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انی تارک فيكم الثقلين كتاب اهلل و عترتی

شماره   10

پيامبر اكرمs فرموند:
است،  بيشتر  ایمانش  كه  كسی 

اخالقش نيكوتر است.   

چراغهای فروزان هدایت
  

آن  هستی  جهان  واقعیتهای  تمام  که  نیست  تردیدی 
نیست که با یکی از حواس پنجگانه احساس می کنیم 
بلکه در این جهان هزاران راز پنهان است که تاکنون 
بشر به آن دست نیافته است و نخواهد یافت. و این یک 
واقعیتی است که معلومات بشر نسبت به مجهوالت وی 

جز قطره ای در برابر دریائی بیکران بیش نیست. 
آن  از  ظرفیتها  باالترین  که  است  حالی  در  این 
سرسبد  گل  امامان  و  پیامبر  و  است  معصومین8 

برای  را  ظرفیتها  بیشترین  اینان  خلقت هستند.  جهان 
گیرنده گی اسرار حق دارند و ما همواره غافل از وجود 
فرمود:    sاسالم گرامی  هستیم. نبی  آنان  پربرکت 
و  الجسد  من  الرأس  مکان  منکم  بیتی  اهل  »اجعلوا 
مکان العینین من الرأس فان الجسد لیهتدی اّل بالرأس 

و ل یهتدی الرأس اّل بالعینین«
اهل بیتم را همانند سر در بدن و همانند دو چشم در 
سر قرار دهید همانا بدن جز با سر هدایت نمی شود و 

سر هم جز با دو چشم راه نمی یابد. 
آری ای چراغهای فروزان جاده های هالکت. هرچند 
و  دستگیریتان  به  دلخوشیم  اما  شما  وجود  از  غافلیم 
محتاجیم به توجه تان در آن زمان ها که در مانده ایم 

در مسیر نا امیدی و شقاوت. 
آلش  و  فرزندان  نام  با  همراه  اکرم  پیامبر  بر  صلوات 
چراغ   14 ای  شما  بر  سالم  پس  زیباست، 

فروزان هدایت.
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صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی عترت

مجله عترت پایگاهی برای نشر و معرفی فرهنگ 
اهل البیت )ع(  و عترت آل رسول )ص( می باشد.  

آدرس دفتر مجله در ونکوور:

110 - 2030 Marine Drive 
North Vancouver  BC  V7P 1V7

Editorial Tel 1: 604.782.0646 
Editorial Tel 2: 604.760.8447

www.etrat.ca     info@etrat.ca

فهرست مطالب

هییت تحریریه مجله در انتخاب ویرایش و  �
تلخیص متون ارسالی آزاد است. 

آراء و نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما  �
دیدگاه مجله عترت نمی باشد. 

نویسندگان پاسخگوی مطالب خود هستند �
استفاده از تمامی مطالب مجله با ذکر ماخذ  �

بال مانع است

با عضویت رایگان در مجله،  توزیع مجله را 
آسانتر و امكان ارسال نسخه های آینده را 

به آدرس پستی خود فراهم آورید.

توجه: مجله عترت عالوه بر چاپ 
بصورت دیجيتال روی وبسایت 

عترت نيز ارائه می گردد.

موسسه آموزشی عترت یک سازمان آموزشی خیریه مذهبی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است. 
که به هیچ نهاد و یا سازمانی در داخل و خارج کانادا وابستگی ندارد و همه هزینه های آن 
برای برگزاری کالسهای آموزشی، مجالس، چاپ و تکثیر مطالب فرهنگی، مجله عترت و 

دیگر فعالیت هایش فقط مبتنی بر کمک های مردمی است.

Etrat Education institute society is a charitable non–profit non political 
organization. The activities of the Society are within teachings of Shia 
Ithna – Ashari Jaffari Faith. 
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نخستین کالم
سخن امامان معصومs ما، همان کالم رسول اهلل

s و سخن ایشان همان کالم خداوند است.
قران کریم در ایات متعددی والیت امیر مومنان را 
در کنار والیت پیامبر و خداوند سبحان قرار داده و 
و  خدا  از  اطاعت  ردیف  در  را  بیت  اهل  از  اطاعت 
رسولش بر شمرده و پاکی و عصمت خاندان نبوت 

را به اراده خود نسبت می دهد:
يَن  ِ ّلَ ا ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا َو  ُ ُل ُسو َر َو  ُ لّلَـه ا لِّيُُكُم  َو ّنََما  ِإ
)مائده   َن  ِكُعو ا َر ُهْ  َو َة  َكا لّزَ ا َن  تُو يُْؤ َو َة  َل لّصَ ا َن  يُِقيُمو

)55
جز این نیست که سرپرست و ولّی امر شما خدا و 
آنها  آورده اند،  ایمان  که  کسانی  و  اوست  فرستاده 
که نماز را برپا می دارند و در حالی که در رکوعند 
ایه  این  فرد  به  منحصر  )مصداق  می دهند.  زکات 
طبق روایات فریقین علی علیه الّسالم و بخشیدن 

انگشتری او در حال رکوع است( و همچنین:
ا  َِطيُعو أ َو لّلَـَه  ا ا  َِطيُعو أ ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا ا  َ َّيُ أ َيا 
ْمِر  َ

ْ
ل ا ِل  ُو أ َو َل  ُسو لّرَ ا

ِمنُكمْ )نسا 59(

ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید 
جانشینان  )که  امرتان  صاحبان  و  او  فرستاده  از  و 

معصوم پیامبرند( اطاعت نمایید. ونیز:
َبْيِت 

ْ
ل ا َْهَل  أ ْجَس  لِرّ ا َعنُكُم  ِهَب 

ْ
لِيُذ  ُ لّلَـه ا يُد  يُِر ّنََما  ِإ

)33 )احزاب  ِهريًا 
ْ
َتط كُْم 

َ
ر يُطَِهّ َو

از شما اهل  این نیست که خداوند می خواهد  جز 
بیت )پیامبر( هر گونه پلیدی )در عقاید و اخالق و 
اعمال( را بزداید و شما را به همه ابعاد پاکی پاکیزه 

گرداند
نیز،  روایات  آینه  در  فوق،  کریمه  ایات  بر  عالوه 
اند  داده  قرار  قران  کنار  در  را  بیت  پیامبرs،اهل 
دین  حفظ  برای  کنارهم  در  را  دو  این  سفارش  و 
فرموده اند. در حجه الوداع در حدیث متواتر غدیر، 

پیامبرs فرمود: 
"اني تارك فیكم الثقلین كتاب اهلل و عترتي اهل بیتي 
تمسكتم  ان  ما  الحوض  علي  یردا  حتي  یفترقا  لن 

بهما لن تضلوا بعدي ابدا"
من در بین شما دو چیزگرانبها به یادگار مي گذارم 
هرگز  دو  این  که  بیتم  اهل  عترتم،  و  خدا  :کتاب 
بر  تا زماني که کنار حوض  از هم جدا نمي شوند 
من وارد شوند و شما مادامي که به این دو توسل 

بجویید بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد
لزوم  و  است  جاوید  قیامت  تا  قران  که  همانگونه 
اهل  به  تمسک  است،  همیشگی  ان  به  تمسک 
بیت نیز در کنار قران دائمی و جاوید است.

سخن  بجز  که  است  پیامبر  کالم  این 
حق سفارش نمی کند چرا که قران 
در مورد ایشان می فرماید »وما 
هرگز  )و  الهوی«  عن  ینطق 
از روی هوای نفس سخن 

نمی گوید( )نجم ایه 4(
در ادامه همین حدیث 
که  است  گوهربار 

پیامبرs فرمود:
من،  موالی  خدا 
موالی  من  و 
هستم،  مؤمنان 
و من بر آنها از 
اولی  خودشان 

و سزاوارترم! هان ای مردم!
َمْن ُكْنُت َمْولُه َفهذا َعِلىٌّ َمْولُه اَلّلُهمَّ واِل َمْن والُه 
َو عاِد َمْن عاداُه َواِحبَّ َمْن أِحبَُّه َو أَْبِغْض َمْن أَبـَْغَضُه 
َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه َو َأِدِر اْلَحقَّ َمَعُه 

َحیُث داَر 
علی  هستم  او  موالی  و  سرپرست  من  کس  هر 
موالی او است. خداوندا! کسانی که علی را دوست 
دارند، دوست بدار و کسانی که او را دشمن بدارند 
دشمن دار. خدایا! آنها که علی را یاری کنند یاری 
از  را  آنها  بردارند  او  یاری  از  آنها که دست  کن، و 
یاری خود محروم ساز، و حق را بر محور وجود او 

بگردان!(
عالوه بر ایات قران و تاکید رسول گرامی مبنی بر 
یکی بودن مسیر قران و عترت و جدا نا پذیری این 
از سوی خدا  از هم، علم و دانش و کالم حق  دو 
بسوی رسولش و از طرف ایشان بسوی اهل بیت 

جاری است:
 )53 )کافی ج1 ص  حدیثی  امام صادق8  طی 
می فرمایند: حدیثي حدیث أبي، وحدیث أبي حدیث 
وحدیث  الحسین،  حدیث  جدي  وحدیث  جدي، 
الحسین حدیث الحسن، وحدیث الحسن حدیث أمیر 
المؤمنین حدیث رسول  المؤمنین8 وحدیث أمیر 

s وحدیث رسول اهلل قول اهلل عزوجل.
پدرم  حدیث  و  باشد  می  پدرم  حدیث  من  حدیث 
حدیث جدم )علی بن الحسین( و حدیث او حدیث 
حسین8 است و حدیث حسین8 حدیث حسن 
8 و حدیث حسن8 حدیث امیرالمومنین8 و 
حدیث امیرالمومنین حدیث رسول خداs و حدیث 

رسول خداs قول خدای عزو جل است.
صدوق  )امالی  حدیثی  طی  علی8  مومنان  امیر 
از  در  هزار   sخدا رسول  فرمایند:  می   )737 ص 
دیگر  در  هزار  ان  در  هر  از  که  گشود  من  بر  علم 
)االتقان ج2  اند:  فرموده  ایشان  نیز  و  گشوده شد. 
حمد،  سوره  تفسییر  از  تنها  اگربخواهم  ص490( 

هفتاد بار شتر پرکنم، توانایی انرا دارم.
ایات و روایات ذکر شده، تنها نمونه هایی از مجموع 
های در دست است که نشان میدهد احادیث ائمه 
می   sاهلل رسول  کالم  ردیف  در  معصومین8 

باشد که منبع ال یزال الهی سرچشمه می گیرد.

ًأْهَل الَبْيِتانّما ُيريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الِرّْجَس َرُكْم َتْطِهيرا و ُيَطِهّ
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قدم به قدم با جامعه کبيرة

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه
بیت  اهل  بر  جامعه  زیارت  فراز  اولین  در 

نبوت سالم عرض می کنیم. 
اهل بیت چه کسانی هستند و چه افرادی 

در زمره اهلبیت قرار می گیرند؟
در این شماره به تعریف امام هشتم علی 
ابن موسی الرضا8 از اهل بیت با استفاده 

از حدیثی از تحف العقول می پردازیم. 
در این حدیث اشاره میشود که مامون جلسه ای در محضر حضرت رضا 
از علمای عراق و خراسان  تشکیل داد. در آن  با  حضور عده ای   8

َب  ِكَتا
ْ
ل ا نَا 

ْ
ث َر َْو أ  َ ُثّ جلسه مأمون از علما پرسید: »معنی این آیه چیست: 

را نزد  )آیه ی 32 سوره فاطر(؛ )پس ما کتاب  ؛  َنا  ِد ِعَبا ِمْن  ْصطََفْينَا  ا يَن  ِ ّلَ ا
بندگان برگزیده ی خود به ارث گذاشتیم.(« 

علمای حاضر در مجلس گفتند: »مقصود، همه امت است.« 
مأمون از امام رضا پرسید: »یا اباالحسن، نظر شما چیست؟« 

علم  یعنی  است.  طاهره8  عترت  »مقصود  فرمود:  رضا8  حضرت 
مقصود، همه ی  اگر  زیرا  است؛  اهلل  رسول  بیت  اهل  نزد  قرآن  و  کتاب 
امت بود، باید همه ی آنها به بهشت بروند، چون خداوند بعد از این آیه 
ا )آن وارثین کتاب وارد بهشت 

َ
َن خُلُو َيْد ٍن  َعْد ُت  بالفاصله می فرماید َجنَّا

عترت  مقصود  پس  نمی شود؛  بهشت  وارد  امت  همه ی  ولی  می شوند( 
 پیامبر است؛ همان هایی که خداوند فرمود: »خداوند اراده کرده است که 
هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را پاک گرداند.« )آیه 

33 سوره احزاب( 
و نیز رسول خداs درباره شان فرمود: »من دو چیز گرانقدر نزد شما باقی 
می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم. این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند. ببینید با آنها چگونه رفتار می کنید. ای 

مردم، به آنها چیزی یاد ندهید که از شما داناترند.« 
مقصود از آل محمد

همان  محمد  آل  که  شده  روایت  خدا  رسول  »از  گفتند:  علما  از  بعضی 
اّمت اوست.« 

امام این روایت را قبول نکرد و فرمود: »به من بگویید آیا صدقه بر آل 

محمد حرام است؟« 
گفتند: »بله.« 

فرمود: »آیا بر باقی امت هم حرام است؟« 
گفتند: »نه.« 

فرمود: »فرق آل محمد با بقیه همین است. وای بر شما! کجا به انحراف 
می روید؟! آیا از قرآن روگردان شده اید؟! خداوند می فرماید: »و ما نوح و 
ابراهیم را فرستادیم و نبوت و کتاب را در نسل ابراهیم قرار دادیم. پس 
عده ای از آنها هدایت یافتند و عده زیادی از آنها فاسق شدند.« )آیه 
افراد  باید  انبیا و کتب آسمانی  26 سوره حدید( طبق این آیه، وارثین 
متقی و هدایت شده باشند، نه فاسق و تبهکار. مگر قضیه پسر نوح را 

که معصیت کار بود و هالک شد، نمی دانید؟« 
بر سایر  را  دراین هنگام مأمون پرسید: »آیا خداوند عترت رسول اهلل 

مردم فضیلتی داده است؟« 
حضرت رضا8  فرمود: »بله، در آیه 33 سوره آل عمران چنین فرموده 
است: »خداوند آل ابراهیم و آل عمران را از همه مردم عالم برگزید.« 
فرموده است:  نسا  آیه ی 54 سوره ی  در  و  )آیه 33 سوره آل عمران( 
»پس کتاب و حکمت و ملک عظیم را به آنان ارث دادیم.« و مقصود از 
ملک عظیم همان اطاعت از برگزیدگان الهی است که خداوند بعد از آن  
در آیه ی 59 همین سوره، خطاب به همه ی اهل ایمان فرموده: »ای 

مؤمنین! از خدا و رسول او و اولی االمر اطاعت کنید.« 
علما گفتند: »آیا خداوند متعال »اصطفینا« را در قرآن توضیح داده و 

خصوصیات برگزیدگان را بیان فرموده است؟« 
امام فرمود: »در چند جای قرآن به طور آشکار تفسیر فرموده: 

از هر گونه پلیدی پاک  اولين آیه تطهیر که ثابت می کند اهل بیت 
و مطهرند. 

