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

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

 ؛یدی امر در عصر غیبت به اننجا رستعیین نا شیو  تعیین ولدر مبحث سوو  ا  مباحث مربو  به نحو  بحث 
ن کلی ا؛ عنوبحثی نیسووتین در فرد معین باشوود  متع وفرد منحصووربهآنجا که فقیه جامع الشوورا و وتنت امر 

ْن َقْد َرَوال َننْ »عناونن کلیه مثل روات حدنثنا و مثل - متعلق نصووور براال وتنت امر ُظَراِن ِإَلی َمْن َکاَن ِمْنُكْم ِممَّ
ْحَكاَمَنا

َ
  او او متعین براال وتنت امر  شوووودمیمنطبق بر او  قهرا   -«َحِدنَثَنا َو َنَظَر ِفي َحََلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف أ

 .مر خواهد بودصلوات الله تعالی علیه براال وتنت ا عصرولیسوال 

در عصوور غیبت داشووتیم  تكلی   یواجدالشوورانطافراد متعدد در مبحث چهار  انن اسووت که ا ر ما بحث 
 چیست؟

 ا  انن سه فرض با ادله شرعیه سا  ار است. نککدا باند ببینیم  که سه فرض وجود دارد در اننجا

باند حاکم نک نفر باشد و براال تشخیص و تعیین آن نكی  کهانن باشویم بر  قا ل انن اسوت که ما فرض اول:
 .فرضیه وحدت حاکم اصطَلحبه ؛باند به دنبال شیو  تعیین بگردنم

علی نحو  الشوورانوجامعحاکمیت براال هر نک ا  مصووادنق فقیه  فرض دو : انن اسووت که متعدد باشوود و
ته داشوور را وتنت ام مسووتقَل   هانآداشووته باشوویم و هر نک ا   الشوورانوجامعفقیه  چنداتسوتقَلل اابت باشوود. 

 .باشند

دارنم  منتها  الشرانوجامعداراال وتنت امر باشوند  فقهاال متعدد  انضوماما   همه فرض سوو : انن اسوت که
هر  و ارهچ ضمیمهبهسو    ضمیمهبهدنگرال   ضمیمهبهاست؛ نعنی نكی  انضوماما   هانآبگونیم وتنت امر براال 

 دنگران وتنت امر را دارا است. ضمیمهبهنک 

بیق با ادله شرعیه قابل تط نککدا منحصور در انن سه فرض است. حات باند ببینیم ا  انن سه فرض   ظاهرا  
 کنیممیما ا  ادله استفاد   كهاننقا ل شونم به  ؛اول است که فرض وحدت حاکم باشداست. بحث ما در فرض 

 باند به دنبال بحث در شیو  تعیین آن حاکم واحد باشیم. که حاکم باند نكی باشد و
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که انن شووورا چگونه شووورانی  کنیممیبحث  بعدا  همان انضوومامی اسووت  نک نكته اننكه شوووراال رهبرال 
شورا  شوراال مشورتی  نک . ونه شوراال دخیل در حاکمیت دارنمما دو  ونه بلكه سه و چهار  باشود. تواندمی

اسووت. اننجا شووورا دخلی در  دارصووَلحیتبا افراد  حاکم ملز  به مشووورتنكه به ان اسووت نعنی ما قا ل شووونم
شورا فقو مشورت و نظر  و اسوت همان حاکمو آنكه حكمش نافذ اسوت   یرند تصومیمحاکمیت ندارد حاکم  

 .دهدمی

ْن »به بعضوی ا  افراد فرمود:  المؤمنین علیه السوَل نظیر آنچه حضورت امیر
َ
یَر  أ شما مشورتتان را  1«َعَلي ُتشوِ

ِطْعِني»بدهید ولی ا ر من تصومیمی  رفتم 
َ
ا ر من تصمیم  رفتم دنگر اطاعت من بر شما فرض است. انن  .«َفأ

حتی افراد انن شورا را خود  .شوراال مشورتی است  نرا انن شورا دخلی در حاکمیت ندارد .شووراست  ونهنک
شوراال قبل الحكم  شوراال بعد الحكم  شوراال  ؛دارنم شوراانواع . کندمیانتخاب  -دندصَلحکه را هر-حاکم 

ر حاکمیت دباند  د آن شورااست شورانی داشته باشیم که معتقد باشن و ممكن کنیممیرا بحث  هااننمع الحكم. 
 ؛معنی فرض سو  خواهد بودطبق همه انن شوورانی که در حاکمیت دخالت داشته باشد  .دخالت داشوته باشود

