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

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

 هفت در ار مطالب که بود قرار داشتیم، اسَلم سیاسی نظام در شورا به مربوط مباحث برای که ایبرنامه طبق
 شددد، عنوان دیروز که مقدماتی به توجه با و ایمپرداخته عنوان چهار به هفت مطلب این از که کنیم بحث بخش

 .شویممی اسَلم سیاسی نظام در شورا جایگاه به مربوط مسائل از پنجم مبحث وارد

 هاآن که ودب سیاسی شورای اقسام دوم مطلب. بود شدورا مفهوم تبیین و تعریف کردیم بحث که اولی مطلب 
 رینآخ که چهارم مطلب. بود اسَلمی جامعه حاکمان سیره و اسَلم تاریخ در شدورا سدوم مطلب. کردیم تبیین را

 وارد امروز هک مطلبی پنجمین .بود علیهم السَلم معصومین سنت و کتاب در شورا پرداختیم آن به که بود مطلبی
 یینتع در مردم نقش عنوان تحت منتها است؛ غیبت زمان در حاکم تعیین شدورای اول بخش شدویممی آن بحث
 .شویممی آن مسائل وارد که است بحث کلی عنوان این. اسَلم سیاسی نظام در حاکم

 در که دارد وجود اصل چند کنیم، بحث اسَلم سدیاسی نظام در حاکم تعیین در مردم نقش درباره اینکه برای 
 .ایمپرداخته قبَلا  اصول این از بعضیبه . شودمی معلوم نقش آن اصول این پرتو

 نتعیی و الهی نصب از اسدَلم سدیاسدی نظام در حاکم مشدروعیت که کردیم مطرح گذشدته در را اول فصدل 
 در و آفرینش جهان در ذات به حاکم چون گیرد؛می مشددروعیت متعال خدای از و خیزدبرمی متعال خدای
 در که حاکمانی و ندارد ذات به حاکمیت حاکمی هیچ او جزبه و اسدت متعال خدای اقدس وجود بشدر، جامعه

 خلیفه تعبیر الذ .هستند معصوم امام نایبان( هستند انبیا اوصیای و انبیا که) شوندمی معرفی اسَلم سیاسی نظام
 مراد «خلیفه» شودمی گفته کریم قرآن در وقتی. است نبوده اللهرسدول خلیفۀ آن از مراد و اسدت شدده حاکم از

ا َداُوودُ  یا» ؛سددتخدا جانشددین ْرِض  ِفی َخِلیَفةا  َجَعْلَناَک  ِإَنَّ
َ
ِإذْ » یا و 1«اْْل َک  َقاَل  َو ُبَّ ی ِلْلَمََلِئکةِ  َر  ِفی َجاِعل   ِإِنَّ

ْرِض 
َ
 تبیین متعال خدای سددوی از بشددر جامعه در که حکامی. سددتخدا جانشددین معنی به خلیفه 2«َخِلیَفةا  اْْل

                                                           
ِبِع اْلَهَوٰی َفیُ َیا  62 :. ص1 اِس ِباْلَحِقَّ َوََل َتَتَّ ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن الَنَّ

َ
ا َجَعْلَناَك َخِلیَفةا ِفي اْْل ِه َداُووُد ِإَنَّ َك َعْن َسِبیِل الَلَّ وَن َعْن َسِبیِضَلَّ ِذیَن َیِضُلَّ ِه َلُهْم ِإَنَّ اَلَّ ِل الَلَّ

 ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب  َعَذاب  َشِدید  
ُد ِفیَها َو  03 ة:بقر. 2 َتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفسددِ

َ
ْرِض َخِلیَفةا َقاُلوا أ

َ
ي َجاِعل  ِفي اْْل َك ِلْلَمََلِئَکِة ِإنِّ ِإْذ َقاَل َربُّ ُس َلَك َو ُِ ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ بِّ َماَ  َوَنْحُن ُنسددَ ِفُك الدِّ َیسددْ

ْعَلُم َما ََل َتْعَلُموَن َقاَل ِإنِّ 
َ
 ي أ
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 این. سدتخدا مخصددوص فرمان و نهی و امر و حاکمیت. هسدتند خدا جانشددینان ،حاکمیت در همه اند،شدده
 .ستا اساسی اصل این الشعاعتحت اسَلم سیاسی نظام مباحث همه و است اسَلم سیاسی نظام در اصل اولین