حضرت  شد  روشن  شد،  نازل  وقتی  که  مباهله  شریفه  آیه  دوم 
امیرالمؤمنین علی8 و فاطمه زهرا و حسن و حسین8 ، به منزله ی 
خدا  رسول  نیز  ولیعه  بنی  با  جنگ  در  که  همان طور   ( پیامبرند.  جان 
فرمود: »به سوی آنها مردی را خواهم فرستاد که مانند جان من است.( 

و سپس همه دیدند که علی8 را فرستاد.( 
سّوم آیه ای است درباره ی حضرت موسی و حضرت هارون8 که 
 87 آیه   » کردیم.  وحی  هارون8  برادرش  و  موسی  به  »ما  فرمود: 
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سوره یونس .
از این آیه قدر و منزلت حضرت حضرت هارون8 معلوم می شود. 

رسول خداs هم خطاب به امیرالمؤمنین علی8 فرمود: »انت منی 
بمنزله هرون من موسی « )ای علی، تو نسبت به من به منزله ی حضرت 
هارون8 نسبت به موسی هستی( و نیز وقتی رسول خدا در خانه ی 
اصحاب را رو به مسجد بست جز در خانه علی8 را، عباس )عمویش( 
گفت: »یا رسول اهلل! ما را از مسجد بیرون کردی و علی را نگاه داشتی!« 
دستور خدای  به  نکردم. همه  کاری  پیش خود،  از  فرمود: »من  پیامبر 
متعال بود.« و این فضیلتی بسیار عظیم است. و نیز رسول خدا فرمود: 
»وارد شدن به این مسجد برای هیچ جنب و حائضی جایز نیست، مگر 
برای محمد و آل محمد s« و نیز فرمود: »من شهر علم هستم و علی 
دِر آن شهر است. هر کس می خواهد به شهر علم بیاید، باید از در آن 
نهفته در سینه رسول خدا که  به معارف  راه رسیدن  یعنی  وارد شود.« 
همان معارف قرآن است، امیرالمؤمنین8 است. اینها فضایلی است که 

جز دشمنان، کسی نمی تواند آن را رد کند. 
بده(  را  نزدیکان  حق  پیامبر  )ای  حقه«  ذالقربی  آت  »و  آیه   چهارم 
مخصوص  امر،  این  با  را  پیغمبر  آل  خداوند  است.   )26 اسراء،  )سوره 
گردانیده است. هنگامی که این آیه فرود آمد، رسول خدا فرمود: »ای 
فاطمه! فدک بدون لشکرکشی و جنگ به دست آمده و متعلق به من 
داده  فرزندانت  و  تو  به  را  فدک  خداوند  می بخشم؛  تو  به  را  آن  است. 

است.« 
پنجم آیه »اجر رسالت« است که فرمود: »ای رسول ما! به مسلمان ها 
بگو من از شما اجر و مزدی نمی خواهم جز موّدت و محّبت به نزدیکان 
داستان  در  در صورتی که خداوند  )آیه 23 سوره شوری(  خاّص من.« 
حضرت نوح و هود و چندین پیامبر دیگر از قول آنان می فرماید: »اجر و 
پاداش ما جز بر خداوند نیست.« پس محّبت آل رسول از طرف خداوند 

بر مومنین واجب شده است. 

ا  َ َّيُ أ َيا   ۚ لنَِّبِيّ  ا َعَل  َن  يَُصّلُو  ُ ِئَكَته َمَل َو لّلَـَه  ا ّنَ  »ِإ است:  آیه  این  ششم 
)خداوند   )56 احزاب،  )سوره  تَْسِليًما«  ا  َسِلُّمو َو َعلَْيِه  ا  َصّلُو ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا
ایمان  که  کسانی  ای  می فرستند.  صلوات  خدا  رسول  بر  مالئکه اش  و 

آورده اید، شما نیز بر او صلوات بفرستید و تسلیم او باشید.( 
آنگاه مسلمین از پیامبر پرسیدند: »چگونه صلوات بفرسیتم؟« 

رسول خدا فرمود: »بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد.« 
سپس حضرت رضا8 پرسید: »تفسیر»یس« چیست؟« 

از »یس« محمد است و در  علمای حاضر در مجلس گفتند: »مقصود 
آن شکی نیست.« 

حضرت رضا فرمود: »خداوند به محمد و آل محمد فضیلتی داده که به 
هیچ کس عطا نکرده؛ و آن این است که جز به انبیا به کس دیگری سالم 
نکرده. او فرموده است: »سالم بر ابراهیم.« )آیه 109 سوره صافات(، یا 
»سالم بر نوح« )آیه 79 سوره صافات( و یا » سالم بر موسی و هارون.« 
)آیه 120 سوره صافات(؛ اما در مورد پیامبر اسالم فرموده است: »سالم 

علی آل »یس« یعنی سالم بر آل محمد.« )آیه ی 103 سوره صافات( 
پس خداوند بر آل محمد نیز سالمی مانند سالم به پیامبران داده است. 
هفتم آیه خمس است که می فرماید: »یک پنجم هر غنیمتی متعلّق 
به خدا و رسول و نزدیکان خاص اوست.« )آیه ی 41 سوره ی انفال( در 
این آیه، بین نزدیکان خاص پیامبر با مردم فرق گذاشته شده و آنچه را 
خداوند برای خود برگزیده، برای آنها نیز اختیار کرده است. اما در آیه ی 
صدقات می فرماید: »صدقات فقط برای فقرا و مساکین و جمع کنندگان 
صدقات و برای نزدیک کردن قلب ها و آزادی اسیران و ضرردیدگان و 

در راه خدا و درسفرماندگان است« )آیه60 سوره توبه( 
ذوی  و  رسولش  و  برای خود  آیه  این  در  خداوند  که  می کنید  مشاهده 
القربی )خویشان او( سهمی معین نکرده است زیرا صدقه بر آنها حرام 

است. 
هشتم آیه ای که می فرماید: »اگر نمی دانید، از اهل ذکر بپرسید.« )آیه 

7 سوره انبیاء( و اهل ذکر ماییم.« 
علما گفتند: »مقصود، علمای یهود و نصاری هستند.« 

حضرت رضا8 فرمود: »مقصود از ذکر، رسول خداs است که خداوند 
می فرماید: »خداوند ذکر یعنی رسولش را به سوی شما فرستاد که برای 
شما آیه تالوت کند.« )آیات 10 و 11 سوره طالق( این آیه تصریح دارد 
بر اینکه ذکر، رسول خداست. پس اهل ذکر، »اهل رسول خدا« یعنی 

ما هستیم. 
نهم آیه ای است که می فرماید: »ازدواج با مادران و دختران و... حرام 
است.« )آیه 23 سوره نساء( اینک جواب دهید آیا رسول خداs اگر زنده 

بود می توانست با دختر من ازدواج کند؟« 
گفتند: »نه.« 

فرمود: »آیا می توانست با دختر یکی از شما ازدواج کند؟« 
گفتند: »آری.« 

فرمود: »پس از اینجا معلوم می شود ما آل او هستیم و شما اّمت او. فرق 
آل با امت همین است. 

دهم، این آیه: »و مرد مؤمنی از آل فرعون گفت...« )آیه 28 سوره غافر( 
آن مرد پسردایی فرعون بود و خداوند او را ازآل فرعون معرفی می کند. 
همین طور هم خداوند ما را به »آل محمد« مخصوص گردانیده زیرا ما از 
رسول خدا متولد شده ایم ولی سایر مردم به دین او نسبت داده شده اند. 
یازدهم، این آیه: »اهل خود را به نماز امر کن و بر آن شکیبا باش« 
روز  s هر  نازل شد، رسول خدا  آیه  این  وقتی  )آیه 132 سوره طه( 
وقت نماز، مقابل در خانه امیرالمؤمنین علی و فاطمه زهرا می ایستاد و با 

صدای بلند می فرمود: »به نماز بشتابید. رحمت خدا بر شما.« 
سپس حضرت رضا8 فرمود: »خداوند هیچ یک از فرزندان پیغمبران 

را مانند ما گرامی نداشت.« 

پدید آورنده: سید مطلبی  
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یکی از آیاتی که در رابطه با امام علی8 در 
قرآن کریم آمده، آیه 55 از سوره مائده است 
بیان  را  هایی  نشانه  متعال  خداوند  آن  در  که 
می دارند که مفسرین بسیاری آن را منطبق بر 

حضرت امیر8 عنوان کرده  اند.
مکرم  نبی  به  خطاب  کریم  قرآن  در  خداوند 
عشیرتک  انذر  و  فرماید:  می   sاسالم
میان  در  که  این  برای  متعال  خدای  القربین 
اسالم مکرم  نبی  به  شود،  داعی  ایجاد  مردم 

s دستور داده است که پیامبری خود را در 
ابتدا برای خویشاوندان و نزدیکان خود بازگو کند و در همین راستا رسول اهلل

s 45 نفر از نزدیکان خود را دعوت کرد تا ماجرای نبوت خود را برای 
آنها بیان کند.

 sاکرم پیامبر  عموی  ابولهب  اول  جلسه  در  که  است  آمده  تاریخ  در 
سخنان نامربوطی را به زبان آورد، به همین دلیل نبی مکرم اسالمs آن 
جلسه را لغو کردند و فضا را مناسب برای بازگوکردن نبوت خود ندیدند و 

در روز دیگری دوباره این جلسه بدون دعوت از ابولهب برگزار شد و 
رسول اهللs نزدیکان و خویشاوندان خود را دعوت به اسالم 

کردند و فرمودند که هرکس از شما زودتر به اسالم ایمان 
بیاورد و نبوت من را بپذیرد، خلیفه و جانشین من خواهد شد؛ 

کسی از آن جمع به ایشان ایمان نیاورد؛ مگر امام علی8 
بار  ایشان داد و این حرکت سه  که حضرت دستور به نشستن 

را  امام علی8  جانشینی  مرتبه  در سومین  افتاد که حضرت  اتفاق 
اعالم کردند.

در این حادثه یک قاعده کالمی وجود دارد و آن این است که امامت 
و نبوت با هم توأم شده اند و همان روزی که پیامبرs نبوت خود را 

اعالم کردند، امامت امام علی8 نیز اعالم شد.

دلیل بر اتفاق این رخداد این است که نبوت پیامبرs پایه گذار اسالم 
است و باید شخصی بعد از نبی مکرم اسالمs باشد تا اسالم را حفظ 
نبوت  اعالم  با  همزمان  علی8  امام  امامت  دلیل  همین  به  کند، 

رسول اهللs اعالم شد.
خداوند متعال در آیه مباهله در آیه 61 سوره آل عمران فرموده است: 
َنا  ءَ َْبنَا أ ُع  َنْد ا  لَْو َتَعا  

ْ
فَقُل ِم 

ْ
ِعل

ْ
ل ا ِمَن  َك  ءَ َجا َما  َبْعِد  ِمن  فِيِه  َك  ّجَ َحا فََمْن 

لَّْعنََت  فَنَْجَعل   
ْ

ل َنْبَتِ  َ ُثّ َنفَُسُكْم  أ َو َنفَُسنَا  أ َو كُْم  ءَ نَِسا َو َنا  ءَ نَِسا َو كُْم  ءَ َْبنَا أ َو
ِبنيَ  ِذ َكا

ْ
ل ا َعَل  لّلَـِه  ا

»پس هر که در این )باره( پس از دانشی که برای تو )حاصل( آمده با 
تو محاجه کند، بگو؛ بیایید تا پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان 
و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم، سپس 

مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم«.
زهرا)سالم  امام حسین8، حضرت  امام حسن8،  مباهله  روز  در 
اهلل علیها(، امام علی8 و پیامبراکرمs حضور داشتند و نبی مکرم 

َنا  ءَ َْبنَا اسالمs در رابطه با این آیه فرمودند که منظور از جمالت أ
كُم حضرت  ءَ نَِسا َو َنا  ءَ نَِسا َو امام حسین8،  و  امام حسن  كُم  ءَ َْبنَا أ َو
امام علی8 می  َْنفَُسُكْم  أ َو َْنفَُسنَا  أ زهرا)سالم اهلل علیها( و 

باشد.
یکی دیگر از آیاتی که در رابطه با امام علی8 در قرآن کریم 
آمده است، آیه 55 سوره مائده است و خداوند متعال در این 

آیه فرموده است: 
َن  يُِقيُمو يَن  ِ ّلَ ا ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا َو  ُ ُل ُسو َر َو  ُ لّلَـه ا لِّيُُكُم  َو ّنََما  »ِإ

)المائدة:55(  َن«  ِكُعو ا َر ُهْ  َو َة  َكا لّزَ ا َن  تُو يُْؤ َو َة  َل لّصَ ا

»جزاین نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان که ایمان 
آورده اند می باشند، همان ایمان آورندگانی که اقامه نماز و ادای زکات می کنند 

در حالی که در رکوعند«

اثبات امامت امام علی8 در قرآن
از نظر آیت  اهلل سبـحــانـــی
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تعریف امامت �
امامت مهم ترین اصل اعتقادی مذهب تشیع است. 
به  دادن،  یاری  دوستی،  معنای  به  لغت  در  امامت 
دست گرفتن کاری، فرماندهی داشتن و . . . است و 
در اصطالح، یک منصب الهی و خدادادی است که 
این  مطابق  است.  انسانی  فضیلت های  شامل همه 
پیامبر به وسیله  و  از سوی خداوند  امامان  تعریف، 

s تعیین می شوند، دارای همان فضایل و امتیازات 
پیامبر )بجز مقام نبوت( هستند، و کار آنان منحصر 

به حکومت دینی نیست.
اما دانشمندان اهل سنت امامت را این گونه تعریف 

می کنند:
االمامة رئاسة عامة في أمور الدین والدنیا لشخص 
یعنی  )امامت  النبي؛  عن  نیابة  األشخاص،  من 
ریاست و سرپرستی عمومی در امور دین و دنیا در 

)sمقام جانشینی پیامبر
ظاهری  مسئولیت  یک  امامت  تعریف،  این  مطابق 
در حد ریاست حکومت است؛ اما حکومتی که شکل 
دینی دارد و عنوان جانشینی پیامبر )در امر حکومت( 
را به خود گرفته است. طبیعتًا چنین امامی می تواند 

از سوی مردم برگزیده شود!
به عبادت دیگر علمای اهل سنت،  امامان را تنها به 
معنای جانشینان پیامبر در بر پا داشتن احکام شرع 

و پاسداری از حوزه دین دانسته اند.
مقام  امتداد  در  امامت  مقام  معتقدند  شیعیان  اما   
و  نبوی  والیت  همان  امام  والیت  و  است  نبوت 
والیت الهی است که ناگسستنی است. بنا به اعتقاد 
شیعیان، امامت فقط یک حکم شرعی فرعی نیست. 
متصدیان امر امامت، دوازده نفر از نسل پیامبر اکرم 

هستند:
بن  علی  امام  حسین،  امام  حسن،  امام  علی،  امام 
امام  صادق،  جعفر  امام  باقر،  محمد  امام  الحسین، 
موسی کاظم، امام علی بن موسی الرضا، امام محمد 
امام  و  عسگری  حسن  امام  نقی،  علی  امام  تقی، 

مهدی8.
 sپیامبر امامانی که جانشینان  اعتقاد شیعیان،  به 
و  شریعت  حفظ  و  حدود  اقامه  و  احکام  اجرای  در 
در  و  هستند  مبرا  خطا  و  گناه  از  مردم اند،  تربیت 
تمامی فضایل و کماالت علمی، اخالقی، اجتماعی، 

سیاسی و ... سر آمد همگانند.
بعد از پیامبر اسالمs، بر سر جانشینی آن حضرت 
 sپیامبر بودند  معتقد  گروهی  گرفت،  در  گفتگو 
بر  را  امر  این  و  نکرد،  تعیین  جانشینی  خود  برای 
میان  در  و  بنشینند  آنها  که  گذاشت  امت  عهده 
را  حکومت  امر  که  رهبری  برگزینند،  رهبری  خود 
بر مردم  نماینده مردم  به عنوان  و  به دست گیرد، 
حکومت کند، هر چند این نمایندگی هرگز صورت 
کوچکی  گروه  تنها  مرحله  یک  در  بلکه  نگرفت، 
دیگر،  مرحله  در  و  برگزیدند،  را  خلیفه  صحابه  از 
مرحله  در  و  داشت،  انتصابی  شکل  خلیفه  گزینش 
این گزینش تنها بر عهده یک شورای شش  سوم 

نفری که همگی انتصابی بودند گذارده شد.
طرفداران این طرز فکر را »اهل سنت« می نامند.

