
ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه ؟اهس؟تسلیت باد.

ِكُعوَن«.  َوُهْم َرٰ
َ

َكٰوة
َ
 َوُيْؤُتوَن ٱلّز

َ
ٰوة

َ
ل ِذيَن ُيِقيُموَن ٱلّصَ

َّ
 ٱل

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
ُه َوٱل

ُ
ُكُم ٱهَّلُل َوَرُسول َما َوِلّيُ

َ
»ِإّن

كه نماز را برپا می دارند و در حال  ركوع، ولّی و سرپرست شما، تنها خداوند و پیامبرش و مؤمنانی هستند 
زكات می دهند. »سوره مائده آیه ۵۵«

منهج الصادقین

كريم  هفته نامه اخالقی خلق 
حوزه علميه آيت اهَّلل حق شناس ؟هر؟

) فيلسوف الدوله _  امين الدوله ( 
حوزه علميه مجازی اخالق 
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ْنِبَيــاِء 
َ ْ
ل

َ
 ِفــي َجِميــِع ُصُحــِف ا

ٌ
؟ع؟ َمْكُتوَبــة  َعِلــّيٍ

ُ
َيــة

َ
َحَســِن؟ع؟: َوال

ْ
ل

َ
ِبــو ا

َ
قــال أ

؟ع؟. ــِه َعِلــّيٍ ــٍد؟لص؟ َو َوِصّيِ ِة ُمَحّمَ  ِبُنُبــّوَ
َّ
ال  ِإ

ً
هَّلُل َرُســوال

َ
ــْن َيْبَعــَث ا

َ
َو ل

نوشــته  پیغمبــران  كتــب  تمــام  علــی؟ع؟در  والیــت  كاظم؟ع؟فرمــود:  امــام 
شــده اســت و خــدا هیــچ پیغمبــرى را مبعــوث نســاخت، جــز آنکــه بــه نبــوت 

كردنــد. اقــرار  علــی؟ع؟  وصیــت  محمــد؟لص؟و 

َيــِه 
َ

َوال ــی 
َ
َعل ُهــْم 

ُّ
ُكل ــاُس 

َ
الّن اْجَتَمــَع  ــِو 

َ
ل هَّلُل؟ج؟: 

َ
ا  

َ
ــال

َ
ق النبــی؟لص؟:  عــن 

. ــاَر
َ
الّن ــُت 

ْ
ق

َ
َخل ؟ع؟َمــا  َعِلّیٍ

گــر همــه مــردم بــر والیــت  رســول خدا؟لص؟فرمــود: خداونــد متعــال فرمــوده: ا
حضــرت علی؟ع؟مــی پیوســتند، آتــش جهنــم را خلــق نمــی كــردم.

َدِتــي 
َ

ــّيَ ِمــْن ِوال
َ
َحــّبُ ِإل

َ
ِبــي َطاِلٍب؟ع؟أ

َ
َيِتــي ِلَعِلــّيِ ْبــِن أ

َ
؟ع؟: َوال

ُ
ــاِدق  الّصَ

َ
ــال

َ
ق

 .
ٌ

ْضــل
َ

َدِتــي ِمْنــُه ف
َ

ــْرٌض َو ِوال
َ

ــُه ف
َ
َيِتــي ل

َ
ّنَ َوال

َ
ِمْنــُه ِل

امــام صادق؟ع؟فرمــود: والیــت علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟در نــزد مــن، محبــوب 
تــر اســت از آنکــه مــن از نســب اویــم؛ زیــرا والیــت او فــرض و واجــب و نســب از او 

فضلیــت اســت. 

ِك 
َ

ال
َ
َســأ

َ
َتــاِك  ُمْنَكــٌر َو َنِكيــٌر ف

َ
عــن النبی؟لص؟الــی فاطمــه بنــت اســد؟اهس؟: ِإْن  أ

ِكَتاِبــي  ــْرآُن 
ُ

ق
ْ
ُم ِديِنــي َو ال

َ
ْســال ِ

ْ
ل ــي َو ا ــٌد َنِبّيِ ــي َو ُمَحّمَ وِلــي اهَّلُل  َرّبِ

ُ
ق

َ
ــِك ف َمــْن َرّبُ

ــي. َو اْبِنــي ِإَماِمــي َو َوِلّيِ
پیامبــر؟لص؟در هنــگام تلقیــن جنــاب فاطمــه بنــت اســد؟اهس؟فرمود: زمانی¬كــه 
نکیــر و منکــر آمدنــد و از رّب تــو ســوال كردنــد، بگــو اهلل پــروردگار مــن اســت و 
فرزنــدم  و  مــن  كتــاب  قــرآن  و  مــن  دیــن  اســام  و  مــن  محمد؟لص؟پیامبــر 

علی؟ع؟امــام و ولــی مــن اســت.

و  برخاسـت  جـای  از  كـرم؟لص؟  ا پیامبـر 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را از زمیـن بلنـد كـرد و جلوی چشـم 
ُه َفَهـَذا 

َ
ُكْنـُت َمـْوال خایـق نگـه داشـت و فرمـود: »َمـْن 

َعـاَداُه«.  َمـْن  َعـاِد  َو  َواالُه  َمـْن  َواِل  ُهـّمَ 
َ
الّل ُه، 

َ
َمـْوال َعِلـّيٌ 

البتـه ایـن جمـات، قبل و بعد هـم دارد؛ اما مهم ترین 
اینجـا  در  پیامبـر؟لص؟  كـه  اسـت  ایـن  قسـمتش 
ح می كنـد و امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مسـئله والیـت را به طـور رسـمی و صریـح مطـر
ح می نمایـد. این را همان طـور كه البد  را به عنـوان یـک شـخص، معیـن و مطـر
شـنیده اید و مـن هم عـرض كـردم، بـرادران اهـل سـنت مـا هـم در كتاب هـای 
كـرده اسـت و  معتبرشـان نقـل كرده انـد. مرحـوم عامـه امینـی این هـا را جمـع 

نوشـته اند. خصـوص  ایـن  در  زیـادی  كتاب هـای  هـم  ایشـان  از  غیـر 

كــه اولــى بــه  ُكــُم اهّلُل«؛ جــز ايــن نيســت  مــا َوِلّيُ
َ
»ِإّن

دنيــوى شــما  و  دينــى  امــور  بــر  كــم  و حا تصــرف 
خداســت.
ُه«؛ 

ُ
»َو َرُسول

و فرستادۀ او كه محمد؟لص؟ است.
ِذيَن آَمُنوا«؛ 

َّ
»َو ال

و آن كسانى كه ايمان آورده اند. 
ايمــان  و  رســولش  و  خــدا  آوردن  هــم  كنــار  در 
ايــن  نشــان دهنده  و  اســت  تنبــه  يــک  آورنــدگان 
كــه واليــت اصالتــًا بــرای خداونــد اســت؛  اســت 
امــا بــرای رســول خــدا؟لص؟ و ايمــان آورنــدگان هــم 

دارد. وجــود  واليــت  بالتبــع 
الَة«؛  ِذيَن ُيِقيُموَن الّصَ

َّ
و قوله »َال

بــا  را  نمــاز  مى دارنــد  به پــای  كــه  مؤمنانــى  يعنــى 
آن. اركان  و  شــرايط 

ــْوِم َو  لّصَ
َ
َكاِة َو ا

َ
لــّز

َ
ــاَلِة َو ا لّصَ

َ
ــی َخْمــٍس ا

َ
ْســاَلُم َعل ِ

ْ
ل

َ
قــال الباقــر؟ع؟: ُبِنــَي ا

. َغِديــِر
ْ
ل

َ
َيــِة َيــْوَم ا

َ
َوال

ْ
ــْم ُيَنــاَد ِبَشــْيٍء َمــا ُنــوِدَي ِبال

َ
َيــِة َو ل

َ
َوال

ْ
ل

َ
َحــّجِ َو ا

ْ
ل

َ
ا

امــام محمــد باقــر؟ع؟ فرمــود: اســام بــر پنــج پایــه اســتوار شــده اســت: نمــاز، 
زكات، روزه، حــج و والیــت و بــه هیــچ چیــز بــه انــدازه آنچــه در روز غدیــر بــه 

كیــد شــده، نــدا نشــده اســت.  والیــت تا

َيِتــَك 
َ
ــِذي َنَطــَق ِبِوال

َّ
 ال

ُ
َحــّق

ْ
ُمْؤِمِنيــَن ال

ْ
ِميــُر ال

َ
ــَك أ

َ
ّن

َ
ْشــَهُد أ

َ
قــال الهــادی؟ع؟: َو أ

.
ُ

ُســول ِلــَك الّرَ
َ

ــِه ِبذ ّمَ
ُ
ل ــي ا

َ
َعْهــَد َعل

ْ
ــَك ال

َ
 ل

َ
َخــذ

َ
 َو أ

ُ
ْنِزيــل

َ
الّت

امــام هــادی؟ع؟ فرمــود: و شــهادت مــي دهــم كــه تویــی امیــر مؤمنــان. آن حّقــی 
ــو از  ــرای ت ــه ب ــن زمین ــدا؟لص؟ در ای ــول خ ــد و رس ــا ش ــت گوی ــه والیت ــرآن ب ــه ق ك

اّمــت پیمــان گرفــت.