 زا منصوب حاکم هر باید و ستخدا آن از مشروعیت است درست که کردیم بحث گذشدته در را دوم مطلب 
 منصوب خدا که حاکمی حاکمیت برابر در مردم. شدودمی گرفته مردم از حاکم این قدرت اما باشدد؛ خدا سدوی

 دو در الهی حاکم برابر در مردم مسددلولیت. هسدتند مسددلول -سددتخدا حاکمیت همان حقیقت در که- کندمی
 أکیدت قرآن در کراراا  طاعت میثاق. است نصرت میثاق و طاعت میثاق است؛ شدده ذکر کریم قرآن در میثاقذیل 

هِ  ِنْعَمةَ  اْذکُروا َو : »مائده سوره در ازجمله شدده است ِذی ِمیثاَقهُ  َو  ْم َعَلیکُ  الَلَّ َط  َو  َسِمْعنا ُقْلُتْم  ِإذْ  ِبهِ  واَثَقکْم  اَلَّ
َ
 َو  ْعناأ

ُقوا هَ  اَتَّ هَ  ِإَنَّ  الَلَّ ُدورِ  ِبذاِت  َعِلیم   الَلَّ  .کردیم بحث میثاق این درباره مفصلدر مباحث گذشته  .1«الُصَّ

هَ  ِإنَّ : »اسددت یاری میثاق دوم، میثاق َتَرٰی  اللَّ ُهْم  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اشددْ نُفسددَ
َ
ْمَواَلُهم أ

َ
نَّ  َوأ

َ
ةَ  َلُهُم  ِبأ  ِفی َقاِتُلوَن یَ  اْلَجنَّ

ِبیِل  هِ  سددَ یُ  َفیْقُتُلوَن  اللَّ ْوَراةِ  ِفی اا َحقَّ  َعَلیهِ  اا َوْعد ْقَتُلوَن َو نِجیِل  التَّ ْوَفٰی  َوَمْن  َواْلُقْرآِن  َواْْلِ
َ
هِ  ِمَن  ِبَعْهِدهِ  أ ُروافَ  اللَّ َتْبشددِ  اسددْ

ِذی ِبَبیِعکُم  ِلَک  ِبهِ  َبایْعُتم الَّ  َصَدُقوا ِرَجال   اْلُمْؤِمِنیَن  َن مِ . »اسدت میثاق همان «َبیِع » از مراد 2«اْلَعِظیُم  اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذٰ
هَ  َعاَهُدوا َما ن َفِمْنُهم َعَلیهِ  اللَّ ن َوِمْنُهم َنْحَبهُ  َقَضٰی  مَّ ُلوا َوَما نَتِظُر یَ  مَّ  .دارد میثاق این به اشاره 3«َتْبِدیَلا  َبدَّ

 این هب مردم اگر. شودمی نمایان الهی حاکمان حاکمیت از پشتیبانی در مردم نقش میثاق دو این چارچوب در
 الهی حاکمان حاکمیت و خدا حاکمیت نکنند عمل اگر نتیجه در و دارند مسددلولیت نکنند، عمل میثاق دو

 یستن قابل نقش الهی، حاکمان حاکمیت در مردم نقش بیان شدد که لذا. کندنمی پیدا تحقق و شدودنمی عملی
 حکومت ندهآور وجود به مردم یعنی ایم؛داده توضددیِ که معنایی به اسددت فاعل نقش بلکه مقبولیت؛ بگوییم که

 روی هم جبرئیل خود اگر نیایند، کار پای مردم اگر. هسددتند کار این دهندهانجام هاآن. هسددتند زمین روی الهی
اُس  ِلیُقومَ » معنی این و شددد نخواهد پیاده الهی حکومت بیاید، زمین ِ   الَنَّ ْلَنا َلَقْد . »اسددت« ِباْلِقسددْ ْرسددَ