پیامبر جانشین  و  امام  بودند  معتقد  دیگری  گروه 
s باید از سوی خدا تعیین گردد، چرا که او باید 
و  خطا،  و  گناه  از  معصوم   sپیامبر خود  همچون 
رهبری  بتواند  تا  باشد  ای  العاده  فوق  علم  دارای 
معنوی و مادی امت را بر عهده گیرد، اساس اسالم 
و  نماید  تبیین  را  احکام  و مشکالت  کند،  حفظ  را 

دقایق قرآن را شرح دهد و اسالم را تداوم بخشد.
این گروه را »امامیه« یا »شیعه« می نامند، و این 
واژه از احادیث معروف پیامبرs گرفته شده است.

در تفسیر الدر المنثور که از منابع معروف اهل سنت 
از  ّيَِة   َبِ

ْ
ل ا  ُ

ْ
َخري ُهْ  ِئَك  ـٰ لَ ُو أ شریفه  آیه  ذیل  در  است 

انصاری چنین نقل شده است که  جابر بن عبداهلل 
می گوید:

سوی  به  علی8  که  بودیم   sپیامبر نزد  »ما 
روز  در  شیعیانش  و  این  پیامبرs فرمود:  آمد،  ما 

ّنَ  ِإ آیه شریفه  این هنگام  در  و  رستگارانند،  قیامت 
ّيَِة  َبِ

ْ
ل ا  ُ

ْ
َخري ُهْ  ِئَك  ـٰ لَ ُو أ ِت  لَِحا ا لّصَ ا ا  َعِملُو َو ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا

)کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند 
بهترین خلق خدا هستند( نازل گردید.

يَن  ِ ّلَ ا ّنَ  ِإ آیه  که  هنگامی  کند  می  نقل  عباس  ابن 
 ِ ّيَِة  َبِ

ْ
ل ا  ُ

ْ
َخري ُهْ  ِئَك  ـٰ لَ ُو أ ِت  لَِحا ا لّصَ ا ا  َعِملُو َو ا  َمنُو آ

نازل شد، پیامبر اکرمs به علی8 فرمود: ُهَو 
اَْنَت َو ِشیـَْعُتَک...: »منظور از این آیه تو و شیعیانت 

هستید«! )شواهد التنزیل، جلد 2، صفحه 357.(
نام و عنوان شیعه  این روایات  بنابراین به شهادت 
و  علی8  راه  پیروان  اسالمsبرای  پیامبر  را 

طرفداران او برگزیده است.
به هر حال تاریخچه پیدایش شیعه نه بعد از رحلت 
پیامبر اسالمs بلکه به یک معنی در حیات خود 
یاران  به  را  واژه  این  بوده است، و   sآن حضرت
و پیروان علی8  اطالق فرموده، و تمام کسانی 
می  خدا  رسول  عنوان  به  را   sاسالم پیامبر  که 
و  هوی  روی  از  سخنی  او  که  دانند  می  شناسند، 
هوس نمی گفت، َو ما یـَْنِطُق َعِن اْلَهوى ـ ِاْن ُهَو إلّ 
َوْحٌى یُوحى و اگر فرموده است تو و پیروانت فائزان 

و رستگاران در قیامت هستید یک واقعیت است.

اختالف شیعه و سنی در چیست؟
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ائمه8، جامعه اسالمی همواره در حال  در عصر 
وسیع  قلمرو،  لحاظ  از  که  جایی  تا  بود؛  گسترش 
ترین کشور آن زمان شده بود. پس از پایان دوره 
فتوحات، همه امکانات سرزمین های فتح شده در 
اختیار مسلمانان قرار گرفت و یک طبقه از اشراف 
در میان مسلمانان پدید آمد که بیشترشان از قریش 
و نزدیکان طبقه حاکم بودند. امام علی8 و دیگر 
بودند  جریانی  مقابل  در  پیوسته  شیعه8  امامان 
بود.  امکانات  از  بیشتر  هرچه  استفاده  خواهان  که 
بخش  اعطای  در  عمر  روش  با  امیرمؤمنان8 
بزرگی از درآمدهای سرزمین های مفتوحه و بیت 
المال  بیت  و  بود  مخالف  عرب،  اشراف  به  المال 
به  تقسیم می کرد که سرباز  میان کسانی  تنها  را 
شمار می آمدند؛ آن هم به طور مساوی. برخی از 
محققان معتقدند یکی از علل بروز مشکالت برای 
مبارزه سرسختانه   امیرمؤمنان8، همین  حکومت 
آن حضرت با سوء استفاده از بیت المال بوده است. 

ابن ابی الحدید می گوید:
مردم  از  برخی  رسید،  خالفت  به  عمر  که  وقتی 
رویه  این  به  مردم  و  داد  ترجیح  دیگر  برخی  بر  را 
پیامبر[  مساوی  ]تقسیم  اول  تقسیم  و  گرفتند  خو 
را فراموش کردند؛ حکومت عمر طوالنی شد و قلب 
های آنها آکنده از حب مال و فراوانی بخشش ها 
مانند  رسید،  خالفت  به  عثمان  که  هنگامی  شد. 
عمر عمل کرد؛ از این رو مردم بیشتر به این روش 
اطمینان پیدا کردند. هر کس به چیزی عادت کند، 
جدایی از آن برای او مشکل است و نمی تواند به 
آسانی تغییر عادت دهد. وقتی که امیرمؤمنان8 

به خالفت رسید، خواست در 

این زمینه مانند عصر رسول خدs عمل کند؛ در 
حالی که روش او فراموش و ترک شده بود و 22 
سال فاصله افتاده بود؛ از این رو این مسئله بر آنها 
گران آمد و آن را انکار کردند، تا حوادثی چون نقض 

بیعت و اختالف رخ داد.
حضرت علی8 نه تنها خود از ساختن خانه های 
مجلل و کاخ و قصر به سبک زمامداران دیگر پرهیز 
این  از  نیز  را  خود  منصوب  حاکمان  بلکه  داشت، 
نامه  به  توان  می  باره  این  در  داشت.  می  باز  کار 
آن حضرت به شریح قاضی اشاره کرد، که در نهج 
البالغه آمده است. امام8 در آن نامه می فرماید:

ای شریح؛ بدان به زودی کسی نزد تو می آید که 
قباله ات را نگاه نکند و از گواهت نپرسد، تا اینکه 
تو را از آن خانه، چشم باز بیرون برد و از همه چیز 
جدا، به گورت بسپارد. پس ای شریح، بنگر مباد این 
خانه را از مال غیر خریده باشی، یا بهای آن را از 
غیر حالل داده باشی، که در این صورت زیان دنیا 

و آخرت برده ای.
آگاه باش اگر وقت خرید خانه پیش من آمده بودی، 
برای تو قباله ای مانند این قباله می نوشتم که به 
خرید این خانه به یک درهم، چه جای باالتر، رغبت 

نمی کردی و قباله این است:
پست،  و  خوار  بنده  خریده  که  است  ای  خانه  این 

بیرون  که  ای  مرده  از از  کوچ؛  برای  شده 
در  را  ای  خانه  فریب او  سرای 

نیست  و که جای  شوندگان 

نشانه  تباه گشتگان است، خریده، و این خانه دارای 
چهار حد و گوشه است:

و  شود؛  می  منتهی  ناگوار  پیشامدهای  به  اول  حد 
حد دوم به موجبات اندوه ها؛ و حد سوم به خواهش 
و آرزوی تباه کننده؛ و حد چهارم به شیطان گمراه 
کننده و درب این خانه از حد چهارم باز می شود. 
این شخص فریفته به خواهش، از ارجمندی قناعت 
و داخل شدن در پستی درخواست و خواری و بدی 
از  خریده  آنچه  در  خریدار  این  به  که  را  زیانی  و 
های  نفس  سازنده  تباه  بر  پس  برسد.  فروشنده 
پادشاهان و گیرنده جان های گردنکشان و از بین 
برنده پادشاهی فرعون ها مانند کسری و قیصر و 
تبع و حمیر و کسانی که دارایی بر دارایی افزوده و 

آن را بسیار نموده اند....
مرکز  شده،  فتح  کشورهای  اموال  شدن  سرازیر  با 
و  ها  خانه  ساز  و  ساخت  مرکز  به  تبدیل  خالفت 
از  نهی  در  که  احادیثی  بود.  قصرهای مجلل شده 
ساخت و سازهای اضافی نقل شده، ناظر به همین 

اسراف و تبذیرهای طبقه اشراف جامعه است.
امام صادق8 فرموده است: »ارتفاع و سقف خانه، 
هفت یا هشت ذراع باشد. باالتر از آن محل حضور 
شیاطین است«. او در حدیث دیگری فرموده است: 
» خداوند بر ساختمان، فرشته ای را موکل کرده و 
به هر کس که ساختمان و سقفی باالتر از هشت 
ذراع بسازد، می گوید: کجا می روی ای فاسق«؟! 
امام باقر8 می فرماید: »برای کسی سزاوار نیست 

که بنایی باالتر از کعبه برآورد«.

اَشرافیت و امامان شیعه)ع( 

نویسنده: غالمحسن محرمی  

8

http://www.etrat.ca/subscribe


Free Subscription: www.etrat.ca/subscribeEtrat Magazine | Issue 10 | December 2014

در نظام اسالمی پس از مقام »نبوت« و »رسالت« مقام دیگری به نام »امامت« 
وجود دارد که قرآن در مواردی به آن اشاره نموده است مسلما مقام امامت غیر 
از مقام نبوت است »نبی« انسانی است که پذیرای »وحی« و پایه گذار دین 
نمی  دین  گذار  پایه  و  نیست  »وحی«  پذیرای  امام  که  درحالی  است  آیین  و 
باشد ولی به جز »وحی« کلیه وظایف »نبی« را دارا بوده و در معنی »امامت« 
پیامبران و  s همانند دیگر  باشد. نبی خاتم  استمرار وظایف » نبوت « می 
رسوالن الهی اصول و کلیاتی را از نظر عقیده و احکام عملی بیان کرده است 
ولی تفسیر و تبیین این اصول را برعهده کسی نهاده است که جانشین وی باشد 
در این صورت نظام »امامت« حافظ دین و شریعت پس از رحلت پیامبر اکرم 
s خواهد بود. در میان متکلمان اسالمی در مورد شیوه امامت دو نظریه است: 
1. امامت پس از درگذشت پیامبرs یک منصب الهی است که باید به وسیله 

پیامبرs آن هم با الهام از وحی الهی تعیین شود. 
2. خالفت از مناصب عادی است که مردم باید آن را پدید آورند. 

اکنون باید دید دالیل قرآنی و روایات پیامبرs کدام یک از دو نظر را تایید می 
کند. با توجه به دالیل سه گانه که اکنون بیان می کنیم می توانیم نظر نخست 
را از متن آیات قرآن و روایات پیامبر و خاندانش جستجو کنیم. هرگاه جایگاه 
امامت و نظام والیی مشخص شد طبعا انتخاب کننده آن نیز روشن خواهد شد. 

نظام والیی برای این است که امور زیر را انجام دهد: 
الف: استمرار بخشيدن به وظایف نبوت  �
امام باید مجمالت آیات و احکام ناگفته اسالم و حوادث نوظهور را بیان  �

کند. 
امام باید محور حق بوده و با مراجعه به او حقایق روشن شود و در نتیجه  �

از تحریف دین اختالف و تفرقه در امت جلوگیری شود. 
احکام اسالم را به صورت واقعی و دور از هر نوع افراط و تفریط اجرا کند.  �

نیاز به علم گسترده و تربیت غیبی دارد  انجام دو وظیفه نخست  مسلما 
 sتا بتواند پاسخگوی احکام و حوادث نوظهور باشد که در عصر پیامبر
رخ نداده است و همچنین از ظهور انشعابات و فرقه های گمراه در امت 
پیامبرs در قید حیات بود این دو  جلوگیری می کند چنان که تا خود 
وظیفه را به طور کامل انجام داد. ناگفته پیداست یک فرد عادی با علم 
و دانش محدود و بینش متوسط نمی تواند به این دو وظیفه بزرگ جامه 
تواند  می  معصوم  فرد  تنها یک  مسلما  وظیفه سوم  اما  و  بپوشاند.  عمل 
احکام اسالمی را بدون کم و زیاد و دور از اشتباه و عادالنه اجرا نماید. این 
امور سه گانه ایجاب می کند که جایگاه نظام والیی را تنصیصی بدانیم و 
هرگز در اختیار مردم ندانیم. از این جهت پیامبر گرامیs در دوران بعثت 

خود به صورت تلویح و تصریح جایگاه نظام والیی را روشن کرده و در آغاز 
بعثت که نبوت خود را مطرح کرد امامت علی8 را نیز روشن ساخت و 
فرمود: »ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم«.1هنگامی که به تبوک می 
رفت علی8  را جانشین خود قرار داد و فرمود: » انت منی بمنزله هارون 

من موسی الانه لنبی بعدی«.2
 و در روز غدیر به طور رسمی امیرمومنان را در یک اجتماع بزرگ معرفی کرد 
و این حدیث به صورت متواتر سینه به سینه نقل شده است و از افتخارات آن 
امام بزرگوار است که پیامبرs در حق او فرمود: »من کنت موله فعلی موله«.3

ب: محاسبات سياسی و اجتماعی  �
محاسبات سیاسی و اجتماعی ایجاب می کرد که پیامبرs رهبر پس از خود را 

معرفی کند زیرا دولت جوان اسالم از سه سو تهدید می شد: 
از شرق به وسیله امپراتوری ایران. �
از غرب به وسیله امپراتوری روم.  �
از درون به وسیله منافقان و قدرت های قبیله ای. یک سیاستمدار عاقل  �

تا چه رسد به نبی بزرگوار اسالم که به بقای دولت جوان اسالمی عالقه 
مند بود طبعا در چنین شرایطی برای بقای آن طرحی می ریزد و رهبر پس 
از خود را مشخص می کند تا پیروانش پس از درگذشت وی گرفتار دو 

دستگی و پراکندگی و تهدیدهای درونی و بیرونی نشوند. 
�  sج: دوازده خليفه در لسان رسول گرامی

و  نموده  اشاره  خود  جانشین  دوازده  به  فراوانی  احادیث  در   sگرامی پیامبر 
حدیث » االئمه اثناعشر« از جمله روایاتی است که همگان آن را نقل کرده اند 

و حضرتش چنین فرمود: »لیزال السالم عزیزا الی اثنی عشر خلیفه«. 4
اکنون باید دید این دوازده خلیفه ای که پیامبر از آنان نام می برد و عزت اسالم 
را در پیروی از آنان می داند کدامند آیا این تعداد در میان خلفای بنی امیه و 
بنی عباس پیدا می شوند! همه اینها گواه بر آن است که نظام سیاسی اسالم 
پس از رحلت پیامبرs به وسیله اهل بیت او و دوازده خلیفه از همان خاندان 

برپا خواهد ماند. 

