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 پیشگفتار:

 
جان هیتلز استاد دانشگاه امید لیورپول است که کار ویراستری کتابی در باب 

دین را بر عهده داشته است. وی در مقدمه این کتاب درباره اهمیت مطالعه دین 

کند نشان دهد مطالعه دین حتی برای کسی که گوید و تالش میسخن می

اعتقادی به دین ندارد اهمیت دارد زیرا این واقعیتی انکار ناپذیر در زندگی بشر 

های مخلتف زندگی او، من جمله سیاست، فرهنگ و هنر و است که در ساحت

ت و به لحد اس... تاثیرگذار است. به اعتراف خود نویسنده در ابتدای مقاله، او م

 دین اعتقاد ندارد. 

بنابراین امروزه بیان اهمیت دین و شناخت آن نه تنها از دید اولیاء و اوصیاء بلکه 

 از منظر صاحب نظران غربی که متعقد به دین نبوده، دارای اهمیت شده است.

های دین و اصول آن چگونه باید امّا سوال اینجاست که جهت  شناخت آموزه

آیا شناختهایی همچون حس تجربی، شناخت شهودی، شناخت  تحقیق نمود؟

تقلیدی از راه وحی )کتاب و سنت( و  شناخت فطری راهگشا خواهد بود؟ پاسخ 

تواند جوابگوی سواالت انسان و آنجاست که تمامی راههای مورد اشارت نمی

ه تتواند حجیّت ذاتی داشها، آن شناختی میجامعه باشد و به تحقیق از میان راه

َفََّر  مَن تَ و اساس در شناختها باشد، شناخت عقلی و استدالل منطقی است که 
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کن اصلی شناخت دین پس، تفکر ر یابدأبصَ  ه  کسی که اندیشه کند بینائی می

است و اسالم، دین تعقل و تفکر است و نه دین جمود و تعصب محض؛ لذا قدم 

 اول، آشنایی نسل جوان با دین فهم و شهود دین است. 

در همین راستا هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی با هدف ارتقای 

 گردآوری مجموعه پیش روفرهنگ و دانش اعتقادی متقاضیان محترم، اقدام به 

 نموده است.

امید است با تورق و خواندن این کتابچه ضمن افزایش بینش اعتقادی ولو     

مشوّق مطالعه سایر کتب اصیل و بسیط اعتقادی باشیم هرچند ناچیز   

 

 

 

 هیات مرکزی گزینش 

 سازمان تامین اجتماعی
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  :توحيد تعریف

 

 :توحید در فرهنگ اسالمی ، معنای بلند و گسترده ای دارد

 توحید یعنی : ایمان به یگانگی خداوند.

 توحید یعنی : نفی هوس ها. کسی که هوا پرست است ، از مدار توحید خارج است.

 ب هاییایسم ها و مکتتوحید: یعنی خطّ بطالن کشیدن بر تمام افکار التقاطی و ردّ تمام 

 که از مغزهای بشری برخاسته است.

 توحید یعنی : قطع تمام روابطی که سبب سلطه وسرپرستی بیگانگان است.

 توحید یعنی : نفی فرمان کسی که دستورش با دستور خدا هماهنگ نباشد.

 توحید یعنی : قبول رهبری کسانی که خدا رهبری آنان را امضا کرده است.

 : نق نزدن به دستورات خدا، تسلیم بودن وبندگی در پیشگاه او.توحید یعنی 

توحید یعنی : سرکوبی بت های درونی و بیرونی ، بت عنوان ، بت مدرك ، بت مقام ، 

 بت مال ، تا هیچ یك از آنها ما را از مدار حقّ و پیروی از راه حقّ باز ندارد.

 می  اسکوت فر  به  و آنچه مرا باشد   خدا  می دارد قیام وا  به  مرا  توحید یعنی : آنچه

 خواند رضای خدا باشد. 

 

 راه های خداشناسی:

 :خداشناسی از راه نظم و هماهنگی الف( 

بهترین و ساده ترین دلیل توحید، نظم و هماهنگی عجیبی است که بر موجودات جهان 

و تامّل  رآیات قرآن نیز همواره ما را به شناخت شگفتی های طبیعت و تفکّ .حاکم است

 در آیات عظمت خداوند دعوت کرده است .
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میان اجزای یك ساختمان ، مقاله های یك کتاب  نظمبرای همه قابل فهم است که وجود 

وسطرهای یك نامه بهترین دلیل بر یکی بودن سازنده ونویسنده آن است. اگر سه نفر 

ری وس ، دیگنقّاش در کنار هم مشغول کشیدن تصویر یك خروس شوند، یکی سر خر

شکم آن و سوّمی پایش را بکشد، بعد ما این سه ورقه را از سه نقّاش بگیریم و به هم پیوند 

  .دهیم ، هرگز نقش سر و شکم و پا که از سه نقّاش است با یکدیگر هماهنگ نخواهد بود

شما هنگامی می توانید نفس بکشید که برگ درختان مسئولیّت خود را انجام دهند و آب 

تمیز بودن آب اقیانوس ها به پاکسازی آنها از مردارهای دریایی  ;وس ها تمیز باشداقیان

پس  می دهند،  بستگی دارد و این نهنگ ها هستند که در دریا این مسئولیّت مهم را انجام

 . نهنگ ها و... مشارکت دارند ،در نفس کشیدن ما برگ ها 

دفاعها وخشونت ها با عاطفه ها چنان به در نظام هستی ، ضعف ها با قدرت ها، حمله ها با 

هم آمیخته اند که انسان را مبهوت می کند و در مجموع، نظام هماهنگی را به وجود آورده 

 است.

 آیا تاکنون اندیشیده اید که : 

چگونه ضعف نوزاد با قدرت و حمایت والدین او جبران می شود!؟ چگونه پرتاب سنگ  

ای ضخیمی که در اطراف زمین است جبران و مشتعل های بزرگ آسمانی با استقامت فض

می شود؟ چگونه خشونت و قاطعیّت مرد با مهر و عاطفه زن که با هم زندگی می کنند و 

یکدیگر را تعدیل می کنند هماهنگ است ؟ شما دادوستدهای قهری و طبیعی را که در 

قیقی در آنها اهنگی دآفرینش نهفته است ، مطالعه کنید تا دریابید که چگونه تناسب و هم

به چشم می خورد. اگر زمین سفت وسخت بود، برای کشاورزی وحفر چاه وساختمان 

سازی و برای دفن اموات وموادّ زاید چه می کردیم ؟ اگر سست وشل بود، چه می کردیم 

 !؟
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 ی بریم. یم پی به خالق آن مدرك می کنمی بینیم وهستی را  بین اجزا ارتباط پس وقتی ما

 

  :خداشناسی از راه نشانه هاب ( 

قرآن در آیات بسیاری عبارت ))و من آیاته (( را تکرار می کند. تا بدین وسیله به ما اعالم 

 نماید که این همه نظم و هماهنگی ، هرگز نمی تواند تصادفی به وجود آید.

 یاکنون به ذکر برخی از نشانه های الهی در طبیعت و در وجود خود می پردازیم. بدیه 

است که این نشانه ها ما را به وجود خداوند متعال رهنمون می گردد. )سنریهم ایاتنا فی 

 ( 35فصلت/انّه الحقّ( ) حتی یتبین لهم االفاق و فی انفسهم

 

  :نشانه های خدا در طبيعت -4

آیا هیچ گاه در مورد کوه ها فکر کرده ایم ؟ کوه ها، آب برف و باران را در خود ذخیره 

، زلزله را مهار می نمایند، طوفان های تند را مهار می کنند. کوه در لطافت هوا می کنند

نقش دارد، سنگش برای ساختمان و معادنش برای رفع نیازهای بشر استفاده می شود. 

خورشید به زمین نور می رساند و اقیانوس بخار آب را به باالمی فرستد، سپس جاذبه زمین 

می بارد. ریشه درختان ، موادّ غذایی را جذب نموده ، به  آن را پائین می کشد و باران

ریشه می رساند. آیا این  برگ ها می رساند، برگ نیز نور خورشید را جذب نموده ، به

 مدبّر نیست ؟  بی نهایت و  هماهنگی ها دلیلی بر حکومت یك قدرت 

 

  :نشانه های خدا در آفرینش حيوانات -4

، می کند ر از ریگ و خار که شتر در آن جا زندگیبین کف پای شتر و صحراهای پ

تناسب وجود دارد. از آنجا که شتر حیوان باربری است ، دارای گردنی بلند و قوی است 
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می خواهد در آب شنا کند، پر و  که همانند یك اهرم عمل می کند. اردك نیز چون 

 بالش چرب است تا آب به پوست بدنش نرسد.

 

 :نشانه های خدا در وجود انسان   -0

( آیا ما دو چشم به انسان 8بلد/قرآن می فرماید: )الم نجعل له عینین ( ) (چشم درخصوص) 

ندادیم ؟ اگر در ساختمان چشم خود دقّت کنید، به این نتیجه می رسید که حتّی پیشرفته 

ند و چشم بسیار سنگین هستترین دوربین ها با آن قابل مقایسه نیست . دوربین های پیشرفته 

سبك . دوربین ها مرتّب باید فیلمشان تعویض شود و چشم نیازی به تعویض فیلم ندارد. 

دوربین ها باید تنظیم شوند و چشم به صورت خودکار تنظیم می گردد. خداوند برای 

چشم شش نوع وسیله حفاظت قرار داده است ، محافظی در داخل چشم به نام اشك ، از 

ه چشم از پیه ، ساخته شده و نگهداری پیه با آب شور ممکن است ، اشك چشم آنجا ک

نیز شور است . محافظ دیگر مژه است ، محافظ سوّم پلك ها هستند. محافظ چهارم ابروها 

و محافظ پنجم خطوط پیشانی است که از ورود عرق به چشم جلوگیری می کند. آخرین 

هستند که چشم را در درون خود چون صدفی محافظ، بینی و استخوان های اطراف چشم 

قرار داده ، از آن حفاظت می کنند. چگونه ساختمان دستگاه عکس برداری چشم با نور 

هماهنگ است و عدسی چشم در برابر نور بیشتر به طور خودکار، تنگ و در نور کمتر باز 

اند؟ تگاه می رسمی شود و پلك ها و ابروهای سیاه و زیبا نور را تعدیل می کند و به دس

چگونه چشم با آب شور و دهان با آب شیرین مخلوط و مزه آب ها با ساختمان دهان و 

عضو کوچکی که وظایف بزرگی به عهده دارد. هم در چشیدن ،می کند. زبان  چشم تطبیق

مزه و طعم غذا و هم در بلعیدن آن ، انسان را کمك می کند و باالتر از همه نقش آن در 

ت که با گردش دقیق خود، حروف و صداهای مختلف را ایجاد کرده و با سخن گفتن اس
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سرعت مناسب ، کلمات و جمالت را ادا می کند. لب ها. قرآن می فرماید: ای انسان ! ما 

به تو یك جفت لب دادیم . بین دو لب ، دهان قرار دارد و ما انسان ها از طریق دهان می 

 می کشیم ، گازگربنیك خارج می کنیم و حرف  می خوریم . نفس مکیم ، می آشامیم و 

می زنیم . راستی اگر طرّاحی این همه کار با کارشناسان ما بود چه می کردند!؟ شاید سر 

ما را پر از سوراخ و دودکش می کردند تا بتوانیم کارهای مذکور را انجام دهیم ! بینی . 

ای یرد، هوای سرد را گرم هوغبار هوا را می گ ;بینی در یك نفس کشیدن سه کار می کند

خشك را مرطوب می کند، در غیر این صورت ریه آزرده می گردید. گوش . هماهنگی 

موجود بین گوش و امواج نشانگر آن است که خالق گوش و امواج یکی است . چین 

وچروك گوش ما را در شناخت جهت صدا یاری می دهد. شیر مادر. خالق کودك و 

یکی است ، چون به تناسب پیدا شدن نوزاد شیر هم در پستان مادر  خالق شیر در سینه مادر

زاد رد. نوبه وجود می آید. جایگاه و منبع شیر، روی سینه مادر و زیر دو چشم مادر قرار دا

می شود، کودك بر روی قلب مادر قرار می گیرد و با آهنگ  با دو دست مادر، حمایت

مانوس بوده ، شیر می مکد. شیر مادر از تولید به قلب مادر که مدّتی نیز در رحم او با آن 

مصرف است ، بدون هیچ گونه سر شیشه و قیف و صافی ، استفاده می شود، به گرم کردن 

و سرد کردن نیاز ندارد و تمام ویتامین های مورد نیاز کودك در آن ذخیره شده است. و 

لی عضالت رشد نمی باالخره ، چنانچه در بدن انسان فقط استخوان رشد می کرد، و

می شد ولی گردن او رشد نمی کرد چه   کردند، چه پیش می آمد. اگر سر انسان بزرگ 

می شد!؟ اگر چانه ثابت بود و سر متحرك ، آیا غذا خوردن و صحبت کردن براحتی االن 

میسّر بود؟ اگر آب دهان زیاد تولید می شد، مرتّب چکّه می کرد و اگر تولید آن کم می 

تامین آب دهان نیاز داشتیم. آری ، هستی و نظم حاکم بر آن نشانه روشنی بر وجود شد، به 

خدا و یکتایی اوست . البتّه همان گونه که تفکّر در هستی و عجایب خلقت خویش ، هر 
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انسان با انصافی را به وجود خدا رهنمون می گردد، ذکر و یاد نعمت های بی شمار الهی 

کند و این سخن خداست به حضرت موسی )ع( که فرمود: نیز انسان را عاشق خدا می 

مردم را عاشق من کن ، موسی )ع( پرسید: چگونه ؟ فرمود: نعمت های مرا برای آنها بازگو 

کن. گاهی نبودن برخی نعمت ها نعمتی به حساب می آید، مثال اگر نوزاد از نعمت عقل 

ش را باز می کرد، نوزاد خجالت برخوردار بود، هنگامی که مادر برای نظافت او قنداقه ا

ی شدن زیرپا می کشید. گاهی تلخی ها عامل رشد وهوشیاری است ، بعضی اوقات ، داغ

انسان موجب می گردد که او حرکت کند و االّ سر جای خود می ماند. البتّه علم ما نسبت 

د به جهل ما همچون قطره ای در دریاست ، زیرا در جهان میلیون ها اسرار شگفت وجو

دارد که هنوز علم انسان به آنها نرسیده و حقایق آن راکشف نکرده است. روزی جوانی 

که با خواندن چند کلمه درس مغرور شده بود، به من گفت : چرا نماز صبح دو رکعت 

است ؟ گفتم : نمی دانم ، حتما دلیلی دارد ولی الزم نیست دلیل تمام دستورات خدا برای 

شن باشد. اساسا گاهی دستور فقط جنبه تعبّدی و اطاعت دارد و ما آن هم همین امروز رو

برای این است که ما تسلیم حقّ باشیم . مثال قرآن می فرماید: ماموران جهنّم نوزده نفرند، 

سپس می فرماید: انتخاب این عدد تنها برای آن است که ببینیم چه کسی اعتراض می کند 

می خوانیم : قبله   ( یا در جای دیگر قرآن53مدثر/که چرا الاقل بیست نفر نیستند. )

مسلمانان عوض شد تا ببینیم چه افرادی در جابه جا شدن قبله دنباله رو پیامبرند و چه 

کسانی بهانه جویی می کنند و نق می زنند. )و ما جعلنا القبلة الّتی کنت علیها االّ لنعلم من 

 (345)بقره/یتّبع الرّسول ممن ینقلب علی عقبیه ( 

مگر در قرآن نیامده که فرمان ذبح اسماعیل به پدرش حضرت ابراهیم داده شد،تا ببینیم 

( سپس به آن جوان گفتم: همان گونه 333)صافات/که در راه ما چقدر فداکاری می کند؟

که در عالم مادّه یك سری فورمول هایی است که اگر در آنها دقّت نشود، نتیجه مطلوب 



 

 

20 

معنویّات نیز ممکن است برای رشد وسعادت ابدی ما فرمول  گرفته نمی شود، در عالم

هایی وجود داشته باشد که اگر آنها را مراعات نکنیم به نتیجه نمی رسیم. اگر به شما 

گفتند: در فاصله صد قدمی گنج است ، شما اگر صد وده قدم بروید، هر چه هم زمین را 

ده دار بشود که به ما دستور داده شبشکافید چیزی پیدا نمی کنید، باید مراعات همان مق

است. در شماره گیری تلفن ، اگر یك شماره کم و زیاد شود، با آن محلّ یا شهری که 

منظور شماست تماس برقرار نمی شود. کلید در منزل ، یا سویچ ماشین ، اگر یك دندانه 

اه یز جز از رآن کم و زیاد یا ناقص باشد، در باز نمی شود و ماشین روشن نمی گردد. ما ن

  نمی توانیم به همه کماالت برسیم. تسلیم در برابر وحی ،

 

  :جبران كمبودها در آفرینشج( 

یکی از راه های خداشناسی، دقّت در این مطلب است که خداوند چگونه کمبودها را 

می گردد،  جبران می کند. مثال وقتی که بدن انسان زخم می شود و خون از آن خارج

ا به گونه ای آفریده که با خوردن آب و غذا، خون سازی می کند، استخوان خداوند بدن ر

گی ها می نماید. باران  آلود شکسته را ترمیم و بدن ضعیف شده در اثر بیماری را تقویت

می سازد. آب های آلوده وکثیف به  وگرد وغبارها را می زداید وهوا را با صفا ولطیف

ی که پشم را می سوزاند، میکروب ها را از بین می زمین فرو می رود وخاك همانند اسید

می جوشد. برگ درختان ، اکسیژن مصرف شده توسّط  برد ومجدّدا از زمین آب زالل

انسان ها وحیوانات را جایگزین می کند. ضعف کودك ، با حمایت و محبّت مادر جبران 

  می شود. مصیبت ها با فراموشی ، سبك و قابل تحمّل می شود.

 

 :اشناسی از راه فرض خالف خدد( 
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یکی دیگر از راه های خداشناسی که در قرآن یافت می شود، فرض خالف است . بدین 

معنا که ما در اطراف خود با واقعیّت های زیادی مواجه هستیم ، اکنون زمان و مکانی را 

فتد اتصور کنیم که این واقعیّت ها وجود نداشته باشد، در آن صورت چه چیزی اتفاق می 

و ما باید چه کنیم ؟ حرکت زمین ، به گونه ای تنظیم شده است که شب و روز را به وجود 

می آورد، حال زمانی را تصوّر کنید که همیشه شب باشد. در چنین وضعیّتی ما چه می 

( هم اکنون زمین در زیر پای انسان 13قصص/کردیم ؟ )ان جعل اللّه علیکم اللیل سرمدا( )

( فرض کنید 44ذاریات/ی آرام است ، )واالرض فرشناها فنعم الماهدون ( )مانند گهواره ا

می توانستند بر روی آن راه بروند وزندگی  اگر با شدّت در حال حرکت بود آیا افراد

( اکنون با حفر قنات و چاه به آب گوارا می 4سبأ/کنند؟ )لونشأ نخسف بهم االرض ( )

د چه کسی برای ما آب فراهم خواهد ساخت ؟ رسیم ، اگر آب ، به اعماق زمین فرو رو

( اکنون آب شیرین در دسترس ماست ، اگر آبها تلخ و 53ملك/)ان اصبح ماوکم غورا( )

( شما درختان را سبز و خرّم می 13واقعه/می کنیم ؟ )لو نشأ جعلناه اجاجا( ) شور شود چه

( اگر 53واقعه/ه حطاما( )بینید، اگر همه آنها هیزم خشك بودند چه می شد. )لو نشأ لجعلنا

ما حافظه خود را از دست بدهیم و حتّی نشانی منزل خود را فراموش کنیم چه خواهیم 

 کرد!؟

  

  :خداشناسی از راه مقایسهه( 

 خداوند در قرآن ، پس از بیان نمونه هایی از آفرینش الهی می فرماید:

ه آفریده اند!؟ )قل من این آفریده خداست ، شما هم به من نشان دهید که غیر خدا چ 

( چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و 55انعام/ینجّیکم من ظلمات البرّ و البحر( )

( چه کسی 55نحل/( )ءدریا نجات می دهد؟ )أمّن یجیب المضطرّ اذا دعاه و یکشف السو
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 ر استافراد گرفتار و درمانده را جواب می دهد؟ )ّاله مع اللّه ...( آیا با خدا معبودی دیگ

( آیا شما دانه های بذر را کشت می کنید یا 54واقعه/؟ )ّانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ( )

ما آن را کشت می کنیم ؟ ای انسان ! تو از خاك چه چیزی می توانی بیافرینی و به وجود 

آوری !؟ تو می توانی از خاك خشت ، آجر و یا سرامیك بسازی ، امّا خداوند از خاك 

گل ، میوه ، درخت و برگ و... خلق می کند. و باالتر از همه او از خاك انسان صدها نوع 

 ( 34مومنون/می آفریند. )فتبارك اللّه احسن الخالقین ( )

 سوال:

 راه های خداشناسی چیست؟  -3

 یکی از راه های خداشناسی را توضیح دهید. -2
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 چرا عدل از اصول است؟

چرا تنها عدل از اصول دین  -از قبیل رحمت، حکمت، قدرت، خالقیّت، علم و...  -د 

 ریشه سیاسى.پاسخ: این انتخاب، هم ریشه تاریخى دارد و هماشمرده 

گردد. آن گاه که گروه کوچکى از مسلمانان ریشه تاریخى آن به قرون اولیه اسالم بر مى 

گفتند: هر کارى که خدا دانستند و مىعادل بودن خدا را الزم نمى -فرقه اشعرى  -

خواست و انجام داد همان درست است، گرچه از نظر عقل از کارهایى باشد که مسلّماً 

علیه السالم گفتند: اگر خداوند امیرمؤمنان علىشود! مثالً مىقبیح و زشت و ستم محسوب 

را به بهشت ببرد مانعى ندارد. ولى ما این منطق را  -ابن ملجم  -را به دوزخ و قاتل او 

گوییم تمام کارهاى خدا حکیمانه است و پذیریم و طبق منطق عقل و آیات قرآن مىنمى

زند. البتّه خدا بر هر کارى قدرت دارد، امّا نمىهرگز کارى که ظلم و قبیح باشد از او سر 

کند؛ چنانکه ما قدرت داریم چشم خود را کور کنیم ولى چنین کار خالف حکمت نمى

کنیم چون این عمل، حکیمانه نیست، پس استفاده از قدرت مربوط به آن است که نمى

ده است مؤمنان هاى قبلى هماهنگ باشد. خدایى که وعده داعمل با عدل وحکمت و وعده

واین  شودرا به بهشت و فاسقان را به دوزخ ببرد اکنون اگر خالف کند، خلف وعده مى

کند گوییم: خدا ظلم نمىکند. ما که مىعمل، قبیح است و هرگز خداوند کار زشت نمى

شود قدرت در جاى ایم بلکه این حکمت است که موجب مىقدرت او را محدود نکرده

گردد، برمى عبّاسامیّه و بنىته شود. و امّا ریشه سیاسى آن به دوران بنىمناسب به کار گرف

کردند هاى مردمى مواجه نشوند، این گونه تبلیغ مىآنها براى آن که با اعتراضات و شورش

که همه چیز به خواست خداست و کسى حقّ ندارد در برابر اراده خدا حرفى بزند. اگر ما 

ا بوده و کسى حقّ اعتراض ندارد، زیرا آنچه بر جهان حاکم ایم به خواست خدحاکم شده

است جبر است و انسان هیچ اختیارى ندارد و این جبر مورد رضایت خداست و چون 
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رضاى خدا در آن است پس هرکارى که او انجام دهد عدل است. در واقع این نظریّه 

 ان بود.امیّه و استمرار حکومت و ریاستشپشتوانه سیاسى خوبى براى بنى

  

 عدل و قسط

 روند امّاهرچند عدل وقسط معموالً در کنار یکدیگر ویا به جاى یکدیگر بکار مى

بر ظلم کنند. گاهى عدل در براهایى نیز با هم دارند و موارد کاربرد متفاوتى پیدا مىتفاوت

رند، امّا برود و قسط در برابر تبعیض. گاهى قسط را در تقسیم عادالنه به کار مىبه کار مى

عدل اعمّ از تقسیم عادالنه و هر کار عادالنه دیگر است. گاهى عدل در مورد حکومت 

 رود و قسط در مقام تقسیم حقوق.وقضاوت به کار مى

 

 

 هاى ظلمریشه

ها و بدى ها را درك اى که خدا به ما عنایت کرده، خوبىما با نیروى عقل و اندیشه

کند عدالت خوب است و معتقدیم خدا کار قبیح نمى فهمیم که ستم، بد وکنیم و مىمى

م از کنیهایى را که در انسان مشاهده مىو ظلم و ستم در او نیست زیرا تمام ظلم و ستم

 گیرد:یکى ازمنابع زیر سرچشمه مى

 

یاه داند نژاد سفید و سگاهى جهل و نادانى ریشه ظلم است، مثالً کسى که نمى جهل: -4 

اهى یا کند، ریشه این ظلم، ناآگ، به خیال برترى، به سیاه پوست ظلم مىبا هم فرقى ندارد

ها ها و نادانىهاى پوچ و کج فهمىخودخواهى است. بنابراین انسان ممکن است با گمان
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اش جز ظلم نیست ولى از خدایى که جهل در او راه ندارد به کارهایى دست بزند که نتیجه

 کن است ظلم سر زند؟نهایت است چگونه ممو علم او بى

 

گاهى انگیزه ظلم ترس است، مثل اینکه یك قدرتى از قدرت رقیب خود به ترس:  -4

ترسدکه اگر حمله نکند به او حمله شود وبراى پیشگیرى، به او ظلم افتد ومىوحشت مى

هاى قدرت خود و تسلّط بر آزادیخواهان به زور ها براى تحکیم پایهکند و یا طاغوتمى

 شوند؛ امّا مگر خدا رقیبى دارد یا به تحکیم قدرت نیاز دارد؟متوسّل مىو ظلم 

نیاز و کمبود: گاهى عامل ظلم، نیاز است، نیازهاى مادّى یا روانى که ممکن است  -5

 کسى را وادار کند که به عمل زشتى دست زند و بر دیگرى ستم کند.