َ
 َلَناُرسددُ  أ

ْنَزْلَنا ِباْلَبیَناِت 
َ
اُس  ِلیُقومَ  َواْلِمیَزاَن  اْلکَتاَب  َمَعُهُم  َوأ ِ   الَنَّ  روی قسدد  اقامه اسددت، مردم فعل فعل، این 4«ِباْلِقسددْ

 یلهوسدد به گیردمی انجام الهی اولیای الهی انبیا  به نسددبت میثاق دو طریق از این که اسددت جامعه فعل زمین
 .هاآن یاری و اطاعت

                                                           
 7 ة:ئد. ما1
 111 ة:. توب2
 60 :. احزاب3
ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن لِ  62 د:حدی. 4

َ
َناِت َوأ ْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِیَّ ْرسدَ

َ
اُس ِباْلِقْسِ  َلَقْد أ اِس َیُقوَم الَنَّ س  َشِدید  َوَمَناِفُع ِللَنَّ

ْ
ْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبأ

َ
ُه َو  َوأ ِلَیْعَلَم الَلَّ

یز  َمْن َیْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْیِب  َه َقِوي َّ َعِز  ِإَنَّ الَلَّ
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 معهجا ادوار تمام برای متعال خدای سوی از حاکم تعیین که است این شدود توجه آن به باید که سدوم اصدل 
 فرمانروایی تکلیف تعیین و خدا سوی از حاکم تعیین مسلله قیامت روز تا خلقت آغاز از ؛است گرفته انجام بشر

 ملس و آله و علیه اللهصلی مصطفی محمد اکرم رسدول که خدا پیامبر آخرین و اسدت گرفته انجام خدا سدوی از
 نابراینب است. اسَلم سیاسی نظریه اصلی اصول از این. است کرده معین قیامت روز تا را خود جانشدینان بوده،

 دوازدهم وصددی یا و اللهرسددول دوازدهم خلیفه و امام باید که حاکمی اما اند؛شدددهمعین قیامت روز تا حاکمان
 باشد. سلم و آله و علیه اللهصلی اللهرسول

 سددوی زا نصددرت و اطاعت میثاق یعنی) دشددو شددکسددته پیمان دو این اگر که دارد تاریخی تحلیل یک به نیاز
 بشددر جامعه در اگر اینکه یا ،گروید خواهد حالت دو از یکی به بشددر جامعه در الهی حاکم ناخواهخواه (مردم

 این هب چینیمقدمه. کندمی قدرت گرفتن دسددت به برای چینیمقدمه به شددروع دهد، ادامه خود حیات به بتواند
 هب عمل از مردم که اسددت پیامبری یا امام کار این. کندمی آماده پیمان دو این به کردن عمل برای را مردم که معنا
 سازینهزمی به شروع بلکه کند؛نمی رها را هاآن اندکرده سرپییی که حاَل. اندکرده سدرپییی او با پیمان دو این

 جودو فعالیت امکان الهی حاکم آن و امام آن برای که است صورتی در این. کندمی پیمان به هاآن بازگشت برای
 .بماند زنده بتواند و باشد شده تضمین بشر جامعه در او حیات َلاقل یعنی باشد؛ داشته

 الهی حاکم که جاک هر اسددت؛ بوده طورهمین همیشدده و اسددت جاری غیبت سددنت شددد، قتل به تهدید اگر
 دو این به مردم بازگرداندن برای سازیزمینه فرصت حتی نیابد، بشر جامعه در حضدور برای فرصدت وجههیچبه

 هبرر وظیفه اینجا شد، گرفته الهی رهبر از فرصت این اگر. [غیبت حاصل خواهد شد] نصدرت و اطاعت پیمان
 برای مردم سددازیآماده به شددروع باید بماند، جامعه در بتواند اگر که اسددت این الهی سددنت و قانون طبق الهی

 حضددرت شددهادت از بعد دوران درعلیهم السددَلم  اطهار ائمه که کاری همان کند. پیمان دو این به بازگشددت
 عسددکری امام تا گرفته سددجاد امام از دادند، انجام اطهار ائمه که کاری. دادند انجام علیه السددَلم سددیدالشددهدا