 پی نوشت ها: 
 1. مسند احمد: ج 1 ص 195 )این مرد برادر من و وصی و جانشین من در میان شما است. 

2. صحیح مسلم ج 7 ص 120 باب فضایل علی )تو برادر و وصی من مانند هارون برای موسی 
 هستی جز آن که پیامبری بعد از من نیست. 

 3. الغدیر ج 1 )هر که من رهبر اویم علی رهبر اوست. 
4. صحیح بخاری ج 9 ص 11، صحیح مسلم ج 6 ص 3
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امامت، فلسفه  از سؤاالت مهم درباره مسئله  یکی 
ضرورتی  چه  »امامت  است.  معصوم  امام  وجودی 
برای  معصوم  جانشین  و  امام  »وجود  و  دارد؟« 
حجت االسالم  دارد؟«  برکاتی  و  فوائد  چه  پیامبر، 
وحید واحدجوان، مدرس دانشگاه تهران این مسئله 

را  طی چند تحلیل بررسی می کند:
تحلیل اول برای فلسفه امامت/ امام، انسان ها را به 

سوی رشد حقیقی رهنمون می کند:
عقل انسان می فهمد که خداونِد انسان و جهان، که 
دانا به تار و پود مخلوقات خود است، همانطور که 
باید  ایجاد کرده،  او  در  را  فراوان  استعدادهای  این 
انسان  تا  نماید  ارائه  نیز  را  او  ترقی  و  رشد  برنامه 
و  کرده  مراعات  را  آنها  خود،  انتخاب  و  اختیار  با 

استعدادهایش را به فعلیت برساند.
طرف  از  را  بالندگی  و  رشد  برنامه  که  کسی  به 
خداوند متعال می آورد، پیامبر گفته می شود. بنابراین 

انبیا، برای رشد حقیقی و معنوی انسان آمده  اند.
نازل  آسمانی  کتابهای  و  فرستاده  را  انبیا  خداوند، 
استعدادهای  این  و  کرده  هدایت  را  ما  تا  کرده 
به  نبوت  فلسفه  از  برسانند.  فعلّیت  به  را  خدادادی 
فلسفه امامت می رسیم. یعنی نیاز به نبوت، انسان را 

به وصی و جانشین پیامبر هم سوق می دهد.
حضرت  اکرم  پیامبر  که  است  این  مطلب  توضیح 
برای  را  کریم  قرآن  وحی،  طریق  از   sمحمد
کاملترین  و  جامع ترین  که  آورد  بشریت،  هدایت 
برنامه هدایت است. با توجه به اینکه بعد از ایشان، 
انسان ها  شد،  ختم  نبوت،  و  آمد  نخواهد  پیامبری 
باشد  پیامبر  و شبیه  نیازمند کسی هستند که مثل 
)یعنی عالم و معصوم باشد( تا بتواند امر هدایت از 
طریق نبوت را سرپرستی و مدیریت کند تا انسان  ها 
دچار اشتباهات علمی و عملی در فهم قرآن کریم 

طریق  از  هدایت  امر  و  نشوند  حقیقی  رشد  راه  و 
پیامبران، ابتر نماند. 

از  جانشینانی  خود  برای  الهی  پیامبران  همچنانکه 
بعد  را  امر هدایت  تا  تعیین کرده  اند  طرف خداوند، 
 s اسالم  از خود، عهده دار گردند، رسول گرامی 
نیز که آخرین پیامبر خدا بود، علی8را جانشین، 
خلیفه و ولی مسلمانان بعد از خود، معرفی کرد. از 

جمله اینکه فرمود: »من کنت موله فعلی موله«
تحلیل دوم برای فلسفه امامت/ امام، الگوی عملی 

برای انسانیت و هدایت است.
و  آگاهی  و  علم  تنها  انسان،  رشد  و  تربیت  برای 
برنامه کافی نیست، بلکه ارائه الگو و شاخص رشد 
بدین  می کند.  راهنمایی  بیشتر  را  انسانها  ترقی،  و 
و  مربّی  وحی،  از  حاصل  آگاهی  بر  عالوه  سان، 
الگوی انسانی نیز الزم است تا در جان آدمیان نفوذ 
کرده، اعتماد آنان را به خویش برانگیزد و شاخص 
تشخیص حق از باطل باشد و راهنمای انسانها به 

سوی سعادت گردد.
در زیارت جامعه کبیره می خوانیم:

»السَّاَلُم َعَلى أَِئمَِّة اْلُهَدى َو َمَصابِیِح الدَُّجى َو َأْعاَلِم 
التُـَّقى َو َذِوی النُـَّهى َو ُأوِلی اْلِحَجى  َو َکْهِف اْلَوَرى 
ْعَوِة اْلُحْسَنى « َو َورَثَِة اْلَنِْبَیاِء َو اْلَمَثِل اْلَْعَلى َو الدَّ

امامان و راهنمایان طریق هدایت و  سالم بر شما 
و  علم  پرچمداران  و  امت  تاریکی های  چراغهای 
کامل  عقل  صاحبان  و  بزرگ  خردمندان  و  تقوی 
مثل  و  حق  پیغمبران  وارثان  و  عالم  خلق  پناه  و 
و  کمال  بهترین  به  دعوت  و صاحب  الهی  اعالی 

نیکوترین اعمال.
سرپرست  امام،  امامت/  فلسفه  برای  سوم  تحلیل 

جامعه و حافظ و تبیین کننده دین خداست

با توجه به اینکه پیامبر اکرمs خاتم پیامبران و 
بشریت  راهنمای  و  هادی  قیامت،  تا  کریم،  قرآن 
این  تا  باشند  باید کسانی  است، عقل می فهمد که 
دین را سرپرستی و مدیریت کنند، حافظ دین خدا 
باشند، مشکالتش را توضیح دهند، به سواالت روز 

پاسخ دهند و آن دین را در جامعه اجرا کنند.
دچار  عملی  و  علمی  لحاظ  به  افراد،  این  نمی شود 
اوال  باشد،   چنین  اگر  چراکه  شوند  خطا  و  اشتباه 
انحراف  دچار  دینی،  جامعه  مدیریت  و  سرپرستی 
به  دین،  تبیین  و  توضیح  و  حفظ  ثانیا  و  می شود 
می شود.  غرض  نقض  و  نمی گیرد  صورت  درستی 
در  آن  اجرای  و  دین  تبیین  و  )چون غرض،  حفظ 

جامعه تا قیامت است(
می توان چنین گفت که لزوم حفظ عقاید و احکام 
و  دین  مفاهیم  تبیین صحیح  به  نیاز  دین،  درست 
قرآن، ارشاد و هدایت انسان ها، اجرای احکام دین، 
برقراری عدل، داوری در منازعات از فلسفه امامت 
محسوب می  شود و اهداف و آرمان های یاد شده از 
ضرورت های حیات دنیوی و اخروی انسان است که 

رسیدن به آنها بدون وجود امام، غیر ممکن است.
از  امام  وجود  امامت/  فلسفه  برای  چهارم  تحلیل 

ناحیه خداوند، لطف است.
که  انسان ها  )ما  مکلفان  سعادت  در  که  کاری  هر 
مکلف هستیم( مؤثر است مقتضی عدل و حکمت 
خداوند است و نّبوت و امامت از مصادیق بارز این 
مساله است. یعنی چون وجود پیامبر، انسانها را به 
و  عدل  مقتضی  می سازد،  رهنمون  سعادت،   سوی 
حکمت خداست و اساسا عقل می فهمد که خداوند 
به سوی  بیشتر  مردم  تا  می دهد  انجام  را  کار  این 

سعادت رهنمون شوند.
این  مصادیق  از  و  دارد  را  نبوت  حکم  نیز  امامت 

فلسفه امامت چیست؟ وجود جانشين بعد از پيامبرs چه ضرورتی دارد؟ �
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مساله است. در علم کالم به این مساله، قاعده لطف 
می گویند. 

شیوه  از  که  عاقلی  »هر  می گوید:  مرتضی  سید 
زندگی اجتماعی و عادات مردم آگاه است، می داند 
که هر گاه در میان مردم، رهبری با تدبیر و قدرتمند 
وجود داشته باشد، ظلم و تباهی از بین رفته، و یا 
دست کم، مردم به رعایت عدل و انصاف نزدیک 
  تر خواهند بود و هر گاه چنین رهبری وجود نداشته 
بنابراین واجب است  امر برعکس خواهد شد  باشد 

که خدا مکلفان را از آن محروم نسازد.1
تحلیل پنجم برای فلسفه امامت/ امام، حجت را بر 

بندگان تمام می کند.
یکی از اهداف رسالت پیامبران، اتمام حجت از جانب 
خداوند بر بندگان است. اتمام حجت، اختصاص به 
پیامبر خاتم )ص( هم  از  بعد  ندارد و  زمان خاصی 
شامل مردان و زنان عالم تا قیامت می شود. امام هم 

مانند پیامبر، حجت خدا برای مردم است.
از  زمین  است:  فرموده  علی8  امام  این  رو  از 
مشهور  و  آشکارا  یا  بود  نخواهد  خالی  خدا  حجت 
است و یا خائف و پنهان تا حجت  ها و دالئل الهی 
باطل نگردد... خدا به وسیله آن ها حجت ها و دالئل 
خود را حفظ می  کند... آنان جانشینان خدا در زمین و 
دعوت کنندگان به دین او می  باشند.2 تحلیل ششم 
برای فلسفه امامت/ امام، واسطه فیض خدا به دیگر 

مخلوقات است.
یکی از مهمترین فلسفه های امامت، ضرورت وجود 

انسان کامل در عالم آفرینش است. 
یکی از مباحث انسان کامل که در علم عرفان، تبیین 
شده این است که انسان کامل، حاوی همه کماالت 
عوالم دیگر است. انسان کامل، خلیفه خدا و واسطه 
فیض خدا به مخلوقات است و دیگر مخلوقات عالم، 
به واسطه او، از خداوند، فیض می گیرند و اگر انسان 

کامل، نباشد مخلوقات از بین می روند.
در زمان حیات دنیوی رسول اهللs، انسان کامل، 
حضرت رسول اکرم بود و امیرالمومنین 8 تابع 
ایشان بود. در زمان امام علی، انسان کامل  ایشان 
بود و حضرت زهراh و حسنین j تابع امام و 

ولی خود بودند.
کامل  ولی  اکنون، 

مکمل و مظهر تام اسماء حق، وجود مبارک مهدی 
موجود موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است 

و دیگر اولیاء، تابع و پیرو حضرت، هستند. 
مهمترین  که  شد  روشن  مطالب  این  به  توجه  با 
فلسفه امامت، این است که امام یعنی انسان کامل، 
کامل  انسان  اگر  و  است  خلق  و  حق  بین  واسطه 
نباشد، خلق از بین می رود لذا در هر عصری انسان 
کامل،  انسان  خواه  باشد،  داشته  وجود  باید  کاملی 

پیامبر باشد یا وصی پیامبر.
کند  ادراک  خوب  بتواند  را  مباحث  این  کسی  اگر 
ادراک  می تواند  را  کبیره  جامعه  زیارت  بلند  معانی 

کند مانند:
»َو أَنـُْتْم نُوُر اْلَْخَیاِر َو ُهَداُة اْلَبـَْراِر َو ُحَجُج اْلَجبَّاِر 
یـُنـَزُِّل  ِبُکْم  َو  )اللَُّه(  َیْخِتُم  ِبُکْم  َو  اللَّهُ   فـََتَح  ِبُکْم 
اْلَغْیَث َو ِبُکْم یُْمِسُک السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اْلَْرِض 

ِإلَّ بِِإْذنِه « 
کنندگان  هدایت  و  خوبان  قلب  نور  شمایید  و 
خدا  جبار،  مقتدر  خدای  حجت های  و  نکوکاران 
نیز ختم  به شما  و  کرد  ایجاد  عالم  افتتاح  به شما 
کتاب آفرینش فرمود و بواسطه شما خدا بر ما باران 
رحمت نازل کرد و بواسطه شما آسمان را بپاداشت 

تا بر زمین جز به امرش فرو نیاید.
»َو بُِکْم ُیَنفُِّس الَْهمَّ َو َیْکِشُف 

ر« و بواسطه شما غم  الضُّ
و اندوه و رنجها از دلها 

برطرف می  شود.
ِبُکْم  »َو 

َأْخَرَجَنا اللَُّه ِمَن الذُّلِّ َو فـَرََّج َعنَّا َغَمَراِت اْلُکُروِب 
و  النَّار«  ِمَن  َو  اْلَهَلَکاِت  ُجُرِف  َشَفا  ِمْن  أَنـَْقَذنَا  َو 
و  و غم  داد  نجات  ذلت  از  را  ما  بواسطه شما خدا 
وادی  از  و  بر طرف ساخت   را  ما  اندوههای شدید 

مهالک عالم و آتش دوزخ رهانید.
امام، خدا  بدون  امامت/  فلسفه  برای  هفتم  تحلیل 

شناخته و عبادت نمی شود
اقدس  ذات  که  است  این  عرفانی  مباحث  از  یکی 
تجلیاتش،  لحاظ  بدون  و  خود  خودی  به  الهی، 
معقول  الغیوب،  غیب  ذات  یعنی  نمی شود.  شناخته 

و مشهود احدی نیست.
ذات الهی بعد از ظهور در مظاهر گوناگون، به وسیله 

آنها شناخته می  شود.
انسان  متعال،  حق  مظهر  کاملترین  و  جامع ترین 
کامل است. به تعبیر دیگر، انسان کامل، آیینه تمام 
خداست  صفات  و  اسماء  اتم  مظهر  و  حق،  نمای 
از  را  ممکن  شناخت  بیشترین  کامل،  انسان  لذا  و 

خداوند دارد. 
از سوی دیگر، اگر کسی بخواهد خداوند متعال را 
بشناسد و به او معرفت پیدا کند، باید انسان کامل 
را بشناسد و به او معرفت پیدا کند تا از طریق آن 
بدون  که  چرا  یابد.  معرفت  حق،  به  اتم،  مظهر 
اتم، معرفت به خدا ممکن  شناخت مظهر کامل و 
نیست. )چون گفتیم که خداوند بدون ظهور، شناخته 
نمی شود. مرتبه غیب الغیوب، مرتبه ای است که نه 

اسمی دارد و نه وصفی دارد(
یعنی انسان بدون مظاهر، نمی تواند ظاهر را بشناسد 
کامل  را  ظاهر  نمی تواند  کامل،  مظهر  بدون  و 
انسان  در  فنای  خداوند،  در  فنای  راه  لذا  بشناسد. 

کامل است.

