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 توحيد
   :توحيد تعريف

  
  :توحيد در فرهنگ اسالمي ، معناي بلند و گسترده اي دارد

  .ايمان به يگانگي خداوند: توحيد يعني 
  .كسي كه هوا پرست است ، از مدار توحيد خارج است. نفي هوس ها: توحيد يعني 

كه از مغزهاي بشري برخاسته  يعني خطّ بطالن كشيدن بر تمام افكار التقاطي و رد تمام ايسم ها و مكتب هايي: توحيد
  .است

  .بيگانگان است قطع تمام روابطي كه سبب سلطه وسرپرستي: توحيد يعني 
  .نفي فرمان كسي كه دستورش با دستور خدا هماهنگ نباشد: توحيد يعني 
  .قبول رهبري كساني كه خدا رهبري آنان را امضا كرده است: توحيد يعني 
  .نق نزدن به دستورات خدا، تسليم بودن وبندگي در پيشگاه او: توحيد يعني 
، بت عنوان ، بت مدرك ، بت مقام ، بت مال ، تا هيچ يك از آنها ما سركوبي بت هاي دروني و بيروني : توحيد يعني 

  .را از مدار حقّ و پيروي از راه حقّ باز ندارد
   .خواند رضاي خدا باشد مي  اسكوت فر  به  و آنچه مرا باشد  خدا   مي دارد قيام وا  به  مرا  آنچه: توحيد يعني 

  
  :راه هاي خداشناسي

  :ظم و هماهنگي خداشناسي از راه ن) الف
آيات قرآن نيز  .بهترين و ساده ترين دليل توحيد، نظم و هماهنگي عجيبي است كه بر موجودات جهان حاكم است

  .همواره ما را به شناخت شگفتي هاي طبيعت و تفكّر و تامل در آيات عظمت خداوند دعوت كرده است 
ان ، مقاله هاي يك كتاب وسطرهاي يك نامه بهترين ميان اجزاي يك ساختم نظمبراي همه قابل فهم است كه وجود 

اگر سه نفر نقّاش در كنار هم مشغول كشيدن تصوير يك خروس . دليل بر يكي بودن سازنده ونويسنده آن است
شوند، يكي سر خروس ، ديگري شكم آن و سومي پايش را بكشد، بعد ما اين سه ورقه را از سه نقّاش بگيريم و به 

   .، هرگز نقش سر و شكم و پا كه از سه نقّاش است با يكديگر هماهنگ نخواهد بودهم پيوند دهيم 
تميز  ;شما هنگامي مي توانيد نفس بكشيد كه برگ درختان مسئوليت خود را انجام دهند و آب اقيانوس ها تميز باشد

هستند كه در دريا اين  بودن آب اقيانوس ها به پاكسازي آنها از مردارهاي دريايي بستگي دارد و اين نهنگ ها
  . مشاركت دارند... ونهنگ ها  ،مي دهند، پس در نفس كشيدن ما برگ ها   مسئوليت مهم را انجام

در نظام هستي ، ضعف ها با قدرت ها، حمله ها با دفاعها وخشونت ها با عاطفه ها چنان به هم آميخته اند كه انسان را 
  .را به وجود آورده استمبهوت مي كند و در مجموع، نظام هماهنگي 
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 توحيد
  :آيا تاكنون انديشيده ايد كه  
؟ چگونه پرتاب سنگ هاي بزرگ آسماني با !چگونه ضعف نوزاد با قدرت و حمايت والدين او جبران مي شود 

استقامت فضاي ضخيمي كه در اطراف زمين است جبران و مشتعل مي شود؟ چگونه خشونت و قاطعيت مرد با مهر و 
هم زندگي مي كنند و يكديگر را تعديل مي كنند هماهنگ است ؟ شما دادوستدهاي قهري و طبيعي  عاطفه زن كه با

را كه در آفرينش نهفته است ، مطالعه كنيد تا دريابيد كه چگونه تناسب و هماهنگي دقيقي در آنها به چشم مي 
دفن اموات ومواد زايد چه  اگر زمين سفت وسخت بود، براي كشاورزي وحفر چاه وساختمان سازي و براي. خورد

  ؟!مي كرديم ؟ اگر سست وشل بود، چه مي كرديم 
  . مي بريم يم پي به خالق آندرك مي كنمي بينيم وهستي را  بين اجزا ارتباط پس وقتي ما

  
   :نشانه هاخداشناسي از راه ) ب 

ه ما اعالم نمايد كه اين همه نظم و تا بدين وسيله ب. را تكرار مي كند)) و من آياته ((قرآن در آيات بسياري عبارت 
  .هماهنگي ، هرگز نمي تواند تصادفي به وجود آيد

بديهي است كه اين نشانه ها ما را به . اكنون به ذكر برخي از نشانه هاي الهي در طبيعت و در وجود خود مي پردازيم 
  ) 53/فصلت) (انّه الحقّ حتي يتبين لهم سنريهم اياتنا في االفاق و في انفسهم. (وجود خداوند متعال رهنمون مي گردد

  
   :نشانه هاي خدا در طبيعت -1

   آيا هيچ گاه در مورد كوه ها فكر كرده ايم ؟ كوه ها، آب برف و باران را در خود ذخيره مي كنند، زلزله را مهار
مان و معادنش براي كوه در لطافت هوا نقش دارد، سنگش براي ساخت. مي نمايند، طوفان هاي تند را مهار مي كنند

خورشيد به زمين نور مي رساند و اقيانوس بخار آب را به باالمي فرستد، سپس . رفع نيازهاي بشر استفاده مي شود
ريشه درختان ، مواد غذايي را جذب نموده ، به برگ ها مي رساند، . جاذبه زمين آن را پائين مي كشد و باران مي بارد

       آيا اين هماهنگي ها دليلي بر حكومت يك قدرت . ريشه مي رساند وده ، بهبرگ نيز نور خورشيد را جذب نم
  مدبر نيست ؟  بي نهايت و

  
   :نشانه هاي خدا در آفرينش حيوانات -2

از آنجا كه . مي كند، تناسب وجود دارد بين كف پاي شتر و صحراهاي پر از ريگ و خار كه شتر در آن جا زندگي
        اردك نيز چون . ، داراي گردني بلند و قوي است كه همانند يك اهرم عمل مي كندشتر حيوان باربري است 

  .مي خواهد در آب شنا كند، پر و بالش چرب است تا آب به پوست بدنش نرسد
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 توحيد
  :نشانه هاي خدا در وجود انسان   -3

ه انسان نداديم ؟ اگر در ساختمان آيا ما دو چشم ب) 8/بلد) (الم نجعل له عينين : (قرآن مي فرمايد )چشم ( درخصوص
دوربين هاي . چشم خود دقّت كنيد، به اين نتيجه مي رسيد كه حتّي پيشرفته ترين دوربين ها با آن قابل مقايسه نيست 

دوربين ها مرتّب بايد فيلمشان تعويض شود و چشم نيازي به تعويض فيلم . پيشرفته سنگين هستند و چشم بسيار سبك 
خداوند براي چشم شش نوع وسيله . ها بايد تنظيم شوند و چشم به صورت خودكار تنظيم مي گردددوربين . ندارد

حفاظت قرار داده است ، محافظي در داخل چشم به نام اشك ، از آنجا كه چشم از پيه ، ساخته شده و نگهداري پيه با 
محافظ . سوم پلك ها هستندمحافظ ديگر مژه است ، محافظ . آب شور ممكن است ، اشك چشم نيز شور است 

آخرين محافظ، بيني . چهارم ابروها و محافظ پنجم خطوط پيشاني است كه از ورود عرق به چشم جلوگيري مي كند
. و استخوان هاي اطراف چشم هستند كه چشم را در درون خود چون صدفي قرار داده ، از آن حفاظت مي كنند

نور هماهنگ است و عدسي چشم در برابر نور بيشتر به طور چگونه ساختمان دستگاه عكس برداري چشم با 
       خودكار، تنگ و در نور كمتر باز مي شود و پلك ها و ابروهاي سياه و زيبا نور را تعديل مي كند و به دستگاه 
     مي رساند؟ چگونه چشم با آب شور و دهان با آب شيرين مخلوط و مزه آب ها با ساختمان دهان و چشم تطبيق

هم در چشيدن مزه و طعم غذا و هم در بلعيدن آن ، . عضو كوچكي كه وظايف بزرگي به عهده دارد. زبان . مي كند
انسان را كمك مي كند و باالتر از همه نقش آن در سخن گفتن است كه با گردش دقيق خود، حروف و صداهاي 

ما ! اي انسان : قرآن مي فرمايد. لب ها. ي كندمختلف را ايجاد كرده و با سرعت مناسب ، كلمات و جمالت را ادا م
       بين دو لب ، دهان قرار دارد و ما انسان ها از طريق دهان مي مكيم ، مي آشاميم و . به تو يك جفت لب داديم 

راستي اگر طرّاحي اين همه كار با . مي زنيم    نفس مي كشيم ، گازگربنيك خارج مي كنيم و حرف . مي خوريم 
؟ شايد سر ما را پر از سوراخ و دودكش مي كردند تا بتوانيم كارهاي مذكور را !سان ما بود چه مي كردندكارشنا

غبار هوا را مي گيرد، هواي سرد را گرم هواي خشك  ;بيني در يك نفس كشيدن سه كار مي كند. بيني ! انجام دهيم 
هماهنگي موجود بين گوش و امواج نشانگر . گوش . را مرطوب مي كند، در غير اين صورت ريه آزرده مي گرديد

شير . چين وچروك گوش ما را در شناخت جهت صدا ياري مي دهد. آن است كه خالق گوش و امواج يكي است 
خالق كودك و خالق شير در سينه مادر يكي است ، چون به تناسب پيدا شدن نوزاد شير هم در پستان مادر به . مادر

   نوزاد با دو دست مادر، حمايت . شير، روي سينه مادر و زير دو چشم مادر قرار دارد جايگاه و منبع. وجود مي آيد
مي شود، كودك بر روي قلب مادر قرار مي گيرد و با آهنگ قلب مادر كه مدتي نيز در رحم او با آن مانوس بوده ، 

صافي ، استفاده مي شود، به  شير مادر از توليد به مصرف است ، بدون هيچ گونه سر شيشه و قيف و. شير مي مكد
و باالخره ، چنانچه . گرم كردن و سرد كردن نياز ندارد و تمام ويتامين هاي مورد نياز كودك در آن ذخيره شده است
  اگر سر انسان بزرگ . در بدن انسان فقط استخوان رشد مي كرد، ولي عضالت رشد نمي كردند، چه پيش مي آمد
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 توحيد
؟ اگر چانه ثابت بود و سر متحرك ، آيا غذا خوردن و صحبت !رد چه مي شدمي شد ولي گردن او رشد نمي ك

كردن براحتي االن ميسر بود؟ اگر آب دهان زياد توليد مي شد، مرتّب چكّه مي كرد و اگر توليد آن كم مي شد، به 
البتّه همان . ي اوست آري ، هستي و نظم حاكم بر آن نشانه روشني بر وجود خدا و يكتاي. تامين آب دهان نياز داشتيم

گونه كه تفكّر در هستي و عجايب خلقت خويش ، هر انسان با انصافي را به وجود خدا رهنمون مي گردد، ذكر و ياد 
مردم : كه فرمود) ع(نعمت هاي بي شمار الهي نيز انسان را عاشق خدا مي كند و اين سخن خداست به حضرت موسي 

گاهي نبودن برخي نعمت . نعمت هاي مرا براي آنها بازگو كن: ونه ؟ فرمودچگ: پرسيد) ع(را عاشق من كن ، موسي 
ها نعمتي به حساب مي آيد، مثال اگر نوزاد از نعمت عقل برخوردار بود، هنگامي كه مادر براي نظافت او قنداقه اش 

، داغشدن گاهي تلخي ها عامل رشد وهوشياري است ، بعضي اوقات . را باز مي كرد، نوزاد خجالت مي كشيد
البتّه علم ما نسبت به جهل ما همچون . زيرپاي انسان موجب مي گردد كه او حركت كند و االّ سر جاي خود مي ماند

قطره اي در درياست ، زيرا در جهان ميليون ها اسرار شگفت وجود دارد كه هنوز علم انسان به آنها نرسيده و حقايق 
چرا نماز صبح : اندن چند كلمه درس مغرور شده بود، به من گفت روزي جواني كه با خو. آن راكشف نكرده است
نمي دانم ، حتما دليلي دارد ولي الزم نيست دليل تمام دستورات خدا براي ما آن هم همين : دو ركعت است ؟ گفتم 

مثال . اشيم اساسا گاهي دستور فقط جنبه تعبدي و اطاعت دارد و براي اين است كه ما تسليم حقّ ب. امروز روشن باشد
انتخاب اين عدد تنها براي آن است كه ببينيم چه كسي : ماموران جهنّم نوزده نفرند، سپس مي فرمايد: قرآن مي فرمايد

قبله مسلمانان عوض : مي خوانيم   يا در جاي ديگر قرآن) 30/مدثر. (اعتراض مي كند كه چرا الاقل بيست نفر نيستند
و ما . (ا شدن قبله دنباله رو پيامبرند و چه كساني بهانه جويي مي كنند و نق مي زنندشد تا ببينيم چه افرادي در جابه ج

  )143/بقره() جعلنا القبلة الّتي كنت عليها االّ لنعلم من يتّبع الرّسول ممن ينقلب علي عقبيه 
اه ما چقدر فداكاري مگر در قرآن نيامده كه فرمان ذبح اسماعيل به پدرش حضرت ابراهيم داده شد،تا ببينيم كه در ر

همان گونه كه در عالم ماده يك سري فورمول هايي است كه اگر : سپس به آن جوان گفتم) 105/صافات(مي كند؟
در آنها دقّت نشود، نتيجه مطلوب گرفته نمي شود، در عالم معنويات نيز ممكن است براي رشد وسعادت ابدي ما 

در فاصله صد : اگر به شما گفتند. ا مراعات نكنيم به نتيجه نمي رسيمفرمول هايي وجود داشته باشد كه اگر آنها ر
قدمي گنج است ، شما اگر صد وده قدم برويد، هر چه هم زمين را بشكافيد چيزي پيدا نمي كنيد، بايد مراعات همان 

با آن محلّ يا در شماره گيري تلفن ، اگر يك شماره كم و زياد شود، . مقدار بشود كه به ما دستور داده شده است
كليد در منزل ، يا سويچ ماشين ، اگر يك دندانه آن كم و زياد يا . شهري كه منظور شماست تماس برقرار نمي شود

نمي توانيم به همه  ما نيز جز از راه تسليم در برابر وحي ،. ناقص باشد، در باز نمي شود و ماشين روشن نمي گردد
   .كماالت برسيم
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 توحيد
   :آفرينش جبران كمبودها در) ج

مثال وقتي كه . يكي از راه هاي خداشناسي، دقّت در اين مطلب است كه خداوند چگونه كمبودها را جبران مي كند
مي گردد، خداوند بدن را به گونه اي آفريده كه با خوردن آب و      بدن انسان زخم مي شود و خون از آن خارج

باران  . مي نمايد    بدن ضعيف شده در اثر بيماري را تقويت غذا، خون سازي مي كند، استخوان شكسته را ترميم و
آب هاي آلوده وكثيف به زمين فرو مي . مي سازد    آلودگي ها وگرد وغبارها را مي زدايد وهوا را با صفا ولطيف

             رود وخاك همانند اسيدي كه پشم را مي سوزاند، ميكروب ها را از بين مي برد ومجددا از زمين آب زالل
ضعف كودك ، با . برگ درختان ، اكسيژن مصرف شده توسط انسان ها وحيوانات را جايگزين مي كند. مي جوشد

   .مصيبت ها با فراموشي ، سبك و قابل تحمل مي شود. حمايت و محبت مادر جبران مي شود
  
  :خداشناسي از راه فرض خالف ) د

بدين معنا كه ما در اطراف خود با . يافت مي شود، فرض خالف است يكي ديگر از راه هاي خداشناسي كه در قرآن 
واقعيت هاي زيادي مواجه هستيم ، اكنون زمان و مكاني را تصور كنيم كه اين واقعيت ها وجود نداشته باشد، در آن 

و روز را به صورت چه چيزي اتفاق مي افتد و ما بايد چه كنيم ؟ حركت زمين ، به گونه اي تنظيم شده است كه شب 
ان جعل اللّه (در چنين وضعيتي ما چه مي كرديم ؟ . وجود مي آورد، حال زماني را تصور كنيد كه هميشه شب باشد

واالرض فرشناها (هم اكنون زمين در زير پاي انسان مانند گهواره اي آرام است ، ) 71/قصص) (عليكم الليل سرمدا
مي توانستند بر روي آن راه  ر با شدت در حال حركت بود آيا افرادفرض كنيد اگ) 49/ذاريات) (فنعم الماهدون 

اكنون با حفر قنات و چاه به آب گوارا مي رسيم ، اگر ) 9/سبأ) (لونشأ نخسف بهم االرض (بروند وزندگي كنند؟ 
 )30/ملك) (ان اصبح ماوكم غورا(آب ، به اعماق زمين فرو رود چه كسي براي ما آب فراهم خواهد ساخت ؟ 

شما ) 70/واقعه) (لو نشأ جعلناه اجاجا(مي كنيم ؟  اكنون آب شيرين در دسترس ماست ، اگر آبها تلخ و شور شود چه
اگر ) 65/واقعه) (لو نشأ لجعلناه حطاما. (درختان را سبز و خرّم مي بينيد، اگر همه آنها هيزم خشك بودند چه مي شد

  ؟!زل خود را فراموش كنيم چه خواهيم كردما حافظه خود را از دست بدهيم و حتّي نشاني من
   
   :خداشناسي از راه مقايسه) ه

  :خداوند در قرآن ، پس از بيان نمونه هايي از آفرينش الهي مي فرمايد
قل من ينجيكم من ظلمات البرّ و (؟ !اين آفريده خداست ، شما هم به من نشان دهيد كه غير خدا چه آفريده اند 