 شد هگرفت امام از فرصت این اگر. پیمان دو این به عمل برای مردم بازگرداندن ؛است بوده همین السدَلم،ماعلیه
 رهبر ینجاا شود، گرفته بشری جامعه از شکل این به الهی حاکمیت فرصدت کَلا  یعنی شدد؛ قتل به تهدید امام و

 غیبت سددنت این .شددد خواهد عملی نیابتی حاکمیت البته و شددودمی حاکم غیبت سددنت و شددد خواهد غایب
 .است

 تفاقا همین هم بشر جامعه در. ایمگفته مفصدل «التاریخ فی اْللهیة القیادة سدنن» کتاب در ما را مطلب این
 در( السَلمعلیهم شهداال سید مجتبی، امام امیرالمؤمنین،) گانهسه امامان این به نسبت مردم گفتیم. است افتاده
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 جتبیم امام با گرفت، صددورت پیمان دو این به عمل برای برگشددت یک کهعلیه السددَلم  امیرالمؤمنین اخیر دوره
 نیز سَلمعلیه ال شدهداال  سدید حضدرت با و کردند بیعت السدَلمعلیه امیرالمؤمنین با کردن، بیعت السدَلمعلیه

لیهم ع اطهار ائمه از فرصددت اینلذا . نماندند پایدار بیعت این بر اما نصددرت؛ و طاعت بر بیعت کردند؛ بیعت
 رایب صلی الله علیه و آله و سلم اللهرسول سوی از شخصاا  که امامی سه این زمان در مردم که شد گرفته السدَلم

 نآ اسددَلمی بشددرِی  جامعۀ در بعدی ائمه لذا. نماندند پیمان سددر بر بودند، شددده معرفی فرمانروایی و حکومت
 زمان امام تنهانه [غیبت آغاز شد.] رسدید که السدَلمعلیه زمان امام به نوبت لذا. اندنداشدته پیمان ثبات روزگار

 عیسی تحضر ؛اسدت مکانی گاهی و زمانی گاهی غیبت گفتیم. [انداز انبیا هم به این شدکل بودهبرخی بلکه ]
 و نبینا علی ابراهیم حضددرتدر مورد . اسددت غیبت نوع یک هم ایشددان جریان بود؛ طورهمین هم علیه السددَلم

ْو  اْقُتُلوهُ  َقاُلوا: »گفتند وقتی هم السددَلمعلیه
َ
ُقوهُ  أ  نداشددت، حضددور امکان خودش منطقه در دیگر وقتی 1«َحِرَّ

 دهد،ب فعالیت ادامه نتوانست مکه در که آله و سلم و علیه اللهصدلی خدا رسدول. شدد اجرا مکانی غیبت سدنت
 عصددرولی حضددرت حق در. اسددت زمانی غیبت گاهی و مکانی غیبت گاهی. کرد اجرارا  مکانی غیبت سددنت
 است. افتاده اتفاق زمانی غیبت ،فرجه تعالی الله عجل

 انستند؛تومی هاآن [در پاسدخ به این سدؤال که چرا بقیه ائمه علیهم السَلم غیبت را اجرا نکردند باید گفت:]
 و سددتشددما و من زیردسددت که معارف همهاین. کنند فعالیت توانسددتندمی و بودند نشددده قتل به تهدید چون

 هک بوده کاری همان نتیجه در این بینیم،می گسددترده طوربه اسددَلم جهان در ما امروز که شددیعی جامعه همهاین
 از قبل و السَلمعلیه شهداال سید از بعد امام هشت این. دادند انجام السدَلمعلیه سدیدالشدهدا از بعد اطهار ائمه
 داده،رخ شرب جامعه ی که دراتفاق ترینبزرگ بگوییم اگر که دادند شکل را عظیم کار این السدَلمعلیه عصدرولی

 و انطغی و زور هایحکومت حاکمیت شرای  در توانستند علیهم السَلم اطهار ائمه. نیسدت مبالغه بوده، همین
 دهایاستعدا این سایه در و ندارد نظیر بشر تاریخ در که عجیب سیاه دوران آن و سدیاه هایحاکمیت و اسدتبداد