 

 فراد است؛ بعضى سادیسمها به خاطر خباثت درونى ابرخى ظلم :خباثت درونى -1 

 برند.دارند و از رنج دادن دیگران یا رنج کشیدن آنان لذّت مى

 

پردازد چون عقده دارد. او بر اثر ظلم گاهى فردى به اذیّت و آزار دیگران مى:عقده – 3 

ها و یا به دلیل برآورده نشدن انتظارات و توقّعاتش به دیگران ستم دیگران و یا شکست

هاى خواهد انتقام بگیرد وخود را آرامش دهد. اکنون که با ریشهوسیله مى کند وبدینمى

یابید تا کسى بتواند تصوّر کند انگیزه ظلم در ظلم آشنا شدید کدامیك را در خدا مى

انّ اللّه الیظلم »کند، اى ظلم نمىخداوند وجود داشته باشد؟ در حالى که خداوند ذرّه

( حتّى 42کهف/« )و الیظلم ربّك احدا»کند، چ کس ظلم نمى( به هی43نساء/« )النّاس شیئا

« تیالال یظلمون ف»کند. به اندازه رشته باریکى که در وسط هسته خرما قرار دارد ظلم نمى
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کند، حتّى اراده ظلم نسبت به هیچ موجودى ( خداوند نه تنها به احدى ظلم نمى13اسراء/)

دهد، ( خدایى که به ما فرمان عدالت مى8آل عمران/) «و ما اللّه یرید ظلماً للعالمین»ندارد. 

( چگونه ممکن است خود ظلم کند؟ او که علم 43نحل/« )انّ اللّه یأمر بالعدل و االحسان»

مطلق، حکمت مطلق و لطف مطلق است، چگونه ممکن است به انسان ضعیف که در 

هایى که از ىبرد دستور دهد که دشمنى ها وناراحتطوفان غرائز سرکش به سر مى

( 8ائده/م« )و الیجرمنّکم شنئان قوم على أالّ تعدلوا»دارد موجب بى عدالتى او نشود، قومى

 اى نیست ظلم کند؟!ولى خود با آن قدرت بى نهایت که تحت تأثیر هیچ غریزه

 

 : هميشه عدل به معناى مساوات نيستاولنكته 

همیشه به معناى مساوات و برابرى توجّه به این نکته ضرورى است که عدل در همه جا و 

مره ن -بدون در نظر گرفتن مقدار استحقاق آنان  -نیست؛ اگر معلّم به همه شاگردان 

اند. اگر پزشك بدون در مساوى دهد ظلم است. ظلم به دانش آموزانى که درس خوانده

ت. نظر گرفتن حال بیماران به همه آنان از یك دارو و به مقدار مساوى بدهد ظلم اس

عدالت پزشك و معلّم دراین دو مثال، در آن است که نمره و داروى متفاوت بدهند و این 

بازى ها بر اساس توصیه و سفارش و نور چشمها غیر از تبعیض است، این تفاوتتفاوت

نیست، بلکه حکیمانه است. بنابراین هرگونه نابرابرى و تفاوت تا از مدار حکمت بیرون 

  ود.نرود، ظلم نخواهد ب

 

 : حقوق جامعه بر حقوق فرد اولویّت دارددومنكته 

فرض کنید دولت اسالمى به خاطر نیاز منطقه و رفاه عمومى، دستور احداث خیابانى را 

دهد. وجود این خیابان در ارتباط با نیازها و تراکم جمعیّت و وسایل نقلیّه ضرورت مى
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شود و آنان تا پول خانه را از دولت مىاى خراب دارد ولى در احداث هر خیابانى خانه عدّه

بگیرند و خانه دیگرى تهیه کنند، باید زحماتى را متحمّل شوند. در اینجا به خاطر رنج چند 

نفر نباید اساس نیاز ملّت و رفاه مردم را نادیده گرفت، در اسالم با همه اهمیّتى که مالکیّت 

علیه رار گرفته است. امیرمؤمنان علىو حقوق فرد دارد، حقوق اجتماع بیشتر مورد توجّه ق

اند احضار فرماید: کسانى که اموال مورد نیاز مردم را احتکار کردهالسالم به مالك اشتر مى

کن و پس از موعظه و نهى از منکر اگر به عمل خود ادامه دادند با آنها با شدّت و خشونت 

رر ست ولى براى اجتماع ضفرماید: عمل احتکار گرچه به نفع فرد ارفتار کن. سپس مى

فرماید: در اداره حکومت، توجّه تو به رفاه و ( در جاى دیگر مى35نهج ابالغه/نامه دارد. )

  رضاى عموم باشد گرچه به قیمت ناراحتى خواص تمام شود.

 

 : علم و آگاهى ما محدود استسومنكته 

ر ت و گاهى چیزى را خیپنداریم که خیر ما در آنهاسدر بسیارى مواقع چیزهایى را شرّ مى

 دانیم که براى ما مایه شرّ است. مى

در ماجراى قارون آمده است: وقتى که مردم به زرق و برق و تشریفات و تجمّالت قارون 

! داشتیم! خوشا به حال اوگفتند: اى کاش آنچه قارون داشت ما هم مىکردند، مىنگاه مى

 او را دیدند گفتند: خوب شد که ما مثلبرد! چندى بعد که سرنوشت تلخ عجب لذّتى مى

 ( 82-14قصص/قارون نبودیم. )

 

 هاى ما عجوالنه است: قضاوتچهارمنكته 

و هاى تها و گماندهد که اى انسان! بسیارى از خیالقرآن در آیات متعدّد به ما هشدار مى

 ااساس درست و صحیحى ندارد، چه بسیار کارهایى که به نظر شما بد است و از آنه
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کراهت دارید ولى در واقع به نفع شماست، و چه بسا چیزهایى را که دوست دارید ولى 

در واقع براى شما شرّ است، چنانکه شما در تشخیص ابتدایى و سطحى خود، جهاد را بد 

 دانید ولى در واقع براى شما خوب است. مى

اى مههر چند سطر به کل اگر ما کتابى را که مطالبى عالى و ارزنده دارد مطالعه کنیم و در

برسیم که معناى آن بر ما مجهول باشد نباید زود قضاوت کنیم و نسبت ناروا به نویسنده 

بدهیم، بلکه باید در فهم خود تجدیدنظر کنیم. شخصى در منزل سگى داشت، براى خرید 

دد، گراز خانه بیرون رفت و کودك شیرخوار خود را تنها گذاشت به امیّد اینکه زود برمى

چون بازگشت، سگ با پوزه خونین به استقبالش آمد، با خود فکر کرد که حتماً سگ به 

کودك حمله کرده و او را دریده است، در حالى که عصبانى بود با اسلحه خود به سگ 

د مواجه کراى که تصوّرش را نمىشلیك کرد و با شتاب به درون خانه دوید، امّا با صحنه

رد وا -که در خارج شهر قرار داشت  -ر بود که گرگى به خانه آنان شد. ماجرا از این قرا

کند، سگ از کودك حمایت کرده آید و به کودك حمله مىها مىشده و به داخل اطاق

گردد، راند و خود، خون آلود مىبا تالش زیاد و با چنگ و دندان گرگ را به عقب مى

ى سپاسگزارى، سگ را بکشد! امّا قضاوت عجوالنه صاحبخانه موجب شد که به جا

صاحبخانه از کار خود پشیمان شد و به سوى سگ آمد تا شاید او را از مرگ برهاند ولى 

هاى : به چشمگویدکار از کار گذشته و سگ از بین رفته بود و پشیمانى سودى نداشت. مى

دم یهاى باز این سگ با گوش دل شنسگ که باز بود نگاه کردم و این فریاد را از چشم

کنى؟! چرا به درون خانه نرفته و خبر که اى انسان! چقدر عجولى و چه زود قضاوت مى

انسان چه  اى»اى نوشت با عنوان نگرفته مرا کشتى؟! او پس از این جریان تأسّف آور مقاله

  «کنى!زود قضاوت مى
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 : قضاوت مقطعى ممنوعپنجمنكته 

ص صورت پذیرد، مثالً جیغ و داد کودك قضاوت کردن ما نباید با توجّه به یك زمان خا

بلى هاى قدر هنگام آمپول زدن نباید مبناى قضاوت ما باشد، بلکه ما باید دردکشیدن

کودك و سالمتى بعدى او را در نظر داشته باشیم، آنگاه قضاوت کنیم و یا فقط درد و 

بودن و  دارهبچّگى و لذت بچّرنج هنگام زایمان یك زن را در نظر نگیریم بلکه رنج بى

نتایج بعدى آن را در نظر بگیریم، آنگاه قضاوت کنیم. پس گذشته، حال و آینده را باید 

باهم دید، دنیا و آخرت را باید با هم دید، آنگاه قضاوت کرد. روایت داریم خداوند در 

فرماید: این پاداش براى آن دعایى است که دهد و مىروز قیامت به افرادى پاداش مى

ت کردى ولى مستجاب نکردم، زیرا در آن وقت، مصلحت تو نبود که دعایت درخواس

اى او کند که پدر برکند و مرتّب اصرار مىمستجاب شود. آرى، گاهى کودکى گریه مى

کشد و دهد، بچّه بسیار زجر مىاسباب بازى و خوراکى بخرد، امّا پدر پاسخ مثبتى نمى

هرچه خواستم نخریدى! پس از گذشت چند گوید: تو بسیار باباى بدى هستى چون مى

گوید: فرزندم! به جاى چیزهایى که از من درخواست نمودى، پس انداز سال پدر مى

 هایى که پدر براىام. در اینجا قطعاً همه بچهنمودم و مثالً یك قطعه زمین برایت خریده

ه چیزها، چیزى ک گویند: اى کاش پدر ما نیز به جاى آنآنها اسباب بازى و... خریده، مى

خرید. در امر پزشکى نیز مسأله همین طور است. گاهى دستى مورد نیاز واقعى ما بود مى

نیم اى و مقطعى قضاوت نککنند تا تن سالم بماند. در بحث عدل خدا نیز لحظهرا قطع مى

  و به تمام جوانب توجّه نماییم.

 

 : از نقش خود غافل نشویمششمنكته 
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جهت همه را به حساب خدا ها غافلیم و بىبه وجود آوردن ناگوارىما از نقش خود در 

کنیم که خدایا! اگر تو عادلى پس چرا فالن ناراحتى گذاریم و شروع به اشکال مىمى

ها به دست خود ماست، براى من پیش آمد؟ ناگفته پیداست که بسیارى از ناگوارى

جلو فساد را با نهى از منکر  شویم.کنیم، به بیمارى دچار مىمراعات بهداشت نمى

ظب ماند. موااثر مىشوند و دیگر دعا و فریاد ما هم بىگیریم، اشرار بر ما مسلّط مىنمى

کنیم. درس نخواندیم، شود و ما داد و فریاد مىبچّه خود نیستیم، در آب حوض غرق مى

کردیم، ن مردود شدیم، سعى و تالش نکردیم، پیشرفت نداشتیم. در انتخاب همسر دقّت

کشیم. در انتخاب دوست دقّت نکردیم، معتاد شدیم. مقرّرات راهنمایى و زجر مى

رانندگى را مراعات نکردیم، تصادف نمودیم. خواب آلود پشت فرمان نشستیم، چپ 

کردیم. در حالت مستى آمیزش انجام دادیم، بچه ناقص به دنیا آوردیم. شنا نیاموختیم، 

د جز خود ما چه کسى مقصّر است؟اگر کار امروز من پیچ غرق شدیم، در همه این موار

ر بئراً مَن حَف»خوانیم: خورد، شاید نتیجه تاب دادن به کار دیگران باشد. در حدیث مىمى

( هرکس براى برادرش چاهى را حفر کند، خود 523ص 2بحاراالنوار/ج« )الخیه وقع فیها

 افتد.در آن مى

 

 سوال:

 چرا عدل از اصول است؟ -3

 چیست؟ هاى ظلمریشه -2

 نکاتی که در خصوص عدل مطرح است توضیح دهید. -5
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 ومسفصل 

 

 

 

  

 نبوت
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 نبوّت

در جهان بینى الهى نیاز انسان به پیامبر، ضرورتى است که قابل تردید نیست. اگر براى 

آفرینش انسان هدفى وجود دارد و باید انسان به سعادت ابدى برسد، بدون داشتن طرحى 

انسان  اند. اگرکامل و جامع، این هدف عملى نیست و انبیا براى تبیین چنین طرحى آمده

خواهد و انبیا همان منذران و هشدار دهندگانند. اگر انسان هنده مىخطاکار است، هشدار د

اى مسئول است و باید در دادگاه عدل الهى پاسخگو باشد، ضرورى است که بیان کننده

اند. اگر ها وجود داشته باشد و پیامبران الهى براى این امر آمدههم براى احکام و مسئولیت

باید الگو و مدل داشته باشد و انبیا الگوى انسان کاملند.  الزم است که انسان خود را بسازد،

اگر انسان باید براى آینده خود فکر کند، باید کسى هم باشد که آینده را براى او تشریح 

کند. امّا در جهان بینى مادّى که براى هستى راهى و هدفى معیّن نشده و انسان هم بدون 

بوّت اى به نام نرود، مسألهى رو به نابودى مىطرح و نقشه قبلى ساخته شده و پس از چند

مطرح نیست. بنابراین، مسأله نبوّت در متن زندگى ما و در خط اصلى قرار دارد، یعنى 

رسیدن به هدف انسانى و اسالمى که تنها از یك راه ممکن است؛ راهى بدون شك و 

عادت و شقاوت ما سهو، آن هم از منبع وحى و علم بى نهایت الهى که به تمام عوامل س

ایى هآگاهى دارد. اکنون دنیاى علم و صنعت شاهد انواع انحرافات و جنایات افراد و ملّت

اند که اند، با اختراعات و اکتشافات خود، جهنّمى ساختهاست که چون در خط انبیا نبوده

ظلوم ز مها و جلساتى که به نام حمایت اسوزانند. آنان حتّى در کنفرانسمردم را در آن مى

در  ها شکم گرسنهکنند از حقّ وتوهاى ظالمانه برخوردارند و با وجود میلیونبرگزار مى

ل کنند و با داشتن انواع وسایهاى میلیاردى صرف مسابقات تسلیحاتى مىجهان بودجه

برند. با مشاهده چنین وضعى تردیدى نیست که انسان به رفاهى باز به مواد مخدّر پناه مى

 وم و خطى سالم نیازمند است. رهبرى معص
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 کنیم: تر شدن نیاز انسان به راهنمایى انبیا، چند مثال ذکر مىبراى روشن

انند دمیزبانى را تصور کنید که افرادى را دعوت کرده است؛ مهمانان راه خانه را نمى -3

ه و هاى فرعى و انحرافى وجود دارد و اغفالگران و حیوانات درندو در مسیر راه هم راه

 کند. در اینجا بر میزبانتاریکى شب هم خطرهاى دیگرى است که عابران را تهدید مى

است که شخص دلسوز و آگاهى را با داشتن چراغ و نقشه براى راهنمایى مهمانان بفرستد، 

زیرا در غیر این صورت اساس دعوت لغو خواهد بود. خداوند تمام جهان را براى 

مه ما را براى سعادت ابدى و بندگى خودش دعوت فرموده گیرى انسان آفریده و هبهره

کنیم و در شناسیم و یا در انتخاب راه راست اشتباه مىاست، با توجّه به اینکه ما راه را نمى

هاى شرك و جهل و ها و تاریکىهاى شیطانى و طاغوتمسیر حرکت، به خطها و وسوسه

بان ما که خداى بزرگ است، رهبرى شویم، در اینجا اگر میزتفرقه وانحراف دچار مى

اى کامل همچون قرآن، براى هدایت ما همچون پیامبر با چراغى همچون معجزه و نقشه

شود، و هدف نهایى از ارسال هایى که خداوند از ما نموده لغو و بیهوده مىنفرستد، دعوت

ل واقعى مگیرد، زیرا هدف از بعثت انبیا حرکت انسان به سوى تکاپیامبران صورت نمى

است و هر حرکتى هم به مبدأ و مقصد و راه نیاز دارد و هم به وسیله و رهبر و در همه این 

هدف  کنیم و همتر است، زیرا اگر رهبر نباشد هم راه را گم مىنیازها نیاز به رهبر ضرورى

 رود.ها نابجا به کار مىرا و هم وسیله

کنید و اگر ماشینتان خراب شود آن هرگاه شما مریض شوید، به پزشك مراجعه مى -2 

گذارید، دلیل آن هم روشن است: پزشك نسبت به بدن شما و را در اختیار مکانیك مى

تخاب تر نیست. ما در انتر است، گرچه مهربانمکانیك نسبت به ماشین از خود شما آگاه

ت و هم شهید تر اسراه الزم است خود را در اختیار خدا بگذاریم چون خدا هم به ما آگاه

خرید اى بگفت: شما هر کاال و محصولى را از هر کارخانهنوّاب صفوى در مثالى زیبا مى
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باید همان مهندسى که سازنده آن است دستور استفاده از کاال را بدهد و دیگران حقّ 

صادر کردن دستور ندارند و انسان از یك کاال و محصول کارخانه کمتر نیست، براى 

اوندى دستور دهد که هم سازنده اوست هم از تمام نیازهاى مادّى و معنوى انسان باید خد

 او آگاه است و هم از مسیر ابدى و آینده او با خبر است.

 

 : شناخت انبيا به عنوان یكی از راه های معجزه

گوید من از سوى خدا مأمور هدایت شما هستم و با خداى هستى و با قدرت کسى که مى

رابطه دارم، باید کارى کند که از عهده دیگران بر نیاید و بدین وسیله و علم بى نهایت 

گفته خود را ثابت کند که او به راستى پیوند محکمى با عالم دیگر دارد. این عمل را 

نامند. هر یك از انبیاى الهى، براى اثبات حقانیت خود معجزه و یا معجزاتى معجزه مى

 ارد اشاره کرد:داشتند. از جمله مى توان به این مو

 ( 33سبأ/« )و النا له الحدید»نرم شدن آهن براى حضرت داوود.  -3 

 ( 55ص/« )فسخّرنا له الریح تجرى بامره»مسخر شدن باد براى حضرت سلیمان.  -2

 ( 21/قمر« )انّا مرسلوا الناقة فتنة لهم»بیرون آمدن شتر از کوه براى حضرت صالح.  -5

 ( 331اعراف/« )فاذا هى ثعبان مبین»موسى. اژدها شدن عصاى حضرت  -4

ه انى اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فی»خلقت پرنده توسط حضرت عیسى.  - 3

 ( 44آل عمران/« )فیکون طیرا باذن اهلل

 

کار انبیا با کار مخترعان و مرتاضان و ساحران و پهلوانان چه فرقى دارد؟ آنان نیز  سؤال:

 شود؟آید، چرا به آنها پیامبر گفته نمىنند که از عهده دیگران برنمىزبه اعمالى دست مى

 پاسخ:
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ى انبیا، اند، ولکار این افراد در اثر تعلیم است. مرتاضان و مخترعان، دوره و استاد دیده -3 

 اند.معلم و مرشد و استادى ندیده

ابد یا خووز نمىکار این افراد تمرینى است بر خالف کار انبیا. مرتاضى که چهل ر -2 

مرین، ها تگیرد، در اثر مدتخورد و پهلوانى که وزنه سنگینى را بر سر دست مىغذا نمى

اند. مردمى که دور حضرت صالح جمع شدند و به او گفتند که این توانایى را پیدا کرده

اگر تو با قدرت الهى رابطه دارى، اآلن از همین کوه شترى با چنان خصوصیّاتى بیرون 

رون کم در اثر تمرین، از کوه شترى بیر. او نگفت صبر کنید تا من تمرین کنم و کمآو

 آورم. عالوه بر آنکه اصوالً چنین کارهاى شگفتى با تمرین هم شدنى نیست.

ا زند یکار این افراد غالباً با اهداف مادى توأم است. اگر ساحرى دست به سحر مى -5 

دهد، یا براى جلب نظر مردم است، یا عملى انجام مى دارد یا مرتاضىپهلوانى وزنه برمى

جمع مال یا سرگرمى و یا در نهایت، داشتن یك زندگى شیرین. اما هدف انبیا، ساختن 

 آل و هدایت انسان به سوى قدرتى دیگر است.انسان واال و جامعه ایده

در  نقطه ضعفى اند و هیچ گونهاین افراد امکان سوء سابقه دارند، ولى انبیا معصوم -4 

 زندگى وجود ندارد.

ام توانند انجگویند که این عمل را دیگران نمىساحر و مرتاض و مخترع، هرگز نمى - 3 

د: کنندهند و جرأت مبارزطلبى ندارند، امّا پیامبران، با کمال شهامت و آرامش اعالم مى

شم پرکن یا و کارهاى چدیگران قادر بر انجام چنین عملى نیستند. بنابراین میان معجزه انب

دهد، دیگران، هم از نظر نوع عمل و هم از نظر هدف و هم از جهت شخصى که انجام مى

ها و هاى متعددى است که با کمى توجه هرگز انسان میان ساحران و مرتاضان و نابغهفرق

  شود.مخترعان با پیامبران دچار اشتباه نمى
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 : امتيازات انبيا

ها و امتیازاتى دارند که هم براى معرّفى آنها و هم براى پیشبرد پیامبران الهى ویژگى

 کنیم:اهدافشان ضرورى است. اینك برخى از امتیازات آنان را ذکر مى

ترین ابزارى که در اختیار انبیا بوده، معجزه یکى از مؤثّرترین و محسوس: معجزه -4

  ح دادیم.است. در بخش راههاى شناخت انبیا معجزه را به تفصیل توضی

ا شود و آنان بدین وسیله باز امتیازات انبیا این است که بر آنها وحى نازل مى: وحى -4

، کنند. قرآن درباره پیامبران پیشینخداوند ارتباط پیدا کرده، پیام الهى را دریافت مى

و ما  (1اء/انبی« )و ما ارسلنا قبلك اال رجاال نوحى الیهم»خطاب به پیامبر اسالم مى فرماید: 

  شد.قبل از تو نفرستادیم جز مردانى که به آنها وحى مى

یکى دیگر از امتیازات انبیا برخوردارى آنها از علم غیب است. قرآن در : علم غيب -0

 «عالم الغیب فالیظهر على غیبه احداً اال مَن ارتضى من رسول...»فرماید: این زمینه مى

سازد جز کسانى که حدى را بر آن آگاه نمى( خداوند به غیب آگاه است و ا21-25جن/)

 پسندیده باشد از قبیل پیامبر و... .