ْنــُه لــی،  عــن النبــی؟لص؟: إّنَ اهَّلَل َعِهــَد إلــّیَ فــی علــّیٍ َعْهــدا، فقلــُت: يــا رّبِ َبّيِ
 الُهــدی، و إمــاُم أوليائــی 

ُ
: إّن علّيــا رايــة

َ
: اْســَمْع، فقلــُت: َســِمْعُت، فقــال

َ
فقــال

ــْرُتُه.
َ

ــْرُه بذلــَک، فجــاَء علــّیٌ فبّش ... فبّشِ
پیامبــر خــدا؟لص؟ فرمــود: خداونــد دربــاره علــی؟ع؟ بــه مــن سفارشــی فرمــود. 
عــرض كــردم: بــار خدایــا! آن را برایــم توضیــح بــده. فرمــود: گــوش كــن! عــرض 
امــام  و  هدایــت  پرچــم  علــی؟ع؟  همانــا  فرمــود:  فرمانــم.  بــه  گــوش  كــردم: 
دوســتان مــن اســت. ایــن را بــه او بشــارت ده. ســپس، علــی؟ع؟ آمــد و مــن بــه 

او بشــارت دادم.

ُک بُكــُم الّطريــَق 
ُ
ــوا عِلّيــا َتِجــدوُه هاِديــا َمْهِدّيــا، َيســل

ُّ
عــن النبــی؟لص؟: إْن ُتول

المستقيَم. 
بــه والیــت و سرپرســتی بگیریــد،  را  گــر علــی؟ع؟  ا پیامبــر خــدا؟لص؟ فرمــود: 
كــه رهنمایــی رهیافتــه اســت و شــما را بــه راه راســت می بــرد. خواهیــد دیــد 

كاَة«؛ و زكات را مى دهند؛  »َو ُيْؤُتوَن الّزَ
ِكُعــوَن«؛ و حال آنكــه ايشــان ركــوع كننــده  »َو ُهــْم را

در نمــاز هســتند.
كــه جمهــور مفســران، از علمــاى شــيعه و   بــدان 

كــه:  اهــل ســنت نظرشــان ايــن اســت 
ابی طالب؟ع؟نازل شــده  بــن  علــى  شــأن  در  آيــه 
كرده انــد بــر  اســت و تشــيع از ايــن آيــه اســتدالل 
خالفــت،  و  اوليــا؟ع؟  شــاه  حــِق  امامــت،  آنكــه 
يــرا كــه ولــى  منصــب علــى مرتضــى؟ع؟ اســت؛ ز
امــور  در  تصــرف  معنــى  بــه  شــريفه  آيــۀ  ايــن  در 

اســت.  مســلمانان 
ْولــى 

َ
أ ِبــّيُ  »َالّنَ كريمــۀ  آيــۀ  در  كــه  همان طــور 

ْنُفِســِهْم«، بــه ايــن معنــا واقع شــده 
َ
ــْن أ ُمْؤِمِنيــَن ِم

ْ
ِبال

آن  واليــت  پــس  باشــد،  چنيــن  چــون  و  اســت 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ ثابــت مى شــود، نــه كــس ديگری 

كــه ايــن وصــف در او محقــق نباشــد؛ زيــرا كــه إّنمــا 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟  چــون  و  اســت  حصــر  بــراى 
كــه زكات مى دهــد،  در ركــوع ايــن صفــت را دارد 
از مهاجــر و  بــه هيچ يــک  بــرای اوســت و  واليــت 
انصــار نبايــد برســد؛ زيــرا كــه به اتفــاق شــيعه و اهــل 
ســنت زكات دادن در حالــت ركــوع، از غيــر شــاه 
اوليــا؟ع؟ صــادر نشــده و روايــت زكات دادن علــى 
بــن ابی طالــب؟ع؟ در ركــوع از طرفيــن به درســتى 
و بــه پیوســتگى نقل شــده است¬وكســى در ايــن 
يــخ  نــدارد. اصحــاب ســير و توار موضــوع نزاعــى 
يــح نموده انــد و رأى  و تفاســير بــه ايــن معنــا تصر
جمهــور هــم بــر ايــن قرارگرفتــه اســت كــه متصــدق 
بــه ايــن وصــف علــى بــن ابی طالــب؟ع؟ اســت، نــه 

كــس ديگــرى. 
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زیارت غدیر امام هادی؟ع؟

كافی، جلد 2 /  ص 21

األمالی )للصدوق( ج ۱ / ص ۳۱۴

بحار األنوار، جلد ٣٩ / صفحه 2٩٩

األمالی )للصدوق( ج ۱ / ص ۶۵۷

بحار األنوار ج ۳۸ / ص ۱۳۸

تمسـک بـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چه هسـت؟ 
ایـن یعنـی اینکـه مـا همیـن را بخوانیـم و رد     بشـویم؟ 
آن هـم تمسـک بـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟؟ معنـای 
گفـت: تمسـک  والیـت محبـت نیسـت پـس نمی تـوان 
به محبت امیرالمؤمنین؟ع؟، تمسـک به محبت اصًا 
بزرگـوار  آن  والیـت  مقـام  بـه  تمسـک  هـم     نـدارد،  معنـا 
گرچـه مـا و بشـر نمی توانیـم  معنـا دارد؛ تمسـک بـه ایـن مقـام درسـت اسـت. 
به تمام معنـای آن عدالـت اجتماعـی و عدالـت حقیقـی كـه حضـرت امیـر؟ع؟ 
قـدرت بـر پیـاده كردنـش را داشـت، برسـیم؛   ماهـا و هیچ كس، قـدرت ندارد كه 
آن عدالـت را پیـاده كنـد؛ لکـن آن الگـوی ما پیداشـده اسـت و     حـاال هم ما باید 

بـه یـک مقـدار كمـی كـه قـدرت داریـم، تمسـک بـه آن كنیـم.

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر انقالب اسالمی ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

امام خمينی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذيب نفس است.
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ــی را  ــاره ى امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود ایــن بــود كــه عــرض كــرد: بارالهــا! عل آن دعــای آخــری كــه پیغمبــر؟لص؟ درب
فقیــه در دیــن قــرار بــده؛ »اللهــم فقهــه فــی الدیــن«. فقیــه خیلــی خــوب اســت، آقــا! بعــد از علــم خداشناســی، علــم فقــه 

قــرار دارد، آقــا!
كــه اولــی و دومــی ســمت راســت و چــپ ایشــان  كــه: پیغمبــر؟لص؟ را دیــدم  از محیی الدین عربــی نقل شــده اســت 
ایســتاده اند و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در پشــت ســر پیغمبــر؟لص؟ قــرار دارد؛ »الیمیــن و الیســار مضلــة«. راســت و چــپ 

ــد قــدم جــاى قــدم پیغمبــر؟لص؟ گذاشــت. ــت و گمراهــی اســت؛ بای ضال
ــه در  ــًا هلل لن ینفع ــم عاصی ــن كان منک ــا و م ــه والیتن ــًا هلل تنفع ــم مطیع ــن كان منک ــه: »فم ــم ك ــت داری روای

نمی رســاند. نفعــی  بنمایــد،  را  خــدا  نافرمانــی  كــه  كســی  بــه  مــا  والیــت  یعنــی:  والیتنــا«؛ 
انســان بایــد بیانــات و فرمایشــات اهل بیــت؟مهع؟ را موردنظــر قــرار بدهــد. در روز قیامــت اعمــال مــا را 
بــا امــام؟ع؟ مقایســه می كننــد. امیــر مؤمنــان؟ع؟ میــزان اعمــال اســت. وقتــی بــه ایشــان ســام می كنیــم، 

ع شــمارا بــا ایشــان می ســنجند. عرضــه می داریــم كــه ســام بــر شــما اى میــزان اعمــال. زهــد شــما، علــم شــما، تقــوى و ور
در قیامــت برخــی را فوج¬فــوج در جهنــم می ریزنــد. حــاج میــرزا عبــاس رفیعــی می گفــت: دعــاى حاشــیۀ مفاتیــح را خوانــده بــودم، بــراى این كــه ببینــم چــه موقعیتــی 
در قیامــت دارم. شــب در خــواب دیــدم كــه قیامــت بــه پــا شــده اســت و یــک خانــم محترمــی بقچــه اش را بــه مــن داد و گفــت: ایــن را دنبــال مــن بیــاور؛ مــن فهمیــدم 
كــه ایــن خانــم حضــرت زینــب؟اهس؟ اســت. نزدیــک جهنــم كــه رســیدیم، دیــدم یــک قیفــی گذاشــته اند و آدم هــا را به وســیلۀ آن قیــف در جهنــم می ریزنــد! یکــی از رفقــا 
را هــم انداختنــد داخــل همــان قیــف! بــه حضــرت زینــت؟اهس؟ ُملَتجــی شــدم و عــرض كــردم: ایــن آقــا از ارادتمنــدان اباعبــداهلل؟ع؟ بــوده اســت؛ چــرا بایــد او را درون ایــن 

قیــف بریزنــد؟ تــا اســم اباعبــداهلل؟ع؟ را آوردم، همــۀ  كســانی كــه داخــل قیــف ریختــه شــده بودنــد، همــه را بیــرون ریختنــد.
حاال داداش جون! این شعر را برایتان می خوانم:

»حافظ   از دست مده صحبت این كشتی نوح؟ع؟              ورنـه طوفـان حـوادث بـبرد بـنیـادت«
»مثل اهل بیتی؟مهع؟ كسفینة نوح؟ع؟ من ركب فیها نجی و من تخلف عنها غرق«.