 امعهج که آمد پیش ایجامعه یک تدریجبه بعد و کنند فراهم مردم سازیآماده ازلحاظ را خود کار توانستند سیاه
 علیهم السددَلم اطهار ائمه و زمان امام به نسددبت نصددرت و اطاعت پیمان به بازگشددت حقیقت در ایران، انقَلب
 پیدا تحقق اصلی ظهور تا شود اسَلمی جامعه عامه بازگشت باید بازگشت این اما اسدت؛ بازگشدت این. اسدت

 .برگردد باید امت این ،کند

                                                           
  62 :. عنکبوت1

َ
ُقوُه َفأ ْو َحرِّ

َ
ن َقاُلوا اْقُتُلوُه أ

َ
اِر َفَما َکاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإَلَّ أ ُه ِمَن النَّ َق نَجاُه اللَّ ِلَك َلََیاٍت لِّ  ْوٍم ُیْؤِمُنوَن ِإنَّ ِفي َذٰ
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له صلی ال رسول خانه به بشر جامعه: است فرموده که شده اشداره برگشدت این به آیه دو در هم کریم قرآن در
 شدهاشاره هم ضمن در و است شدهاشاره یکجا در. نصرت و اطاعت برگشت یعنی گردد؛برمی علیه و آله و سلم

ْلَنا َوَما: »فرمایدمی که اسددت ناتمام بازگشددت بازگشددت، این که ْرسددَ
َ
وٍل  ِمْن  أ هِ  ِبِإْذِن  ِلیَطاعَ  ِإََلَّ  َرسددُ ُهْم  َوَلْو  الَلَّ َنَّ

َ
 ِإذْ  أ

ُهْم  َظَلُموا ْنُفسدَ
َ
َتْغَفُروا َجاُ وَک  أ هَ  َفاسدْ ُسوُل  َلُهُم  َواْسَتْغَفَر  الَلَّ هَ  َلَوَجُدوا الَرَّ اب الَلَّ ٰی  وَن یْؤِمنُ  ََل  َوَرِبَّک َفََل  اا َرِحیم اا َتَوَّ  َحَتَّ

ْنُفِسِهْم  ِفی ِجُدوایَ  ََل  ُثَمَّ  َبیَنُهْم  َشَجَر  ِفیَما ُموَک َحِک یُ 
َ
ا اا َحَرج أ یُ  َقَضیَت  ِمَمَّ ُمواَو  اشاره آیه دو این گفتیم «.اا َتْسِلیم َسِلَّ

 ند.کمی نصرت و اطاعت بیعت به که بازگشتی و پیغمبر خانه به اسَلمی جامعه که است بازگشتی به

ُهْم  َوَلْو » فرمایدمی لذا ؛اسدت ناتمام بازگشدت بازگشدت، این اما َنَّ
َ
ْنُفَسُهْم  َظَلُموا ِإذْ  أ

َ
 جای در اما .«َجاُ وَک  أ

 ازگشتب بازگشت، این و است صلی الله علیه و آله و سلم رسدول خانه به دیگری رجعت یک به اشداره که دیگر
ِإَذا: »فرمایدمی که اسددت پایدار ِذیَن  َجاَ َک  َو  که اسددت کسددانی همان «ْؤِمُنوَن یُ » از منظور «ِبآیاِتَنا یْؤِمُنوَن  اَلَّ
َک  َفََل : »فرمود ٰی  ْؤِمُنوَن یُ  ََل  َوَرِبَّ َجَر  ِفیَما ُموَک َحِک یُ  َحَتَّ ِهْم  ِفی یِجُدوا ََل  َبیَنُهْمَمَّ  شددَ ْنُفسددِ

َ
ا اا َحَرج أ یَت  ِمَمَّ  َقضددَ

یُ  ُمواَو ِلَّ ِلیم سدَ ذیَن  جاَ َك  ِإذا َو » آمدند چنین این منانیمؤ اگر که شدده «ْؤِمُنوَن یُ » آن به اشداره اینجا در .1«اا َتسدْ  الَّ
َلم   َفُقْل  ِبآیاِتنا ُیْؤِمُنوَن  ُکْم  َکَتَب  َعَلْیُکْم  سددَ هِ  َعلی َربُّ ْحَمةَ  َنْفسددِ  ضعر درجایی من که-[ها سددَلم باد.بر آن] «الرَّ