هاى دیگر انبیا، عصمت است. عصمت یعنى در اثر ایمان و یکى از ویژگى: عصمت -1

شناخت و یقینِ کامل، انسان داراى روحى شود که با کمال آزادى و آگاهى هرگز پیرامون 

نسان کنند که چگونه اه هم نباشد. بعضى تعجّب مىگناه نگردد، بلکه در اندیشه گنا

تواند حتى فکر گناه نکند، در حالى که شما خواننده عزیز هم در بسیارى از اعمال مى

اید و نه به فکر انجام آن خالف، داراى عصمت هستید یعنى نه آن خالف را مرتکب شده

این اعمال باورمان آمده؛ یقین  اید. زیرا ما در حدّى از آگاهى هستیم که عیب و ضررافتاده

ایم و این مسأله از مغز ما عبور کرده به دل نشسته است، در اینجا دیگر علم نیست پیدا کرده
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که این یقین است، فکر نیست که باور است. راستى اگر ما به مقام یقین و باور برسیم 

ود، هرگز شمجسم مى زند در قیامت به چه صورتىوبدانیم این غیبتى که امروز از ما سرمى

در اندیشه غیبت نیز نخواهیم بود. عیب ما این است که معلومات ما از مغز ما عبور نکرده 

ه یك شویم. بدانیم بد است اما مرتکب مىو به دل ننشسته، علم است نه یقین و لذا مى

رساند نى بتواند زیادانیم که انسانِ مرده به ما کارى ندارد و نمىمثال توجه کنید: همه مى

ترسیم شب در اتاقى در کنار او بخوابیم، چرا؟ چون علم ما از مغز به دل عبور نکرده، امّا مى

بینیم که در کنار مرده و در علم هنوز ایمان و باور و یقین نشده است اما مرده شوى را مى

شوى برد. فرق ما و مردهشب تاریك، به تنهایى شب را تا صبح بدون دلهره به پایان مى

چیست؟ فرق آن است که ما علم داریم و او یقین. بنابراین ریشه عصمت، ایمان واقعى، 

 علم عمیق و باور و یقین کامل است.

 

 :نشانه یقين

صلى اهلل علیه وآله بعد از خواندن نماز جماعت صبح، رو به مردم کرد روزى پیامبر اکرم 

ر حدقه فرو رفته و موهایش هایش دو جوانى را مشاهده نمود که رنگش زرد و چشم

ریخته بود. رسول خدا احوال او را پرسید. جوان گفت: اکنون که در خدمت شما هستم 

برم. پیامبر از شنیدن کلمه یقین تعجب کرد، نشانه یقین را از جوان در حال یقین به سر مى

 م وپرسید. او گفت: چنان قیامت را باور دارم که خواب از من ربوده است. گویا جهن

هاى فراوانش را از سوى دیگر و دادگاه هاى آتش را از یك سو و بهشت و نعمتشعله

نمایم. پیامبر عدل خدا و محشر و حضور مردم و خودم را براى محاسبه اعمال مشاهده مى

هاى یقین را از او شنید، ادّعاى جوان را پذیرفت سپس آن جوان از پیامبر خواست که نشانه

کند تا در راه خدا شهید شود پیامبر براى او دعا کرد، پس از چندى جنگى که براى او دعا 
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پیش آمد که این جوان در آن شرکت نمود و دهمین نفر بود که در درگیرى بین حق و 

  باطل در راه خدا به درجه شهادت رسید.

 

  چه كنيم به یقين برسيم؟

دانى ( به آنچه از دین مى44حجر/« )و اعبد ربك حتى یأتیك الیقین»فرماید: قرآن مى

  گردد.ر مىتعمل کن تا به یقین رسى. هر چه انسان بیشتر عبادت کند به یقین نزدیك

 سؤال : چرا انبیا از جنس بشر هستند؟

ه نیستند؟ گرفتند، این بود که چرا بشر هستند و فرشتپاسخ : یکى از ایرادهایى که به انبیا مى

ها مدّعى است که انبیا بشر باشند، زیرا اگر بشر نباشند، انساندر حالى که زیبایى امر در این 

بیا باید دهند! اندانند و مرتب به ما دستور مىشدند که انبیا مسائل و مشکالت ما را نمىمى

ها شهوت و غضب داشته باشند و خود را کنترل کنند تا الگوى دیگران همانند دیگر انسان

قل انّما أنا »ماید: به آنها بگو من هم بشرى همانند شما هستم. فرباشند. خداوند به پیامبر مى

 ( 333کهف/« )بشر مثلکم

  

 :هاى تبليغى پيامبرانویژگى

 :تبشير و تنذیر -4 

پیامبران در تبلیغ دین خدا هم از شیوه تبشیر و امید دادن استفاده مى کنند و هم از شیوه  

کت سائق. قائد کسى است که جلو کاروان حرتنذیر و بیم دادن. تبشیر قائد است و تنذیر 

برد. سائق کسى است که از عقب کاروان حرکت مى کند کند وکاروان را به پیش مىمى

 و افراد کاروان را از بازماندن محافظت مى کند.
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مبلّغ باید مراقب باشد که وظیفه او تنذیر است و نه تنفیر به معناى ایجاد نفرت و فرارى 

 فرمود:ت،مىداشراسالم به نمایندگانى که براى تبلیغ به اطراف گسیل مىدادن، لذا پیامب

 ( . 5252صحیح مسلم/حدیث« )والتنفّروایسّرواوالتعسّروا بشّروا» 

 : نترسيدن از دیگران -4

 و الّذین یبلّغون رساالت اهلل»فرماید: ترسند. قرآن در توصیف آنها مىآنها فقط از خدا مى

( آنان که پیام خدا را ابالغ مى کنند و از 54احزاب/« )حداً االّ اللّهیخشونه و ال یخشون ا

 ترسند.احدى جز خدا نمى

 :استقامت -0

 علیه وآله صلى اهللپیامبران در تبلیغ خود استقامت مى ورزند. قرآن خطاب به پیامبر اکرم

استقامت  اى،( همان گونه که مأموریت یافته332هود/« )فاستقم کما اُمرت»فرماید: مى

 داشته باش.

 :تذكّر -1 

کّر انّما فذ»کنند: پیامبران آنچه را که خیر و صالح مردم است، مرتّب به آنها یادآورى مى

 ( 23غاشیه/« )انتَ مذکّر

 

 : اخالق پيامبران

پس از آنکه خداوند به حضرت موسى اعالم کرد: تو رهبر ملت و پیامبر ما هستى اوّلین  

رب »ت سعه صدر، روح بزرگ و صبر و استقامت و حوصله بود: چیزى که از خدا خواس

اى گشاده به من مرحمت فرما. راستى چه قدرتى ( خدایا! سینه23طه/« )اشرح لى صدرى

قّعات ها و توها و کارشکنىها و ناسزاها و تمسخرها و توهینتواند در برابر سیل تهمتمى

را  تعال. آرى، آن کشتى که این بار سنگیننابجا استقامت کند جز با امداد غیبى خداوند م

وما یأتیهم من رسول االّ کانوا به »فرماید: کند، کشتى صبر است. قرآن مىحمل مى
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( هیچ پیامبرى براى مردم نیامد مگر آنکه او را مسخره کردند. 33حجر/« )یستهزون

( هیچ 35ت/ذاریا« )کذلك ما اتى الذین من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر او مجنون»

پیامبرى براى مردم نیامد مگر اینکه به او نسبت سحر یا جنون دادند. به پیامبر عزیز ما حتى 

نسبت شاعرى و کاهنى نیز دادند، اما به گفته قرآن او داراى خلق عظیم و رأفت و رحمتى 

الت توانست بار سنگین رسکرد و اگر چنین نبود نمىها را تحمل مىخاص بود، همه تلخى

ها و جاذبه اخالق پیامبر نبود مردم از دور ا به منزل مقصود برساند. اگر ایثارها، فداکارىر

( 334آل عمران/« )ولو کنت فظاً غلیظ القلب النفضوا من حولك»شدند: او پراکنده مى

ت گرفت اصحاب ناراحگاهى که پیامبر از سوى بعضى همسران خود مورد توهین قرار مى

هلل علیه خدا صلى ا: این همسر بد زبان را از خانه بیرون کنید اما رسولگفتندشدند و مىمى

گذارم و از فرمود: من این نقاط ضعف را در کنار نقاط قوّت آنان مىوآله در پاسخ مى

مشورت  کرد، با آنانگذرم. پیامبر صلى اهلل علیه وآله براى مردم استغفار مىها مىتوهین

 ورزید تا جایى که خداوندبان بود، براى هدایت آنان حرص مىنمود، نسبت به آنها مهرمى

( ما قرآن را نفرستادیم تا این 2طه/« )ما انزلنا علیك القران لتشقى»کند: به او خطاب مى

قدر خودت را به مشقّت اندازى. و در جاى دیگر پیامبر صلى اهلل علیه وآله را مخاطب قرار 

کنى به خاطر ( گویا خودت را هالك مى5کهف/)« فلعلك باخع نفسك»گوید: داده، مى

 آورند.تأسف بر اینکه چرا مردم ایمان نمى

  

 : بندگى خدا -4

ترین مقام یا مسئولیت، در تفکر و عمل و شخصیّت آنها برخالف تمام کسانى که کوچك

گذارد، پیامبر اسالم با همه مقامى که داشت هرگز از مدار بندگى خدا و تواضع اثر مى

کرد و نمود و در خانه و مسافرت کار مىت به مؤمنان بیرون نرفت، به اطفال سالم مىنسب
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فت: گکند بارها مىتر بود. همان گونه که قرآن نقل مىدر جنگ از همه به دشمن نزدیك

 .، هیچ گونه عقده و استبدادى نداشت«من هم بشرى هستم همچون شما»

 

 : اخالص-4

اخالص است. اى پیامبر! به مردم بگو: من مزدى از شما  یکى دیگر از امتیازات انبیا 

بیت، این خواهم جز آنکه اهلبیت مرا دوست بدارید. روشن است که دوستى اهلنمى

رهبران معصوم رمز تداوم راه خدا و انبیاست و پیروى از آنان به سود خود مردم است و 

گر علیهم السالم و در جاى دیماگر در یك جا مزد رسالت، پیوند با اهلبیت و رهبران معصو

انتخاب راه خدا شمرده شده، به خاطر آن است که هرگز میان راه خدا و راه پیشوایان 

معصوم جدایى وجود ندارد، همان گونه که میان کتاب خدا و عترت، تا ابد پیوندى 

ان خواستند و انتظارشناگسستنى است. کوتاه سخن آنکه انبیا مزد مادّى از مردم نمى

 انتخاب و تداوم راه آنان بود

 

 : صداقت -0

 ها و سؤاالتانبیا در گفتار و کردار صداقت داشتند. آنها در برابر برخى درخواست

ست دانیم و یا دست ما نیمخالفان، طبق دستور خدا، با صراحت اعالم مى داشتند که ما نمى

 و خدا مى داند.

  

 : انصاف-1
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 تعصّب. پیامبران، مخالفان خود را به کشف حقیقتمکتب انبیا، مکتب انصاف است نه  

انّا او ایاکم »فرمودند: گفتند شما باطلید و ما بر حق، بلکه مىکردند. از ابتدا نمىدعوت مى

 یکى از ما و شما بر حق و دیگرى در گمراهى است!« لعلى هدىً او فى ضالل مبین

 

 :خيرخواهى -3 

به معناى نصیحت و خیرخواهى، فراوان « نصح»از واژه در قرآن ، در نقل ماجراى پیامبران،  

ابلّغکم »فرمود: استفاده شده است. حضرت نوح در برابر انواع سخنان ناروا به قوم خود مى

کنم. هاى پروردگارم را به شما ابالغ مى( من پیام52اعراف/« )رساالت ربى و انصح لکم

  کنم.من خیرخواه شما هستم و شما را نصیحت مى

 

 : زیستىساده -6

از آنجا که بهترین نمونه تبلیغ، تبلیغ عملى است، پیامبران الهى باید با مشکالت توده مردم  

درگیر باشند تا در عمل الگوى تربیت و استقامت مردم قرار گیرند، ولذا پیامبران همچون 

ا ها در کنار آنان بودند و مزه مشکالت رناگوارى مردم زندگى عادى داشتند و در

چشیدند. مسائلى از قبیل گرفتار شدن به دشمن، اذیّت شدن از سوى فرزند نااهل، همسر مى

مخالف، مرض، فقر، یتیمى، استهزا و سایر مشکالتى که کم و بیش براى افراد دیگر هست 

علنا لهم وج»کنیم: براى آنان نیز بوده است و اینك چند آیه در این زمینه نقل و ترجمه مى

( ما براى انبیا نیز همچون سایرین زن و فرزند )که قهراً مشکالتى 58رعد/« )یةازواجاً وذر

خوانیم: هنگامى که پیامبر اسالم در میان اصحاب را به دنبال دارد( قرار دادیم. در تاریخ مى

ر داد که باال و پائین نداشته باشد. دنشست، جلسه را به شکل دایره تشکیل مىخود مى

وشیدن لباس و معاشرت جورى بود که وقتى یك فرد غریب وارد نشست و برخاست و پ
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توانست تشخیص دهد کدام یك از آنان پیامبرند. این است طرح شد نمىمسجد مى

حکومت اسالمى درباره زندگى رهبر. نه تنها انبیا که شاگردان طراز اول مکتب آنان و 

م با کاروان ناشناس به حج جانشینان آنان نیز همین گونه بودند. امام سجادعلیه السال

کرد که داوطلبانه و با افتخار قسمتى از کارهاى رفت و با مسئول کاروان شرط مىمى

 خوانیم:حجّاج را براى رضاى خدا به عهده بگیرد. درباره حضرت رضاعلیه السالم مى

شود و حضرت را نشناخت، به ایشان گفت: بدن مرا کیسه بکش. شخصى وارد حمام مى

ضاعلیه السالم به راحتى و بدون تکلّف قبول کرد و زمانى که آن مرد متوجّه شد امام ر

طرف او امام رضا علیه السالم است با کمال شرمندگى عذرخواهى کرد اما حضرت فرمود: 

دارم. آرى، این است مکتب و فرهنگ ما و روش و تا شما را کیسه نکشم دست برنمى

ا اگر کنیم تین الگوها را به سراسر جهان عرضه مىسیره رهبران ما، با کمال سربلندى ا

ان اى به ارمغزنند، بدانند که نه چیز تازهجهانیان از تساوى و حقوق خلق و عدالت دم مى

 اند و نه الگویى از رهبرانشان براى شعار خود دارند.آورده

  

 :صلى اهلل عليه وآلهسيره پيامبر اكرم

از قبیل دارابودن علم غیب و داشتن مقام و درجه  -اى از امتیازات انبیا را بعد از آنکه گوشه

بیان کردیم بجاست که کمى هم درباره سیره  -عصمت و بندگى خدا و یقین و امثال آن 

تش ، امید است که آشنایى با زندگى حضربپردازیمشخص رسول اکرم صلى اهلل علیه وآله 

 آن بزرگوار باشد.درسى براى امّت 

  

 :عبادت پيامبر -4
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پس از  خاست وخداصلى اهلل علیه وآله از بستر برمىگذشت رسولچون پاسى از شب مى 

دت اى به عباگرفتن وضو و زدن مسواك و تالوت آیاتى چند از قرآن کریم، در گوشه

 دیدندریخت. بعضى از همسرانش که او را به این حال مىپرداخت و اشك مىمى

خدا  فرمود: آیا بنده شاکرریزى؟ مىگفتند: تو که گناهى ندارى چرا این قدر اشك مىمى

گوید: شبى پیامبر در خانه من بود، نیمه شب، او را نیافتم به سراغش نباشم؟امّ سلمه مى

وید: خدایا! گریزد و مىها را بلند کرده، اشك مىشتافتم، دیدم در تاریکى ایستاده، دست

اى از من مگیر، دشمنم را خشنود مکن، به بالهایى که مرا از آنها به من داده هرچه نعمت

نجات دادى گرفتارم مکن، حتى به اندازه چشم بر هم زدنى مرا به خود وامگذار. به او 

نیاز اى! فرمود: هیچ کس از خدا بىگفتم پدر و مادرم فدایت شوند، شما که بخشوده شده

دش واگذار شد، در شکم ماهى زندانى شد. نیست. حضرت یونس آنى به خو

 ( 231ص 35بحاراالنوار/ج)

 :زهد پيامبر -4

روزى پیامبر اکرم صلى اهلل علیه وآله دوازده درهم به حضرت على علیه السالم داد و  

فرمود: لباسى براى من تهیّه کن. على علیه السالم به بازار رفت و لباسى به همان قیمت تهیّه 

تر یا ل اکرم صلى اهلل علیه وآله آورد. پیامبر فرمود: اگر لباس ارزانکرد و خدمت رسو

علیه ترى بود بهتر بود. اگر فروشنده حاضر است لباس را به او برگردان. حضرت علىساده

السالم لباس را برگرداند و پول را پس گرفت و خدمت پیامبر صلى اهلل علیه وآله برگشت. 

با على علیه السالم به سوى بازار راه افتادند، در راه کنیزى را خداصلى اهلل علیه وآله رسول

کند، از حالش جویا شدند. گفت: چهار درهم پول براى خرید جنس دیدند که گریه مى

ترسم که به خانه برگردم. پیامبر صلى ام و اکنون مىاند ولى پول را گم کردهبه من داده

م را به او داد و آنگاه به بازار رفتند وپیراهنى به اهلل علیه وآله چهار درهم از دوازده دره
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اى را دیدند، لباس را به او بخشیدند و قیمت چهار درهم خریدند. هنگام بازگشت برهنه

دوباره به بازار برگشته و پیراهن دیگرى خریدند. در راه بازگشت به منزل دوباره همان 

ترسم تن به خانه طول کشیده مىگوید: چون برگشکنیز را دیدند که ناراحت است و مى

مرا بزنند. پیامبر صلى اهلل علیه وآله همراه کنیز به منزل صاحبش رفت، صاحب خانه به 

احترام تشریف فرمایى پیامبر صلى اهلل علیه وآله کنیز را بخشید و او را آزاد نمود. رسول 

یك  هنه را پوشاند واکرم صلى اهلل علیه وآله فرمود: چه دوازده درهم با برکتى که دو بر

 ( 233ص 35بحاراالنوار/جنفر را آزاد کرد. )

 

 :  مشورت با مردم -0

در کارهایى که از طرف خدا فرمان مخصوصى صادر نشده و کار به خود امت و مشورت 

 کرد و حتى در مواردىبا آنان واگذار شده بود، گاه و بیگاه پیامبر با مردم مشورت مى

داشت. در جنگ احد پیامبرصلى اهلل علیه وآله ود مقدّم مىرأى دیگران را بر نظر خ

شورایى تشکیل داد ودرباره اینکه براى جنگیدن از مدینه بیرون بروند یا در خود مدینه 

گر اى دیسنگر بگیرند مشورت نمود. نظر شخص پیامبر صلى اهلل علیه وآله و عدّه

تن از اران پیامبر بودند به بیرون رفهایى که از یسنگربندى در مدینه بود. ولى اکثر جوان

ى اهلل صلى اهلل علیه وآله ما تابع شما هستیم ولمدینه تمایل نشان دادند و گفتند: یا رسول

چون از ما نظر خواستید عقیده ما بیرون رفتن است. در اینجا پیامبر صلى اهلل علیه وآله رأى 

خود مقدّم داشت و سالح برداشت  جوانان پرشور و مؤمن را بر رأى دیگران و حتى بر رأى

 و عازم جبهه نبرد شد. 

 

 :  همگام با یاران -1
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خداصلى اهلل علیه وآله با اصحاب داشتند هنگام تهیّه غذا هر یك از در سفرى که رسول

آنان کارى را قبول کردند، پیامبر صلى اهلل علیه وآله هم هیزم جمع کردن را بر عهده 

د از کار پیامبر صلى اهلل علیه وآله جلوگیرى نمایند گرفت و هرچه اصحاب خواستن

نپذیرفت. در مورد دیگرى که پیامبر صلى اهلل علیه وآله از شتر پیاده شدند و براى بستن 

رفتند اصحاب آمدند تا شتر را از پیامبر صلى اهلل علیه وآله بگیرند و اى مىآن به گوشه

ذار رمود: سعى کنید کار خود را به دیگران واگافسار آن را ببندند اما پیامبر نپذیرفت و ف

  نکنید.

 

 :وفاى پيامبر -3

گوید: پیش از بعثت، من و حضرت محمد صلى اهلل علیه وآله با هم چوپانى عمّار مى 

 کردیم.مى

یك روز به او پیشنهاد کردم که فالن منطقه چراگاه خوبى براى گوسفندان است فردا به 

ى اهلل علیه وآله پذیرفت. من فردا به آنجا رفتم و دیدم پیامبر آنجا برویم. حضرت محمد صل

صلى اهلل علیه وآله قبل از من به آنجا آمده است ولى گوسفندان خود را از چریدن 

گذارى گوسفندان بچرند؟ فرمود: چون وعده من با تو این دارد. پرسیدم چرا نمىبازمى

 نند.وسفندان من از این چراگاه استفاده کبود که با هم شروع کنیم، نخواستم قبل از تو گ

 

 :صداقت پيامبر -6 

یکى از فرزندان پیامبر صلى اهلل علیه وآله ابراهیم نام داشت و در کودکى از دنیا رفت،  

اندکى پس از مرگ او خورشید گرفت، مردم گمان کردند که این خورشید گرفتگى به 

خاطر فوت ابراهیم است. ولى پیامبر صلى اهلل علیه وآله فوراً مردم را جمع نمود و فرمود: 
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طر مرگ فرزندم نبوده است. او بدین وسیله مردم را از جهل و گرفتن خورشید به خا

هدف »گرایى و عالقه نابجا حفظ نمود. در حالى که اگر هر سیاستمدارى بود با شعار خرافه

قه نارواى کرد و عالاز این تصور و فکر غلط مردم سوء استفاده مى« کندوسیله را توجیه مى

 ستود.آنان را مى

  

 : ودكانمهربانى با ك -3

نوزادى را براى دعا یا نامگذارى نزد پیامبر صلى اهلل علیه وآله آوردند، نوزاد دامن حضرت  

را نجس کرد، مادر کودك و اطرافیان به شدت ناراحت شدند، اما پیامبر فرمود: آزادش 

 شود که این کودك بىشویم امّا فریاد زدن شما باعث مىبگذارید، من لباس خود را مى

رسد. بعد از جنگ موته، در حالى که فرزندان جعفر طیّار را بر مرکب خود سوار گناه بت

نموده بود به استقبال سپاه اسالم رفت . سپس وارد مسجد شد و باالى منبر قرار گرفت و 

هاى منبر بودند، در فضیلت جعفر سخنرانى فرمود. در حالى که فرزندان جعفر روى پلّه

سیر انوى خود نشاند و دست نوازش بر سرشان کشید. )پس از آن نیز آنها را روى ز

علیه السالم فرمود: پیامبر دو رکعت آخر نماز ظهر را بدون ( امام صادق58ص 5حلبی/ج

انجام مستحبات، به سرعت خواند. مردم پرسیدند: یا رسول اهلل چه کارى پیش آمده است؟ 

( روزى پیامبر یکى از 48ص 5کافی/جفرمودند: مگر شیون و گریه کودك را نشنیدید. )

سجده هایش را خیلى طول داد. بعد از نماز برخى گفتند: یا رسول اهلل! گمان کردیم وحى 

نازل شده است. فرمودند: خیر، فرزندم حسن، در حال سجده بر دوشم سوار شد، صبر 

وآله  هعلیهما السالم برپیامبرصلى اهلل علیام فرود آید. هرگاه حسن وحسینکردم او از شانه

گرفت وبردوش خود خاست وآنان را در آغوش مىشدند، حضرت از جا برمىوارد مى

 ( 283ص 45بحارالنوار/جکرد. )سوار مى



 

 

53 

 

 صفات دیگرى از پيامبر -4

لباس  خوابید، کفش وصلى اهلل علیه وآله روى فرش ساده و حصیر مىرسول گرامى اسالم 

، شخصاً نمودشد با تبسّم یا عفو برخورد مىمى زد، گاهى که به او توهینخود را وصله مى

آورد و در کارهاى خانه کمك مى هاى خود را به خانه مىرفت و نیازمندىبه بازار مى

گوید: سالها در خانه پیامبر صلى اهلل علیه وآله بودم و هرگز از من انتقاد و مى« اَنس»کرد. 