باید در كشتی اهل بیت سوار بشوید و باید توسل به اهل بیت؟مهع؟ بجویید و زیر پرچم والیت آن ها باشید.
گرفتــه اســت )ســوره اعــراف آیــٔه ۱۵۶(؛ امــا كســانی   َشــْي ٍء«؛ یعنــی: رحمــت مــن همه چیــز را فرا

َ
ُكّل پــروردگار عزیــز در ایــن آیــٔه نورانــی می فرمایــد: »َو َرْحَمِتــي َوِســَعْت 

مشــمول ایــن رحمــت می شــوند كــه از اهل بیــت؟مهع؟ تبعیــت كــرده باشــند و والیــت آن هــا را قبــول داشــته باشــند.

و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  والیـت  بـر  اسـتقامت  اجـر 
اوالدش؟مهع؟:

امام باقر؟ع؟ در توضیح آیۀ شریفۀ 
مـاًء  سـَقیناُهم 

َ َ
أل ریَقـِة  الَطّ َعَلـی  اسـَتقاموا  َلـِو  ن 

َ
»َوأ

فرمودنـد:   )16 شـریفۀ  آیـۀ  جـن  مباركـه  َغَدًقا«)سـوره 
َطاِلـٍب  ِبـي 

َ
أ ْبـِن  َعِلـّيِ  َواَلَیـِة  َعَلـی  ِاْسـَتَقاُموا  َلـِو  »َیْعِنـي 

والیـت  طریقـه،  از  ُوْلِدِه؟مهع؟«؛منظـور  ِمـْن  ْوِصَیـاِء 
َ ْ
َاأل َو  َاْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟  ِمیـِر 

َ
أ

پیغمبـر؟لص؟  اوصیـا،  كـه  حضـرت؟مهع؟  آن  فرزنـدان  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
هسـتند، می باشـد. مـردم بایـد بـر ایـن والیـت اسـتقامت بورزنـد و دسـت از آن 

برندارنـد.
اسـتقامت بـر والیـت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اوالدش؟مهع؟ هم، تمامش اسـتقامت 
عمـر  تمـام  آدم  كـه  نیسـت  كافـی  به تنهایـی  ایـن  یعنـی  نیسـت؛  دوسـتی  بـر 
بگویـد: مـن آن بزرگـواران را دوسـت دارم؛ بلکـه بایـد طاعتشـان را هـم قبـول 

كنـد و از آن هـا تبعیـت نمایـد. ایـن نشـانۀ راسـتی ادعـای آدمـی اسـت.
ْمِرِهْم َو َنْهِیِهْم«؛ در اوامر و نواهی آن بزرگواران ذّره ای 

َ
»َو َقِبُلوا َطاَعَتُهْم ِفي أ

تردیـد نکننـد، اطاعـت از آن هـا را در همـۀ مسـائل بپذیرنـد و هرچـه امرونهـی 
فرموده انـد را، رعایـت كننـد؛ یعنـی هـم در مـوارد مثبـت و هـم در مـوارد منفـی 
گـر  گـر امامشـان فرمـود: ایـن كار را نکنیـد، آن را تـرک كننـد و انجـام ندهنـد؛ ا ا
امامشـان فرمـود: درسـت نمـاز بخوانید، نمازشـان را درسـت بخواننـد و... باید 
كـرد و از آن هـا فرمان بـرداری داشـت؛ بایـد صـد درصـد  واقعـًا از امـام اطاعـت 
اطاعـت كـرد تـا اسـتقامت بـر والیـت صـدق كنـد. اینجاسـت كـه راسـتی ادعای 

آدم بـر دوسـتی اش اثبـات می شـود.
دوره ای  نیسـت!  رمضـان  مـاه  یـک  و  روز  یـک  اطاعـت  اطاعـت،  ایـن  البتـه 
نیسـت! این طـور نیسـت كـه در یـک برهـۀ زمانـی كارهایـی را ترک كنـد و زمان 
امـر  گوش به فرمـان  تمـام  در  یعنـی،  اسـتقامت  بلکـه  شـود!  مرتکـب  دیگـری 

كنـد.  حضـرات؟مهع؟ باشـد و از دسـتورات آن هـا تبعیـت 
در تمـام زندگـی، یعنـی در خانـواده، در تربیت فرزند، در مدرسـه، در دانشـگاه، 
و  كنـد  اطاعـت  آن هـا  از  همه جـا  و  اداره  در  كسـب،  در  بـازار،  در  كوچـه،  در 
انسـان نتیجـه  كـه عمـل  باشـد. آن وقـت اسـت  راسـت و درسـت  در همه جـا 

ثمـره می نشـیند. بـه  و  می دهـد 
ْسـَقْیَناُهْم َمـاًء َغَدقـًا«؛ مـا آن هـا را از آب فـراوان سـیراب خواهیـم سـاخت. 

َ َ
»أل

یَماَن«؛  ِ
ْ

ْشَرْبَنا ُقُلوَبُهُم َال
َ َ
امام؟ع؟ فرمود:منظور از آب فراوان این است كه: »أل

دل هـای آن هـا را از ایمـان سرشـار خواهیـم سـاخت. ایمـان را بـه قلوب ایشـان 
اهل بیـت؟مهع؟  والیـت  بـر  اسـتقامت  نتیجـۀ  و  ثمـره  ایـن  می كنیـم.  اشـراب 
گـر كسـی بـه دنبـال  اسـت. اینجاسـت كـه زحمـات انسـان ثمـره می دهـد؛ لـذا ا
معنویـت می گـردد، راهـی جـز قبـول امامـت و والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و اوالد 
گرامـی آن حضـرت؟مهع؟ نیسـت و راهـی جـز اطاعـت از آن هـا نـدارد. بایـد آن هـا 
را بـه امامـت و والیـت بپذیـرد و از آن هـا اطاعـت كنـد. البتـه اطاعـت از آن هـا 
كـه  حّتـی منحصـر در عمـل هـم نیسـت، اخـاق مرتبـۀ بسـیار باالتـری اسـت 

انسـان بایـد در آن هـم از آن بزرگـواران پیـروی كنـد.
كیـد می فرماینـد كـه طریقـت چیسـت: »َو  بعـد امـام در تتمـۀ روایـت، دوبـاره تأ
ْوِصَیـاِء«؛ »راه« عبارت اسـت از ایمان به 

َ ْ
یَمـاُن ِبَواَلَیـِة َعِلـّيٍ َو َاأل ِ

ْ
ِریَقـُة ِهـَي َال َالّطَ

والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و اوصیـای گرامـی آن حضـرت؟مهع؟؛ یعنـی بایـد اواًل، 
ایـن ایمـان را بپذیریـد، ثانیـًا بـر آن اسـتقامت بـورزد و در آخـر هـم بایـد اطاعت 
از همـۀ اوامـر و همـۀ نواحـی آن بزرگـواران را به جان بپذیریـد؛ تا قلب از ایمان 

به خدا سرشـار شـود.

