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شأن امر امامت، برتر از اين است كه عقول دركش كند. امامت فوق نبوت و خليل بودن است.  حضرت آيت الله وحيد خراسانى دامت بركاته:

امامت، دو درجه از نبوت باالتر اســت. دليل اين در چيســت؟ خدای متعال، ابراهيم را نبى و رسول اختيار كرد. بعد از اين مقام باز اختيار 
كرد او را خليل و بعد كه دو پله باال رفت فرمود: «اين جاعلك للناس اماما»، اين امامتى است كه اعظم شأن است كه «ان تبلغه العقول».

  ٢/ /١       ٭   /١        ٭     ٭    :      
٤/ /٤      ٭    ،(٥) /٣    ٭  /٢  ٭    ٭  

امام شنـــــــــاسىدرقرآنامام شاهد براعمالامام شنـــــــــاسى درس هاى  موضوع: وصايت در اسالم و در سنت پيامبران پيشين

١٣٩١ /   ١٤٣٣  /   :  
(       ، )    

      

استاد: 
حضرت حجت االسالم 
والمسلمين زينلى

وصى: وصــى در لغت به معنای 
جانشين و سفارش دار است. «ابن 
منظور» و «زبيدی» نوشــته اند: 
«أوىص الرّجل ووّصــاه: عهد اليه... و 
«الوصی» لقــب علّی رضی الله تعالی 
عنه.» (لسان العرب/ج١٥/ص٣٢٠ـ٣٢١ و 
تاج العــروس/ج١٠/ص٣٩٢) اين كه به 
شخصى وصيت كرد و او را وصى 
خود قــرار داد يعنى با او پيمان 
بست و امور خود را به او واگذار 
نمــود... و «وصى» لقب على بن 

ابى طالب است.
ــ    « ــ » ــ 

 
ابو ســعید خــدری عن ســلامن قال: 
قلت: یا رســول الله لــکل نبی وصی 
فمــن وصّیــك؟... فقــال: يا ســلامن! 
: تعلم من وّيص  قلت: لبيك: قــال
مــوىس؟ قلــت: نعم، يوشــع بن نون، 
: مل؟ قلت: النــه كان أعلمهم؛  قال
: فــإن وصّيــي و موضع ّرسي  قال
و خــري من أترك بعــدي ينجز ِعّديت و 
يقيض ديني عيلّ بن أيب طالب. (معجم 
الكبير طبرانى/ج٦/ص٢٢١ ومجمع الزوائد 

هيثمى/ج١٠/ص١١٤)
ســلمان مى گويــد: به رســول 
خدا عرض كردم: يا رسول اهللا 
هر پيامبری وصى و جانشــينى 
داشــته اســت پــس وصــى و 
جانشين شــما كيست؟... رسول 
خدا فرمود: ای سلمان! عرض 
كردم: لبيک؛ فرمود: آيا مى دانى 
چه كســى جانشين موسى بود؟ 

عرض كردم: بله، او يوشع بن نون 
بود؛ فرمود: به چه دليل؟؛ عرض 
كردم: زيرا او اعلم امت موســى 
بود؛ فرمــود: پــس همانا وصى 
اســرارم،  صاحب  جانشــينم،  و 
بهتريــن بازماندگانم و اداكننده 
طالب  قرضهايم على بــن ابى 

است.
طبرانــى پــس از نقــل حديث 
مذكــور؛ صدور آن را از رســول 
خــدا مســّلم و قطعى گرفته 
و در صــدد توجيــه آن بر آمده 
است، در حالى كه تالشى بيهوده 
نمــوده و وصايــت، صراحت در 

خالفت دارد.
حديث فــوق را احمدبن حنبل 
نيز با ســندی ديگــر نقل كرده 
اســت. او با ذكر سند از انسبن 
مالــک از ســلمان روايت كرده 
است. (فضائل الصحابه احمد بن حنبل/ 

ج٢/ص٧٦٢)
نيز  خوبى  سند  از  فوق  حديث 
آيت اهللا  حضرت  است.  برخوردار 
«الحق  كتاب  در  ظله)  (دام  ميالنى 
كتاب  از  دفاعى  كه  ـ  المبين» 
وصاية  اثبات  فى  الثمين  «العقد 
أميرالمؤمنين» تأليف محمدبن على 
شوكانى (م ١٢٥٠ ق) است ـ از سند 

حديث مذكور دفاع كرده اند.
« » ّ

ابــن عســاكر در كتــاب تاريخ 
مدينه ی دمشق در بخش احوال 
اميرالمؤمنيــن، امام على بن ابى 
رســول  مى نويســد:   ، طالب
خدا فرمودند: «لــكل نبّي ويص 
و وارث و إّن عليــاً وصيــّي و واريث» 
هر  دمشق/ج٤٢/ص٣٩٢)  مدينه  (تاريخ 

پيامبــری وصــى و وارث دارد و 
على وصى و وارث من است.

حديث مذكور را احمدبن حنبل 
(مناقــب احمد بــن حنبــل/ص١١٨)، 
الزوائد/ج٩/ص١١٤)،  (مجمــع  هيثمى 
طبرانى (معجم كبير/ج٦/ص٢٢١)، ابن 
مغازلى/ص٢٠٠)،  ابــن  (مناقب  مغازلى 
خوارزمى (مناقــب خوارزمى/ص١١٢)، 
ســبط ابن جوزی (تذكرة الخواص/

ص٤٨) و جمــع ديگری از علمای 
اهل تسّنن نقل كرده اند.

حديث فوق از نظر سند صحيح، 
و از نظــر داللــت بــر امامت و 
على  اميرالمؤمنين  جانشينى 
به جای رسول خدا از صراحت 

كافى برخوردار است.
ســبط بن جوزی پس از نقل اين 
حديــث مى نويســد: «اگر گفته 
ضعيف  را  وصيت  حديث  شــود 
دانســته اند، جــواب مى دهيــم 
دانسته اند  ضعيف  كه  را  حديثى 
ابــن  اس ــماعيل  ســندش  در 
زياده وجــود دارد كه دار قطنى 
درباره اش به بدی ســخن گفته 
اســت اما حديثى كه ما از احمد 
بن حنبل از كتاب فضائل روايت 
كرديم، ابن زياد در سلسله سند 

آن نيست». (تذكرة الخواص/ص٤٨)
   

بر اســاس نوشــته های مورخان 
مســلمان  دانشــمندان  ديگر  و 
پيشــينه ی مســأله ی وصايــت 
بــه روزگار نخســتين پيامبــر 
الهى، حضرت آدم ابو البشــر باز 
مى گــردد. حضــرت آدم در 
آخرين روزهــای حيات خويش 
به دســتور خداوند متعال فرزند 
ارشــد خود «شــيث» را وصّى 

اصــل امامت يكــى از مهم ترين 
اصول اسالم اســت كه برگرفته 
از قرآن كريم و ســيره و سخنان 
گهربار رسول گرامى اسالم و 

اهل بيت آن حضرت مى باشد.
در اين ميان آيات زيادی از قرآن 
شــيعه  كه  معنايى  به  امامت  بر 
معتقد اســت داللت دارد كه در 
ايــن گفتار ضمن چنــد مقدمه 
يک دســته از اين آيات را مورد 

بررسى قرار مى دهيم:
:   

كلمــه  ی «امت» در قرآن و لغت 
به معنای «جماعت»، «گروه» و 

«طايفه» است مانند آيات زير:
﴿َوِلَتُكن ِمنُكْم ُأّمٌة َيْدُعوَن إِىل اْلَخرْيِ﴾ 

(آل عمران/١٠٤).
﴿ِمْن أَْهــِل اْلِكَتاِب ُأّمٌة َقامِئَــٌة َيْتُلوَن 

(آل عمران/١١٣). آَياِت الّلِه﴾
(مائده/٦٦). ﴿ِمْنُهْم ُأّمٌة ُمْقَتِصَدٌة﴾

(اعراف/١٥٩). ﴿َوِمن َقْوِم ُموَىس  ُأّمٌة﴾
﴿َوِمــن ُذّرّيِتَنــا ُأّمــًة ُمْســِلَمًة َلَك﴾

(بقره/١٢٨).
: ّ   

در آيــات زيادی از قــرآن اين 
موضوع مطرح شــده اســت كه 
«ما برای هر امتى شــاهدی قرار 

داده ايم»، مانند آيات زير:
﴿َوَنَزْعَنــا ِمــن ُكّل ُأّمٍة َشــِهيداً َفُقْلَنا 

(قصص/٧٥). َهاُتوا ُبرَْهاَنُكْم﴾
﴿َوَيــْوَم َنْبَعُث ِمــن ُكّل ُأّمٍة َشــِهيداً 
ُثــّم َال ُيــْؤَذُن ِلّلِذيــَن َكَفــُروا َوَال ُهْم 

(نحل/٨٤). ُيْسَتْعَتُبوَن﴾
﴿َوَيْوَم َنْبَعُث ِيف ُكّل ُأّمٍة َشِهيداً َعَلْيِهم 
ِمــْن أَنُفِســِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشــِهيداً َعَىل  

(نحل/٨٩). هُؤالَِء﴾
﴿َفَكْيــَف إَِذا ِجْئَنا ِمن ُكّل أُّمٍة ِبَشــِهيٍد 
(نساء/٤١). َوِجْئَنا ِبَك َعَىل  هُؤالَِء َشِهيداً﴾

: ّ   
اين شــهدا كــه در هــر امت و 
جماعتى هستند چه ويژگى هايى 

بايد داشته باشند؟
اطالع  و  علم  شهادت  برای  الف) 
الزم اســت و اگر كســى بدون 
دهد،  شــهادت  امری  بر  آگاهى 

گواهى او باطل است.
حضور  مســتلزم  شــهادت  ب) 
است و شهادت بر اعمال در روز 
كه  اســت  اين  الزمه اش  قيامت 
شــاهد، بر اعمال همه ی امت و 
جماعت، آگاهــى و علم و اطالع 

الزم را داشته باشد.
ظاهری  اعمال،  از  بســياری  ج) 
صحيح دارند ولى در واقع باطل 
هستند مانند عبادات ريائى، پس 
خوب و بد بــودن اعمال محتاج 
به علم و اطالع از كيفيت و نيت 
برای  هســت.  نيز  عمل  باطن  و 
افراد عادی اين نحــوه از علم و 
نيســت.  مقدور  اعمال  از  اطالع 
پس بايد شاهد كسى باشد كه بر 
همه ی اعمال امت ظاهر و باطن 
آن آگاهى داشــته باشد و غيبت 
و ظهــور و قرب و بعــد برای او 
تفاوتى نداشته باشد و اال شهادت 
از حيطه وجودی و وسعت علمى 

او خارج خواهد بود.
د) آيا نبايد اين شــاهد از خطا و 
اشتباه در اعمال مصون و معصوم 
باشــد؟ چرا كــه در اين صورت 
محتاج به شــهادت ديگری است 
و آن شاهد محتاج شاهد ديگر و 
اين يعنى تسلسل كه باطل است.