أمن يجيب المضطرّ اذا دعاه و (كسي شما را از تاريكي هاي خشكي و دريا نجات مي دهد؟ چه ) 63/انعام) (البحر
آيا با خدا معبودي ...) اله مع اللّه (ّچه كسي افراد گرفتار و درمانده را جواب مي دهد؟ ) 66/نحل) (ءيكشف السو

بذر را كشت مي كنيد يا ما آن را كشت  آيا شما دانه هاي) 64/واقعه) (انتم تزرعونه ام نحن الزارعون (ّديگر است ؟ 
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 توحيد
؟ تو مي تواني از خاك خشت ، !تو از خاك چه چيزي مي تواني بيافريني و به وجود آوري ! مي كنيم ؟ اي انسان 

و باالتر از . خلق مي كند... آجر و يا سراميك بسازي ، اما خداوند از خاك صدها نوع گل ، ميوه ، درخت و برگ و
  ) 14/مومنون) (فتبارك اللّه احسن الخالقين . (سان مي آفريندهمه او از خاك ان

  :سوال
  راه هاي خداشناسي چيست؟  -1
  .يكي از راه هاي خداشناسي را توضيح دهيد -2
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 عدل
  چرا عدل از اصول است؟

چرا تنها عدل از اصول دين  -... يت، علم واز قبيل رحمت، حكمت، قدرت، خالق -با اينكه خدا صفات زيادى دارد 
  شمرده شده است؟

  .ريشه سياسى اين انتخاب، هم ريشه تاريخى دارد و هم: پاسخ
عادل بودن  -فرقه اشعرى  -آن گاه كه گروه كوچكى از مسلمانان . گردد ريشه تاريخى آن به قرون اوليه اسالم بر مى 

كارى كه خدا خواست و انجام داد همان درست است، گرچه از نظر عقل از هر : گفتند دانستند و مى خدا را الزم نمى
عليه السالم را  اگر خداوند اميرمؤمنان على: گفتند مثالً مى! كارهايى باشد كه مسلّماً قبيح و زشت و ستم محسوب شود

پذيريم و طبق منطق عقل و  ولى ما اين منطق را نمى. را به بهشت ببرد مانعى ندارد -ابن ملجم  -به دوزخ و قاتل او 
البتّه خدا . زند گوييم تمام كارهاى خدا حكيمانه است و هرگز كارى كه ظلم و قبيح باشد از او سر نمى آيات قرآن مى

كند؛ چنانكه ما قدرت داريم چشم خود را كور كنيم ولى چنين  بر هر كارى قدرت دارد، اما كار خالف حكمت نمى
مانه نيست، پس استفاده از قدرت مربوط به آن است كه عمل با عدل وحكمت و كنيم چون اين عمل، حكي نمى
خدايى كه وعده داده است مؤمنان را به بهشت و فاسقان را به دوزخ ببرد اكنون اگر . هاى قبلى هماهنگ باشد وعده

خدا : گوييم ما كه مى. كند شود واين عمل، قبيح است و هرگز خداوند كار زشت نمى خالف كند، خلف وعده مى
شود قدرت در جاى مناسب به كار  ايم بلكه اين حكمت است كه موجب مى كند قدرت او را محدود نكرده ظلم نمى

گردد، آنها براى آن كه با اعتراضات و  عباس برمى اميه و بنى و اما ريشه سياسى آن به دوران بنى. گرفته شود
كردند كه همه چيز به خواست خداست و كسى حقّ ندارد در  ىهاى مردمى مواجه نشوند، اين گونه تبليغ م شورش

ايم به خواست خدا بوده و كسى حقّ اعتراض ندارد، زيرا آنچه بر جهان  اگر ما حاكم شده. برابر اراده خدا حرفى بزند
حاكم است جبر است و انسان هيچ اختيارى ندارد و اين جبر مورد رضايت خداست و چون رضاى خدا در آن است 

اميه و استمرار حكومت و  در واقع اين نظريه پشتوانه سياسى خوبى براى بنى. س هركارى كه او انجام دهد عدل استپ
  .رياستشان بود

   
  عدل و قسط

هايى نيز با هم دارند و موارد  روند اما تفاوت هرچند عدل وقسط معموالً در كنار يكديگر ويا به جاى يكديگر بكار مى
گاهى قسط را در . رود و قسط در برابر تبعيض گاهى عدل در برابر ظلم به كار مى. كنند يدا مىكاربرد متفاوتى پ

گاهى عدل در مورد . برند، اما عدل اعم از تقسيم عادالنه و هر كار عادالنه ديگر است تقسيم عادالنه به كار مى
  .رود و قسط در مقام تقسيم حقوق حكومت وقضاوت به كار مى
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 عدل
  لمهاى ظ ريشه

فهميم كه ستم، بد  كنيم و مى ها و بدى ها را درك مى اى كه خدا به ما عنايت كرده، خوبى ما با نيروى عقل و انديشه
هايى را كه در  كند و ظلم و ستم در او نيست زيرا تمام ظلم و ستم و عدالت خوب است و معتقديم خدا كار قبيح نمى

  :گيرد چشمه مىكنيم از يكى ازمنابع زير سر انسان مشاهده مى
  
داند نژاد سفيد و سياه با هم فرقى ندارد، به خيال  گاهى جهل و نادانى ريشه ظلم است، مثالً كسى كه نمى :جهل -1 

بنابراين انسان ممكن است با . كند، ريشه اين ظلم، ناآگاهى يا خودخواهى است برترى، به سياه پوست ظلم مى
اش جز ظلم نيست ولى از خدايى كه جهل  به كارهايى دست بزند كه نتيجه ها ها و نادانى هاى پوچ و كج فهمى گمان

  نهايت است چگونه ممكن است ظلم سر زند؟ در او راه ندارد و علم او بى
  
ترسدكه  افتد ومى گاهى انگيزه ظلم ترس است، مثل اينكه يك قدرتى از قدرت رقيب خود به وحشت مى: ترس -2

هاى قدرت خود و  ها براى تحكيم پايه كند و يا طاغوت وبراى پيشگيرى، به او ظلم مىاگر حمله نكند به او حمله شود 
  شوند؛ اما مگر خدا رقيبى دارد يا به تحكيم قدرت نياز دارد؟ تسلّط بر آزاديخواهان به زور و ظلم متوسل مى

كسى را وادار كند كه به عمل گاهى عامل ظلم، نياز است، نيازهاى مادى يا روانى كه ممكن است : نياز و كمبود -3
  .زشتى دست زند و بر ديگرى ستم كند

  
ها به خاطر خباثت درونى افراد است؛ بعضى ساديسم دارند و از رنج دادن ديگران  برخى ظلم :خباثت درونى -4 

  .برند يا رنج كشيدن آنان لذّت مى
  
ها و يا  او بر اثر ظلم ديگران و يا شكست. اردپردازد چون عقده د گاهى فردى به اذيت و آزار ديگران مى:عقده – 5 

خواهد انتقام بگيرد وخود را  كند وبدين وسيله مى به دليل برآورده نشدن انتظارات و توقّعاتش به ديگران ستم مى
يابيد تا كسى بتواند تصور كند انگيزه  هاى ظلم آشنا شديد كداميك را در خدا مى اكنون كه با ريشه. آرامش دهد

به ) 40/نساء(» انّ اللّه اليظلم النّاس شيئا«كند،  اى ظلم نمى ر خداوند وجود داشته باشد؟ در حالى كه خداوند ذرهظلم د
حتّى به اندازه رشته باريكى كه در وسط هسته خرما قرار ) 42/كهف(» و اليظلم ربك احدا«كند،  هيچ كس ظلم نمى

كند، حتّى اراده ظلم نسبت به هيچ  خداوند نه تنها به احدى ظلم نمى) 71/اسراء(» ال يظلمون فتيال«. كند دارد ظلم نمى
انّ اللّه يأمر «دهد،  خدايى كه به ما فرمان عدالت مى) 8/آل عمران(» و ما اللّه يريد ظلماً للعالمين«. موجودى ندارد

و لطف مطلق  چگونه ممكن است خود ظلم كند؟ او كه علم مطلق، حكمت مطلق) 90/نحل(» بالعدل و االحسان
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برد دستور دهد كه دشمنى ها  است، چگونه ممكن است به انسان ضعيف كه در طوفان غرائز سركش به سر مى

ولى ) 8/مائده(» و اليجرمنّكم شنئان قوم على أالّ تعدلوا«دارد موجب بى عدالتى او نشود،  هايى كه از قومى وناراحتى
  !اى نيست ظلم كند؟ يزهخود با آن قدرت بى نهايت كه تحت تأثير هيچ غر

  
  هميشه عدل به معناى مساوات نيست: اولنكته 

توجه به اين نكته ضرورى است كه عدل در همه جا و هميشه به معناى مساوات و برابرى نيست؛ اگر معلّم به همه 
ى كه درس ظلم به دانش آموزان. نمره مساوى دهد ظلم است -بدون در نظر گرفتن مقدار استحقاق آنان  -شاگردان 
. اگر پزشك بدون در نظر گرفتن حال بيماران به همه آنان از يك دارو و به مقدار مساوى بدهد ظلم است. اند خوانده

ها غير از تبعيض  عدالت پزشك و معلّم دراين دو مثال، در آن است كه نمره و داروى متفاوت بدهند و اين تفاوت
بنابراين هرگونه نابرابرى . بازى نيست، بلكه حكيمانه است نور چشم ها بر اساس توصيه و سفارش و است، اين تفاوت

   .و تفاوت تا از مدار حكمت بيرون نرود، ظلم نخواهد بود
  

  حقوق جامعه بر حقوق فرد اولويت دارد: دومنكته 
خيابان در  وجود اين. دهد فرض كنيد دولت اسالمى به خاطر نياز منطقه و رفاه عمومى، دستور احداث خيابانى را مى

شود  اى خراب مى ارتباط با نيازها و تراكم جمعيت و وسايل نقليه ضرورت دارد ولى در احداث هر خيابانى خانه عده
در اينجا به خاطر رنج . و آنان تا پول خانه را از دولت بگيرند و خانه ديگرى تهيه كنند، بايد زحماتى را متحمل شوند

و رفاه مردم را ناديده گرفت، در اسالم با همه اهميتى كه مالكيت و حقوق فرد دارد،  چند نفر نبايد اساس نياز ملّت
كسانى كه : فرمايد عليه السالم به مالك اشتر مى اميرمؤمنان على. حقوق اجتماع بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

ز منكر اگر به عمل خود ادامه دادند با اند احضار كن و پس از موعظه و نهى ا اموال مورد نياز مردم را احتكار كرده
. عمل احتكار گرچه به نفع فرد است ولى براى اجتماع ضرر دارد: فرمايد سپس مى. آنها با شدت و خشونت رفتار كن

در اداره حكومت، توجه تو به رفاه و رضاى عموم باشد گرچه به : فرمايد در جاى ديگر مى) 53نامه /نهج ابالغه(
   .واص تمام شودقيمت ناراحتى خ

  
  علم و آگاهى ما محدود است: سومنكته 

دانيم كه براى ما مايه شرّ  پنداريم كه خير ما در آنهاست و گاهى چيزى را خير مى در بسيارى مواقع چيزهايى را شرّ مى
  . است
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: گفتند ند، مىكرد وقتى كه مردم به زرق و برق و تشريفات و تجمالت قارون نگاه مى: در ماجراى قارون آمده است

چندى بعد كه سرنوشت تلخ او را ! برد عجب لذّتى مى! خوشا به حال او! داشتيم اى كاش آنچه قارون داشت ما هم مى
  ) 82-79/قصص. (خوب شد كه ما مثل قارون نبوديم: ديدند گفتند

  
 هاى ما عجوالنه است قضاوت: چهارمنكته 

هاى تو اساس درست و صحيحى  ها و گمان بسيارى از خيال! انسان دهد كه اى قرآن در آيات متعدد به ما هشدار مى
ندارد، چه بسيار كارهايى كه به نظر شما بد است و از آنها كراهت داريد ولى در واقع به نفع شماست، و چه بسا 

هاد چيزهايى را كه دوست داريد ولى در واقع براى شما شرّ است، چنانكه شما در تشخيص ابتدايى و سطحى خود، ج
 . دانيد ولى در واقع براى شما خوب است را بد مى

اى برسيم كه معناى آن بر ما  اگر ما كتابى را كه مطالبى عالى و ارزنده دارد مطالعه كنيم و در هر چند سطر به كلمه
شخصى  .مجهول باشد نبايد زود قضاوت كنيم و نسبت ناروا به نويسنده بدهيم، بلكه بايد در فهم خود تجديدنظر كنيم

در منزل سگى داشت، براى خريد از خانه بيرون رفت و كودك شيرخوار خود را تنها گذاشت به اميد اينكه زود 
گردد، چون بازگشت، سگ با پوزه خونين به استقبالش آمد، با خود فكر كرد كه حتماً سگ به كودك حمله  برمى

خود به سگ شليك كرد و با شتاب به درون خانه دويد، كرده و او را دريده است، در حالى كه عصبانى بود با اسلحه 
كه در خارج شهر  -ماجرا از اين قرار بود كه گرگى به خانه آنان . كرد مواجه شد اى كه تصورش را نمى اما با صحنه
كند، سگ از كودك حمايت كرده با تالش  آيد و به كودك حمله مى ها مى وارد شده و به داخل اطاق -قرار داشت 

گردد، اما قضاوت عجوالنه صاحبخانه  راند و خود، خون آلود مى اد و با چنگ و دندان گرگ را به عقب مىزي
صاحبخانه از كار خود پشيمان شد و به سوى سگ آمد تا شايد ! موجب شد كه به جاى سپاسگزارى، سگ را بكشد

هاى  به چشم: گويد مى. يمانى سودى نداشتاو را از مرگ برهاند ولى كار از كار گذشته و سگ از بين رفته بود و پش
چقدر عجولى و ! هاى باز اين سگ با گوش دل شنيدم كه اى انسان سگ كه باز بود نگاه كردم و اين فرياد را از چشم

اى  او پس از اين جريان تأسف آور مقاله! چرا به درون خانه نرفته و خبر نگرفته مرا كشتى؟! كنى؟ چه زود قضاوت مى
   »!كنى اى انسان چه زود قضاوت مى«عنوان نوشت با 

  
  قضاوت مقطعى ممنوع: پنجمنكته 

قضاوت كردن ما نبايد با توجه به يك زمان خاص صورت پذيرد، مثالً جيغ و داد كودك در هنگام آمپول زدن نبايد 
اشته باشيم، آنگاه هاى قبلى كودك و سالمتى بعدى او را در نظر د مبناى قضاوت ما باشد، بلكه ما بايد دردكشيدن

دار بودن و  بچگى و لذت بچه قضاوت كنيم و يا فقط درد و رنج هنگام زايمان يك زن را در نظر نگيريم بلكه رنج بى
پس گذشته، حال و آينده را بايد باهم ديد، دنيا و آخرت را . نتايج بعدى آن را در نظر بگيريم، آنگاه قضاوت كنيم
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اين : فرمايد دهد و مى روايت داريم خداوند در روز قيامت به افرادى پاداش مى. كرد بايد با هم ديد، آنگاه قضاوت

پاداش براى آن دعايى است كه درخواست كردى ولى مستجاب نكردم، زيرا در آن وقت، مصلحت تو نبود كه 
بازى و  كند كه پدر براى او اسباب كند و مرتّب اصرار مى آرى، گاهى كودكى گريه مى. دعايت مستجاب شود

تو بسيار باباى بدى هستى چون : گويد كشد و مى دهد، بچه بسيار زجر مى خوراكى بخرد، اما پدر پاسخ مثبتى نمى
به جاى چيزهايى كه از من درخواست ! فرزندم: گويد پس از گذشت چند سال پدر مى! هرچه خواستم نخريدى

هايى كه پدر براى آنها اسباب  در اينجا قطعاً همه بچه. ام هنمودى، پس انداز نمودم و مثالً يك قطعه زمين برايت خريد
در امر . خريد اى كاش پدر ما نيز به جاى آن چيزها، چيزى كه مورد نياز واقعى ما بود مى: گويند خريده، مى... بازى و

اى و  ز لحظهدر بحث عدل خدا ني. كنند تا تن سالم بماند گاهى دستى را قطع مى. پزشكى نيز مسأله همين طور است
   .مقطعى قضاوت نكنيم و به تمام جوانب توجه نماييم

  
  از نقش خود غافل نشويم: ششمنكته 

گذاريم و شروع به اشكال  جهت همه را به حساب خدا مى ها غافليم و بى ما از نقش خود در به وجود آوردن ناگوارى
ها  پيش آمد؟ ناگفته پيداست كه بسيارى از ناگوارىاگر تو عادلى پس چرا فالن ناراحتى براى من ! كنيم كه خدايا مى

گيريم،  جلو فساد را با نهى از منكر نمى. شويم كنيم، به بيمارى دچار مى به دست خود ماست، مراعات بهداشت نمى
مواظب بچه خود نيستيم، در آب حوض غرق . ماند اثر مى شوند و ديگر دعا و فرياد ما هم بى اشرار بر ما مسلّط مى

در انتخاب . درس نخوانديم، مردود شديم، سعى و تالش نكرديم، پيشرفت نداشتيم. كنيم شود و ما داد و فرياد مى مى
مقرّرات راهنمايى و رانندگى را . در انتخاب دوست دقّت نكرديم، معتاد شديم. كشيم همسر دقّت نكرديم، زجر مى

در حالت مستى آميزش انجام . يم، چپ كرديمخواب آلود پشت فرمان نشست. مراعات نكرديم، تصادف نموديم
شنا نياموختيم، غرق شديم، در همه اين موارد جز خود ما چه كسى مقصر است؟اگر . داديم، بچه ناقص به دنيا آورديم

من حفر بئراً الخيه «: خوانيم در حديث مى. خورد، شايد نتيجه تاب دادن به كار ديگران باشد كار امروز من پيچ مى
  .افتد هركس براى برادرش چاهى را حفر كند، خود در آن مى) 321ص 2ج/بحاراالنوار(» يهاوقع ف

 
  :سوال

  چرا عدل از اصول است؟ -1
  چيست؟ هاى ظلم ريشه -2
.نكاتي كه در خصوص عدل مطرح است توضيح دهيد -3
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اگر براى آفرينش انسان هدفى وجود . نيستدر جهان بينى الهى نياز انسان به پيامبر، ضرورتى است كه قابل ترديد 
دارد و بايد انسان به سعادت ابدى برسد، بدون داشتن طرحى كامل و جامع، اين هدف عملى نيست و انبيا براى تبيين 