 1. سید مرتضی، الذخیره فی علم الکالم، ص 410
2. نهج البالغه،  صبحی صالح، کلمات قصار، شماره 139
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به خواص  اشاره  با  دارویی  گیاهان  کارشناس  یک 
مفید کاسنی گفت: تصفیه خون و شستشوی کبد از 

جمله خواص کاسنی و عرق آن است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(منطقه 
سمنان، حمید رضا عبدوس افزود: کاسنی یکی 
از گیاهان دارویی موثر است که در انواع مختلف در 
طبیعت وجود داشته و همه اجزای آن خواصی بسیار 
مصرف  اعتدال  به   اگر  البته  دارد،  بدن  برای  مفید 

شود.
وی ادامه داد: کاسنی و عرق کاسنی، از دیرباز در 
میان ایرانیان جایگاه و منزلتی خاص داشته و همه 
مادربزرگ ها، در میان تمام شیشه های عطر و ادویه 
عرق  کوچک،  قرابه  یک  خانه هایشان،  مطبخ  در 
 ... و  نعناع  گاوزبان،  شاتره، گل  کنار  در  را  کاسنی 

نگه داری می کردند.
و  عطاران  افزود:  دارویی  گیاهان  کارشناس  این 
طب  و  دارویی  گیاهان  حوزه  در  صاحب نظران 
سنتی،عرق کاسنی را سرد می دانند که تاثیراتش در 
از بین بردن حرارت و التهاب بدن احساس رخوت 
و سستی، رنگ پریدگی و زردی چهره و خصوصًا 
تنبلی کبد است و اگر با دقت و مستمر استفاده شود، 

تاثیراتش قابل مشاهده است.
دور  گذشته  از  ایران،  در  اینکه  بیان  با  عبدوس 
تاکنون قسمت های مختلف گیاه کاسنی و عرق آن 
دهنده  شستشو  و  خون  کننده  تصفیه  عنوان  به  را 
کبد، استفاده می کردند، خاطرنشان کرد: کاسنی در 
شده  کشت  کاسنی  و  وحشی  یا  صحرایی  نوع  دو 
آن  وحشی  نوع  که  دارد  وجود  کشاورزان،  توسط 

زار  یا در میان سبزه  بهار در کنار جویبار  اوایل  در 
می روید.

سرکه   به  کاسنی  کردن  اضافه  کرد:  اظهار  وی 
امری  ایران  در  شربت سکنجبین  همان  یا  انگبین 
کاهو  برای  خوراکی  این  از  مردم  و  بوده  متداول 

خوران بعدازظهرها، بهره می بردند.
با اشاره به خاصیت  این کارشناس گیاهان دارویی 
روی  تاثیراتش  با  کاسنی  گفت:  کاسنی  بری  تب 
کبد، زمینه دفع صفرا از بدن را فراهم کرده و زردی 
همین  به  می کند،  سبک  را  کبد  بار  و  می زداید  را 
دلیل مسّکنی تاثیرگذار برای تب محسوب می شود.

عبدوس با اشاره به کارکردهای کبد در بدن گفت: 
کبد عضو سم زدای بدن بوده و بیش از 500 کارکرد 
زاید،  مواد  از  مغذی  مواد  تفکیک  که  دارد  حیاتی 
میکروب  انهدام  شیمیایی،  مواد  تجزیه  زدایی،  سم 
چربی ها،  ساز  و  سوخت  هورمون ها،  تنظیم  ها، 
پروتئین ها و قندها، دفع اوره و ... از جمله وظایف 

کبد است.
وی ادامه داد: هر چیزی که می خوریم، می آشامیم، 
تنفس می کنیم یا با پوستمان تماس دارد سرانجام 
دچار  عضو  این  اگر  بنابراین  می رسد،  کبدمان  به 
عوارض  و  کرده  درگیر  را  بدن  همه  شود،  اختالل 
و عالئمی چون  می کند  پیدا  انتشار  به سرعت  آن 
زردی پوست، خستگی مفرط، التهاب بدن، عطش، 
چربی خون باال و... از جمله عالئم بروز مشکل در 

کبد محسوب می شود.
کرد:  خاطرنشان  دارویی  گیاهان  کارشناس  این 
عرق کاسنی ملین و ادرارآور خوبی بوده و با خروج 

سموم از بدن التهاب بدن تب های صفراوی، یرقان 
و زردی ناشی از گرمی را رفع، کیسه صفرا، کلیه و 
مثانه را از سنگ پاک، التهاب معده را برطرف، اسید 
کلریدریک معده را تحریک و اشتها را زیاد می کند.

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رییس 
مهدیشهر تصریح کرد: هرچه این عرق تلخ تر باشد 
کبدی  امراض  التیام  در  و  داشته  بیشتری  خواص 

موثرتر است.
عبدوس همچنین با اشاره به مفید بودن این عرق 
ایمنی  گفت:  هپاتیت  و  نقرس  به  مبتالیان  برای 
عرق  دیگر خواص  از  عفونی  بیماری های  برابر  در 

کاسنی است.
 c ویتامین  از  سرشار  عرق  این  کرد:  اضافه  وی 
دارد.  گیاهی  آهن  و  فسفر  آن  وحشی  نوع  و  بوده 
عرق کاسنی با تقویت کبد، رنگ پوست را روشن، 
را  اگزما  خصوص  به  پوستی  مزمن  بیماری های 
التیام، رسوبات ادراری و جوش های ناشی از گرمی 
افزایش  برای  دارو  بهترین  و  کرده  رفع  را  غذاها 
نیروی جنسی است. به دلیل آن که این عرق روی 
تنظیم  به  می تواند  عضو  این  دارد  نیکو  اثری  کبد 
باروری  قدرت  افزایش  در  و  پرداخته  هورمون ها 
ماده  و  نر  کروموزوم های  تقسیم  و  تنظیم  و  نطفه 

تاثیرگذار باشد.
این کارشناس گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: زمان 
است  ماه  خرداد  اواسط  دارویی  گیاه  این  برداشت 
طول  به   ماه  یک  مدت  به  کاسنی  برداشت  کار  و 

می انجامد.

   
مصرف کاسنی در درمان فشار 
خون، تقویت معده، کبد، کلیه، 
درمان ضعف اعصاب و همچنین 
رفع عطش بسیار مناسب است.

   

 كاسنیگياهی معجزه گرآشنایی
 با خواص
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دالیل و پيشرفت افسردگی فصلی �
هنوز علت مشخصی برای افسردگی فصل زمستان کشف نشده است، اما 
به نظر می رسد کاهش شدت و طول مدت تابش نور خورشید در پاییز و 
زمستان نقش بسیار مهمی در بروز این حالت دارد. یکی از نکات مهم در 
به  است،  رایج  ها  بین خانم  در  بیشتر  بیماری  این  است که  این  باره  این 
طوری که 75 درصد مبتالیان، خانم ها هستند. متأسفانه این نوع افسردگی 
در بچه ها نیز بروز می کند و 2 تا 3 درصد کودکان پس از سن ده سالگی 
دچار این مشکل می شوند. این بیماری معمواًل با دیگر مشکالت رفتاری 
اختالالت  اینکه  باالخره  و  است.  همراه  نیز  غیرفصلی(  افسردگی  )مانند 

افسردگی در بین همه اعضای خانواده ممکن است به وجود آید.
بررسی ها نشان می دهد که زنان در طول فصل زمستان و در روزهای 
ابری و بعد از ظهرهای تاریک ماههای سرد تمایل بیشتری به خوردن پیدا 
نشان  دارند. مطالعات  منزل رغبت کمتری  از  برای خارج شدن  و  میکنند 
میدهد که زنان در روزهای سرد و تاریک دو برابر بیشتر از مردان تمایل 
به خوردن وعده های غذایی سنگین به ویژه نشاسته و کربوهیدرات دارند.

می  روی  ناسالم  غذایی  عادات  به  شرایط  این  در  بیشتر  زنان  همچنین 
نور خورشید در فصل  ترجیح می دهند. کمبود  را  ماندن در خانه  و  آورند 
زمستان موجب به هم خوردن مواد و ترکیبات شیمیایی در مغز میشود و 
ساعت بیولوژیک بدن را آشفته می سازد. نتیجه این تغییرات افزایش ترشح 
هورمون مالتونین است که در ایجاد احساس خستگی و آماده شدن برای 
از سوی دیگر کاهش نور در روز موجب کاهش ترشح  خواب نقش دارد. 

هورمون سروتونین میشود که نقش آن در ایجاد احساس
شادی و میل به تحرک است. ظاهرا این تغییرات هورمونی در زنان بیش از 
مردان اتفاق می افتد. به این ترتیب توصیه میکنیم که زنان برای جلوگیری 
از افت خلق تا حد امکان در روزهای روشن فصل زمستان بیشتر در تماس 
با نور خورشید قرار بگیرند یا در داخل ساختمان و منزل بیشتر کنار پنجره 
بروند یا مدت زمانی را در اتاقها و مکانهای پرنورتر مثل گلخانه سپری کنند.

عناصر کمينه و امگا۳؛ دوستان ناشناس روحيه؟ �
به ندرت برای داشتن تعادل و اخالق خوب به راه حل های ساده و طبیعی 
فکر می کنیم. عناصر کمینه جز مواد غذایی اجتناب ناپذیر هستند. درواقع 
به  و  تأثیرگذار  سلول،  های  فعالیت  بر  ای  گسترده  سطح  در  عناصر  این 
عبارتی کارگران سالمتی بدن در طول روز هستند. آهن، ید، مس و روی 
ها  پروتئین  حفظ  در  مطلوبی  تأثیر  که  هستند  کمینه  عناصر  ترین  عمده 
دارند. اما عالوه بر این مواد، امگا3 که امروزه تقریبًا برای همه شناخته شده 
است نیز در روند افسردگی تأثیرگذار است. اهمیت باالی اسیدهای چرب 
نیز  قلبی عروقی، درمورد خلق و خو  بیماری های  از  بر پیشگیری  عالوه 

ثابت شده است.
کمبودهای  برابر  در  را  بدن  امگا3،  منابع  کنار  در  کمینه  عناصر  مصرف 
غذایی، استرس و بیماری های التهابی مصون کرده و آنتی اکسیدان های 
موردنیاز بدن را تأمین می کند. درواقع درموارد استرس اکسایشی مصرف 
اضافی آنتی اکسیدان ها مانند سلنیوم برای پیشگیری ازاکسید شدن امگا 3 
توصیه می شود، زیرا به نظر می رسد امگا 3 بدون مصرف آنتی اکسیدان 

اضافی چندان کارایی و تأثیر مطلوب خود را ندارد.
است  ممکن  موقتی  افسردگی  که  دهد  می  نشان  زمینه  دراین  تحقیقات 
تاحدی به علت دریافت بسیار باالی امگا 6 و کاهش امگا 3 باشد، که همین 

موضوع می تواند دلیل خوبی برای مصرف اضافی امگا 3 باشد.
اما درمورد مصرف امگا 3 نیز باید دقت کرد. تمام منابع امگا 3 به یک اندازه 
ارزش غذایی ندارند. این مواد ازروغن ماهی به دست می آید و تأثیر آنها 
به منطقه صید ماهی بستگی دارد. تنها نواحی از اقیانوس ها که از آلودگی 
های مواد صنعتی در امان مانده اند، می تواند یک منبع عالی از امگا 3 باشد. 
پس در انتخاب مکمل های امگا3 حتمًا باید این موضوع را مدنظر داشت که 

کیفیت، مهم ترین فاکتور است.
درمان افسردگی فصلی �

درمان این حالت افسردگی نیز مانند دیگر انواع بیماری افسردگی، به کمک 
روانشناس و مصرف داروهای مناسب ضدافسردگی نیاز دارد. اما عالوه بر 
روش های رایج در درمان افسردگی، روش خاصی به نام نوردرمانی برای 
افسردگی فصلی شناخته شده است. به این ترتیب بیمار به مدت سی دقیقه 
تا یک ساعت در اتاقکی کاماًل منظم در معرض نور خورشید قرار می گیرد. 
این روش این مزیت را دارد که کاهش طبیعی نور خورشید در فصل زمستان 

را نیز جبران کند.

 زمستانافسردگی فصل 
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و  زیاد  را  انسان  روزی  شب  نمـــاز  می فرمایند:  السالم(  )علیه  صادق  امام   
قـرض را ادا می کند.

انسان در این دنیا همواره با حوادث تلخ وشیرینی دست و پنجه نرم می کند 
که هریک به نوبه خود می تواند فراز و نشیب های فراوانی را در جاده زندگی 

پیش روی او قرار دهد.
به  توّجه  با  آدمی   که  است  آن  گرفت  نادیده  توان  نمی  آنچه  میان  این  در 
ساختاری  که دارد در برخورد با این حوادث به تنهایی نمی تواند آرامش و ثبات  
روحی  خود را حفظ نماید، و لذا ما می بینیم که بسیاری از انسان ها در پیچ 
و خم زندگی،  خود را آسیب پذیر نشان داده و پس از مدتی ضربه های بسیار 
سنگین و طاقت فرسایی را از نظر روانی متحمل می شوند،که این امر به قدری  
واضح و روشن است که هر گاه به نوای دل آنها گوش جان فرا دهیم، خستگی 

روحی و فرسودگی باطنی را به خوبی در وجودشان احساس خواهیم کرد.
خالق بی همتا که بر اوضاع جهان هستی و موجودات آن تسلّط و اشراف کامل 
دارد از این موضوع با خبر بوده و به منظور حل مشکل، نسخه ای شفابخش 
را به او تجویز نموده، تا در سایه عمل به آن بتواند به طور معجزه آسا دردهای 
روحی و باطنی خود را درمان کند، و از این طریق یک زندگی شیرین و لّذت 

بخشی را در این دنیا تجربه نماید.
آن نسخه شفابخش که همچون آبی بر آتش، می تواند شعله های آتش درون 

را خاموش نماید، عمل بسیار ارزشمند تهّجد و شب زنده داری است.
یگانه معبود حقیقی عالم در کالم زیبا و نورانی خویش خطاب به رسول گرامی 

ًما  َمَقا ّبَُك  َر َيْبَعثََك  َن  أ َعَسٰى  لََّك   ً فَِل َنا ِبِه  ْد  ّجَ فََتَ لّلَْيِل  ا ِمَن  »َو فرماید:  می  اسالم 
» ا  دً ْحُمو ّمَ

و پاسی از شب را بیدار باش و تهّجد و عبادت کن، و این وظیفه ای افزون برای 
توست، باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود و پسندیده برانگیزد.

آنچه در توضیح سخن گهربار خالق متعال می توان گفت آن است که: اگر چه 
خطاب این آیه متوّجه پیامبر گرامی اسالمs است اما این امر بدین معنا نیست 
که نماز شب یک عمل اختصاصی برای شخص پیامبر عزیز اسالم است، به 
گونه ای که سایرین نسبت به این عمل نورانی دستور و 
سفارشی نداشته باشند، زیرا مطابق آیات دیگر 

نیز  و  کریم  قرآن 

روایات معتبر، شب زنده داری و خواندن نماز شب یکی از صفات نیکو و مثبت 
تشویق  و  ترغیب  بیانگر  خود  این  که  است،  آمده  حساب  به  حقیقی  مومنین 
اهتمام  این کردار شایسته  به  با ذوق و شوق نسبت  تا همگان  عمومی است 

ورزیده و از تعلّل و سستی در این باره به طور جّد پرهیز کنند.
به عنـــوان  نمونه در سوره مبارکه فرقان وقتی سخن از بندگان خاص خداوند 
به میان می آید خالق متعال شب زنده داری و نماز شب را یکی از ویژگی های 

ًما ِقَيا َو ا  ًد ُسّجَ ْم  ِ ِبّ
َ

لِر َن  َيِبيتُو يَن  ِ ّلَ ا َو آنها برشمرده و در این  باره می فرماید:  
آنها کسانی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می کنند.