فرمودنــد:  كــه  باقــر؟ع؟  امــام  از  داریــم  روایــت 
َو  َكاِة  َالــّزَ َو  ــَاِة  َالّصَ َعَلــی  َخْمــٍس  َعَلــی  ْســَاُم  ِ

ْ
َال »ُبِنــَي 

َاْلَواَلَیــِة«؛  َو  َاْلَحــّجِ  َو  ــْوِم  َالّصَ
گر كسی خواست بگوید:  ا

شــاخص ها و پایه هــای اســام چیســت؟ بایــد گفــت: 
اول: 

گــر ارتقــا پیــدا  مســلمان واقعــی، بایــد نمازهــای پنج گانــه اش را رعایــت كنــد و ا
كــرد و رشــد كــرد، نمــاز پنجاه ویــک ركعــت كــه در روایــت ذكــر كردنــد را بایــد 

رعایــت كنــد.
دوم: 

زكات اســت؛ كــه شــخص بایــد مالــش تزكیــه بشــود؛ كــه طریقــۀ تزكیــۀ آن هــم 
ایــن اســت كــه بایــد از راه درســت مــال را بــه دســت بیــاورد و مــال بــه دســت 
آورده، غصبــی نباشــد، خیانتــی و حقــوق پایمال شــده نباشــد و خاصــه اینکــه 
كــی باشــد كــه بــه دســت آورده باشــد و حقــی بــرای فقــرا و مســتضعفان  مــال پا
نیــز بگــذارد كــه آن مــال تزكیــه بشــود؛ مثــًا كســی كــه مــال حرامــی را بــه دســت 
ک  ــا خیانتــی انجــام داده اســت، بــه درد نمی خــورد و مالــش پــا آورده اســت ی
نخواهــد شــد؛ یــا مثــًا مالــی از طریــق حــال بــه دســت آورده شــده اســت، امــا 
ــه  ــات آی ــُروِم )ذاری ــاِئِل َو اْلَمْح ــّقٌ ِللّس ــتضعفان )َح ــرا و مس ــرای فق ــی ب ــر حق گ ا

۱۹(( در نظــر نگرفتــه باشــد، مــال آن شــخص تزكیــه نمی شــود.
سوم: 

روزه است؛ خصوصًا در ماه مبارک رمضان.
چهارم:

ــه خــدا از جمعیــت مســلمانان پــر باشــد و  ــد خان  حــج اســت؛ اینکــه دائمــًا بای
هیچ وقــت خالــی نشــود.

پنجم: 
والیت است. 

والیت ركن اصلی و اساسی اسام است. 
گــر ســتون هایی  ــی و اساســی اســام اســت، یعنــی: ا اینکــه می گویــم ركــن اصل
كــه مابقــی آن ســتون ها بــه  بــرای اســام ذكــر شــود، اصلی تریــن آن ســتون 
آن وابســته هســتند، بحــث والیــت اهل بیــت؟مهع؟ اســت. امــام؟ع؟ در ادامــه 
روایــت می فرمایــد: »َلــْم ُیَنــاَد ِبَشــْيٍء َكَمــا ُنــوِدَي ِباْلَواَلَیــِة«؛ بنابرایــن نــه آن نمــاز 
گــر بــدون والیــت  و نــه آن زكات و نــه آن روزه و نــه آن حــج، هیچ كــدام این هــا، ا
باشــد، ارزشــی پیــدا نمی كند.داخــل بحــث طلبــه و اهل بیــت؟مهع؟ و طلبــه و 
والیــت، بحــث معرفــِت نســبت بــه اهل بیــت؟مهع؟ هــم بســیار مهــم اســت. 
ایــن بســیار مهــم اســت كــه شــخصی كــه آمــده و طلبــه شــده اســت، نســبت 
بــه اهل بیــت؟مهع؟ شــناخت داشــته باشــد، معرفــت داشــته باشــد، تــا جایــی كــه 
ــر  ــه ب ــی ك ــک معرفت ــد. ی ــت نباش ــت؟مهع؟ بی معرف ــه اهل بی ــبت ب ــد نس می توان
پایــۀ آنچــه درآیــات و روایــات بــه مــا یــاد داده شــده اســت، مطالــب درســتی را 
اســتنباط بکنــد. معمــول بــزرگان را نــگاه بکنیــد؛ مقیــد بودنــد كــه حتمــًا جلســه 
روضــه داشــته باشــند. مهــم هــم نبــود كــه در جلســه دو یــا ســه نفری باشــند یــا 
نباشــند، جاهــای خالــی را مائکــۀ آســمان پــر می كننــد. واقعــًا هــم همین گونــه 
بــود. روضه هــای خانگــی روضه هــای بســیار پربركتــی بــوده و هســت. معمــول 
مراجــع و كســانی كــه داخــل حکومــت تشــیع، امــام زمــان؟جع؟ بــه آن هــا كار 
داده اســت و كارهــای بزرگــی انجــام دادنــد، بااســتثناء اهــل روضــه گرفتــن 
بودنــد و هســتند. ایــن ارتبــاط بــا اهل بیــت؟مهع؟ و اهــل روضــه بــودن اســت كــه 

بســیار مهــم اســت.

مسئله ای درباره عصمت اهل بیت؟مهع؟:
شبهه: 

عصمــت و اختیــار در ائمــه معصومیــن؟مهع؟ چگونــه 
اســت؟ قابل جمــع 

باید در معنای عصمت دقت كرد. 
عصمــت، مصــون بــودن شــخص بــا اختیــار خــود از 

انحرافــات اعتقــادی، اخاقــی و عملــی اســت. 
خــدای متعــال انســان را باعقــل و اختیــار و اراده آفریــده اســت و در ایــن جهــت 
بیــن انســان ها فرقــی نیســت؛ امــا چــون نــوع انســان ها نیــاز بــه رهبــر الهــی 
دارنــد، رهبــر الهــی نیــز ماننــد ســایر انســان ها دررســیدن بــه كمــال حقیقــی 
)قــرب خداونــد( و داشــتن آن و داشــتن مقــام رهبــری دیگــران بــا امتحانــات 

ــود.  ــه می ش ــال مواج ــدای متع ــاص خ خ
ازاین جهــت بــا نشــان دادن حقایــق غیبــی بــه آن هــا، ایــن انتخــاب بــه آن هــا 
گــر بخواهنــد جایــگاه رهبــری را داشــته باشــند، بایــد اختیــارا از  داده شــد كــه ا

انحرافــات اعتقــادی، عملــی و اخاقــی دوری كننــد. 
ازاین رو، این بزرگواران امتحان شدن را انتخاب و اختیار كردند. 

ســپس مقــام امامــت بــه آن هــا داده شــد؛ امــا این كــه چــه زمانــی ایــن امتحــان 
خ داده اســت، مــا آن را دقیقــًا نمی دانیــم. ر

از مســائل اصلــی اعتقــادات مــا ایــن اســت كــه هم امــام در آن كماالت شــخصی 
و اجتماعــی خــود در مقــام امتحــان قــرار می گیــرد و هــم دیگران. 

امتحانــات  مــورد  قطعــًا  شــود،  باالتــری  مقــام  دارای  كــه  هركســی  منتهــا 
ســخت تری واقــع می شــود و بایــد التزامــات بیشــتری را نســبت بــه خــدای 
متعــال ابــراز كنــد و آن را در عمــل نشــان دهــد. ازاین جهــت، ائمــه؟مهع؟ هــم بــه 
لحــاظ آن مقــام قــرب و امامتــی كــه دارنــد، امتحانــات ســخت تری نســبت بــه 

دیگــران در زندگــی می شــوند.
مسئله عصمت این گونه با اختیار جمع می شود. 

چنانکه خداوند متعال می فرماید: 
»عــّده ای از انبیــاء بنی اســرائیل را، هنگامی كــه صبــر كــرده و بــه آیــات مــا یقیــن 

داشــتند، امــام قراردادیم.« 
ایــن آیــه شــریفه دارا بــودن مقــام امامــت را وابســته بــه داشــتن همیشــگی یقین 
ــوب  ــر در امــور نامطل گاهــی خــاص نســبت بــه خــدا و حقایــق غیبــی و صب و آ
ــی(  ــی و عمل ــات اخاق ــا و انحراف ــکیک در آن ه ــادی و تش ــات اعتق )از انحراف

دانســته اســت.

آیت اهلل حق شناس؟هر؟

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟ آیت اهلل تحریری ؟ظفح؟ آیت اهلل جاودان ؟ظفح؟

كــه هــم جاذبــه دارد  علــی؟ع؟از مردانــی اســت 
و هــم دافعــه و جاذبــه و دافعــه او ســخت نیرومنــد 
اســت. شــاید در تمــام قــرون و اعصــار، جاذبــه و دافعــه 
پیــدا  علــی؟ع؟  دافعــه  و  جاذبــه  نیرومنــدی  بــه  ای 
كار، بــا  نکنیــم. دوســتانی دارد عجیــب، تاریخــی، فــدا
گذشــت، از عشــق او همچــون شــعله هایــی از خرمنــی 
آتــش ســوزان و پرفــروغ انــد جــان دادن در راه او را آرمــان و افتخــار مــی شــمارند 
ــالیان،  ــی؟ع؟ س ــرگ عل ــد. از م ــرده ان ــوش ك ــز را فرام ــه چی ــتی او هم ودر دوس
بلکــه قرونــی گذشــت امــا ایــن جاذبــه همچنــان پرتــو مــی افکنــد و چشــم هــا 
را بــه ســوی خویــش خیــره مــی ســازد. در دوران زندگیــش عناصــر شــریف و 
گذشــت و مهربــان،  بــا  كار و بــی طمــع، مردمــی  نجیــب، خداپرســتانی فــدا
عــادل و خدمتگــزار خلــق كــرد و حــول محــور وجــودش چرخیدنــد كــه هركــدام 
تاریخچــه ای آموزنــده دارنــد و پــس از مرگــش در دوران خافــت معاویــه و 
امویــان، جمعیــت هــای زیــادی بــه جــرم دوســتی او در ســخت تریــن شــکنجه 
هــا قــرار گرفتنــد امــا قدمــی را در دوســتی و عشــق علــی؟ع؟ كوتــاه نیامدنــد و تــا 
پــای جــان ایســتادند.از جملــه مجذوبیــن و شــیفتگان علــی، میثــم تّمــار؟س؟ 
را می بینیــم كــه بیســت ســال پــس از شــهادت مولــی  بــر ســر چوبــه دار از علــی 
كــه  ایامــی  آن  در  می گویــد.  ســخن  او  انســانی  ســجایای  و  فضایــل  ؟ع؟و 
سرتاســر مملکــت اســامی در خفقــان فــرو رفتــه، تمــام آزادیهــا كشــته شــده و 
نفســها در ســینه زندانــی شــده اســت و ســکوتی مرگبــار همچــون غبــار مــرگ بــر 
چهره هــا نشســته اســت، او از بــاالی دار فریــاد برمــی آورد كــه بیاییــد از علــی؟ع؟ 

برایتــان بگویــم. 