اگر . خواهد و انبيا همان منذران و هشدار دهندگانند اگر انسان خطاكار است، هشدار دهنده مى. اند چنين طرحى آمده
اى هم براى احكام و  ئول است و بايد در دادگاه عدل الهى پاسخگو باشد، ضرورى است كه بيان كنندهانسان مس
اگر الزم است كه انسان خود را بسازد، بايد الگو . اند ها وجود داشته باشد و پيامبران الهى براى اين امر آمده مسئوليت

بايد براى آينده خود فكر كند، بايد كسى هم باشد كه آينده  اگر انسان. و مدل داشته باشد و انبيا الگوى انسان كاملند
اما در جهان بينى مادى كه براى هستى راهى و هدفى معين نشده و انسان هم بدون طرح و . را براى او تشريح كند

مسأله نبوت  بنابراين،. اى به نام نبوت مطرح نيست رود، مسأله نقشه قبلى ساخته شده و پس از چندى رو به نابودى مى
در متن زندگى ما و در خط اصلى قرار دارد، يعنى رسيدن به هدف انسانى و اسالمى كه تنها از يك راه ممكن است؛ 
راهى بدون شك و سهو، آن هم از منبع وحى و علم بى نهايت الهى كه به تمام عوامل سعادت و شقاوت ما آگاهى 

هايى است كه چون در خط انبيا  رافات و جنايات افراد و ملّتاكنون دنياى علم و صنعت شاهد انواع انح. دارد
ها و  آنان حتّى در كنفرانس. سوزانند اند كه مردم را در آن مى اند، با اختراعات و اكتشافات خود، جهنّمى ساخته نبوده

ها شكم  ميليون كنند از حقّ وتوهاى ظالمانه برخوردارند و با وجود جلساتى كه به نام حمايت از مظلوم برگزار مى
كنند و با داشتن انواع وسايل رفاهى باز به مواد  هاى ميلياردى صرف مسابقات تسليحاتى مى گرسنه در جهان بودجه

  . با مشاهده چنين وضعى ترديدى نيست كه انسان به رهبرى معصوم و خطى سالم نيازمند است. برند مخدر پناه مى
  : كنيم يى انبيا، چند مثال ذكر مىتر شدن نياز انسان به راهنما براى روشن

هاى  دانند و در مسير راه هم راه ميزبانى را تصور كنيد كه افرادى را دعوت كرده است؛ مهمانان راه خانه را نمى -1
فرعى و انحرافى وجود دارد و اغفالگران و حيوانات درنده و تاريكى شب هم خطرهاى ديگرى است كه عابران را 

ينجا بر ميزبان است كه شخص دلسوز و آگاهى را با داشتن چراغ و نقشه براى راهنمايى مهمانان در ا. كند تهديد مى
گيرى انسان آفريده و  خداوند تمام جهان را براى بهره. بفرستد، زيرا در غير اين صورت اساس دعوت لغو خواهد بود

شناسيم و يا در  ه اينكه ما راه را نمىهمه ما را براى سعادت ابدى و بندگى خودش دعوت فرموده است، با توجه ب
هاى  ها و تاريكى هاى شيطانى و طاغوت كنيم و در مسير حركت، به خطها و وسوسه انتخاب راه راست اشتباه مى

شويم، در اينجا اگر ميزبان ما كه خداى بزرگ است، رهبرى همچون پيامبر  شرك و جهل و تفرقه وانحراف دچار مى
هايى كه خداوند از ما نموده  اى كامل همچون قرآن، براى هدايت ما نفرستد، دعوت و نقشهبا چراغى همچون معجزه 

گيرد، زيرا هدف از بعثت انبيا حركت انسان به  شود، و هدف نهايى از ارسال پيامبران صورت نمى لغو و بيهوده مى
وسيله و رهبر و در همه اين نيازها  سوى تكامل واقعى است و هر حركتى هم به مبدأ و مقصد و راه نياز دارد و هم به
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ها نابجا به كار  كنيم و هم هدف را و هم وسيله تر است، زيرا اگر رهبر نباشد هم راه را گم مى نياز به رهبر ضرورى

  .رود مى
كنيد و اگر ماشينتان خراب شود آن را در اختيار مكانيك  هرگاه شما مريض شويد، به پزشك مراجعه مى -2 

تر است،  پزشك نسبت به بدن شما و مكانيك نسبت به ماشين از خود شما آگاه: ليل آن هم روشن استگذاريد، د مى
تر است و  ما در انتخاب راه الزم است خود را در اختيار خدا بگذاريم چون خدا هم به ما آگاه. تر نيست گرچه مهربان

اى بخريد بايد همان  را از هر كارخانه شما هر كاال و محصولى: گفت هم شهيد نواب صفوى در مثالى زيبا مى
مهندسى كه سازنده آن است دستور استفاده از كاال را بدهد و ديگران حقّ صادر كردن دستور ندارند و انسان از يك 
كاال و محصول كارخانه كمتر نيست، براى انسان بايد خداوندى دستور دهد كه هم سازنده اوست هم از تمام نيازهاى 

  .ى او آگاه است و هم از مسير ابدى و آينده او با خبر استمادى و معنو
  

  : شناخت انبيا به عنوان يكي از راه هاي معجزه
گويد من از سوى خدا مأمور هدايت شما هستم و با خداى هستى و با قدرت و علم بى نهايت رابطه  كسى كه مى

گفته خود را ثابت كند كه او به راستى پيوند محكمى دارم، بايد كارى كند كه از عهده ديگران بر نيايد و بدين وسيله 
هر يك از انبياى الهى، براى اثبات حقانيت خود معجزه و يا معجزاتى . نامند اين عمل را معجزه مى. با عالم ديگر دارد

  :از جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد. داشتند
  ) 10/سبأ( »و النا له الحديد«. نرم شدن آهن براى حضرت داوود -1 

  ) 36/ص(» فسخّرنا له الريح تجرى بامره«. مسخر شدن باد براى حضرت سليمان -2
  ) 27/قمر(» انّا مرسلوا الناقة فتنة لهم«. بيرون آمدن شتر از كوه براى حضرت صالح -3
  ) 107/اعراف(» فاذا هى ثعبان مبين«. اژدها شدن عصاى حضرت موسى -4
آل (» انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن اهللا«. خلقت پرنده توسط حضرت عيسى - 5

  ) 49/عمران
  

زنند كه  كار انبيا با كار مخترعان و مرتاضان و ساحران و پهلوانان چه فرقى دارد؟ آنان نيز به اعمالى دست مى :سؤال
  شود؟ آيد، چرا به آنها پيامبر گفته نمى از عهده ديگران برنمى

  :خپاس
اند، ولى انبيا، معلم و مرشد و استادى  مرتاضان و مخترعان، دوره و استاد ديده. كار اين افراد در اثر تعليم است -1 

  .اند نديده
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خورد و پهلوانى كه  خوابد يا غذا نمى مرتاضى كه چهل روز نمى. كار اين افراد تمرينى است بر خالف كار انبيا -2 

مردمى كه دور حضرت . اند ها تمرين، اين توانايى را پيدا كرده گيرد، در اثر مدت وزنه سنگينى را بر سر دست مى
صالح جمع شدند و به او گفتند كه اگر تو با قدرت الهى رابطه دارى، اآلن از همين كوه شترى با چنان خصوصياتى 

عالوه بر آنكه . بيرون آورم كم در اثر تمرين، از كوه شترى او نگفت صبر كنيد تا من تمرين كنم و كم. بيرون آور
  .اصوالً چنين كارهاى شگفتى با تمرين هم شدنى نيست

دارد يا  زند يا پهلوانى وزنه برمى اگر ساحرى دست به سحر مى. كار اين افراد غالباً با اهداف مادى توأم است -3 
يا در نهايت، داشتن يك دهد، يا براى جلب نظر مردم است، يا جمع مال يا سرگرمى و  مرتاضى عملى انجام مى

  .آل و هدايت انسان به سوى قدرتى ديگر است اما هدف انبيا، ساختن انسان واال و جامعه ايده. زندگى شيرين
  .اند و هيچ گونه نقطه ضعفى در زندگى وجود ندارد اين افراد امكان سوء سابقه دارند، ولى انبيا معصوم -4 
توانند انجام دهند و جرأت مبارزطلبى  ويند كه اين عمل را ديگران نمىگ ساحر و مرتاض و مخترع، هرگز نمى - 5 

بنابراين ميان . ديگران قادر بر انجام چنين عملى نيستند: كنند ندارند، اما پيامبران، با كمال شهامت و آرامش اعالم مى
ز جهت شخصى كه انجام معجزه انبيا و كارهاى چشم پركن ديگران، هم از نظر نوع عمل و هم از نظر هدف و هم ا

ها و مخترعان با پيامبران  هاى متعددى است كه با كمى توجه هرگز انسان ميان ساحران و مرتاضان و نابغه دهد، فرق مى
   .شود دچار اشتباه نمى

  
  : امتيازات انبيا

اينك . ن ضرورى استها و امتيازاتى دارند كه هم براى معرّفى آنها و هم براى پيشبرد اهدافشا پيامبران الهى ويژگى
  :كنيم برخى از امتيازات آنان را ذكر مى

در بخش راههاى . ترين ابزارى كه در اختيار انبيا بوده، معجزه است يكى از مؤثّرترين و محسوس :معجزه -1
   .شناخت انبيا معجزه را به تفصيل توضيح داديم

د و آنان بدين وسيله با خداوند ارتباط پيدا كرده، شو از امتيازات انبيا اين است كه بر آنها وحى نازل مى: وحى -2
و ما ارسلنا قبلك اال «: قرآن درباره پيامبران پيشين، خطاب به پيامبر اسالم مى فرمايد. كنند پيام الهى را دريافت مى

   .شد و ما قبل از تو نفرستاديم جز مردانى كه به آنها وحى مى) 7/انبياء(» رجاال نوحى اليهم
عالم «: فرمايد قرآن در اين زمينه مى. يكى ديگر از امتيازات انبيا برخوردارى آنها از علم غيب است :علم غيب -3

خداوند به غيب آگاه است و احدى را بر آن ) 27-26/جن(» ...الغيب فاليظهر على غيبه احداً اال من ارتضى من رسول
 .. ..سازد جز كسانى كه پسنديده باشد از قبيل پيامبر و آگاه نمى
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عصمت يعنى در اثر ايمان و شناخت و يقينِ كامل، انسان . هاى ديگر انبيا، عصمت است يكى از ويژگى :عصمت -4

بعضى . داراى روحى شود كه با كمال آزادى و آگاهى هرگز پيرامون گناه نگردد، بلكه در انديشه گناه هم نباشد
كند، در حالى كه شما خواننده عزيز هم در بسيارى از تواند حتى فكر گناه ن كنند كه چگونه انسان مى تعجب مى

زيرا ما در . ايد ايد و نه به فكر انجام آن افتاده اعمال خالف، داراى عصمت هستيد يعنى نه آن خالف را مرتكب شده
ر كرده ايم و اين مسأله از مغز ما عبو حدى از آگاهى هستيم كه عيب و ضرر اين اعمال باورمان آمده؛ يقين پيدا كرده

راستى اگر ما به مقام يقين . به دل نشسته است، در اينجا ديگر علم نيست كه اين يقين است، فكر نيست كه باور است
شود، هرگز در انديشه  زند در قيامت به چه صورتى مجسم مى و باور برسيم وبدانيم اين غيبتى كه امروز از ما سرمى

معلومات ما از مغز ما عبور نكرده و به دل ننشسته، علم است نه يقين و لذا عيب ما اين است كه . غيبت نيز نخواهيم بود
دانيم كه انسانِ مرده به ما كارى ندارد و  همه مى: به يك مثال توجه كنيد. شويم دانيم بد است اما مرتكب مى مى
ما از مغز به دل عبور نكرده، ترسيم شب در اتاقى در كنار او بخوابيم، چرا؟ چون علم  تواند زيانى برساند اما مى نمى

بينيم كه در كنار مرده و در شب تاريك، به تنهايى شب  علم هنوز ايمان و باور و يقين نشده است اما مرده شوى را مى
بنابراين . شوى چيست؟ فرق آن است كه ما علم داريم و او يقين فرق ما و مرده. برد را تا صبح بدون دلهره به پايان مى

  .يمان واقعى، علم عميق و باور و يقين كامل استريشه عصمت، ا
  

  :نشانه يقين
صلى اهللا عليه وآله بعد از خواندن نماز جماعت صبح، رو به مردم كرد و جوانى را مشاهده نمود كه  روزى پيامبر اكرم 

اكنون : گفتجوان . رسول خدا احوال او را پرسيد. هايش در حدقه فرو رفته و موهايش ريخته بود رنگش زرد و چشم
پيامبر از شنيدن كلمه يقين تعجب كرد، نشانه يقين را از جوان . برم كه در خدمت شما هستم در حال يقين به سر مى

هاى آتش را از يك سو و  گويا جهنم و شعله. چنان قيامت را باور دارم كه خواب از من ربوده است: او گفت. پرسيد
و دادگاه عدل خدا و محشر و حضور مردم و خودم را براى محاسبه  هاى فراوانش را از سوى ديگر بهشت و نعمت

هاى يقين را از او شنيد، ادعاى جوان را پذيرفت سپس آن جوان از پيامبر  پيامبر كه نشانه. نمايم اعمال مشاهده مى
ش آمد كه اين خواست كه براى او دعا كند تا در راه خدا شهيد شود پيامبر براى او دعا كرد، پس از چندى جنگى پي

   .جوان در آن شركت نمود و دهمين نفر بود كه در درگيرى بين حق و باطل در راه خدا به درجه شهادت رسيد
  

   چه كنيم به يقين برسيم؟
هر . دانى عمل كن تا به يقين رسى به آنچه از دين مى) 99/حجر(» و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين«: فرمايد قرآن مى

  .گردد تر مى دت كند به يقين نزديكچه انسان بيشتر عبا
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  چرا انبيا از جنس بشر هستند؟: سؤال 
گرفتند، اين بود كه چرا بشر هستند و فرشته نيستند؟ در حالى كه زيبايى امر در  يكى از ايرادهايى كه به انبيا مى: پاسخ 

دانند و  انبيا مسائل و مشكالت ما را نمى شدند كه ها مدعى مى اين است كه انبيا بشر باشند، زيرا اگر بشر نباشند، انسان
ها شهوت و غضب داشته باشند و خود را كنترل كنند تا  انبيا بايد همانند ديگر انسان! دهند مرتب به ما دستور مى
 »قل انّما أنا بشر مثلكم«. به آنها بگو من هم بشرى همانند شما هستم: فرمايد خداوند به پيامبر مى. الگوى ديگران باشند

 ) 110/كهف(

   
  :هاى تبليغى پيامبران ويژگى

  :تبشير و تنذير -1 
تبشير قائد . پيامبران در تبليغ دين خدا هم از شيوه تبشير و اميد دادن استفاده مى كنند و هم از شيوه تنذير و بيم دادن 

سائق كسى است كه  .برد كند وكاروان را به پيش مى قائد كسى است كه جلو كاروان حركت مى. است و تنذير سائق
  .از عقب كاروان حركت مى كند و افراد كاروان را از بازماندن محافظت مى كند

مبلّغ بايد مراقب باشد كه وظيفه او تنذير است و نه تنفير به معناى ايجاد نفرت و فرارى دادن، لذا پيامبراسالم به 
  :فرمود داشت،مى نمايندگانى كه براى تبليغ به اطراف گسيل مى

  ) . 3262حديث/صحيح مسلم(» والتنفّروايسرواوالتعسروا شّرواب« 
   :نترسيدن از ديگران -2

الّذين يبلّغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخشون احداً «: فرمايد قرآن در توصيف آنها مى. ترسند آنها فقط از خدا مى
  .ترسند ى جز خدا نمىآنان كه پيام خدا را ابالغ مى كنند و از احد) 39/احزاب(» االّ اللّه

  :استقامت -3
فاستقم كما «: فرمايد صلى اهللا عليه وآله مى قرآن خطاب به پيامبر اكرم. پيامبران در تبليغ خود استقامت مى ورزند

  .اى، استقامت داشته باش همان گونه كه مأموريت يافته) 112/هود(» اُمرت
  :تذكّر -4 

  ) 21/غاشيه(» فذكّر انّما انت مذكّر«: كنند ، مرتّب به آنها يادآورى مىپيامبران آنچه را كه خير و صالح مردم است
 

  : اخالق پيامبران
تو رهبر ملت و پيامبر ما هستى اولين چيزى كه از خدا خواست : پس از آنكه خداوند به حضرت موسى اعالم كرد 

اى گشاده به  سينه! خدايا) 25/طه(» رب اشرح لى صدرى«: سعه صدر، روح بزرگ و صبر و استقامت و حوصله بود
ها و  ها و كارشكنى ها و ناسزاها و تمسخرها و توهين تواند در برابر سيل تهمت راستى چه قدرتى مى. من مرحمت فرما
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كند،  آرى، آن كشتى كه اين بار سنگين را حمل مى. توقّعات نابجا استقامت كند جز با امداد غيبى خداوند متعال

هيچ پيامبرى براى مردم ) 11/حجر(» وما يأتيهم من رسول االّ كانوا به يستهزون«: فرمايد مىقرآن . كشتى صبر است
) 53/ذاريات(» كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر او مجنون«. نيامد مگر آنكه او را مسخره كردند

به پيامبر عزيز ما حتى نسبت شاعرى و . ندهيچ پيامبرى براى مردم نيامد مگر اينكه به او نسبت سحر يا جنون داد
كرد و  ها را تحمل مى كاهنى نيز دادند، اما به گفته قرآن او داراى خلق عظيم و رأفت و رحمتى خاص بود، همه تلخى

ها و جاذبه اخالق پيامبر  اگر ايثارها، فداكارى. توانست بار سنگين رسالت را به منزل مقصود برساند اگر چنين نبود نمى
گاهى كه ) 159/آل عمران(» ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك«: شدند بود مردم از دور او پراكنده مىن