ها را کرد. دعوت بردهفال سالم مىدوشید. به اطاى نکرد. به دست خود شیر مىگالیه

کرد. درباره مسواك و استفاده از عطر پذیرفت. از غذایى که میل نداشت مذمّت نمىمى

و به جاى آوردن غسل جمعه و اصالح سر و صورت خود و پوشیدن لباس سفید، عنایت 

هاى داد تا در کنار نعمتو دقّت خاصّى داشت. در حال غذا خوردن به چیزى تکیه نمى

داد هاى ظاهرى تنفّر داشت، لذا اجازه نمىخدا قیافه متکبّرانه به خود نگیرد. از حشمت

دنبال  خواستکسى پشت سر او به عنوان همراه، راه بیفتد. هرگاه سواره بود و کسى مى

فرمود: یکى از این سه کار را بکن یا جلوتر از من برو و من پشت سر تو بیایم او بیاید، مى

ان را شویم. نیکوکارروم وشما بعداً بیایید ویا اینکه دو نفرى سوار مرکب مىىیا من م

هایى بسیار پر مغز و زیبا با داد، روزى شخصى را در حال نماز دید که با جملهپاداش مى

کند. فرمود: نمازش که تمام شد او را نزد من آورید. وقتى به خداى متعال راز و نیاز مى

وهبت لك الذهب »رت سّکه طالیى به او هدیه داد و فرمود: حضور حضرت رسید، حض

( چون حال خوشى داشتى و خدا را به 55ص 2حیات الحیوان/ج« )لحسن ثنائك على اهلل

 کردى این سکّه را به تو بخشیدم.نیکویى حمد و سپاس مى
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 سوال:

 انبیا چه امتیازاتی دارند؟ -4

 ؟ویژگی های تبلیغی پیامبر را توضیح دهید -2

 خصوصیات اخالقی پیامبران را بیان فرمایید -5

 نکاتی را از سیره پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله (بیان فرمایید. -4
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 امامت 

 می باشد.به معناى پیشوا « امام»

  :این كه امامت، یكى از اصول دین استاثبات دالیل 

یا ایّها الرّسول بَلّغ ما »فرماید: خداوند در حجّة الوداع، پیامبر را مخاطب قرار داده و مى -3

اُنزل الیك من ربّك و اِن لم تفعل فما بلّغتَ رسالته و اللّه یعصمك من الناس و اللّه ال 

 (51مائده/« )یهدى القوم الکافرین

اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگات بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنین  

سرانجام است( و بدان که خداوند تو اى )و رسالت تو بىرخدا را انجام ندادهدستونکنى، 

ود شکند. معلوم مىکند و خداوند کافران را هدایت نمىرا از خطرات احتمالى حفظ مى

آله اید برساند درباره موضوعى بسیار مهم است که پیامبرصلى اهلل علیه وپیامى را که پیامبر ب

 باشد. از پیامدهاى آن و کارشکنى منافقان هراس دارد و آن مسئله جانشینى رسول خدا مى

در روایات متعدد یکى از امور زیر بنایى و اساسى اسالم، امامت و والیت معرفى شده  -2

فرماید: بناى اسالم بر نماز، زکات، حج، روزه و لسالم مىاز جمله: امام باقرعلیه ا است

پرسد: کدام یك از این والیت استوار است. زراره که از شاگردان بزرگوار امام بود، مى

تر است و سپس چنین توضیح فرماید: والیت از همه مهمتر است؟ امام مىامور مهم

ى نقش رهبرى و هدایتِ مردم را به فرماید: زیرا والیت، کلید سایر مسائل است و والمى

دیگر موارد دارد. عالوه بر اینکه هر یك از نماز و روزه و حج و زکات به خاطر نبود 

امکانات مالى و بدنى قابل تغییر است، اما مسئله والیت و رهبرى در هر حال ثابت و بدون 

 تغییر است.
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معروفى از پیامبر است که توان براى اهمیّت امامت آورد حدیث دلیل سومى که مى -5 

فرماید: هر که بمیرد و نسبت به امام زمان خود شناختى نداشته باشد، گویا قبل از ظهور مى

 اسالم و به مرگ جاهلیّت مرده است.

فرماید: هر که بدون پذیرش رهبر حقّ، خود را به زحمت امام باقرعلیه السالم مى -4 

قبول خدا نبوده و او در تحیّر و گمراهى است.  انداخته و عبادتى انجام دهد، هرگز مورد

آرى در اسالم به مسئله انگیزه و هدف و رهبرى و پیروى اصالت داده شده و اهمیّت فوق 

توان دریافت که رهبرى در اسالم العاده دارد. با نگاهى اجمالى به چهار دلیل فوق، مى

اى برخوردار است؛توحید ژهجزو اصول دین است نه فروع دین و اصل امامت از جایگاه وی

شود که حاکم جامعه، امام معصوم باشد وگرنه که اولین اصل دین است، زمانى نمادین مى

ماند که شوند. نبوّت و شریعت زمانى پابرجا مىبه جاى توحید، شرك و طاغوت سبز مى

خصى هاى شرهبرى معصوم آن را حفظ کند وگرنه با خرافات و تحریف و بدعت و سلیقه

 افتد.میخته شده و وحى از اعتبار مىآ

 

 توحيد و امامت، دو قلعه مستحكم الهى 

هنگامى که امام رضاعلیه السالم در حال گذر از شهر نیشابور بود، عالقمندان گرد آن 

حضرت را گرفته و تقاضاى حدیثى کردند. امام حدیث معروف سلسلة الذهب را که از 

لیهم السالم و او از جبرئیل و او از خداى متعال پدر خود و پدرش از پدرش تا پیامبرع

کلمة الاله االّ اللّه حِصنى فمَن دَخل حِصنى أمن من »شنیده بود، این چنین بیان فرمود: 

در آن وارد شود، از عذاب من ایمن  کس توحید قلعه محکم من است که هر«عذابى

( 353ص 2عیون االخبار/ج« )بشروطها و أنا من شروطها»خواهد بود. آنگاه امام فرمود: 

 توحید با شروطش قلعه الهى است و من یکى از آن شروط هستم.
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 : نياز به امامعلت  

فرماید: وجود رهبر براى مردم ضرورى است، خواه نیکوکار حضرت على علیه السالم مى

 باشد یا بدکار. 

و ناخدا،  یاز به کشتىهمان گونه که شنا در استخر نیاز به مربّى و ناجى دارد و گذر از دریا ن

 3افی/جک« )الدنیا بحر عمیق»دنیا نیز چنانکه امام فرمود: دریاى عمیق و پر تالطم است، 

بان نیاز دارد. این با کدام منطق و حکمت سازگار است که ( که به کشتى و کشتى235ص

 خداوند، شناوران ناتوان و ناآشنا را در دریاى پرخطر به حال خود رها کند!

توان قبول کرد که هدف از آفرینش انسان رشد و کمال و در مسیر خدا قرار گرفتن آیا مى

باشد ولى در این میان هادى و راهنمایى در کار نباشد؟!چگونه قبول کنیم که انسان در 

هاى سعادت و هاى ساده و محسوس زندگى نیاز به راهنما دارد، اما در پیمودن راهراه

هاى تر و علم انسان در آن زمینه کمتر و وسوسهقعى که پیچیدهمعنویّت و رسیدن به رشد وا

 شیطانى بیشتر است، نیاز به راهنما نداشته باشد.

 

 آیا قرآن كافى نيست؟ 

سؤال: با وجود قرآن وکتاب آسمانى، دیگر چه نیازى به امام است؟پاسخ: قرآن، کتاب 

مروز جهان نیز در کنار قوّه مقنّنه، قانون است و قانون به مفسّر و مجرى نیاز دارد. در نظام ا

قوّه مجریه و قضائیه وجود دارد، زیرا قانون به مجرى و ضمانت اجرا نیاز دارد. این نیاز در 

 رسد. عالوه بر آنکهزمان پیامبر به دست او و پس از پیامبر توسط امامان به انجام مى

طواف در قرآن ذکر نشده جزئیّات همه چیز مثالً تعداد رکعات نماز یا تعداد شوطهاى 

است و بسیارى از مطالب جزیى و مقطعى در قرآن وجود ندارد و پیامبر در زمان خود و 
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فرماید: به کنند. خود قرآن مىامامان هر کدام در زمان خود، آنها را براى مردم بیان مى

 سراغ پیامبر بروید و دستورات خود را از او بگیرید.

 

 

 

 الگو بودن امام

براى رسیدن به کمال نیاز به الگو دارد و یکى از اصول تربیت، الگوسازى و استفاده انسان 

مام، شود. اباشد. در واقع انسان اگر نمونه و مدلى نداشته باشد، سرگردان مىاز الگو مى

ها سعى کنند مثل او شوند. امام مدل، نمونه و میزان الگوى کاملى است که باید همه انسان

هاى کامل و واقعى را پیش چشم خود مجسم نکنیم و به آنان عشق نورزیم، است. اگر الگو

الگوهاى کاذب و باطل با تبلیغات نابجا فراروى ما قرار خواهند گرفت و به آنان گرایش 

پیدا خواهیم نمود و ما را به سوى خود خواهند کشید. قرآن، تنها آن قسمتى از داستان 

رزند و کند. به نام همسر و تعداد فران الگو باشد بیان مىتواند براى دیگپیامبران را که مى

که سرایى ندارد بلتاریخ تولد و وفات آنان کارى ندارد. یعنى هرگز قرآن قصد داستان

هدفش الگو سازى است. امام تنها راهنما نیست، بلکه امام است، تنها سرپرست نیست، 

و ن و سکوت و فریادش براى ما الگبلکه امام است، یعنى کار و عبادت و خوردن و جنگید

 و درس است.

 

 تعيين امام تنها از طرف خداست

بعد از آنکه خداوند حضرت ابراهیم علیه السالم را با حوادثى از قبیل گذشت از مال و 

جان و همسر و ...آزمایش نمود و او از عهده تمام امتحانات الهى پیروز درآمد، خداوند 

انّى جاعلك »رى نصب فرمود. متن فرمان و ابالغ چنین بود: او را به مقام امامت و رهب
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انّى »( من تو را براى مردم، امام قرار دادم. در این ابالغ از جمله 324بقره/« )للناس اماماً

شود که نصب امام باید تنها از طرف خدا باشد. زیرا امام باید داراى استفاده مى« جاعلك

ا کسى واقف به آنها نیست از جمله: امام باید تمام هایى باشد که جز خدشرائط و ویژگى

کند قوانین حاکم بر انسان و هستى را بداند. امام باید از نتیجه حتمى راهى که انتخاب مى

آگاه باشد. امام باید در رهبرى خود منافع خود را در نظر نگیرد و عوامل درونى و بیرونى 

 ت برجسته انسانى در حد اعلى برخوردار باشدترین صفامحرك او نباشد. امام باید از عالى

این  شود و مردم نیز از وجودو ناگفته پیداست که این شرائط در افراد معمولى یافت نمى

  خبرند.شرائط در افراد بى

 

 امامت، عهد و پيمان الهى

ام برده ن« عهدى»اى را که باید توجه نمود این است که قرآن از مسئله امامت باکلمه نکته

و همینکه حضرت ابراهیم علیه السالم مقام امامت را براى فرزندان خود طلب نمود خداوند 

الینال عهدى »رسد: پاسخ داد که عهد من )که همان مقام امامت است( به افراد ظالم نمى

توانیم آن را با شورى حل ( اگر امامت عهد و پیمان خداست ما نمى324بقره/« )الظالمین

ار ک« بینهم وامرهم شورى»آمده مانند: « أمر»ات مربوط به شورا، کلمه کنیم، چون در آی

شود گیرد و یا به پیامبرصلى اهلل علیه وآله دستور داده مىمردم با ایمان با مشورت انجام مى

در مسائل مردم با آنان مشورت کن. توجه دارید که مورد مشورت « وشاورهم فى االمر»که 

ط به مردم و مسائل اجتماعى است و هرگز شامل مسئله امامت که در هر دو آیه، امور مربو

  شود.عهد و پیمان خداست نمى

 

 اهل بيت چه كسانى هستند؟
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روزى پیامبرصلى اهلل علیه وآله وارد خانه دخترش زهراعلیها السالم شد و :حدیث کساء

امام  ،معروف بود بر روى خود کشید، اندکى گذشت« کساى یمانى»عباى خود را که به 

علیه السالم که کودکى خردسال بود وارد شد، به مادر سالم کرد و جویاى حسن

سالم علیه الپدربزرگ خود شد. فاطمه او را به سوى پدر راهنمایى کرد. سپس امام حسین

علیه السالم وارد شدند و در کنار پیامبر قرار گرفتند و با اجازه رسول و پس از او امیرمؤمنان

علیها السالم نیز به آنها ملحق گردید. کسا در آمدند. سرانجام حضرت فاطمهخدا به زیر 

افراد دیگرى نیز در خانه وجود داشتند، امّا پیامبر به هیچ شخص دیگرى اجازه ورود 

ندادند. آنگاه فرمودند: خدایا! اینها اهل بیت من هستند و در مورد آنان دعا کردند. این 

که جلوى سوء استفاده دیگران را بگیرند و فردا هر کسى به اقدام پیامبر بدان جهت بود 

عنوان عمو و همسر پیامبر ادّعا نکند که از اهل بیت پیامبر است و مشمول آیه تطهیر 

 باشد.مى

 

 اولى االمر كيست؟

( از خدا و 34نساء/« )اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى االمر منکم»خوانیم: در قرآن مى

 یعنى صاحب اختیار و فرمان، چه کسانى« اولى االمر»بان فرمان پیروى کنید. رسول و صاح

هستند؟به عقیده ما شیعیان اولى االمر، امامان معصوم هستند، نه هر صاحب قدرتى که بر 

مردم تسلّط پیدا کند. زیرا این صاحبان فرمانى که در کنار خدا و رسول هستند باید در راه 

گویند از خدا و پیامبر فرمانبردارى کنید، ى است که وقتى مىخدا و رسول باشند. بدیه

االمر را سالطین و یعنى هیچ گناهى را انجام ندهید. از طرف دیگر، اگر ما مصادیق اولى

رؤساى جمهور کشورها بدانیم، که نه تنها معصوم نیستند بلکه گاهى سرآمد گنهکاران 

روى کنیم. آیا این صحیح است که قرآن در باشند، پس باید از آنها فرمانبردارى و پیمى
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یك آیه هم به ما سفارش کند که پیرو خدا و رسول باشیم و هرگز دور خالف نگردیم و 

کنند؟! گناه نکنیم و هم سفارش کند که پیرو کسانى باشیم که هر روز صدها خالف مى

ت مطیع رشوند، که در این صوبین باشیم، آنان گاهى مرتکب گناه مىاگر خیلى خوش

آنها بودن، یعنى گاهى گناه کردن. آیا چنین تناقضى از سوى خداوند حکیم پذیرفته است؟ 

بنابراین منظور از اولى االمر هر حاکم و صاحب قدرتى نیست. بیانى دیگرهمان گونه که 

 داوندداریم. خ« ال تطیعوا»و « ال تطع»داریم، در آیات دیگر، نهىِ « اطیعوا»در این آیه فرمانِ 

فرماید: اطاعت نکنید، دهد و در جاى دیگر مىدر یك جا فرمان اطاعت از حاکمان مى

هر صاحب قدرتى باشد، با این همه مواردى که « اولى االمر»تکلیف چیست؟اگر منظور از 

ه ماند. مانند اینکخداوند از اطاعت آنان نهى فرموده، از اطاعت شوندگان چیزى باقى نمى

ره : لبنیات بخور. بعد بگوید: ماست نخور، شیر نخور، پنیر نخور، کپزشك به بیمار بگوید

االمر باید امامان معصوم باشند که اطاعت از آن بزرگواران نخور، خامه نخور و ... پس اولى

همان اطاعت از خدا و رسول باشد و هرگونه انحراف فکرى و عملى در آنان نباشد و از 

ر مراد قرآن از اولى االمر افراد غیر معصوم بود، حد اعالى عصمت برخوردار باشند. اگ

حق این بود که فرمان به پیروى از آنان این چنین مطلق نباشد و مانند پیروى از والدین 

فرماید: اگر والدین خواستند فرزند را از مدار توحید خارج مشروط باشد. چنانکه قرآن مى

لتشرك بى ما لیس لك به علم فال واِن جاهداك »نمایند، اطاعت از آنها ممنوع است: 

قید و شرط آمده است، ( بنابراین اگر فرمان پیروى از اولى االمر بى8عنکبوت/« )تطعهما

به این خاطر است که اولى االمر در دیدگاه قرآن نیازى به قید ندارد، آنها کسانى هستند 

ه حرکت کنیم و بباشند. اگر در مسیرى که از انحراف به دورند و داراى مقام عصمت مى

شویم که تابلوى که بر روى آن نوشته عبور آزاد، برخورد کنیم، از این تابلو متوجه مى

شد مسیر مشکلى ندارد، وگرنه اگر مسیر مشکلى داشت یا باید تابلوهاى احتیاط نصب مى
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هد از خواشد. همچنین هنگامى که خداوند از انسان مىو یا حداقل تابلوى فوق نصب نمى

نها گردد که آاالمر اطاعت کند و هیچ گونه قید و شرطى را ذکر نکرده، آشکار مى اولى

ان پیشوای« اولى االمر»گونه لغزشى ندارند. عالوه بر آنکه بر اساس روایات مراد از هیچ

معصومى هستند که طبق سیصد حدیث شیعه و اهل سنت، تعداد آنها دوازده نفر است. 

 ( آیت اهلل صافیجالءالبصر فی ائمه االثنی/)

 

 اولى االمر دوازده نفرند

صلى اهلل علیه وآله تعداد و نام جانشینان خود را بیان کرده در روایات متعدد، پیامبر اسالم

اطیعوا اللّه »گوید: زمانى که آیه است: جابر بن عبداللّه انصارى، صحابى بزرگ پیامبر مى

از پیامبر اکرم پرسیدم: خداوند و پیامبرش نازل شد، « و اطیعوا الرسول و اولى االمر منکم

شناسیم، اولى االمر کیانند که اطاعتشان به اطاعت خداو رسول مقرون شده است؟آن را مى

الب اوّلهم علىّ بن ابى ط»حضرت فرمود: اى جابر! آنان جانشینان من و ائمّه مسلمین هستند،

ب اول آنان على ابن ابیطال«علىّ ثمّ الحسن ثمّ الحسین ثمّ علىّ بن الحسین ثمّ محمّد بن

العابدین فرزند حسین و آنگاه فرزندش سپس دو فرزند او حسن و حسین و آنگاه زین

کنى. اى جابر! زمانى که او را دیدى محمد معروف به باقر است که تو او را درك مى

 سالم مرا به او برسان.

 

 عليه السالمامام مهدى

اند ولى امام دوازدهم پس از ام به دنیا آمده و شهید شدهبر اساس شواهد تاریخى، یازده ام

اند تا هر زمان که خدا بخواهد و مصلحت تولد به خواست خداوند از دیدگان غایب گشته

 بداند ظهور کنند و دنیا را پر از عدل و داد نمایند
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 والیت فقيه تداوم خط امامت

رش رهبرى امام است. خداوند آن علّت غیبت امام دوازدهم، عدم آمادگى مردم براى پذی

حضرت را براى زمان مناسب ذخیره فرموده است، تا زمانى که رشد و فرهنگ مردم به 

گیرى نمایند. از سوى دیگر در جایى برسد که بتوانند نور امامت را درك و از آن بهره

یروى به پ اند، بلکه ما رازمان غیبت حضرت مهدى علیه السالم ما را به حال خود رها نکرده

اند. از فقها و اسالم شناسان عادل و با تقوا که نوّاب عام آن حضرت هستند، سفارش کرده

بنابراین بر ما الزم است که در حوادث و مشکالت گوش به فرمان حکم خدا که از طریق 

 شود، باشیم.فقیه جامع الشرایط عادل به ما ابالغ مى

  

 :والیت فقيه و نقش آن

نقش والیت فقیه همان نقش امامت و تدوام خط انبیاست. اسالم قوانینى درباره مسائل 

دهد آن احکام تعطیل شود و نه اقتصادى و جزائى و نظامى و قضائى دارد که نه اجازه مى

سپارد، بلکه اجراى آن را تنها به اختیار اجراى آن را به دست افراد جاهل به احکام مى

سالم شناسان با تقوى سپرده تا در تمام حوادث طبق قانون خدا حکم دست فقهاى عادل و ا

کنند و اطاعت از آن فقها را همچون اطاعت از امام معصوم و رسول گرامى واجب دانسته 

است. آیا مسلمانان نیاز به حکومت و نظام ندارند؟ آیا جامعه و کشور اسالمى نباید حفظ 

انین در کشور اسالمى نباید اجرا شود؟ آیا حقّ شود؟ آیا حفظ مرزها الزم نیست؟ آیا قو

مظلوم نباید از ظالم گرفته شود و ظالم به مجازات برسد؟ آیا صداى اسالم نباید به همه 

دنیا برسد؟ آیا تالش انبیا و امامان تنها براى زمان خود آن بزرگواران بود یا براى همه 

از به نظام و حکومت و جامعه و ها؟اگر جواب مثبت است و اسالم نیها و سرزمینزمان

قانون دارد و حفظ حقوق و مرزها مطرح است، باید در زمان غیبت نیز حکومت اسالمى 
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باشد. زیرا بدون یك تشکیالت حساب شده و دقیق به خصوص در زمان ما که تمام 

انون و توانیم از قمخالفان اسالم داراى تشکیالتى بس بزرگ و دقیق هستند، هرگز نمى

و مرز و جان و مال و آبروى خود دفاع کنیم و اگر حکومت الزم است، حاکم هم  مکتب

الزم است. زیرا حکومت بدون حاکم محال است. اکنون که اسالم براى اجراى قوانین 

خود هم نیاز به حکومت دارد و هم حاکم، باید ببینیم حاکم چه شرایطى باید داشته باشد. 

بداند یا نه؟ آیا عدالت داشته باشد یا نه؟ آیا آشنا و آگاه  آیا الزم است حکم خدا را عمیقاً

به مسائل و حوادث باشد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است و به حاکمِ اسالم شناس باتقوى و 

یت نامیم. کسانى که والسیاستمدار نیاز است، این همان است که ما آن را والیت فقیه مى

اسالم تنها نماز و روزه و  -3اى زیر را بپذیرند: هفقیه را قبول ندارند باید یکى از نظریه

یك سرى عبادات فردى و اخالقیات است و در مسائل مهم اجتماعى، حقوقى، قضائى، 

 سیاسى و اقتصادى دخالتى ندارد.