آیت اهلل شهید مرتضی مطهری ؟هر؟

كتاب جاذبه و دافعه علی ؟ع؟، ص ٣0،2٩



هفته نامه اخاقی خلق كریم   شماره 6   كاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ ٣

چیــزی  در  كــه  هــر 
مــردم  بــه  امیــد 
و  باشــد  نداشــته 
ــدا  ــه خ ــود را ب ــر خ ام
گــذارد، خــدا همــه امــور او را برمــی آورد. وا
كــه: »ســه چیــز،  در روایــت آمــده اســت 
در دنیــا و آخــرت، فخــر مؤمــن و زینــت 
 .2 درســحرها؛  شــب  نمــاز   .1 اوســت: 
مأیــوس بــودن ازآنچــه در دســت مــردم 
بــرای  از  دوســتی  و  والیــت   .٣ اســت؛ 
امامــی كــه از آل محمــد؟لص؟ اســت«. ]1[
كاظــم؟ع؟  موســی  امــام  حضــرت  از 
منقــول اســت كــه: »هــر كــه بــه نــزد مــردی 
ــرد بــه  ــر او ب ــاه ب ــرادران خــود رود و پن از ب
را  او  قــدرت،  باوجــود  او  و  كاری  جهــت 
پنــاه ندهــد، بــه تحقیــق كــه قطــع والیــت 

كــرده اســت«. ]2[ خــدا را 
كثــر  از زمــان حضــرت آدم؟ع؟ تــا اآلن، ا
و  انبیــا  بــا  مخالفت هــا  و  عداوت هــا 
نداشــته  جــاه  حــب  جــز  باعثــی  اوصیــا 
اســت. نمــرود بــه همیــن جهــت، آتــش 
خلیــل؟ع؟  ابراهیــم  ســوختن  بــرای 
ایــن  بــه  ملعــون  فرعــون  و  برافروخــت 
را  خــود  ســلطانی  خانمــان  ســبب، 
بهشــت  كــه  اســت  جــاه  حــب  ســوخت. 
بدن هــا را بــه ســاختن »ِإَرَم َذاِت اْلِعَمــاِد« 
ــد  ]۳[ واداشــت و لعــن ابــد و عــذاب مخل

گماشــت. او  بــر 
از   ، آخرالزمــان؟جع؟  خانــۀ دیــِن ســیِد 
اهل بیــت  و  اســت  ویــران  و  خــراب  آن 
پیوســته  جهــت  ایــن  بــه  رســالت؟مهع؟ 
ــر  ــران بوده انــد و حــق امی مضطــرب و حی
مؤمنــان؟ع؟ از آن مغصــوب شــده اســت 
و خانــواده خافــت الهیــه به واســطه آن 

شــده اند.  ]۴[ منهــوب 
ملــک  تعمیــر  بــه  بادرفــت  بــه  »یثــرب 
شــام*** بطحــا خــراب شــد بــه تمنــای 

» ملــک
كــه  امــوری  از  كــه:  داریــم  روایــات  در 
باعــث  و  مؤمنــان  نجــات  وســیله 
شــفاعت  اســت،  گناهــکاران  امیــدواری 
شــافع روز قیامــت و عذر خــواِه گناهکاران 
و  رحیــم؟لص؟  رئــوف  پیغمبــر  امــت، 
چــون  كــه  اســت؛  طاهریــن؟مهع؟  ائمــه 
عرصــه قیامــت بــر پــا شــود، خــود؟لص؟ و 
اهل بیــت مطهــر؟مهع؟ او دامــن شــفاعت 
برزننــد و كمــر عذرخواهــی نامــۀ ســیاهان 
ــر میان بندنــد و عفــو تقصیــرات  امــت را ب
مســئلت  احدیــت  بــارگاه  از  را  ایشــان 
را  ایشــان  آمــرزش  خــدا  از  و  نماینــد 
بطلبنــد. همان طــور كــه خداونــد مهربــان 
كــه  فرمــوده  وعــده  برگزیــدگان  آن  بــه 
فرمــود. خواهــد  قبــول  را  آن هــا  شــفاعت 
ــَك َفَتْرَضــٰی«؛ یعنــی:  »َوَلَســْوَف ُیْعِطیــَك َرُبّ
تــو،  پــروردگار  كــه  باشــد  زود  »هرآینــه 
این قــدر بــه تــو بخشــش و عطــا كنــد كــه 

تــو راضــی و خشــنود شــوی«. ]5[
كــه:  اســت  رســیده  آیــه  ایــن  تفســیر  در 
»حضــرت محمــد؟لص؟ راضــی نخواهــد 
كــه حتــی یــک نفــر از امــت او هــم  شــد 
در جهنــم باشــد«؛ ]6[ بنابرایــن بایــد زیــر 
پرچــم والیــت ایــن برگزیــدگان مانــد؛ تــا 
بتــوان از شــفاعت ایشــان در روز قیامــت 

ــرد. ــره ب به

َاهلِل   َعْبــِد  َبــا 
َ
أ قــال 

ُهــّنَ  َثَاَثــٌة   : ؟ع؟ 
َو  َاْلُمْؤِمــِن  َفْخــُر 
َو  ْنَیــا 

ُ
َالّد ِفــي  ِزیَنُتــُه 

ــا  ُســُه ِمّمَ
ْ
ْیــِل َو َیأ

َ
ــَاُة ِفــي آِخــِر َالّل ِخــَرِة َالّصَ

ْ
َاآل

ــْن آِل  ــاِم ِم َم ِ
ْ

ــُة َال ــاِس َو َواَلَی ــِدي َالّنَ ْی
َ
ــي أ ِف

آِلــِه. َو  َعَلْیــِه  اهلُل  ــی 
َ
َصّل ــٍد  ُمَحّمَ

ِبــي َجْعَفــٍر َعَلْیــِه ؟ع؟ :َســَخاُء َاْلَمــْرِء 
َ
قــال  أ

ــْن َســَخاِء  ــُر ِم ْكَث
َ
ــاِس أ ــِدي َالّنَ ْی

َ
ــي أ ــا ِف َعّمَ

ْبــِر ِفــي َحــاِل  ُة َالّصَ ْفــِس َو َاْلَبــْذِل َو ُمــُرّوَ َالّنَ
ْكَثــُر 

َ
ــِف َو َاْلِغَنــی أ

ُ
َعّف َاْلَفاَقــِة َو َاْلَحاَجــِة َو َالّتَ

َقــُة  َالّثِ َاْلَمــاِل  َخْیــُر  َو  ْعَطــاِء  ِ
ْ

َال ِة  ُمــُرّوَ ِمــْن 
ــاِس . ــِدي َالّنَ ْی

َ
ــا ِفــي أ ُس َعّمَ

ْ
ــأ ــاهلِل َو َاْلَی ِب

و قال؟ع؟: 
ِعــّزُ  ــاِس  َالّنَ ْیــِدي 

َ
أ ِفــي  ــا  ِمّمَ ُس 

ْ
َاْلَیــأ  «

ِدیِنــِه«. ِفــي  َاْلُمْؤِمــِن 
َبا َعْبِد َاهلِل  ؟ع؟ : 

َ
قال أ

ُه  ِعــّزُ َو  ْیــِل 
َ
َالّل ِقَیــاُم  َاْلُمْؤِمــِن  »َشــَرُف 

ــاِس«.  َالّنَ َعــِن  ِاْســِتْغَناُؤُه 
و قال؟ع؟: 

ــاَت  ــْو َم ــاَس َو َل ُل َالّنَ
َ
ــأ ــْن اَل َیْس ــیَعُتَنا َم »ِش

ُجوعــًا «.
وقال؟ع؟: 

