و سنی او را با اوصافی نظیر زهد و تقوا، 
بافضیلت، باشرافت و دارای نفوذ کلمه ستوده اند.

پیش از اسالم و در دوران جاهلیت نامش"یسار" بود که پیامبر� نامش را به 
سلیمان تغییر داد. 

اصحاب  و  دوستداران  از  خزاعی  جون  ابی  ابن  جون  بن  صرد  بن  سلیمان 
امیرالمؤمنین� و امام حسن� و امام حسین� است. 

سلیمان از شیعیان خاص امیر المؤمنین� بود. او در بیشتر جنگ ها در کنار امام 
حضور داشت. فرماندهی بخشی از سپاه امام در صفین، مبارزه ی شجاعانه و 
کارنامه ی نظامی سلیمان را درخشان  کشتن او،  جنگ تن به تن با حوشب و 

ساخته است. 
از رسیدن  که او را  اما سلیمان یک صفت و یا بهتر بگوییم، یک آفت داشت 
به باالترین درجات همچون مالک اشتر یا بودن در یاران سیدالشهدا� محروم 
ساخت. به طور مثال شخصی مانند زهیر بین قین که تا قبل از کربال سابقه ای در 
یاری رساندن اهل بیت� ندارد به جایگاهی رسید که سلیمان نتوانست برسد. 

چرا که سلیمان هرگز نتوانست آن آفت را در خود اصالح کند.
سلیمان نمی توانست به طور مطلق والیت را قبول کند و در مواقع حساس مسائل 
را با نظر خودش مورد سنجش قرار می داد و می توان گفت، بیشتر از آن که خودش 
را مطیع امام کند، امام را با عقاید خودش مطابقت می داد و در مسائل بزرگ که 

مطمئن بود خودش نظر درستی دارد، از اطاعت امام سر باز می زد.
 آنجا که نظر امام زمانش را نسبت به جنگ با شامیان درست می پنداشت با تمام 
وجود در جنگ صفین امام را یاری می کرد و آنجا که نظر امام را در جنگ جمل 
مشکوک و یا مکروه تشخیص داد، از والیت امام خارج شد و امام را در جنگ 
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یاری نکرد که به همین علت امام علی� او را توبیخ و سرزنش کرد. و ماجرا از 
این قرار است:

پس از جنگ جمل، سلیمان، امام علی ابن ابیطالب� را در منطقه نجـران در 
نزدیکی کوفه مالقات می کند.حضرت صورت خود را از او برمی گردانند. امام او را 

سرزنش می کنند و می فرمایند:
تو دچار تردید شدی و گوش خواباندی و نیرنگ به کار بستی، در حالی که از مورد 

اعتمادترین افراد نزد من بودی.
من  خیرخواهی  آینده  در  می گوید:  و  می کند  خواهی  معذرت  امام  از  سلیمان 

خالص تر خواهد بود. 
سلیمان صرد خزاعی در زمان امامت امام حسن مجتبی� نسبت به امام زمانش 
گستاخی بیشتری می کند و زمانی که نظر و تصمیم امام را کاماًل مخالف باورهای 
خودش می بیند، بعد از صلح با معاویه ی لعین، امام زمانش را نعوذباهّلل "مذل 
المؤمنین" خطاب  می کند. )یعنی خوار کننده مؤمنین( و اعتراض خودش را نسبت   

به تصمیم امام زمانش در نامه ای برای امام حسن مجتبی� بیان می کند.
سلیمان از پیشگامان نهضت نامه نگاری و دعوت امام حسین� به کوفه است و 
آن هم پس از ارزیابی نظر امام نسبت به بیعت با یزید صورت پذیرفت و باز هم 

از والیت پذیری کامل از امام زمانش خبری نبود. 
کوفه بود را دوباره  که نماینده و سفیر امام زمانش در  او قیام مسلم ابن عقیل 
 مسلم را در 

ً
مورد ارزیابی شخصی قرار می دهد و آن را مکروه می خواند و نهایتا

قیام علیه دشمنان اهل بیت�، نه در عمل و نه حتی در زبان حمایت نمی کند و 
سکوتی می کند که ضربه ی سهمگینی به شیعه می زند.