حق  که خود انن شووورا و انن جمع همگی غیر اتنضووما  الی  شوور بهمنتها الشوورانو جامع فقیهوتنتفرض 
بحث آن را  بعدا  انن هم حرفی است که  .اجتماعا  اابت است هاآنحكم براال همه حاکمیت دارند و نفوذ کلمه و 

 .دهیممیانجا  

  فتیم فرض اول انن است که ادعا شود حاکم باند واحد باشد. که اما اول فرض وحدت حاکم

ما در نظا  سویاسوی اسَل  تعدد حاکم ندارنم  چه علی  ؛بیان کرد االادله توانمیوحدت حاکم  مسوللهبراال 
واحد است  البته آن واحد باند  هم در نظا  سیاسی اسَل  همیشنحو اتسوتقَلل و چه علی نحو اتنضوما . حاک

 باشد. الشرانوجامع

 بیان کرد: االادله توانمی براال انن مطلر

ما  .نخ سوونت تعیین حاکم واحد بود  اسووته سوونت الهی نصوور حاکم در طول تاردلیل اول: انن اسووت ک
  بود  د کر نصر براال فرمانروانیکردنم که در هر  مان خداال متعال حاکمی را  بحث فتیم و مفصل  در ذشوته

د  و یشووه بوهم -نافذ باشوودو نعنی فرمانش روا -روال کر   مین امامی که مفروض الطاعة باشوود  هر مانیدر 

                                                           
هِ  ِلَعْبدِ  لیه السَل ع َقاَل  َو . 1 اِس  ْبِن  اللَّ هُ  َرِضيَ] اْلَعبَّ َشاَر  َقْد  َو [ َعْنهُ  اللَّ

َ
َنهُ  ُنَواِفْق  َلْم  ٍء َشيْ ِفي ِإَلْیهِ  أ

ْ
ْن  َلَك  َرأ

َ
َرال َو  َعَليَّ ُتِشیَر  أ

َ
ِطْعِني ْیُتَك َعَص [ َفِإَذا] َفِإْن  أ

َ
 .َفأ

 135نهج البَلغة )للصبحي صالح(  ص: 
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به اطاعت ا   مأمور اهی اما  متعدد وجود داشته است؛ اما دنگرال  البته .بود  اسوت واحدهمیشوه هم انن اما  
آن اما  ناطق بود  اسوت. س  آن امامی که واجر الطاعة اسوت همیشه نكی است  ا ر هم اما  دنگرال باشد آن 

آن اما  اصووولی به اطاعت ا   مأمورود انن اما  اموا  در طول اسوووت نه در عرض. اما  در طول نعنی امامی که خ
 ست نكی بود  است.آنچه سنت خدا بنا برس  اما  اصلی در طول تارنخ  .است

ِه َتبْ » ؛ت نتخل  اسوووتسووونوت الهی   نرا ِت اللَّ نَّ نَل  َفَلْن َتِجَد ِلسوووُ ِه َتْحِو ِت اللَّ نَّ انن ا   2«ِدنَل  َوَلْن َتِجَد ِلسوووُ
ا تعیین سنت خد ؛معلو  شد که خدا چنین سنتی دارد الهی است. خر ا ر ناسذنرتبدنلناسذنر و تحول هاالسنت

ما باند س  است و انن سنت الهی است.  طورهمینهم در دوران غیبت کبراال معصو   س  ؛حاکم واحد اسوت
 را سیدا کنیم. الشرانوجامعآن حاکم واحد انن باشیم که دنبال 

 و لذا وقتی بنا شد قو  لو  عذاب شوند  فرشتگان اول است اما  در طول بود علیه السوَل  لو  براال مثال 
َنةِ » فتند  آمودنود و خودموت حضووورت ابراهیم ْهِل َهِذِ  اْلَقْر

َ
ا ُمْهِلُكو أ علیه السوووَل  لذا حضووورت ابراهیم  .3«ِإنَّ

ْعِرْض َعْن َهَذا»جواب رسوید که  امامهلت خواسوت و  ندک وسواطت خواسوتمی
َ
خَلصووه کار تو  4«َنا ِإْبَراِهیُم أ

چگونه « ا  ُلوط هایفَقاَل ِإنَّ »: فرمودالسووَل  علیه خَلصووه حضوورت ابراهیم ها باند عذاب شوووند. نو آنیسووت 
ْعَلُم ِبَمْن » : فتند !تانن قرنوه را عوذاب کنی کوه لو  در آن قرنوه اسووو خواهیمی

َ
ُه َو  هایفَقاُلوا َنْحُن أ َینَّ  َلُنَنجِّ

ْهَلهُ 
َ
حت فرمان بود   اما  تعلیه السووَل  . س  لو  شووودمین هاآن عذاب شووامل  دهیممیرا نجات  هاانن 5«أ