اين همسر بد : گفتند شدند و مى گرفت اصحاب ناراحت مى پيامبر از سوى بعضى همسران خود مورد توهين قرار مى
من اين نقاط ضعف را در كنار نقاط : فرمود له در پاسخ مىخدا صلى اهللا عليه وآ زبان را از خانه بيرون كنيد اما رسول

كرد، با آنان مشورت  پيامبر صلى اهللا عليه وآله براى مردم استغفار مى. گذرم ها مى گذارم و از توهين قوت آنان مى
ما «: كند ورزيد تا جايى كه خداوند به او خطاب مى نمود، نسبت به آنها مهربان بود، براى هدايت آنان حرص مى مى

و در جاى ديگر پيامبر . ما قرآن را نفرستاديم تا اين قدر خودت را به مشقّت اندازى) 2/طه(» انزلنا عليك القران لتشقى
كنى  گويا خودت را هالك مى) 6/كهف(» فلعلك باخع نفسك«: گويد صلى اهللا عليه وآله را مخاطب قرار داده، مى

  .آورند نمىبه خاطر تأسف بر اينكه چرا مردم ايمان 
   

  : بندگى خدا -1
گذارد، پيامبر اسالم  ترين مقام يا مسئوليت، در تفكر و عمل و شخصيت آنها اثر مى برخالف تمام كسانى كه كوچك

نمود و در  با همه مقامى كه داشت هرگز از مدار بندگى خدا و تواضع نسبت به مؤمنان بيرون نرفت، به اطفال سالم مى
كند بارها  همان گونه كه قرآن نقل مى. تر بود كرد و در جنگ از همه به دشمن نزديك ىخانه و مسافرت كار م

  .، هيچ گونه عقده و استبدادى نداشت»من هم بشرى هستم همچون شما«: گفت مى
  
  : اخالص-2
هلبيت مرا خواهم جز آنكه ا من مزدى از شما نمى: به مردم بگو! اى پيامبر. يكى ديگر از امتيازات انبيا اخالص است 

بيت، اين رهبران معصوم رمز تداوم راه خدا و انبياست و پيروى از آنان به  روشن است كه دوستى اهل. دوست بداريد
عليهم السالم و در جاى ديگر  سود خود مردم است و اگر در يك جا مزد رسالت، پيوند با اهلبيت و رهبران معصوم

كه هرگز ميان راه خدا و راه پيشوايان معصوم جدايى وجود ندارد، انتخاب راه خدا شمرده شده، به خاطر آن است 
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كوتاه سخن آنكه انبيا مزد مادى از مردم . همان گونه كه ميان كتاب خدا و عترت، تا ابد پيوندى ناگسستنى است

  خواستند و انتظارشان انتخاب و تداوم راه آنان بود نمى
  
  : صداقت -3

ها و سؤاالت مخالفان، طبق دستور خدا، با  آنها در برابر برخى درخواست. اشتندانبيا در گفتار و كردار صداقت د
  .دانيم و يا دست ما نيست و خدا مى داند صراحت اعالم مى داشتند كه ما نمى

   
  : انصاف-4
از ابتدا . كردند پيامبران، مخالفان خود را به كشف حقيقت دعوت مى. مكتب انبيا، مكتب انصاف است نه تعصب 
يكى از ما و شما بر » انّا او اياكم لعلى هدى او فى ضالل مبين«: فرمودند گفتند شما باطليد و ما بر حق، بلكه مى مىن

  !حق و ديگرى در گمراهى است
  
  :خيرخواهى -5 
. به معناى نصيحت و خيرخواهى، فراوان استفاده شده است» نصح«در قرآن ، در نقل ماجراى پيامبران، از واژه  

من ) 62/اعراف(» ابلّغكم رساالت ربى و انصح لكم«: فرمود نوح در برابر انواع سخنان ناروا به قوم خود مىحضرت 
   .كنم من خيرخواه شما هستم و شما را نصيحت مى. كنم هاى پروردگارم را به شما ابالغ مى پيام

  
  : زيستى ساده -6
ان الهى بايد با مشكالت توده مردم درگير باشند تا در عمل از آنجا كه بهترين نمونه تبليغ، تبليغ عملى است، پيامبر 

ها در كنار  الگوى تربيت و استقامت مردم قرار گيرند، ولذا پيامبران همچون مردم زندگى عادى داشتند و درناگوارى
نااهل، مسائلى از قبيل گرفتار شدن به دشمن، اذيت شدن از سوى فرزند . چشيدند آنان بودند و مزه مشكالت را مى

همسر مخالف، مرض، فقر، يتيمى، استهزا و ساير مشكالتى كه كم و بيش براى افراد ديگر هست براى آنان نيز بوده 
ما براى انبيا نيز ) 38/رعد(» وجعلنا لهم ازواجاً وذرية«: كنيم است و اينك چند آيه در اين زمينه نقل و ترجمه مى

هنگامى كه پيامبر : خوانيم در تاريخ مى. قرار داديم) ى را به دنبال داردكه قهراً مشكالت(همچون سايرين زن و فرزند 
در نشست . داد كه باال و پائين نداشته باشد نشست، جلسه را به شكل دايره تشكيل مى اسالم در ميان اصحاب خود مى

انست تشخيص تو شد نمى و برخاست و پوشيدن لباس و معاشرت جورى بود كه وقتى يك فرد غريب وارد مسجد مى
نه تنها انبيا كه شاگردان طراز . اين است طرح حكومت اسالمى درباره زندگى رهبر. دهد كدام يك از آنان پيامبرند

رفت و با  امام سجادعليه السالم با كاروان ناشناس به حج مى. اول مكتب آنان و جانشينان آنان نيز همين گونه بودند
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. نه و با افتخار قسمتى از كارهاى حجاج را براى رضاى خدا به عهده بگيردكرد كه داوطلبا مسئول كاروان شرط مى

بدن : شود و حضرت را نشناخت، به ايشان گفت شخصى وارد حمام مى: خوانيم درباره حضرت رضاعليه السالم مى
د طرف او امام امام رضاعليه السالم به راحتى و بدون تكلّف قبول كرد و زمانى كه آن مرد متوجه ش. مرا كيسه بكش

. دارم تا شما را كيسه نكشم دست برنمى: رضا عليه السالم است با كمال شرمندگى عذرخواهى كرد اما حضرت فرمود
آرى، اين است مكتب و فرهنگ ما و روش و سيره رهبران ما، با كمال سربلندى اين الگوها را به سراسر جهان عرضه 

اند و نه  اى به ارمغان آورده زنند، بدانند كه نه چيز تازه خلق و عدالت دم مىكنيم تا اگر جهانيان از تساوى و حقوق  مى
  .الگويى از رهبرانشان براى شعار خود دارند

   
  :صلى اهللا عليه وآله سيره پيامبر اكرم
دا و از قبيل دارابودن علم غيب و داشتن مقام و درجه عصمت و بندگى خ - اى از امتيازات انبيا را  بعد از آنكه گوشه

، اميد بپردازيمبيان كرديم بجاست كه كمى هم درباره سيره شخص رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله  -يقين و امثال آن 
  .است كه آشنايى با زندگى حضرتش درسى براى امت آن بزرگوار باشد

   
  :عبادت پيامبر -1
ست و پس از گرفتن وضو و زدن خا خداصلى اهللا عليه وآله از بستر برمى گذشت رسول چون پاسى از شب مى 

بعضى از . ريخت پرداخت و اشك مى اى به عبادت مى مسواك و تالوت آياتى چند از قرآن كريم، در گوشه
آيا : فرمود ريزى؟ مى تو كه گناهى ندارى چرا اين قدر اشك مى: گفتند ديدند مى همسرانش كه او را به اين حال مى
شبى پيامبر در خانه من بود، نيمه شب، او را نيافتم به سراغش شتافتم، ديدم : يدگو بنده شاكر خدا نباشم؟ام سلمه مى

اى از من مگير،  هرچه نعمت به من داده! خدايا: گويد ريزد و مى ها را بلند كرده، اشك مى در تاريكى ايستاده، دست
اندازه چشم بر هم زدنى مرا به  دشمنم را خشنود مكن، به بالهايى كه مرا از آنها نجات دادى گرفتارم مكن، حتى به

. نياز نيست هيچ كس از خدا بى: فرمود! اى به او گفتم پدر و مادرم فدايت شوند، شما كه بخشوده شده. خود وامگذار
  ) 217ص 16ج/بحاراالنوار. (حضرت يونس آنى به خودش واگذار شد، در شكم ماهى زندانى شد

  :زهد پيامبر -2
. لباسى براى من تهيه كن: عليه وآله دوازده درهم به حضرت على عليه السالم داد و فرمود روزى پيامبر اكرم صلى اهللا 

پيامبر . على عليه السالم به بازار رفت و لباسى به همان قيمت تهيه كرد و خدمت رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله آورد
عليه  حضرت على. حاضر است لباس را به او برگرداناگر فروشنده . ترى بود بهتر بود تر يا ساده اگر لباس ارزان: فرمود

خداصلى اهللا عليه  رسول. السالم لباس را برگرداند و پول را پس گرفت و خدمت پيامبر صلى اهللا عليه وآله برگشت
. كند، از حالش جويا شدند وآله با على عليه السالم به سوى بازار راه افتادند، در راه كنيزى را ديدند كه گريه مى
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. ترسم كه به خانه برگردم ام و اكنون مى اند ولى پول را گم كرده چهار درهم پول براى خريد جنس به من داده: گفت

پيامبر صلى اهللا عليه وآله چهار درهم از دوازده درهم را به او داد و آنگاه به بازار رفتند وپيراهنى به قيمت چهار درهم 
. د، لباس را به او بخشيدند و دوباره به بازار برگشته و پيراهن ديگرى خريدنداى را ديدن هنگام بازگشت برهنه. خريدند

چون برگشتن به خانه طول كشيده : گويد در راه بازگشت به منزل دوباره همان كنيز را ديدند كه ناراحت است و مى
انه به احترام تشريف فرمايى پيامبر صلى اهللا عليه وآله همراه كنيز به منزل صاحبش رفت، صاحب خ. ترسم مرا بزنند مى

چه دوازده درهم با : رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله فرمود. پيامبر صلى اهللا عليه وآله كنيز را بخشيد و او را آزاد نمود
 ) 215ص 16ج/بحاراالنوار. (بركتى كه دو برهنه را پوشاند و يك نفر را آزاد كرد

  
   : مشورت با مردم -3

خدا فرمان مخصوصى صادر نشده و كار به خود امت و مشورت با آنان واگذار شده بود، در كارهايى كه از طرف 
در جنگ . داشت كرد و حتى در مواردى رأى ديگران را بر نظر خود مقدم مى گاه و بيگاه پيامبر با مردم مشورت مى

ينه بيرون بروند يا در خود مدينه احد پيامبرصلى اهللا عليه وآله شورايى تشكيل داد ودرباره اينكه براى جنگيدن از مد
ولى اكثر . اى ديگر سنگربندى در مدينه بود نظر شخص پيامبر صلى اهللا عليه وآله و عده. سنگر بگيرند مشورت نمود

اهللا صلى اهللا عليه وآله  يا رسول: هايى كه از ياران پيامبر بودند به بيرون رفتن از مدينه تمايل نشان دادند و گفتند جوان
در اينجا پيامبر صلى اهللا عليه وآله رأى . تابع شما هستيم ولى چون از ما نظر خواستيد عقيده ما بيرون رفتن استما 

  . جوانان پرشور و مؤمن را بر رأى ديگران و حتى بر رأى خود مقدم داشت و سالح برداشت و عازم جبهه نبرد شد
  
   : همگام با ياران -4

عليه وآله با اصحاب داشتند هنگام تهيه غذا هر يك از آنان كارى را قبول كردند، خداصلى اهللا  در سفرى كه رسول
پيامبر صلى اهللا عليه وآله هم هيزم جمع كردن را بر عهده گرفت و هرچه اصحاب خواستند از كار پيامبر صلى اهللا عليه 

از شتر پياده شدند و براى بستن آن به در مورد ديگرى كه پيامبر صلى اهللا عليه وآله . وآله جلوگيرى نمايند نپذيرفت
رفتند اصحاب آمدند تا شتر را از پيامبر صلى اهللا عليه وآله بگيرند و افسار آن را ببندند اما پيامبر نپذيرفت  اى مى گوشه

   .سعى كنيد كار خود را به ديگران واگذار نكنيد: و فرمود
  
  :وفاى پيامبر -5
  .كرديم حضرت محمد صلى اهللا عليه وآله با هم چوپانى مىپيش از بعثت، من و : گويد عمار مى 

حضرت محمد . يك روز به او پيشنهاد كردم كه فالن منطقه چراگاه خوبى براى گوسفندان است فردا به آنجا برويم
است ولى من فردا به آنجا رفتم و ديدم پيامبر صلى اهللا عليه وآله قبل از من به آنجا آمده . صلى اهللا عليه وآله پذيرفت
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چون وعده من با تو اين : گذارى گوسفندان بچرند؟ فرمود پرسيدم چرا نمى. دارد گوسفندان خود را از چريدن بازمى

  .بود كه با هم شروع كنيم، نخواستم قبل از تو گوسفندان من از اين چراگاه استفاده كنند
  
  :صداقت پيامبر -6 
راهيم نام داشت و در كودكى از دنيا رفت، اندكى پس از مرگ او يكى از فرزندان پيامبر صلى اهللا عليه وآله اب 

ولى پيامبر صلى اهللا عليه . خورشيد گرفت، مردم گمان كردند كه اين خورشيد گرفتگى به خاطر فوت ابراهيم است
را از  او بدين وسيله مردم. گرفتن خورشيد به خاطر مرگ فرزندم نبوده است: وآله فوراً مردم را جمع نمود و فرمود

هدف وسيله را توجيه «در حالى كه اگر هر سياستمدارى بود با شعار . گرايى و عالقه نابجا حفظ نمود جهل و خرافه
  .ستود كرد و عالقه نارواى آنان را مى از اين تصور و فكر غلط مردم سوء استفاده مى» كند مى

   
  : مهربانى با كودكان -7
پيامبر صلى اهللا عليه وآله آوردند، نوزاد دامن حضرت را نجس كرد، مادر  نوزادى را براى دعا يا نامگذارى نزد 

شويم اما فرياد  آزادش بگذاريد، من لباس خود را مى: كودك و اطرافيان به شدت ناراحت شدند، اما پيامبر فرمود
فر طيار را بر بعد از جنگ موته، در حالى كه فرزندان جع. شود كه اين كودك بى گناه بترسد زدن شما باعث مى

سپس وارد مسجد شد و باالى منبر قرار گرفت و در حالى . مركب خود سوار نموده بود به استقبال سپاه اسالم رفت 
پس از آن نيز آنها را روى زانوى خود . هاى منبر بودند، در فضيلت جعفر سخنرانى فرمود كه فرزندان جعفر روى پلّه

پيامبر دو ركعت آخر : عليه السالم فرمود امام صادق) 68ص 3ج/سير حلبي. (نشاند و دست نوازش بر سرشان كشيد
: يا رسول اهللا چه كارى پيش آمده است؟ فرمودند: مردم پرسيدند. نماز ظهر را بدون انجام مستحبات، به سرعت خواند

بعد از . ل دادروزى پيامبر يكى از سجده هايش را خيلى طو) 48ص 6ج/كافي. (مگر شيون و گريه كودك را نشنيديد
خير، فرزندم حسن، در حال سجده بر : فرمودند. گمان كرديم وحى نازل شده است! يا رسول اهللا: نماز برخى گفتند

عليهما السالم برپيامبرصلى اهللا عليه وآله وارد  هرگاه حسن وحسين. ام فرود آيد دوشم سوار شد، صبر كردم او از شانه
 43ج/بحارالنوار. (كرد گرفت وبردوش خود سوار مى نان را در آغوش مىخاست وآ شدند، حضرت از جا برمى مى
  ) 285ص

  
  صفات ديگرى از پيامبر -8
زد،  خوابيد، كفش و لباس خود را وصله مى صلى اهللا عليه وآله روى فرش ساده و حصير مى رسول گرامى اسالم 

هاى خود را به خانه  رفت و نيازمندى به بازار مى نمود، شخصاً شد با تبسم يا عفو برخورد مى گاهى كه به او توهين مى
سالها در خانه پيامبر صلى اهللا عليه وآله بودم و هرگز از : گويد مى» اَنس«. آورد و در كارهاى خانه كمك مى كرد مى
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از . پذيرفت ها را مى دعوت برده. كرد به اطفال سالم مى. دوشيد به دست خود شير مى. اى نكرد من انتقاد و گاليه

درباره مسواك و استفاده از عطر و به جاى آوردن غسل جمعه و اصالح سر و . كرد غذايى كه ميل نداشت مذمت نمى
داد تا در  در حال غذا خوردن به چيزى تكيه نمى. صورت خود و پوشيدن لباس سفيد، عنايت و دقّت خاصى داشت

داد كسى پشت  هاى ظاهرى تنفّر داشت، لذا اجازه نمى تاز حشم. هاى خدا قيافه متكبرانه به خود نگيرد كنار نعمت
يكى از اين سه كار را : فرمود خواست دنبال او بيايد، مى هرگاه سواره بود و كسى مى. سر او به عنوان همراه، راه بيفتد

ار مركب روم وشما بعداً بياييد ويا اينكه دو نفرى سو بكن يا جلوتر از من برو و من پشت سر تو بيايم يا من مى
هايى بسيار پر مغز و زيبا با  داد، روزى شخصى را در حال نماز ديد كه با جمله نيكوكاران را پاداش مى. شويم مى

وقتى به حضور حضرت رسيد، . نمازش كه تمام شد او را نزد من آوريد: فرمود. كند خداى متعال راز و نياز مى
) 63ص 2ج/حيات الحيوان(» لك الذهب لحسن ثنائك على اهللاوهبت «: حضرت سكّه طاليى به او هديه داد و فرمود

  .كردى اين سكّه را به تو بخشيدم چون حال خوشى داشتى و خدا را به نيكويى حمد و سپاس مى
  
  