که دارای زهد و  عملکرد سلیمان در طول زندگی اش نشان می دهد او در حالی 
تقوا بوده و از فقاهت خوبی هم برخوردار بوده است، در موارد حساس و حیاتی 

احساسات و سالیق خودش را در مقابل والیت پذیری مطلق کنار نمی گذارد.
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او حتی در قیامی که برای خونخواهی امام حسین� کرد )قیام توابین(، نتوانست 
احساسات و سالیق شخصی اش را کنار بگذارد و باز هم در عملکردش نشانه هایی 
از عدم والیت پذیری کامل از امام زمانش دیده می شود. سلیمان از امام زمانش 
که امام سجاد� بود، هیچ گونه اجازه و یا حداقل مشورتی نسبت به این قیام 

نمی گیرد و بیش از چهار هزار شیعه را بدون هیچ نتیجه ای به کشتن می دهد.
شاید بتوان قضاوت مختار بن ابی عبید ثقفی را درباره سلیمان بن صرد بیشتر 

قبول کرد و بیشتر بیانگر روحیات سلیمان دانست:
مختار در آستانه قیام توابین به کوفه آمده بود و شاهد شکل گیری و آغاز نهضت 
توابین بود. او شیعیان را از شرکت در سپاه سلیمان بر حذر داشت و درباره ی 

سلیمان این گونه گفت:
.....ال علم بالحرب و السیاسه: )سلیمان( فاقد دانش و بصیرت سیاسی و نظامی 

است.
دو درس بزرگ از چنین بهایی که تاریخ شیعه پرداخت کرده است می توان گرفت:

درس اول:
که در اطرافش ایجاد می شود احساساتی  ولی فقیه نباید به خاطر فضا و جوی 

شود. در تصمیماتش نباید ذره ای احساسات بر روی عقلش اثر گذارد.
در زمان شاه عبدالعظیم حسنی� مزار مبارک امام حسین� را به دستور خلیفه 
 احساسات هر عاشق اهل بیتی بر انگیخته می شود.

ً
وقت تخریب می کنند. طبیعتا

روی همین اصل گروهی از شیعیان جمع شده و دست به شمشیر می برند تا جواب 
این بی احترامی را بدهند.

 تمام آن ها شهید می شدند و در نهایت تغییری هم ایجاد 
ً
با توجه به اینکه یقینا

نمی شد حضرت عبدالعظیم حسنی� جلوی آن ها را می گیرد و می فرماید:
چرا متوجه نیستید که آن ها )طاغوت( همین را می خواهند که شما را دست به 
شمشیر کنند و خروج کنید و در آخر شیعه را مجدد قتل عام کنند بهتر است. شما 
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با کنترل خشم خود مدافع فرهنگ امام حسین� و مبلغ دین امام حسین� 
باشید .

درس دوم:
رهبر شیعیان باید دانش و بصیرت باالیی در سیاست و جنگ داشته باشد. امروزه 
جنگ، جهات مختلفی دارد و فقط به جنگ نظامی ختم نمی شود. بصیرت و 

دانش در جنگ با دشمنان باید در همه ی ابعاد باشد.
به صورت اجمالی انواع جنگ را در این روزگار نام می بریم:

۱. جنگ زمینی. 2. جنگ هوایی. ۳. جنگ فضایی )باالی جو زمین(
4. جنگ دریایی. 5. جنگ زرهی. 6. جنگ فرسایشی. 7. جنگ چریکی.

8. جنگ شیمیایی. ۹. جنگ الکترونیک. ۱۰. جنگ بیولوژیک. ۱۱. جنگ سایبری. 
۱2. جنگ به وسیله ی تروریسم. ۱۳. جنگ نیابتی. ۱4. جنگ نامتقارن.

۱5. جنگ روانی. ۱6. جنگ غیرمتعارف. ۱7. جنگ کالسیک. ۱8. جنگ مجازی. 
۱۹. جنگ دیپلماتیک. 2۰. جنگ هسته ای. 2۱. جنگ موشکی.

