ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

آیهی امامت حضرت ابراهیم

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

و دوازده نکته در زمینهی امامت

کلیدواژهها :آیهی121سورهیبقره،امامتیکبحثقرآنی،رهبری،خالفت،امامتتمؤتلیّتی ی ر
رابطهباجامعه،نتازمر مبهامامت،جعلاّهی،امامتیکجریتا مؤت رر،خت نبتوی بتهیتمربتر
اسالم

،امامتیکمقامموهب یِاّهی،امامتیکعهدیمنصباّهتی،امامتتتنهتابتهمعصتوم

میرسد،اس ررارامامت رذریییهیمعصومحضر ابراهت
ریتری،ام حانا اّهی،ذبحاسراعتل

،اباعبداهلل

،نبوی ابراهت

 رجتوانییامامتت

ذبحعظت ،امامتیکمقتامحقتقتیاّهتی،

مقامامامتمه ترازمقامنبوی .
سورهی بقره کهمربوط به ماجرای امامتحضر ابراهت
آیهی   121

است  ،ر بحث امامت ،آیهی

قال َو
ك للنّاس اماماً َ
اهيم َربُّه ب َكلمات فَاَتَ َّمه َّن َ
قال انی جاعل َ
بؤتارعجتبیاست؛آیهایناستَ :و اذ ابْ تَلى ابْر َ
هنگامی که ابراهت

ين 1:
م ْن ذريَّتی َ
قال ال يَنال َع ْهدی الظّالم َ
به یایا بر  ،خدا به ابراهت
آنها را  

را یریر گارشبا ام حاناتی آزمو  ،یس

فرمو  :هرآینه من تورابرای مر م،امامقرار ا م .ابراهت

ه به خدا عرض کر  :آیا ازنؤلی ذریییهی من ه امام قرار می هی؟ خدا به ابراهت
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فرمو  :عهد

یرسد.این آیه بؤتار عجتب است؛نکا بؤتار زیا ی  ربحثامامت ار کهمن
منبهظاّرا نر 
نحوهیاس ن اجمطاّبازآیهنتزخوب قتکنتد :
نک هبهنک هاشارهمیکن .به 
بهنامامامتاس بر هشدهاست؛یسامامتچتزینتؤتکهشتعتا 
نکتهی اوّل :رقرآ ازمقامی 
یبر  .
بهنامامامت،اس م 
بهصراحتازمقامی 
ازخو شا  رآیر هیبهاسالمافزی هباشند.قرآ  
نکتهی دوم :مرکن است بگویند بله  ،ر قرآ مقام امامت هؤت؛ یّی امامت یک مقام معنوی است؛
مثلمقامتقوا،مقامصبر،مقامایرا .اینغترازآ مقامرهبریییتشواییاستکهشرابرایامامها
قائلتد؛اینمعنای یگری ار .یاسخشچتؤت؟قرآ فرمو :منتورابرایمر مامامقرار ا م؛یس
امامتمؤلیّتی ی ررابطهباجامعهاست؛یکامرمعنویِ رینیمثلتقوا،ایرا ،صبر،توکل،تفویض
یتؤلت نتؤت.
یزند .اگر مر م به امام
نکتهی سوم :خدا حکت است؛ از خدای حکت  ،کار ّمو ی بتهو ه سر نر 
ن کر
نتازمند نباشند ،امام تعتت 

برای مر م ،کار ّمو ی بتهو ه میشو ؛ ی از خدا ه که کار ّمو ی

ی هد که مر م نتازمند به
یزند؛ حاال که خدا برای مر م امام تعتتن کر ه ،این نشا م 
بتهو ه سر نر 
امام هؤ ند.خدا به حضر ابراهت

فرمو  :من تو را برای مر م امام قرار  ا م .اگر مر م به امام

یآمد کار ّمو کند .یس سومتن نک ه این است که مر م نتازمند به امام
نتاز نداش ند که خدا نر 
هؤ ند.
نکتهی چهارم :خدا به ابراهت

نگفت شرا ران خابا بتش رین رأی راآیر های [ی رن تجه]

