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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

وحدت فرمانروا در نظام سیاسی اسَلم، آیات و روایاتی است که بر  یا فرمانروایی داله ادله ازدلیل ششم شد  بیان
 استفاده روشنی به تفرقه حرمتوجود وحدت و  هاآنلزوم وحدت و عدم تفرقه در جامعه اسَلمی داللت دارد که از 

 .کردیم بحث را آیه دو قرآن، کریمه آیات از. شودیم

 اَل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن  َو » :دیفرمایمخداوند متعال در این آیه است که در سوره روم آمده است.  یاهیآآیه سووم 

ُقوا ِدیَنُهْم  ِمَن  ِذیَن َفَرَّ  توصیف چنین را نامشرکبعد . نباشید مشرکان از 1«.َفِرُحوَن  َلَدْیِهْم  ِبَما ِحْزٍب  ُکُلَّ  ا  ِشَیع َکاُنوا َو  اَلَّ
 َو » اندشوودهدسووته  دسووته و اندآوردهر دین چند دسووت ی به وجود د اند؛کرده پراکنده را خود دین که ییهاآن ؛کندیم

ست ی چند د ،یعنی در نتیجه شرک؛ داندمی شرک را روشنی چند دست ی در جامعه اسَلمیآیه به  نیا .«ا  َکاُنوا ِشَیع
 آید.ب یرد، چند دست ی به وجود نمی. اگر جامعه اسَلمی راه توحید را در پیش دیآیمبه وجود 

 کریم مورد توجه اسوت، شورکی در فرمانروایی اسوت. شورکی که در قرآن؛ میادادهتذکر  در مباحث گذشوتهالبته  
اُ  »: دیفرمایمحتی آن شوورکی که  ِلَ  ِلَمْن َیشووَ َیْغِفُر َما ُدوَن َذِ َرَ  ِبِه َو ْن ُیشووْ

َ
َه اَل َیْغِفُر أ ی در فرمانروای، شوورک 2« ِإَنَّ الَلَّ

 لذا .ن به فرمانروای دی ری داشته باشددر کنار خدای متعال ایما داشته باشد؛ یعنیاسوت. اینكه انسان دو فرمانروا 
ه اسووت کاین توحید عملی اسووت؛ توحید عملی به این معن باید فرمانروا منصوووب از فرخ خداوند متعال باشوود. و

یدی توح هماناین  ؛فرمان خداسووت نه فرمانروایی دی ر او ند که فرمانکانسووان در زندگی از آن فرمانروایی تبعیت 
 را شورک این ؛بپذیرند را دی ری فرمانروای الهی فرمانروای برابر درمردم  اگردارد و  تأکیداسوت که قرآن کریم بر آن 

 .داندیمالیغفر  شریک خداوند

 به معنای شوورک در عبادت ؛شوورک دارد نوع گفت همه آیات مربوط به شوورک اشوواره به این توانیمغالب بلكه 
َلْم » فرماید:ن کریم به معنی خضووع مطل  است لذا میآ. عبادت در قراسوت شورک در افاعت

َ
ْعَهْد  أ

َ
 َبِني َیا ِإَلْیُكْم  أ

                                                           
 12و  11 :. روم1
ْن ُیْشَرَ  ِبِه َو  84. نسا : 2

َ
َه اَل َیْغِفُر أ ِلَ   ِإَنَّ الَلَّ ِه َفَقِد اْفَتَرِی ِإْثمَمْن ُیْشِرْ  بِ  َو ِلَمْن َیَشاُ  َیْغِفُر َما ُدوَن َذِ  ا  َعِظیم ا  الَلَّ
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ن آَدمَ 
َ
ْیَطاَن  َتْعُبُدوا الَّ  أ هُ  الشَّ ِبیٌن َعُد  َلُكْم  ِإنَّ َذا  َو  *وٌّ مُّ ِن اْعُبُدوِني َهووووِ

َ
ْسَتِقیٌم ِصَر أ ْیَطان ال. »1«اٌط مُّ ال » یعنی« َتْعُبُدواشَّ

هم  فتیمهم مفصل گ قبَل  . کندینم یا سجود و رکوع خواندینمکسوی که برای شویطان نماز  وگرنه «تطیعوا الشویطان
عبادت به معنی ترک شوورک در افاعت اسووت. شوورک در افاعت یعنی اینكه انسووان از  ؛اصووطَل و هم در در لغت 

اَل  َو » ؛شوده است تأکیدفرمانروای دی ری غیر از خدای متعال فرمان ب یرد. در این آیه هم بر این معنای از شورک 