اللّه بوده است و بعد از آن دیگر جاى قوانین مهم اجتماعى اسالم تنها براى زمان رسول -2 

 ست.هاتنها در البالى کتاب

باشد و شرایطى براى مجریان آن قرار اسالم داراى قوانین حکومتى و اجتماعى مى -5 

تواند زمام امور را به دست بگیرد. آیا جامعه نداده و هرکس گرچه جاهل و فاسق باشد مى

تاب کاسالمى در زمان غیبت حضرت مهدى علیه السالم نیاز به حاکم و حکومت ندارد؟! )

فرماید: هیچ ملّت و امّتى بدون رهبر ( امام رضاعلیه السالم مى452ره( صالبیع امام خمینی)

نیست و قوام جامعه وابسته به وجود رهبر است، تا به فرمان او هم بیت المال جمع و تقسیم 

شود و هم با دشمنان خدا به نبرد برخیزند و هم مردم را تشکّل داده و از تفرقه و تشتّت 

 پاشد و قوانین خدا و دستوراترهبرى نداشته باشد، از هم مى حفظ کند. اگر جامعه چنین

فرمائید که ( مشاهده مى53ص 5بحاراالنوار/جکند. )اللّه و احکام الهى تغییر مىرسول
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ى ترین مسئله زندگمسئله رهبرى و حکومت در بیان امام رضاعلیه السالم به عنوان مهم

و نبرد  به نفع محرومان و تقسیم عادالنه آنمطرح شده و ناگفته پیداست که گرفتن مالیات 

با مخالفان و تشکل افراد جامعه چیزى نیست که تنها مربوط به زمان حضور امامان معصوم 

باشد و در زمان غیبت جامعه را به حال خود رها و حکومت و حاکمى براى مسائل فوق 

به  ه عادل گذارده کهالزم نباشد. بر اساس روایات نیز اسالم بار حکومت را به دوش فقی

کنیم: رسول خداصلى اهلل علیه وآله فقها را خلیفه خود معرفى اى از آنها اشاره مىگوشه

خداوندا! جانشینان مرا مورد لطف و « الّلهم ارحم خلفائى»کرده است، چنانکه فرمود: 

« ءقهاالف»رحمت قرار ده. از آن حضرت سؤال شد جانشینان شما چه کسانى هستند؟ فرمود: 

 «العلماء ورثة االنبیاء»( پیامبر صلى اهلل علیه وآله فرمود: 333ص 38وسایل الشیعه/ج)

( علما، وارثان انبیا هستند. حضرت على علیه السالم فرمود: 35ص 38وسایل الشیعه/ج)

خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر غارتگرى ستمگران و گرسنگى محرومان 

( شکى نیست که حمایت از مظلومان و محکومیّت 5البالغه/خطبهنهج خاموش نمانند. )

حکّام  العلماء»فرماید: ظالم نیاز به قدرت و تشکیالت دارد. حضرت على علیه السالم مى

د: فرمای( علما، حاکمان مردم هستند. امام حسین علیه السالم مىغررالحکم« )على الناس

شناس و با تقوى باشد، کسانى که در حرام مجراى امور و احکام باید به دست علماى خدا

( از امام 242تحف العقول/صنمایند. )کنند و امانت را حفظ مىو حالل خدا خیانت نمى

د شوهایى که براى حل آنها به نظام طاغوتى مراجعه مىصادق علیه السالم درباره نزاع

سؤال شد، امام علیه السالم فرمودند: مراجعه به آنها ممنوع است. حتى اگر شخصى حقّ 

خود را از طریق دستگاه طاغوتى به دست آورد، حرام است. )شاید به خاطر این که مراجعه 

طاغوتى به منزله پذیرفتن آن نظام و تقویت آن است.( بلکه در این قبیل موارد  به دستگاه

وظیفه شما آن است که راه حل را از افرادى بخواهید که شناخت عمیق نسبت به علوم و 
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نم و کروایات ما داشته باشند که من آنها را به عنوان قاضى و داور براى شما تعیین مى

و شما آن را قبول نکردید، در واقع حکم خدا را کوچك  بدانید که اگر او حکمى داد

اید و هر که آن فقها را رد کند، گویا ما را رد کرده و رد ما ردّ خدا و به منزله شرك گرفته

الفقهاء حصون »( امام کاظم علیه السالم فرمود: 58ص 3کافی/جبه خداى بزرگ است. )

علیه السالم با خط مبارك د. امام زمان( فقها، قلعه اسالم هستن58ص 3کافی/ج« )االسالم

 امّا الحوادث»خود پیامى براى یکى از نوّاب خود نوشتند که در آن سفارش شده بود: 

وسایل « )الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجّتى علیکم و انا حجّة اللّه

دانى که علوم ما ( در حوادث جامعه و پیش آمدها، به علما و دانشمن343ص 21الشیعه/ج

کنند مراجعه کنید که من آنها را به عنوان حجّت در میان شما قرار دادم و خودم را نقل مى

شویم که موضوع والیت فقیه چیز حجت خدا هستم. از این گونه احادیث متوجه مى

اى نیست که جمهورى اسالمى آن را مطرح کرده باشد، بلکه از آغاز بوده است ، تازه

ها و پادشاهان نگذاشتند فرصتى براى عمل به این گونه احادیث پیدا شود. وتمنتهى طاغ

قدس سره موانع آن را بر طرف کرد و آن را آشکار گنجى بود مخفى که امام خمینى

ترین رمز پیروزى ملت ایران در این انقالب توجه به والیت ساخت. راه دور نرویم، مهم

دل  داد و مردم با جان وقدس سره که دستور مىامام الشرائطى همچونفقیه بود، فقیه جامع

نند، ها فرار کپذیرفتند. دستور داد شیرهاى نفت را ببندید، سربازها از سربازخانهمى

کمبودها را از سهم امام جبران کنند، به تحصّن خود ادامه دهید، اگر درب مساجد را بستند 

دستوراتِ به موقع امام در زمان طاغوت و ها اقامه عزادارى نمایید، آیا این وسط خیابان

پیروى مردم مسلمان دلیل سقوط رژیم پهلوى نشد؟!ایران کشور پهناورى بود، که در طول 

اى از آن را جدا کردند. تنها زمانى که تاریخ هر وقت دشمنان به آن حمله کردند، گوشه

ك ر در دست ینتوانستند حتى یك وجب از خاك آن را جدا کنند، زمانى بود که کشو
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هاى استکبارى جهان و عمّال آنها هماهنگ و متّحد ولىّ فقیه بود، با اینکه تمامى قدرت

شده و مصمّم بر شکست ایران و تجزیه آن بودند. براى همین است که جهانخواران و 

عیف ها در صدد تضها و تهمتمزدوران داخلى آنها با والیت فقیه مخالفند و با انواع توطئه

د، چیست و کنندانم دلیل منطقى کسانى که با والیت فقیه مخالفت مىتند. من نمىآن هس

 گویند نظامها حکومت و نظام الزم ندارند؟آیا مىگویند مسلمانگویند؟آیا مىچه مى

گویند والى جامعه اسالمى، افراد الزم است ولى ناظم و والى و حاکم الزم نیست؟آیا مى

ى کنند والیت فقیه یك نوع استبداد دینى یا طبقاتفکر مى غیر اسالم شناس باشند؟آیا

است؟ مگر فقیه از یك طبقه خاصى است؟ و مگر خودخواهى سلب عدالت از فقیه 

رود. ما از مخالفان والیت فقیه کند که در این صورت والیت او در جامعه از بین مىنمى

 پرسیم:مى

 گذارید؟چندید در دست چه کسى مىآورشما که دست امت را از دست فقیه عادل درمى

فقیه عادل سراغ دارید که وابسته به شرق یا غرب و وطن فروش باشد؟در این چند سال 

که مردم والیت فقیه را پذیرفتند، چه ضررى کردند و از چه چیزى باز ماندند؟مگر تقلید 

ال حرام متنها در مسائل عبادى است؟! مگر در مسائل اجتماعى و سیاسى و اقتصادى، احت

د دهیم تقلیشود و مگر نباید در هر موضوعى که احتمال حرام و حالل مىو حالل داده نمى

ى شناس همچون سپردن دانشکده پزشککنیم؟آیا سپردن رهبرى امت مسلمان به غیراسالم

به غیر پزشك نیست؟آیا سپردن امت به دست افراد غیرعادل و گناهکار، خیانت به مقام 

 انسانیّت نیست؟
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  چیست ؟ اثبات این که امامت، یکى از اصول دین استدالیل  -3

 علت نیاز به امام چیست؟ -2

 تعیین امام از طرف کیست؟ -5

 اهل بیت چه کسانی هستند؟ -4

 اولی االمر کیست؟ -3

 والیت فقیه را توضیح دهید؟ -5
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 :دیدگاه ادیان الهی و مكتب های مادی درباره آینده انسان و جهان

آینده جهان و انسان و نتیجه کارها و تالش او را بسیار روشن  ، تمام ادیان الهى (الف

( 42/نجم« )و أنّ اِلى ربّك المنتَهى»گوید : دانند، قرآن مىوامیدوار کننده و روح بخش مى

 باشد.همانا نهایت و پایان به سوى پروردگارت مى

 گویند:انبیا مى

 ( 35ذاریات/« )أفَحَسِبتم انّما خلقناکم عَبَثا»انسان بیهوده آفریده نشده است؛  -3 

در آفرینش انسان هدفى بس بزرگ در کار است و آن انتخاب راه حق از میان تمام  -2

لقتُ و ما خَ»ها است؛ تمام انواع بندگى ها و تسلیمراهها و بندگى و تسلیم خدا از از میان 

 ( 333مومنون/« )الجِنّ و االنس اِالّ لیعبدون

براى آنکه انسان در هدفش موفق شود، تمام امکانات طبیعى را براى او قرار داده و  -5

 ( 53حج/« )َسخَّر لکم ما فى االرض»ایم؛ همه چیز را مسخّرش نموده

ر دادیم که کار نیك و بد تو در هر شرایط و هر مقدارى که باشد، به او بشارت و هشدا -4

فَمَن یَعمل مِثقالَ ذَرّة خیراً یَرَه و مَن یَعمل مِثقالَ »گیرد؛ زیر نظر و مورد حساب قرار مى

 ( 8-1زلزال/« )ذَرّة شرّاً یَرَه

 ( 58مدثر/« )کلّ نَفسٍ بِما کَسَبت رَهینَة»انسان در گرو عمل خویش است؛  - 3

رسى ها بازپها و فکر کردنىها، گفتنىحتّى از گوش، چشم و دل انسان واز شنیدنى -5

 ( 55اسراء/« )اِنّ السَّمعَ و البَصَر و الفُؤادَ کلّ اولئِكَ کان عنه مَسئوال»شود؛ مى

« اِنّ اللّه الیُضیعُ أجرَ المحسِنین»کند؛ خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمى -1

 (323توبه/)
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دانند بست، تاریك، فانى و نیستى مى، آینده جهان و انسان را بنهاى مادّىمكتب ب( 

 .آور استو این دید بسیار خطرناك و یأس

 اثبات معادچگونگی 

دن و اى است که مرفرماید: خوابیدن و بیدارشدن، بهترین نمونهامام جواد علیه السالم مى

آرى مرگ یك خواب طوالنى و شدیدى بیش کند. زنده شدن را براى ما قابل درك مى

نیست. بهار و پائیز درختان، نمونه دیگرى از زنده شدن و مردن گیاهان است، در سوره 

فرستد تا ابرها را برانگیزد و آنرا به شهرها و مناطق خوانیم: خداست که بادها را مىفاطر مى

فرماید: کند، سپس مىىکند و پس از باریدن، آن شهر مرده را زنده ممرده روانه مى

شدن درختان و گیاهان ( یعنى زنده شدن مردگان هم مانند زنده4فاطر/« )کذلِكَ النُّشور»

( ما به واسطه 33ق/« )و َاحیَینا بِهِ بَلدَةً مَیّتا کذلِكَ الخُروج»فرماید: است. در جاى دیگر مى

اى هت. بنابراین، نمونهباران شهر مرده را زنده کردیم، همچنین است خروج شما در قیام

زنده شدن در آفرینش و جهان هستى هر روز و شب و هر سال و فصل پیش چشم ما 

شدن مرده )با آن همه عظمت( را براى ما ساده و ممکن جلوه درخشد و مسأله زندهمى

وانى هاى فراقرآن براى اثبات اینکه زنده شدن مردگان کار محالى نیست، نمونه دهد.مى

 کند، از جمله:مىرا بیان 

اى را از دیوار کند و با فشار دست آن را پودر کرد )و با شخصى استخوان پوسیده الف( 

یك دنیا غرور و نِخوت( به رسول خداصلى اهلل علیه وآله گفت: کیست که دوباره این 

ذى یُحیِیهَا الّ قل»فرماید: استخوان پوسیده متالشى شده را زنده کند؟خداوند به پیامبرش مى

( به او بگو: همان خدایى که مرتبه اوّل او را آفریده، بعد از 14-18یس/« )أنشَأها اوّلَ مَرّة

 تواند دوباره آن را خلق کند. متالشى شدن هم مى
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 کرد، ازاى عبور مىحضرت عُزیر علیه السالم در سفرى از کنار آبادى خراب شده ب(

کند؟! خداوند ها را پس از مرگ زنده مىروى تعجّب )نه انکار( پرسید: چگونه خدا این

همانجا جان او را گرفت و بعد از صد سال زنده کرد و از او پرسید: چقدر در اینجا 

اى؟ آن پیامبر گفت: یك روز یا نصف روز. خداوند فرمود: تو صد سال است که مانده

خدا  قدرتاینجا هستى، به االغى که سوارش بودى و غذایى که همراه داشتى نگاه کن و 

را دریاب که چگونه االغ، مرده و پوسیده و متالشى شده، ولى غذایى که باید بعد از یکى 

دو روز فاسد شود، صد سال است که سالم نگاهدارى شده است، حاال براى اینکه 

ن که هاى پوسیده االغ کشدن مردگان را با چشم خود ببینى نگاهى به همین استخوانزنده

ا براى گردانیم ترا از زمین بلند و گوشت و پوست و روح را به او بر مىدر جلو چشم تو آن

آیندگان نشانه ودرسى باشد. آن حضرت زمانى که هم زنده شدن االغ و سالم ماندن غذاى 

  (234بقره/دانم که خدا بر هر کارى قدرت دارد. )صدساله را دید گفت: مى

اى اى را دید که گوشهگذشت، الشهمىحضرت ابراهیم علیه السالم از کنار دریایى  ج(

از آن در دریا و قسمت دیگرش در خشکى قرار داشت و حیوانات دریایى و صحرایى و 

خورد، همین که این اى از آن را یك نوع حیوانى مىپرندگان بر سر آن ریخته و هر ذرّه

ر حالى که کنى؟ )دمنظره را دید از خدا پرسید: روز قیامت چگونه مردگان را زنده مى

ذرّات این الشه در دریا و صحرا و فضا پخش شده و هر قسمت بدنش جزو بدن حیوانى 

گردیده است(خداوند از ابراهیم پرسید: آیا ایمان به معاد و قدرت من ندارى؟ گفت: چرا 

کنم. آرى، استدالل و منطق تنها مغز و فکر را ولى با مشاهده عینى، آرامش دل پیدا مى

بخشد. خداوند به ابراهیم فرمود: ولى تجربه و مشاهده دل را آرامش مى کند،آرام مى

چهار نوع پرنده را بگیر و پس از ذبح و کشتن، گوشتشان را در هم مخلوط کن و بر باالى 
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چند کوه بگذار و سپس یك یك آن پرندگان را صدا کن و ببین چگونه ذرّات مخلوط، 

شود. حضرت رد و به شکل پرنده اوّل ساخته مىگیاز هم جدا شده و در کنار هم قرار مى

ابراهیم علیه السالم خروس، کبوتر، طاووس و کالغ را گرفت و ذبح نمود و گوشتشان را 

 ها را صداکوبیده و در هم مخلوط کرد و بر سر ده کوه نهاد، سپس هر یك از آن پرنده

مان صل شد و در برابر چشزد، تمام ذرّات گوشت آنها که بر سر هر قله کوهى بود، بهم متّ

 ( 253بقره/او به صورت همان چهار پرنده کامل در آمدند. )

 چرا باید معاد وجود داشته باشد؟

 دليل اوّل عدل خدا

کند که آیا ها سؤال مىها و وجدانخورد که از عقلدر قرآن آیات فراوانى به چشم مى 

 أفَمَن کان مؤمِناً کمَن»داشت؟ خوبان وبدان با هم مساوى هستند و هیچ تفاوتى نخواهند

 ( آیا مؤمن و فاسق یکسانند؟! هرگز چنین نیست.38سجده/« )کانَ فاسِقاً الیَستَوون

  دليل دوّم حكمت خدا 

اگر قیامتى نباشد اصل آفرینش انسان و جهان لغو و بیهوده و خالف حکمت الهى است. 

ت، زیرا تر اسچینى بیهودهو سفرهاگر معاد نباشد کار خدا به مراتب از این نوع پذیرایى 

اى نو اى به اندازه جهان هستى پیش روى انسان گسترده است، سفرهخداوند نیز سفره

اى ( سفره333انعام/« )بَدِیعُ السّمواتِ و االَرض»کننده آن خوداوست؛ وابتکارى که اختراع

حساب شده و با اى ( سفره1سجده/« )ألّذى أحسَنَ کلّ شَى خَلقه»بس نیکو و زیبا؛ 

اى بر اساس لطف و رحمت ( سفره8رعد/« )و کلّ شَى عنده بِمقدار»گیرى دقیق؛ اندازه

( او لطف و رحمت را بر خود حتمى نموده 32انعام/« )کَتَبَ على نَفسِه الرّحمَة»خداوند؛ 

ن هم ( آ24بقره/« )خَلَقَ لَکم ما فِى االَرضِ جَمعیا»ها؛ اى پر از انواع نعمتاست. سفره

اى زیر سقف و ( سفره13اسراء/« )وَ رَزَقناهُم مِنَ الطّیّبات»هاى دل پسند و لذیذ؛ نعمت
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اى با کارگردانان ( سفره5صافات/« )اِنّا زَیّنَا السّماءَ الدّنیا بِزِینَةٍ الکَواکِب»ستارگانى زیبا؛ 

« فَالمُدبّراتِ اَمرا»( ، 4ذاریات/)« فَالمقَسّماتِ اَمرا»بسیار که مسئول تقسیم و تدبیر هستند؛ 

علیه السالم فرمود: رسول اى همراه با پزشکى دلسوز. حضرت على( سفره3نازعات/)

خداصلى اهلل علیه وآله پزشکى بود که چنان عالقه و سوزى نسبت به مردم داشت که 

نهج فرمود. )کرد و آنها را مداوا مىگشت و مریضان را پیدا مىخودش مى

اى با آن همه توان قبول کرد که خداى حکیم چنین سفرهآیا مى (338البالغه/خطبه

گروهى  هاى آن،ها براى نسل بشر گسترانیده باشد، ولى مردم بدون مراعات برنامهویژگى

ظالم و در رفاه و آزاد و گروه دیگرى در بند و فقیر و مظلوم باشند و پس از چند روزى 

مه چیز خاتمه پیدا نماید؟ آیا این کار از چنان همه مرده و بساط سفره بر چیده شود و ه

رود؟!خدایا! تو از هرگونه کار بیهود و عیبى پاك و منزّه هستى، هرگز حکیمى انتظار مى

 ( 343مران/آل ع« )رَبّنا ما خَلَقتَ هذا باطاِل سُبحانَك»این آفرینش را پوچ و باطل نیافریدى. 

کنیم و چون خود ما محدود هستیم، گاه مىما قدرت و علم خدا را از روزنه دید خود ن

م هاى قرآن این حقیقت به چشنهایت را تصوّر کنیم، در سرتاسر داستانتوانیم بىنمى

خواهد فکر ما را از انحصار این چهار چوب مادّى بیرون کند و خورد که خداوند مىمى

 ( 23ریم/مشوهرى به نام مریم نوزاد دادیم. )گوید: ما به زن بىلذا اگر مى

 ( 53مریم/گوید: ما به نوزاد در گهواره قدرت سخن گفتن دادیم . )اگر مى

 ( 4یل/فسواران را نابود کردیم. )گوید: ما توسّط پرندگانى به نام ابابیل، فیلاگر مى

 ( 5بقره/گوید: با زدن یك عصا، دوازده چشمه آب از سنگها بیرون آوردیم. )اگر مى

 ( 333ده/مائفَس حضرت عیسى علیه السالم مردگان را زنده کردیم . )گوید: ما با نَاگر مى

 ( 12ود/هگوید: ما به زکریاى پیرمرد و همسر نازاى او فرزندى به نام یحیى دادیم. )اگر مى

 ( 4قصص/گوید: ما موسى را در دامن خودِ فرعون تربیت کردیم. )واگر مى
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انداز فکر انسان از چهارچوب که چشم و صدها نمونه دیگر، همه و همه به خاطر آن است

تر گردد و کمى هم به ماوراى طبیعت بیندیشد، آنچه با او در شبانه روز مأنوس شده وسیع

 چنانکه سفارش به تالوت قرآن براى تذکّر و مرور این قبیل خاطرات است. 

 

 : نقش ایمان به معاد

 :در زندگی انسان  -4

ر کم باشد( در حرکت انسان نقش مهمى دارد، تا چه تشویق و تهدید )حتّى اگر به مقدا 

رسد به اینکه تشویق کننده و یا غضب کننده خداوند متعال و نوع تشویق و تهدید دوزخ 

 و بهشت جاودانه باشد.

داند این خانه حساب دارد، بازرس دارد، دادگاه و زندان و شکنجه دارد و کسى که مى 

 هاها و راحتىگیرد و تمام سختىاب قرار مىریز و درشت کارش زیر نظر و مورد حس

تفاوت و هرزه کار و متجاوز تواند یك انسان بىبازتاب عملکرد خود اوست، قهراً نمى

رم تواند دلگماند، نمىحساب نمىداند مقدار کمى از کارش هم بىباشد، و کسى که مى

 هره نباشد.و سعی می کند چنان زندگی کند که از نعمت های آخرت بی ب نباشد

 

 :در مسائل اقتصادى  -4

رشان ففرماید: واى برکم فروشان، آیا این کمقرآن به کسانى که داد و ستد دارند مى 

دانند که براى روزى بسیار بزرگ مبعوث خواهند شد؟ و در دادگاه عدل الهى باید نمى

پاسخ آن همه کم فروشى را بدهند؟در اینجا قرآن با یادآورى قیامت جلو کم فروشان را 

اى از نقش معاد بود و گرنه ایمان به معاد در تمام مسائل اقتصادى نهگیرد، البتّه این نمومى
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اعمّ از تولید، توزیع، مصرف، مدیریّت، بازرگانى و تجارت و هر نوع فعّالیّت دیگر نقش 

  مهمّى دارد، به خصوص در مسأله ولخرجى و اسراف.

 

 : در مسائل نظامى  -0

 ود آمده و گفتند: ما بنا داریم در راه خدا بااسرائیل نزد یکى از پیامبران خگروهى از بنى

متجاوز ستمگر بجنگیم، لیکن نیاز به یك فرمانده الیق داریم، پیامبر فرمود: من فکر 

کشیم کنم که شما مرد جنگ باشید، آنان گفتند: با این همه ستمى که از متجاوز مىنمى

 لوت را که فردى شایسته وحتماً آماده جنگ در راه خدا هستیم. پیامبر گفت: خداوند طا

دم در کند. آنگاه مرنیرومند و آشنا به مسائل رزمى است، به عنوان فرمانده شما معرّفى مى

برابر این وعده و فرمان پیامبر، به چند دسته تقسیم شدند: گروهى از داوطلبان جبهه و 

ل ى اوّجنگ بعد از شعارهاى زیاد همین که فرمان جنگ صادر شد در همان مرحله

نافرمانى کرده و فرار نمودند. گروهى دیگر فقر مالى فرمانده را بهانه قرار داده و از رفتن 

به جبهه سرباز زدند. گروه دیگر با اینکه قول داده بودند که در آزمایشى که خداوند از 

صبرى کرده و مردود شدند. گروه دیگرى گرچه به گیرد استقامت کنند، امّا بىآنها مى

ور فرمان جنگ نترسیدند، امّا همین که لشکر قدرتمند دشمن را دیدند خود را هنگام صد

باخته و گفتند: ما امروز طاقت مبارزه نداریم. تنها یك دسته کوچکى که ایمان به معاد 

( یعنى چه بسا گروه 244بقره/« )کَم مِن فِئَةٍ قَلیلَة غَلَبت فِئَةً کثیرةً باِذنِ اللّه»داشتند با شعار:

شوند، به دشمن حمله کرده ودشمن را از پاى که بر گروه زیاد به اذن خدا پیروز مىکمى 

تا  244در آوردند. در این ماجرا )که به نام داستان طالوت و جالوت در سوره بقره آیات 

مطرح شده(، رمز پیروزى و پایدارى در جبهه و جنگ را ایمان به معاد دانسته است،  233

( یعنى کسانى که ایمان 233-244بقره/« )لَ الَّذِینَ یَظنُّونَ أنّهُم مُالقوا اللّهقَا»فرماید: زیرا مى
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به مالقات خدا و روز قیامت داشتند گفتند: پیروزى مربوط به جمعیّت زیاد یا کم نیست، 

 باید به دشمن حمله کنیم و به وظیفه الهى خود عمل کنیم که خداوند با صابران است.