:
ثابت شــد كه برای هــر امت و 

جماعتى خداوند شــهيدی قرار 
داده كــه گواه و حجت بر امت و 
عالم بر تمام وظايف امت اســت. 
اين شــهيد و گواه بايد بر تمام 
اعمال و رفتار همه ی امت آگاهى 
داشــته باشــد، مصون از خطا و 
اشتباه و گناه باشد و اين همان 
صفات امام است كه شيعه به آن 

اعتقاد دارد.
بزرگ ترين  از  يكــى  اين باره  در 
مهم  انديشــمندان  و  مفســران 
اهل تسّنن يعنى فخر رازی ذيل 
آيه ی شــريفه ﴿َوَنَزْعَنا ِمن ُكّل ُأّمٍة 

َشِهيداً﴾ چنين مى گويد:
أمــا قولــه: ﴿َوَنَزْعَنــا ِمــن ُكّل ُأّمٍة 
َشــِهيداً﴾ فالمــراد ميزنــا واحداً 
بعضهم  قال  ثم  عليهم،  ليشــهد 
بلغوا  بأنهم  يشهدون  األنبياء  هم 
القوم الدالئل وبلغوا في إيضاحها 
كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
غمهم،  فــي  فيكون ذلــك زائداً 
و قــال آخرون بل هم الشــهداء 
الذين يشــهدون على الناس في 
كل زمان ويدخــل في جملتهم 
األنبيــاء وهذا أقــرب ألنه تعالى 
عــم كل أمــة و كل جماعة بأن 
ينزع منهم الشــهيد فيدخل فيه 
األحوال التي لم يوجد فيها النبي 
وهي أزمنة الفترات واألزمنة التي 
حصلــت بعد محمــد فعلموا 
حينئــذ أن الحق هللا و لرســله. 

(تفسير كبير/ج٢٥/ص١٢و١٣)
«مقصــود از اين آيه اين اســت 
كه مــا از هــر امتى يــک فرد 
را انتخــاب كرديــم تا بــر آنان 
گواه باشــد. برخى از مفســرين 
گفته اند: مقصــود از اين گواهان 
فقط پيامبران هستند و شهادت 

: «يا ايها الناس اين تــارك فيکم الثقلني،  قال رســول الله
کتــاب الله وعرتيت، اهل بيتي ما ان متســکتم بهام لن تضلوا 
بعدي ابــداً، وانهام لن يفرتقا حتی يردا عّيل الحوض فانظروا 
کيف تخلفوين فيهام»: دو چيز گرانبها را در ميان شما 
باقى مى گــذارم. هرگاه به آن دو تمســک جوييد،  
پس از من هرگز گمراه نخواهيد شــد، آن دو كتاب 
خــدا و عترت و اهل بيت من مى باشــند. اين دو از 
يكديگر جدا نمى شــوند تا در قيامت نزد من آيند، 
پــس بنگريد كه بعــد از من چگونه بــا آنها رفتار 
خواهيد كرد. (صحيح مسلم/ ج٧/ ص ١٢٢؛ مسند احمد / ج٥/ 

ص ١٨١؛ صحيح ترمذی /ج٥/ ص٦٢١)
 حديث ثقلين با اسناد متواتر نقل شده و از ديدگاه 
شيعه و اهل تسنن اجماعى است. بيش از سى و سه 
صحابى و بالغ بر يكصد و هشــتاد نفر از اكابر اهل 

سنت آن را نقل كرده اند.
 : ّ  

خوش ترين كالم در افتتاح مقاالت، حمد و سپاس 
و ثنای بى حد و حصــِر ذاِت اقدِس حضرِت احديت 
اســت. ســالم و درود فراوان خالق و خاليق، نثار 
پاكيــزه گوهران آســمان عصمت، بــزرگ هاديان 

. االهى، پيامبراعظم و اهل بيت اطهرش
قرآن، معدن ايمان، اقيانوس بىكران علوم االهى و 

سرچشمه ناب آب حيات و هدايت است.
درک اوج عظمت و ژرفای بىنهايت معارف دين اسالم 
به ويژه چگونگى رابطه دنيا و آخرت، جز با فهم عميق 

و دقيق آيات قرآن مقدور و ميسر نخواهد شد.
 

دنيا و آخرت نامهای ايــن جهان و آن جهانند. هر 
دو مكمل يكديگر، اّما دنيا مظهر ظهور و بروز افعال 
ناپايدار، محــل ابتال و آزمايش و  و اعمال، ســرايى

آخرت محل ظهور تجسم باطن، جزای افعال، اعمال 
و ســرای ابدی و جاودان است. ارزش دنيا نسبى و 
آنچه قبيح مىنمايد دنياگرايى اســت. توجه به دنيا 
بدون قصد آخرت مانع سعادت ابدی و آخرتگرايى 

بدون كوشش در دنيا نقص ايمان است.
دين (اعم از محتوا و تحقق خارجى) مرز مشــترك 
دنيا و آخــرت و زندگى دنيوی بــا انگيزه دينى و 
االهى، برای رســاندن آدميان بــه مطلوب نهايى و 
رستگاری است. نگرش عميق به مقوله ی پيوستگى 
دنيا وآخرت كه دو چهره ی واقعيت انســان در گذر 
زمان است، رابطه دنيا و آخرت را همچون رابطه ی 
مقدمه و ذیالمقدمه قــرار داده و حاكى از ارتباط 
وثيق و رابطهای منطقى و االهى اســت. اين ارتباط 
مطلوب در صورتى كه از دين، قرآن و اوليای االهى 
اخــذ گردد، اوج كمال و ســعادت جــاودان دنيا و 

آخرت را به ارمغان خواهد آورد.

اگــر مكمل ارتباط دنيا و آخرت آيات االهى شــد، 
اين رابطه مقــدس، حقيقى و مايه رشــد و كمال 
مىگردد. اّما اگر با قرآن غريبه باشــيم و از آن بهره

نگيريم، در اندك زمانى گرفتار ســخن بدون علم و 
عمــل، دنياطلبى، تحليلهای غلــط و غفلتزدگى 
شده و تفرقه و استبداد، بدعت و تحريف، التقاط و 

بىتقوايى، گريبان گيرمان مىشود.
رشــحات مواعظ بالغه ی قــرآن، درمــان و دوای 
دردزدای و امانــدگان از لــذت بندگــى، قربانيــان 
ظلمتسرای غرور، هوازدگان هوس و عصيان، زندانيان 
دلبســتگى و غفلت، نوحهگران ماتم دلمردگى و در 

عليالن جمله امراض است. حقيقت، عالج مزاج
چون قــرآن قليلاللفظ و كثيرالمعانــى، موجز اّما 
در اوج كمال، شــامل بر ناســخ و منسوخ، سابق و 
الحق، محكم و متشابه، ظاهر و باطن، عام و خاص، 

ادامه اين مطلب در صفحه3 ادامه اين مطلب در صفحه3
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، ان االمامة  زمام  :«... ان االمامة خالفة الله وخالفة الرسول صيل الله عليه وآله و مقام أمري املؤمنني عليه السالم و مرياث الحسن و الحسني امام رضا
الدين و نظام املسلمني و صالح الدنيا و عز املؤمنني, ان االمامة ُاس االسالم النامي و فرعه السامي باالمام متام الصالة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد...» 

«...امامت جانشينى خدا و رسول خدا و مقام امير المؤمنين  و ميراث امام حسن و امام حسين است؛ همانا امامت، زمام دين، مايه نظام مسلمانان، اصالح دنيا و عزت 
مؤمنان است؛ امامت ريشه بالنده اسالم و شاخه بلند و برافراشته آن است. كامل شدن نماز، زكات، روزه، حج و جهاد به وسيله امام است...».

    

(كافى/ج١/ص٢٠٠)

حديث امام شناسى

امامت و پيشوايى در معنای گسترده ی آن، يكى از 
ضرورت های زندگى اجتماعى بشــر است و همواره 
در جوامع بشری در گذشته و در حال افرادی بوده 
و هســتند كه با عناوين و شيوه های مختلف نقش 
رهبــری و امامت را ايفا كرده اند و هميشــه امامت 
و رهبــری به عنوان يک ضــرورت و واقعيت عينى 
در طول تاريخ مطرح بوده اســت. پيامبران الهى با 
بهره گيری از وحى و الهامات الهى نخستين رهبران 

جامعه ی بشری به سوی معنويت و كمال بوده اند.
البته امامت معنای خاصى هم دارد كه عبارت است 
از رهبری جامعه بشــری به عنوان جانشينى پيامبر. 
در مورد وجوب اين امامــت، تقريبًا همه ی مذاهب 
اســالمى متفقند و تنها اختــالف در نحوه ی تعيين 
و انتخاب امام و اوصاف و ويژگى های آن اســت. در 
اين ميان، تنها شيعه است كه با تمسک به ثقلين و 
پيروی حقيقى از قرآن و اهل بيت معنای حقيقى 
امامت را در وجود مقدس امامانى مى بيند كه به نص 
و تعيين خدا و رســول گرامى او مشخص شده اند و 

دارای عصمت مطلقه و ويژگى های خاص هستند.
در اين نوشــتار بر آنيم تا وجوب و ضرورت امامت، 
نحوه ی تعيين امام و شــرايط و اوصــاف امام را از 

ديدگاه معتزله، اشاعره و اماميه بررسى كنيم.
  