به ستگرف ی[ی رن تجه]امامشدی؛کؤیبهاس توحک صا ر
امامشدی؛کو تاکر ی،قدر را 
ك للنّاس اماماً :منکهخداهؤ  ،تو را برای مر م ،امام قرار  ا م .از
کر ،امام شدی؛ گفت :انی جاعل َ
اینجا چه چتزی میشو فهرتد؟ اینکه راهِامامشد این استکهخداکؤی راامامکند؛راه یگری
2

برای امام شد یجو ندار  .هرجا قرآ ِکری   ،ر رابطه با امامت ی خالفت بحث کر ه ،از یاژهی
« َجعْ ْل» ،یعنی تعتتن کر
آ م

اس فا ه کر ه ی فاعلش ه خو ِ خداست  .ر ماجرای خلقت حضر 

راجعبه
فرمو  :انی جاعل فی ْاالَ ْرض َخلي َفةً 2 :منکهخدا هؤ   ،ر زمتن خلتفه قرار  ا م؛  

حضر  ایی

ْناك َخلي َفةً فی ْاالَ ْرض 3:ماکهخداهؤ ت ،تو را  ر ریی زمتن
 ،قرآ فرمو  :انّا َج َعل َ

يتاء
قام َّ
خلتفه قرار  ا ی ؛ یا فرمو َ  :و َج َعلْناه ْم اَئ َّم ًة يَ ْهدو َن باَ ْمرنا َو اَ ْو َح ْينا ال َْيه ْم ف ْع َل الْ َخ ْيرات َو ا َ
الصالة َو ا َ
َّ
ين1:ماکهخداهؤ ت ،آنهاراامامقرار ا ی ؛یا َو َج َعلْنا م ْن ه ْم اَئ َّم ًة يَ ْهدو َن باَ ْمرنا ل َّما
الزكاة َو كانوا لَنا عابد َ
صبَ روا َو كانوا بآياتنا يوقنو َن 5.هرجا بحث امامت ی خالفت است ،از یاژهی  َجعْ ْل ،یعنی تعتتن کر 
َ
یشو به  ست آیر ،
اس فا ه شده ی فاعلش ه خداست .یس چهارمتن نک های که از این آیه م 
یتواندکؤیراامام
چتؤت؟اینکهتنهاراهِامامشد ،ایناستکهخداکؤیراامامکند.نهسقتفهم 
یتواند کؤی را
نفرهی عرر م 
شش 
کند؛ نه یصتیت ابوبکر میتواند کؤی را امام کند؛ نه ان خابِ شورای  
امامشد ،ایناستکهخداکؤیراامامکند.
امامکند؛تنهاراهِ 
نکتهی پنجم :خدا به حضر ابراهت
یتوانؤت  ر ذهن ابراهت
م

فرمو :من تو را برای مر م امام قرار  ا م .اینجا  ی سلال

بتاید؛ سلال اییل :آیا یدیدهی امامت ،یک یدیدهی مور ی ی اتفاقی

است؟یعنیقبلازمنِابراهت ،امامییجو نداشت،بعدازمن ه قرار نتؤت که امامی باشد؛ یخدا
نگونه است؟ یا امامت یک جریا ِ مؤ رر است؛ یعنی
یکباره تصرت گرفت یک امام تعتتن کند؛آیا ای 
قبلازمنِابراهت ،امامانیبو ند،بعدازمنه خواهندبو ؟حاالاگرجوابسلالاییل،اینمتشدکه
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ختر ،امامت ،مؤ رر است؛ یتش از تو بو ند ،بعد از تو ه خواهند بو ؛  یمتن سلال میتوانؤت  ر
ذهنحضر ابراهت

بهیجو بتاید:حاالکهقراراستبعدازمنامامانیباشند،ازنؤلمنهؤ ند

نرییرسد که آیا اصالً بعد از من قرار
سلالاییلرا 

یا کؤا  یگری هؤ ند؟ امیا حضر ابراهت

امامهایبعداز من،ازذریییهیمنهؤ ند؟
یری ؛ مییرسد 
است امامیباشد.یکبارهسراغسلال یمم 
یشو فهرتد؟اینکهجوابسلالاییلبرایابراهت
ازاینچهم 