َشــْیئًا  ــُه  َرّبَ َل 
َ
َیْســأ اَل  ْن 

َ
أ َحُدُكــْم 

َ
أ َراَد 

َ
أ »ِإَذا 

ِهــْم َو اَل  ُكّلِ ــاِس  ْس ِمــَن َالّنَ
َ
ــأ ْعَطــاُه َفْلَیْی

َ
 أ

َ
ِإاّل

 ِعْنــَد َاهلِل َفــِإَذا َعِلــَم َاهلُل 
َ
َیُکــوُن َلــُه َرَجــاٌء ِإاّل

ِل َاهلَل 
َ
ــْم َیْســأ ــِه َل ــْن َقْلِب ــَك ِم  َذِل

َ
ــّزَ َو َجــّل َع

ــاُه«. ْعَط
َ
 أ

َ
ــْیئًا ِإاّل َش

و  الطمــع  قطــع  فــی  العــاج  طریــق  ثــم 
فــی  ذكــر  ممــا  قریــب  االســتغناء  كســب 
عــاج إزالــة الحــرص و تحصیــل القناعــة، 

. فتذكــر

از برجسته ترین و گران بهاترین مفاهیم قرآنی، مفهوم والیت است. 
كه خداوند باری تعالی، نظم و نظام زندگی انسان را بر پایه والیت و والیتمداری پیچیده و استوار گردانیده است.   چرا

عبارت جالبی دارد عامه طباطبایی ؟هر؟ در المیزان كه می فرماید: 
»اساســًا دیــن اســام از حیــث اشــتمال آن بــر والیــت خــدا و رســول و اولیــاء امــر، نعمــت اســت  و آن هــم چــه نعمتــی كــه قابــل 

قیــاس بــا هیــچ نعمــت  دیگــر نیســت«؛ 
گر نبود اساسًا دین اسام، نعمت نبود، دین كاملی نبود و بركتی نداشت! یعنی والیت ا

ح كــرده  گــر نعمــت اســت، بــه ایــن ســبب اســت كــه در كنــار همــه مفاهیــم نــاب و خالصــی كــه مطــر  دیــن اســام نعمــت اســت، چــون والیــت دارد؛ لــذا قــرآن هــم ا
بحــث از والیــت دارد.

1: آنجا كه دستور به اطاعت اولی االمر می دهد - هم ردیف اطاعت خدا و رسولش - و می فرماید: 
ْمِر ِمْنُکم«. )النساء: 5٩(

َ ْ
وِلي األ

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهلَل َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

2: آنجا كه در بیان اوصاف والیت، به تبیین و تشریح و ستایش موالی متقیان، امیرمومنان علی؟ع؟ می پردازد و می فرماید: 
ِكُعون«.  )المائدة: 55( كاَة َو ُهْم را اَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ذیَن ُیقیُموَن الّصَ

َ
ذیَن آَمُنوا اّل

َ
ُکُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو اّل ما َوِلّیُ »ِإّنَ

٣: و آنجا كه می فرماید: 
ذیَن آَمُنوا«؛ 

َ
»اهلُل َوِلُي  اّل

اُغوت«.  ْوِلیاُؤُهُم  الّطَ
َ
َكَفُروا أ ذیَن 

َ
و در بدگویی كفار می فرماید: »اّل

4: یا آنجا كه خدا برای اباغ والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ به پیامبر؟لص؟ دستور می دهد كه: 
ْغَت ِرساَلَته«.  )المائدة: 67(

َ
َك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبّل ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َرّبِ

ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبّلِ َها الّرَ ّیُ

َ
»یا أ

گــر كســی باوجــدان بیــدار و حــق  گــر بگوییــم ســرآمد همــۀ مفاهیــم قرآنــی والیــت اســت و ا به راســتی والیــت در قــرآن مفهــوم برجســته ایســت و شــاید گــزاف نباشــد، ا
طلبانــه بــه قــرآن مراجعــه كنــد بــه ایــن مهــم دســت می یابــد.

نمونه های فراوان دیگری هم موجود است. مثًا: 
كت در امر هارون ؟س؟ را می خواهد و به خدا عرض می كند:  آنجا كه موسی؟ع؟ از خداوند متعال بافاصله بعد از نبوتش، شرا

ْمِري«. )سوره طه ۲۹ تا ۳۲(؛ 
َ
ْشِرْكُه ِفي أ

َ
ْزِري * َو أ

َ
ِخي * اْشُدْد ِبِه أ

َ
ْهِلي * هاُروَن أ

َ
»َو اْجَعْل ِلي َوِزیرًا ِمْن أ

لذا اولی االمِر امت خود را و شریِک در امر خود را از همان روز اول از خداوند درخواست می كند و پروردگار متعال نیز دعای او را مستجاب می كند.
یــا آنجــا كــه وقتــی از میعــادگاه بازمی گــردد و می بینــد مردمــش از ســخنان هــارون ؟س؟ )اولــی االمــر امــت بنــی اســراییل( ســرپیچی كردنــد و گوساله پرســت شــدند 

تعبیــر قــرآن ایــن اســت: 
ْلواح«.  )األعراف: 150(؛ 

َ ْ
ْلَقی األ

َ
ُکْم َو أ ْمَر َرّبِ

َ
 َعِجْلُتْم أ

َ
ِسفًا قاَل ِبْئَسما َخَلْفُتُموني  ِمْن َبْعدي أ

َ
ا َرَجَع ُموسی  ِإلی  َقْوِمِه َغْضباَن أ »َو َلّمَ

موســای خشــمگین و اندوهنــاك ، بی درنــگ الــواح تــورات را از دســت خــود بیفکنــد، كتــاب مقــدس خــود را بــه ســویی پرتــاب كــرد، تــا خــط بطانــی بکشــد بــر جملــه 
شــوم »حســبنا كتــاب اهلل« كــه بفرماید: 

كتاب اهلل، بدون اطاعت اولی االمِر امت، منفعتی برای امت ندارد.
و به راســتی در ایــن روزهــای فاطمیــه كــه ایــام شــهادت مادرمــان حضــرت صدیقــه طاهــره؟اهس؟ اســت، انســان به خوبــی درک می كنــد كــه ایــن بانــوی مکرمــه چــه 

رنجــی بــرد از خانه نشــین شــدن والیــت.
وقتــی موســی كلیــم اهلل این چنیــن »غضبــان اســفا« می شــود در عــدم تبعیــت مــردم از هــارون ؟س؟، پــس چــه می گــذرد بــر قلــِب نازنیــِن پیکــِر شــکننده انســیه 

حــوراء؟اهس؟ در عــزای خانه نشــینی هــارون؟س؟ امــت محمــد؟لص؟ _یعنــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟(_؟
حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟، شهیدۀ این راه شد. 

ایشــان اهمیــت والیــت را درک می كــرد، قــدر می دانســت شــکوه و ارزشــمندی والیــت را؛ لــذا بــا تمــام وجــود و تمــام قامــت در مســیر دفــاع از ایــن ثمــِن گران بهــا، 
گام نهــاد و در ایــن راه هرچــه داشــت را فــدا كــرد.

بــه امیــد آنکــه مــا نیــز همچــون مادرمــان در كوچه پس كوچه هــای دفــاع از والیــت، ســینه و پهلــو و بازویمــان را بدهیــم و تاآخرین نفــس در ایــن راه اســتوار 
ــم. بمانی

یادداشت اخاقی 

به قلم : حجت االسالم و المسلمین علی پژمان
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از  يكــى  فرمانــدۀ  ى،  خســرو حمــزه  شــهيد 
المهدى؟جع؟بــود.  لشــكر  گروهان هــای 

بــرادران  از  يكــى  بــه  رو  صبــح  نمــاز  از  پــس  ى  روز
پرســيد:  او  از  و  كــرد  رزمنــده  روحانــِى 

اميرالمؤمنيــن  امــام  خــواب  كســى  گــر  ا حاج آقــا! 
دارد؟ تعبيــرى  چــه  ببينــد،  را  علــى؟ع؟ 

روحانِى رزمنده در پاسخ گفت: 
بايد ديد چه خوابی ديده شده و ماجرا چگونه بوده است.

كت شــد و ديگــر چيــزى نگفــت؛ امــا  ى بعــد ايــن جــواب، ســا شــهيد خســرو
يكــى از محورهــاى عملياتــى، بــا فــرق شــكافته بــه ديــدار  دو ســاعت بعــد، در

مواليــش اميرالمؤمنيــن؟ع؟ شــتافت و شــهيد شــد و خوابــش تعبيــر شــد.