 
امام، كســى اســت كه قوم به او اقتدا مى كنند چه 
بر صراط مستقيم باشــد و چه گمراه. (لسان العرب/

ج١٢/ص٢٥)
امام كسى است كه به پيشــوايى او در قول و فعل 
اقتدا مى شــود، و يا كتابى و چيزی اســت، چه بر 
حّق باشــد و چه بر باطل، جمع امام ـ أئمه ـ است. 

(مفردات الفاظ القرآن/ص٨٧)
 

امام يک انسان نمونه است، كسى است كه گفتار و 
كردارش الگو و رهنمون تكامل است و از اين جهت 
به او امام گفته مى شود كه «مؤتّم به» است، و مورد 
ايتام و پيروی اســت. (فلسفه امامت و رهبری/ص٣٥) به 
: «من ائتّم منكم بقوم فليعمل  فرمايش امام صادق
(بحاراألنوار/ج٦٥/ص٦٥): كســى از شــما كه  بعملهم»
امامت گروهى را پذيرفت، بايد مانند پيشــرو گروه 

عمل كند.
 

همه ی مذاهب معتزله، اشــاعره و شــيعه متفقًا به 
اصــل وجوب امامت اعتقاد دارنــد و تنها دو نفر از 
علمای آنان به نــام ابوبكر اصّم و هشــام بن عمرو 

فوطى به وجوب آن قائل نيستند.
ابوالحسن اشــعری در اين باره مى گويد: تقريبًا تمام 
مردم به نحوی به وجوب نصــب امام اعتقاد دارند. 
ابوالحسن  المصلين/ص٤٦٠) واختالف  االســالميين  (مقاالت 
ماوردی (متوفى ٤٥٨) نيز در االحكام الســلطانيه، 
اصل ضرورت امامت را با يک قياس استثنايى ثابت 
مى كند. صــورت برهان وی چنين اســت كه اگر 
امامت واجب نبود، صحابه در ســقيفه بر سر تعيين 
شخص امام نزاع نمى كردند؛ اما نزاع كرده اند، پس 

اصل امامت واجب بوده است.
بدون ترديــد نزاع صحابــه در ســقيفه، يک نزاع 
صغــروی و متعلق بــه مصداق بوده اســت؛ يعنى 
نزاع، اين بوده اســت كه چه كسى امام و جانشين 
باشد؟ پرواضح است كه تا «اصل ضرورت  پيامبر
امامت» مسلم گرفته نشــود يا اثبات نگردد، نوبت 
به اين نمى رســد كه چه كسى خليفه و امام باشد. 
پس اگر امامت از اســاس واجب نبود يا وجوب آن 
اختالفى بود، ديگر جايى برای نزاع اصحاب در اين 
كه امام و خليفه چه كســى باشــد، باقى نمى ماند؛ 
در حالــى كه هيچ كس به آن هــا نگفت كه امامت 
اصًال واجب نيســت؛ نه در قريــش و نه در غير آن. 
پس از اين كه اصحاب بر سر تعيين فردی به عنوان 

امام اختالف كرده اند و انصار مى گفتند از ما اميری 
و از شــما اميری و ابوبكر و يارانش نيز با اســتناد 
به قول پيامبر مى گفتنــد امامت، از آن قريش 
است، معلوم مى شود كه در اصل ضرورت و وجوب 
امامت، با هم اختالفى نداشتند. پس امامت واجب 

است. (االحكام السلطانيه/ج١/ص١٢، و امامت پژوهى/ص١٣٣)
 

ديدگاه جبائيان از متكلمان معتزلى اين اســت كه 
فلسفه ی وجوب امامت، اقامه حدود الهى است كه 
از وظايف و شؤون مختص به امام است نه ديگران 
(امام شناسى و پاسخ به شبهات/ص٢٢) ولى از كالم قاضى 
عبدالجبار معتزلى اســتفاده مى شود كه فلسفه ی 
وجوب امامت تنها اجرای حدود الهى نيست، بلكه 
اجرای همه احكام شــرعى كه به امامت بســتگى 
دارد، غايت و هدف از امامت اســت. (شــرح األصول 

الخمسة/ص٥٠٩)

اشــاعره در مــورد وجــوب امامت بر يــک دليل 
تأكيد دارند، و آن اتفاق يــا اجماع صحابه پس از 
رحلت پيامبر گرامى اســالم است، تا آن جا كه 
آنان حتــى انتخاب امام را بر غســل، كفن و دفن 

پيامبر ترجيح دادند.
باقالنــى دليل وجوب امامت را صرفًا نقلى مى داند؛ 
اما بغدادی اجمــاع صحابه را مطرح مى كند. (امامت 
از ديدگاه اشاعره، ص٩٠) غزالى وجوب امامت را شرعى 
مى داند نه عقلى، اما بر وجوب آن اســتداللى عقلى 
مــى آورد (االقتصاد فى االعتقاد/ص١٤٩) كه نوع كار او رد 
نظرش اســت؛ بدين معنا كه وقتى استدالل عقلى 
اســت دليل وجوب هم عقلى مى شود نه شرعى. در 
فضايــح الباطنيه نيز عالوه بر آن كه به طور مفصل 
همان استدالل را برای بيان وجوب نصب امام آورده 
اســت، به اجمــاع و تعجيل صحابه پــس از وفات 
پيامبــر و نصب امام و عقــد بيعت با وی قبل از 
غســل و كفن و دفن حضرت نيز اشاره كرده است. 

(فضايح الباطنيه/ص١٥٥ ـ ١٥٤)
شهرســتانى و آمدی اتفاق همــه ی امت را از صدر 
اول تا زمــان وی بر اين كه زمين از امام قائم به امر 
خالى نيســت، دليل روشــن بر وجوب نقلى امامت 
(نهاية األقدام فى علــم الكالم/ص٢٦٩؛ أبكار األفكار  مى داند.
فى أصول الديــن/ج٥/ص١٢٣) فخــر رازی و بيضاوی و 
عضدالدين ايجى در اين بــاره از قاعده ی دفع ضرر 
محتمل استفاده مى كنند. (المحصل/ص٥٧٤؛ طوالع االنوار 

من مطالع االنظار/ص٢٣٥)
اين دليل، با بيان های مختلف،  قاعده ی دفــع ضرر:
توسط متكلمان اشاعره و معتزله مطرح شده است و 
آن ها برای وجوب شرعى امامت، اين گونه استدالل 
مى كننــد كه نصب امام موجــب دفع ضرر از نفس 
اســت و دفع ضرر از نفس واجب است؛ پس نصب 

امام واجب است.
فخــر رازی در توضيــح ايــن اســتدالل مى گويد 
مقدمه ی اّول، از ضروريات است و مقدمه ی دوم نيز 
مورد توافق همه ی عقالی عالم اســت؛ چه كسانى 
كه منكر حســن و قبح اشيا هســتند و چه كسانى 
كه آن را قبول دارند؛ زيرا كســانى كه حسن و قبح 
اشيا را انكار مى كنند، مى گويند وجوب دفع ضرر از 
نفس، به اجماع انبيا و رســل و جميع امم و اديان، 
ثابت اســت. آنان كه حسن و قبح اشيا را باور دارند 
مى گوينــد وجوب دفع ضرر از نفــس، از بديهيات 
عقلى اســت؛ پس در هر صورت وجوب دفع ضرر از 
(المحصل/ص٥٧٤؛  نفس مورد توافق عقالی عالم است.

شرح المقاصد/ج٥/ص٢٣٨ـ٢٣٧؛ شرح المواقف/ج٨/ص٣٤٦)
ســعدالدين تفتازانى، انديشمند اشعری قرن هشتم 
هجری، تمام ديدگاه های گذشتگان خويش در باب 
داليل وجوب نصب امام را در چهار وجه بيان كرده 
و سپس به توضيح و شــرح هر يک پرداخته است. 
اول اجماع صحابه بر وجوب (اصول الدين/ص٢١٦)، دوم 
امر شارع به لزوم اقامه ی حدود، نگهداری از مرزها، 
آماده كردن نيروها برای جهاد و بســياری از اموری 

كه به حفظ نظام و حمايت از اســاس اسالم تعلق 
دارد و متوقف بودن اين امر بر نصب امام. ســوم در 
نصب امام جلب منفعت بى شمار و دفع ضرر وجود 
دارد و هر آن چه چنين باشد واجب است؛ لذا نصب 
امام واجب اســت؛ چهارم داليل نقلــى متعدد در 
رابطه با وجوب اطاعت، پيروی و شناخت امام. (شرح 

المقاصد/ج٥/صص٢٤٢ـ٢٣٥)
مقدس اردبيلى در نقد دليل اجماع فرموده اســت: 
روشن است كه اجماع حقيقى در مسأله امامت پس 
از رحلت پيامبر اكرم تحقق نيافت؛ زيرا اجتماع 
كنندگان تنها عده ای از صحابه پيامبر و گروهى 
از امت اســالمى بودنــد و اميرالمؤمنيــن، فاطمه 
، ســاير بنى هاشم و جمعى كثير  زهرا، حسنين
از صحابه كبار چون ابوذر، ســلمان، مقداد، عمار و 
حذيفه حاضر نبودند، و سعد بن عباده رئيس قبيله 
خزرج هم تا زنده بود بيعت نكرد. (حديقة الشيعة/ج١/