  :سوال
  انبيا چه امتيازاتي دارند؟ -1
  ويژگي هاي تبليغي پيامبر را توضيح دهيد؟ -2
  خصوصيات اخالقي پيامبران را بيان فرماييد -3

  .بيان فرماييد)صلی اهللا عليه وآله (نکاتی را از سيره پيامبر اکرم  - ٤
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 امامت
 

  امامت 
  .مي باشدبه معناى پيشوا » امام«

   :اثبات اين كه امامت، يكى از اصول دين استداليل 
يا ايها الرّسول بلّغ ما اُنزل اليك من ربك و ان «: فرمايد خداوند در حجة الوداع، پيامبر را مخاطب قرار داده و مى -1

  )67/مائده(» لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه يعصمك من الناس و اللّه ال يهدى القوم الكافرين
اى  است به مردم برسان و اگر چنين نكنى، رخدا را انجام نداده آنچه از طرف پروردگات بر تو نازل شده! اى پيامبر 
كند و خداوند كافران را  و بدان كه خداوند تو را از خطرات احتمالى حفظ مى) سرانجام است و رسالت تو بى(

اهللا عليه  شود پيامى را كه پيامبر بايد برساند درباره موضوعى بسيار مهم است كه پيامبرصلى معلوم مى. كند هدايت نمى
  . باشد وآله از پيامدهاى آن و كارشكنى منافقان هراس دارد و آن مسئله جانشينى رسول خدا مى

امام باقرعليه : از جمله در روايات متعدد يكى از امور زير بنايى و اساسى اسالم، امامت و واليت معرفى شده است -2
زراره كه از شاگردان بزرگوار امام . و واليت استوار است بناى اسالم بر نماز، زكات، حج، روزه: فرمايد السالم مى
تر است و سپس چنين توضيح  واليت از همه مهم: فرمايد تر است؟ امام مى كدام يك از اين امور مهم: پرسد بود، مى

وه بر عال. زيرا واليت، كليد ساير مسائل است و والى نقش رهبرى و هدايت مردم را به ديگر موارد دارد: فرمايد مى
اينكه هر يك از نماز و روزه و حج و زكات به خاطر نبود امكانات مالى و بدنى قابل تغيير است، اما مسئله واليت و 

  .رهبرى در هر حال ثابت و بدون تغيير است
هر كه بميرد و : فرمايد توان براى اهميت امامت آورد حديث معروفى از پيامبر است كه مى دليل سومى كه مى -3 
  .بت به امام زمان خود شناختى نداشته باشد، گويا قبل از ظهور اسالم و به مرگ جاهليت مرده استنس

هر كه بدون پذيرش رهبر حقّ، خود را به زحمت انداخته و عبادتى انجام دهد، : فرمايد امام باقرعليه السالم مى -4 
اسالم به مسئله انگيزه و هدف و رهبرى و پيروى آرى در . هرگز مورد قبول خدا نبوده و او در تحير و گمراهى است

توان دريافت كه رهبرى در اسالم  با نگاهى اجمالى به چهار دليل فوق، مى. اصالت داده شده و اهميت فوق العاده دارد
اى برخوردار است؛توحيد كه اولين اصل دين است،  جزو اصول دين است نه فروع دين و اصل امامت از جايگاه ويژه

نبوت . شوند شود كه حاكم جامعه، امام معصوم باشد وگرنه به جاى توحيد، شرك و طاغوت سبز مى ى نمادين مىزمان
هاى  ماند كه رهبرى معصوم آن را حفظ كند وگرنه با خرافات و تحريف و بدعت و سليقه و شريعت زمانى پابرجا مى

  .افتد شخصى آميخته شده و وحى از اعتبار مى
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  ت، دو قلعه مستحكم الهىتوحيد و امام 

هنگامى كه امام رضاعليه السالم در حال گذر از شهر نيشابور بود، عالقمندان گرد آن حضرت را گرفته و تقاضاى 
امام حديث معروف سلسلة الذهب را كه از پدر خود و پدرش از پدرش تا پيامبرعليهم السالم و او از . حديثى كردند

كلمة الاله االّ اللّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من «: ده بود، اين چنين بيان فرمودجبرئيل و او از خداى متعال شني
: آنگاه امام فرمود. توحيد قلعه محكم من است كه هر در آن وارد شود، از عذاب من ايمن خواهد بود»عذابى

من يكى از آن شروط  توحيد با شروطش قلعه الهى است و )135ص 2ج/عيون االخبار(» بشروطها و أنا من شروطها«
  .هستم

  
  : نياز به امامعلت  

  . وجود رهبر براى مردم ضرورى است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار: فرمايد حضرت على عليه السالم مى
همان گونه كه شنا در استخر نياز به مربى و ناجى دارد و گذر از دريا نياز به كشتى و ناخدا، دنيا نيز چنانكه امام 

اين با . بان نياز دارد كه به كشتى و كشتى) 216ص 1ج/كافي(» الدنيا بحر عميق«ياى عميق و پر تالطم است، در: فرمود
  !كدام منطق و حكمت سازگار است كه خداوند، شناوران ناتوان و ناآشنا را در درياى پرخطر به حال خود رها كند

در مسير خدا قرار گرفتن باشد ولى در اين ميان توان قبول كرد كه هدف از آفرينش انسان رشد و كمال و  آيا مى
هاى ساده و محسوس زندگى نياز به راهنما دارد،  چگونه قبول كنيم كه انسان در راه!هادى و راهنمايى در كار نباشد؟

تر و علم انسان در آن زمينه كمتر و  هاى سعادت و معنويت و رسيدن به رشد واقعى كه پيچيده اما در پيمودن راه
  .هاى شيطانى بيشتر است، نياز به راهنما نداشته باشد سهوسو

  
  آيا قرآن كافى نيست؟ 

قرآن، كتاب قانون است و قانون به مفسر و : با وجود قرآن وكتاب آسمانى، ديگر چه نيازى به امام است؟پاسخ: سؤال
ئيه وجود دارد، زيرا قانون به مجرى و در نظام امروز جهان نيز در كنار قوه مقنّنه، قوه مجريه و قضا. مجرى نياز دارد

عالوه بر . رسد اين نياز در زمان پيامبر به دست او و پس از پيامبر توسط امامان به انجام مى. ضمانت اجرا نياز دارد
آنكه جزئيات همه چيز مثالً تعداد ركعات نماز يا تعداد شوطهاى طواف در قرآن ذكر نشده است و بسيارى از مطالب 

مقطعى در قرآن وجود ندارد و پيامبر در زمان خود و امامان هر كدام در زمان خود، آنها را براى مردم بيان جزيى و 
  .به سراغ پيامبر برويد و دستورات خود را از او بگيريد: فرمايد خود قرآن مى. كنند مى
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  الگو بودن امام

در واقع . باشد ربيت، الگوسازى و استفاده از الگو مىانسان براى رسيدن به كمال نياز به الگو دارد و يكى از اصول ت
ها سعى كنند مثل  امام، الگوى كاملى است كه بايد همه انسان. شود انسان اگر نمونه و مدلى نداشته باشد، سرگردان مى

عشق  اگر الگوهاى كامل و واقعى را پيش چشم خود مجسم نكنيم و به آنان. امام مدل، نمونه و ميزان است. او شوند
نورزيم، الگوهاى كاذب و باطل با تبليغات نابجا فراروى ما قرار خواهند گرفت و به آنان گرايش پيدا خواهيم نمود و 

تواند براى ديگران الگو باشد بيان  قرآن، تنها آن قسمتى از داستان پيامبران را كه مى. ما را به سوى خود خواهند كشيد
سرايى  يعنى هرگز قرآن قصد داستان. و تاريخ تولد و وفات آنان كارى ندارد به نام همسر و تعداد فرزند. كند مى

امام تنها راهنما نيست، بلكه امام است، تنها سرپرست نيست، بلكه امام است، . ندارد بلكه هدفش الگو سازى است
  .يعنى كار و عبادت و خوردن و جنگيدن و سكوت و فريادش براى ما الگو و درس است

 
  م تنها از طرف خداستتعيين اما

آزمايش ...بعد از آنكه خداوند حضرت ابراهيم عليه السالم را با حوادثى از قبيل گذشت از مال و جان و همسر و 
متن فرمان و . نمود و او از عهده تمام امتحانات الهى پيروز درآمد، خداوند او را به مقام امامت و رهبرى نصب فرمود

انّى «در اين ابالغ از جمله . من تو را براى مردم، امام قرار دادم) 124/بقره(» ك للناس اماماًانّى جاعل«: ابالغ چنين بود
هايى باشد  زيرا امام بايد داراى شرائط و ويژگى. شود كه نصب امام بايد تنها از طرف خدا باشد استفاده مى» جاعلك

امام بايد از نتيجه . ين حاكم بر انسان و هستى را بداندامام بايد تمام قوان: كه جز خدا كسى واقف به آنها نيست از جمله
امام بايد در رهبرى خود منافع خود را در نظر نگيرد و عوامل درونى و . كند آگاه باشد حتمى راهى كه انتخاب مى

داست ترين صفات برجسته انسانى در حد اعلى برخوردار باشد و ناگفته پي امام بايد از عالى. بيرونى محرك او نباشد
   .خبرند شود و مردم نيز از وجود اين شرائط در افراد بى كه اين شرائط در افراد معمولى يافت نمى

  
  امامت، عهد و پيمان الهى

نام برده و همينكه حضرت ابراهيم » عهدى«اى را كه بايد توجه نمود اين است كه قرآن از مسئله امامت باكلمه  نكته
به ) كه همان مقام امامت است(فرزندان خود طلب نمود خداوند پاسخ داد كه عهد من  عليه السالم مقام امامت را براى

توانيم آن را با  اگر امامت عهد و پيمان خداست ما نمى) 124/بقره(» الينال عهدى الظالمين«: رسد افراد ظالم نمى
كار مردم با ايمان با » بينهم  ىوامرهم شور«: آمده مانند» أمر«شورى حل كنيم، چون در آيات مربوط به شورا، كلمه 

در مسائل مردم با » وشاورهم فى االمر«شود كه  گيرد و يا به پيامبرصلى اهللا عليه وآله دستور داده مى مشورت انجام مى
توجه داريد كه مورد مشورت در هر دو آيه، امور مربوط به مردم و مسائل اجتماعى است و هرگز . آنان مشورت كن
   .شود ت كه عهد و پيمان خداست نمىشامل مسئله امام
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  اهل بيت چه كسانى هستند؟
كساى «روزى پيامبرصلى اهللا عليه وآله وارد خانه دخترش زهراعليها السالم شد و عباى خود را كه به :حديث كساء

به عليه السالم كه كودكى خردسال بود وارد شد،  معروف بود بر روى خود كشيد، اندكى گذشت، امام حسن» يمانى
عليه السالم و  سپس امام حسين. فاطمه او را به سوى پدر راهنمايى كرد. مادر سالم كرد و جوياى پدربزرگ خود شد

. عليه السالم وارد شدند و در كنار پيامبر قرار گرفتند و با اجازه رسول خدا به زير كسا در آمدند پس از او اميرمؤمنان
افراد ديگرى نيز در خانه وجود داشتند، اما پيامبر به هيچ . آنها ملحق گرديد عليها السالم نيز به سرانجام حضرت فاطمه

اين . اينها اهل بيت من هستند و در مورد آنان دعا كردند! خدايا: آنگاه فرمودند. شخص ديگرى اجازه ورود ندادند
ه عنوان عمو و همسر پيامبر ادعا اقدام پيامبر بدان جهت بود كه جلوى سوء استفاده ديگران را بگيرند و فردا هر كسى ب

  .باشد نكند كه از اهل بيت پيامبر است و مشمول آيه تطهير مى
  

  اولى االمر كيست؟
از خدا و رسول و صاحبان فرمان ) 59/نساء(» اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم«: خوانيم در قرآن مى
و فرمان، چه كسانى هستند؟به عقيده ما شيعيان اولى االمر، امامان يعنى صاحب اختيار » اولى االمر«. پيروى كنيد

زيرا اين صاحبان فرمانى كه در كنار خدا و رسول . معصوم هستند، نه هر صاحب قدرتى كه بر مردم تسلّط پيدا كند
نيد، يعنى هيچ گويند از خدا و پيامبر فرمانبردارى ك بديهى است كه وقتى مى. هستند بايد در راه خدا و رسول باشند

االمر را سالطين و رؤساى جمهور كشورها بدانيم، كه نه  از طرف ديگر، اگر ما مصاديق اولى. گناهى را انجام ندهيد
آيا اين صحيح . باشند، پس بايد از آنها فرمانبردارى و پيروى كنيم تنها معصوم نيستند بلكه گاهى سرآمد گنهكاران مى

ا سفارش كند كه پيرو خدا و رسول باشيم و هرگز دور خالف نگرديم و گناه است كه قرآن در يك آيه هم به م
بين باشيم، آنان  اگر خيلى خوش! كنند؟ نكنيم و هم سفارش كند كه پيرو كسانى باشيم كه هر روز صدها خالف مى

قضى از سوى آيا چنين تنا. شوند، كه در اين صورت مطيع آنها بودن، يعنى گاهى گناه كردن گاهى مرتكب گناه مى
بيانى ديگرهمان گونه . خداوند حكيم پذيرفته است؟ بنابراين منظور از اولى االمر هر حاكم و صاحب قدرتى نيست

خداوند در يك جا فرمان . داريم» ال تطيعوا«و » ال تطع«داريم، در آيات ديگر، نهىِ » اطيعوا«كه در اين آيه فرمانِ 
هر » اولى االمر«اطاعت نكنيد، تكليف چيست؟اگر منظور از : فرمايد مى دهد و در جاى ديگر اطاعت از حاكمان مى

صاحب قدرتى باشد، با اين همه مواردى كه خداوند از اطاعت آنان نهى فرموده، از اطاعت شوندگان چيزى باقى 
نخور، كره نخور، ماست نخور، شير نخور، پنير : بعد بگويد. لبنيات بخور: مانند اينكه پزشك به بيمار بگويد. ماند نمى

االمر بايد امامان معصوم باشند كه اطاعت از آن بزرگواران همان اطاعت از خدا و رسول  پس اولى... خامه نخور و 
اگر مراد قرآن از اولى . باشد و هرگونه انحراف فكرى و عملى در آنان نباشد و از حد اعالى عصمت برخوردار باشند
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ن بود كه فرمان به پيروى از آنان اين چنين مطلق نباشد و مانند پيروى از والدين االمر افراد غير معصوم بود، حق اي

اگر والدين خواستند فرزند را از مدار توحيد خارج نمايند، اطاعت از آنها : فرمايد چنانكه قرآن مى. مشروط باشد
براين اگر فرمان پيروى از بنا) 8/عنكبوت(» وان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فال تطعهما«: ممنوع است

قيد و شرط آمده است، به اين خاطر است كه اولى االمر در ديدگاه قرآن نيازى به قيد ندارد، آنها  اولى االمر بى
اگر در مسيرى حركت كنيم و به تابلوى كه بر . باشند كسانى هستند كه از انحراف به دورند و داراى مقام عصمت مى

شويم كه مسير مشكلى ندارد، وگرنه اگر مسير  برخورد كنيم، از اين تابلو متوجه مىروى آن نوشته عبور آزاد، 
همچنين هنگامى كه . شد شد و يا حداقل تابلوى فوق نصب نمى مشكلى داشت يا بايد تابلوهاى احتياط نصب مى

گردد كه  آشكار مى خواهد از اولى االمر اطاعت كند و هيچ گونه قيد و شرطى را ذكر نكرده، خداوند از انسان مى
پيشوايان معصومى هستند كه طبق » اولى االمر«عالوه بر آنكه بر اساس روايات مراد از . گونه لغزشى ندارند آنها هيچ

  ) آيت اهللا صافي/جالءالبصر في ائمه االثني. (سيصد حديث شيعه و اهل سنت، تعداد آنها دوازده نفر است
  

  اولى االمر دوازده نفرند
جابر بن عبداللّه : صلى اهللا عليه وآله تعداد و نام جانشينان خود را بيان كرده است تعدد، پيامبر اسالمدر روايات م

نازل شد، از » اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم«زمانى كه آيه : گويد انصارى، صحابى بزرگ پيامبر مى
، اولى االمر كيانند كه اطاعتشان به اطاعت خداو رسول مقرون شناسيم خداوند و پيامبرش را مى: پيامبر اكرم پرسيدم

اولهم على بن ابى طالب ثم الحسن «آنان جانشينان من و ائمه مسلمين هستند،! اى جابر: شده است؟آن حضرت فرمود
د بن علىمحم بن الحسين ثم على الحسين ثم حسين و آنگاه  اول آنان على ابن ابيطالب سپس دو فرزند او حسن و»ثم

زمانى كه ! اى جابر. كنى العابدين فرزند حسين و آنگاه فرزندش محمد معروف به باقر است كه تو او را درك مى زين
  .او را ديدى سالم مرا به او برسان

 
  عليه السالم امام مهدى

ز تولد به خواست خداوند از اند ولى امام دوازدهم پس ا بر اساس شواهد تاريخى، يازده امام به دنيا آمده و شهيد شده
  اند تا هر زمان كه خدا بخواهد و مصلحت بداند ظهور كنند و دنيا را پر از عدل و داد نمايند ديدگان غايب گشته

  
  واليت فقيه تداوم خط امامت

خداوند آن حضرت را براى زمان . علّت غيبت امام دوازدهم، عدم آمادگى مردم براى پذيرش رهبرى امام است
ذخيره فرموده است، تا زمانى كه رشد و فرهنگ مردم به جايى برسد كه بتوانند نور امامت را درك و از آن  مناسب
اند، بلكه ما را  از سوى ديگر در زمان غيبت حضرت مهدى عليه السالم ما را به حال خود رها نكرده. گيرى نمايند بهره
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بنابراين بر ما الزم . اند واب عام آن حضرت هستند، سفارش كردهبه پيروى از فقها و اسالم شناسان عادل و با تقوا كه ن

شود،  است كه در حوادث و مشكالت گوش به فرمان حكم خدا كه از طريق فقيه جامع الشرايط عادل به ما ابالغ مى
  .باشيم