ِرِکیَن  باز  ویم، راه شرکش خارج الهی فرمانروایی دایره از شد بنا اگر هستند؟ کسانی چه مشرکان «.َتُكوُنوا ِمَن اْلُمشوْ
 آفریننده و ما از برتر خدازیرا  این ح  را دارد دارد؛ عقَل   یامرونهخدای متعال ح   ؛. چرا؟ نكته این استشوودیم

پیمان فطرت  همانتوان گفت این می و شوودیم او «کن»با  او، فرمان با ما. دارد ح  اسووت، آفریننده چون. ماسووت
 :دیفرمایمبا توجه به آیات و روایات که  .است

ِإذْ » َخَذ  َو
َ
َ   أ َتُهْم  ُظُهوِرِهْم  ِمن آَدمَ  َبِني ِمن َربُّ یَّ َهَدُهْم  َو  ُذرِّ شوْ

َ
ِهْم  َعَلِی  أ نُفسوِ

َ
َلْسُت  أ

َ
ُكْم  أ این پیمان که  2«َبَلِی  َقاُلوا ِبَربِّ

ْعَهْد ِإَلْیُكْم َیا َبِني» :دیفرمایمدر جای دی ر 
َ
َلْم أ

َ
ست؛ یک از انسوان گرفته ا بار دو وندگفتیم این عهد را خدا 1«آَدمَ  أ
يَ َو  َو » فرماید:که می بار از خود آدم گرفته اسووت این عهد را از 8«ا  َلْم َنِجْد َلُه َعْزم َلَقْد َعِهْدَنا ِإَلِی آَدَم ِمن َقْبُل َفَنسووِ

قتی بعد و بود.ین عهد در همان کن الهی نهفته شد، ا خود آدم گرفته است چون اینجا وقتی آدم با فرمان الهی آفریده
یه او هم این عهد را گرفتیم. گفتیم در آیه دوم یه آفریدیم، از نسل و ذر َ  ِمن َبنِ  َو » ؛ما برای آدم نسل و ذر َخَذ َربُّ

َ
ي ِإْذ أ

ین ست. اکه عهد دی ری است که این عهد مربوط به نسل آدم ا شوودیماینجا معلوم  ؛ زیرادیآیماینجا بنی آدم « آَدمَ 
یاد آاز کجا گرفته شده است؟ در قر ست وعهد چه عهدی ا که  میاگرفتهشده است که ما از شما عهد  تأکیدن کریم ز

اَل َیَناُل َعْهِدی » این و اسووت الهی بزرگ عهد همان این نپذیرید؛ فرمانروارا به عنوان خدا باشووید و جز خدا  برفرمان
اِلِمیَن   هم همین است.« الظَّ

اَل اِ » ُهنَّ قوَ َاَتمَّ اٍت فوَ ُه ِبَكِلموَ اِ  ِاَمامَو ِاِذ اْبَتَلی ِاْبَراِهیَم َربوُّ َک ِللنَّ اِعلوُ ی جوَ ِتی َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدی  ا  نِّ یَّ َقاَل َو ِمْن ُذرِّ
اِلِمیَن  اِعُلَک » 5«الظوَّ اِ   جوَ یعنی ما تو را در مسووویر فرمان خدا قرار دادیم و فرمان تو را فرمان خدا قرار  «ا  ِاَمام ِللنَّ

                                                           
 01و  06. یس 1
َتُهْم َو  172. اعراخ: 2 یَّ َ  ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ َخَذ َربُّ

َ
ِإْذ أ ن َو

َ
ْشَهَدُهْم َعَلِی أ

َ
ُكْم أ َلْسُت ِبَربِّ

َ
َذا ُفِسِهْم أ ا َعْن َهِ ا ُکنَّ ن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ

َ
َقاُلوا َبَلِی ۛ َشِهْدَنا ۛ أ

 َغاِفِلیَن 
ْیَطاَن  06. پس: 2 ْن اَل َتْعُبُدوا الشَّ

َ
ْعَهْد ِإَلْیُكْم َیا َبِني آَدَم أ

َ
َلْم أ

َ
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن أ  ِإنَّ

 115. فه 8
 128 ة:بقر .4
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نروا بشود چرا که خدا این ح  را دارد که فرماشر جز از خدا فرمانی نپذیرد. که ب تاین اسوهم عهد  از منظور دادیم.
یاسی و این بنیاد نظام ساساسی است بحث ما این را گفتیم چون این بحث در نظام سیاسی اسَلم  .سوتاو برتر از ما