در نقــد دليل دوم گفته اســت نتيجه ی اين  ص٤١)
دليل وجوب عقلى اســت نه وجوب شرعى و مفاد 
آن، وجوب بر مكلفان نيســت. در نقد قاعده ی دفع 
ضرر محتمل گفته اند اين دليل، در حقيقت مبتنى 
بر اصل حسن و قبح عقلى است و نتيجه آن وجوب 
عقلى اســت نه وجوب شرعى. (محقق اردبيلى و جايگاه 

امامت در كالم اسالمى)

اماميه دليــل وجوب امامت را عقلــى مى دانند نه 
نقلــى؛ زيرا امام را لطف خــدای متعال مى دانند و 
لطف واجب است (كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد، ص 
٣٣٨) در توضيح قاعده ی لطف بايد گفت يک قاعده 
كالمى است كه به اثبات نبوت عامه مى پردازد. باور 
اماميه اين است كه امامت هم سان نبوت، لطفى از 
ســوی خدای متعال اســت، و چون تحقق لطف از 
ســوی خدا الزم و ضروری است، بايد در هر زمانى 
، انســان ها را  امامى به عنوان جانشــين پيامبر
به ســعادت دنيوی و اخروی هدايت كند، و همان 
واليت عمومــى را كه پيامبران برای هدايت بشــر 
دارنــد برای امام هم باشــد. با اين بيــان، مى توان 
گفت امامت استمرار نبوت است و همان دليلى كه 
موجب برانگيختن پيامبران و بعثت انبياست موجب 
(عقائد االماميه/ص٦٦) نصب امام بعد از هر پيامبر است.

قاعده ی باال دارای دو مقدمه صغری و كبری است. 
صّحت صغری ـ نصب امام لطف است ـ به اين دليل 
است كه لطف موهبتى است كه در پرتو آن اسباب 
اطاعت از دستورات مولى فراهم و زمينه های دوری 
از معصيت او، مساعد مى شود و بى گمان نصب امام 
از اين ويژگى برخوردار اســت؛ زيرا ترديدی نيست 
كه اگر در بين مردم حاكم و زمامدار مطاعى باشــد 

كه برای اســتقرار عدالــت در جامعه 
بكوشــد و با هرگونه ظلم، فســاد و 
تجاوز مبارزه كنــد، مردم را به انجام 
وظايــف الهى شــان وادار كنــد و از 
ارتكاب معاصــى باز دارد، زمينه برای 
روی آوردن مردمان به اطاعت الهى و 
پرهيز از گناهان و معاصى، آماده تر و 
فراهم تر  رستگاری،  و  صالح  مقدمات 
و  الكالم/ص٤١٠؛  علم  فى  (الذخيرة  مى شود. 
كبراِی  درستى  الصدق/ج٤/ص٢٥٣)  دالئل 
اين قياس به اين دليل است كه چون 
انجام ندادن ايــن لطف از جانب موال 
نقــض غرض و خواســت او كه همانا 
اطاعت بندگان و ترک معصيت است، 
مى باشد؛ لذا برای آن كه در هدف موال 
خللى وارد نشــود نصب امام بر موال 
معصوم  مردم،  زيرا  مى شــود؛  واجب 
نيستند و مفاســد با نصب كسى كه 
زمينه ی طاعت را فراهم سازد، از بين 
مى رود. اگر چنين نبــود تعيين امام 
هــم جايز نبود و اين بر خالف اجماع 
و بداهت عقلى اســت. هم چنين خدای متعال خود 
را لطيف خوانده است، پس برای تصديق اين خبر، 

تعيين امام، الزم مى گردد. (دالئل الصدق/ج٤/ص٢٥٤)
وجوهى كه بيانگر لطف بودن امام به نفســه است 
عبارتنــد از: اول: او شــريعت را حفــظ مى كند و 
نگهبان آن از ايجاد زياده يا نقصان در آن مى باشد؛ 
دوم: تفسير قرآن و شرح مقصود و كشف اسرارش؛ 
ســوم: بيان احكام اموری كه در هــر زمان نياز به 
آن هاســت؛ چهارم: دفع شــبهات و پاسخ دادن به 
سؤاالتى كه از سوی ســايرين برای ايجاد شک در 
بين مردم بيان مى شد. (محاضرات فى االلهيات/ص٣٥٨)

پنجم: اعتقاد مكلفان به وجود امام و تجويز اين كه 
نبود امام موجب فســاد است و وجود ايشان صالح 
است و ضرورت اين مسأله را اثبات مى كند؛ ششم: 
بدون شک تصرف امام لطف است و اين لطف تمام 
نمى شود مگر به وجود ايشان. پس وجود ايشان نيز 
به نفسه لطف است و تصرفشان لطف ديگر و لطف 
امام منوط به اموری است كه از جمله آن هاست كه 
واجب است بر خدای متعال كه امام را خلق كند و 
قادر به تصرف باشد و هم چنين علم داشته باشد و 
نصى بر بيان نام و نسب او باشد و خدای متعال اين 
امور را به انجام رســانده است. از امور ديگر وجوب 
تحمل و قبول امامت از ســوی امام اســت كه اين 
امر نيز محقق شــده است و ديگر اين كه ياری او بر 
مردم واجب اســت و اين كه اوامرش را قبول كنند 
و ســخنش را بپذيرند و عمل كنند كه مردم اين را 
انجام ندادند و اين موجب شد تا منع لطف كامل از 
سوی مردم باشد نه از سوی امام و نه خدای متعال.

(كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد/ص٣٣٨)
در اين ميان برخى از ژرف انديشان اماميه استدالل 
به قاعده ی مزبور را ناكافى دانســته اند و مى گويند: 
استدالل به قاعده لطف، خالى از ضعف نيست؛ زيرا 
عقول آدميان از ادراک غوامض الطاف الهى در حق 
(شرح أصول الكافى لصدر المتألهين/ بندگان، قاصر است.

ج٢/ص٤٧٥)
پاســخ اين اشكال روشن اســت؛ زيرا لطفى كه در 
ميان متكلمان مصطلح اســت بــه معنای مقّرب و 
مبّعد بودن اســت و بى گمان لطف بــه اين معنى 

هيچ گونه سختى در ادراک ندارد.
گاهــى در كنار قاعده ی لطف، از قاعده ی ديگری با 
عنوان وجوب اصلح نام برده مى شود و خالصه ی آن 
چنين است كه نصب امام اصلح به حال عباد است و 
(حق اليقين/ص١٨) هر اصلحى بر خداوند واجب است،
پس نصب امام بر خداوند واجب است. (امامت پژوهى/
ف.رضازاده كهنكى ص١٤١) 

بررسى وجوب امامت
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جامعه كبيرهشرح زيارت 

«والذادة الُحماة»
امام هادی در اين فراز از زيارت جامعه به دو صفت از اوصاف بى كران 
ائمه اطهار اشاره مى فرمايد. واژه ی الذادة جمع ذائد، اسم فاعل از ذود 
و به معنای دفع و منع اســت كه همراه بــا دور كردن مى آيد. (العين/ج٨/

ص٥٥؛ التحقيق/ج٣/ص٣٤٨) أذواد نيز كه در زيارت بسيار عالى و پر مضمون 
ماه رجب وارد شده، جمع ذود و به همين معنا استعمال مى شود. واژه ی 
ُحماة جمع حامى، اسم فاعل از (حمى) به معنای حمايت گر آمده است. 
(صحاح/ج٤/ص٢٣١٩) به ُقرقگاه حمى گفته مى شود؛ زيرا كسى جرأت نزديک 
شــدن به آنجا را ندارد. (ادب فنای مقربان/ج٣/ص٢٢) اين حمايت و دفاع ائمه 

اطهار را مى توان در چند امر خالصه نمود:
:    ،  .۱

يكى از اموری كه ائمه اطهار به عنوان حامى نســبت به شيعه هستند، 
تعليم و هدايت ايشــان اســت. امام عســكری فرمودند: اگر محمد

و اوصياءش نبودند، مردم مانند چهارپايان حيران و ســرگردان مى ماندند 
ائمه  و چيــزی از وظايف خويش را نمى دانســتند. (علل الشرايع/ج١/ص٢٩٤)
اطهار ديــن را از بدعت ها، تحريف ها، گمراهى هــا، و تاريكى ها حفظ 
مى كننــد؛ چنانچه مرحوم مجلســى اّول نيــز در ذيل «الــذادة الحماة» 
مى فرمايد: ائمه اطهار آرای فاسده و مذاهب باطله را از شيعيانشان دفع 
مى كنند. (روضة المتقين/ج٥/ص٤٦٦) چنانچه به اين شأن امام در خطبه ی 
معروف امام رضا نيز اشــاره شده است كه فرمودند: امام كسى است كه 

«الذاّب عن ُحرَم الله»؛ از حريم الهى دفاع مى كند. (كافى/ج١/ص١٩٨)
در زمينه ی پاسخ به سؤاالت و شبهات مردم نيز ائمه اطهار در حقيقت شأن 
حمايت از دين را بر دوش دارند كه خلفا و ديگران از پاسخ گويى به اين گونه شبهات 

عاجز بودند؛ اّما حتى در يک مورد نقل نشده كه اهل بيت عصمت و طهارت
توان پاسخ گويى را نداشته باشند. نمونه ای از اين گونه دفاع را مى توان در شبهات ابن 
ابى العوجاء با امام صادق كه به توحيد مفضل شهرت يافت (بحاراالنوار/ج٣/ص٥٧)

(بحاراالنوار/ج٥٠/ص٣١١) و يا سؤاالت بسياری  و يا اسحاق كندی با امام عسكری
كه امام جواد در سنين كودكى به آن پاسخ داده اند اشاره نمود. امام باقر در 
روايتى مى فرمايند: هر آنچه از مطالب علمى صحيح و حق در تمام دنيا پخش 
شده به بركت ما اهل بيت و در حقيقت از ما اهل بيت گرفته شده است. 
(كافى/ج١/ص٣٩٩؛ بحاراالنوار/ج٢٦/ص١٥٧) تجلى و ظهور تام اين گونه پاسخ به شبهات را 
مى توان در دوران خلفا به وضوح ديد. بارها مردم و از جمله يهود و نصاری، از ابوبكر 
و عمر سؤاالتى مى پرسيدند، اّما آنها از پاسخ به آن سؤاالت عاجز بودند لذا عمر 
(فضائل الصحابه احمد بن حنبل/ج٢/ص٦٤٧؛ صواعق محرقه/ بارها گفت: «لو ال علی لهلک عمر».