   
  واليت فقيه و نقش آن

اره مسائل اقتصادى و جزائى و نظامى و اسالم قوانينى درب. نقش واليت فقيه همان نقش امامت و تدوام خط انبياست
دهد آن احكام تعطيل شود و نه اختيار اجراى آن را به دست افراد جاهل به احكام  قضائى دارد كه نه اجازه مى

سپارد، بلكه اجراى آن را تنها به دست فقهاى عادل و اسالم شناسان با تقوى سپرده تا در تمام حوادث طبق قانون  مى
آيا . اطاعت از آن فقها را همچون اطاعت از امام معصوم و رسول گرامى واجب دانسته است خدا حكم كنند و

مسلمانان نياز به حكومت و نظام ندارند؟ آيا جامعه و كشور اسالمى نبايد حفظ شود؟ آيا حفظ مرزها الزم نيست؟ آيا 
ته شود و ظالم به مجازات برسد؟ آيا صداى قوانين در كشور اسالمى نبايد اجرا شود؟ آيا حقّ مظلوم نبايد از ظالم گرف

ها و  اسالم نبايد به همه دنيا برسد؟ آيا تالش انبيا و امامان تنها براى زمان خود آن بزرگواران بود يا براى همه زمان
ها؟اگر جواب مثبت است و اسالم نياز به نظام و حكومت و جامعه و قانون دارد و حفظ حقوق و مرزها مطرح  سرزمين
زيرا بدون يك تشكيالت حساب شده و دقيق به خصوص در . ، بايد در زمان غيبت نيز حكومت اسالمى باشداست

توانيم از قانون و مكتب و مرز  زمان ما كه تمام مخالفان اسالم داراى تشكيالتى بس بزرگ و دقيق هستند، هرگز نمى
زيرا حكومت بدون حاكم . هم الزم است و جان و مال و آبروى خود دفاع كنيم و اگر حكومت الزم است، حاكم

اكنون كه اسالم براى اجراى قوانين خود هم نياز به حكومت دارد و هم حاكم، بايد ببينيم حاكم چه . محال است
آيا الزم است حكم خدا را عميقاً بداند يا نه؟ آيا عدالت داشته باشد يا نه؟ آيا آشنا و آگاه به . شرايطى بايد داشته باشد

و حوادث باشد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است و به حاكمِ اسالم شناس باتقوى و سياستمدار نياز است، اين همان مسائل 
: هاى زير را بپذيرند كسانى كه واليت فقيه را قبول ندارند بايد يكى از نظريه. ناميم است كه ما آن را واليت فقيه مى

اخالقيات است و در مسائل مهم اجتماعى، حقوقى، قضائى،  اسالم تنها نماز و روزه و يك سرى عبادات فردى و -1
  .سياسى و اقتصادى دخالتى ندارد

اللّه بوده است و بعد از آن ديگر جاى قوانين مهم اجتماعى تنها در البالى  اسالم تنها براى زمان رسول -2 
  .هاست كتاب

جريان آن قرار نداده و هركس گرچه جاهل و باشد و شرايطى براى م اسالم داراى قوانين حكومتى و اجتماعى مى -3 
آيا جامعه اسالمى در زمان غيبت حضرت مهدى عليه السالم نياز به . تواند زمام امور را به دست بگيرد فاسق باشد مى

هيچ ملّت و امتى : فرمايد امام رضاعليه السالم مى) 462ص) ره(كتاب البيع امام خميني! (حاكم و حكومت ندارد؟
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نيست و قوام جامعه وابسته به وجود رهبر است، تا به فرمان او هم بيت المال جمع و تقسيم شود و هم با  بدون رهبر

اگر جامعه چنين رهبرى نداشته . دشمنان خدا به نبرد برخيزند و هم مردم را تشكّل داده و از تفرقه و تشتّت حفظ كند
) 60ص 6ج/بحاراالنوار. (كند و احكام الهى تغيير مى اللّه پاشد و قوانين خدا و دستورات رسول باشد، از هم مى

ترين مسئله زندگى مطرح  فرمائيد كه مسئله رهبرى و حكومت در بيان امام رضاعليه السالم به عنوان مهم مشاهده مى
معه شده و ناگفته پيداست كه گرفتن ماليات به نفع محرومان و تقسيم عادالنه آن و نبرد با مخالفان و تشكل افراد جا

چيزى نيست كه تنها مربوط به زمان حضور امامان معصوم باشد و در زمان غيبت جامعه را به حال خود رها و 
بر اساس روايات نيز اسالم بار حكومت را به دوش فقيه عادل . حكومت و حاكمى براى مسائل فوق الزم نباشد

عليه وآله فقها را خليفه خود معرفى كرده است،  رسول خداصلى اهللا: كنيم اى از آنها اشاره مى گذارده كه به گوشه
از آن حضرت سؤال شد . جانشينان مرا مورد لطف و رحمت قرار ده! خداوندا» الّلهم ارحم خلفائى«: چنانكه فرمود

: پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمود) 101ص 18ج/وسايل الشيعه(» الفقهاء«: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ فرمود
خداوند از : حضرت على عليه السالم فرمود. علما، وارثان انبيا هستند) 53ص 18ج/وسايل الشيعه(» ء ورثة االنبياءالعلما«

) 3خطبه/نهج البالغه. (علما پيمان گرفته است كه در برابر غارتگرى ستمگران و گرسنگى محرومان خاموش نمانند
حضرت على عليه السالم . قدرت و تشكيالت دارد شكى نيست كه حمايت از مظلومان و محكوميت ظالم نياز به

: فرمايد امام حسين عليه السالم مى. علما، حاكمان مردم هستند) غررالحكم(» العلماء حكّام على الناس«: فرمايد مى
مجراى امور و احكام بايد به دست علماى خداشناس و با تقوى باشد، كسانى كه در حرام و حالل خدا خيانت 

هايى كه براى حل  از امام صادق عليه السالم درباره نزاع) 242ص/تحف العقول. (نمايند مانت را حفظ مىكنند و ا نمى
حتى اگر . مراجعه به آنها ممنوع است: شود سؤال شد، امام عليه السالم فرمودند آنها به نظام طاغوتى مراجعه مى

شايد به خاطر اين كه مراجعه به دستگاه . (شخصى حقّ خود را از طريق دستگاه طاغوتى به دست آورد، حرام است
بلكه در اين قبيل موارد وظيفه شما آن است كه راه حل را از .) طاغوتى به منزله پذيرفتن آن نظام و تقويت آن است

افرادى بخواهيد كه شناخت عميق نسبت به علوم و روايات ما داشته باشند كه من آنها را به عنوان قاضى و داور براى 
ايد  كنم و بدانيد كه اگر او حكمى داد و شما آن را قبول نكرديد، در واقع حكم خدا را كوچك گرفته عيين مىشما ت

 1ج/كافي. (و هر كه آن فقها را رد كند، گويا ما را رد كرده و رد ما رد خدا و به منزله شرك به خداى بزرگ است
امام . فقها، قلعه اسالم هستند) 38ص 1ج/كافي(» مالفقهاء حصون االسال«: امام كاظم عليه السالم فرمود) 68ص
اما الحوادث «: عليه السالم با خط مبارك خود پيامى براى يكى از نواب خود نوشتند كه در آن سفارش شده بود زمان

ادث در حو) 140ص 27ج/وسايل الشيعه(» الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه
كنند مراجعه كنيد كه من آنها را به عنوان حجت در  جامعه و پيش آمدها، به علما و دانشمندانى كه علوم ما را نقل مى

شويم كه موضوع واليت فقيه چيز  از اين گونه احاديث متوجه مى. ميان شما قرار دادم و خودم حجت خدا هستم
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ها و پادشاهان  باشد، بلكه از آغاز بوده است ، منتهى طاغوتاى نيست كه جمهورى اسالمى آن را مطرح كرده  تازه

قدس سره موانع آن را بر  گنجى بود مخفى كه امام خمينى. نگذاشتند فرصتى براى عمل به اين گونه احاديث پيدا شود
اليت ترين رمز پيروزى ملت ايران در اين انقالب توجه به و راه دور نرويم، مهم. طرف كرد و آن را آشكار ساخت

دستور داد . پذيرفتند داد و مردم با جان و دل مى قدس سره كه دستور مى الشرائطى همچون امام فقيه بود، فقيه جامع
ها فرار كنند، كمبودها را از سهم امام جبران كنند، به تحصن خود ادامه  شيرهاى نفت را ببنديد، سربازها از سربازخانه

ها اقامه عزادارى نماييد، آيا اين دستورات به موقع امام در زمان طاغوت  ياباندهيد، اگر درب مساجد را بستند وسط خ
ايران كشور پهناورى بود، كه در طول تاريخ هر وقت دشمنان !و پيروى مردم مسلمان دليل سقوط رژيم پهلوى نشد؟

از خاك آن را جدا كنند، تنها زمانى كه نتوانستند حتى يك وجب . اى از آن را جدا كردند به آن حمله كردند، گوشه
هاى استكبارى جهان و عمال آنها هماهنگ و  زمانى بود كه كشور در دست يك ولى فقيه بود، با اينكه تمامى قدرت

براى همين است كه جهانخواران و مزدوران داخلى آنها با . متّحد شده و مصمم بر شكست ايران و تجزيه آن بودند
دانم دليل منطقى كسانى كه با  من نمى. ها در صدد تضعيف آن هستند ها و تهمت ع توطئهواليت فقيه مخالفند و با انوا
ها حكومت و نظام الزم ندارند؟آيا  گويند مسلمان گويند؟آيا مى كنند، چيست و چه مى واليت فقيه مخالفت مى

اسالمى، افراد غير اسالم  گويند والى جامعه گويند نظام الزم است ولى ناظم و والى و حاكم الزم نيست؟آيا مى مى
كنند واليت فقيه يك نوع استبداد دينى يا طبقاتى است؟ مگر فقيه از يك طبقه خاصى  شناس باشند؟آيا فكر مى

ما از . رود كند كه در اين صورت واليت او در جامعه از بين مى است؟ و مگر خودخواهى سلب عدالت از فقيه نمى
  :پرسيم مخالفان واليت فقيه مى

گذاريد؟چند فقيه عادل سراغ داريد كه  آوريد در دست چه كسى مى كه دست امت را از دست فقيه عادل درمىشما 
وابسته به شرق يا غرب و وطن فروش باشد؟در اين چند سال كه مردم واليت فقيه را پذيرفتند، چه ضررى كردند و از 

در مسائل اجتماعى و سياسى و اقتصادى، احتمال مگر ! چه چيزى باز ماندند؟مگر تقليد تنها در مسائل عبادى است؟
دهيم تقليد كنيم؟آيا سپردن  شود و مگر نبايد در هر موضوعى كه احتمال حرام و حالل مى حرام و حالل داده نمى

شناس همچون سپردن دانشكده پزشكى به غير پزشك نيست؟آيا سپردن امت به  رهبرى امت مسلمان به غيراسالم
  و گناهكار، خيانت به مقام انسانيت نيست؟دست افراد غيرعادل 
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  معاد

  :يدگاه اديان الهي و مكتب هاي مادي درباره آينده انسان و جهاند
آينده جهان و انسان و نتيجه كارها و تالش او را بسيار روشن واميدوار كننده و روح بخش  ، تمام اديان الهى )الف
  .باشد وردگارت مىهمانا نهايت و پايان به سوى پر) 42/نجم(»  و أنّ الى ربك المنتَهى«: گويد  دانند، قرآن مى مى

  :گويند انبيا مى
  ) 56/ذاريات(» أفَحسبتم انّما خلقناكم عبثا«انسان بيهوده آفريده نشده است؛  -1 

در آفرينش انسان هدفى بس بزرگ در كار است و آن انتخاب راه حق از ميان تمام راهها و بندگى و تسليم خدا  -2
  ) 115/مومنون(» و ما خَلقت الجِنّ و االنس االّ ليعبدون«است؛  ها از از ميان تمام انواع بندگى ها و تسليم

ايم؛  براى آنكه انسان در هدفش موفق شود، تمام امكانات طبيعى را براى او قرار داده و همه چيز را مسخّرش نموده -3
  ) 65/حج(» سخَّر لكم ما فى االرض«
هر شرايط و هر مقدارى كه باشد، زير نظر و مورد حساب به او بشارت و هشدار داديم كه كار نيك و بد تو در  -4

  ) 8-7/زلزال(» فَمن يعمل مثقالَ ذَرة خيراً يرَه و من يعمل مثقالَ ذَرة شرّاً يرَه«گيرد؛  قرار مى
  ) 38/مدثر(» كلّ نَفسٍ بِما كَسبت رهينَة«انسان در گرو عمل خويش است؛  - 5
انّ السمع و البصر و «شود؛  ها بازپرسى مى ها و فكر كردنى ها، گفتنى سان واز شنيدنىحتّى از گوش، چشم و دل ان -6

  ) 36/اسراء(» الفُؤاد كلّ اولئك كان عنه مسئوال
  )120/توبه(» انّ اللّه اليضيع أجرَ المحسنين«كند؛  خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى -7
دانند و اين ديد بسيار خطرناك و  بست، تاريك، فانى و نيستى مى ن و انسان را بن، آينده جهاهاى مادى مكتب )ب 

  .آور است يأس
  

  اثبات معادچگونگي 
اى است كه مردن و زنده شدن را براى ما قابل  خوابيدن و بيدارشدن، بهترين نمونه: فرمايد امام جواد عليه السالم مى

بهار و پائيز درختان، نمونه ديگرى از زنده . ى بيش نيستآرى مرگ يك خواب طوالنى و شديد. كند درك مى
فرستد تا ابرها را برانگيزد و آنرا به  خداست كه بادها را مى: خوانيم شدن و مردن گياهان است، در سوره فاطر مى

» النُّشور كذلك«: فرمايد كند، سپس مى كند و پس از باريدن، آن شهر مرده را زنده مى شهرها و مناطق مرده روانه مى
و اَحيينا بِه «: فرمايد در جاى ديگر مى. شدن درختان و گياهان است يعنى زنده شدن مردگان هم مانند زنده) 9/فاطر(

. ما به واسطه باران شهر مرده را زنده كرديم، همچنين است خروج شما در قيامت) 11/ق(» بلدةً ميتا كذلك الخُروج
درخشد و  دن در آفرينش و جهان هستى هر روز و شب و هر سال و فصل پيش چشم ما مىهاى زنده ش بنابراين، نمونه
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قرآن براى اثبات اينكه زنده شدن  .دهد را براى ما ساده و ممكن جلوه مى) با آن همه عظمت(شدن مرده  مسأله زنده

  :كند، از جمله هاى فراوانى را بيان مى مردگان كار محالى نيست، نمونه
به ) و با يك دنيا غرور و نخوت(اى را از ديوار كند و با فشار دست آن را پودر كرد  ستخوان پوسيدهشخصى ا )الف 

كيست كه دوباره اين استخوان پوسيده متالشى شده را زنده كند؟خداوند به : رسول خداصلى اهللا عليه وآله گفت
همان خدايى كه مرتبه اول او را : به او بگو) 79-78/يس(» قل يحيِيها الّذى أنشَأها اولَ مرّة«: فرمايد پيامبرش مى

  . تواند دوباره آن را خلق كند آفريده، بعد از متالشى شدن هم مى
: پرسيد) نه انكار(كرد، از روى تعجب  اى عبور مى حضرت عزير عليه السالم در سفرى از كنار آبادى خراب شده )ب

خداوند همانجا جان او را گرفت و بعد از صد سال زنده كرد و از او  !كند؟ چگونه خدا اينها را پس از مرگ زنده مى
تو صد سال است كه اينجا : خداوند فرمود. يك روز يا نصف روز: اى؟ آن پيامبر گفت چقدر در اينجا مانده: پرسيد

غ، مرده هستى، به االغى كه سوارش بودى و غذايى كه همراه داشتى نگاه كن و قدرت خدا را درياب كه چگونه اال
و پوسيده و متالشى شده، ولى غذايى كه بايد بعد از يكى دو روز فاسد شود، صد سال است كه سالم نگاهدارى شده 

هاى پوسيده االغ كن كه در  شدن مردگان را با چشم خود ببينى نگاهى به همين استخوان است، حاال براى اينكه زنده
. گردانيم تا براى آيندگان نشانه ودرسى باشد و روح را به او بر مى جلو چشم تو آنرا از زمين بلند و گوشت و پوست

دانم كه خدا بر هر كارى  مى: آن حضرت زمانى كه هم زنده شدن االغ و سالم ماندن غذاى صدساله را ديد گفت
   )259/بقره. (قدرت دارد

اى از آن در دريا و قسمت  شهاى را ديد كه گو گذشت، الشه حضرت ابراهيم عليه السالم از كنار دريايى مى )ج
اى از آن را يك  ديگرش در خشكى قرار داشت و حيوانات دريايى و صحرايى و پرندگان بر سر آن ريخته و هر ذره

در (كنى؟  روز قيامت چگونه مردگان را زنده مى: خورد، همين كه اين منظره را ديد از خدا پرسيد نوع حيوانى مى
ريا و صحرا و فضا پخش شده و هر قسمت بدنش جزو بدن حيوانى گرديده حالى كه ذرات اين الشه در د

چرا ولى با مشاهده عينى، آرامش دل : آيا ايمان به معاد و قدرت من ندارى؟ گفت: خداوند از ابراهيم پرسيد)است
. بخشد مش مىكند، ولى تجربه و مشاهده دل را آرا آرى، استدالل و منطق تنها مغز و فكر را آرام مى. كنم پيدا مى

چهار نوع پرنده را بگير و پس از ذبح و كشتن، گوشتشان را در هم مخلوط كن و بر باالى : خداوند به ابراهيم فرمود
چند كوه بگذار و سپس يك يك آن پرندگان را صدا كن و ببين چگونه ذرات مخلوط، از هم جدا شده و در كنار 

حضرت ابراهيم عليه السالم خروس، كبوتر، طاووس و كالغ را . شود مىگيرد و به شكل پرنده اول ساخته  هم قرار مى
ها را  گرفت و ذبح نمود و گوشتشان را كوبيده و در هم مخلوط كرد و بر سر ده كوه نهاد، سپس هر يك از آن پرنده