 بود  است.علیه السَل  تحت فرمان ابراهیم  لكهیست بمستقل ن

ارف تع باکسیمگر خدا  ؟را عذاب کنندچه مربو  که بخواهند قو  لو  علیه السوَل  حضورت ابراهیم به  اما
مان بود  تحت فر که شودمیمعلو   ؛ بلكه؟ چنین چیزال نیستعلیه السَل  به احترا  حضورت ابراهیم مثَل  دارد؟ 

اِس ِإَمامإِ » :آنه کرنمه كهانن اضافهبهکه ر ی  اول است.  کسیآنبه  دهندمیاسوت و  زار   ي َجاِعُلَك ِللنَّ  6«ا  نِّ
 قو  همه ناس که   وبود جمیعا  انن است که اما  للناس  دهند نشوان خودعلیه السوَل  در حق حضورت ابراهیم 

 ست.هاآنلو  هم در ضمن 

                                                           
ا ِفي  33فاطر:  .2 ْرِض َو اْسِتْكَبار 

َ
ِئ َو  اْْل یِّ ِت ال َمْكَر السَّ ِلیَن َفَلْن َتِجَد ِلُسنَّ وَّ

َ
َت اْْل ْهِلِه َفَهْل َنْنُظُروَن ِإتَّ ُسنَّ

َ
ُئ ِإتَّ ِبأ یِّ ِه َتْبِدنَت َنِحیُق اْلَمْكُر السَّ َل  َوَلْن َتِجَد لَّ

ِه  ِت اللَّ نَل  ِلُسنَّ  َتْحِو
ا َجاَءْت ُرُس  َو  35عنكبوت:  .3 ْهَلَها َکاُنوا َظاِلِمیَن َلمَّ

َ
َنِة ِإنَّ أ ْهِل َهِذِ  اْلَقْر

َ
ا ُمْهِلُكو أ  ُلَنا ِإْبَراِهیَم ِباْلُبْشَرال َقاُلوا ِإنَّ

ُهْم آِتیِهْم َعَذاٌب َغْیُر َمْرُدودٍ  67هود:  .4 ِإنَّ َك َو ْمُر َربِّ
َ
ُه َقْد َجاَء أ ْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَّ

َ
 َنا ِإْبَراِهیُم أ

ْعَلُم ِبَمْن  هایفَقاَل ِإنَّ  33 عنكبوت: 5.
َ
ا َقاُلوا َنْحُن أ نَن  هایفُلوط  َتُه َکاَنْت ِمَن اْلَغاِبِر

َ
ْهَلُه ِإتَّ اْمَرأ

َ
ُه َوأ َینَّ  َلُنَنجِّ

اِس  َو  533: ةبقر 6. ي َجاِعُلَك ِللنَّ ُهنَّ َقاَل ِإنِّ َتمَّ
َ
ُه ِبَكِلَماٍت َفأ اِلِمیَن  ا  ِإَمامِإِذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َربُّ ِتي َقاَل َت َنَناُل َعْهِدي الظَّ نَّ  َقاَل َوِمْن ُذرِّ
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ود  ن بعالم تكون مأمورعلیه السَل  حضرت خضر  ؛دو عاَلم است [در مسلله خضر و موسی علیهما السَل ]
َل  علیه السحق هم با موسی  .کردمیعمل  به وظیفه خودعلیه السَل  عالم تشورنع  فلذا موسی  مأموراسوت نه 

آن جوابی که حضرت خضر  !؟کشویمیکه  خر نعنی چه کشویمیانن بچه را   فتمیبود اما در عالم تشورنع  
ک نما انن را کشتیم تا اننكه خداال متعال   وندمی مثَل   ؛  جواب مبتنی بر عالم تشورنع نیسوتدادعلیه السوَل  
عالم تشووورنع باشووود خر به تو چه  مأمورکه بچه بهترال ا  انن باشووود. ا ر  بدهد به سدر و مادر او بچوه دنگرال

عالم تكونن است مثل سانر  مأموراما حضورت خضور علیه السَل   ؟!بهتر باشود نا نباشود خواهدمیمربو  که 
نع الم تشوورعالم تكونن بود  در ع مأمورعالم تكونن بود  و چون  مأموراو  ا  منتهکندمیاسووباب تكوننی عمل 

ا» :چرا  فت ْبر  َتِطیَع َمِعيَ صووَ َك َلْن َتسووْ  فت محدود  تو عالم تشوورنع اسووت در انن عالم تكونن تو  ؟7«َقاَل ِإنَّ
 عالم تشرنع با من سخن بگونی معیارهاال با خواهیمیانجا  دهم  تو  خواهممیصبر کنی بر آنچه من  توانینمی
   من هم آمر  منتها من آمر عالم تكونن هستم.دار  براال اعمال امردنگرال  معیارهاالمن 