! هر فرمانروایی یعنی برتری فرمان معنی سوویاسووت یعنی فرمانروایی اصووَل  داریم که  تأکیداسووَلم اسووت ما روی آن 
 روافرمان اراده و فرمانروا فرمان کهمعنی فرمانروایی این اسووت. معنی سوویاسووت این اسووت  ،فرمانروا بر اراده دی ران

 ندارد.ح  این فرمانروایی را کسی  داخ جز لذا و باشد اندی ر اراده از برتر

رمانروا ف تواندیمدست برداشت، دی ر هر کسی از اراده خدا در فرمانروایی کسی اگر  و اگر از این صرخ نظر شود
ه من ت بفرمان بدهیم چرا من فرمان ندهم؟ تو چه برتری نسب بناسوتچرا تو؟ چرا من نه؟! اگر  گویندمید. این باشو

؛ وقتی از این توحید در فرمانروایی تخطی کردیم، اگر از شوووودیمراه تعدد فرمانروایی باز  وداری؟ اینجا راه شووورک 
شوند؛ اینجا همه مدعی می د؛ به دلیل اینكهشویمسوت که راه شرک باز نجایادایره توحید فرمانروایی خارج شودیم، 

 .مدعی شوند توانندیمیعنی همه 

َماَنةَ » :فرمود متعال خداوند که امانتی آن که کردیم را عرضما این 
َ
َنا ام ا َعَرضووْ همین امانت فرمان اسووت که  1«ِإَنَّ

: دیفرمایم اوند. خداست ح  فرمان و فرمانبه معنای امامت  این امانِت  ؛در روایات هم به امامت تفسیر شده است
 توانید فرمان خود را به دسووت ب یرید؟و زمین عرضووه داشووتیم؛ گفتیم آیا شووما می هاآسوومانما این ح  فرمان را به 

ْن َیْحِمْلَنَها َو »
َ
َبْیَن أ

َ
َفْقَن ِمْنَها َفأ شووْ

َ
ُه َکاَن َظُلوم» ؛رمیب را به دسووت  فرمان خود توانمیمآدم آمد و گفت من اما «. أ  ا  ِإَنَّ

فتیم ! گهستی ظلوم و جهولیزیرا  ؛فرمان خود را به دست ب یریخودت  یتوانینمچرا  این است که نكته .«َجُهوال  
به فرمان الهی و عادل به همان  شوود؛ عالمصوواحب فرمان با ،عالم عادلباید که دارد نظریه این بر همین آیه داللت 

ظلوم  ،شناسدینمیعنی فرمان ح  را  شناسدینمجهول است چون فرمان خدا را  .شوودفرمان خدا  ،فرمان تا فرمان
برای  هاآنکند و پایبند نیسوووت؛ م ر کسوووانی که خداوند متعال به اسوووت چون اگر هم دانسوووت بوه آن عمول نمی

ُقوا ِدیَنُهْم  َو »: دیفرمایمفرمانروایی اجازه بدهد و تعیین کند. خَلصووه اینكه  ِذیَن َفَرَّ ِرِکیَن ِمَن اَلَّ  «اَل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمشووْ
 وخروج از دایره توحید عملی خدای متعال اسووت  الزمه« ُکُلَّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْیِهْم َفِرُحوَن » اینكه:چون تفرقه در دین و 

 ست.الزمه خروج از فرمانروایی خدا

                                                           
َماَواِت َو  72. احزاب: 1 َماَنَة َعَلی السَّ

َ
ا َعَرْضَنا اْم ْرِض َو  ِإنَّ

َ
ْشَفْقَن ِمْنَها َو  اْم

َ
ْن َیْحِمْلَنَها َوأ

َ
َبْیَن أ

َ
ُه َکاَن َظُلومَحَمَلَها اْلِ  اْلِجَباِل َفأ  َجُهوال   ا  ْنَساُن ِإنَّ
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 سیاسی اسَلم امر غیر شوود که تعدد فرمانروایی در جامعه اسَلمی کَل  در نظریهاز این آیه اسوتفاده می هرحالبه

و  واهیمبخ چه بپذیریم، را فرمانروایی دباشد و اگر تعد یادستهبنا نیسوت جامعه، جامعه چند ؛ زیرا مطلوبی اسوت
 راگ اما .باشد روا باید او فرمان و مطاع باید فرمانروا هرحالبه ؛دیآیم وجود به جامعه در دست ی چند نخواهیم چه