صورت همان صدا زد، تمام ذرات گوشت آنها كه بر سر هر قله كوهى بود، بهم متّصل شد و در برابر چشمان او به 
  ) 260/بقره. (چهار پرنده كامل در آمدند
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  چرا بايد معاد وجود داشته باشد؟

  دليل اول عدل خدا
كند كه آيا خوبان وبدان با هم مساوى  ها سؤال مى ها و وجدان خورد كه از عقل در قرآن آيات فراوانى به چشم مى 

آيا مؤمن و فاسق ) 18/سجده(» ن كانَ فاسقاً اليستَوونأفَمن كان مؤمناً كم«هستند و هيچ تفاوتى نخواهند داشت؟
  .هرگز چنين نيست! يكسانند؟

   دليل دوم حكمت خدا 
اگر معاد نباشد كار خدا به . اگر قيامتى نباشد اصل آفرينش انسان و جهان لغو و بيهوده و خالف حكمت الهى است

اى به اندازه جهان هستى پيش روى  را خداوند نيز سفرهتر است، زي چينى بيهوده مراتب از اين نوع پذيرايى و سفره
) 101/انعام(» بديع السموات و االَرض«كننده آن خوداوست؛  اى نو وابتكارى كه اختراع انسان گسترده است، سفره

و كلّ «ق؛ گيرى دقي اى حساب شده و با اندازه سفره) 7/سجده(» ألّذى أحسنَ كلّ شَى خَلقه«اى بس نيكو و زيبا؛  سفره
او لطف و ) 12/انعام(» كَتَب على نَفسه الرّحمة«اى بر اساس لطف و رحمت خداوند؛  سفره) 8/رعد(» شَى عنده بِمقدار

آن هم ) 29/بقره(» خَلَقَ لَكم ما فى االَرضِ جمعيا«ها؛  اى پر از انواع نعمت سفره. رحمت را بر خود حتمى نموده است
انّا زينَا السماء «اى زير سقف و ستارگانى زيبا؛  سفره) 70/اسراء(» و رزقناهم منَ الطّيبات« هاى دل پسند و لذيذ؛ نعمت

» فَالمقَسمات اَمرا«اى با كارگردانان بسيار كه مسئول تقسيم و تدبير هستند؛  سفره) 6/صافات(» الدنيا بِزِينَةٍ الكَواكب
رسول : عليه السالم فرمود حضرت على. اى همراه با پزشكى دلسوز سفره) 5/ازعاتن(» فَالمدبرات اَمرا«، ) 4/ذاريات(

گشت و مريضان را  خداصلى اهللا عليه وآله پزشكى بود كه چنان عالقه و سوزى نسبت به مردم داشت كه خودش مى
اى  اى حكيم چنين سفرهتوان قبول كرد كه خد آيا مى )108خطبه/نهج البالغه. (فرمود كرد و آنها را مداوا مى پيدا مى

هاى آن، گروهى ظالم و در رفاه و  ها براى نسل بشر گسترانيده باشد، ولى مردم بدون مراعات برنامه با آن همه ويژگى
آزاد و گروه ديگرى در بند و فقير و مظلوم باشند و پس از چند روزى همه مرده و بساط سفره بر چيده شود و همه 

تو از هرگونه كار بيهود و عيبى پاك و ! خدايا!رود؟ اين كار از چنان حكيمى انتظار مىچيز خاتمه پيدا نمايد؟ آيا 
 ) 191/آل عمران(» ربنا ما َخلَقت هذا باطال سبحانَك«. منزّه هستى، هرگز اين آفرينش را پوچ و باطل نيافريدى

نهايت را تصور  توانيم بى د هستيم، نمىكنيم و چون خود ما محدو ما قدرت و علم خدا را از روزنه ديد خود نگاه مى
خواهد فكر ما را از انحصار اين  خورد كه خداوند مى هاى قرآن اين حقيقت به چشم مى كنيم، در سرتاسر داستان

  ) 20/مريم. (شوهرى به نام مريم نوزاد داديم ما به زن بى: گويد چهار چوب مادى بيرون كند و لذا اگر مى
  ) 30/مريم. (وزاد در گهواره قدرت سخن گفتن داديم ما به ن: گويد اگر مى
   )4/فيل(. سواران را نابود كرديم ما توسط پرندگانى به نام ابابيل، فيل: گويد اگر مى
   )6/بقره(. با زدن يك عصا، دوازده چشمه آب از سنگها بيرون آورديم: گويد اگر مى
   )110/مائده(. گان را زنده كرديم ما با نَفَس حضرت عيسى عليه السالم مرد: گويد اگر مى
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   )72/هود(. ما به زكرياى پيرمرد و همسر نازاى او فرزندى به نام يحيى داديم: گويد اگر مى
   )9/قصص(. ما موسى را در دامن خود فرعون تربيت كرديم: گويد واگر مى

ارچوب آنچه با او در شبانه روز انداز فكر انسان از چه و صدها نمونه ديگر، همه و همه به خاطر آن است كه چشم
تر گردد و كمى هم به ماوراى طبيعت بينديشد، چنانكه سفارش به تالوت قرآن براى تذكّر و مرور  مأنوس شده وسيع

  . اين قبيل خاطرات است
  

  : نقش ايمان به معاد
  : در زندگي انسان -1
مهمى دارد، تا چه رسد به اينكه تشويق كننده و در حركت انسان نقش ) حتّى اگر به مقدار كم باشد(تشويق و تهديد  

  .يا غضب كننده خداوند متعال و نوع تشويق و تهديد دوزخ و بهشت جاودانه باشد
داند اين خانه حساب دارد، بازرس دارد، دادگاه و زندان و شكنجه دارد و ريز و درشت كارش زير نظر  كسى كه مى 

تواند يك انسان  ها بازتاب عملكرد خود اوست، قهراً نمى ا و راحتىه گيرد و تمام سختى و مورد حساب قرار مى
تواند  ماند، نمى حساب نمى داند مقدار كمى از كارش هم بى تفاوت و هرزه كار و متجاوز باشد، و كسى كه مى بى

  .و سعي مي كند چنان زندگي كند كه از نعمت هاي آخرت بي بهره نباشد دلگرم نباشد
  
  :ادىدر مسائل اقتص  -2
دانند كه براى روزى بسيار  فرشان نمى واى بركم فروشان، آيا اين كم: فرمايد قرآن به كسانى كه داد و ستد دارند مى 

بزرگ مبعوث خواهند شد؟ و در دادگاه عدل الهى بايد پاسخ آن همه كم فروشى را بدهند؟در اينجا قرآن با 
اى از نقش معاد بود و گرنه ايمان به معاد در تمام مسائل  ين نمونهگيرد، البتّه ا يادآورى قيامت جلو كم فروشان را مى

اقتصادى اعم از توليد، توزيع، مصرف، مديريت، بازرگانى و تجارت و هر نوع فعاليت ديگر نقش مهمى دارد، به 
   .خصوص در مسأله ولخرجى و اسراف

  
  : در مسائل نظامى  -3

ما بنا داريم در راه خدا با متجاوز ستمگر بجنگيم، : بران خود آمده و گفتنداسرائيل نزد يكى از پيام گروهى از بنى
با اين همه : كنم كه شما مرد جنگ باشيد، آنان گفتند من فكر نمى: ليكن نياز به يك فرمانده اليق داريم، پيامبر فرمود

وند طالوت را كه فردى شايسته خدا: پيامبر گفت. كشيم حتماً آماده جنگ در راه خدا هستيم ستمى كه از متجاوز مى
آنگاه مردم در برابر اين وعده و فرمان . كند و نيرومند و آشنا به مسائل رزمى است، به عنوان فرمانده شما معرّفى مى



  

  
٤١

 معاد
گروهى از داوطلبان جبهه و جنگ بعد از شعارهاى زياد همين كه فرمان جنگ : پيامبر، به چند دسته تقسيم شدند

گروهى ديگر فقر مالى فرمانده را بهانه قرار داده و از . ى اول نافرمانى كرده و فرار نمودند هصادر شد در همان مرحل
گيرد استقامت  گروه ديگر با اينكه قول داده بودند كه در آزمايشى كه خداوند از آنها مى. رفتن به جبهه سرباز زدند

گام صدور فرمان جنگ نترسيدند، اما همين كه گروه ديگرى گرچه به هن. صبرى كرده و مردود شدند كنند، اما بى
تنها يك دسته كوچكى كه . ما امروز طاقت مبارزه نداريم: لشكر قدرتمند دشمن را ديدند خود را باخته و گفتند

ه كمى كه بر يعنى چه بسا گرو )249/بقره(» كَم من فئَةٍ قَليلَة غَلَبت فئَةً كثيرةً باذنِ اللّه«:ايمان به معاد داشتند با شعار
كه به نام (در اين ماجرا . شوند، به دشمن حمله كرده ودشمن را از پاى در آوردند گروه زياد به اذن خدا پيروز مى

، رمز پيروزى و پايدارى در جبهه و جنگ را )مطرح شده 251تا  249داستان طالوت و جالوت در سوره بقره آيات 
يعنى كسانى كه ايمان  )251-244/بقره(» قَالَ الَّذينَ يظنُّونَ أنّهم مالقوا اللّه«: فرمايد ايمان به معاد دانسته است، زيرا مى

پيروزى مربوط به جمعيت زياد يا كم نيست، بايد به دشمن حمله كنيم و : به مالقات خدا و روز قيامت داشتند گفتند
  .به وظيفه الهى خود عمل كنيم كه خداوند با صابران است

   
  :رد با طاغوتياندر برخو  -4
فرعون براى اينكه آبروى حضرت موسى را بريزد از همه شهرها ساحران را دعوت كرد تا با سحر و جادويشان  

معجزه حضرت موسى را خنثى نمايند، اين ساحرانى كه تا آن موقع ايمان به معاد نداشتند، همه چشم به يك سكّه 
» أئنّ لنا ألجراً«: ا به زبان هم آورده و به فرعون گفتنددربار فرعون داشتند و حتّى آن روح گدايى خود ر

دهى؟ كه با پاسخ مثبت فرعون  آيا اگر ما آبروى موسى را بريزيم پول و مزدى به ما مى )41/و شعرا113/اعراف(
شروع به كار نمودند و هر چه در توان داشتند انجام دادند و سپس حضرت موسى عصاى خود را انداخت و اژدها شد 

ساحران كه فهميدند معجزه و كار موسى از سحر و نوع كارهاى محدود خودشان . هاى آنان را نابود كرد تمام بافته و
. عليه السالم گرويده و به او ايمان آوردند خارج بوده و كارى صددرصد الهى است، در حضور فرعون به موسى

من دست و پاى شما ! آوريد؟ از اجازه من ايمان مىآيا قبل : فرعون كه خشمناك شده بود همه را تهديد كرد و گفت
اما آنان كه تا ساعتى قبل . كنم هاى درخت خرما آويزانتان مى ها و تنه كنم و به شاخه را به عكس يكديگر قطع مى
و با  هاى فرعونى داشتند، اكنون به خاطر ايمان به خدا و معاد، در برابر فرعون ايستاده ايمان نداشتند و چشم به جايزه

خواهى انجام بده، زيرا زور و ستم تو  هر كارى مى )7/طه(» انّما تَقضى هذه الحياة الدنيا«: كمال آرامش به او گفتند
كشتن ما مهم نيست كه ما به سوى خداى خود  )50/شعرا(» قالوا الضَيرَ إنّا الى ربنا منقلبون«بيش اين دنيا نيست، و

ها و پاداشهايى را  به معاد چه غوغايى در روح اين افراد بوجود آورد، دنيا وفرعون وسكّه راستى ايمان. گرديم بازمى



  

  
٤٢

 معاد
خندند  انگارند و به ريش فرعون مى كرد، يكسره به هيچ مى ترين مسئله جلوه مى كه تا چند لحظه پيش براى آنها مهم

   .دانند وزور و قدرت او را محدود و ناچيز مى
  
  : در توجه به محرومان -5
عليه السالم رسيد و درخواست كرد تا  كه پيرمرد عيالوارى بود، خدمت برادر خود اميرالمؤمنين حضرت على» عقيل« 

امام آهنى را داغ كرد و نزديك دست عقيل آورد، . المال به سبب خويشاوندى خود سهميه بيشترى به او بدهد از بيت
ترسى، من از عذاب و قهر ابدى  ر تو از اين آتش ساده دنيا مىاگ: فرمايد كشد امام مى عقيل از ترس دست خود را مى

  )215كالم/نهج البالغه(. ترسم خدا مى
  

  هاى انكار معاد انگيزه
  : گريز از مسئوليت -1
عياشى  خواهد براى فساد و انسان مى )5/قيامت(» يريد االنسانَ ليفجرَ اَمامه يسئَلُ أيانَ يوم القيامة«: فرمايد قرآن مى 

. خواهد انجام دهد قيامتى نيست، تا بتواند هر كارى مى: گويد هاى جلو خويش را باز ، لذا منكر قيامت شده و مى راه
اين كار : گويد خواهد از درخت يا زمينى در بيابان استفاده كند، وجدان اخالقى و روح تقوا به او مى گاهى انسان مى

. اينكه سر وجدان خود كالهى بگذارد و راه را براى استفاده خود باز كند او براى. را نكن كه صاحبش راضى نيست
آرى، انسان چنان قدرت توجيه دارد كه گاهى خود او هم ناخودآگاه . اين زمين و درختان كه مالك ندارند: گويد مى

  .نهيم نام مى» گريز از مسئوليت«ها را كه ريشه روانى دارد، به عنوان  ما اين انگيزه. كند آن را باور مى
  
  : عدم ايمان به قدرت و علم خدا -2 

خوانيم كه مخالفان و منكران معاد هيچ دليل و برهان علمى براى انكار قيامت ندارند، بلكه  در آيات متعدد قرآن مى
علمٍ انْ هم االّ  و ما لَهم بِذلك من«: * كنيم هاى آن را در اينجا بيان مى دانند كه ما نمونه تنها زنده شدن را بعيد مى

هايى  كسانى كه منكر معاد هستند هيچ گونه دليل علمى ندارند، تنها با خيال و گمان حرف )24/جاثيه(» يظنُّون
. شوند كنند كه بعد از مرگ ديگر زنده نمى كفّار گمان مى) 7/تغابن(» زعم الّذينَ كَفروا أن لَن يبعثوا«. * زنند مى

هايى از قدرت  د همان است كه انسان ايمان به قدرت خداوند ندارد، لذا قرآن براى مخالفان نمونهآرى، دليل انكار معا
تواند متالشى كرده و دوباره از نو بسازد و ناگفته  همان قدرتى كه تو را ساخت مى: فرمايد كند و مى الهى را نقل مى

   ).چه براى خدا هيچ كارى، مشكل نيست گر(تر است  پيداست كه متالشى و بهم پيوستن از اصل آفريدن آسان
  



  

  
٤٣

 معاد
  : آگاهى نداشتن به زمان قيامت -3

هايى از  خوانيم كه پس از شنيدن جواب بهانه ديگر مخالفان معاد اين است كه زمان قيامت چه وقت است؟در قرآن مى
و يقولون «: گفتند ىرسول خداصلى اهللا عليه وآله به جاى قبول كردن با تعجب و مسخره سر خود را تكان داده و م

داند، ولى ندانستن  قيامت چه وقت است؟ غافل از آنكه زمان وقوع قيامت را جز خدا كسى نمى )51/اسراء(» هو  متى
  آيا اگر كسى ساعت مردن خود را نداند بايد اصل مردن را انكار كند؟. تاريخ هرگز دليل انكار نيست

  

  : مرگ، پايان قدرت خدا و نيستى -4
مردن، يعنى تمام شدن قدرت خدا و پيروزى عوامل مرگ بر اراده خدا، در حالى كه مردن : گويند معاد مى منكران 

نَحن قَدرنا بينكُم الموت و ما نَحنُ «: فرمايد قرآن مى. نيز از مقدرات الهى و تحت اراده و قدرت خداوند است
در نموديم و هيچ عاملى در هستى بر ما پيروز نشده و ما خودمان مرگ را در ميان شما مق )60/واقعه(» بِمسبوقين

چنانكه . خواهد غافل از آنكه نيستى كه آفريدن نمى! مردن، يعنى نيستى و فانى شدن: گويند آنان مى. گيرد سبقت نمى
اين مرگ بنابر. خداوند هم مردن و هم زندگى و حيات را آفريد )2/ملك(» خَلَق الموت و الحياة«: خوانيم در قرآن مى

كه به » تَوفى«مرتبه با واژه  14جالب اينكه قرآن از مردن، . نيستى نيست، بلكه انتقال از منزلى به منزل ديگر است
شويد بلكه ما داده خود را بدون كم و كاست پس  برد، يعنى با مردن، شما نابود نمى معناى تحويل گرفتن است نام مى

گمان نبريد كه با مرگ : رسول خداصلى اهللا عليه وآله نيز فرمودند. دهيم ن مىگرفته و موقّتاً تحويل مأموران خودما
  .نماييد اى به خانه ديگر كوچ مى شويد، بلكه از خانه نابود مى

  
  : آثار ياد موت و معاد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در نقش و ارزش ياد مرگ و معاد چنين مى
  .برد ها رااز بين مى ياد مرگ شهوت» ذكرُ الموت يميت الشَهوات«*  
  .كند هاى غفلت را يكسره بر مى ريشه» و يقلَع منابِت الغَفلةَ«*  
  .كند هاى الهى محكم مى دل انسان را با وعده» و يقَوى القَلب بمواعد اللّه«*  
  .دهد روحيه انسان را از قساوت به لطافت سوق مى» و يرَقّ الطَبع«*  
  .شكند هاى هوسها را مى ها وعالمت نشانه» سر اعالم الهوىو يك«*  
سپس . كند آتش حرص را خاموش و دنيا را در جلو چشم انسان كوچك مى» ء نار الحرص و يحقّر الدنيا و يطفى«*  

كردن از يك ساعت فكر : امام صادق عليه السالم درباره معناى اين كالم رسول خداصلى اهللا عليه وآله كه فرمود
ها و دادگاه عدل الهى و  ها و حساب فكر درباره آينده خود و بازپرسى: فرمايد عبادت يك سال بهتر است، مى



  

  
٤٤

 معاد
ترين افراد كسانى هستند كه بيشتر  زيرك: خوانيم در روايات مى )133ص 6ج/بحاراالنوار(. آمادگى براى پاسخ است