  

 :طاغوتياندر برخورد با   -1

فرعون براى اینکه آبروى حضرت موسى را بریزد از همه شهرها ساحران را دعوت کرد  

تا با سحر و جادویشان معجزه حضرت موسى را خنثى نمایند، این ساحرانى که تا آن موقع 

ایمان به معاد نداشتند، همه چشم به یك سکّه دربار فرعون داشتند و حتّى آن روح گدایى 

( آیا 43و شعرا/335اعراف/« )أئنّ لنا ألجراً»بان هم آورده و به فرعون گفتند: خود را به ز

 دهى؟ که با پاسخ مثبت فرعون شروعاگر ما آبروى موسى را بریزیم پول و مزدى به ما مى

به کار نمودند و هر چه در توان داشتند انجام دادند و سپس حضرت موسى عصاى خود 

هاى آنان را نابود کرد. ساحران که فهمیدند معجزه و بافتهرا انداخت و اژدها شد و تمام 

کار موسى از سحر و نوع کارهاى محدود خودشان خارج بوده و کارى صددرصد الهى 

علیه السالم گرویده و به او ایمان آوردند. فرعون که است، در حضور فرعون به موسى

آورید؟! من زه من ایمان مىخشمناك شده بود همه را تهدید کرد و گفت: آیا قبل از اجا

 هاى درخت خرماها و تنهکنم و به شاخهدست و پاى شما را به عکس یکدیگر قطع مى

رعونى هاى فکنم. امّا آنان که تا ساعتى قبل ایمان نداشتند و چشم به جایزهآویزانتان مى

امش به کمال آرداشتند، اکنون به خاطر ایمان به خدا و معاد، در برابر فرعون ایستاده و با 

خواهى انجام بده، زیرا زور ( هر کارى مى1طه/« )اِنّما تَقضى هَذهِ الحَیاة الدُّنیا»او گفتند: 

( کشتن ما مهم 33شعرا/« )قالوا الضَیرَ إنّا الى رَبّنا مُنقلِبون»و ستم تو بیش این دنیا نیست، و

اد چه غوغایى در روح گردیم. راستى ایمان به معنیست که ما به سوى خداى خود بازمى

ها و پاداشهایى را که تا چند لحظه پیش براى این افراد بوجود آورد، دنیا وفرعون وسکّه
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خندند انگارند و به ریش فرعون مىکرد، یکسره به هیچ مىترین مسئله جلوه مىآنها مهم

  دانند.وزور و قدرت او را محدود و ناچیز مى

 

 : در توجّه به محرومان -3

ه السالم علیکه پیرمرد عیالوارى بود، خدمت برادر خود امیرالمؤمنین حضرت على« یلعق» 

المال به سبب خویشاوندى خود سهمیه بیشترى به او رسید و درخواست کرد تا از بیت

بدهد. امام آهنى را داغ کرد و نزدیك دست عقیل آورد، عقیل از ترس دست خود را 

ترسى، من از عذاب و قهر ابدى ز این آتش ساده دنیا مىفرماید: اگر تو اکشد امام مىمى

 (233نهج البالغه/کالمترسم. )خدا مى

 

 هاى انكار معادانگيزه

 : گریز از مسئوليّت -4

( انسان 3قیامت/« )ُیریدُ االنسانَ لِیَفجُرَ اَمامَه یَسئَلُ أیّانَ یَومُ القیامَة»فرماید: قرآن مى 

وید: گهاى جلو خویش را باز ، لذا منکر قیامت شده و مىعیّاشى راهخواهد براى فساد و مى

خواهد از درخت خواهد انجام دهد. گاهى انسان مىقیامتى نیست، تا بتواند هر کارى مى

ر را نکن گوید: این کایا زمینى در بیابان استفاده کند، وجدان اخالقى و روح تقوا به او مى

اینکه سر وجدان خود کالهى بگذارد و راه را براى که صاحبش راضى نیست. او براى 

گوید: این زمین و درختان که مالك ندارند. آرى، انسان چنان استفاده خود باز کند. مى

ا ها رکند. ما این انگیزهقدرت توجیه دارد که گاهى خود او هم ناخودآگاه آن را باور مى

 نهیم.نام مى «گریز از مسئولیّت»که ریشه روانى دارد، به عنوان 
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 : عدم ایمان به قدرت و علم خدا -4 

خوانیم که مخالفان و منکران معاد هیچ دلیل و برهان علمى براى در آیات متعدّد قرآن مى

نجا هاى آن را در ایدانند که ما نمونهانکار قیامت ندارند، بلکه تنها زنده شدن را بعید مى

( کسانى که منکر 24جاثیه/« )عِلمٍ اِنْ هُم اِالّ یَظنُّونو ما لَهم بِذلِك مِن »کنیم: * بیان مى

زَعَم » زنند. *هایى مىمعاد هستند هیچ گونه دلیل علمى ندارند، تنها با خیال و گمان حرف

کنند که بعد از مرگ دیگر زنده ( کفّار گمان مى1تغابن/« )الّذینَ کَفروا أن لَن یُبعَثوا

همان است که انسان ایمان به قدرت خداوند ندارد، لذا  شوند. آرى، دلیل انکار معادنمى

فرماید: همان قدرتى که کند و مىهایى از قدرت الهى را نقل مىقرآن براى مخالفان نمونه

تواند متالشى کرده و دوباره از نو بسازد و ناگفته پیداست که متالشى و تو را ساخت مى

  چه براى خدا هیچ کارى، مشکل نیست(.تر است )گر بهم پیوستن از اصل آفریدن آسان

 : آگاهى نداشتن به زمان قيامت -0

ه خوانیم کبهانه دیگر مخالفان معاد این است که زمان قیامت چه وقت است؟در قرآن مى

هایى از رسول خداصلى اهلل علیه وآله به جاى قبول کردن با تعجّب پس از شنیدن جواب

( قیامت چه 33اسراء/« )هو و یَقولون مَتى»گفتند: مىو مسخره سر خود را تکان داده و 

خ داند، ولى ندانستن تاریوقت است؟ غافل از آنکه زمان وقوع قیامت را جز خدا کسى نمى

هرگز دلیل انکار نیست. آیا اگر کسى ساعت مردن خود را نداند باید اصل مردن را انکار 

 کند؟

 

 : مرگ، پایان قدرت خدا و نيستى -1

گویند: مردن، یعنى تمام شدن قدرت خدا و پیروزى عوامل مرگ بر اراده ن معاد مىمنکرا 

خدا، در حالى که مردن نیز از مقدّرات الهى و تحت اراده و قدرت خداوند است. قرآن 
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( ما خودمان مرگ را 53واقعه/« )نَحن قَدّرنا بَینکُم الموتَ و ما نَحنُ بِمَسبوقِین»فرماید: مى

یرد. گقدّر نمودیم و هیچ عاملى در هستى بر ما پیروز نشده و سبقت نمىدر میان شما م

گویند: مردن، یعنى نیستى و فانى شدن! غافل از آنکه نیستى که آفریدن آنان مى

( خداوند هم 2ملك/« )خَلَق الموتَ و الحَیاة»خوانیم: خواهد. چنانکه در قرآن مىنمى

ه راین مرگ نیستى نیست، بلکه انتقال از منزلى بمردن و هم زندگى و حیات را آفرید. بناب

که به معناى تحویل « تَوفىّ»مرتبه با واژه  34منزل دیگر است. جالب اینکه قرآن از مردن، 

م شوید بلکه ما داده خود را بدون کبرد، یعنى با مردن، شما نابود نمىگرفتن است نام مى

دهیم. رسول خداصلى اهلل علیه ان مىو کاست پس گرفته و موقّتاً تحویل مأموران خودم

ه دیگر اى به خانشوید، بلکه از خانهوآله نیز فرمودند: گمان نبرید که با مرگ نابود مى

 نمایید.کوچ مى

 : آثار یاد موت و معاد

 فرماید:امام صادق علیه السالم در نقش و ارزش یاد مرگ و معاد چنین مى

 برد.ها رااز بین مىیاد مرگ شهوت« ذِکرُ المَوتِ یُمیت الشَهَوات* » 

 کند.هاى غفلت را یکسره بر مىریشه« وَ یَقلَع مَنابِت الغَفلةَ* » 

 کند.هاى الهى محکم مىدل انسان را با وعده« وَ یُقَوّى القَلب بمَواعدِ اللّه* » 

 دهد.روحیه انسان را از قساوت به لطافت سوق مى« وَ یُرَقّ الطَبع* » 

 شکند.هاى هوسها را مىها وعالمتنشانه« سر اعالمَ الهَوىوَ یُک* » 

آتش حرص را خاموش و دنیا را در جلو چشم « ء نارَ الحِرص و یُحَقّر الدّنیاوَ یُطفى* » 

کند. سپس امام صادق علیه السالم درباره معناى این کالم رسول انسان کوچك مى

، کردن از عبادت یك سال بهتر استخداصلى اهلل علیه وآله که فرمود: یك ساعت فکر 

ها و دادگاه عدل الهى و آمادگى ها و حسابفرماید: فکر درباره آینده خود و بازپرسىمى
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ترین افراد خوانیم: زیرك( در روایات مى355ص 5بحاراالنوار/جبراى پاسخ است. )

صلى اهلل  پیامبر اکرم (353ص 5بحاراالنوار/ج)کسانى هستند که بیشتر یاد مرگ هستند. 

اِنّ هذهِ القلوب تَصدَءُ کما یَصدءُ الحَدید. قیل: فما جالئها؟ قال: ذِکرُ »علیه وآله فرمودند: 

( همانا این دلها همانند آهن زنگ 454نهج الفصاحه/حدیث« )الموتِ و تالوةُ القُرآن

ه لزند، پرسیدند جال و صیقل آن با چیست؟ فرمود: با یاد مرگ و تالوت قرآن. در جممى

زیاد یاد مرگ باشید که داراى « اَکثِروا ذِکرَ المَوت»خوانیم: دیگرى از آن حضرت مى

 چهار اثر است:

 «فانّه یُمحّض الذّنوب»کند. گناهان شما را پاك مى -3 

 «و یُزَهّد فِى الدّنیا»کند. عالقه مفرط شما را به دنیا کم مى -2

مایه هایى که از سرها و طغیان، جلو مستىنیازى یاد مرگ کنیدهرگاه در حال غنى وبى -5

 «هَدَمه فاِْن ذَکرتُموه عند الغِنى»گیرد. خیزد را مىوثروت برمى

هر گاه در حال تندرستى و فقر انسان یاد مرگ افتد و فکر این باشد که چگونه باید در  -4

به همان الهى پاسخ درآمد ومصرف، وپاسخ محرومان جامعه را بدهد، قهراً دادگاه عدل

ج نه« )واِن ذَکَرتُموه عند الفَقر اَرضاکم بِعَیشکم»شود. مقدارِ کم راضى وخشنود مى

بیند اگر مالى ندارد مسئولیتش هم کمتر است. حضرت ( زیرا مى444الفصاحه/حدیث

علیه السالم با یادآورى تاریخ پیشینیان که چگونه مرگ آنها را ربوده، مردم را تربیت على

ه کجا هستند پادشاهان یمن و حجاز ک« أینَ العَمالِقَة واَبناءُ العَمالقة»زند: یاد مىکند و فرمى

أینَ »کجایند شاهان ایران و روم؟« أینَ کَسرى و قِیصَر»ریشه آنها نیز به باد رفته است؟

 «أینَ مَن حَصّنَ واَکّد وزخرف»کجایند ستمگران و دودمانشان؟« الجَبابِرة واَبناءُ الجَبابِرَة

ا ها کردند و بکارى( کجا هستند کسانى که دژها ساختند و محکم383نهج البالغه/خطبه)
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نى کجا هستند کسا« أینَ مَن کان مِنکم اَطوَلَ اَعماراًو اَعظمَ آثاراً»طال و غیره زینت کردند؟

 ( غررالحکمتر بود؟ )که عمرشان از شما بیشتر و آثارشان از شما بزرگ

  

 : عليهم السالممينمرگ از دیدگاه معصو

اى از در کلمات پیشوایان معصوم براى مرگ تعبیرات جالبى بکار برده شده که ما گوشه 

خروج افراد  فرماید:صلى اهلل علیه وآله مىکنیم : پیامبر گرامى اسالمآنرا در اینجا بیان مى

ا و هنگىها و تمؤمن از دنیا همچون بیرون آمدن طفل از شکم مادر است که از تاریکى

( از امام 2543نهج الفصاحه/حدیثشود. )فشارها به فضاى روشن و بزرگ وارد مى

که  هایى استعلیه السالم سؤال شد که مرگ چیست؟ فرمود: مرگ بهترین شادىحسن

فرماید: مرگ پلى است که شمارا از شود. امام حسین علیه السالم مىبر مؤمن وارد مى

رساند، همان گونه که براى دشمنان خدا انتقال از ف خدا مىدردسرهاى دنیا به رفاه و لط

فرماید: مرگ براى افراد با ایمان همچون کاخ به زندان است. امام سجادعلیه السالم مى

آزاد هاى خوشبو و ارزشمند وبیرون آوردن لباس کثیف و سپس پوشیدن بهترین لباس

دهد: همین د را چنین ادامه مىشدن از قید و بندهاى سنگین است. سپس امام سخنان خو

مرگ، براى افراد کافر مانند کندن لباسهاى فاخر و پوشیدن لباسهاى آلوده و خشن و 

هاى وحشتناك است. امام باقرعلیه السالم نشین و حرکت به منزلهاى دلخروج از منزل

نى آید، لیکن مدّتش طوالمرگ همان خوابى است که هر شب به سراغ شما مى :فرمایدمى

ماید: فرعلیه السالم مىاست. البتّه نظر مبارك امام مسأله مرگ و برزخ است. امام صادق

ها است و براى کافر همچون نیش مردن براى مؤمن همچون بو کردن بهترین بوییدنى

 ها است.ها و افعىعقرب
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 ترسيم؟چرا از مرگ مى

ان بیان یك مثال، موارد آن را بیهاى گوناگونى داشته باشد، که با تواند ریشهترس مى

باشد، کنیم: در دیدگاه اسالم دنیا محل عبور است و انسان عابر و اموال دنیا وسیله مىمى

 و ترس از مرگ همانند ترس یك راننده در شرایط مختلف است:

بیند ماشین او در آستانه سقوط و رو به نابود شدن ترسد، چون مىگاهى راننده مى -3 

دانند، باید از مرگ هم ادى که ایمان به معاد ندارند و مردن را نیست شدن مىاست. افر

 بترسند چون مرگ در چشم آنها یك نوع سقوط و نابودى است.

اى که ماشین خود را با خون دل تهیه کرده و عالقه زیادى به آن دارد، گاهى راننده -2 

کند ال مىبرد و خیجدایى آن رنج مىترسد که مبادا کسى وسیله او را بگیرد و از تصوّر مى

بهتر از این ماشین چیز دیگرى نیست. کسانى که عالقه زیادى به دنیا دارند، جدایى آنها 

ترین شکنجه است، ولى اگر انسان در دنیا زاهد باشد و نسبت به آن دلبستگى از دنیا بزرگ

راحت وبدون ترس و وابستگى نداشته باشد، مردن و جدا شدن از آن براى او آسان و 

اِنّکم اَخرَبتُم آخرتَکُم »کرد امام جواب داد: سوال علیه السالم است. شخصى از امام حسن

( 324ص 5بحاراالنوار/ج« )و عَمّرتُم دُنیاکم فَأنتم تَکرَهونَ النَّقلَة مِنَ العُمرانِ الىَ الخَراب

رت کار نیکى اید و براى آخشما تمام کوشش خود را صرف آبادى دنیاى خود کرده

ترسید که از جاى آباد به جاى خراب منتقل اید و به همین خاطر از مرگ مىانجام نداده

 شوید.مى

 

 :حسن عاقبت و سوء عاقبت

ء مسأله حسن عاقبت و سو»هایى که سزاوار است مورد بررسى قرار گیرد، یکى از بحث 

ى حضرت عل است ى شدهاست که چون در منابع اسالمى در این باره توجّه خاصّ« عاقبت
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این است که کار انسان به سعادت پایان پذیرد و  حقيقت سعادتعلیه السالم فرمود: 

و بدبختى به آن است که پایان کار انسان شقاوت و بدبختى باشد. لذا  حقيقت شقاوت

همواره اولیاى خدا از عاقبت و سرانجام خود ترس داشته و از خداوند سعادت و حسن 

کردند. حدود سى سال قبل از شهادت حضرت على علیه السالم خواست مىعاقبت را در

که رسول خدا صلى اهلل علیه وآله مشغول خطبه درباره اهمیّت ماه رمضان بودند، خبر 

شهادت على علیه السالم را اعالم فرمودند، لیکن حضرت على علیه السالم به جاى اینکه 

ید: یا شوم؟ پرسا و چه وقت شهید مىبپرسد قاتل کیست؟ هدفش چیست؟ چگونه و چر

رسول اللّه! آیا لحظه مرگ و شهادت، در ایمان و دین ثابت قدم و در سالمتى فکرى و 

ایمانى خواهم بود؟ رسول خداصلى اهلل علیه وآله بشارت داد: بله، آن هنگام در سالمتى 

ت مؤمنان این اس ( از الطاف خدا نسبت بهالمراقبات/خطبه شعبانیهاز ایمان خواهى بود. )

که به فرموده امام صادق علیه السالم شیطان از هر سو براى ایجاد  -که در لحظه مرگ 

آنان را در دیندارى  -( 343ص 2نورالثقلین/جکند. )شكّ و گرفتن ایمان مؤمنان تالش مى

وا بِالقَولِ نیُثَبّتُ اللّه الّذینَ آمَ»فرماید: دارد. چنانکه قرآن مىپایدار و ثابت قدم نگاه مى

 ( 21ابراهیم/« )الثّابِتِ فِى الحَیاةِ الدّنیا و فِى اآلخِرَة

 :عوامل بدعاقبتى انسان

ا توان علّت شقاوت و بدعاقبتى آنان را پیدبا دقّت و جستجو در وضع افراد بد عاقبت مى 

 :کرد 

 تکبّر -3 

 حبّ دنیا -2

       گناه -5
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 عمیق نبودن باورها و اعتقادات.  -4 

 

 :وجود عالم برزخ

( و از 333مومنون/« )وَِمن وَرائِهِم بَرزَخٌ اِلى یَومِ یُبعَثُونَ»فرماید: قرآن در این باره مى 

اى )برزخ( است. مراد از عالم برزخ، عالم قبر آنان تا روزى که مبعوث شوند، فاصلهپى

 است، عالمى که انسان در آن یك نوع زندگى خاصّى تا قیامت دارد. 

 

 پرسند؟چه مى از

  -می  امام زین العابدین علیه السالم در هر جمعه که در مسجدالنبى مردم را موعظه 

ه و به گیرد برشمردفرمود، ضمن بیاناتشان مواردى را که انسان در قبر مورد سؤال قرار مى

ه کاین است « نکیر و منکر»اوّلین سؤال آن دو فرشته  -3دادند. از جمله: مردم هشدار مى

از پیامبرصلى اهلل علیه وآله و مکتب و  -2کردى یا مشرك بودى؟آیا خدا را پرستش مى

پرسند که کدام رهبر )حق یا باطل( از رهبرى و والیت مى -5کنند. دین و کتاب سؤال مى

 3پرسند که در چه راهى صرف کردى؟از عمر مى -4کردى؟را تقویت و یا تضعیف مى

رسند که از چه راهى بدست آوردى و در چه راهى مصرف پاز مال و درآمدها مى -

 نمودى؟

 حسابگر كيست؟

دهند و امّا در اینکه چه کس و یا چه کسانى در قیامت انسان را مورد محاسبه قرار مى 

 گوییم:نمایند؟ با توجّه به آیات وروایات مىاعمال او را بررسى مى

 :الف: خداوند
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د کناى عالم و عادل و عزیز که به احدى ظلم نمىدر قیامت حسابگر خداوند است، خد 

 ( 41ا/انبی« )بِنا حاسِبِینَ  و کَفى»کند. و حساب او از هر حسابگر دیگرى کفایت مى

 :ب: رهبران امّت

امام صادق علیه السالم فرمود: در روز قیامت خداوند متعال حساب شیعیان ما را به خودما  

 کند.واگذار مى

 :ج: وجدان انسان

 کَفى» فرماید:گران در قیامت، وجدان انسان است، چنانکه قرآن مىیکى دیگر از محسابه

( امروز وجدان شمابراى حسابگرى خودتان کافى 34اسراء/« )بِنَفسِكَ الیَومَ عَلیكَ حَسیباً

 است.

 

 : شهادت و گواهى شاهدان

نکه قرآن یکى از مسائل مهم در قیامت وجود گواهان مختلف و متعدّد است، چنا

خیزند. گرچه خداوند نیازى روزى که تمام شاهدان برپا مى« یَومَ یَقومُ االَشهادُ»فرماید: مى

به هیچ شاهدى ندارد، ولى انسان داراى چنان خصلتى است که هر چه حضور ناظران و 

به  تر و مؤثّرتر است. براى نمونهشاهدان را بیشتر احساس کند، در تربیت و تقواى او مهم

الم علیه الس، برادر بزرگتر حضرت على«عقیل»استان زیر توجّه کنید: روزى جناب د

المال را نمود، حضرت دست او را خدمت حضرت رسید و تقاضاى سهم بیشترى از بیت

گرفت و به نماز جمعه برد و آن جمعیّت انبوه را به عقیل نشان داد و سپس فرمود: از 

یعنى دزدیدن از حقّ همه این مردم! عقیل با نگاهى به  المال سهم بیشترى دادن به تو،بیت

آن جمعیّت، از درخواست خود پشیمان شد و برگشت. آرى، حضور و نظارت مردم و 

ود و قهراً شتعداد گواهان و شاهدان هر چه بیشتر باشد، احساس شرمندگى انسان زیادتر مى
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 است انسان در تنهایى دهد، چون گاهى ممکنهمّت بیشترى براى کنترل خود نشان مى

کارى را انجام دهد که در جمع و حضور شاهدان به هیچ وجه حاضر به مطرح کردن آن 

 نیز نباشد.

 

 :شاهدان در قيامت

شود که در صحنه قیامت و در دادگاه عدل الهى، حضور از آیات و روایات استفاده مى:

ه در این مبحث با توجه ب شاهدان قطعى و حتمى است، امّا این شاهدان چه کسانى هستند؟

  کنیم.اى به آنها مىآیات قرآن اشاره

 

  خداوند -4

( همانا خداوند بر همه چیز گواه 31حج/« )ءٍ شَهیِدٍشَى کُلِ اِنَّ اللّهَ عَلى»خوانیم: درقرآن مى

 است. 

 انبيا -4

ئنا بِكَ وَجِ»فرماید: یکى از گواهان دیگر در قیامت، پیامبران بزرگوار هستند. قرآن مى 

( ما تو را در قیامت در حالى که شاهد و گواه مردم هستى، 43نساء/« )هوالءِ شَهِیداً عَلى

  کنیم.حاضر مى

 عليهم السالمامامان معصوم -0

وَ کَذلِكَ جَعَلناکُم اُمَّةً وَسَطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَى النّاسِ وَ یَکُونَ »خوانیم: در قرآن مى 

( و بدین گونه ما شما را یك امّت معتدل و میانه قرار 345بقره/« )عَلَیکُم شَهِیداًالرَّسُولُ 

 دادیم تا شاهد بر مردم باشید و رسول خدا هم بر شما شاهد باشد.