انن وتنت تكوننیه مطلقه مخصوص محمد و  ؛کنیممیدر مباحث امامت مطرح  که اسوتنک مطلبی اننجا 
که شوامل تكونن و تشورنع اسوت مخصوص رسول  االعامهوتنت  .محمد صولوات الله تعالی علیهم اسوتآل 

ن است؛ حات انصلی الله علیه و آله و سلم اوسوت و انن ا  امتیا ات رسول اکر  علیهم السوَل   بیتو اهلاکر  
 بحث مربو  به امامت است و خیلی ربطی به بحث نظا  سیاسی ندارد.

به سند صحیح کالقطعی کلینی شویخ مرحو   .شوودمیهمیشوگی اسوتفاد   ا  همه روانات  انن سونت الهِی 
ِه ععَ : »کندمیروانت  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِبي اْلَعََلِء َقاَل: ُقْلُت ِْل

َ
ْیِن ْبِن أ ْرُض َلْیَ  ِفیَها ِإمَ  لیه السَل ِن اْلُحسوَ

َ
 ؟ا ٌ َتُكوُن اْْل

َحُدُهَما َصاِمٌت َت. ُقْلُت َنُكوُن ِإَماَماِن  َقاَل 
َ
 .8«.؟ َقاَل َت ِإتَّ َو أ

انن صوومت  صوومت مربو  به مقا  امامت اسووت که مقا   .دهدمیفرمان نمعنی صووامت نعنی بیان شوود که 
ِإتَّ َو » ؛انن صووامت مطیع آن اما  ناطق اسووت و دهدمیکه ناطق اسووت او فرمان  کسوویآنفرمانروانی اسووت  

اِمٌت  َحُدُهَما صوَ
َ
  اماو آله و سلم  صولی الله علیهدر  مان رسوول اکر   علیه السوَل  منینؤامیرالم انم فته. لذا «أ

َه َو »: ماندفرمیفلذا آنه  .بود  اسوت ِطیُعوا اللَّ
َ
وَل َو  أ سوُ ِطیُعوا الرَّ

َ
ْمِر ِمْنُكْم  أ

َ
وِلي اْْل

ُ
 اآلنکه  کسیآنمنكم نعنی  9«أ

وِل َو »نا  ولی امر اسووت. سووتدر میان شووما سووُ وُ  ِإَلی الرَّ َتْنِبُطوَنُه  َوَلْو َردُّ ِذنَن َنسووْ ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ
َ
وِلي اْْل

ُ
ِإَلی أ

                                                           
 76که :  .7
 561  ص: 5اإلسَلمیة(  ج -الكافي )  . 8
َه َو  15نسواء:  .9 ِطیُعوا اللَّ

َ
ِذنَن آَمُنوا أ َها الَّ نُّ

َ
وَل َو  َنا أ سوُ ِطیُعوا الرَّ

َ
هِ  أ وُ  ِإَلی اللَّ ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَ ْعُتْم ِفي َشيٍْء َفُردُّ

َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبال َو  أ ِه الرَّ لَّ

ْحَسُن 
َ
ِونَل  َواْلَیْوِ  اآلِْخِر َذِلَك َخْیٌر َوأ

ْ
 َتأ
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اولی اتمرال در  شووودمیمعلو   .هسووتند اآلننعنی همین  «َعِلَمهُ » ؛اننجا فعل  ظهور در فعلیت دارد .10«ِمْنُهْم 
منتها انن اولی اتمر غیر ا  رسول در است بود  غیر ا  خود رسول صولی الله علیه و آله و سلم  مان رسوول اکر  

ِة هاروَن ِمْن أنَت ِمّنی ِبَمنزل»لذا آن حدنث  .که رسووول غا ر باشوود داد میو در وقتی فرمان  شوود میوقتی آمر 
بعضی ا  متون انن حدنث  در براال همین موضوع است. حدنث منزلت معروف 11«ُموسی  ِاّتأنّـوووه تَنبّی َبعدال

ْنَبِغي ت نَ »فرمود:  المؤمنین علیه السَل به حضرت امیرصلی الله علیه و آله و سلم که حضورت رسوول اکر  آمد  
ْنَت َخِلیَف 

َ
ْذَهَر ِإت َوأ

َ
ْن أ

َ
 هاننكه تو خلیفمن در مدننه نباشووم مگر  شووودمیحات که من در مدننه نیسووتم  ن .12«ِتيأ

  اما  دو  و اما  فرع که در طول شودمیکه غا ر عجل الله تعالی فرجه الشرن  اما  عصر  .من در مدننه باشی
 حتما    اما تا  مانی که اما  عصر حاضر است  اما  دنگر دهدمیکار او را انجا   ناخوا خوا اما  عصور است  او 

َحُدُهَما َصاِمٌت »امت خواهد بود  ص
َ
 .«َت ِإتَّ َو أ

 واحدهمیشه  دهدمیآن امامی که اما  بالفعل است و ناطق است و فرمان  و صوامت است هاآنس  نكی ا  
 است.