انّ هذه القلوب تَصدء كما يصدء «: صلى اهللا عليه وآله فرمودند پيامبر اكرم )135ص 6ج/بحاراالنوار(. ياد مرگ هستند
همانا اين دلها همانند آهن  )934حديث/نهج الفصاحه(» ذكرُ الموت و تالوةُ القُرآن: فما جالئها؟ قال: قيل. الحديد

له ديگرى از آن در جم. با ياد مرگ و تالوت قرآن: زند، پرسيدند جال و صيقل آن با چيست؟ فرمود زنگ مى
  :زياد ياد مرگ باشيد كه داراى چهار اثر است» اَكثروا ذكرَ الموت«: خوانيم حضرت مى

  »فانّه يمحض الذّنوب«. كند گناهان شما را پاك مى -1 
  »و يزَهد فى الدنيا«. كند عالقه مفرط شما را به دنيا كم مى -2
خيزد را  هايى كه از سرمايه وثروت برمى ها و طغيان ، جلو مستىنيازى ياد مرگ كنيد هرگاه در حال غنى وبى -3

  »هدمه  فانْ ذَكرتُموه عند الغنى«. گيرد مى
الهى پاسخ  هر گاه در حال تندرستى و فقر انسان ياد مرگ افتد و فكر اين باشد كه چگونه بايد در دادگاه عدل -4

وان ذَكَرتُموه «. شود به همان مقدارِ كم راضى وخشنود مىدرآمد ومصرف، وپاسخ محرومان جامعه را بدهد، قهراً 
. بيند اگر مالى ندارد مسئوليتش هم كمتر است زيرا مى )444حديث/نهج الفصاحه(» عند الفَقر اَرضاكم بِعيشكم

ياد كند و فر عليه السالم با يادآورى تاريخ پيشينيان كه چگونه مرگ آنها را ربوده، مردم را تربيت مى حضرت على
أينَ كَسرى «كجا هستند پادشاهان يمن و حجاز كه ريشه آنها نيز به باد رفته است؟» أينَ العمالقَة واَبناء العمالقة«: زند مى

أينَ من حصنَ «كجايند ستمگران و دودمانشان؟» أينَ الجبابِرة واَبناء الجبابِرَة«كجايند شاهان ايران و روم؟» و قيصر
ها كردند و با طال و غيره  كارى كجا هستند كسانى كه دژها ساختند و محكم )181خطبه/نهج البالغه( »واَكّد وزخرف
كجا هستند كسانى كه عمرشان از شما بيشتر و آثارشان از » أينَ من كان منكم اَطولَ اَعماراًو اَعظم آثاراً«زينت كردند؟
   )غررالحكم(تر بود؟  شما بزرگ

   
  : عليهم السالم مينمرگ از ديدگاه معصو

: كنيم  اى از آنرا در اينجا بيان مى در كلمات پيشوايان معصوم براى مرگ تعبيرات جالبى بكار برده شده كه ما گوشه 
خروج افراد مؤمن از دنيا همچون بيرون آمدن طفل از شكم مادر : فرمايد صلى اهللا عليه وآله مى پيامبر گرامى اسالم
از امام  )2645حديث/نهج الفصاحه(. شود ها و فشارها به فضاى روشن و بزرگ وارد مى نگىها و ت است كه از تاريكى

امام . شود هايى است كه بر مؤمن وارد مى مرگ بهترين شادى: عليه السالم سؤال شد كه مرگ چيست؟ فرمود حسن
رساند، همان گونه  ف خدا مىمرگ پلى است كه شمارا از دردسرهاى دنيا به رفاه و لط: فرمايد حسين عليه السالم مى

مرگ براى افراد با ايمان همچون : فرمايد امام سجادعليه السالم مى. كه براى دشمنان خدا انتقال از كاخ به زندان است
هاى خوشبو و ارزشمند وآزاد شدن از قيد و بندهاى سنگين  بيرون آوردن لباس كثيف و سپس پوشيدن بهترين لباس



  

  
٤٥

 معاد
همين مرگ، براى افراد كافر مانند كندن لباسهاى فاخر و : دهد د را چنين ادامه مىسپس امام سخنان خو. است

امام باقرعليه . هاى وحشتناك است نشين و حركت به منزل هاى دل پوشيدن لباسهاى آلوده و خشن و خروج از منزل
البتّه نظر . نى استآيد، ليكن مدتش طوال مرگ همان خوابى است كه هر شب به سراغ شما مى :فرمايد السالم مى

مردن براى مؤمن همچون بو كردن بهترين : فرمايد عليه السالم مى امام صادق. مبارك امام مسأله مرگ و برزخ است
  .ها است ها و افعى ها است و براى كافر همچون نيش عقرب بوييدنى

  

  ترسيم؟ چرا از مرگ مى
در ديدگاه اسالم دنيا : كنيم ن يك مثال، موارد آن را بيان مىهاى گوناگونى داشته باشد، كه با بيا تواند ريشه ترس مى

باشد، و ترس از مرگ همانند ترس يك راننده در شرايط مختلف  محل عبور است و انسان عابر و اموال دنيا وسيله مى
  :است

كه ايمان به معاد  افرادى. بيند ماشين او در آستانه سقوط و رو به نابود شدن است ترسد، چون مى گاهى راننده مى -1 
دانند، بايد از مرگ هم بترسند چون مرگ در چشم آنها يك نوع سقوط و نابودى  ندارند و مردن را نيست شدن مى

  .است
ترسد كه مبادا كسى وسيله  اى كه ماشين خود را با خون دل تهيه كرده و عالقه زيادى به آن دارد، مى گاهى راننده -2 

كسانى كه عالقه . كند بهتر از اين ماشين چيز ديگرى نيست برد و خيال مى يى آن رنج مىاو را بگيرد و از تصور جدا
ترين شكنجه است، ولى اگر انسان در دنيا زاهد باشد و نسبت به آن  زيادى به دنيا دارند، جدايى آنها از دنيا بزرگ

شخصى از امام . ت وبدون ترس استدلبستگى و وابستگى نداشته باشد، مردن و جدا شدن از آن براى او آسان و راح
انّكم اَخرَبتُم آخرتَكُم و عمرتُم دنياكم فَأنتم تَكرَهونَ النَّقلَة منَ العمرانِ الى «: عليه السالم كرد امام جواب داد حسن

ايد و براى آخرت كار  شما تمام كوشش خود را صرف آبادى دنياى خود كرده )129ص 6ج/بحاراالنوار(» الخَراب
  .شويد ترسيد كه از جاى آباد به جاى خراب منتقل مى ايد و به همين خاطر از مرگ مى يكى انجام ندادهن

  
  :حسن عاقبت و سوء عاقبت

است كه چون در » مسأله حسن عاقبت و سوء عاقبت«هايى كه سزاوار است مورد بررسى قرار گيرد،  يكى از بحث 
اين است كه كار  حقيقت سعادت: حضرت على عليه السالم فرمود ستا منابع اسالمى در اين باره توجه خاصى شده

لذا . و بدبختى به آن است كه پايان كار انسان شقاوت و بدبختى باشد حقيقت شقاوتانسان به سعادت پايان پذيرد و 
همواره اولياى خدا از عاقبت و سرانجام خود ترس داشته و از خداوند سعادت و حسن عاقبت را درخواست 

حدود سى سال قبل از شهادت حضرت على عليه السالم كه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله مشغول خطبه . كردند مى
درباره اهميت ماه رمضان بودند، خبر شهادت على عليه السالم را اعالم فرمودند، ليكن حضرت على عليه السالم به 



  

  
٤٦

 معاد
آيا ! يا رسول اللّه: شوم؟ پرسيد قت شهيد مىجاى اينكه بپرسد قاتل كيست؟ هدفش چيست؟ چگونه و چرا و چه و

لحظه مرگ و شهادت، در ايمان و دين ثابت قدم و در سالمتى فكرى و ايمانى خواهم بود؟ رسول خداصلى اهللا عليه 
از الطاف خدا نسبت به  )خطبه شعبانيه/المراقبات(. بله، آن هنگام در سالمتى از ايمان خواهى بود: وآله بشارت داد

كه به فرموده امام صادق عليه السالم شيطان از هر سو براى ايجاد شك و  -اين است كه در لحظه مرگ مؤمنان 
. دارد آنان را در ديندارى پايدار و ثابت قدم نگاه مى - )540ص 2ج/نورالثقلين(. كند گرفتن ايمان مؤمنان تالش مى

   )27/ابراهيم(» قَولِ الثّابِت فى الحياةِ الدنيا و فى اآلخرَةيثَبت اللّه الّذينَ آمنوا بِال«: فرمايد چنانكه قرآن مى
  :عوامل بدعاقبتى انسان

  :توان علّت شقاوت و بدعاقبتى آنان را پيدا كرد  با دقّت و جستجو در وضع افراد بد عاقبت مى 
  تكبر -1 

  حب دنيا -2
        گناه -3
  . عميق نبودن باورها و اعتقادات -4 

  
  :لم برزخوجود عا

آنان تا روزى كه مبعوث  و از پى )100/مومنون(» ومن ورائِهم برزخٌ الى يومِ يبعثُونَ«: فرمايد قرآن در اين باره مى 
مراد از عالم برزخ، عالم قبر است، عالمى كه انسان در آن يك نوع زندگى خاصى تا . است) برزخ(اى  شوند، فاصله
  . قيامت دارد

  
  رسند؟پ از چه مى

فرمود، ضمن بياناتشان مواردى را كه  امام زين العابدين عليه السالم در هر جمعه كه در مسجدالنبى مردم را موعظه مى 
اولين سؤال آن دو فرشته  -1: از جمله. دادند گيرد برشمرده و به مردم هشدار مى انسان در قبر مورد سؤال قرار مى

از پيامبرصلى اهللا عليه وآله و مكتب و  -2كردى يا مشرك بودى؟ پرستش مى اين است كه آيا خدا را» نكير و منكر«
را تقويت و يا تضعيف ) حق يا باطل(پرسند كه كدام رهبر  از رهبرى و واليت مى -3. كنند دين و كتاب سؤال مى

راهى  پرسند كه از چه از مال و درآمدها مى - 5پرسند كه در چه راهى صرف كردى؟ از عمر مى -4كردى؟ مى
  بدست آوردى و در چه راهى مصرف نمودى؟

  
  
 



  

  
٤٧

 معاد
  حسابگر كيست؟

نمايند؟ با  دهند و اعمال او را بررسى مى اما در اينكه چه كس و يا چه كسانى در قيامت انسان را مورد محاسبه قرار مى 
  :گوييم توجه به آيات وروايات مى

  :خداوند: الف
كند و حساب او از هر حسابگر  عادل و عزيز كه به احدى ظلم نمىدر قيامت حسابگر خداوند است، خداى عالم و  

   )47/انبيا(» بِنا حاسبِينَ  و كَفى«. كند ديگرى كفايت مى
  :رهبران امت: ب

  .كند در روز قيامت خداوند متعال حساب شيعيان ما را به خودما واگذار مى: امام صادق عليه السالم فرمود 
  :وجدان انسان: ج

» بِنَفسك اليوم عليك حسيباً  كَفى«: فرمايد گران در قيامت، وجدان انسان است، چنانكه قرآن مى محسابه يكى ديگر از
  .امروز وجدان شمابراى حسابگرى خودتان كافى است )14/اسراء(

 
  : شهادت و گواهى شاهدان

» يوم يقوم االَشهاد«: فرمايد يكى از مسائل مهم در قيامت وجود گواهان مختلف و متعدد است، چنانكه قرآن مى
گرچه خداوند نيازى به هيچ شاهدى ندارد، ولى انسان داراى چنان خصلتى . خيزند روزى كه تمام شاهدان برپا مى

براى . تر و مؤثّرتر است است كه هر چه حضور ناظران و شاهدان را بيشتر احساس كند، در تربيت و تقواى او مهم
عليه السالم خدمت حضرت رسيد و  ، برادر بزرگتر حضرت على»عقيل«روزى جناب : وجه كنيدنمونه به داستان زير ت

المال را نمود، حضرت دست او را گرفت و به نماز جمعه برد و آن جمعيت انبوه را به  تقاضاى سهم بيشترى از بيت
عقيل با ! ن از حقّ همه اين مردمالمال سهم بيشترى دادن به تو، يعنى دزديد از بيت: عقيل نشان داد و سپس فرمود

آرى، حضور و نظارت مردم و تعداد گواهان و . نگاهى به آن جمعيت، از درخواست خود پشيمان شد و برگشت
شود و قهراً همت بيشترى براى كنترل خود نشان  شاهدان هر چه بيشتر باشد، احساس شرمندگى انسان زيادتر مى

در تنهايى كارى را انجام دهد كه در جمع و حضور شاهدان به هيچ وجه دهد، چون گاهى ممكن است انسان  مى
  .حاضر به مطرح كردن آن نيز نباشد

  
  :شاهدان در قيامت

شود كه در صحنه قيامت و در دادگاه عدل الهى، حضور شاهدان قطعى و حتمى است،  از آيات و روايات استفاده مى:
   .كنيم اى به آنها مى ث با توجه به آيات قرآن اشارهاما اين شاهدان چه كسانى هستند؟ در اين مبح

  



  

  
٤٨

 معاد
   خداوند -1

  . همانا خداوند بر همه چيز گواه است )17/حج(» ء شَهيِد شَى   كُلِ  انَّ اللّه على«: خوانيم درقرآن مى
  انبيا -2
 )41/نساء(» هوالء شَهِيداً  ك علىوجِئنا بِ«: فرمايد قرآن مى. يكى از گواهان ديگر در قيامت، پيامبران بزرگوار هستند 

   .كنيم ما تو را در قيامت در حالى كه شاهد و گواه مردم هستى، حاضر مى
  عليهم السالم امامان معصوم -3
» هِيداًو كَذلك جعلناكُم اُمةً وسطاً لتَكونوا شُهداء علَى النّاسِ و يكُونَ الرَّسولُ علَيكُم شَ«: خوانيم در قرآن مى 
و بدين گونه ما شما را يك امت معتدل و ميانه قرار داديم تا شاهد بر مردم باشيد و رسول خدا هم بر شما  )143/بقره(

 .شاهد باشد

   فرشتگان -4 
روز قيامت هر انسانى در پيشگاه عدل الهى  )21/ق(» و جاءت كُلُّ نَفْسٍ معها سائقٌ و شَهيد«: خوانيم در قرآن مى

اى است  دهد و همچنين فرشته اى است كه او را به محشر سوق مى شود، در حالى كه در كنار او هم فرشته ضر مىحا
فرشتگانى كه در قيامت گواه بر اعمال انسانند، ممكن ) 379ص 18ج/الميزان(. كه شاهد كارهاى انجام شده اوست

نمودند و ممكن است ساير  اعمال ما را ضبط مى است همان گروه از مأمورانى باشند كه در دنيا همراه ما بوده و
  .فرشتگان باشند

   زمين -5
  . كند زمين در قيامت خبرهايش را بازگو مى )4/زلزال(» يومئذ تُحدّثُ اَخبارها«: فرمايد قرآن مى

  وجدان -6
كه بارها انسان با  در قرآن آيات بسيارى آمده. يكى از شاهدان در آن روز، عقل ووجدان بيدار شده انسان است 

كند، اقرارى از عمق جان و از تمام وجود، اقرارى كه شايد از اقرار  كمال صراحت به گناه و انحراف خود اقرار مى
دهد و به انسان خطاب  جالب اينكه در آن روز خداوند نيز وجدان را قاضى قرار مى. هر شاهدى پرسوز و گدازتر باشد

نامه عمل خود را بخوان، امروز روح وروان تو ) 14/اسراء(» بِنَفسك اليوم علَيك حسيباً  فىاقْرَء كتابك كَ«: فرمايد مى
   .براى اينكه عليه تو گواهى دهند، كافى است

  اعضاى بدن -7
يوم تَشهد علَيهِم «: فرمايد قرآن مى. هستند) دست و پا و پوست و زبان(يكى از شاهدها در قيامت، اعضاى بدن  

. دهند روزى كه زبان و دست و پاهاى مردم بر آنان گواهى مى )24/نور(» اَلسنَتُهم واَيديهِم واَرجلُهم بِما كانُوا يعملُونَ
اَليوم نَختم على اَفواههِم وتُكَلّمنا اَيديِهم وتَشهد «گويند،  و گاهى بر دهان مهر خورده و تنها دست و پاها سخن مى



  

  
٤٩

 معاد
زند و  زنيم و تنها دست آنان با ما حرف مى هاى آنان مهر مى روزى كه بر لب )65/يس(» هم بِما كانُوا يكسبونَاَرجلَ

  .دهند كه در دنيا به كجاها رفتند و چه كارها كردند پاهايشان گواهى مى
  زمان -8
دهد كه من  انسان هشدار مى گذرد مگر آنكه آن روز به هيچ روزى بر انسان نمى: حضرت على عليه السالم فرمود 

دهى و در روز قيامت به آنها  امروز براى تو روز جديدى هستم و گواه كارهايى خواهم بود كه امروز انجام مى
شهادت خواهم داد، بنابراين سعى كن كه از اين روز استفاده كامل كرده و اعمالى را در راه سعادت ابدى خودت 

   .انجام دهى
  اعمال -9
روزى كه هر كس آنچه كار نيك انجام داده در برابر  )30/آل عمران(» جِد كُلُّ نَفسٍ ما عملَت من خَيرٍ محضَراًيوم تَ« 

  .بيند خود حاضر مى
  

  :سوال
  ؟ ديدگاه اديان الهي و مكتب هاي مادي درباره آينده انسان و جهان -1
  :را بيان فرماييداثبات معادچگونگي نمونه هايي از -2
  بايد معاد وجود داشته باشد؟چرا  -3
  نقش هاي ايمان به معاد چيست؟ -4
  انگيزه هاي انكار معاد چيست؟ -5
  شاهدان قيامت چه كساني هستند؟ -6
  

  :منبع
  .برگرفته از كتاب  اصول عقائد حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي محسن قرائتي 

  
  
  
  
  
  
  



  

  
٥٠

 معاد
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  :منبع
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