 هخان به بازگشت که است ایمجموعه و مؤمنین این به سَلم -.است ایران ملت همه به سدَلم سدَلم، این: کردم
 تنها لیع نیستیم کوفه اهل ما شعار در که بازگشتی همان. است پایدار بازگشدت ها،آن بازگشدت و دارند پیغمبر
 ینا از مراد. ستگویا خیلی شعار ولی انداخته؛ مردم زبان سر کسی چه را شدعار این دانمنمی. ه اسدتآمد بماند

ذ جاَ َك  ِإذا َو » ؛است پایدار بازگشت بلکه نیست ناپایدار بازگشت ما، بازگشت که اسدت این شدعار  ُیْؤِمُنوَن  یَن الَّ
ُکْم  َکَتَب  َعَلْیُکْم  َسَلم   َفُقْل  ِبآیاِتنا ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلی َربُّ  .2«الرَّ

 َم َرحِ  َمْن  ِإََلَّ *  ُمْخَتِلِفیَن  َیزاُلوَن  َل َو : »فرمایدمی که اسددت امام با همراهی رحمت مکتوبه، رحمت این گفتیم
َک  ُبَّ َک  َرِحَم » این 3«َر ُبَّ  رفع که است امام از تبعیت همان که الهی رحمت این. کندمی جامعه در اختَلف رفع «َر

 روایت در که طورهمان. شودمی یکدل و یکپارچه ،رحمت این سایه در جامعه و کندمی بشر جامعه در اختَلف
ُجومُ : »که اسددت آمده هم َمان   النُّ

َ
ْهِل  أ

َ
ْرِض  ِْل

َ
ْهُل  َو  اْلَغَرِق، ِمَن  اْْل

َ
َمان   َبْیِتی أ

َ
ِتی أ مَّ

ُ
 َخاَلَفْتَها َفِإَذا اَِلْخِتََلِف، ِمَن  ِْل

                                                           
 22  :. نسا1
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبآَیاتِ  22 :. انعام2 ِإَذا َجاَ َك اَلَّ کُ َسََلم  َعَلْیُکْم  َنا َفُقْل َو ْحَمةَ َکَتَب َرُبَّ   ْم َعَلٰی َنْفِسِه الَرَّ

َ
ُه َمْن َعِمَل ِمْنُکْم ُسو أ ْص  اا َنَّ

َ
َِ لَ ِبَجَهاَلٍة ُثَمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوأ

ُه َغُفور  َرِحیم   َنَّ
َ
 َفأ
ةا واِحَدةا َو َل َیزاُلوَن ُمْخَتِلفیَن  111و  111آیدات  :. هود3 مَّ

ُ
اَس أ َل النَّ َک َلَجعدَ َک  * َو َلْو شددداَ  َربدُّ ْت َکِلَمُة َربِّ َک َو ِلذِلَک َخَلَقُهْم َو َتمَّ ِإَلَّ َمْن َرِحَم َربُّ

َم ِمَن اْلِجنَّ  نَّ َجَهنَّ
َ
ْمََل

َ
ْجَمعیَن َْل

َ
اِس أ  ِة َو النَّ
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اُروا اْخَتَلُفوا اْلَعَرِب  ِمَن  َقِبیَلة    کنندهتضمین آنیه و وحدِت  معیار که شده تأکید روایت این در 1«ِإْبِلیَس  ِحْزَب  َفصدَ
 شده اطَلق چیز دو بر کریم قرآن در خاصه رحمت این و است الهی رحمت اسدت، اجتماعی جامعه در وحدت
 لیتج این کنیم؛می تعبیر عترت و کتاب به آن از خودمان زمان در که چیزی همان. الهی رهبری و کتاب: اسددت

 .است کریم قرآن در رحمت

 بگوید و اخد رسول پیش بیاید نفر یک اینکه و جزئی و شدخصی رفتارهایمانند  قرآن آیاتباید دانسدت که 
 یکتاب. است بشدر زندگی کتاب اسدت؛ قرآن. نیسدت آمدی،خوش! علیکمسدَلم: بگوید او به هم خدا و سدَلم
ُهْم  َوَلْو : »است «جا » عبارت دو. است کرده تعیین را بشر سدرنوشدتخدای متعال در آن  که اسدت َنَّ