  فرشتگان -1 
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( روز قیامت هر انسانى 23ق/« )وَ جاءَت کُلُّ َنفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهیدٌ»خوانیم: در قرآن مى

ا اى است که او رشود، در حالى که در کنار او هم فرشتهعدل الهى حاضر مىدر پیشگاه 

اى است که شاهد کارهاى انجام شده اوست. دهد و همچنین فرشتهبه محشر سوق مى

( فرشتگانى که در قیامت گواه بر اعمال انسانند، ممکن است همان 514ص 38المیزان/ج)

نمودند و ممکن ه ما بوده و اعمال ما را ضبط مىگروه از مأمورانى باشند که در دنیا همرا

 است سایر فرشتگان باشند.

  زمين -3

( زمین در قیامت خبرهایش را بازگو 4زلزال/« )یَومَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخبارَها»فرماید: قرآن مى

 کند. مى

 وجدان -6

 بسیارىیکى از شاهدان در آن روز، عقل ووجدان بیدار شده انسان است. در قرآن آیات  

 کند، اقرارى از عمقآمده که بارها انسان با کمال صراحت به گناه و انحراف خود اقرار مى

جان و از تمام وجود، اقرارى که شاید از اقرار هر شاهدى پرسوز و گدازتر باشد. جالب 

فرماید: دهد و به انسان خطاب مىاینکه در آن روز خداوند نیز وجدان را قاضى قرار مى

( نامه عمل خود را بخوان، امروز 34اسراء/« )بِنَفسِكَ الیَومَ عَلَیكَ حَسِیباً ء کِتابَك کَفىاِقْرَ»

  روح وروان تو براى اینکه علیه تو گواهى دهند، کافى است.

 اعضاى بدن -3

یکى از شاهدها در قیامت، اعضاى بدن )دست و پا و پوست و زبان( هستند. قرآن  

( روزى 24نور/« )تَشهَدُ عَلَیهِم اَلسِنَتُهُم واَیدِیهِم وَاَرجُلُهُم بِما کانُوا یَعمَلُونَیَومَ »فرماید: مى

دهند. و گاهى بر دهان مهر خورده و که زبان و دست و پاهاى مردم بر آنان گواهى مى

هَدُ اَرجُلَهُم وتَش اَلیَومَ نَختِمُ عَلى اَفواهِهِم وَتُکَلِّمُنا اَیدِیهِم»گویند، تنها دست و پاها سخن مى
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زنیم و تنها دست آنان با هاى آنان مهر مى( روزى که بر لب53یس/« )بِمَا کانُوا یَکسِبُونَ

 دهند که در دنیا به کجاها رفتند و چه کارها کردند.زند و پاهایشان گواهى مىما حرف مى

 زمان -4

گر آنکه آن روز به گذرد محضرت على علیه السالم فرمود: هیچ روزى بر انسان نمى 

دهد که من امروز براى تو روز جدیدى هستم و گواه کارهایى خواهم انسان هشدار مى

دهى و در روز قیامت به آنها شهادت خواهم داد، بنابراین سعى کن بود که امروز انجام مى

  که از این روز استفاده کامل کرده و اعمالى را در راه سعادت ابدى خودت انجام دهى.

 اعمال -3

( روزى که هر کس آنچه 53آل عمران/« )یَومَ تَجِدُ کُلُّ نَفسٍ ما عَمِلَت مِن خَیرٍ مُحضَراً» 

 بیند.کار نیك انجام داده در برابر خود حاضر مى

 

 سوال:

 دیدگاه ادیان الهی و مکتب های مادی درباره آینده انسان و جهان ؟ -3

 فرمایید: را بیاناثبات معادنمونه هایی ازچگونگی  -2

 چرا باید معاد وجود داشته باشد؟ -5

 نقش های ایمان به معاد چیست؟ -4

 انگیزه های انکار معاد چیست؟ -3

 شاهدان قیامت چه کسانی هستند؟ -5

 

 منبع:

 برگرفته از کتاب  اصول عقائد حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محسن قرائتی .
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 ششمفصل 

 گزیده ای از  اخالق کارگزارن ششمفصل 

 در کالم و پیام امام خمینی
 

 دفتر دوم
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 اسالم تحقق عدالت و معنویت

 حکومت عقل، حکومت عدل و ایمان است.

 والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل االنعام والنار مثوی لهم )سوره محمد، آیه»

ا و هاین میزان است، هر کس که مالحظه کرد که در تمتعاتش، در اکل و استفاده(« 32

کند  برد بدون اینکه تفکرخورد و لذت میلذائذش به افق حیوانی نزدیك است یعنی می

که از چه راهی باید باشد، حیوان دیگر فکر این نیست که حالل است یا حرام است، فکر 

ر، بدون یك کاری هستند یانیستند، آنهایی که بدون این تفاین نیست که امت در گرفت

خورند، اینها اکلشان اکل حیوانی است کنند و میاسالمی تمتع میقانونی، بدون قانون 

در روایتی است که از برای کافر هفت تا معاء است و از برای مومن معاء « النار مثوی لهم»

عاء قانون است، شکمش را، سایر لذائذش واحد است. مومن یك معاء بیشتر ندارد و آن م

 کند اما آن کسی که مومنکند با قانون اسالم، تخلف از قانون اسالم نمیرا تطبیق می

خورد بدون اینکه تطبیق با قانون بکند، این یك معاء، از راه غضب نیست، از راه شهوت می

ورد، خروی هوای نفس میخورد بدون اینکه تطبیق بکند با قانون، این هم یك معاء، از می

این هم یك معاء، مزدوج است بین هوای نفس و لذت و شهوت، بین هوای نفس و غضب، 

تا، مزدوج  است از هر سه هوای نفس و  5بین غضب و هوای نفس، این هم سه تا، این 

غضب و شهوت، مزدوج شد و از راه  اینها اکل کرد، این هفت تا، هفت معاء دارد. مومن 

ك معاء ندارد و آن معاءش از راه قانون است، اسالم هرچه فرموده است همان بیش از ی

یك راه است، این جور نیست که به غضب خودش، به شهوت. همه اینها به دست مومن 

ایمان آوردند. همه قوا تابع قوه عقل شدند و عقل هم تابع شرع است. برای یك همچنین 

ت، حکومت ایمان است، حکومت حکومتی که حکومت عقل است، حکومت عدل اس
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الهی است، در رفتنش عزا الزم است و در برقراریش برای همان چند سال حکومت 

 حضرت امیر، مسلمین باید جشن بگیرند.

 عمده در حکومت اسالم، خدمت به اسالم و مردم است

عمده این است که ما به  اسالم خدمت کنیم. خدمت به ملت، خدمت به اسالم است. 

دولت، خدمت به اسالم است و امروز هر خدمتی که انجام دهیم، خدمت به  خدمت به

اسالم است. هر خدمتی که مردم به آن احتیاج داشته باشند، خدمت به اسالم است. وقتی 

ذارد و گقرار گذاشتیم که به اسالم خدمت کنیم، خدای تبارك و تعالی هم ما را تنها نمی

ه گرفتاری از خود انسان است، از خارج نیست. تا در گذارد گرفتار شویم. برای اینکنمی

توانند کاری انجام دهند و بحمدا... ها نمیزدگی پیدا نشود خارجیگداخل ملت یك مر

امروز ما از داخل اطمینان داریم و با این اطمینان باید به مردم خدمت کنیم و دیگر نباید 

حال خدمت به مردم و جامعه  بگوئیم حال انقالب است. نه، دیگر حال آرامش است،

 است، حال خدمت به اسالم است. 

 مهه در خدمت به منزله اعضای یک انسان باشید

شما آنطوری که اسالم مقرر فرموده است عمل بکنید، اگر هر کس هم هرچه به شما 

 بگوید اعتنا به او نکنید. اسالم مد نظر شما باشد و این را بدانید که آنهائی که با این مجلس

مخالفند و آنهایی که با این انقالب مخالفند و آنهایی که با اسالم مخالفند هرکاری بکنید 

دهند منتها یك وقتی با یك بهانه است بعد یك بهانه آنها به مخالفت خودشان ادامه می

کنند. شما توجه داشته باشید که به اسالم خدمت کنید و به کشور خودتان دیگر پیدا می

خواهند و همه کشور خودشان ا وکیل مردمی هستید که همه اسالم را میخدمت کنید. شم

خواهند و شما باید برای این ملت خدمت بکنید، به آن چیزی که شما را وکیل کرده را می
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التی که اید به وکاست خدمت بکنید، اگر انحراف پیدا کنید برخالف ملت، خیانت کرده

با کمال قدرت، با کمال عزت و عظمت این نهضت دارید و من امیدوارم که انشاءاله شما 

را به پیش ببرید و مجلس، یك مجلس اسالمی اخالقی همه چیز تمام باشد و شما معلم 

تان یك هویت بین دولت و اخالق جامعه باشید و همه جامعه هم پشتیبان شما باشد و همه

شید، همه در ملت و ارتش و مردم و همه یك هویت باشید، همه اعضای یك انسان با

خدمت انسان کامل که رسول اکرم )ص( است باشید و همه به منزله اعضای او باشید برای 

خدمت و اگر اینطور شد، پیروزی نصیبمان هست و اگر خدای نخواسته انحرافات پیدا شد 

ال ها طرح بشود و امثدانم مسندها بحث بشود و مقامو اغراض شخصیه پیش بیاید و نمی

اوالً انحطاط اخالقی زیاد است و انحطاط در پیشگاه خداست و ثانیاً خوف این اینها، این 

 است که نتوانید این بار را به منزل برسانید.

 ئولین در نظام اسالمی، عبادت استفعالیت مس

امروز شمائید که باید دامن به کمر بزنید و در رشد صنایع این کشور و در رشد تولید این 

نید و همت بگمارید و فعالیت بکنید. فعالیت شما امروز برای کشور کشور دامن به کمر بز

تان با ایده اسالمی در حال عبادت هستید، چه اسالمی یك عبادت است. شما امروز همه

ها و چه در مواردی که به صنعت مشغول هستید و چه در کشاورزی هر کس در کارخانه

ان برای خلق خدا خدمت بکند و برای ها که هست. وقتی انسهست و چه در سایر کارخانه

اینکه این خلق در طول تاریخ ستم دیدند، عقب نگه داشته شدند، نگذاشتند رشد معنوی 

بکنند، رشد مادی بکنند، وقتی با این ایده شما خدمت بکنید شما در خدمت اسالم هستید 

مجاهدت  هاها. همانطوری که مجاهدین ما در جبههو شما مجاهد هستید در پشت جبهه

ها هستید و عبادت خدای کنند شما هم در پشت جبههکنند و عبادت خدا را در آنجا میمی
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دهید و من  امیدوارم که با فعالیت شما تبارك و تعالی را با همین کارهایتان انجام می

های ایران، همه قشرهای ملت، زن و مرد ملت این کشور عزیزان، با فعالیت همه جوان

 ها تا ابد از آن کوتاه باشد.ب دهر مصون باشد و دست همه ابرقدرتدیگر از آسی

 جنت لقاء اهلل باالترین پاداش خادمین اسالم است

هائی که در طول این مدت فداکاری کردند تشکر دانم با چه بیانی از این جوانمن نمی      

 ما هم از توانم عرض کنم این است که این مطلب برای خداست وکنم. آنقدری که می

رویم، دیر و زود خواهیم رفت و چه بهتر که در و به سوی او همه می« انا هلل»خدا هستیم 

رویم با یك توشه باشد و آن توشه، توشه توحید این راهی که داریم قهراً به آن طرف می

توانم برای جوانی که برای خدمتگزاری به است، توشه خدمت به اسالم است. من نمی

، کندشود، مجاهده میکند، در حال خطر واقع میداری میا صبح، شب زندهاسالم شب ت

توانیم حساب بکنیم که ارزش این چقدر است، اجرت این چقدر ارزش برای این ما نمی

ای هتواند کسی به این اعمال پاداش بدهد؟ مگر طبیعت و زینتاست. مگر غیر از خدا می

دا قیام کرده است و برای خدا خودش را طبیعت پاداش یك موجودی است که برای خ

کند این است که برای شما پیش خطر  انداخته است؟ آن چیزی که دل ما را خوش میبه

 توانیم از شماها تشکر کنیم یاخدای تبارك و تعالی یك حسابی باز است واالّ ما نمی

ا است که شمخدای نخواسته به شما اجر بدهیم. ما همچو قدرتی نداریم، آنچه هست این 

دهد. اجری که خدا از خدا هستید، برای خدا هم خواهید بود و خدا هم اجر شما را می

ان اهلل اشتری » دهد دهد، آن ارزش دارد، ارزش عمل شما آن است که خدا به شما میمی

جنت، آن جنتی که لقاء خداست، جنتی که « من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه 

تان خداست، آن برای شما کافی است و از آن که گذشت، دیگر در عالم طبیعت لقاء دوس
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هر چه مربوط به عالم  –او  –شود برای اعمالی که برای خداست یك چیزی قرار داد نمی

 طبیعت است مادون آن چیزی است که برای خداست.

 

 «تزكيه، ایمان و تقوی» صفات مسئولين در نظام اسالمی 

فرهنگی را یك جوری بار بیاورید که برای ملت شما  دا داشته باشیدهمیشه توجه به خ

شود جز که ایمان باشد. اگر یك نفر، دو نفر در یك جامعه پیدا شد مفید باشد و این نمی

که ایمان هم نداشت لکن کارش خوب بود، میزان یکی دو تا نیست، میزان جامعه است.  

ادی  بگوئید فالن آدم هم پیدا شد و هیچ اعتقاینطور نیست که اگر یکی پیدا شد شما حاال

کرد چطور و یکی، دو تا یك نوبری است نداشت لکن آدم صحیحی بود، خالف نمی

اگر صحیح باشد. میزان جامعه است که یك جامعه آیا همین طور ما علم به آن تزریق 

که علمش را  مکنیم و با حربه علم او به جان مردم بیفتد یا در دانشگاه همچو تهذیبش کنی

 برای نفع جامعه به کار ببرد.

توجه خودتان را به خدا همیشه داشته باشید و خدا در خلوت و جلوت همراه شماست و 

ناظر.  عالوه بر اینکه مالئکه اهلل ناظر شما هستند، من ورائهم خدای تبارك و تعالی است 

ما است( اسرار غیبی شکه آن چیزهایی که بر مالئکه اهلل هم مخفی هست )بر او آشکار 

پیش اوست و همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست و شما فردا باید حساب پس 

بدهید از همه چیز و من امیدوارم که در این حساب، خوش حساب باشید و نامه اعمال 

 همه ما یك نامه اعمالی باشد که به دست راست ما بدهند.

 می تواند مردم را اداره کند.کسی که کارش را با خدا درست نکند ن -

ما شما جوان ها را الزم داریم درصورتی که اصالح کنید خودتان را. کوشش کنید برای 

اینکه خودتان را اصالح کنید، کوشش کنید برای اینکه خائن بار نیائید. آن کسی که 
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ست( ا های اینها، خدای نخواسته )کس معوجیرود توی مثالً بازار اینها، توی فروشگاهمی

اند، این خائن است، این به درد دارد به منطق اینکه اینها از ما خوردهیك چیزی بر می

خورد. خودتان را اصالح کنید. آن کسی که کارش را با خدا درست نکند مملکت ما نمی

تواند در خلق، مردم را اداره کند. باید کارتان را با خدا درست بکنید تا بتوانید. ما نمی

مان را الزم داریم که تربیت بشوند به تربیت انسانی یعنی تربیت اسالمی، انسان هایجوان

انم دبار بیایند، نه یك کسی که هرچه شد، شد، دیگر هرچه، هرچه بارآمد شهوت و نمی

خواهیم که مملکت انسانی اسالمی، اسالمی یعنی انسانی، قرآن چه. ما یك مملکتی می

تب انسان سازی است، انسان را به همه ابعادی که دارد، سازی است. اسالم مککتاب انسان

اگر یك کسی مکتب اسالم را آنطوری که هست در خودش پیاده کرد محال است که 

خطا بکند، محال است که کار غلط بکند )عمداً البته( محال است که خیانت به برادرش 

 بکند.

 باید برای مسئولیت پذیری خود را مهذب منود.

 تان، برای ایران، برای اسالم یكخداوند شما همه را توفیق بدهد، موید باشید همهانشاء ا... 

افراد شایسته بشوید. جدیت کنید که خدمتگزار بشوید به این جمعیتی که در راه شما، در 

ها هستند از همه طبقات، شما دهند و توی حبسراه مصالح کشور شما دارند االن خون می

ن دار بکنید که مثل ایا هم به آنها بکنید و خودتان را هم ارزشکمك کنید به آنها و دع

یاید جوری وقتی یك پستی دستتان بهیات حاکم و اینها فردا نیائید که آنجا شما هم همین

همانطور بشوید غالباً ماها وقتی که چیزی دست ما نیست بله، خوب است، وقتی که دستمان 

اید بکنید، خودتان را مهذب بکنید و تمسك به  آمد دیگر این طورها نیست. نه، جدیت ب

ی بشوید که ااسالم بکنید و اعمال خودتان را تطبیق بکنید با احکام اسالم، افراد شایسته
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بعدها انشاءا... امید است زود باشد آن وقت که مقدرات مملکت دست خود اهل مملکت 

 د مملکت خودتان را.بیفتد و شماها هم وارد بشوید در مملکت خودتان و اداره کنی

 

 تعهد به موازین و معيارهای اسالمی □

 ما مکلفیم به پیاده کردن حمتوای اسالم در متامی امور

االن ما همه مان مکلفیم. حاال که جمهوری اسالمی شد ما هم اسالمی باشیم. اگر بنا شد 

هوری جمجمهوری اسالمی باشد اما ماها دیگر اسالمی نباشیم، حکومت اسالم نیست، این 

ود شهایش اسالمی نمیشود. اگر بنا شد که جمهوری اسالمی باشد، پاسباناسالمی نمی

هایش اسالمی نباشد، این حکومت هایش اسالمی نباشد، وزارتخانهخدای نخواسته، دادگاه

طاغوتی است به  اسم اسالم، همان طاغوت است منتها اسمش را ما عوض کردیم. ما 

خواهیم محتوا درست بشود باید کوشش کنید محتوا ود میخواهیم اسم عوض بشنمی

 درست بشود. 

امروز اسالم بسته به اعمال شما است، حکومت اسالمی اگر شما خوب رفتار کردید همه 

قشرهای ایران خوب رفتار کردند یك حکومت اسالمی و یك رژیم اسالمی است، 

المی شد و همه ادارات اسالمی ها اسحکومتش اسالمی، ملتش اسالمی. اگر همه وزارتخانه

شد، ارتش اسالمی شد و شهربانی اسالمی شد و ژاندارمری اسالمی شد، آنوقت حکومت 

ما یك حکومت اسالمی است و اگر ماها هم که یك اشخاصی هستیم که هرکدام وارد 

یك کسبی هستیم، یك شغلی هستیم ماها هم روی دستور اسالم عمل کردیم یك ملت 

واال الفاظ است و معنا ندارد. هی من بگویم اسالم و لکن عملم برخالف اسالمی هستیم 

او باشد، هی حاکم بگوید اسالمی ولکن عمل بر خالف او باشد، این، نه رژیم، آن وقت 
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شود. کوشش کنید که ملت اسالمی باشد و شود، نه ملت، ملت اسالمی میاسالمی می

خواهم این اتحاد شماها و این روحیه دولت اسالمی و از خدای تبارك و تعالی من می

 قوی شما محفوظ باشد تا این مراتب سیر بشود، تا این مراحل بگذرد.

 کارها باید براساس اسالم باشد. 

اساساً این  انقالب و این نهضت، براساس اسالم است یعنی ما هیچ تز دیگری، هیچ امر 

ی اعم از سپاه پاسداران و ژاندارمری پذیریم و این قوای انتظامدیگری را غیر از اسالم نمی

و ارتش و دیگران، باید خودشان را با اسالم منطبق کنند. افرادی که آن دید اسالمی را 

ندارند یعنی نپذیرفتند اسالم را، این اشخاص را باید تصفیه کنند. اشخاصی که دید اسالمی 

، سرخود کارهایی که اند اسالم را، لکن در عمل، عمل اسالمی ندارنددارند، پذیرفته

کنند، اینها هم باید هدایت بشوند و اگر چنانچه مایوس شدند خواهند میخودشان می

سران از اینکه هدایت تاثیر بکند، تصفیه بشوند. باالخره آن که مردم را برانگیخت اسالم 

بود هیچ قدرت دیگری قادر به این نبود که یك ملت سی و پنج میلیونی را به یك راه 

هایی هم ایم، آنتوانست و لهذا ما در طول تاریخ که دیدهد، هیچ قدرتی قابل نبود نمیببر

که خودمان یادمان هست مثل قضیه نفت چون اسالمی نبود، ملی تنها بود به اسالم کاری 

نجام ای هم که انداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند، کارهای نصفه کاره

ش گرفته شد و رفت کنار. اگر اسالم در کار باشد و مکتب اسالم در دادند، بعدش از دست

کار باشد در این قشر نظامی و غیرنظامی ما پیروز خواهیم شد و اگر مکتب را ما فراموش 

بکنیم و هرکس بخواهد دنبال کار خودش باشد و فکر خودش باشد، این آسیب پذیر 

ش، روسای پاسداران، روسای ژاندارمری، خواهد بود و لهذا بر همه ما، بر همه روسای ارت

روسای شهربانی و همه روشنفکران و همه نویسندگان الزم است که ما همه را به یك 

وجه، به یك وجه سوق بدهیم، این ملت را ما به سوی اسالم و به سوی ا... سوق بدهیم. 
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یم، ا دارهاَ، پیروزی ماگر یك همچو کاری انجام بگیرد که اسالمی بشود همه دستگاه

 هیچ اشکال نیست که ما پیروز خواهیم شد.