ای کنند و عدهاز این پیروی می ای. عده؛ در این صووورت فرمان این و آن یعنی هر دو رواسووتداشووتیم دو فرمانروا
 .ستفرمانروا تعدد منفکالزم موضوع این  ناخواهخواه، برندیمفرمان دی ری را 

ُكم َفاعُبدوِن » آیوه دو اضوووافوه بوه نا َربُّ
َ
ة  واِحَدة  َوأ مَّ

ُ
ُتُكم أ مَّ

ُ
ِذِه أ ة  َواِحَدة  َو »و  1«ِإنَّ هوِ َمَّ

ُ
ُتُكْم أ َمَّ

ُ
ِذِه أ ِإَنَّ َهِ ُكْم  َو ُبَّ َنا َر

َ
أ

ُقوِن  . ستفرمانروا وحدت بر متفرع امت وحدت و است شوده امت وحدت بر متكیدر این دعا عبادت و تقوا  2«َفاَتَّ
شووود. عبادت و تقوا جز با فاتقون فراهم می زمینهآن  نتیجه در و شووودیم واحد امت ؛شوود واحد یفرمانروای اگر

ي َلُكْم َرُسوٌل » گفتند: او لذا همه انبی شودینمفرمانروایی واحد حاصل  ِمیٌن  ِإِنَّ
َ
ِفیُعوِن  * أ

َ
َه َو أ ُقوا الَلَّ این تقوای  .1«َفاَتَّ

افاعت از به معنای تقوا  ،آنچه در قرآن کریم آمده بنا برالهی در یوک کلموه در قرآن کریم خَلصوووه شوووده اسوووت؛ 
ِفیُعوِن فَ » .اسووت فرمانروایان الهی

َ
َه َو أ ُقوا الَلَّ  آیات ینا بیان کردیم که هم راافاعت کنید! حتی این  رامن  ؛ یعنی«اَتَّ

َه َوافیعوه»: دیفرماینم ُقوا الَلَّ  فقط باش و پستچی نقش فقط و رسانامیپ که نقش نبی و نقش رسول فقط نقش «َفاَتَّ
 » :دیفرمایم لذا و دهدیم فرمان دارد و یفرمان صوواحب نقش! خیر برسوواند؛ مردم به را خدا فرمان

َ
مرا « ِفیُعوِنیأ

 خدا از افاعتدر حقیقت  .شووودمی خدا افاعت ؛افاعت از او افاعت از خداسووتو به دلیل اینكه  افاعت کنید
ن ُیِطِع الرَّ » ؛ندارد رسول از افاعت جز راهی هَ مَّ َفاَع اللَّ

َ
ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإاَلَّ  َو »، 8«ُسوَل َفَقْد أ

َ
هِ َما أ ْذِن الَلَّ ِِ . 5« ِلُیَطاَع ِب

در جامعه اسَلمی و  سویر مسوهله فرمان این ؛شوود متعال خدای از افاعتبه منزله  او از افاعت تا اذن؟ فرمود چرا
 است.الهی 

ة  واِحَدة  » مَّ
ُ
ُتُكم أ مَّ

ُ
ِذِه أ ة  واِحَدة   ِإنَّ ِهِذهِ »نفرمود: « ِإنَّ هوِ َتُكم امَّ مَّ

ُ
ة  واِحَدة  » یعنی نباید ؛دارد یانكتههم  نیا «أ « امَّ

َتُكم» را خبر مَّ
ُ
که اگر امتی باشوود، این امت شووما حالش  حال اسووت یعنی مفروع عنه اسووت این ،دنبده قرار« ِهِذِه أ

ی واحد خواهد شد. بعد که یعنی امت ؛چنین خواهد شد خودخودبهرسوول باشد  ونین اسوت. اگر امت، امت خدا چ

                                                           
 29انبیا :  .1
 52 :منونؤم. 2
 120و  125  :شعرا. 1
َه َو  46. نسا : 8 َفاَع اللَّ

َ
ُسوَل َفَقْد أ ن ُیِطِع الرَّ   مَّ

َ
ِی َفَما أ  ا  ْرَسْلَناَ  َعَلْیِهْم َحِفیظَمن َتَولَّ

ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإاَلَّ  َو  08همان:  5.
َ
ِه َما أ ْذِن الَلَّ ِِ ْنُفَسُهْم َجاُ وَ  َفاْسَتغْ  َو  ِلُیَطاَع ِب

َ
ُهْم ِإْذ َظَلُموا أ َنَّ

َ
ُسوُل َلَوَجُدوا َلْو أ َه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الَرَّ ابا  َفُروا الَلَّ َه َتَوَّ  ا  یمَرِح  الَلَّ
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ُقوِن  َو » ؛دچنین ش ُكْم َفاَتَّ ُبَّ َنا َر
َ
نا َر  َو »و « أ