ص١٢٧) همچنين ابوبكر، اميرالمؤمنين را به عنوان «مفّرج الكرب» ياد مى كرد و 
(الغدير/ج٧/ص١٧٨) مردم را به آن حضرت ارجاع مى داد.

:    .۲
يكى ديگر از مواردی كه ائمه از دين و شيعه دفاع كردند، در جهاد و جنگ 
با كفــار و منافقان بود كه جلوه ی اصلــى آن در زمان اميرالمؤمنين بود.

حضرت امير از دوران جوانى در جنگ ها با پيامبر اكرم شركت مى كردند 
و هيچ گاه پشت به دشمن نمى نمودند تا جايى كه مالئكه ی آسمان در جنگ 
احد شگفت زده شده و فرياد  زدند: «ال سيف االّ ذوالفقار وال فتى االّ عّيل» (كافى/ج٨/

ص١١٠) و يا در جنگ خندق پيامبر اكرم فرمودند: يک ضربه ی اميرالمؤمنين 
ـ افضل است از تمام عبادات انسان ها و اجنه تا روز  ـ كه ضامن بقای اسالم بود 
(اقبال سيدبن طاووس/ص٤٦٧) لذا در روايات وارد شده كه اسالم شكوفا نشد  قيامت؛

. (كشف الغمة/ج١/ص٣١٦) مگر با شمشير اميرالمؤمنين
        .۳

يكى ديگر از جلوه های الذادة الحماة را مى توان در اين خصوصيت ائمه اطهار
ديد كه آنان، بالها و شــرور را از شــيعه و دوستدارانشان دفع مى كنند، امام 
زمان مى فرمايد: «يب يدفع الله البالء عن أهيل وشيعتي» (غيبت طوسى/ص٢٢٩) و يا 
در توقيع معروف به شيخ مفيد نوشتند: ما اهل بيت هيچ گاه در رعايت حال 
شما كوتاهى نكرده و شما را از ياد و خاطر خويش نمى بريم. (احتجاج/ج٢/ص٤٩٥) 
نازل نشدن بال حتى نياز به دعای ائمه هم ندارد، بلكه اصل وجود ايشان در 
روی زمين موجب امنيت و آرامش از باليا است. چنان چه امام باقر در ذيل 
آيه ی شريفه ی﴿َما َكاَن اللُه ِلُيَعّذَبُهْم وَأَْنَت ِفيِهْم﴾(انفال/٣٣) عّلت نياز انسان به امام را 
باقى بودن عالم و ثبات آسمان بر روی زمين و عدم عذاب الهى بيان مى فرمايند. 
(علل الشرايع/ج١/ص١٢٣) ائمه اطهار نه تنها در دنيا از شيعه حمايت مى كنند، 
بلكه در آخرت نيز به ياد شيعيان هستند و دوستداران خويش را از شفاعت 
(بحاراالنوار/ج٨/ص٢٩/باب الشفاعه) مرحوم مجلسى  خويش بهره مند خواهند نمود.
اول نيز در ذيل الذادة الحماة مى فرمايند: در قيامت ائمه اطهار دشمنان خود 
را از حوض كوثر منع خواهند نمود و شيعيان خود را از بردن به جهنم حمايت 

مى كنند. (لوامع صاحبقرانى/ج٨/ص٧٠٢)
در اين ميان نقش صاحب واليت يعنى اميرالمؤمنين در قيامت بسيار واضح 
اســت؛ زيرا در روايات وارد شده اســت كه آن حضرت در روز قيامت با جالل و 
عظمت خاصى وارد مى شود در حالى كه بر سرش تاجى از نور و در دست مباركش 
لواء الحمد مى باشد، از كنار مالئكه كه عبور مى كند همه مى گويند: او نبى مرسل 
است. از كنار انبياء عظام كه مى گذرد مى گويند: او ملک مقرب الهى است. در اين 
هنگام منادی ندا مى دهد او على بن ابى طالب مى باشد و خطاب به همه ی 
شيعيان مى گويد: «ايها العلويون أنتم آمنون»؛ ای شيعيان شما ايمن هستيد و با كسى 

كه واليت او را داشتيد وارد بهشت شويد. (امالى طوسى/ص٣٤)
حجت االسالم والمسلمين شيخ محمد خادمى

از  صفحه 1 ادامه مطلب درسهاى امام شناسى....  

مى دهند كه نســبت به قوم خــود داليل و 
راهنمايى هــا را ابالغ كرده اند، تالششــان را 
در رســاندن وظايف به امت به كار بسته اند، 
كوتاهى و تقصير از خود امت بوده اســت و 
اين شــهادت اندوه امت را در قيامت افزون 
شاهدان  اين  مى گويند:  ديگر  برخى  مى كند. 
فقط پيامبران نيستند، بلكه گواهانى هستند 
كه در هــر زمان موجودنــد و از جمله آنان 
انبيا هستند». در اين جا فخر رازی مى گويد: 
«وهذا اقرب»: «اين قول بــه واقع نزديک تر 
اســت؛ زيرا خداونــد در آيــه مى فرمايد هر 
جماعتى شهيد و گواه دارند و لذا شامل زمان 
فترت كه نبى موجود نبوده است و زمان بعد 

از پيامبر نيز مى شود».
فخر رازی در ســخنى ديگر به گونه ای زيبا 
به اين مطلب و صفات الزم در اين شــهيد و 
گواه، اعتراف كرده و ذيل آيه ٨٩ سوره نحل 

چنين مى گويد:
«قوله ﴿َوَيْوَم َنْبَعُث ِيف ُكّل ُأّمٍة َشــِهيداً َعَلْيِهم ِمْن 
أَنُفِســِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشــِهيداً َعَىل  هُؤالَِء َوَنّزْلَنا َعَلْيَك 
اْلِكَتــاَب ِتْبَياناً ِلــُكّل َيشْ ٍء َوُهــدًى َوَرْحَمــًة َوُبْرشَى  
أن األمة عبارة عن القرن  (نحل/٨٩) ِلْلُمْسِلِمنَي﴾

والجماعة» بعد مى گويد:
«إذا ثبت هذا فنقــول في اآلية قوالن: األول: 
أن المــراد أن كل نبي شــاهد علــى أمته. 
والثاني: أن كل جمع و قرن يحصل في الدنيا 
فالبد و أن يحصل فيهم واحد يكون شــهيداً 
عليهم. أما الشهيد على الذين كانوا في عصر 
رســول اهللا فهو الرسول بدليل قوله تعالى: 
﴿وََكذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأّمًة َوَســطاً ِلَتُكوُنوا ُشــَهَداَء َعَىل 
(بقره/١٤٣) الّناِس َوَيُكوَن الّرُســوُل َعَلْيُكْم َشــِهيداً﴾

و ثبت أيضا أنــه البد في كل زمان بعد زمان 
الرسول من الشهيد فحصل من هذا أن عصرا 
من اإلعصار ال يخلو من شــهيد على الناس و 
ذلك الشهيد البد وأن يكون غير جائز الخطأ، و 
إال الفتقر إلى شهيد آخر و يمتد ذلك إلى غير 
النهاية و ذلك باطــل، فثبت أنه البد في كل 
(تفســير  عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم».

كبير فخر رازی/ج٢٠/ص٩٨و٩٩)

«قــول اول اين كه هــر پيامبری شــاهد بر 
امت خود اســت و قــول دوم اين كه هر قوم 
و جماعتى كه در دنيا حاصل شــود به ناچار 
بايد شــهيد و گواهى داشته باشد، اما شهيد 
در زمان رســول اهللا خود اوســت به دليل 
فرمايش خداوند...... و هم چنين ثابت مى شود 

كه در هر زمانى بعد از زمان رســول خدا
بايد شاهدی باشد.