 اهی طورال اما  را تعرن   است؛ اما  نعنی چه؟ شد تحرن در مفهو  اما   متأسوفانهما انن را عرض کردنم 
نن معلو  نیست ا اصَل  نا دارد معنوال مجهول که  ونا اما  فقو کار  ارتبا  با ارواح است و نک مقا   کنندمی

ن آ دانیمنمیحكومت ا  شولون اما  است  اما  نک شلونی دارد که ما   ونندمیلذا  اهی  .مقا  معنوال چیسوت
ن  اهی ا  ان کنندمیکه خیلی خیلی حكومتی فكر  هانیآنحات  .است حكومت شولون چیسوت  اما ا  شولون

حكومت ا  شلون اما  نیست  حكومت عین امامت  خیر؛ . اما  استکه حكومت ا  شولون اما  نندمی هاحرف
فرمانروا  نعنی صاحر فرمان. انن نكته خیلی مهمی است که در فرهنگ شیعی بلكه در  اما  نعنی اصَل  اسوت  

ی هستند؟ امامان اما . ولی اتمر کیست؟ اما . اولی اتمر چه کسان  اتمرصواحرفرهنگ دننی و اسوَلمی ما 
باند فرمان  هاانندارند. چون ز نیاسوت سانر مقامات را  هاآنچون امر دسوت  .هاسوتآنامر دسوت  که هسوتند
 .بدهند

برتر است  مقا  فرمان دادن ا  هر فرمانی باتتر است. همه مقامات معنوال فرع  الاختیار فرمان ا  هر اختیار
 کارالصاحر .را صاحر فرمان کرد  است هاآن ؛داد  استعلیهم السَل  انن مقا  اسوت که خدا به ا مه اطهار 

                                                           
َذاُعوا ِبِه َو  َو  13: . همان10

َ
ِو اْلَخْوِف أ

َ
ْمِن أ

َ
ْمٌر ِمَن اْْل

َ
ْمِر  ِإَذا َجاَءُهْم أ

َ
وِلي اْْل

ُ
ِإَلی أ ُسوِل َو وُ  ِإَلی الرَّ ِذنَن َنْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َو َلْو َردُّ َلْوَت َفْضُل  ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ

ْیَطاَن ِإتَّ  َبْعُتُم الشَّ ِه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه َتتَّ  َقِلیَل  اللَّ
 533   ص3 مستدرک  ج .11
 333ص   31ج  بحار اتنوار  .12
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ْمُر » ؛استمخصوص خود خد هکرد  است ک
َ
جامعه بشر او  فرمان با. دهدمیاوست که فرمان  13«َلُه اْلَخْلُق َواْْل

 نعنی کسی که جلو مرد  را  ؛اما  نعنی مقتدال  ونیممیاننكه  .افتدمیاما  جلوال مرد    فرمان با شوودمیادار  
نكی جلو می نشید انن شد اما ؟ اما  انن  نشینیممیمرد  است؟ ما که  اهی  الفقو مكانش جلواما آنا . رودمی
ْولَ »نا انن تقد  نعنی تقد  اراد ؛ نعنی اراد  او مقد  است.  ؟ت؟ نعنی مكانا متقد  بر مرد  اسوتاسو

َ
ِبيُّ أ  14«یالنَّ

نعنی امر او نافذ است نعنی صاحر فرمان است و انن همان معنی سیاست و معنی حكومت  د  استاراد  او مق
 است.

 ن امامت است  چون انن اما  شماستا  شلو حتی شفاعتهم بر انن اساس است. امامت ا ر شولون سولذا 
وقتی نک امامی  اسَلمی خوب بحث کردنم( اتجتماععلمانن را ما در مباحث )را به امامت سذنرفتید  وشوما ا و

 چه بخواهید چه نخواهید کنیدمیندک در شخصیت اما    خود و شوخصیت خودتان را مُ سذنرندمیرا به امامت 
خر  .من دنباله و تابع اراد  اما  اسوووتاراد    ونیدمی؛ نعنی دانیدمیاراد  و امر اموا  را بر خود نوافذ  همچنین