ــٍك ِمــْن 
َ
ــَم َمل

َ
ْعظ

َ
ِطيمــًا أ

َ
َكاَن ف ْن 

َ
ــُدْن أ

َ
هَّلُل ِبــِه؟لص؟ ِمــْن ل

َ
ــَرَن ا

َ
ــْد ق

َ
ق

َ
»َو ل

َو  ــُه 
َ
ْيل

َ
ل ــِم 

َ
َعال

ْ
ل

َ
ا ْخــاَلِق 

َ
أ َمَحاِســَن  َو  َمــَكاِرِم 

ْ
ل

َ
ا َطِريــَق  ِبــِه  ُك 

ُ
َيْســل َماَلِئَكِتــِه 

َنَهــاَرُه«
گرفتنــد، خداونــد بزرگ تریــن  كــه پیامبــر؟لص؟ را از شــیر  از همــان لحظــه اى 
ــا شــب و روز، او را  فرشــته )جبرئیــل( خــود را مأمــور تربیــت پیامبــر؟لص؟ كــرد ت

ــد.  ــی كن ــو راهنمای ــاق نیک ــتی و اخ ــوارى و راس ــاى بزرگ ــه راه ه ب
 

ِ َيــْوٍم ِمــْن 
ّ

ُكل ــُع ِلــي ِفــي 
َ

ــِه َيْرف ّمِ
ُ
ــَر أ

َ
ث

َ
ِصيــِل أ

َ
ف

ْ
ل

َ
َبــاَع ا ّتِ ِا ِبُعــُه 

َ
ّت

َ
أ ُكْنــُت  ــْد 

َ
ق

َ
»َو ل

ِبــِه« ِتــَداِء 
ْ

اِلق ِبا ُمُرِنــي 
ْ
َيأ َو  مــًا 

َ
َعل ْخاَلِقــِه 

َ
أ

و مــن همــواره بــا پیامبــر؟لص؟ بــودم چونــان فرزنــد كــه همــواره بــا مــادر اســت، 
پیامبــر؟لص؟ هــر روز نشــانٔه تــازه اى از اخــاق نیکــو را برایــم آشــکار می فرمــود، و 

بــه مــن فرمــان مــی داد كــه بــه او اقتــداء نمایــم. 
 

ــْع  ــْم َيْجَم
َ
ــِري َو ل ْي

َ
ــَراُه غ  َي

َ
َراُه َو ال

َ
ــأ

َ
ــَراَء ف ــَنٍة ِبِح ِ َس

ّ
ُكل ــي  ــاِوُر ِف َكاَن ُيَج ــْد 

َ
ق

َ
» ل

َنــا 
َ
أ َو   

َ
هَّلِل؟لص؟ َو َخِديَجــة

َ
ْيــَر َرُســوِل ا

َ
ْســاَلِم غ ِ

ْ
ل

َ
ا ِفــي  َيْوَمِئــٍذ  َبْيــٌت َواِحــٌد 

ِة«؛  ُبــّوَ
ُ
لّن

َ
ُشــّمُ ِريــَح ا

َ
ِة َو أ

َ
َســال لّرِ

َ
َوْحــِي َو ا

ْ
ل

َ
َرى ُنــوَر ا

َ
اِلُثُهَمــا أ

َ
ث

پیامبــر؟لص؟ چنــد مــاه از ســال را در غــار حــراء می گذراند، تنها من او را مشــاهده 
می كــردم، و كســی جــز مــن او را نمی دیــد، در آن روزهــا، در هیــچ خانــه ای اســام 
كــه خدیجــه؟اهس؟ هــم در  راه پیــدا نکــرده بــود، جــز خانــۀ رســول خــدا؟لص؟ 
آدرخانــه بــود و مــن ســّومین آنــان بــودم. مــن نــور وحــی و رســالت را می دیــدم، و 

بــوى نبــّوت را می بوییــدم. 
 

ــُت 
ْ
ل

ُ
ق

َ
ف ْيــِه؟لص؟ 

َ
َعل َوْحــُي 

ْ
ل

َ
ا  

َ
َنــَزل ِحيــَن  ــْيَطاِن 

َ
لّش

َ
ا  

َ
ــة

َ
َرّن َســِمْعُت  ــْد 

َ
ق

َ
ل »َو 

ِيــَس ِمــْن 
َ
أ ــْد 

َ
ــْيَطاُن ق

َ
لّش

َ
ا ا

َ
 َهــذ

َ
ــال

َ
ق

َ
 ف

ُ
ــة

َ
ّن لّرَ

َ
ا هَّلِل؟لص؟ َمــا َهــِذِه 

َ
 ا

َ
َيــا َرُســول

ِعَباَدِتــِه«؛ 
مــن هنگامــی كــه وحــی بــر پیامبــر؟لص؟ فــرود می آمــد، نالــٔه شــیطان را  شــنیدم، 
گفتــم اى رســول خــدا؟لص؟، ایــن نالــۀ كیســت ؟ گفــت: شــیطان اســت كــه از 

پرســتش خویــش مأیــوس گردیــد. 
 

ــٌر  َوِزي
َ
ــَك ل

َ
ِكّن

َ
ــّيٍ َو ل ْســَت ِبَنِب

َ
ــَك ل

َ
ّن

َ
 أ

َّ
ال َرى ِإ

َ
ــا أ ــَرى َم ْســَمُع َو َت

َ
ــا أ ــَك َتْســَمُع َم

َ
»ِإّن

 ِمــْن 
ُ َ
َمــأ

ْ
ل

َ
َتــاُه ا

َ
ــا أ ّمَ

َ
لــه ل ُكْنــُت َمَعــُه صلی اهَّلل عليه وآ ــْد 

َ
ق

َ
ــی َخْيــٍر َو ل

َ
َعل

َ
ــَك ل

َ
َو ِإّن

 
َ
ــاُؤَك َو ال ــِه آَب ِع

َ
ــْم َيّد

َ
ــَت َعِظيمــًا ل َعْي

َ
ــِد ِاّد

َ
ــَك ق

َ
ــُد ِإّن ــا ُمَحّمَ ــُه َي

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ــٍش ف َرْي

ُ
ق

ــَك«؛  ــْن َبْيِت َحــٌد ِم
َ
أ

و فرمــود: »علــی؟ع؟ تــو آنچــه را مــن می شــنوم، می شــنوى، و آنچــه را كــه مــن 
ــر نیســتی، بلکــه وزیــر مــن بــوده و بــه  می بینــم، می بینــی، جــز اینکــه تــو پیامب

راه خیــر مــی روى«.

هفته نامه اخاقی خلق كریم   شماره 6   كاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 4

الول  سال 1443 هجری قمری هفته نامه اخالقی خلق کریم  /  کاری از حوزه علمیه  آیت اهلل حق شناس ؟هر؟   شماره ششم / هفته سوم  ماه جمادی ا

حضــرت  واليــت  و  حقانيــت  اثبــات  دليــل 
ُكْنــُت َمــْوالُه...« نيســت تــا  ؟ع؟ تنهــا حديــث »َمــْن  اميــر

بگوينــد:  ســنى ها  اينكــه 
ی ذكــر نشــده اســت.  حديــث غديــر در صحيــح بخــار
گرچــه ايــن حديــث در صحيــح  پــس ثابــت نيســت؛ ا
ــرای اثبــات واليــت كافــى  مســلم نقــل شــده اســت و ب
گــر خــدا كســى را كــور باطــن كنــد، كســى نمى توانــد او را بينــا  اســت؛ ولــى ا

كنــد!  
امــالء  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  كــه  نامه هايــی  و  خطبه هــا   ، قصــار كلمــات  گــر  ا
ــای  ــوی و قضاي ــای عل ــٔه صحيفه ه ــتند، ادعي ــى نوش ــش م ــود و كاتبان مى فرم
آن حضــرت جمــع شــود و بــا عمــر آن بزرگــوار از اول اســالم ســنجيده شــود بــا 
وجــود گوشه نشــينى آن حضــرت؟ع؟ معلــوم مى شــود كــه خــارق العــاده بــوده 

اســت.  
گــر همــٔه مــردم بــر محبــت علــى؟ع؟ گــرد مى آمدنــد، هرگــز خداونــد آتــش  ا

يــد.   نمى آفر را  جهنــم 
حضــرت  از  ابوبكــر  مســتقيمًا  آن  ی  راو آنهــا  از  يكــى  در  كــه  طريــق  دو  بــه 

كــه: مى كنــد  روايــت  رســول؟لص؟ 
تي ِمَن اهّلل«؛ 

َ
َة َعلي مّني َكَمنزل

َ
»َمنزِل

مقــام و منزلــت علــى؟ع؟ نســبت بــه مــن، هماننــد منزلــت مــن نســبت بــه 
مى باشــد. پــروردگارم 

خطبه 192 نهج ابالغه- خطبه »قاصعه« 

»حسان ابن ثابت«

عالمــه ســيد مرتضــى عســكری كــه لقــب عالمــه 
عســكری را نيــز دارد، در ســال ۱۲۹۳ شمســى چشــم 

بــه جهــان گشــود. 
پربركتــى  عمــر  در  ايشــان  كــه  كــرد  بيــان  مى تــوان 
اســالم  يــخ  تار بررســى  و  تحقيــق  بــه  داشــتند،  كــه 
كتاب هــای  مهم تريــن  از  مى تــوان  كــه  پرداخته انــد 

: بــه  ايشــان 
1. خمسون و مائه صحابی 

2. التوسل بالنبى
3. التبرک بآثاره

... اشاره كرد. 4. نقش ائمه دراحيای دين و
 اجــداد عالمــه ؟هر؟ در عصــر صفويــان از ســبزوار بــه ســاوه دعــوت شــدند 
كــه ايــن منصــب در آن دوران بــه معنــای  گرفتنــد  و لقــب شيخ االســالم را 

اســت.  بــوده  امام جمعــه 
همــۀ بــزرگان ايــن خانــدان بــه ايــن لقــب خوانــده مى شــدند ولــى بــه خاطــر 
ی شــان  ، قيــم ايشــان جــد مادر آنكــه عالمــه؟هر؟ در ســامرا و بعــد از فــوت پــدر
بــه عالمــه عســكری  را  ايشــان  و  بــه عســكری معــروف شــدند  گرفــت،  قــرار 

كردنــد و مى كننــد. خطــاب 
از اســاتيدی كــه عالمــه ؟هر؟ توانســتند بهــرۀ كامــل را از آنــان ببرنــد، مى تــوان 

اشــخاصى ماننــد: 
امام خمينى؟هر؟ و سيد احمد مرعشى شوشتری؟هر؟ را نام برد.