گوشه ای از سخنان رهبر معظم انقالب درباره ی تشیخص هوشمندانه ی ایشان از 
سبک جنگی که امروز دشمن اسالم به کار بسته است:

جنگ امروز، جنگ نرم است.
و  کرده ایم  عمیق تر  را  خودمان  ریشه ی  اسالمی  نظام جمهوری  در  ما  چه  هر 
کارهایمان پیچیده تر و منظم تر شده است، توطئه ی دشمن هم پیچیده تر شد. 
دارد  وجود  که  جنگی  لیکن  نیست،  محتمل  خیلی  ما  با  نظامی  جنگ  امروز 
کمتر هم نیست. اگر احتیاط بیشتری  اگر خطرش از جنگ نظامی بیشتر نباشد 

نخواهد، کمتر نمی خواهد.
در ادامه مقام معظم رهبری خطوط اصلی فعالیت دشمن در جنگ نرم را برای 

مردم بیان و تشریح می فرمایند:
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1- ایجاد نا امیدی 
 القای به بن بست می کنند. یک وقتی می گفتیم تبلیغات رادیوها اما حاال 

ً
مرتبا

هم  اینترنت  وسایل  این  هست،  تلویزیون  هست،  رادیو  هزارهاست،  مسئله 
 القای بن بست و بحران می کنند. القای سیاه بودن وضعیت می شود 

ً
هست، مرتبا

و دارند در این زمینه کار می کنند.
2- ایجاد تفرقه 

نمازهای  نماز جمعه،  را داریم می بینیم.  ما نشانه های وحدت عمومی مردم 
عید فطر و قربان، روز قدس، چه عظمتی! انسان وقتی نگاه  می کند، منظره، 
منظره های بی نظیری است. یکی از خطوط کاری دشمن همین مسأله ی تفرقه 

است.
3-ایجاد غفلت از دشمن

مسأله ی بعدی منحرف کردن ذهن مردم از دشمنِی دشمن است. ما هرگز منکر 
نیستیم که در نارسایی های گوناگون و مشکالت فراوانی که بر سر راه جامعه و 
افراد پیش می آید تقصیرهای شخصی و تقصیرهای اجتماعی، از درون وجود دارد. 
در این هیچ تردیدی نیست و کسی این را منکر نیست، منتها نکته این است که 
اگر انسان بخواهد ضربه نخورد باید نقش دشمن را ببیند. این نباید ما را غافل 
کنند. خط اغفال، به خصوص خواص و نخبگان، از تأثیر دشمن یکی از خطوط 

القایی و تبلیغاتی دشمن است.

ویژگی های جنگ نرم در سفارشات مقام معظم رهبری
در جنگ نظامی، دشمن به سراغ سنگرهای مرزی می آید. سعی می کند مراکز 
مرزی ما را منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند اما در جنگ نرم دشمن به سراغ 
کند. به سراغ ایمان ها، معرفت ها،  سنگرهای معنوی می آید که آن ها را منهدم 
کشور می آید. دشمن به سراغ  عزم ها، پایه ها و ارکان اساسی یک نظام و یک 
این ها می آید که این ها را منهدم کند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط 
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این  تبدیل می کند،  تهدید  به  را  نظام  تبدیل می کند. فرصت های یک  ضعف 
کار تجربه هم دارند، تالش هم زیاد  که دارند می کنند. در این  کارهایی است 

می کنند و ابزار فراوانی هم در اختیارشان هست.
باید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی اش را بدانیم، تا بتوانیم بر او فائق بیاییم، البته 

ما َمَدد الهی داریم، کمک غیبی داریم، بدون شک.
گاهانه در  این را انسان دارد مشاهده می کند، لیکن ما، مادامی که هوشیارانه و آ

میدان نباشیم و تدبر الزم را به کار نبریم کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد.

مهم ترین ابزار پیروزی در جنگ نرم
مقام معظم رهبری در ادامه چندین راه را برای پیروزی نشان می دهند:

اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت 
خودتان را زیاد کنید. بالهایی که بر ملت ها وارد می شود، در بسیاری از موارد بر اثر 
بی بصیرتی هاست. خطاهایی که بعضی از افراد می کنند، بر اثر بی بصیرتی هاست. 
گاهی خودتان را باال ببرید. من مکرر این جمله بصیرت خودتان را باال ببرید. آ

 امیر المؤمنین� را در گفتارها بیان کردم که فرموده:
هُل الَبَصِر و الَصبر.