ریشنبو ؛یعنیابراهت

بهطور


مؤل می انؤتکهامامتیکجریا ِمؤ رراستیبعدازایامامانیخواهندبو ؛ تنها چتزی که
برای ایشا ابهام  اشت ،این بو که امامانی که قرار است باشند ،آیا از نؤل منِ ابراهت هؤ ند یا
کؤا  یگری هؤ ند؟ یس ینجرتن نک های که از آیه میشو فهرتد ،چه چتزی است؟ اس ررارِ
امامت از  ید حضر ابراهت

 .حال ،اگر کؤی به شرا گفت حضر ابراهت

ختال میکر 

امامت مؤ رر است؛ امیا مرکن است اش باه کر ه باشد؛ یاسخش چتؤت؟ این است که ابراهت



یتمربرایّواّعزمخداستیمعصوماست؛چو معصوماستییکیازابعا عصرتانبتاء

،عصرت

عقتدهی باطلی  اش ه باشد؛ یس اگر ابراهت



مع قد

ر اع قا ا است ،محال است ابراهت

استامامتمؤ رراست،اینعقتده،یقتناًعقتدهی رس یاست.
نکتهی ششم :فرضکنتدابراهت

نهیتمربربو ،نه ایّواّعزمبو ینهمعصوم؛یکانؤا معروّی

امامهایبعد
بهاش باهختالکر هبو بعدازایقراراستامامیجو  اش هباشد؛ازخدایرستد:آیا 
بو ؛ 
از من ،از نؤلِ من هؤ ند؟ خدا رجواب،باید ابراهت

یآیر یمیگفت این
را ازاش باهبتری م 

یکنی ابراهت ؟ اصالًقرار نتؤت امامی بعدازتوباشد! یعنی اگرابراهت
چه سلاّی است کهتوم 
بهاش باه تصویر کر ه بو که امامت مؤ رر است ،خدا باید  ر یاسخ ،ابراهت




را از اش باه بتری 

یگفتاصالًقرارنتؤت[بعدازتو]امامیباشد،کهبخواهدازنؤلِتویاکسِ یگریباشد؛
یآیر یم 
م
نریگوید اصالً قرار نتؤت امامی یجو  اش ه

یبتنتد ،خدا  ر یاسخ ابراهت
امیا هرا طور که م 
1

باشد،تواش باهاً ختال کر های کهامامت،مؤ رراست .ازاینکه خدا ریاسخ ،اس ررار امامترا نفی
یشو فهرتدکهخداه بهطورضِرنی،اس ررارامامتراتأیتدکر هاست.یسششرتننک ه،
نکر ،م 
تأیتداس ررارامامتتوسیطخداست.
نکتهی هفتم  :ی نوع مقام یجو  ار ؛ یک مقامِ اک ؤابیِ بشری ،یک مقامِ موهب یِ اّهی .مقام
انشکدهی یزشکی

اک ؤابی بشری ،مثل مقام یزشک است .شرا اگربخواهتد یزشک شوید ،باید به
مرتبهی علریِ یک یزشک برستد .یس  ر مقاما اک ؤابی بشری،
بریید ی  رس بخوانتد ی به  
یرساند؛امیا رمقاما موهب یاّهیمثلیتمربریچطور؟
«شخص»باتالش،خو شرابهآ مقامم 
یرسد؛
یآیدبهشخصم 
رسخواند مثالًیتمربرشو ؟ختر! ریاقع«،آ مقام»م 
کؤیمیتواندبا 
مقامهایاک ؤابیبشری«،شخص»باتالش،خو شرابهآ 
یرسد .ر 
یآیدبهشخصم 
مقامنبوی م 
یرسد.
یآید به شخص م 
مقامهای موهب یِ اّهی« ،آ مقام» از جانب خدا م 
یرساند؛ امیا  ر  
مقام م 
حال  ،ر این آیه ،ابراهت