از خــود ايشــان نقلــى هســت كــه مقدمــات و ادبيــات را در ســامرا آموختنــد 
بــه دســت  كــه در ســاوه داشــتند،  از خانــه ای  را  و مخــارج تحصيلى شــان 
مى آوردنــد؛ امــا از زمانــى كــه رضاخــان نقــل پــول را از كشــور منــع كــرد، ايشــان 
يكــى از حجــرات مدرســۀ فيضيــه بــا آيــت اهّلل علــى صافــى  بــه قــم آمدنــد و در

گلپايگانــى؟هر؟ هــم حجــره شــدند.
، ايشــان در 25 شــهريور 1386 شمســى در ســن نودوسه ســالگى دار  در آخــر
ک ســپرده  بــه خــا در حــرم حضــرت معصومــه؟اهس؟  و  گفتنــد  وداع  را  فانــى 

شــدند.

در آینه ادب 

شهید هفته :حمزه خسروی

آیت اهلل بهجت ؟هر؟

معرفی عالم اخالقی

ــم و ســنت  ي ــرآن كر كتــاب واليــت علــى؟ع؟ در ق
؟لص؟ نوشــته عالمــه عســكری  ؟هر؟ در رابطــه  پیامبــر
بــا پاســخ عالمــه عســكری؟هر؟ بــه شــبهاتى اســت كــه 
از طــرف فــردی بــه نــام شــيخ ابــو ســلمان عبدالمنعــم 
بلوچيكــى از بــرادران اهــل ســنت اســت كــه مى گويــد: 
شــما كــه مى گويیــد واليــت و امامــت امــام علــى؟ع؟ 
يكــى از اصــول مهــم اعتقادی تــان اســت، پــس چــرا دربــاره ايــن مطلــب داخــل 
قــرآن ســخنى گفتــه نشــده اســت؟ ؛ حتــى در قــرآن از مســتحبات و فروعــات 
ســخن بــه ميــان آمــده اســت؛ امــا از مســئله امامــت و واليــت امــام علــى؟ع؟ 

ســخنى در قــرآن گفتــه نشــده اســت.
 كــه عالمــه عســكری در ايــن كتــاب بــه ايــن شــبهاتى كــه بيان شــده، از آيــات 

و روايــات جــواب داده اســت.

معرفی کتاب اخالقی

برنامه هفته

ْمَسْكُت ِبَيِدی؛ 
َ
َفأ

ديــدم مــردم دارنــد بيعــت مى كننــد، امــا مــن دســت 
كشــيدم و بيعــت نكــردم.  خــودم را 

تــا اين كــه داســتان ارتــداد پیــش آمــد و گــروه گــروه مــردم 
در زمــان خليفــه اول از ديــن برگشــتند و رســمًا اعــالم 

كردنــد كــه مــا اســالم را از بيــن خواهيــم بــرد؛ 
ــى َمْحــِق َدْيــِن 

َ
ْســاَلِم َيْدُعــوَن ِإل ِ

ْ
ــاِس َقــْد َرَجَعــْت َعــِن َال ْيــُت َراِجَعــَة َالّنَ

َ
ــى َرأ َحّتَ

ــٍد؟لص؟؛  ُمَحّمَ
عده ای اصاًل علنًا تصميم گرفتند كه دين اسالم را از بين ببرند.

امــر مــن دايــر شــد ميــان ايــن كــه كنــار بمانــم و در كارهــا دخالــت نكنــم و ايــن 
يــه ادامــه پیــدا كنــد و روز بــه روز اســالم ضعيف تــر شــود و بــه طــرف نابــودی  رو
ــرار داده اســت و وظيفــه ای كــه  ــرای مــن ق ــد ب ــا از آن حقــى كــه خداون ــرود، ي ب
كنــم تــا دســت كم اصــل اســالم را  حــاال نمى توانــم انجــام دهــم، صرف نظــر 

حفــظ كنــم. 
َتُكــوُن  َهْدمــًا  ْو 

َ
أ مــًا 

ْ
َثل ِفيــِه  ى  َر

َ
أ ْن 

َ
أ ــُه 

َ
ْهل

َ
َوأ ْســاَلَم  ِ

ْ
َال ْنُصــرِ 

َ
أ ــْم 

َ
ل ِإْن  َفَخِشــيُت 

ِواَلَيِتُكــُم؛  َفــْوِت  ِمــْن  ْعَظــَم 
َ
أ ــّىَ 

َ
َعل ِبــِه  ُمِصيَبــُة 

ْ
َال

گــر مــن كنــار باشــم، رخنــه ای بــه اســالم وارد شــود، يــا اصــاًل اســالم  ترســيدم ا
كنــم تــا دســت كم اســالم محفــوظ  كمک شــان  گفتــم  را از بيــن ببرنــد؛ پــس  
ی از  بمانــد؛ حــال كــه از واليــت مــن محــروم هســتند و در ايــن مــورد ديگــر كار

ــم. ــام ده ــالم انج ــرای اس ــد، آن كار را ب ــن برنمى آي ــت م دس
كنــار  داليــل  كــه  نيســت  ايــن  درمقــام  حضــرت؟ع؟  باشــيد  داشــته  توجــه 

كنــد.  بيــان  را  كشــيدنش 
نامــه ای بــرای اهــل مصــر مى نويســد تــا مالــک اشــتر را بــه عنــوان والــى بــه آن هــا 
معرفــى كنــد؛ امــا در مقدمــه ايــن  مطالــب را مى فرمايــد تــا مــردم بداننــد قضيــه 

چــه بــوده اســت. 

آیت اهلل مصباح یزدی؟هر؟

ح آیت اهلل مصباح یزدی ؟هر؟ بر »نامه 62 نهج الباغه« شر

هــْم نبّیُ الغديــِر  يــوَم  ُیناديهــُم   -۱
ُمنادیــا بالرســوِل  واْســَمْع    بخــٍمّ 

كــْم ونبّیُ كــُم  موال فمــن  فقــال   -۲
   فقالــوا ولــم ُيبــدوا هنــاك التعامیــا

نــا نبّیُ وأنــَت  موالنــا  ُهــَك 
ٰ
إل  -۳

ــا ــِة عاصی ــا فــي الوالی
َ
ــَق مّن

ْ
ل

َ
ــم ت   ول

نــي
َّ
فإن یاعلــّيُ  قــم  لــه  فقــال   -4

وهادیــا
ً
إماما بعــدي  مــن    رضیُتــَك 

ــُه 5- فمــن كنــُت مــوالُه فهــذا ولّیُ
موالیــا صــدٍق  أتبــاع  لــه    فكونــوا 

ــُه ولّیَ واِل  هــّمَ 
ّٰ
الل دعــا  ۶-هنــاك 

 معادیــا
ً
ــذي عــادٰی علّیــا

َّ
       وكــن ِلل

۱- پیامبــِر مســلمانان، روز عیــد غديــر در وادی خــم بــه آنــان نــدا داد، بــه 

ندای رسول خدا گوش فرا دهید.  

۲- پــس فرمــود: چــه كســی مــوال و نبــی شــما اســت؟ ایشــان نیــز هیــچ یــک 

حق را انكار نكردند و به صراحت پاسخ دادند:  

تــو در  تــو پیامبــِر مــا هســتی، و  ۳- مــوالی مــا همــان خــدای توســت و 

فرمانبری ما تا كنون هیچ عصیانی ندیده ای.  

 ! كــرم؟لص؟ نیــز بــه علــی؟ع؟ فرمــود: ای علــی؟ع؟ برخیــز 4- پــس پیامبــر ا

من از اینكه تو امام و هادی پس از من باشی خرسندم.  

۵- پــس هــر كــه مــن مــوالی اويــم، ايــن )علــی؟ع؟( مــوالی اوســت و بــر شــما 

است كه پیرو راستین او باشید. 

كــرم ؟لص؟ دعــا كــرد: خداونــدا! دوســت بــدار  ــر ا ۶- آنجــا بــود كــه پیامب

. دوستدارش را و آن را كه با علی؟ع؟ دشمنی كند، دشمن بدار