َ
 َظَلُموا ِإذْ  أ

ُهْم  ْنُفسددَ
َ
َتْغَفُروا َجاُ وَک  أ هَ  َفاسددْ ِإَذا» و «الَلَّ ِذیَن  َجاَ َک  َو  مامنات بازگشددت که قبل آیه همان در «ِبآیاِتَنا یْؤِمُنوَن  اَلَّ

  َوَلْو : »گویدمی اول. شود تمام بازگشت تواندمی چگونه بازگشت، این کهاست  شدده اشداره شدده، گفته
َ
ُهْم أ  ِإذْ  َنَّ

ُهْم  َظَلُموا ْنُفسددَ
َ
َتْغَفُروا َجاُ وَک  أ هَ  َفاسددْ َتْغَفَر  الَلَّ وُل  َلُهُم  َواسددْ سددُ هَ  َلَوَجُدوا الَرَّ اباا  اللَّ  ت،بازگشدد این باید «َرحیماا  َتوَّ

 و توبه ییعن رضددا؛ یعنی رسددول، اسددتغفار. باشددد داشددته دنبال به را رسددول و خدا اسددتغفار که باشددد بازگشددتی
 و گله همهنآعلیه السَلم  امیرالمؤمنین که بازگشتی نه و باشدد موردپذیرش بازگشدت. بپذیرد را شدما بازگشدت

 .تاس بوده مرضی غیر ،بازگشت این شودمی معلوم که دارد البَلغهنهج هایخطبه در خود اصحاب از شکایت

َک  َو  َفََل : »فرمایدمی بعد ِبَّ ٰی  ْؤِمُنوَن یُ  ََل  َر َجَر  ِفیَما ُموَک َحِک یُ  َحَتَّ  این در لقب آیه با آیه این ارتباط «َبیَنُهْم  شددَ
ُهْم  َظَلُموا» که اسدت ْنُفسدَ

َ
 رد دیگری آیات در و است نسا  سدوره در آیات این. اسدت بوده «ْؤِمُنوَن َلیُ » نتیجه «أ

ِإَذا: »فرمایدمی انعام سددوره ِذیَن  َجاَ َک  َو َک  َفََل » ؛اسددت شددده تفسددیر «ْؤِمُنوَن یُ » اینجا در «ْؤِمُنوَن یُ  اَلَّ  ََل  َوَرِبَّ
ٰی  ْؤِمُنوَن یُ  َجَر  ِفیَما ُموَک َحِک یُ  َحَتَّ ِهْم  ِفی ِجُدوایَ  ََل  َبیَنُهْمَمَّ  شدَ ْنُفسدِ

َ
ا اا َحَرج أ یَت  ِمَمَّ یُ  َقضدَ ُمواَو  ایمان راگ« اا َتْسِلیم َسِلَّ

 .دارد دنبال به را الهی سَلم که است بازگشتی آن، بر مبتنی بازگشت شد، حاصل تسلیم

یَها یا. »نداریم را آن کردن بحث فرصت که است پیوستههمبه معارف هااین
َ
ِذیَن  أ هَ  اْذکُروا آَمُنوا اَلَّ  کِثیراا  راا ِذک الَلَّ

ُحوهُ  * ِبَّ یَلا  ُبکَرةا  َوسددَ صددِ
َ
ِذی ُهَو *  َوأ ییُ  اَلَّ ِلَّ ُلَماِت  ِمَن  ِلیْخِرَجکْم  َوَمََلِئکُتهُ  َعَلیکْم  صددَ ورِ  ِإَلی الُظَّ  ُمْؤِمِنیَن ِبالْ  َوکاَن  الُنَّ

ََلم   ْلَقْوَنهُ یَ  یْومَ  َتِحیُتُهْم *  اا َرِحیم َعَدَّ  سدَ
َ
ْجر َلُهْم  َوأ

َ
یم اا أ  رحیمی رحمت که است منینیمؤ مخصوص سَلم این 2«اا کِر

                                                           
اند که هرگاه ]از میان[ بروند، آنیه به ساکنان آسمان وعده داده شده، به سراغ آنان خواهد آمد. من هم تا وقتی سدتارگان، مایه ایمنی اهل آسمان. 1