  اراد  هر انسانی است که شخصیت و هونت او را سا دمی؟ اراد  شما سوا دمیشوخصویت شوما را چه چیزال 
 هاالخواسته؟ سا دمی؟ چه کسوی هسوتی؟ چه هستی؟ انن چه هستی شما و ما را چه چیزال منانت. سوا دمی
. وقتی من  فتم اال اما  اراد  من تابع اراد  توسوووت  امرال تمرکم کنیممی هاالاراد   آنچه خواهیممیآنچه  .موا

لمن حاربكم  متبع تمرکم   حرب سوولم لمن سووالمكم  .مهمی اسووترکم متبع خیلی حرف متبع  انن امرال تم
ادتكم رنعنی چه؟ قلبی لقلبكم سولم  خیلی حرف است که انن قلبی لقلبكم سلم نعنی چه؟ نعنی ارادتی ت هاانن

به ی وقت .مورال. مقدمكم فی جمیع اکنممیچه خواسووتید همان را من اراد  هر .سوولم  اراد  من اراد  شووماسووت
 وقتآن .هستیم بر دو  اما بارال  وقتآنشخصیت او شدنم   ءجزنعنی اما   فتیم اراد  من تابع اراد  توست  

در آن نامه به  المؤمنین علیه السوووَل فرمانش حضووورت امیر دهد.معنی می (کمكم کنید)  «عینونیا»اننجوا  در
نوِر ِعلِمِه  أت و إنَّ إماَمُكم َقِد اکَتفی ِمن أت و إنَّ ِلُكلِّ َمأموٍ  إماما َنقَتدي ِبِه و َنسوووَتضووويُء بِ » عثمان بن حنی :

ُكم ت َتقِدروَن َعلی ذلَك  و لِكْن أِعینوني ِبَوَرٍع و اجِتهاٍد  و عِ  یِه  أت و إنَّ نوِه  و ِمن ُطعِمِه ِبُقرصوووَ ٍة وُدنیواُ  ِبِطمَر  فَّ
دادٍ   چنینچند روانت علیه السووَل  در نا اما  صوواد   ندارد.تعارف علیه السووَل  با کسووی منین ؤامیرالم .15«سووَ

هاد ؟ به اجتم تو را کمک کنمتوانمی  اعینونا نعنی چه؟ اال اما  من چگونه «أِعینونا ِبَوَرٍع و اجِتهادٍ »فرمواند: می

                                                           
ِذي َخَلَق  13اعراف:  .13 ُه الَّ ُكُم اللَّ َماَواِت َو ِإنَّ َربَّ ا َو  السَّ َهاَر َنْطُلُبُه َحِثیث  ْیَل النَّ اٍ  ُامَّ اْسَتَوال َعَلی اْلَعْرِ  ُنْغِشي اللَّ نَّ

َ
ِة أ ْرَض ِفي ِستَّ

َ
ْمَ  َو  اْْل  اْلَقَمَر َو  الشَّ

َت َلُه اْلَخْلُق َو 
َ
ْمِرِ  أ

َ
َراٍت ِبأ ُجوَ  ُمَسخَّ ُه َربُّ اْلَعا النُّ ْمُر َتَباَرَك اللَّ

َ
 َلِمیَن اْْل

ِهْم َو  7احزاب:  .14 ْنُفسوِ
َ
ْوَلی ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن أ

َ
ِبيُّ أ َهاُتُهْم َو  النَّ مَّ

ُ
ْ َواُجُه أ

َ
ِه ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َو  أ ْوَلی ِبَبْعٍض ِفي ِکَتاِب اللَّ

َ
ْرَحاِ  َبْعُضُهْم أ

َ
وُلو اْْل

ُ
نَن ِإتَّ  أ اْلُمَهاِجِر

ْوِلَیاِ كُ 
َ
ْن َتْفَعُلوا ِإَلی أ

َ
 ا  َمْسُطورَکاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب  ا  َمْعُروفْم أ

 نهج البَلغه 31نامه شمار   15.
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سوووت که تو وقتی ؟ علتش انن اخود  تو را کمک کنم؟ با ورع خود  تو را کمک کنم؟ انن کمک چگونه اسوووت
و  شودمیامامی اما  شدال  اما  نک شخصیت جامع  سذنرفتی که اراد  اما  بر تو نافذ باشد  جز ی ا  شخصیِت 

 .آندمینحوال ا  اتحاد به وجود  خواهیم شد و در حقیقت بر دو  اما بارال  ما

ن ان  خواهیمیچیزال  و چه کنیمیبر آن که تو چه  شوووودمی  مطلع کنیمیتو چه  فهمدمینكته اننكه اما  
و انن در عالمی که عالم حقیقت  االکرد ین انتخابی که باهم .اد  تو مندک در اراد  او شوود  اسووتار اسووت که