 

 اشاعه معنویت و اقامه عدالت  □

 شود که مهه جای آن حکومت اهلی باشدآن وقت مجهوری ما اسالمی می

ا هجمهوری اسالمی محتاج به تربیت و تزکیه است. تمام قشرهای ملت ما و همه ملت

ارند، تعلیماتی که از ناحیه انبیا آمده است داحتیاج به تربیت و تزکیه دارند، احتیاج به 

مجرد اینکه ما ادعا بکنیم که جمهوری ما اسالمی است این ادعا پذیرفته نیست. آن وقت 

رسد که خدای تبارك و تعالی در این شود و به کمال خودش میجمهوری ما اسالمی می

حکومت، حکومت ملت و در این کشور حاکم باشد یعنی از آن نقطه اولی تا آن آخر 

الهی باشد، سردمداران، همه الهی باشند، کسانی که در راس حکومت هستند، کسانی که 

 باشند خود را نبینند، شخصیتدر راس امور هستند، الهی باشند، از نفسانیت خارج شده

خود را نبینند چون نه خودی دارند و نه شخصیتی، هر چه هست از خداست. اگر انسان 

راك بکند که این بندگان راه خدا، اینها بندگان خدا هستند و باید با آنها الهی بشود و اد

آن کرد که خدا راضی است، اگر ما بیدار بشویم و بفهمیم که ما از خدا هستیم و به او 

اگر این دو کلمه را ما در زندگی بفهمیم که ما از « انا هلل و انا الیه راجعون»کنیم رجوع می

وست و ما هیچ هستیم و هیچ نداریم و هرچه داریم از اوست و ما به او هستیم و همه از ا

 کنند، این دوبرند، ما را در حساب واقع میکنیم و از ما حساب میسوی او برگشت می

کلمه را اگر ما بفهمیم، با بندگان خدا آنطور که خدا راضی است و آنطور که امر خداست 

در همه بازارهای اسالمی، در همه کوچه و های دولتی، کنیم. در همه ارگانعمل می
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 ها واردخیابانهای ممالك اسالمی و در همه جا اگر این کلمه الهی وارد بشود، در کارخانه

ها وارد بشود، در مجالس بشود، در مزارع وارد بشود، در مدارس وارد بشود، در وزارتخانه

آمد و انسان ادراك کرد این را و شورا و شوراها این دو کلمه اگر وارد شد و ایمان به  او 

نیم، کایمان به او آورد یعنی در قلبش واقع شد که ما و همه از خدا هستیم و به او رجوع می

 گردیم بههمه موجودات از خداست و باید با عدل الهی با آنها رفتار کرد و همه ما برمی

حمت ك و تعالی به ما رخدای تبارك و تعالی و اگر با عدل الهی رفتار کردیم، خدای تبار

کند و اگر با عدل الهی رفتار نکردیم، آنجا خدا با ما با عدل رفتار بزرگ را وارد می

 تواند از زیر آن بار بیرون بروند.کند که هیچ کس نمیمی

 

 انجام تكليف □

 ه ما را مکل  کرده که کار بکنیمقرآن مه

-انستیم میتوتوانیم بکنیم، اگر میا نمیحاال البته این پرکردن دنیا را از عدالت، این را م

توانیم بکنیم ایشان باید بیایند. االن عالم پر از ظلم است، شما یك کردیم اما چون نمی

نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است، ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم، 

م همه رده است که باید برویتکلیفمان است./قرآن و/ ضرورت اسالم و قرآن تکلیف ما ک

د، اما ما باید توانیم بکنیم باید او بیاید تا بکنتوانیم بکنیم، چون نمیکار را بکنیم. اما نمی

فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیك بکنیم، کار را همچو 

-بتهر صورت این مصی اهلل علیه . دربکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت سالم 

های خارجی دامن بهش زدند برای ها وارد شده است و سیاستهایی است که به مسلمان

اید ها، شچاپیدن اینها و برای از بین بردن عزت مسلمین و باورشان هم آمده است خیلی
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االن هم بسیاری باور بکنند که نه، حکومت نباید باشد و زمان حضرت صاحب باید بیاید 

و هر حکومتی در غیر زمان حضرت صاحب باطل است؛ یعنی هرج و مرج بشود،  حکومت

 اید.کنیم تا حضرت بیعالم به هم بخورد تا حضرت بیاید درستش کند! ما درستش می

ز کند و هرگما مدافع  اسالم هستیم و مدافع اسالم با جان و مال و عزیزان خودش دفاع می

عالم ماده و چه غلبه بکنیم، غلبه با ماست. پیغمبر نخواهد نشست. ما چه پیروز بشویم در 

ها شکست خورد لکن غلبه با او بود. اولیاء اسالم هم در اسالم هم در بعضی از جنگ

 لها دشمنان بر آنها غلبه کردند، لکن غلبه با آنها بود. غلبه با حق است، باطبعضی از جنگ

کنیم و دست ه همه مسلمین دعا میما در این روز ب« ان الباطل کان زهوقا» زهوق است 

 کنیم که مسلمین بیدار بشوند.تضرع پیش خدای تبارك و تعالی بلند می

 

 خدمتگزاری و مردمی بودن □

 خدمتگزاری به مجهوری اسالمی مهان جماهده در راه خداست

من امیدوارم که همه ملت ما و همه افرادی که در سرتاسر کشور ما هستند خدمتگزار باشند 

این کشور و خدمتگزار باشند به جمهوری اسالم و خدمتگزاری آنها همان مجاهده در  به

راه خداست و من امیدوارم که همه آنها با مجاهدین در راه خدا شریك و سهیم باشند 

کنند و لو آن پیرزنی که در اقصی بالد دارد یك خدمتی برای اینکه آنها هم مجاهده می

رای کند بیا یك پیرمردی که در اقصی بالد دارد خدمت میکند برای این مجاهدین و می

این شهدا و مجاهدین و بازماندگان شهدا. من امیدوارم که خداوند به همه آنها ثواب 

مجاهدین را عنایت بفرماید و عمده چیزی که هست این است که صادقانه خدمت کنید، 

هید دبرای آنها انجام میخدمت بکنید، گمان نکنید که شما یك کاری که )برای آنجا( 
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یك منتی بر آنها دارید. منت آنها را بکشید، منت آنها را بکشید خدمت بکنید، احترام 

های معلولین که ارزششان بکنید از آنها. اینها خانواده شهدا هستند و معلولین و خانواده

که  هر خدمتیدهیم، آنقدر است و ما باید خدمتگزار به آنها باشیم. هر عملی که انجام می

دهیم عملی است که در پیشگاه خدا مقبول است و ما باید با کمال به آنها انجام می

خرسندی منت آنها را بکشیم و خدمت به آنها بکنیم. مبادا یك وقتی یك کلمه درشتی 

ند. توجه اگفته بشود به این بازماندگان شهدا یا به این معلولین و بازکسانی که عائله معلولین

کنید خالص برای خدا باشد و برای آن کسی که فداکار ه باشید که عملی را که میداشت

کنید و برای خدا بوده است و جانش را در راه خدا اهداء کرده است شما خدمت به او می

 این خدمت به خداست. 

 به کشور خودتان خدمت بکنید.

. کنید به کشور خودتانانشاء ا... خداوند همه شما را حفظ کند و موفق کند که خدمت ب

های آنها برید، دیگر همت کنید که  اداره مملکت مال خودتان است دیگر، دیگر دست

را اداره  شانتوانند مملکتها نمیتوانند، ایرانیکنید مملکت خودتان را تا نگویند نمی

ستند، ها االن باز هم هخواهد که بیاید سرپرستی کند. فضولکنند یك کسی دیگر می

هائی که نقشه کشند باز هم هستند. خودتان بچسبید به مملکتتان و با قدرت خودتان هر آن

که در هر جا هست خوب عمل کند. آقا در محراب خوب عمل کند و شما در دانشگاه 

خوب عمل کنید و ما هم در مدرسه خوب عمل کنیم. همه و همه با هم دست به هم بدهیم 

 مملکت مال خودتان است. که درست عمل بکنیم و انشاء ا... 

 هات معنوی خدمت به خلق ا... استیکی از بزرگرتین ج
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توانند به اینها خدمت کنند اینها هم انصاف کسانی که دارای یك چیزهایی هستند که می

کند که خدمت کنند و در این چیزی که در بانك ذکر کردند که قرار دادند به اقتضا می

ماند. ت برای آنها جاودان است و اموال برای آنها نمیاینجا، خدمت کنند، که این خدم

دهد، جهات معنوی ماند آن جهات معنوی است که  انسان در کارش انجام میآنچه که می

وم های محرا... است، خدمت به انسانکه یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق

خورد. دیگر به درد انسان می ماند و در عالماست. این  است که برای انسان جاودان می

خورد. اموالی که پیش بفرستد به درد اموالی که انسان بگذارد و برود به درد انسان نمی

خورد و امیدوارم که آنهائی که دارای یك مکنتی هستند توجه داشته باشند که انسان می

کردند  ربه این مستمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند و به این حساب که ذک

کمك کنند تا اینکه ریشه این محرومیت انشاءا... به همت واالی همه کشور و همه علما 

و غیرعلماء این ریشه فاسد از بین برود و همه افراد این ملت یك زندگی متوسطی که باید 

 داشته باشند، داشته باشند و با راحتی به خدمت به اسالم مشغول باشند.

 

 جمهوری اسالمیحفظ آبروی نظام و 

 اسالمی از مناز امهیتش بیشرت استحفظ مجهوری 

مان، ما برای ادامه این انقالبی که در هرصورت تکلیف زیاد است، بزرگ است برای همه

هست و ادامه این، تکلیف زیاد داریم، دولت تکلیف دارد، رئیس جمهور تکلیف دارد، 

ر تکلیف دارد، هر کس در ه رئیس مجلس تکلیف دارد، کشاورز تکلیف دارد، کارگر

ای از این کشور واقع شده است تکلیف دارد، تکلیف مال یك نفر دو نفر نیست، گوشه

شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسالمی، یك واجب عینی، آحاد مردم یکی یکی
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اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است، برای این که این حفظ 

است، نماز فرع اسالم است. این تکلیف برای همه ماست، هیچ فرقی مابین ترك و اسالم 

کنم که/ کجا و کجایی ندارد، سیستانی و بلوچستانی و اینها و این فارس و /عرض می

تکلیف برای همه دنیاست. حفظ دین حق، یك حکمی است برای همه دنیا، در راس 

ویند گمسلمین چون اعتقاد به اسالم ندارند میواجبات برای همه دنیا واقع شده، منتها غیر

خوب! اسالم واجب کرده، به ما چه! اما مسلمین که اعتقاد دارند آن مسلمی که در 

افریقاست، حفظ جمهوری اسالمی برایش واجب است، برای این که از این جا ممکن 

 ن.است که یعنی انشاءا... خواهدشد، انعکاسش درهمه جا خواهدشد و شده است اال

 حفظ جمهوری اسالمی بر همه کس واجب عینی است. 

کنند ریزی میها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرحامروز ما مواجه با همه قدرت

برای اینکه این انقالب را بشکنند و این نهضت اسالمی و جمهوری اسالمی را شکست 

است که  هاییکه اهم تکلیفبدهند و نابود کنند و این یك تکلیف الهی است برای همه 

خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسالمی از حفظ یك نفر و لو امام عصر باشد، اهمیتش 

 کند برای اسالم. همه انبیا از صدربیشتر است، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می

ا فد عالم تا حاال که آمدند، برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را

کردند. پیامبر اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متحمل، 

ها را کردند همه برای حفظ اسالم است. اسالم یك ودیعه الهی متکلف شدند و جانبازی

ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد است پیش ملت

همه کس واجب عینی است. یعنی همه ملکف هستیم حفظ کنیم تا  هست و حفظ این بر

ای قائم بشوند برای حفظ او که آن وقت تکلیف از دیگران برداشته آن وقتی که یك عده

 شود. می
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 وظایف مسئولين در مقابل یكدیگر

 اطاعت از مافوق در مجهوری اسالمی، حکم خدا است.

وند، اینها شیی که انشاءا... اسالمی حاال هستند و میهای باال، البته آنهااگر بنا باشد درجه

را از آنها اطالعت نکرد و از فرمانده کل قوا اطاعت نکرد اگر بنا شد یك همچو چیزی 

تواند ارتش، ارتش باشد. زمان حضرت امیر هم اطاعت واجب بود بر باشد هیچ وقت نمی

اه نکند ر هم باید با نظر طاغوتی نگارتش نسبت به فرماندار، حکم اسالم است. البته فرماندا

ید واحد، »به آنها، با نظر عطوفت، مهربانی باشد. باید همه شما قوه واحده باشید، ید واحد، 

باید همه شما نظم را حفظ کنید، همه قوای انتظامیه نظم را در باطن « واحد لی من سواهم

سپاه  باشد، یك خودشان حفظ کنند تا یك ارتش صحیح باشد، یك ژاندارمری صحیح

پاسداران صحیح باشد اگر بنا باشد که سپاه پاسداران بطور هرج و مرج کار بکنند، هرکه، 

، این دهرجا چهار نفر باشد برود به مردم تعرض بکند و مال مردم را خدای نخواسته بگیر

شود این طاغوت است بصورت دیگر درآمده مگر طاغوت چی بود؟ پاسدار اسالم نمی

ن بود که جان و مال مردم در امان نبود در زمان او. اگر بنا باشد که جان و طاغوت همی

مال مردم در این زمان هم از قوای انتظامیه در امان نباشد این همین طاغوت است منتها با 

صورت دیگر درآمده بیرون و طاغوتی که بصورت مسلم بیرون بیاید خطرش از آن 

د ها بیشتر از عذاب کفار است. سعی کنیاب منافقطاغوت بدتر است، این منافق است. عذ

تان، همه قوای انتظامیه سعی کنند که هماهنگ بشوند، سعی کنند که به آن موازینی همه

که در ارتش هست، موازینی که در سپاه پاسداران هست، موازینی که در سایر قوای 

، خیر این طاغوتی استانتظامیه هست عمل بکنند، خیال نکنند که اطاعت از مافوق، خیر، 

اطاعت از مافوق در جمهوری اسالمی و در لشکر اسالم حکم اسالم است، حکم خداست، 
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ود شاالمر هستند این در قرآن واجب شمرده میاطاعت از فرماندارها که به یك تعبیر اولی

 و واجب است این.

 امروز اطاعت از باالدست ها یک امر شرعی است.

وضعی که دارد احتیاج به همفکری دارد و همکاری احتیاج به نظم  امروز مملکت ما با این

دارد اگر در یك کشوری نظامش تحت قواعد و تحت مسائلی که در نظام مطرح است، 

از اینکه فرمانده وقتی فرمان دارد باید اطاعت شود، فرمانده کل قوا وقتی امری کرد باید 

قتی امر کردند باید اطاعت شود، اگر این ها و یا سایرجاها واطاعت شود، فرماندهان هنگ

-معنا نباشد در نظام ، این نظام نیست دیگر. اگر یك نظامی خودش بین خودش یك بی

ها باشد، اگر قوای مسلح در بین خودشان هماهنگی نباشد، ما نیز توقع نداشته باشیم نظمی

 که کشور ما به پیش برود. 

به هم جوش نخورند و همه با هم همدست نباشند، ها ما امروز اگر چنانچه همه این ارگان

باید در انتظار مصیبت باشیم. باید ارتش با کمال قدرت کار بکند و تمام قوایی که در 

ند دارها و افسرهای باال هستتحت نظم هستند و در تحت قوای باال هستند و در تحت درجه

ی ها یك امر شرعاز باالدست و فرماندهان هستند، اینها باید اطاعت بکنند. امروز اطاعت

است، یك مطلبی نیست که مثل سابق باشد بتوانند از زیر آن در بروند و مانعی نداشته 

باشد. امروز یك کسی است که باالی سر همه است و آن خدای تبارك و تعالی است که 

 ههایی کبیند. اگر بخواهد این مملکت از این آشفتگیهمه چیز را در ظاهر و باطن می

حاال مثالً هست جلوگیری بکند، جز اینکه هم قوای مسلح با هم و هم مجلس با دولت، با 

رئیس جمهور، با امثال ذلك با هم، اگر چنانچه تشریك مساعی با هم نکنند نباید توقع 

 داشته باشند که مملکت به پیروزی نهائی برسد. 
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 گزینش قانون مشمول افراد و دستگاهها

 (اسالمی شورای مجلس 4033 آبان مصوب)

 

 ،قراردادی، پیمانی) ثابت غیر یا رسمی غیر و رسمی از اعم خدمت به ورود داوطلبان

 متقاضیان، خدمت متعهدین( مشابه عناوین و التدریس حق، خدمت خرید، روزمزد

 مدت لندب های بورسیه داوطلبان، اجرائی دستگاههای کلیه در کار قانون مشمول استخدام

 هایدستگاه به منتقلین و مأمورین، کشور از خارج ثابت مأمورین، کشور خارج و داخل

 الیع آموزش مراکز در شده پذیرفته داوطلبان، حساس مشاغل در گزینش قانون مشمول

 تعهد، معلم یتترب دانشسراهای و مراکز در شدگان پذیرفته، اجرائی دستگاههای به وابیسته

 جهت اجرائی دستگاههای با قرارداد طرف خدمات شرکتهای کارکنان و دبیری

 زینشگ قانون مشمولین تماماً حساس و آموزشی، کارشناسی، اداری مشاغل در بکارگیری

 .باشند می

 ایشهرداریه، دولتی شرکتهای و مؤسسات، سازمانها(، اطالعات بجز) ها وزارتخانه کلیه

 قسمتی یا تمام که شرکتهایی و مؤسسات، اسالمی انقالب نهادهای، کشور بانکهای، کشور

 .باشند می گزینش قانون مشمول...  و شود می تأمین عمومی آنها بودجه از

 هدمتع غیر یا غیربورسیه عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها به ورود داوطلبان ضمناً

 مچنینه و گزینش قانون مشمول دستگاههای به وابسته غیر عالی آموزش مراکز و خدمت

 لحمس نیروهای پرسنل و عالی آموزش مژسسات و دانشگاهها عملی هیأت اعضاء و قضات

 شگزین قانون شمول از انتظامی نیروی و سپاه، ارتش نظامی غیر و نظامی کادر از اعم

 . باشند می خود به مربوه ضوابط تابع و بوده مستثنی
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 كشور گزینش اركان

 

 :جمهور رئيس

 اداره تقیماًمس را کشور گزینش امور تواند می و داشته بعهده کشور گزینش عالیه ریاست

 .بگذارد دیگری عهده به آنرا یا و نماید

 

 :گزینش عالی هيأت

 ظایفو جمله از و گردد می تشکیل موجود ضوابط طبق و جمهور رئیس توسط هیأت این

 و ها یمش خط، سیاستها تعیین، اجرائی دستگاههای در گزینش مرکزی هیأت ایجاد آن

 و ینشگز های هسته و هیأتها اعضاء صالحیت احراز و بررسی همچنین و گزینش ضوابط

 قرمست جمهوری ریاست دنها در هیأت این دبیرخانه. است مقررات اجرای حسن بر نظارت

 و رراتمق اجرای مسئول دبیر. شود می اداره گزینش عالی هیأت دبیر نظر زیر و باشد می

 .است عالی هیأت تصمیمات

 

 :گزینش مركزی هيأتهای

 دستگاههای در مربوطه مقررات و گزینش قانون اجرای در هماهنگی و نظارت مسئول

 ایجاد، دوم مرحله در تجدیدنظر هیأتها این وظایف جمله از و باشند می قانون مشمول

 اییاجر امور باشد می...  و ها هسته اعضاء معرفی و انتخاب، بررسی، گزینش های هسته

 تادیس حوزه در مستقر و مسئول یك دارای که هیأت این دبیرخانه توسط مرکزی هیأت

 .پذیرد می انجام باشد می دستگاه

 



 

 

005 

 :گزینش های هسته

 زینشگ قانون در مذکور موارد سایر و استخدام داوطلبان صالحیت بررسی ابتدایی مرجع

 . دارد عهده بر را هسته اجرائی امور اداره مسئولیت هسته مدیر. باشند می

از جمله وظایف هسته ها اجرای دستورالعملها ،بخشنامه ها و سایر امور محوله از سوی 

 هیات مرکزی و هیات عالی گزینش می باشد.

 

 گزینش بر حاكم ضوابط

 های توانایی و علمی صالحیتهای شامل استخدام عمومی شرایط احراز لزوم بر عالوه

 می متقاضیان، گردد می مشخص دستگاه توسط و آزمون وسیله به که روانی و جسمی

 .باشند نیز( اصلح انتخاب، عمومی) گزینش ضوابط حائز بایست

 ائزح بایست می استخدام جهت متقاضی فرد که است ضوابطی حداقل، عمومی ضوابط

 .باشد آن

 رسمی ادیان از یکی یا و اسالم مبین دین به اعتقاد از توان می عمومی ضوابط مصادیق از

 از اجتناب و واجبات به عمل) اسالم احکام به عملی التزام، اساسی قانون در مصرح

 معد، اساسی قانون و اسالمی جمهوری نظام، فقیه والیت به التزام و اعتقاد(، محرمات

 مگر) گروهکی و تشکیالتی وابستگی سابقه عدم، فسق به تجاهر و اخالقی فساد به اشتهار

 .ردب نام مخدر مواد به اعتیاد عدم و مؤثر کیفری سابقه عدم(، شود احراز ایشان توبه

 کثرت و( پذیرش) ظرفیت محدودیت موارد در که است ضوابطی، اصلح انتخاب ضوابط

 واردم و...(  و امنیتی و آموزشی مشاغل مانند) حساس مشاغل در استخدام همچنین، تقاضا

 می اعمال اولویت عنوان به...(  و کشور از خارج ثابت مأموریت به اعزام مانند) خاص

 ،باطل علیه حق های جبهه در داوطلبانه حضور) ایثارگری آن مصادیق جمله از. گردد
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، یاسیس فعالیتهای در شرکت( بودن مفقودین و اسراء، شهدا خانواده از، آزادگی، جانبازی

 توان می را...  و محروم مناطق در خدمت، خواهران برای چادر پوشش، عبادی و اجتماعی

 . برد نام

 رسيدگی به شكایات گزینش داوطلبان نحوه

 

 به، لهمرح هر در رأی ابالغ از پس ماه دو حداکثر تا توانند می گزینش آراء به معترضین

 و مراجعه( مرکزی هیأت و گزینش هسته به ترتیب به) نظر تجدید دوم و اول مراجع

 . نمایند تسلیم را خود کتبی شکوائیه

 یا و درسی اخذ با و کتبی صورت به و داوطلب طرف از صرفاً بایست می اعتراض اعالم

 خود تبیک شکوائیه در داوطلب. گیرد انجام مقرر مهلت در سفارشی پست وسیله به ارسال

 : نماید قید را ذیل نکات باید

 امضاء و شناسنامه شماره، پدر نام، خانوادگی نام و نام

 تماس تلفن شماره و سکونت و کار محل آدرس

 شکوائیه در صادره آراء یا رأی درج با اعتراض مستندات یا دالیل، جهات ارائه

 از پس اهم دو تا حداکثر توانند می نظر تجدید آراء به معترضین، دوم نظر تجدید از پس

 و ینقوان نقض حیث از آنان پرونده تا نمایند شکایت اداری عدالت دیوان به، رأی ابالغ

 .گیرد قرار بررسی مورد مقررات

 می یکبار فقط اداری عدالت دیوان همچنین و دوم و اول نظر تجدید مراجع از یك هر

 .نمایند رأی صدور به اقدام و رسیدگی شکایت یك به نسبت توانند

غیر از تجدید نظر دوم(مکلفند در رای صادره ،قابل تجدید نظر بودن و هسته و هیات )در 

 نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.
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 به) داوطلب از غیر فردی سوی از یا وواصل  قانونی مهلت از بعد شکایت صورتیکه در

 به مورد و بوده رسیدگی از فارغ هیأت و هسته، باشد شده امضاء( قانونی نماینده استثناء

 .شد خواهد اعالم شاکی به مقتضی نحو

 و پرونده مالحظه از پس هیأت، شد خواهد انجام هیأت در که دوم نظر تجدید مرحله در

 رأی صدور به نسبت(، درخواست صورت در) داوطلب حضوری دفاعیات استماع نیز

 نمی رسیدگی از مانع مقرر مهلت در ذینفع حضور عدم حال هر در. نمود خواهد اقدام

 .باشد

 لکن باشد نمی مجاز قانون اجرائی نامه آیین3 45 ماده استناد به ها پرونده محتوای افشای

 روندهپ محتویات افشای حق جلسه در بخواهد موضوع این به علم با داوطلب صورتیکه در

 .داشت نخواهند را

 آنان رانهمس یا و هیأتها و ها هسته اعضاء و ارزیابها، گران مصاحبه، محققین صورتیکه در

 یا کیفری عوید معترض با یا و باشند داشته سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت معترض با

 اعالم و رسیدگی در توانند نمی باشند ذینفع مطروحه دعوی در اینکه یا و داشته حقوقی

 .نمایند دخالت نظر

 ، 33/4/3514 تاریخ در قانون اجرایی نامه آیین2 53 مادة در مقرر تلمه انقضای به توجه با

                                                 
آیاا ن مهماار یی ییاان گااهم:  لاا یطالع ت  اار یمدهااه  راحاام آمااا     م ی اا  م   اا   34 مااه   0

ل یطال رر صا:   مر مهمار    و دماا  لا یطال  یدم ثاه   ثام د  اثد مان لا     د ی  اه  

 آ  مجهز ممن رهشا د ره م   ف ن مثق مق  ی  م ر:مر ر خ:   خ:یها شا.

 
آی ن مهمر یی ییان گاهم:  لا یطالع ی ا ی   تار ر اا یز یراد  گاهم:  لا یطال دییاا شا یید  43 مه   2

هماا:من یااه یم  ااه  یصاا د د اا  ه  ی   م ااا  د گااثده یه اا یت مطماا:   یمااا ماان د:یمطااا 

 ااایت   دااه  د مااه  وااغ یز یرااد  ییاان آیاا ن مهماار  مطراا:  آیاا ن مهماار یی ییاان گااهم:  لاا یطال 
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 ها هسته و بود نخواهد رسیدگی قابل، هیأتها و ها هسته قبلی صادره آراء به نسبت اعتراض

 .باشند می نظر تجدید و بررسی از فارغ هیأتها و

 

 

                                                 
 ک مج ااغ شاا: ی  یحاادمن ماان رهشااا  یه  ی اا ر خاا:   ی تم ساا :  م اا  53/3/77مصاا:  

 در:ی  ممهیطا تر    یین ص:   ه أ  مسئ:ل  ح الن رر آ  خ:یها ر: .

 