َ
ُكم َفاعُبدوِن أ  رمانف از ک معنی است؛ تقوا به معنای افاعتهر دو به ی« بُّ

 .است معنی همان به هم عبادت و است الهی

ة  َواِحَدة   َو »عبارت  مَّ
ُ
ُه َلَجَعَلُكْم أ اَ  اللَّ همه شووما را به زور و جبر یک دسووت  خواسووتیمیعنی اگر هم  1«َلْو شووَ

ِكن لِّ » اما این کار را نكرد؛ برای اینكه کردیم ی راه چه کس وراست معلوم شوود چه کسوی راه « َیْبُلَوُکْم ِفي َما آَتاُکْم َوَلِ
ج کسانی که به راهی ک و کنندد که از فرمان خدا پیروی میکسانی هستن روندیمکه به راست  ییهاآن. رودیمرا کج 

 .کنندینمکسانی هستند که از فرمان خدا پیروی  روندیم

َ   َو » فرماید:یا دعایی دی ری که در سوره هود آمده است که می و ُبَّ ة  َواحِ َلْو َشاَ  َر َمَّ
ُ
اَ  أ اَل َیَزاُلوَن  َو  َدة  َلَجَعَل الَنَّ

َ  * ُمْخَتِلِفیَن  ُبَّ یكی از مشكَلت ما  ؛شوود تأملقرآن خوب  یهاهیآباز هم خواهش دارم که روی - .2«ِإاَلَّ َمْن َرِحَم َر
 نیرالمؤمنیامفرمان  باید ح  کهچنانآن. میاكردهنن غور آباید در قر کهچنانآنو  میاشوودهاین اسووت که از قرآن دور 

َ  إ» :دیفرمایم -.میانكردهرا ادا  در تدبر و فهم آیات قرآنعلیه السوَلم  ُبَّ  گویند اختَلخها میبعضی .«اَلَّ َمْن َرِحَم َر
عذاب اسووت. در آیه دی ر  دهندهنشوواناختَلخ بد اسووت. اختَلخ  ا خیر؛ام و نشووانه کمال اسووت دهبو خیلی خوب

ْن َیْبَعَث َعَلْیُكْم َعَذابُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلِی » :دیوفرموایم
َ
ْرُج  ا  أ

َ
ْو ِمْن َتْحِت أ

َ
َیعِمْن َفْوِقُكْم أ ُكْم شوووِ ْو َیْلِبسوووَ

َ
 یَ  ُیذِ  َو  ا  ِلُكْم أ

َ  َبْعٍ  
ْ
ُكْم َبأ ُهْم َیْفَقُهوَن َبْعضووَ ُخ ايَْیاِت َلَعَلَّ ِرَّ خواهد وقتی می ؛اسووتنتیجه عذاب الهی همین . 1«اْنُظْر َکْیَف ُنصووَ

، رحمت همیشوووه شوووودیمکند؛ رحمت که نازل را دچار پراکندگی و تفرقه و اختَلخ می هانآقومی را عوذاب کند 
ة  َواِحَدة   َو » فرماید:همراه با یكپارچ ی آن جامعه اسوت. لذا می َمَّ

ُ
اَ  أ َ  َلَجَعَل الَنَّ ُبَّ اَ  َر . کندیماگر بخواهد « َلْو شوَ

َ  »اما  «َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن اَل  َو » ُبَّ  رحمت الهی چیست؟ . حال این«ِإاَلَّ َمْن َرِحَم َر

 املش رحمت این که دارد واسعه رحمت یک کریم، قرآن در متعال خداوند ؛میاگفتهدر مباحث تفسویری مفصل 
به  یکار ورحمت واسعه است  هانیات و رحمت عام است. اسو وجود فی  رحمتی همان که شوودیم هم شویطان

 رحمانی رحمت باو  ندارد امتیازی رحمانی رحمت هسووتند، رحمانی رحمت دنبال هایلیخ .ندارد مؤمنکافر و 
                                                           

نَزْلَنا ِإَلْیَ   َو  84. مائده: 1
َ
ق أ َما َبْیَن َیَدْیِه ِمَن اْلِكَتاِب َو  ا  اْلِكَتاَب ِباْلَح ِّ ُمَصدِّ ُه َفاْحُكم بَ َعَلْیِه  ا  ُمَهْیِمن لِّ نَزَل اللَّ