اسووت که اراد  تو تابع اراد  او باشوود. اعمال تو بر او عرضووه نچون ب .شووودمی او عرضووهاسووت  اراد  تو به اراد  
ُه َعَمَلُكْم َو »و لذا  شووودمی َیَرال اللَّ و َفسووَ علیهم نعنی ا مه اطهار اننجا  در «اْلُمْؤِمُنوَن . »16«اْلُمْؤِمُنوَن  ُلُه َو َرسووُ

  ندشومیصولی الله علیه و آله و سلم عط  بر خدا و رسوول  «اْلُمْؤِمُنوَن » فتیم هرکجا در قرآن کرنم  .السوَل 
اما   ؛اما  انن است خَلصه .است در وتنت امر  حكم خدا و رسول هاآن حكمکه اسوت خاصوی  مؤمنون مراد

 است. اتمرصاحراما   ومن له اتمر 

ُه َعَمَلُكْم َو »انن موضوووع هم که  َیَرال اللَّ وُلهُ  َفسووَ مت اما  را ند و اماکه جداال ا  اما  هسووت هانیآن نعنی «َرسووُ
 نکسانی که اعمالشا :انن است در روانت آمد آن چیزال که  .شودمینعرضوه بر اما  اعمالشوان دنگر نپذنرفتند 

که ا  انن اما  با کسانی . شودمیعرضوه بر اما  اسوت که  مؤمنیناعمال  مؤمن هسوتند  شوودمی عرضوه بر اما 
 خودشانو  د کرخودشان انن رابطه را قطع  هاآنکارال ندارد به انن معنا که  .کارال ندارد  اندخارجدانر  وتنت 
ُه َعَمَلُكْم َو  َو » فرماند:می. لذا آنه اندکرد به اما  سشت   «ُقِل اْعَمُلوا» .«اْلُمْؤِمُنوَن  َرُسوُلُه َو  ُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرال اللَّ

که خارج ا  دانر   هانیآن  کنندمیاعَل  وتنت که  هانیآن  اندمؤمنین و اندعملنسوووبوت به کسوووانی که اهل 
ه عرضه شود  هیچ عملی ندارند ک اندکرد که خودشان را ا  اما  جدا  هانیآن کند. اماصد  می وتنت هسوتند 

 عرضه بر اما دنگر عملی ندارد که  شوخص انن 17«ا  َفَجَعْلَناُ  َهَباء  َمْنُثور َقِدْمَنا ِإَلی َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل  َو » ؛عملی
 .شودمیکه عمل دارد بر اما  عرضه  کسیآنشود  

شوواهد اسووت  نعنی معیار اسووت  نعنی دنگران را بر او  اما   وندمیاننكه  ؛سووتشووهادت بحث دنگرال ا اما
کسوی ا  امامت جدا شود  جدا شوودن او ا   کههمین. خر دهندمیاو را معیار تشوخیص قرار  و کنندمیمنطبق 

َنْدُخُل » اما  نداشته باشد؛ با شوخصیتش هیچ شوباهتی ؟ اننكه شوخصویتشوودمیاما  چگونه تشوخیص داد  

                                                           
ُه َعَمَلُكْم َو  َو  501توبه:  16 وَن ِإَلی َعاِلِم اْلَغْیِر َو  اْلُمْؤِمُنوَن َو  َرُسوُلُه َو  ُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرال اللَّ ُلُكْم ِبَما ُکْنُتْم  َسُتَردُّ َهاَدِة َفُیَنبِّ  َتْعَمُلوَن الشَّ

 33فرقان:  17.
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َة ِإتَّ َمْن َعَرَفَنا َو َعَرْفَنا  َهاِن » ؛دارد كهاننرو  قیامت  اصووَل   18«اْلَجنَّ َماُء َفَكاَنْت َوْرَدة  َکالدِّ ِت السووَّ قَّ  19«َفِإَذا اْنشووَ
ُل َعْن َذْنِبِه ِإْنٌ  َو »

َ
أ ي َو » 20«َت َجان   َفَیْوَمِلٍذ َت ُنسووْ َواصووِ یَماُهْم َفُیْؤَخُذ ِبالنَّ ْقَداِ   ُنْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبسووِ

َ
انن  21«اْْل

و سلم سویماال محمدال صولی الله علیه و آله  ووقتی سویما  سویماال علوال  .سویما همان نشوانه هونت اسوت
َها اْلُمْجِرُموَن َواْمَتاُ وا »  لذا کنندمینبود او را جدا انن سویما که  ؛نباشود نُّ