نتايج مطالب گذشــته اين اســت كه در هر 
عصری از اعصار بايد شــهيدی در بين مردم 
باشد و اين شــهيد بايد مصون از خطا باشد 
و اال نياز به شهيد ديگری دارد و اين مطلب 
منتهى به بى نهايت مى شود (تسلسل) و اين 
باطل اســت. پس بايد در هر عصری كسانى 

باشند كه حجت به قول آنان اقامه شود».
عجيب اين است كه وقتى فخر رازی مى بيند 
كه اين اســتدالل و برداشــت از آيات دقيقًا 
همان عقيده ی امامت معصوم اســت، نتيجه 
مى گيرد كــه «وذلك يقتضي ان يكون اجماع 

(همان) األمة حجة».
:  

ـ خداوند در آيه ی ٦٩ سوره زمر مى فرمايد: 
﴿َوِجي َء ِبالّنِبّينَي َوالّشَهَداِء َوُقِيضَ َبْيَنُهم ِباْلَحّق َوُهْم 

َال ُيْظَلُموَن﴾
طبق اين آيه شــاهدان در قيامت تنها انبياء 
نيســتند و اگر از آياتى مانند آيه ١١٧ سوره 
مائده شــهادت انبيــاء و از آياتى شــهادت 
پيامبر بــر امت فهميده مى شــود، اثبات 

شىء نفى ما عدا نمى كند.
ـ در آيه ٧٨ ســوره حج خداوند مى فرمايد:

﴿ُهَو َســاّمُكُم اْلُمْســِلِمنَي ِمن َقْبُل َوِيف هــَذا ِلَيُكوَن 
الّرُسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل الّناِس﴾

و همچنين در آيه ١٤٣ سوره بقره مى فرمايد: 
﴿وََكذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأّمًة َوَســطاً ِلَتُكوُنوا ُشــَهَداَء َعَىل 

الّناِس َوَيُكوَن الّرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً﴾
منظور شهادت همه ی امت پيامبر نيست 
و هر دو آيه به اهل بيت تفســير شده به 

عنوان نمونه:
حاكم حسكانى با سلســله سند متصل خود 

از اميرالمؤمنيــن على چنين روايت كرده 
اســت: «إّن الله ايانا عني بقوله تعــاىل: ﴿ِلَتُكوُنوا 
ُشَهَداَء َعَىل الّناِس﴾ فرســول الله شاهد علينا ونحن 
شهداء عىل الناس (عىل خلقه) وحجته يف ارضه ونحن 
الذين قال الله جل اســمه (فيهــم) وكذلك جعلناكم 

امة وسطاً». (شواهد التنزيل/ج١/ص١١٩)
ابن شــهر آشــوب هــم در مناقبش ضمن 
حديثــى طوالنى از امام باقر چنين روايت 
كرده است: «وال يكون شهداء عىل الناس اال األمئة 
والرســل فأما األمة فاّنــه غري جائز ان يستشــهدها 
الله وفيهم من ال تجوز شــهادته يف الدنيا عىل حزمة 

بقل». (مناقب آل ابى طالب/ج٣/ص٣١٤)
«گواهان بــر مــردم منحصرنــد در ائمه و 
پيامبران و اما امت پس جايز نيســت كه 
خداوند آنان را گواه بر اعمال مردم قرار دهد 
در حالى كه مى بينيم در بين آنان كســانى 
هستند كه شــهادت و گواهى آنان درباره ی 

يک دسته سبزی پذيرفته نمى شود».
ـ در منابــع حديثى شــيعه روايــات زيادی 
حاكى از اين اســت كه اين شاهدان در روز 
قيامت ائمــه هســتند و در اين موضوع 

روايات فوق استفاضه است.
مثــًال مرحوم كلينى در كتاب شــريف كافى 
بابى برای اين موضوع اختصاص داده اســت.

هم چنين عالمه مجلســى  (الكافى/ ج١/ ص١٩٠)
در جلــد ٢٣ بحار، ٧٥ روايت در اين موضوع 
آورده است. (بحار/ج٢٣/باب عرض االعمال وانهم 

الشهداء على الخلق)
از آنچه بيان شــد نتيجه مى گيريم كه در هر 
زمان امامى وجود دارد كه شــاهد بر اعمال 
امت مى باشــد و اين امام مصــون از خطا و 
معصوم است و اين همان امامت مورد اعتقاد 
شيعه است همان گونه كه امام صادق ذيل 
آيه ﴿َوَيْوَم َنْبَعُث ِمن ُكّل ُأّمٍة َشِهيداً﴾ مى فرمايد: 
«لــکل زمان وامــة امام يبعث کل امة مــع امامها».

(تفسير قمى/ ج١/ص٣٨٨)
برای هر زمان و هر امتى امامى اســت و هر 
جماعــت و امتى با امام خويــش برانگيخته 
حجةاالسالم والمسلمين حجت كشاورز مى شود. 

خود قرار داد و ميراث نبوت را به او ســپرد. 
(تاريخ طبری/ج١/ص١٦٤ و الكامل/ص٥٠ به بعد و البداية 

والنهاية/ج١/ص١١١)
از آن پس سنت وصايت در بين پيامبرانى كه 

بعد از حضرت آدم آمدند اجرا شد.
«شيث» فرزندش «أنوش» را وصّى خود قرار 
التاريخ/ج١/ فى  الكامل  طبری/ج١/ص١٥٨،  (تاريخ  داد. 

ص٤٦ والبداية والنهاية/ج١/ص١٠٩)
«أنوش» فرزندش «فينان» را، فينان فرزندش 
«هالئيل» را، هالئيل فرزندش «يرد» را و يرد 
فرزندش «أخنوخ» (ادريــس) را وصى خود 
ســاخت و ادريس نيز فرزندش «َمُتوَشــلخ» 
(تاريــخ طبری/ج١/ص١٦٤،  را به وصايت برگزيد.

الكامل/ج١/ص٥١ و ٥٢، البداية/ج١/ص١١١)
«نــوح» به دســتور خداوند فرزند ارشــدش 
«ســام» را وصى خود ساخت. (الكامل/ج١/ص٦٧، 

البدايه/ج١/ص١٣٦)
«ابراهيم» فرزندش «اسماعيل» را به وصايت 
برگزيد و ميــراث پيامبران را نزد او به امانت 

گذاشت. (اثبات الوصية مسعودی/ص٤٦)
«اسحاق» در روزهای پايان زندگى به دستور 
خداونــد فرزندش «يعقــوب» را وصّى خود 
نمــود و يعقوب نيز «يوســف» را وصّى خود 

قرار داد. (همان/ص٤٩ و ٥١)
«موسى» در روزهای پايانى زندگى به دستور 
خداوند پســر عمويش «يوشع بن نون» را به 
عنوان وصّى خــود برگزيد، و ميراث نبوت را 
به او سپرد؛ پس يوشــع را به عنوان وصّى و 
جانشين خود به بنى اســرائيل معرفى نمود 
و اطاعت او را بر آنان واجب ســاخت. (همان/
ص٦٤، تاريخ يعقوبــى/ج١/ص٧٣، فضائل الصحابه احمد 

حنبل/ج٢/ص٧٦٢)
«عيسى» نيز در روزهای پايان زندگى طبيعى 
خــود، يارانش را جمع نمود و در حضور آنان 
«شــمعون» را وصّى خود قــرار داد و ميراث 
نبوت را به ايشان ســپرد. (اثبات الوصية/ص٨٩، 

معانى االخبار تميمى/ص٣٧٢، امالى طوسى/ص٥٢٣)

چنان كه مى بينيم، مسأله ی وصايت در ميان 
پيامبران الهى از حضرت آدم تا نبى خاتم به 
صورت ســنتى ادامه داشــته است و هر يک 
از آنان به دســتور خداوند برای خود وصّى و 
جانشين تعيين كرده است تا تداوم بخش راه 

الهى او باشد.
اگر تعيين جانشين از سوی پيامبران گذشته 
اقدامى نادرســت اســت، پس چــرا آنان به 
دستور خداوند دســت به اين اقدام زدند؟ و 
اگر اقدامى درســت اســت (كه هست)، چرا 
نبى خاتم مســتثنى باشــد؟! در حالى كه او 
در انجام اين ســنت نيكو ـ همانند هر سنت 
نيكوی ديگری ـ از پيامبران گذشته، سزاوارتر 

و شايسته تر است.
احاديــث صحيح پيامبر نيز نشــان مى دهند 
كه آن حضرت، هم وصى داشــتن پيامبران 
پيشــين را تأييد كرده انــد و هم على بن ابى 
طالب را به عنوان وصى و جانشــين خود 

برگزيده اند.
اين اقدام پيامبر اكرم امری كامًال طبيعى 

و همسو با پيامبران گذشته است.
اگر رسول خدا برای خود وصى و جانشين 
تعيين نكرده بود، جای ســؤال وجود داشت 
كه چــرا از ســيره ی مســتمره ی پيامبران 

پيشين عدول كرده است؟!
ــ  ــ  ــ    ّ ــ ــ  ــ 

وصى موسى يوشع بن نون و وصى رسول 
خدا اميرالمؤمنين على بود. هر دو پســر 
عمــوی پيامبر خود، اعلم امــت پيامبر خود 
بوده، هــر دو لحظه ای غير خــدا را عبادت 
نكردند. يوشــع گوســاله را و اميرالمؤمنين 

على بت ها را عبادت نكردند و برای هر دو 
ردالشمس واقع شده است.

ــ  ــ  ــ   ــ 

فرموده انــد: «ال يقــاس بآل  اميرالمؤمنيــن
محمد من هذه األمة أحد... فيهم الوصّية والوراثة»

(نهج البالغه/خ٢)
و همچنين فرموده اند: «وخّلف فيكم ما َخلَّفِت 

(نهج البالغه/خ١): االنبياء يف ُاممها»
رســول خدا در ميان شــما جانشــينانى 
برگزيد همان گونه كه تمام پيامبران گذشته 

برای امت های خود جانشينانى برگزيدند.
امام حســن مجتبى نيز پس از شــهادت 
اميرالمؤمنيــن در ابتــدای خطبــه خود 
فرمودند: «ايها الناس! من عرفني فقد عرفني، ومن 
مل يعرفني فأنا الحسن بن عيل، وأنا بن النبي وأنا ابن 

الويص». (مستدرک حاكم/ج٣/ص١٨٩)
امام حسين نيز در ضمن خطبه ای در روز 
عاشورا فرمودند: «ألســت ابن بنــت نبيكم، وابن 

وصيه». (تاريخ طبری/ج٥/ص٤٢٤)
ــ       

در نامه ی عمر و عاص به معاويه آمده اســت: 
«و اعانتــي اّيــاك عىل الباطل، و اخرتاط الســيف يف 
وجه عىل و هو أخو رســول الله و وصيه ووارثه...». 