از میان روایات نیز می توان به این روایت اشاره نمود که در آن پیامبر گرامی 
اسالمs می فرماید: »خیرکم من اطاب الکالم و اطعم الطعام و صلى باللیل 

و الناس نیام«
سیر  را  گرسنگان  مودبند،  گفتن  سخن  در  که  هستند  کسانی  شما  بهترین 

می کنند، و در شب در آن هنگام که مردم خوابند نماز می خوانند.
یا در روایت دیگری امام صادق )علیه السالم( در یک کالم زیبا و دلنشین می 
فرماید: »ثالثة هن فخر المومن و زینة فى الدنیا و اآلخرة، الصالة فى آخر اللیل 

و یأسه مما فى ایدى الناس و ولیة المام من آل محمد«
سه چیز است که افتخار مومن و زینت او در دنیا و آخرت است: نماز در آخر 
شب، و بی اعتنایی به آنچه در دست مردم است، و والیت امام از اهل بیت 

. sپیامبر
بنابراین شب زنده داری و نماز شب یکی از برترین اعمال نیک و شایسته است 
که همگان نسبت به آن ترغیب و تشویق شده اند، حال که چنین است همه 
باید بکوشیم که سفارش الهی را نصب العین خود نموده و با تأسی به انبیای 
الهی و باألخص رسول گرامی اسالمs و خاندان پاک و مطّهر ایشان کمر 
هّمت را محکم کنیم، و با پشت پا زدن به سستی و تنبلی، سحرگاهان دل و 
جان از بستر گرم و نرم بریده، و به جای سر به بالش گذاشتن، سر بر مهر بندگی 
نهاده، و پاسی از شب را به محفل اُنس و دلدادگی به خالق هستی که معشوق 

حقیقی ما به شمار می آید- اختصاص دهیم.

نماز شب روزی را زیاد می کند
نکته بسیار مهم پیرامون نماز شب و شب زنده داری، توّجه به آثار و برکات 
بسیار سودمندی است که بر این عمل ارزشمند مترتب می شود، که 
هر یک به نوبه خود می تواند ارزشی فوق حّد تصّور را برای ما 
به همرا ه داشته باشد. که ما در ادامه به ذکر یکی از آنها می 
قطره  بتوانیم  ناتوان خویش  قلم  با  آنکه  امید  به  پردازیم 
ای از دریای آثار و فواید بیشمار نماز شب را  در قالب 

سخن به تصویر بکشیم.

و افزایش روزیرابطه قوی
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بر اساس روایات معتبر یکی از مهمترین آثار سودمند نماز 
روزی  و  رزق  زمینه  در  که  است  وسعتی  و  گشایش  شب 
برای انسان حاصل می شود و ما در اینجا به ذکر پاره ای 

از آنها می پردازیم.
در روایتی ششمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت امام 

صادق 8 در این باره فرموده است: »َصاَلُة اللَّْیِل َتْجِلُب الرِّْزق«

 نماز شب روزی را جلب می کند 
و قرض را ادا می کند

در روایتی دیگر از آن حضرت چنین می خوانیم که حضرت فرمود: »ُتِدرُّ الرِّْزَق 
َو تـَْقِضی الدَّْین«

پرسش مهّمی که پیرامون کالم زیبای امام صادق 8 مطرح می شود این 
است که چگونه نماز شب باعث گشایش و وسعت رزق و روزی می شود؟! چه 
توان  بگونه ای که می  دارد  نماز شب و گشایش روزی وجود  ارتباطی میان 
بوسیله آن دری تازه و نو از رزق و روزی را به روی خود گشوده و از انواع نعمت 

های الهی بهره مند شد؟!
آنچه در پاسخ به این پرسش مهّم و اساسی می توان گفت آن است که: مطابق 
بر سر  مانع  بزرگترین  دارد،  روزی وجود  و  رزق  زمینه  در  فراوانی که  روایات 
راه نزول برکات مادی و معنوی از ناحیه حضرت حق، ارتکاب گناه و اقدام به 
این گناه است که میان ما و خداوند مهربان فاصله  ناشایست است.  کارهای 
بسیار  بر صفحه دل، سّدی  تاریکی  و  پرده ظلمت  افکندن  با  و  نموده،  ایجاد 

عظیم را بر سر راه خوشبختی و سعادت انسان قرار می دهد.
دارد،  تنگاتنگی میان گناه و کم شدن روزی وجود  نزدیک و  ارتباط  بنابراین 
حال اگر انسان در اثر غفلت و فراموشی یاد خدا در دام گناه و معصیت گرفتار 
شد باید مانع ایجاد شده را از سر راه بردارد تا در نتیجه بتواند مرغ دل را به 
آسمان رحمت الهی پرواز داده و از سرچشمه فیض جوشان خالق هستی کام 

وجود خود را سیراب نماید.
و  مناسب  بسیار  های  راه  مانع  این  برداشتن  برای  ما  دینی  های  آموزه  در 
کارآمدی وجود دارد که در این میان می توان به نقش مهّم و تأثیرگذار نماز 

شب اشاره نمود.
 َ

ْ
ِهب

ْ
يُذ ِت  َحَسنَا

ْ
ل ا ّنَ  ِإ شریفه  آیه  این  ذیل  در  صادق8  امام  روایتی  در 

همانا نیکی ها بدی ها را از بین می برد. می فرماید: »َصاَلُة اللَّْیِل  ِت:  ِيَّئا لّسَ ا
َتْذَهُب ِبُذنُوِب النَـَّهار«

 نماز شب گناهان روز انه را از بين می برد
با توّجه به فرمایش امام صادق8 می توان گفت: نماز شب همچون باران 
با  و  نموده  پاک  باطن  مملکت  از  را  گناه  تاریک  های  لکه  تواند  می  رحمت 
و  پاکی  عطر  با  را  قلب  خانه  معنوی  اقدام  این 

پیراستگی عطر آگین نماید.

را  این حقیقت  نورانی خویش  در کالم  خالق هستی 
أَْهَل  أََنّ  لَْو  َو  که:»  کند  می  بیان  صورت   این  به 
ماِء  الَسّ ِمَن  بََرکاٍت  َعلَْیِهْم  لََفَتْحنا  اتََّقْوا  َو  آَمُنوا  الُْقری  

َو اأْلَْرِض«
آبادیها زندگی می کنند  و اگر مردمی که در شهرها و 
ایمان آورده و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را بر 

آنها می گشاییم.

کالس نماز شب را پایين نياوریم
نکته بسیار مهّم در مورد نماز شب آن است که اگر چه خداوند مهربان بنده 
سحرخیز و شب زنده دار خویش را از رزق و روزی مادی و دنیوی بی نصیب 
نمی گذارد، اما این نکته را نباید نادیده گرفت که، بزرگترین هدیه ای که از 
جانب خداوند به بنده می رسد، رزق معنوی است. رزقی که به وسیله آن، محفل 
اُنس و دوستی با خالق هستی برقرار شده، و بند بند وجود آدمی را به دریای 
محّبت الهی پیوند می زند و دریای بیکرانی که کویر جان انسان را از آب زالل 

خود براحتی  سیراب می سازد.
بنابراین به نماز شب نباید صرفًا نگاه مادی داشت، و کالس آن را در این حّد 
پایین آورد که به وسیله آن از خالق متعال، خانه  وسیع، ماشین گرانقیمت، پول 
است  نابودی  و  زوال  معرض  در  را که همگی  دنیوی  امور  سایر   و  هنگفت، 
مطالبه نماییم، چرا که چنین نگرشی نسبت به نماز شب، یک نگاه سطحی و 
بچه گانه است، که به هیچ وجه در شأن این عمل ارزشمند ملکوتی نمی باشد.

در حقیقت کسی که توفیق نماز شب را پیدا کرده، از ناحیه خداوند بی همتا 
باالترین رزق را دریافت نموده است، رزقی که هیچ یک از امور مادی و دنیوی، 
توانایی برابری با آن را ندارد، که اگر ما در این باره به کلمات حضرات معصومین 
این حقیقت خواهیم  )صلوات اهلل علیهم اجمعین( مراجعه نماییم به خوبی به 

رسید.
ارزش نماز شب به اندازه ای است که عزیز ترین شخصیت عالم وجود رسول 
گرامی اسالمs به آن اهتمام ویژه داشته و در مقام ارزش گذاری پیرامون 
نـَْیا َو َما ِفیَها« نماز شب می فرماید: »الرَّْکَعَتاِن ِفی َجْوِف اللَّْیِل َأَحبُّ ِإَلیَّ ِمَن الدُّ
دو رکعت از نماز شب که در دل شب خوانده می شود نزد من از دنیا و تمام آنچه 

در آن است محبوب تر می باشد.
چنان چه مالحظه فرمودید: شّدت عالقه رسول خدا به نماز شب در حّدی است 
که اگر تمام دنیا را هم به او بدهند حاضر نمی شود حتی دو رکعت از آن را از 

دست بدهد.
آن پیامبر رحمت با اینکه می داند امیرالمومنین علی 8 هیچ گاه نماز شبش 
را ترک نمی کند، اما با این وجود به دلیل اهمیت واالی نماز شب در یکی از 
وصّیت های خویش خطاب به امیرالمومنین این چنین سفارش می کند که: »و 

علیک بصالة اللیل، و علیک بصالة اللیل، و علیک بصالة اللیل«
بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب بر تو باد به نماز شب!

15

http://www.etrat.ca/subscribe


www.etrat.ca/subscribe :عترت | شماره دهم | صفر 1436 عضویت رایگان

کاروان عشق
چند سالی است به همت انجمن عزای حسین، در اولین روز یکشنبه 

راهپیمایی کم  پلیس یک  و  ونکوور  با همکاری شهرداری  ماه محرم  در 
 Hossein“ نظیر در مرکز شهر ونکوور برگزار می شود. این روز به عنوان

Day” یا "روز حسین"  نام گذاری شده است. این راهپیمایی از فاصله 
بین کتابخانه مرکزی ونکوور تا ساختمان آرت گالری )که مرکز اجتماعات 
و تظاهرات و سخنرانی های عمومی در ونکوور می باشد( صورت میگیرد. 
آرت  مقابل  در  مختلف  موضوعات  با  زیادی  تجمعات  حال  به  تا  شاید 
از  ساعته   1 راهپیمایی  این  بدانید  است  جالب  اما  باشید،  دیده  گالری 
کتابخانه تا آرت گالری در خیابانهای اصلی ونکوور با همراهی پلیس در 

نوع خود بی نظیر است و هر ساله به عظمت آن افزوده می شود.

هر ساله در پایان راهپیمایی و بعد از استقرار در مقابل آرت 
گالری، سخنرانان شیعه، اهل سنت و یک کشیش کانادایی از 
جاودانگی حرکت امام حسین8 سخن می گویند که مجددا 
باعث توقف تعدادی از عابران و نظاره کردن آنان به این جمعیت 

و تابلوها می گردد. 
تصاویری از این راهپیمایی را مشاهده می نمایید.

  www.facebook.com/WhoIsHussain
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پرسش:  \

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تشيّع  جهان  اعالی  مرجع  محضر 
سيستانی  العظمی  اهلل  آیت  حضرت 
اربعين  با  همزمان  كه  ما  ظلّه(.  )دام 
كربال  رهسپار  )ع(  سيدالشهداء 
پاداش  و  افزونتر  بهره  برای  هستيم، 
غفلت  آن  از  بدانچه  آگاهی  و  بيشتر 
پدرانه  رهنمودهای  به  نياز  ورزیم،  می 
ميرود  انتظار  داریم.  عالی  حضرت 
اقشار  همه  ها  راهنمایی  این  كه 
الدعاء. ونسألكم  گيرد.  فرا  را   جامعه 

جمعی از مؤمنان
پاسخ: بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب  \

وآله  محمد  سیدنا  علی  والسالم  والصالة  العالمین 
الطاهرین

شایسته است مؤمنانی که خداوند توفیق شرکت در 
این زیارت شریف را به ایشان عنایت فرموده، توجه 
بندگان  میان  از  تعالی  و  تبارک  خدای  که  نمایند 
خویش، پیامبران و اوصیایی را برگزیده تا پیشوا و 
حّجت مردمان باشند و مردم از رهگذر تعالیم ایشان 
خداوند  کنند.  تبعیت  اعمالشان  از  و  یابند  هدایت 
مؤمنان را از آن رو به زیارت مشاهد متبرکه ایشان 
و  بماند  جادوانه  یادشان  که  است  نموده  تشویق 
جایگاهشان اعتال یابد، و چون آن بزرگواران نمونه 
و  او  راه  در  جهاد  و  سبحان  خدای  بندگی  اعالی 
فداکاری برای دین استوارش بودهاند، این امر سبب 
او  آموزه ها و احکام  آوردن خدای متعال و  یاد  به 

برای مردم باشد.
بنابراین، از لوازم این زیارت آن است که زائر عالوه 
در  حسین8  امام  های  فشانی  جان  یادآوری  بر 
راه خداوند متعال، تعالیم دین حنیف از جمله نماز، 
قوانین  و  ادب  و  بردباری  حجاب، اصالح، گذشت، 
آمد و شد و دیگر مفاهیم پسندیده را رعایت نماید 
تا زیارتش گامی در مسیر تربیت نفس برای پذیرش 
این امور و تثبیت آثار آن تا زیارتهای بعدی باشد. 
چنین است که شرکت در این مراسم به منزله حضور 

در مجالس تعلیم و تربیت امام 8 خواهد شد.
گو این که ما محضر اهل بیت8 را درک نکرده 
فرا  خودشان  حضور  از  را  ایشان  آموزههای  تا  ایم 
بگیریم و به دست آن بزرگواران تربیت شویم، ولی 
حفظ  برایمان  را  آنها  رفتار  و  تعالیم  متعال  خداوند 
کرده و ما را به زیارت آستان ایشان ترغیب فرموده، 
و همان  ما شوند،  برای  ممتاز  هایی  نمونه  آنان  تا 

بزرگواران  آن  با  که  را  ایشان  معاصران  که  گونه 
زیسته اند، به محک امتحان کشیده، خواسته است تا 
میزان صداقت ما را در آرزوی زیستن در کنار آنان و 
پاسخگویی به آموزه ها و اندرزهایشان بیازماید. پس 
باید مراقب باشیم که مبادا آرزوی ما در زمینه درک 
محضر آن بزرگان صادقانه نباشد، و باید بدانیم که 
اگر مطابق خواسته ایشان رفتار کنیم، امید میرود که 
با یارانشان محشور شویم. زیرا از امیر مؤمنان8 
»امروز  فرمود:  جمل  جنگ  در  که  است  روایت 
کسانی با ما همراه شدهاند که هنوز در صلب پدران 
ورِحمهای مادرانشان هستند«. بنابراین، بر هر یک 
از ما که آرزویی صادقانه داشته باشد، عمل به تعالیم 
و تبعیت از ایشان، و پرورش با روش تربیتی و بهره 
مندی از آداب آنان دشوار نیست. خدا را خدا را در 
نماز! که نماز، آن گونه که در حدیث شریف آمده، 
ستون دین ومعراج مؤمنان است و اگر پذیرفته شود 
سایر اعمال پذیرفته است و اگر مقبول نیفتد دیگر 
اعمال مردود خواهد شد. سزاوار است که مؤمن به 
ادای نماز در اول وقت پایبند باشد؛ چرا که محبوب 
ترین بندگان در نزد خدا کسی است که به فراخوان 
که  نیست  شایسته  و  دهد،  سریعتر  پاسخی  نماز 
مؤمن در اول وقت نماز، به عبادت دیگری بپردازد. 
زیرا نماز برترین طاعت ها است. از اهل بیت 8 
را  نماز  به کسی که  ما  روایت است که: »شفاعت 
سبک شمارد، نخواهد رسید« و پیرامون توجه خاص 
امام حسین8 به نماز در روز عاشوا نقل شده است 
که آن حضرت به کسی که زمان فرا رسیدن اول 
یاد  به  را  »نماز  فرمود:  شد،  آور  یاد  را  نماز  وقت 
آوردی، خداوند تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد« و 
پس از این سخن، زیر بارانی از تیر، به نماز ایستاد.