َ
صفتان را  «اْمَتاُ وا»  آندمی 22«اْلَیْوَ  أ

 .جدا کنید

عالم  چهر   آن شودمیا  هم جدا  هاص آنجا دنگر  اما ندمخلو  بود باهمو  نددر انن دنیا صوفتان جدا نبود
ُرُهْم َنْوَ  اْلِقَیاَمِة َعَلی ُوُجوِهِهْم  َو »اسوووت؟  االچهر آخرت چگونوه  نعنی انسوووان  «َلی ُوُجوِهِهْم عَ » .23«َنْحشوووُ

انن وجه ِ لی  وانن وجه جسمانی   وجه ظاهرال انن .سا دمی وجوهی دارد که انن وجه را خود  با اراد  خود
م  آن وجهی شونمیور نحشندارنم  منتها ما با انن وجه م اختیارال در ساختن انن وجهما  و دهدمیخدا به را ما 

در حال ما  .سا دمی ا با عمل و اراد آن وجه را   وجهی اسوت که خود  شوودمیا آن وجه محشوور که بشور ب
  انن وجه درسوووت دهیممیانجا  ی اعمال   وقتیسووواختن همین وجوه باطنی و وجه حقیقی خودمان هسوووتیم

 ا  َیاَمِة َعَلی ُوُجوِهِهْم ُعْمیَوَنْحُشُرُهْم َنْوَ  اْلقِ » ؛کنندمحشور  خواهندمیا  انن دنیا رفتیم  آنجا که  کهوقتی شودمی
ّم  َو  ا  ُبْكم َو  ْعَمی َو » :ندفرمامیبعد  24«ا  صووُ

َ
ْرَتِني أ یر َقاَل َربِّ ِلَم َحشووَ اما در دنیا من بصوویر بود   25«ا  َقْد ُکْنُت َبصووِ

نَ » اننجا اعمی هستم. جوابش چیست؟
ُ
وَلِلَك َنْقَرُءوَن ِکَتاَبُهْم َنْوَ  َنْدُعو ُکلَّ أ

ُ
وِتيَ ِکَتاَبُه ِبَیِمیِنِه َفأ

ُ
اٍس ِبِإَماِمِهْم َفَمْن أ

ْعَمی َو  َت ُنْظَلُموَن َفِتیَل   َو 
َ
براال خود بر زند  اما  ظَلل راکسی وقتی  .امامت است مسولله 26«َمْن َکاَن ِفي َهِذِ  أ

 چهر  کور و کر براال خود سوواخته اسووت. انن نعنی کور اسووت  خود  کورال را انتخاب کرد  اسووت. خود 
َهَداُء َداِر » :فرماندمی هدر  نارت جامع نعنی انن چنین کسووانی. شوواهدان رو  قیامت .اسووت معناال شوواهد شووُ

ا ر هاچهر  هستند که هاآننعنی  ؛شهداال دار الفناء هستند هاآنشهادت در دار دنیا  « اْلَفَناِء َو ُشَفَعاُء َداِر اْلَبَقاِء 

                                                           
 513ص   5ج کافی   .18
 36الرحمن: .19
 35: همان .20
 35: . همان21
 15ن :  .22
ُه َفُهَو اْلُمْهَتِد َو  َو  56 اسراء: .23 ْوِلَیاَء ِمْن ُدوِنِه َو  َمْن َنْهِد اللَّ

َ
َواُهْم  ا  ُصّم  َو  ا  ُبْكم َو  ا  ُعْمیَنْحُشُرُهْم َنْوَ  اْلِقَیاَمِة َعَلی ُوُجوِهِهْم  َمْن ُنْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُهْم أ

ْ
َمأ

َما َخَبْت ِ ْدَناُهْم  ُم ُکلَّ  ا  َسِعیرَجَهنَّ
 همان .24
 531طه:  .25
 65اسراء: .26
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یهم علو وتنت ا مه معصووومین  علیه السووَل  منینؤکه وتنت امیرالم هرکسووی. سووا ندمیدر دار فناال دنیانی 
 [ها شاهد او خواند بود.آن] سیوستگیبا انن سذنرنش و با انن اعَل   السَل  را سذنرفت 

عنی   وتنت ندوتنت را ترجمه کنی دا ر در فوارسوووی بخواهی  فتیم اسوووت؛ سیوسوووتگیبوه معنواال وتنوت 
یوست سعلیهم السَل  هم رو  قیامت نامه ا مه اطهار  ؛سیوسوت دارد  ونندمی نونسوندمیسیوسوتگی.  اهی نامه 

 و هادت استانن معنی ش .ن وتنت را انتخاب کردنمهسوتیم  ماهانی که ان ماها هاآنسیوسوت نامه اعمال  .دارد
 .شودمی ونه شاهد درست انن

 .خواهیم  رفتالله فردا سی شاءادامه بحث را ان

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.