(مناقب خوارزمى/ص١٢٥)
مأمون حاكم عباسى سروده است:
االم علي حّب الوصي أبى الحسن

و ذلك عندي من عجائب ذي الزمن
خليفة خير الناس واألّول اّلذي 

أعان رسول اهللا في الّسر والعلن...  
(تذكرة الخواص/ص٩١٣)

ادامه مطلب امام شناسى در قرآن....   از  صفحه 1
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مطلق و مقيد، مجمل و مؤول و... اســت؛ 
كميــت زبان و مداد مــا در مضمار بيان 
همه مهمــات قرآن و كالم االهى، لنگ و 

بستهلگام است.
     

اللــه َعّزوجل َعلی  «کتــاب   : الصادق قال 
اربعِة اشــياَء؛ َعَلی الِعبارَِة َواالشــارَِة واللَّطاِئِف 
َوالَحقاِئــق َفالِعبــارَِة ِللَعوام َواالشــارَُة ِللَخواص 
واللَّطاِئــَف ِلألولياِء والحقائــُق ِلألنبياِء». (اعالم 

الدين/ص٣٠٣)
قرآن چهار اليه دارد، عبارت ها، اشــاره ها، 
دقايــق و حقايق كه عبارت ها در ســطح 
ادراک عمومى اســت، اشارت ها در سطح 
ادراک خــواص، دقايق در ســطح ادراک 
اولياء خداســت و حقايق در سطح ادراک 
پيامبران است. بنابراين همه اليه های قرآن 
با هم ساختار قرآن را تشكيل مى دهند. لذا 
آموزه های قرآن مفاهيمى گسترده و چند 
جانبه است كه در طول يكديگر قرار دارند 
و جمع ظاهر و باطن، وحدت و كثرت و... 

در آنها تحقق يافته است.
اگرچه از روی انديشــه، مطالعه، وســعت 
آگاهى و دقت نظر ســخن گفتن از منبع 
زالل وحــى، حض و نصيبــى را از خزانه 
كرم االهى نصيب مىگردانــد، اما ادعای 
دستيابى هر عالم محقق، عارف مدقق و 
دانشــمند نخبهای، حتى با ذهن جوال و 
همت بلند، بــه همه ُدّرهای غلطان نهفته 
در اعماق قرآن، درک حقيقت ناب و كمال 
بلندای آن، بدون بهرهگيری از كالم امامان 
، سطحىانديش جزئىنگر بلكه  معصوم

حداكثر عمقىنما خواهد بود.
با تكيــه بر ازدحام داليــل، فحص غالب 
و ضرس قاطــع مىتوان گفت: اســتيال 
بر حدود و صغور، رمز و رازهای ســر به 
مهر، بطون متعدد باطنى، حقيقت واقعى 
اعجاز آن و ِعلم به ضمير واقعى وحى در 

انحصار فهم نبى و وصى است.
معتقديم مشــروعيت عمــل و اعتقاد در 
جهانشــمولى  و  اســالم  فرهنگ اصيل 
آن، به واســطه رهنمودهای قرآن كريم 
اســت. پس ضــرورت دارد تمامى امت 
شناخت  جهانيان  همه ی  بلكه  و  اســالم 
كامــل، جامعاالطراف، واقعبينانه و دقيق 
و عميقى از قرآن داشــته باشند؛ چرا كه 
بهرهگيــری از اين كالم االهى محدود به 

مكان، زمان و زبان خاصى نيست.

    
، موالی  سرچشمه جوشــان اهل بيت
متقيان، على اول شنوای پس از نزول 
وحى و نخستنويســای قرآن بوده است. 
حضرتش فرمودند: «سؤال كنيد از من از 
كتاب خدا، نيســت آيهای مگر آنكه من 
داناتــرم چگونه نازل گرديــده، در دامنه 
(ينابيع المودة/ باب١٤/  كوه يا در زمين نــرم.
ص٧٤؛ تاريخ الخلفا/ ص١٢٤) به خدا قسم نازل 
نگرديد آيهای مگــر اينكه به تحقيق من 
مىدانم در مورد چه كسى نازل گرديد و 
بر چه چيز نازل گرديد. خدای من افاضه 
فرمود به من قلبى و عقلى كامل و زبانى 
حلية  باب٥٢؛  الطالــب/  (كفاية  ناطق».  و  گويا 
ج٢/ص١٩٨؛  النضــره/  رياض  ص٦٧؛  ج١/  االولياء/ 

تفسير اتقان/ ج٢/ ص٣١٩)
او قرآن ناطق اســت و چه كســى بهتر 
از قــرآن ناطق ـ كه كالم او دلنشــين و 
زبــان بيانش متصل به منبع و خزانه علم 
خداوندی است ـ می تواند سخنگو و زبان 

گويای قرآن صامت باشد؟ 
در شكرســتان كلمات امير بيان على

چاشنى شهد كالم به كام جان مى ريزيم 
و از رشــحات مواعظ بالغــه اش در مورد 
قرآن بهره مى گيريــم. چه زيبا، فصيح و 

بليغ فرمودند:
«بدانيد كه دانش آينده، ســخن گذشته، 
درمــان دردتان، راز نظــم و نظام يافتن 
روابطتان، همه و همه به تمامى در قرآن 

فراهم آمده است». (نهج البالغه/خطبه١٥٨)
بزرگترين  شــفای  قرآن،  جانبخش  پرتو 
دردهای انســان (كفر، نفــاق و گمراهى) 
و دارويى اســت كه هيــچ دردی بر جای 
نمى نهد. قرآن كتابى اســت بــرای بيان 
مرزهای خير و شر، تنها هدايتگری است 
كه همراش را هرگز به گمراهى نمى كشاند.

قرآن اقيانوســى اســت كــه ژرفايش را 
دسترســى نباشــد، قرآن معدن ايمان و 
است.  دانش  چشمهســار  آن،  ناب  گوهر 
درياهای آن، باغســتان داد و آبگيرهای 

آن، بنياد اسالم است. 
راستى كه ظاهر اين كتاب چه شگفتآور 
و زيبا و باطن آن چه ژرف و ناپيدا است.

راز فــراز و فرود مســلمانان در چگونگى 
رابطه با قرآن اســت. بازگشــت به كتاب 
خدا و تمســك به آن، رمز اوج و عظمت 
مسلمانان است. پس وای از آن زمان كه 

بيگانگان در عمل به قرآن بر ما ســبقت 
گيرند.

«ای مــردم؛ هر آنكه نصيحت خداوندی 
را پذيرا شود موفق است. با عشق به قرآن 
روی آوريد كه بندگان خدا برای تقرب به 
ذات اقدس پــروردگار، قرآن را نيكوترين 
وســيله يافتهاند. بدانيد كه قــرآن تنها 
شفاعتگری است كه شفاعتش به كمال 
پذيرفته شــده و تنها گويندهای است كه 
مى شود».  تصديق  بىكموكاست  سخنش 

(برگرفته از خطبه١٨ نهج البالغه وخطبه همام)
دســت مايه قرار دادن آيــات قرآن در 
ارتباط دنيا و آخرت و اســتفاده صحيح 
و بــه موقع از دســتورات ايــن كتاب 
االهــى رمز موفقيت پيامبراســالم و 
بهترين  اســت.  بوده  معصوم  امامان 
مايه ی معلومات و  و اصلىترين خميــر
معــارف، در رابطه دنيــا و آخرت ـ كه 
باعــث اطمينانخاطر، آســايش روح و 
روان، اعتمــاد و اعتقــاد و تأمينكننده 
و  دنيا  جاودان  رســتگاری  و  ســعادت 
آيات  باشــد ـ همين  آخــرت مى تواند 

قرآن كريم است.
قرآن كاملترين نسخه ی حياتبخش است، 
رشــحات مواعظ بالغهاش درمان و دوای 
درد زدای جامعه بشری به ويژه در دوران 
معاصر است. قرآن مى تواند درمان كننده ی 
بحران هويت، عديــل از ضوابط اخالقى، 
عدم نظارت توسعهيافته و فراگير، تضادها، 
كشمكشهای ناشــى از محروميت، عدم 
عدالت و امنيت اجتماعى، تزلزل شخصيت 
در افــراد، عــادات ناپســند و ناهنجــار، 
تجددگرايــى نامعقول، ظاهرســازی های 
حســابگرانه،  دغلبازيهای  عوامفريبانــه، 
مراودات سياســى و گروهى غيرقانونمند، 
اضطراب حاصل از ضد ارزشها، تهاجم و 
شبيخون فرهنگى بيگانگان، فقر و جنون 
و جنايت، حاكم شــدن َزر و زور و تزوير، 
سستى مذهب و... بوده و مى تواند هزاران 
عامــل مخرب را اصالح كنــد و ما را قادر 
ســازد تا با اســتعانت از نور هدايت ائمه 
معصوم و بهرهگيــری صحيح از كالم 
االهى، نقش فزايندهای در تأمين سعادت 
دنيا و آخرت تمامى انســانها به خصوص 

امت اسالم داشته باشيم.
كالم خداونــد متعــال احســن الحديث
(انبيــاء/٤٨)، حكمــت و موعظه حســنه
(مائــده/٤٤)، جدا  نــور هدايت (فرقــان/١)،

صريح  (آل عمران/٥)، كننده حق از باطــل
و قاطع، جامــع و كامل، مفيد و جاودان، 
انوار  گنجينه ی  مكارم،  انهار  سرچشمه ی 
حقايق، ســوزنده ی خرمن ظلم و فساد و 

فروزنده چراغ عدل و داد است.
بــا گنــج انعام بى شــمار قــرآن، نجات 
ســفينه ی جان از گرداب تعلقات جهان 
مقدور و ميســر خواهد شد. به حق نشتر 
سخن مشك فتن قرآن، شور و شعله انبوه 
معانى در بيان آن، آبگير سرشك گلبرگ 

نازك دلهای مؤمنان و عارفان است.
    