یرسد؟ خدا نگفت انؤا های ظاّ به
یرستد آیا امامت به ذریییهی من م 

یرسند ،معنتش این بو که «انؤا ها»
یرسند .اگر گف ه بو انؤا های ظاّ به امامت نر 
امامت نر 
بایدبهامامتبرسند؛یعنیامامتمقامِبشریاستکهبشربایدتالشکندیخو شرابهآ برساند؛
یشو فهرتد که امامت است
یرسد.از اینجا م 
امیا جور  یگری گفت؛ فرمو  :مقام امامت به ظاّرا نر 
که باید به شخص برسد؛ یعنی امامت یک مقام اّهی است؛ مقامی نتؤت که بشر با تالش ،خو ش را
ين:عهدمنبه
بهآ برساند؛مقامیاستکهآ مقامبایدبهشخصبرسد؛فرمو :ال يَنال َع ْهدی الظّالم َ
یرسند؛ که به این مَعنی باشد که باید انؤا ها تالش
یرسد؛ نگفت ظاّرا به عهدِ من نر 
ظاّرا نر 
کنند کهخو شا را به آ برسانند.یس نک هی هف این است که امامت یک مقام موهب ی اّهی
استکهبایدبهشخصبرسد.
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نکتهی هشتم :خدا به ابراهت

فرمو  :منتوراامامقرار ا م .ابراهت

یرستدآیابهنؤلمن

ين؛
ه امامت میرسد؟ خدا بهجای اینکه بگوید اليَنال ا ْال َ
ين فرمو  :ال يَنال َع ْهدی الظّالم َ
مامة الظّالم َ
بهجای امامت از تعبتر «عهد من» اس فا ه کر ؛ یس امامت یک عهد اّهی است؛ یک منصب اّهی

است؛یکمقاماّهیاست؛مثلیتمربری.
یرسد .ظاّرا چه کؤانی هؤ ند؟ ظل  ر قرآ  ،کاربر های
نکتهی نهم :فرمو امامت به ظاّرا نر 
م عدی ی  ار ؛ یکی ظل اع قا ی است .ظل اع قا ی چتؤت؟ ظل بهخداست که هرا شرک است.
قرآ فرمو  :ا َّن الش ْر َك لَظلْم َعظيم  6.یم،ظل اج راعیاست .ظل اج راعیچتؤت؟ظل ِبهمر م ی
َّ
اس 7:کؤانیکه بهمر مس میکنند .سوم،ظل شخصی؛
س رگری؛قرآ فرمو  :اَلذ َ
ين يَظْلمو َن النّ َ
سنا8:خدایامابهخویش نس کر ی  .
یعنیظل بهخویش ن؛گناه!مثالًقرآ فرمو َ :ربَّنا ظَلَ ْمنا اَنْ ف َ
اگر عرر انؤا ها را به  ی بخش تقؤت کنت  ،گذش ه تا حال ،ی آینده تا یایا عرر ،عقالً میتوا 
اشخاصراازنظرارتکابظل  رطولعررشا بهچهارگریهتقؤت کر  :
گریهاییل ،کؤانیهؤ ندکهازاییلعررشا ظاّ بو هاند؛یعنیمشرک،س رگریگناهکاربو هاندی
تاآخرعررشا ه ،هرتنراهراا امهمی هند .گریه  یم ،انؤا هایی هؤ ندکه اییل عررشا خوب
گناهیتشهیظاّ 
بو هاند؛موحیدیعا لییاکبو هاند؛امیاازامریزمنحرفشدهاند؛مشرکیس رگری 
شدهاند .گریه سوم ،برعکس گریه  یم هؤ ند؛ از اییل عررشا تا امریز ظاّ بو هاند؛ یعنی مشرک ی
یاکدامن هؤ ند .گریه

س رگر ی گناهیتشه؛ امیااز امریز توبه کر ند یتا آخر عررشا موحید ی عا ل ی 
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چهارم ،انؤا هایی هؤ ندکه از اییل عررشا آّو هی به ظل نشدهاند؛ تا آخر عررشا ه نخواهند
رهی اییل عرر
شد .عقالً گریه ینجری قابل تصویر نتؤت؛ یا کل عررظاّ  ،یا کل عررغترظاّ  ،یا نت 
رهیآخرعررظاّ  .
ظاّ ییانت 
ذریییهی حضر ابراهت

ه کهیرستدخدایاازنؤلمنکؤیرااماممیکنی ،ازاینچهارگریه

نریتوانندخارجباشند.اگرازاین


یگریهاشخاصیدر ذرّ یّهی حضرت ابراهیم

یجو  اش هباشند،که

بارْكنا َعلَْيه َو َعلى ا ْسحا َق َو م ْن ذريَّتهما م ْحسن َو ظالم لنَ ْفسه مبين 9اگرازگریه
یجو  ارند؛قرآ فرمو َ :و َ
اییلی یم رذریییهیحضر ابراهت