خدا را خدا را در اخالص! که ارزش وبرکت عمل 
متعال  خداوند  برای  او  اخالص  میزان  به  انسان 
است؛ زیرا خداوند جز آن عملی را که خالص برای 
او و پاک از نّیت غیر باشد، نمی پذیرد. از پیامبر اکرم 
از  روایت است که هنگام مهاجرت مسلمانان   s
مکه به مدینه فرمود: »هر که برای خدا ورسولش 
هجرت کند، هجرتش به سوی او خواهد بود، و هر 
که برای بهره مندی از دنیا هجرت نماید، سوی دنیا 
مهاجرت کرده است. خداوند به میزان اخالص در 
عمل، پاداش آن را چندان فزونی دهد که تا هفتصد 
برابر شود و خدا برای هر کس که بخواهد، پاداش 

مضاعف منظور فرماید«.
پس بر زائران است که در مسیر خویش، ذکر خدای 
متعال را بسیار بگویند و در هر گام و هر عمل خود 
اخالص را در نظر داشته باشند و بدانند که خداوند 
نعمتی همتای اخالِص در عقیده و گفتار و  متعال 
رفتار را به کسی عنایت نفرموده است وعمل تهی از 

اخالص با پایان 
دنیوی  زندگی 
شود،  می  تمام 
که  حالی  در 
مخلصانه،  عمل 
دنیا  این  در  هم 
از  پس  هم  و 
و  جاودان  آن، 
خواهد  مبارک 

ماند.
از  که  وحجاب!  پوشش  رعایت  در  را  خدا  را  خدا 
مهم ترین چیزهایی است که اهل بیت8 حتی 
در سخت ترین شرایط کربال به آن توجه داشته و 
اندازه  به  ایشان  بودهاند.  آن  الگوی  واالترین  خود 
آزاری که از هتک حرمت خود دیدند، از هیچ رفتار 
ویژه  به  و  زائران  بر همه  لذا  نشدند.  آزرده  دشمن 
در  را  عفاف  شرایط  که  است  فرض  زائر  بانوان  بر 
از  و  نموده  حفظ  خود  وظاهر  پوشش  نوع  و  رفتار 
هر چه این امر را خدشه دار می کند )مانند پوشیدن 
از  استفاده  و  زشت  واختالطهای  تنگ  های  لباس 
زیور آالت ناروا( بپرهیزند، بلکه سزاوار است که به 
منظور منّزه نگه داشتن این مراسم مقّدس از شائبه 
های ناپسند، تا حد امکان، باالترین مراتب عفاف را 

رعایت نمایند.
دنیا  در  که  داریم  مسألت  متعال  خداوند  درگاه  از 
بیت  اهل  و   sمصطفی پیامبر  مقام  آخرت،  و 
مطهرش8 را به برکت فداکاری هایی که در راه 
او به عمل آوردند و برای هدایت خلقش کوشیدند، 
برگزیدگان  بر  که  گونه  همان  و  بخشد  فزونی 
ابراهیم  خاندان  و  ابراهیم  بر  خصوص  به  پیشین، 

درود فرستاده است، درود خود بر ایشان را بیفزاید.
از خداوند متعال همچنین مسألت داریم که به زیارت 
زائران حضرت اباعبد اهلل الحسین 8 برکت دهد 
بندگان صالح  بهترین نحوی که عمل  به  را  آن  و 
و  مسیر  در  تا  فرماید،  قبول  پذیرد،  می  را  خویش 
زندگانی  ایام  باقی  در  و  زیارت  این  در  خود  سیره 
الگویی برای دیگران شوند و آنان را به سبب والیت 
اهل بیت پیامبر 8و پیروی از سیره و تبلیغ رسالت 

ایشان پاداش خیر عطا کند.
باشد که در روز قیامت که هر یک از مردم با امام 
بیت8  اهل  با  ایشان  میشود،  خوانده  خویش 
به شهادت  راه  این  در  خوانده شوند، و کسانی که 
می رسند، به دلیل جانبازی هایی که به عمل آورده 
و ستم و آزاری که به خاطر محبت ایشان به جان 
خریدهاند، با حسین 8 و یارانش محشور شوند؛ 

انه سمیع مجیب.
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و  نبوت  امامت را در ردیف توحيد،  چرا متكلمان شيعه 
معاد قرار داده اند؟

عالمان شیعه، از دیرباز، پنج اصل را به عنوان اصول اعتقادات 
عدل،  توحید،  از  است  عبارت  که  کرده اند  معرفی  شیعه، 

و  امامت  نبوت، 
معاد.

معمول  طور  به 
که  می شود  گفته 
شده  یاد  اصل  پنج 
اصول دین و سایر 
فروع  از  مسایل 

شمار  به  دین 
می آید که در 

آن  پی 

ممکن 
این  است 

آید  پیش  پرسش 
از  مقصود  اگر  که 
اصولی  دین،  اصول 
و  ایمان  که  است 
شرط  بدان،  اعتقاد 
است،  بودن  مسلمان 
بیش  نمی توان  پس 
و  توحید  اصل  دو  از 

نبوت را اصول دین دانست، 
به شمار  بدان شرط مسلمانی  اقرار  که  ـ  مفاد شهادتین  زیرا 

می آید ـ چیزی افزون بر این دو اصل نیست در حالی که باید به 
دیگر صفات الهی همچون قدرت، حکمت، حیات و... نیز ایمان داشت.

حقیقت این است که اصول پنجگانه یاد شده از آن جهت به عنوان اصول مذهب 
انتخاب شده که از سویی بیانگر اصولی باشد که از نظر اسالم، باید بدان اعتقاد و 

ایمان داشت و از سوی دیگر، معّرف و مشخص کننده شاخصه های مکتب 
باشد. بنابراین، سه اصل توحید، نبوت و معاد، جزو اهداف اسالم است 
و اصل عدل، معرف مکتب تشیع و ویژه آن است. اصل عدل، 
اصل  با  یعنی  نیست،  اسالم  ایمانی  هدف های  جزو  گرچه 
قدرت  و  حیات  علم، 
هیچ  حق،  حضرت 
ندارد،  تفاوتی  گونه 
اصولی  جزو  ولی 
دیدگاه  که  است 
تشیع  مذهب  خاص 
اسالم  به  نسبت  را 

نشان می دهد.
اصل امامت نیز 
دیدگاه  از 

شیعه، 
هر  دارای 
است،  جنبه  دو 
داخل  هم  یعنی 
است  ایمانی  حوزه 
و  معّرف  هم  و 
مذهب  مشخص 
به  است،  تشیع 
افزون  دیگر  عبارت 
و  اعتقاد  که  آن  بر 
الزم  بدان  ایمان 

است، معرف و مشخص کنند شاخصه مذهب است.
البته ممکن است برخی بگویند: ایمان به فرشتگان نیز به نص 
قرآن، الزم و ضروری است، پس چرا به عنوان اصل ششم از آن یاد نشده 
است؟ که در پاسخ باید گفت اصول ایمانی فوق، جزو اصول و هدف های 
اسالم است، یعنی: پیامبر اکرم s مردم را به ایمان به آنها دعوت کرده است. به 

چـرا   امامــت
 جـزء اصـول دين است؟
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بیان 
  s پیامبر  رسالت  دیگر 

به  ایمان  اما  بوده است. و  این اصول  به  ایمان  برای  مقدمه ای 
اهداف  جزو  روزه  و  نماز  مثل  دین  همه ضروریات  به  ایمان  نیز  و  فرشتگان 
رسالت نیست، بلکه الزمه رسالت است و به عبارت دیگر باید گفت: اعتقاد به 

این امور، از لوازم ایمان به نبوت است و نه از اصول و اهداف آن.
به طور خالصه می توان گفت سبب اصلی این که در مذهب تشیع، عدل از 
اصول دین شمرده شده، این است که، اختالف شدیدی بین دیدگاه مذهب در 
با هم  امامت همراه  و  به عدل  اعتقاد  که  گونه ای  به  دارد  مسأله عدل وجود 
عالمت تشیع و عدم اعتقاد به عدل ـ به معنایی که مورد بحث است ـ نشانه 
اشاعره شمرده می شود. به همین سبب از دیرباز گفته شده است اصول دین 
اسالم سه اصل است و اصول مذهب شیعه عالوه بر سه اصل یاد شده شامل 

اصل عدل و اصل امامت نیز می شود.
که  چنان  اند  شمرده  دین  اصول  از  را  عدل  معتزله،  سنت،  اهل  میان  در 
العدِل و  ُمون اصحاَب  ُیَسّ و  »الُْمعتِزلُة  نویسد:  شهرستانی در ملل و نحل می 
ُبوَن بالقدریِة و العدلیة« )معتزله که اصحاب عدل و توحید نامیده  التوحیِد و ُیلََقّ

می شوند به قدریه و عدلیه معروف شده اند.(
از اصول دین به شمار نمی آورند، چنانکه شرح  امامت، را  اما اشاعره، عدل و 
مواقف می نویسد: »االمامُة لیسْت ِمْن اُصول الدیاناِت و العقائِد خالِفًا للشیعِة بْل 
ِهی )عندنا ِمن الُفروِع(« )امامت از اصول دین و اعتقادات نیست بر خالف آنچه 

شیعه بدان معتقد است. بلکه امامت نزد ما از فروع دین به شمار می آید..
پس اصول دین، از دیدگاه شیعه پنج اصل است، ولی شیعیان هر چند عقیده 
دیگر مذاهب را در مسئله امامت و عدل نمي پذیرند، چون تمام فرق مسلمین 
اما  نگاه مي کنند،  آنان  به  برادر اسالمی  را، مسلمان مي دانند و همچون یک 
اصول پنج گانه دین را به دو بخش تقسیم کرده سه اصل نخستین )توحید، 
نبوت و معاد( را، اصول دین که انکار آنها موجب خروج از دین مي گردد و اعتقاد 
اّما این که گاهی به  به امامت و مسأله عدل الهی را اصول مذهب مي دانند. 
صورت جداگانه و مستقل از آنها نام برده مي شود، نه برای کم اهمیت بودن 
یا کم توجهی به آن دو اصل است بلکه دالیل اعتقادی، اجتماعی و تاریخی 

خاصی دارد. 
براي توضیح بیشتر مطلب فوق و مطالبی را که در پرسش آمده، در سه بخش 

زیر پی مي گیریم:
الف ـ چرا عدل جزء اصول دین شمرده شده است؟ �

عدل یکی از صفات فعل خداست، با این وجود از نظر عدلیه )امامیه و معتزله( 
اصول دین بوده و به چند دلیل در ردیف توحید قرار گرفته است.

مبحث عدل، در حل بسیاری از بحث های کالمی، نقش دارد و قسمت  �

زیادی 
این  بر  مذاهب«  و  »عقاید  علم  مباحث  از 
اصل استوار است. دیگر این که عدل و حکمت الهی پایه بسیاری از عقاید 
»عدلیه« را تشکیل مي دهند و همه مردم با مسایل آن درگیر هستند. از 
این جهت شایسته است که به صورت اصلی مستقل مورد بحث قرار گیرد. 

اختالفی که از نخستین روزهای تدوین علم کالم، میان مسلمانان پیرامون  �
عدل الهی پدید آمد و گروهی به شدت آن را انکار کردند، سبب شد که 
گروه »عدلیه« عدل الهی را شعار مکتب خویش قرار دهند و از این راه 
از منکران لزوم عدل خدا، فاصله بگیرند.)راه خداشناسی و شناخت صفات 
او، آیت اهلّل جعفر سبحانی، ص 494، مکتب االسالم / عدل الهی، شهید 

مطهری، ص 62، انتشارات صدرا.(
ب ـ چرا امامت جزو اصول دین است؟  �

به اعتقاد شیعه منصب امامت، الهی است و باید از طرف خدای متعال به کسانی 
که صالحیت و شرایط آن را دارند داده شود. شرایط دوگانه، »علم خدادادی و 
عصمت« که در امام شرط است، از شرایطی است که جز خداوند از آن آگاهی 
ندارد، بنابر این تعیین چنین فردی مثل خود پیامبرs تنها به دست خداست، 

از این جهت امامت یک اصل بنیادی دینی است نه فرعی. 
ج ـ آیا در اصول دین تقليد پذیرفتنی است یا خير؟ �

قرآن کریم، ایمان را برپایه تعقل و تفکر گذاشته است. قرآن همواره مي خواهد 
که مردم از اندیشه ها به ایمان برسند. از این رو در آنچه باید مؤمن و معتقد بود 
و آن را شناخت، »تعبد« را کافی نمي داند. اصول دین نیز جزء معارف نظری 
اسالم بوده و در آن اعتقاد و یقین شرط است )آشنایی با علوم اسالمی، ج 2، 
شهید مطهری، ص 18، انتشارات صدرا.( به همین جهت است که مراجع، برخی 

تقلید را به طور مطلق و برخی تقلید ظنی را در اصول دین جایز ندانسته اند. 
عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد و نمي تواند در اصول دین 

تقلید نماید. 
اما دراین که آیا پذیرش اصول دین از دیگران تقلید است یا خیر؟ گفتنی است: 
از پدر، مادر، دبیران، مربیان، علما و... یک امر طبیعی  آموختن مسایل دینی 
است. این آموختن تقلید نیست، بلکه نوعی انتقال معلومات و آگاهی دینی و 
مذهبی است، حتی در مواردی این کار ضروری مي شود زیرا نسل جدید، در 
ابتدای آشنا شدن با عقاید و معارف دینی، با شیوه و روش استدالل آشنا نیستند 

و این افراد مي توانند با استدالل مناسب آنها را آشنا کنند.
در  مي آید  به دست  دیگران  گفته  از  که  را  یقین  نوع  این  نیز  عظام  مراجع   

مسلمان بودن کافی مي دانند.
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بسمه تعالی شأنه
تصرف  حق  داشتن  تشریعی،  والیت   .1
مانند  آنها،  اداره  و  مردم  امورات  در  است 
امور  اداره  برای  قيّم  نصب  بر  فقيه  والیت 
ایتام و نصب متولی برای اوقافی كه متولی 
ندارد و غير ذلک. و گاهی والیت تشریعی 
حق تصدی قانون گذاری را گویند، چنان كه 
به  و  قائلند.  بزرگانشان  حق  در  سنّی ها 
تكتّف  برایشان  كه  است  مناسبت  همين 
در نماز و نافلۀ ضحی و غير آنها را تشریع 

كرده اند.
2. والیت تكوینيه، یک قسمی از آن عبارت 
به  نسبت  بودن  فيض  مجرای  از  است 
انبيا و اوصيا  الجمله، كه عموم  كائنات فی 

داشته اند.
كليه  والیت  از  است  عبارت  دیگر  قسم  و 
است  بودن  فيض  مجرای  كه  تكوینيه، 
حق  در  كه  امكان،  عالم  جميع  به  نسبت 
پيغمبر اكرمs و ائمه اطهارj ثابت شده.