َ
ا َجاَ َ  ِمَن ْیَنُهم ِبَما أ ْهَواَ ُهْم َعمَّ

َ
ِبْع أ ْلَح ِّ اَواَل َتتَّ

ْرَعة  َوِمْنَهاجِلُكلٍّ َجَعلْ  ِكن لِّ  َو  ا  َنا ِمنُكْم شوِ ة  َواِحَدة  َوَلِ مَّ
ُ
ُه َلَجَعَلُكْم أ ِه َمْرِجُعُكْم َجِمیعإِ ِت َیْبُلَوُکْم ِفي َما آَتاُکْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراَلْو َشاَ  اللَّ ُهُكم بِ  ا  َلی اللَّ َما ُکنُتْم َفُیَنبِّ

 ِفیِه َتْخَتِلُفوَن 
ة  َواِحَدة   َو  111و  114هود:  2. َمَّ

ُ
اَ  أ َ  َلَجَعَل الَنَّ اَ  َرُبَّ َ  *  َواَل َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن  َلْو شووَ ِلَ  َخَلَقُهْم  َو ِإاَلَّ َمْن َرِحَم َرُبَّ َم ِمَن َتَمَّ  َو ِلَذِ َنَّ َجَهَنَّ

َ
ْمََل

َ
َ  َم ْت َکِلَمُة َرِبَّ

ِة َو  ْجَمِعیَن  اْلِجَنَّ
َ
اِ  أ  الَنَّ

 05 :. انعام1
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ی خدا رحمان رحمت مشوومول همه فراعنه و کفار و فجار و رسوویم؛ به دلیل اینكه همه فسووا نمی جایی به خیلی
*  ا  َکاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیم َو » ؛، رحمت رحیمی اسووترسوواندیمهسووتند. آن رحمتی که انسووان را به سوورنوشووت خود 

ُتُهْم  ََلٌم  َتِحَیَّ ْجر َو َیْوَم َیْلَقْوَنُه سووَ
َ
َعَدَّ َلُهْم أ

َ
یم ا  أ به  کریم قرآن .اسووت امام از تبعیت رحیمی رحمت اینو مَلک  1«ا  َکِر

 ةرحم»را گفته است علیه السَلم و هم ائمه هدی را رحمت نامیده اسوت. حضورت عیسی  نقرآ هم فراوانصوورت 
ِی ِإَمامِمن  َو »« منا َما  َو »: دیفرمایمصوولی الله علیه و آله و سوولم رسووول اکرم  . درباره2«َرْحَمة   َو  ا  َقْبِلِه ِکَتاُب ُموسووَ

ْلَناَ  ِإاَلَّ َرْحَمة  ِلْلَعاَلِمیَن  ْرسووَ
َ
بسووم الله الرحمن الرحیم که در  .کندر سوولسووله امامت تداوم پیدا میاین رحمت د .1«أ

َراَط الُمسَتِقیَم ا» :دیگویمبعد و سوره حمد است  نَعمَت َعَلیِهْم * هِدَنا الصِّ
َ
ِذیَن أ این رحمانیت خدا اگر با  8«ِصَراَط الَّ

 .رسدینم یچارگیبجز عذاب و رحیمیت تكمیل نشود چیزی به انسان 

؛ در سیر نزولی رحمت رحمانی است؛ شامل دارد یک سویر صوعود ومانیت الهی یک سویر نزول ان رحاین جری
 این ،است سیر نوع دواما در سویر صوعود به سوی خدا، این سیر صعودی  .دیآیمرسوول برای همه  و شوودیمهمه 

ُر اْلُمَتَّ » ؛اسوت «بازگشوت وفدی» کی اسوت؛ بازگشوت نوع دو خود سووی به تبازگشو ِن َیْوَم َنْحشووُ ْحَمِ ِقیَن ِإَلی الَرَّ
وُ  اْلُمْج  َو » اسووت؛ اسووت یعنی رجوع به پایین «رجوع وردی» یکو  5«ا  َوْفد َم ِوْردَنسووُ وفدی، . 0«ا  ِرِمیَن ِإَلِی َجَهَنَّ

اِر َیْوَم اْلِقیاَمِه َو ِکتاُبُه َو َاْهُل َبْیتی » :دیفرمایمرجوع پشوت سر امام است. لذا در روایت  َل واِفٍد َعَلی اْلَعزیِز اْلَجبَّ َانا َاوَّ
ُلُهْم: ما َفَعْلُتْم ِبِك 

َ
أ تی ثمَّ َاسوْ بِ » ؛استسوردسته وافدان  او .7«تاِب اللِه َو ِبَاْهِل َبْیتیُثمَّ ُامَّ َها الَنَّ ُیَّ

َ
ْرَسْلَناَ  َشاِهدَیا أ

َ
ا أ  ا  يَُّ ِإَنَّ

ر َو  َّ
ْذِنِه َو  ا  َداِعی َو  ا  َنِذیر َو  ا  ُمَبشوِ ِِ ِه ِب

َراج ِإَلی الَلَّ ِنیر ا  سوِ مسوویر صووعود به  واین رحمت رحیمی  منشوأاین اسووت که . 4«ا  ُمَّ
 سوی خدا در این رجوع وفدی است.