َ
َم ِاال ا

َ
ال َو ال َیحِمُل هذا الَعل

َ
ا

یعنی اگر شما در جبهه جنگ نظامی هندسه زمین در اختیارتان نباشد، احتمال 
خطاهای بزرگ هست، برای همین هم شناسایی می روند. شناسایی از نزدیک 

که بدانند: 
دشمن کجاست؟

چه جوری است؟ 
مواضعش چگونه است؟ 
عوارضش چگونه است؟ 

تا بفهمند که چه کار باید بکند، اگر کسی این شناسایی را نداشته باشد، میدان را 
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نشناسد، دشمن را گم بکند یک وقت می بیند که دارد توپخانه ی خودش را آتش 
می کند، به طرفی که دوست است نه طرف دشمن، نمی داند دیگر.

را  دوست  باشید  نداشته  بصیرت  اگر  است.  جور  همین   
ً
عینا سیاسی  عرصه 

نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید که آتش توپخانه تبلیغات شما 
که آنجا دوستان مجتهد  گفت وگوی شما و عمل شما به طرف قسمتی است  و 

هستند و نه دشمنان.
باید به این موضوع در خودمان توجه ویژه داشته باشیم که اگر نائب امام را به 
خاطر نظرات شخصی قبول نکنیم و در حکم و نظر نهایی آن تردید و شک داشته 

باشیم، ریشه در عدم والیت پذیری کامل از امام زمان دارد.
مثال آشکار آن می تواند تبعیت نکردن سلیمان صرد خزاعی از مسلم ابن عقیل 
که از امام زمانش هم تبعیت مطلق   هم نشان داده 

ً
 و متعاقبا

ً
که سابقا باشد 

ندارد.
 به دنبال والیت پذیری از اهل بیت� 

ً
شاید سلیمان صرد خزاعی در اینکه واقعا

هست، توجیهاتی داشته باشد ولی بعد از به امامت رسیدن امام سجاد�  و پس 
از آن همه تجربه و گوش خواباندن جلوی امام علی، امام حسن و امام حسین�
دیگر باید به خودش می آمد و بعد از جریان کربال و امام حسین� دوباره نظرات 
شخصی خودش را در مواقع حساس دخالت نمی داد و با بی بصیرتی و فهم پایین 
در علم سیاست و جنگ باعث کشته شدن خودش و هزاران شیعه، آن هم بدون 

اثر مثبت، نمی شد.
 چرا سلیمان قبل از قیام توابین از امام زمانش، امام سجاد� اجازه و یا 

ً
واقعا

حتی مشورت نمی گیرد؟
آیا جز به خاطر این است که باز هم با نظر شخصی خودش پیش می رود و پیش 

خود مطمئن است کارش درست و صحیح و به موقع است؟
 مگر در همان زمان مختار ثقفی قبل از قیامش از نماینده ی امام زمانش محمد 
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حنیفه اجازه نگرفت.
مگر محمد حنفیه نماینده ی امام زمان آن عصـر نبود که بجا و با تدبیر نظر و حکم 

صادر کرد.
آنان که قـائل به صحت والیت فقـیه در عصر غـیبت نمی باشند بگویند که امور 

مسلمین باید چگونه مطابق اسالم قرار بگیرد؟ 
چه کسی یا گروهی غیر از مجتهدین واجد شرایط ممکن است دین اسالم را بهتر 

بشناسند؟
آنان که قائلند، قبل از ظهور حضرت مهدی� نباید حکومت به دست فقها 
تشکیل شود، فکر کنند که بهتر است شیعیان در حکومتی زندگی کنند که اصاًل 
موارد دینی در متن قانون گزاری و اجرای قوانین وجود نداشته باشد یا بهتر است 
که نزدیکترین حکومت جهان و تاریخ به  کنند  که شیعیان در حکومتی زندگی 
دستورات امام زمان� است و به دنبال پیشرفت در حکومت دینی است نه 

دنیوی؟
 اگر روحیه غرب زدگی و امیال نفسانی نباشد چه چیز دیگری از قبول این 

ً
واقعا

حقیقت واضح ممانعت می کند؟

تنها مسیر بندگی
خدا، پیامبراسالم�، والیت اهل بیت�، والیت فقیه. آیا گزینه دیگری وجود 

دارد که درباره اش صحبت کنیم؟
دعوت به مناظرٔه مدعیان رد والیت اهل بیت� یا والیت فقیه توسط نویسنده. 

هماهنگی با شماره تلفن: ۰۹۱52۰767۰۰

...و من اهّلل التوفیق
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