و دليل آن عبارت است از گفته خود صاحبان 
از حد تواتر به ما رسيده  والیت، كه بيش 
است و دروغ و جزاف نفرموده اند؛ زیرا آن 

ق می باشند. بزرگواران، صادق و مصَدّ

و این دليل بر هر كس كه به كتب احادیث 
 jاطهار ائمه  و  اكرم  پيغمبر  از  معتبره 
ادله  بر  عالوه  است،  روشن  نماید  مراجعه 
عقليه غير قابل رّد كه در جای خود مذكور 
است. و انكار این مقام، نقص است از نظر 

مذهب جعفری.
غائی  علت  چنان كه  بزرگواران،  این   .3
آنها  وجود  برای  عالم  و  می باشند  عالم 
نيز  فيض  مجرای  و  واسطه  شده،  آفریده 
می باشند كه فيض  وجود از آنان مرور كرده 
و به اذن خدا به دیگران می رسد. و این را 
اصطالحاً »فاعل مابه الوجود« می گویند،  و 
به  كه  است  الوجود«  منه  ما  »فاعل  از  غير 
معنی آفریننده و وجود دهنده است، كه جز 
خدای متعال آفریننده ای نيست، و آفرینش 

منحصر به ذات مقدس پروردگار است.
و به جهت مثال برای واسطه بودن، آفتاب 
است نسبت به نشو و نمای اجسام، كه ما 
به الوجود در این مرحله است و آفریننده و 

وجود دهنده، خدا است و بس.
كه  دادن  وجود  و  آفریدن  در  الحاصل 
منحصر به خدای متعال می باشد، هيچ كس 
خود  از  چيزی  كسی  زیرا  ندارد؛  شركت 

ندارد و موجودیت هر چيز، بدون استثنا از 
خداست و بس.

نورانيت  مقام  حسب  به   jاطهار ائمه  و 
شان، به اذن خدا و اراده خدا واسطه فيض 
می باشند؛ و كمال قرب و رفعت مقامشان 
به همين جهت است كه خودشان بالواسطه 
فيض می گيرند و دیگران به جهت نداشتن 

این استعداد، نياز به واسطه دارند.
در خاتمه دو مطلب گفته می شود:

اوالً، اینكه انسان نبایستی به هر موهوماتی 
گوش دهد و عقيده مند شود. خداوند متعال 
می فرماید: وال تقف ما ليس لک به علم ان 
السمع و البصر و الفؤاد كل اولئک كان عنه 

مسئوال.
ثانياً، مسلمانان با همدیگر معاشرت داشته 
از هوا و هوس  باشند؛ و در گفت و شنود، 
بپرهيزند؛  و غرض نفسانی نداشته باشند؛ 
و به وحدت كلمه اهميت بدهند كه خداوند 
اهلل  بحبل  اعتصموا  و  فرماید:  می  متعال 
جميعا و ال تفرقوا. پس نبایستی با دستور 
قرآنی مخالفت نمود.                                                              

 والتأیيد منه سبحانه و تعالی

در کتابخانة آستانة مقدسة حضرت فاطمه معصومه 
به  که  دارد  وجود  مکاتبات  مجموعه  یک   h
می شود.  نگاهداری  خطی  بخش  در   950 شماره 
این مجموعه حاصل زحمات یکی از دبیران فاضل 
الدین  نام سید اشرف  به  و پرکار قم در دهة 50 
بها  مطالعه  به  بسیار  که  است  طالقانی  کیایی 
می داده، آنگاه یافته های خود را که بیشتر پیرامون 
امامت بوده اند از عالمان و مراجع تقلید آن روزگار 

می پرسیده است.
به  گاه  است،  طوالنی  غالبًا  که  پرسش ها  متن 
شکل نقل یک بخش چند صفحه ای از یک کتاب، 
گاهی تلخیص بخشی از یک کتاب، گاهی مشتمل 
بر نقد و بررسی یک کتاب، و گاه مجموعه ای از 

عناوین در یک مبحث است.
این پرسش ها  آنها در پاسخ  عالمانی که دستخط 
حضرات  مانند  هستند  بزرگانی  است،  موجود 
ابوالقاسم  سید  گلپایگانی،  رضا  محمد  سید  آیات: 
خویی، شیخ رضا مدنی کاشانی، سید شهاب الدین 
محمد  سید  میالنی،  هادی  محمد  سید  مرعشی، 
حسین طباطبایی، سید عبدالحسین دستغیب، میرزا 

محمد باقر آشتیانی و میرزا خلیل کمره ای.
ذیال نمونه ای از این دستخط ها آورده می شود:

بارة  در  میالنی  هادی  محمد  سید  اهلل  آیة  بیان 
والیت تشریعی و والیت تکوینی.

26 جمادی اأُلولی 1390

 محمد هادی الحسینی المیالنی  
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شام تان را زود بخورید! �
در  غذا  خوردن  نتیجه  در  که  معده ای  سوزش 
آرام شما در  مانع خواب  باشد،  پایانی شب  ساعات 
افرادی  از  دسته  آن  جزو  می شود.اگر  شب  طول 
اندام  هستید که اخبار مربوط به سالمت و تناسب 
را پیگیری می کنند، حتمًا تاکنون بارها از پزشکان و 
متخصصان تغذیه شنیده اید که باید شام را پیش از 

ساعت 7 شب خورد.  
به دالیل گوناگون از جمله ترافیک یا سایر مشغله ها، 
به  نمی کنیم،  رعایت  را  قانون  این  ما  اکثر  معمواًل 
راستی فواید خوردن شام در ساعات اولیه شب، به 

جز تناسب اندام و کاهش وزن چیست؟
اگر شما در طول روز وعده ای را حذف کرده باشید 
یا خوردن شام را به تأخیر اندازید، برای سیر شدن 
خود حجم بیشتری غذا می خورید و در نتیجه کالری 
بیشتری دریافت می کنید. همه این موارد زمانی که 
با حذف وعده بعدی - یعنی وعده صبحانه - همراه 
هورمون  به  شما  بدن  عکس العمل  به  منجر  شود، 
افزایش  آن  نتیجه  که  می شود  ترشح شده  انسولین 
ذخیره های چربی در بدن و اضافه  وزن خواهد بود.  

کاهش سوزش معده �
 سوزش معده یا قلب نوعی حس گرفتگی در سینه، 
است  ممکن  که  است  سینه  قفسه  پشت  درست 
گفته  به  شود.  بدتر  کشیدن  دراز  یا  شدن  خم  با 
متخصصان، یکی از راه های جلوگیری از ایجاد این 
سوزش، پرهیز از خوردن وعده های غذایی حجیم و 
است. خوردن شام  پایانی شب  در ساعات  پرچرب 
در ساعات اولیه شب به دستگاه گوارش شما زمان 
افزایش  خطر  و  می دهد  را  غذا  هضم  برای  کافی 
میزان  به  را  مری  به  اسید  برگشت  و  معده  اسید 

قابل توجهی کاهش می دهد.
این واقعه که متخصصان آن را با عنوان رفالکس 
و  معده  سوزش  با  معمواًل  می شناسند،  معده  اسید 
قلب همراه است. دراز کشیدن پس از خوردن غذا 
به  بیشتر می کند.  را  اسید  برگشت  و  سوزش معده 
بین  زمانی  فاصله  ساعت  چند  وجود  دلیل  همین 
کاهش  در  می تواند  کشیدن  دراز  و  غذا  خوردن 

سوزش معده بسیار موثر باشد.

خوابی آرام تر �
خوردن  نتیجه  در  که  معده ای  سوزش 

آرام  مانع خواب  باشد،  پایانی شب  در ساعات  غذا 
شما در طول شب می شود. دل درد نیز یکی دیگر 
فردی  برای  خواب  هنگام  که  است  مشکالتی  از 
که دیروقت شام خود را میل کرده است به وجود 

می آید.
مصرف بیش از حد مایعاتی مانند آب، نوشابه، شیر 
باعث می شود  مانند سوپ  یا حتی غذاهای آب دار 
برای  بار  چندین  شب  طول  در  شوید  مجبور  شما 
خالی کردن مثانه خود از خواب بیدار شوید، اما توجه 
داشته باشید که رفتن به رختخواب با معده خالی و 
نمی شود  توصیه  هیـــچ وجــه  به  نیز  با گرسنگی 
نوبه خود در خواب  به  نیز می تواند  این موضوع  و 
متخصصان  دلیل  همین  به  کند.  ایجاد  اختالل 
توصیه می کنند افراد قبل از خواب یک میان وعده 

کم حجم و سبک مصرف کنند.
 انرژی بيشتر �

شروع روز با یک صبحانه خوب و کامل و خوردن 
وعده های مقوی در طول روز نه تنها میزان انرژی 
شما را افزایش می دهد، بلکه عملکرد مغز و اعصاب 
انداختن  تعویق  به  اما  می بخشد،  بهبود  نیز  را 
کاهش  را  شما  انرژی  تنها  نه  غذایی  وعده های 
شما  خون  قند  آمدن  پایین  باعث  بلکه  می دهد، 

نیز می شود و احساس خستگی و کسلی را برای 
برای  می کند.  ایجاد  شما 

پیشگیری، 
سعی 
کنید 

را  خود  میان وعده های  و  اصلی  وعده های 
به موقع و منظم مصرف کنید.

یکی دیگر از دالیل افزایش انرژی ناشی از خوردن 
شام در ساعات اولیه شب، آرامش بیشتری است که 
آرام شب  خواب  می کند.  تجربه  خواب  هنگام  فرد 
قبل، باعث افزایش انرژی در روز بعد شده و انگیزه 

فرد برای ورزش و کنترل وزن بیشتر می شود. 
چند راهکار برای کاهش میل به 

خوردن در ساعات پایانی شب
دم نوش های گیاهی بنوشید. اگر دوست دارید  �

در  گذار  و  یا گشت  تلویزیون  تماشای  هنگام 
اینترنت یک چیزی بخورید، دم نوش گیاهی 
دهانتان  اصطالح  به  هم  کار  این  با  بنوشید. 
مشغول است، هم کالری اضافی وارد بدن خود 
نمی کنید و هم از خواص متعدد دمنوش های 

گیاهی بهره مند می شوید.
حتی  � و  کنید  تعیین  زمان  شام  صرف  برای 

مثاًل  تا  کنید  کوک  را  خود  ساعت  می توانید 
شما  به  شب   7 ساعت  از  قبل  ساعت  یک 

یادآوری کند. 
برنامه غذایی خانواده را در صورت لزوم تغییر  �

کاری  دلیل مشغله  به  باشد  دهید. شاید الزم 
ساعت  و  نوع  برای  قبل  از  خانواده،  اعضای 

شام برنامه ریزی کنید.

از امشب شامم را زودتر ميخورم
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“ How many 
a day do we 

open our eyes, and 
send greetings on our 
blessed 12th Imam 
(a)? How many a 
day do we thank 
Allah (swt) for never 
leaving us without 
a guide? How many 
a moment in our 
week do we step back 
and wonder what 
life would be like 
without the concept of 
I m a m a ? 

Imam al-Ridha (a) 
said, ‘Verily Imama is the reins of religion, the ruling 
system of the Muslims, the prosperity for the world and 
an honour for the believers”.  With the mounting rise 
in pressures against Shias globally, and growing efforts 
to frame Shia doctrine and history in a particularly 
negative manner, calls to action, the need for a revival 
of understanding the concept of Imama, in the twenty 
first century. 

As a growing global community, the Shia world pays great 
tribute to the Imams of the Ahlulbayt (a) throughout the 
year by celebrating their births, commemorating their 
deaths, studying their teachings and trying to emulate 
their lives. However, a precursor to carrying out any of 
these acts of devotions with sincerity, requires a true 
understanding of the concept of Imama. By extension, 
a true understanding of the concept of Imama is 
dependent on the degree to which their teachings, which 
are the teachings of the Prophet (s) and the Holy Quran, 
are respected and obeyed. Therefore, the first logical 
step in the pursuit of understanding Imama follows the 
enactment of teachings that we are aware of, followed 
by further pursuit and critical analysis of the knowledge 
disseminated by them, and preserved by our respected 
ulama over the centuries. 

This concept of embodying the teachings of the Ahlulbayt 
(a), was first introduced by Prophet Muhammad (s), in 
a tradition called ‘The Tradition of the Two Weighty 
Things (al-Thaqalayn)’, wherein he says to the Muslim 
nation of the time and for all nations to come, “Verily I 
leave behind among you the two weighty things, which 
as long as you continue to adhere to, you will never go 

astray after me, and one of which is greater than the 
other. The Book of Allah is the rope stretched from the 
heavens to the earth, and my progeny, my household. 
Behold, verily they will never separate from each other 
until they meet me at the Heavenly Waters”.   

The second logical step, after acknowledging that the 
first is to gain an understanding of the teachings of our 
Imams followed by embodying the teachings we are 
aware of, is to gain an appreciation of our the Imam of 
our time, Imam Mahdi (a). There is no question that 
the world we live in, is made possible by the presence of 
Imam Mahdi (a). In fact, Imam al-Baqir (a) said, ‘If the 
Imam was to ever be removed from the earth even for an 
instant, the whole earth would tremble its inhabitants 
the way the ocean trembles with those who are on it”.  
While the belief in Imama and the divinely instilled 
authority of the 12 Imams (a) is uncontested, at least 
within the Shia world, a true appreciation of their role in 
preserving Islam, in its truest essence, over 1400 years, 
has yet to be appreciated unconditionally.

Our allegiances to the Imams have proven over time, 
to be conditioned against how many times our wants 
and wishes are responded to, how many knots in our 
problems are untied, how many dreams we have about 
them, and how easy we may find following them is for us 
in different circumstances. 

This conditional approach to belief in the concept of 
Imama runs directly in contravention with how the 
Imams themselves lived their life and believed in the 
message of Allah (s) unconditionally. They did so despite 
the oppression they faced, the extreme difficulties they 
endured and the challenges they encountered as a result 
of dedicating their lives to preserving Allah (s)’s message 
and the teachings of the Holy Prophet (s). According to 
Imam al-Ridha (a), “The believer is not a believer until 
he possesses three qualities: practice [characteristics] of 
his Lord, the practice of his Prophet (s), and the practice 
of his guardian [Imam] (a). As for the practice of his 
Lord, it is to conceal secrets; the practice of his Prophet 
(s) is amicableness towards people, and the practice of 
his guardian (a) is patience in both times of ease and 
difficulty.   

Perhaps then, a true revival of the esteemed position of 
Imams calls first, for a re-thinking of who a true believer 
is, and what qualities they personify. Perhaps then, we 
can call ourselves followers of the Ahlulbayt (a). And 
perhaps only then, we may be accepted as unconditional 
believers.

A Revival of the Concept of Imama
How our Imams (a) Kept Islam Alive 

  Laya Behbahani
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I leave for you two precious things, the Book of God, and my Family

The Enlighteners of Guidance

Prophet Mohammad s
He whoever has a pure intention, 
will be forgiven for all of his sins 
by the first drop of his sacrifice's 
(animal) blood.

(Da'aem Al-Islam, Vol. 1, P. 148)

Issue 10

  

Imamah is of the Principles of 
Faith (Usul al-Din).As the verse 
4:165 of Quran expresses the 
necessity to the appointment of the 
prophets; so after the demise of 
the prophet who will play the role 
of the prophet; till the people have 

not any plea against Allah. 

So the same logic that necessitated 
the assignment of prophets also is 
applied for Imamah. That is Allah 
Must assign someone similar to 
prophet in his attributes and Ismah 

as his successor to guide the people 
without any deviation in religion. 

No age can be without an Imam 
and finally Imam knows everything 
which is needed for human being 
to get to the truth and goal.