این همان صدور است  و ام این سلسله عالم خلقت را آفریدکه خدای متعال با فرمانش تم یک عالم صدور داریم

ْمُرَنا ِإاَلَّ َواِحَدةٌ  َو »تا آخرین موجود 
َ
 و این بازگشووت هم دو بازگشووت سوووی من! به برگرد: فرمود هانآ به بعد .«َما أ

                                                           
ي َعَلْیُكْم َو  81. احزاب: 1 ِذي ُیَصِلَّ وِر  َمََلِئَكُتُه ِلُیْخِرَجُكْم ِمَن  ُهَو اَلَّ ُلَماِت ِإَلی الُنَّ  ا  َکاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیم َو الُظَّ

ٌ   َرْحَمة   َو  ا  ِإَمامِمن َقْبِلِه ِکَتاُب ُموَسِی  َو  12احقاخ:  2. َصدِّ َذا ِکَتاٌب مُّ َسانَوَهِ ِذیَن َظَلُموا َوُبْشَرِی  ا  َعَرِبیَّ  ا  لِّ ُینِذَر الَّ  ِلْلُمْحِسِنیَن لِّ
 167. انبیا 1

َراَط الُمسَتِقیَم  7 و 0حمد:  8. نَعمَت * اهِدَنا الصِّ
َ
ِذیَن أ یَن  َعَلیِهْم َغیِر الَمغُضوِب  ِصَراَط الَّ الِّ  َعَلیِهْم َواَل الضَّ

 45 :مریم 5.
 40همان: . 0
 066، ص 2الكافی، ج  .7
 80و  85 :. احزاب4

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_45_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_45_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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ْوَم یَ » اسووت: و یک بازگشووت هم بعد از مرگ باز گردیدو  دهدیماسووت؛ یک بازگشووتی اسووت که در این دنیا فرمان 
ِبْثُتْم ِإال َقِلیَل   وَن ِإن لَّ  1«.َیْدُعوُکْم َفَتسَتِجیُبوَن بَحْمِدِه َو َتظنُّ

یعنی  ؛شودیم هاآنکه رحمت الهی نصیب  ییهاآن؛ شوودیممعلوم  شوت، نقش رحمت الهیدعوت بازگ در این
با زور همه را امت  توانستیم خواستیمازگشوتشوان به سووی باال است. اگر خدا رحمت رحیمی، در این رجوع ب

اب خانت را درست راه چون ولی کند پیدا را درست راه خودشان انتخاب با مردم کند، اما اراده او بر این است کهواحد 
 وندخدا .شودینمدچار اختَلخ  گاهچیهکه مشومول رحمت الهی هستند  ییهاآن .شوونددچار اختَلخ می کنندینم

 شدندیمپیامبر در یک جا جمع  ۰94۱۱۱فرمود: اگر یم ؛رحمت کند رضوان الله تعالی علیه راخمینی حضورت امام 
 .اختَلخ عذاب استو این حرخ درستی است.  خواهند داشتبا هم اختَلخ ن اصَل  

تياْخِتَل»اختَلخ رحمت اسوووت؟! مراد از  ده اسوووت که حضووورت فرمودوایات آمدر ر البته یعنی   2«َرحَمةٌ  ُخ ُامَّ
 حمتر کجا تفرقه معنای به اختَلخ وگرنه سووتمعنا این به اختَلخ ببینند، را همدی ر یعنی زیارت، ،وآمدرفت

 این از که امتی باشوود واحد فرمانروا اگر. باشوود یكپارچه امتی وده واح امت که اسووت رحمت مورد امتی !اسووت؟
 و فرمان صوواحب بنابراین .دنباشوو متعدد دنتوانینم اصووَل   و دنشووویم واحد امت ،کندیم تبعیت واحد فرمانروای

آیات رحمت هم همین مضمون را دارند به اضافه اینكه روایات زیادی آمده است  هرحالبه .باشود یكی باید فرمانروا
 .خواهیم کرداز آن روایات را اینجا بیان  یانمونهکه ما 