ت هستند بروم، آنیه به آنان وعده آن داده شده، بر آنان فرود خواهد آمد. اهل که باشدم، مایه ایمنی اصحابم هستم و هرگاه بیت من نیز مایه ایمنی امَّ
ت من وعده آن داده شده، فرا خواهد رسید.  که هرگاه دوران اهل بیتم به سر آید، آنیه به امَّ

 7، ص 11سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، ج 
 22الی  21آیات  :. احزاب2
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 و عام رحمت رحمانی، رحمت ؛اسددت متفاوت رحمانی رحمت با رحیمی رحمت. شددودمی هاآن نصددیب الهی
 موجودات همه بر خدا سوی از که است رحمتی است؛ صدور رحمت و شدودمی همه شدامل که اسدت گسدترده

 صعودی سیر نیست، نزولی سیر رحمت است؛ صدعود و بازگشدت رحمت رحیمی، رحمت اما شدود.می پخش
یَها یا» ؛اسددت داعی به مربوط سددیر و فراخوانی از بعد سددیر سددت،خدا سددویبه سددیر اسددت، رحمت

َ
ِبی أ اإِ  النَّ  نَّ

ْلناَک  ْرسددَ
َ
راا  َو  شدداِهداا  أ هِ  ِإَلی داِعیاا  َو  َنذیراا  َو  ُمَبشددِّ راجاا  َو  ِبِإْذِنهِ  اللَّ  ؛دارد وجود کنندهدعوت یک اینجا 1«ُمنیراا  سددِ

 رحیمی رحمت و هسددتند رحیمی رحمت مشددمول دهند،می پاسددخ فراخوانی این به و دعوت این به که کسددانی
ذیَن  جاَ َك  ِإذا َو . »است سدَلم با همراه ُکْم  َکَتَب  َعَلْیُکْم  َسَلم   َفُقْل  اِبآیاِتن ُیْؤِمُنوَن  الَّ ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلی َربُّ  هااین .«الرَّ
َعْت  َوَرْحَمِتی: »فرمایدمی ابتدا خداوند اعراف سددوره آیه در. اسددت قرآن بنیادی و اسدداسددی هایبحث  َلَّ کُ  َوسددِ

یٍ   کُتُبَها: »فرمایدمی بعد و «شدَ
َ
أ ِذیَن  َفسدَ ُقوَن یَ  ِللَّ یُ  تَّ کاةَ  ْؤُتوَن َو ِذیَن  الزَّ ِذیَن  ْؤِمُنوَن یُ  ِبآیاِتَنا ُهم َوالَّ ِبُعوَن یَ  الَّ وَل  تَّ سددُ  الرَّ

ِبی  بازگشددت و رسددول خانه به بازگشددت از ناشددی رحمت. اسددت امام از تبعیت از ناشددی مکتوبه، رحمت 2«النَّ
 .پایدار بازگشت است، مرضی

 ؟است متعدد مصادیق به تفسیر آیا ست،هاایرانی به آیه این خطاب فرماییدمی اینکه :حضار از یکی

 امروز. اسددت ایران از فراتر انقَلب گسددتره. انقَلب گفتم اسددت؛هایرانی به خطاب نگفتم من البته :استاد 
 ایآمریک به کم کم و رفته مدیترانه دریای سددوی آن تا که اسددت انقَلبی. اسددت مقاومت جبهه انقَلب انقَلب،
 .است پیوستههمبه واحد یک امت، این. نیست متعدد مصدداق و اسدت واحد جریان یک این. رسددمی جنوبی

 امنته است؛ واحد شدخصیتو یک  روح یک امت. کرد خواهیم تبیین اسدَلمی اَلجتماععلم مباحث در را این
. ندکمی وحدت ایجاد فرمان، از اطاعت. آیدمی وجود به امام از تبعیت نتیجه در که جمعی واحد شخصیت یک

 ایران از قطعاا  بازگشت این. شودمی حاکم جمع بر واحد اراده یک شدد، امام اراده تسدلیم شدما و من اراده   وقتی
 .است شده شروع

 ه و سلمآل و محمدعلی اللهصلی و
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