ماندگار،  ميــراث  بزرگتريــن  و  اوليــن 
عظيمتريــن گنج معنــوی و اصلى ترين 
حلقه وحدت امت اسالم وجود بى همتای 
قرآن است. ضروری است كانون توجه ما 
به اين اقيانــوس بى كران علوم و معارف، 
جامعاالطراف، واقعبينانه و آگاه به عظمت 
وجــودی آن بوده و با تالش گســترده و 
فراگير دانشمندان و صاحبنظران، خطبا 
و ســخنرانان، به صورت انديشمندانه و 
معرفتشناسانه، با پشتوانه قوی علمى و 
تخصصى برگرفتــه از هدايت و بيان اهل 
، در ابعاد مختلــف و موضوعات  بيــت
مســتقل، مورد پژوهش، تحقيق و بيان 
قرار گرفته تا بتواند به صورت ماندگار در 

اذهان و افكار عقل گرايان باقى بماند.
ان شاء اهللا
پپاااييانن

ققسقسسسسمممتت اووللل
والسسالم
ععليككم وو
ررحمةة اهللاهللا
و برككاتهه

استاد انصاری
بوير احمدی

  
ای زنــده كننده ی اهل ايمــان و هالک 
كننــده ی كافران، ای عزت بخشــنده ی 
دوســتان خدا و ذليل كننده ی دشمنان 
خدا، ای نماد عدل و عدالت در سراســر 
گيتى، ای لبريز كننده ی پهنه ی زمين از 
قسط و داد، ای گشــايش بخش دل ها و 
برطرف كننده ی هّم و غم، ای رافع باليا 
از خلق، ای موالی ناصــح و مهربان، ای 
كشــتى نجات امت، ای نماد راه خدا، ای 
مهدی  ای  خاليق،  چشــم  روشنىبخش 
آن بهاری كه خدای عز وجل به بشــريت 

بشارت طراوت حضورت را داده است.
كشــيده،  درازا  به  تيرهی غيبتت  شــب 
دريــای ســياه زندگــى طوفانى شــده، 
پهندشــت انسانيت به كوير تفتان مبدل 
گشته و من در اين شــب تار وحشت زا، 
لحظه هــای تــو را شــماره مى كنم، ای 

زدايندهی غم و موعود امم.
     

او كه امام مهربانى ها، پناه خلق و رحمت 
واسعه ی الهى بر عالميان است اشتياقش 
برای رهايى بشــريت از ظلمت و جهالت 
بيش از خود ما اســت؛ لذا طريق وصال و 
به ســر آمدن هجران را در توقيع شريف 
خود به محمدبن عثمان در جواب سؤاالت 
اسحاق بن يعقوب اين گونه مرقوم فرمودند:

«وأكــرثوا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإن ذلك 
(الغيبة شيخ طوسى/ص٢٩٢) فرجكم»؛

برای تعجيل در امر فرج فراوان دعا كنيد 
كه فرج شما در آن است.

بنابراين در ايــن توقيع مبارک، مقدمه ی 
ظهور حضرت، دعا كردن برای تعجيل در 
ظهور معرفى شــده است و حتى اصرار و 
مداومت بر اين امر سفارش گرديده است 
و در جمله ای بسيار كوتاه ولى بسى عميق 
و دقيق، تشويق خلق به دعا صورت گرفته 
كه تعجيل در فــرج آل محمد فرج و 
گشايش امور شماست و بركات سرشار آن 

شامل شما نيز خواهد شد.
    

جالب تر اين كه امام حســن عســكری
دعا برای فرج را تنها راه نجات و رهايى از 
هالكت دانسته و مى فرمايند: «والله ليغينبَّ 
غيبًة ال َينجــو فيها ِمن الَهَلَكــِة إِالَّ َمن ثبَّته الله 
عّزوجّل َعَىل القوِل ِبإماَمِتِه َوَوّفقه ِللّدعاِء بتعجيل 

(كمال الدين شيخ صدوق/ج٢/ص٣٨٤) َفرجه»
به خدا سوگند! او آن چنان غايب مى شود 

كــه در ايــام غيبتش كســى از هالكت 
رهايــى نمى يابد مگر كســى كه خداوند 
او را در اعتقــاد به امامت او ثابت قدم نگه 
دارد، و او را موفق بدارد كه برای تعجيل 

در فرج او دعا نمايد.
بر اين اســاس دعا برای فرج هم ســبب 
بركات و هم سبب نجات بوده و حتى كليد 
فرج معرفى شده است. تأكيد فراوان شده 
كه برای فرج دعا كنيم و تصريح شده كه 
اگر امت اســالمى مبادرت بــه دعا ورزند 
موجــب تعجيل در امر فرج خواهد شــد 
و اگر انجام ندهند تــا پايان زمان تعيين 
شده به درازا خواهد كشيد. چنان چه امام 
صادق در تمثيــل زيبايى مى فرمايند: 
قرار بود بنى اســرائيل ٤٠٠ ســال گرفتار 
باشند، هنگامى كه گرفتاری بر آنان سخت 
آمد، چهل روز به درگاه خدا گريه و زاری 
كردند؛ در اين هنگام خداوند به موســى 
و هــارون فرمان داد كه آنان را از دســت 
فرعون نجات دهند. در نتيجه ١٧٠ سال از 
دوران گرفتاری آنان كاسته شد و خداوند 
حضرت موسى و هارون را برای نجات آنان 

فرستاد. سپس امام صادق فرمودند:
«وهكذا أنتم َلْو َفعلتم َلَفــّرج الله عّنا، َفاَّما إذا 
مل تكونوا، فإن األمــرَ ينتهي إىل منتهاه»؛ (تفسير 

عياشى/ج٢/ص٣١٥)
اگر شما نيز اين چنين دعا كنيد، خداوند 
فرج مــا را نزديک مى كنــد و اگر انجام 

ندهيد، اين امر تــا به منتهای خود طول 
خواهد كشيد.

اين حديث شــريف صريح است در اين كه 
ضرورت ندارد غيبت حضرت بقيةاهللا به 
درازا كشد؛ بلكه اگر امت احساس اضطرار 
كنند و همگى به آســتان حضرت احدّيت 
خضوع، تضّرع و ابتهــال نمايند، خداوند از 
بقيه ی دوران غيبت صرف نظر مى فرمايد و 

فرج آن حضرت را جلو مى اندازد.
     

يكى از كتبى كه در اين زمينه نگاشــته 
شــده و مورد توجه خــاص حضرت ولى 
قــرار گرفته و حتــى نام آن  عصــر
را نيز وجود مقدســش بــر آن نهاده اند. 
كتاب «مكيال المكارم فــى فوائد الدعاء 
» تأليف عالم عامل، ميرزا محمد  للقائم
تقى موســوی اصفهانى (م ١٣٤٨ ق) 
اســت كه در هشت باب تنظيم گرديده و 
در باب پنجم آن نــود فايده ی دعا برای 

فرج آن حضرت را بيان كرده است.
به اميد روزی كه بشــريت، از غير او قطع 
اميد كــرده و همگى يــک دل و يک صدا 
دســت به دعا برداشــته و از صميم دل، 
فرج او را از خداوند مّنان درخواست كنند 
و خداوند رحمان نيز بــا تعجيل در فرج 
ولّى خود غم و غصه خلق را از بين برد. و 
بركاتش را بر آنان نازل فرمايد. إن شاء اهللا
ححجت االسالم واملسلمین سید علی طبسسییی حححائئریی

مؤلف: عباس استاد آقايى
ناشر: ياران مهدی

چاپ: سيزدهم / تير ١٣٨٩ ش
تعداد صفحات: ٥٠٤

قطع: وزيری 
قيمت : شوميز: ٤٠٠٠٠ ريال        
             گالينگور: ٥٠٠٠٠ ريال

«الّســالم عليكــم يا اهــل بيــت النبّوة 
املالئكــة  الرســالة ومختلــف  وموضــع 
ومهبــط الوحي ومعــدن الرّحمة وخّزان 

العلم ومنتهى الحلم ...».
انديشــه ی كوتــاه بشــر از درک 
پيشــوايان  شــناخت  و  معرفــت 
راســتين قاصر اســت و كســى را 
يارای آن نيســت كــه در اقيانوس 
بى كران نور، علم، عظمت، حقيقت 
و... ايشان غرق شــود؛ اما مى توان 
بــا بهره گيری از انــوار مقدس اين 
بزرگواران جرعه ای نوشــيد و خود 
را از بنــد بت ها رهانيد. عشــق به 
اهل بيت و خاندان رسالت مؤلف 
اين اثر را بر آن داشت كه پيرامون 
جالل و عظمت اين اســطوره های 
را  مطالبى  برتر،  اســوه های  و  بشر 
نگاشته و آن ها را با سخنان جذاب 
و پرمحتــوای خودشــان معرفــى 
نمايد تا دريچه ای از اســرار خلقت 
و آفرينــش زيبــای ايــن خاندان 

باعظمت را گشوده باشد.
اين اثر نفيس دارای هشــت بخش 
مى باشــد كه در آن بــه آفرينش 
انســان، حقيقــت قــرآن و جنبۀ 
ســپس  مى پــردازد،  آن  اعجــاز 
، مقام، منزلت،  پيرامون اهل بيت
حقيقت و معرفت ايشــان مطالبى 
را بيــان نموده و در بخشــى از آن 
به معرفى امــام عصر حضرت بقية 
ظهور  چگونگى   ، األعظــم اهللا 
ايشان و نيز ويژگى های عصر ظهور 

پرداخته است.
برگرفته از سخن مؤلف

نام کتاب: 
ارسار آفرینش اهل بیت

كتاب شناسى

ادامه مطلب سعادت دنيا و آخرت در....  از  صفحه 1
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