َمْن َخَلَع َجماَعَة اْلُمْسِلمیَن َقْدِر ِشْبٍر، » :کندیممرحوم برقی در محاسون به سوند از امام صواد  علیه السَلم نقل 
حتی به اندازه کسی که از جماعت مسلمین  1«یماِن ِمْن ُعُنِقِه َمن نكَث صوفقَة االمام جاَ  الی اللِه عجزا  َخَلَع َرْبَقَة االْ 

سوت که مطلوب در اسوَلم و نظام سیاسی ان آ دهندهنشواناین . ه اسوتشوداز ایمان خارج  ؛یک وجب خارج شود
و این  هم که جماعت مسلمین باید یكی باشد. حاال اگر جماعت دو تا بود، دهدیمنشوان و  اسوَلم جماعت اسوت

 که جماعت اسَلم باید یكی باشد. دهدیمنشان  ؛ لذاشدیمان خارج مهم او از ای

                                                           
 52  :. اسرا1

 ۰51ص ، معانی االخبار 2.
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 علیه صواد  امام از روایت برقی صوحی  سووند بهبرقی ر همین کتاب محاسون آمده اسوت و حدیث دی ری که د
 .روایت کرده استالسَلم 

 -که هر دو ثقه هسووتند- سووكونی و نوفری حدیث ایندر فری   ای را بیان کنیم؛نكته یکالزم اسووت  اینجادر 
فته توثی  عام توثی  کرده اسووت. اینكه گه را ب هانآ خود . الاقل به دلیل اینكه علی ابن ابراهیم در تفسوویرباشووندیم
 ودهب شیعه سكونی اوال   چراکه ؛دهدمی نشوان را این خَلخ ادله که میاگفته ما اسوت، بوده عامه از سوكونی شوودیم

 علیهم السَلم افهار ائمه امامت بر داللت که اسوت شوده نقل او از السوَلم علیه صواد  امام از روایاتی ، زیرااسوت
 روایتی َلمالس علیه صاد  امام از موقع هر گویندمی این است که ی شیعه نبودهسوكون گویندمی که دلیلی تنها. دندار
 ال. حعلیه السَلم نیرالمؤمنیامعن الصواد  عن آبائه عن رسول الله است یا عن  به این شوكل بوده اسوت: آوردهرا 

 هاآنو آن اینكه چون  دارد یانكته؟ ما گفتیم که این کندینمگوینود چرا از اموام صووواد  علیوه السوووَلم روایوت می

َلم ساز امام صاد  علیه ال مسوتقیما   را احادیث این اگر .این احادیث در بین اهل سونت رواج پیدا کند خواسوتندیم
 رواج سنت اهل بین در حدیث این ،کردندینمصلی الله علیه و آله و سلم  رسول حضرت به متصل را آن وکرده  نقل
 یعهش کتب به منحصور احادیث دی ر صوورت این در ؛کردندمی را کار این هم روایات همه با کاش ای. کردینم پیدا

 .شدینم

 سَلمال علیه صاد  امام به که حدیثی اصوَل   ما هسوتند و الله رسوول الی مسوند ما احادیث همه که گفتیم ما البته
 نداریم.را شد نبا الله رسول الی مسند و شود به منتهی

علیه  خود ائمه افهار است، ب ویید یا مرفوعه مقطوعه شما اتیروا با اهل سنت صحبتی شد و گفتند اگر زمانی

 ثحدی جدی حدیث و جدی حدیث ابی، حدیث و ابی حدیثی، حدیث ند؛اچنین بیان کرده در چند روایت،السَلم 
ود و منتهی ش علیه السَلم و ما هیچ حدیثی نداریم که با سند به امام معصوم هستند. همه احادیث مستند الله رسول

 ن اهل سنت رواج دهد واین حدیث مسوند الی رسوول الله نباشد. کار سكونی به این دلیل است که احادیث را در بی
 این حدیث است: ازجمله
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ِه ع» ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُكوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع لیهم السَلمَعْن آَباِئِه ع لیه السَلمَعْنُه َعِن النَّ

َ
لیه َقاَل َقاَل أ

ْفَقةِ  َنْكُث  َثََلٌث ُموِبَقاٌت  السَلم ِة َو ِفَراُ  اْلَجَماَعِة. الصَّ نَّ  د.و مهلكات هستن موبقات هانیا 1«َو َتْرُ  السُّ

 و آله و سلم محمد و صلی الله علی
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