ّحظهایکهقراراست
،کؤانیباشند،یعنیکؤانیکهازآ  

گناهیتشه هؤ ند؛ آیا برای حضر 
امام شوند تاآخر عررشا ظاّ  ،یعنی مشرک ،س رگر ی فاسق ی  
ابراهت

بتیرست ،س رگر ی
،یتمربرایّواّعزمِ خدا ،این نک ه ریشن نتؤت که یک انؤا مشرکِ  

آّو هیبهگناه،صالحتیترهبری ینتوحتدیعداّتیتقواراندار ؟ابراهت

کههتچ،یکبچیهی

یتواند رهبر  ین توحتد باشد.یس اگر از گریه اییل ی  یم جزء
ی اند یک مشرک نر 
بؤ انی ه م 
ذریییهیحضر ابراهت

کؤیباشد،حضر ابراهت

ّذااین یگریه رسلالابراهت
یس ،از نظر ابراهت

می اندکهاینهابه ر امامتنریخورند؛
 

ی انداصالًاینهابه ر امامتنریخورند.
،مدینظراینبو ند؛ایم 

به  ر امامت بخورند؟ کؤانی که
چه کؤانی از ذریییهی ای مرکن است  

یخواهند امام شوند تا آخر عررشا موحید ،عا ل ی از گناه
ّحظهای که م 
صرفنظر از گذش هشا  ،از  

یاکهؤ ند.یسیق یمیگوید َو م ْن ذريَّتی ،یعنیگریهسومیچهارم .

یتوانؤت بدهد .اگر بعد از اینکه ابراهت
خدا چند جواب م 

یرستدَ  :و م ْن ذريَّتی ،خدا گف ه بو بَلی:

بله؛ یعنی ه گریه سوم یه گریه چهارم که  ر ذهن ابراهت

امام شد  ارند.
 هؤ ند ،شانس  

بهطور مطلق گف ه بو ال ،یعنی نه گریه سوم ینه گریه چهارم که  ر ذهن ابراهت
اگر  
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هؤ ند،

بهطور
بهطور مطلق گفت بَلی که هر  ی شانس یتدا کنند ،نه  
هتچیک شانس امامت ندارند.امیا خدا نه  

مطلق گفت ال که هر  ی شانس را از  ست بدهند؛ چه فرمو ؟ گریه مور سلال ابراهت

رابه ی

یرسد .حالاگربخواهت گریه
گریهظاّرا یغترظاّرا تقؤت کر یگفت :عهد من به ظاّرا نر 
مور سلال ابراهت

راکهگریهسهیچهارهؤ ند ،بهظاّرا یغترظاّرا تقؤت کنت  ،گریه

چیقت رعررشا آّو هیبهظل 
ظاّرا کداممیتوانندباشند؟طبتع اًگریهسه؛چو گریهچهارهت 
نشدهاند؛ یّی گریه سوم  ر گذش هظل کر هاند؛مثل کؤی که  یریز آ م کش ه؛ یّو اآل کؤی را
یکند؛
نریکشد ،یّی میتوا به ای گفت قاتل  .ر گذش هی عررش ظل کر ه ،یّو اآل ظل نر 
سابقهیظاّ بو  ار .قطعاًبتنافرا مور سلالابراهت

من به ظاّرا نریرسد .افرا مور سلال ابراهت

ظاّرییجو  اشتکهخداگفتعهد

گریه سوم ی چهارم هؤ ند؛ گریه چهارم که

سوم
یرسد ،گریه  
چیقت آّو هی به ظل نشدهاند؛ یس گریهی که خدا گفت عهد من به آنها نر 
هت 
هؤ ند.بهاین ترتتب گریه سوم ه  ر یاسخ خدایند حذف شدند .چه گریهی ماند؟ گریه چهارم؛
یعنی گریهی که از اییل عرر تا آخر عرر ،نه آّو هی به شرک شدند ،نه آّو هی به س شدند ،نه
کوچکترین گناهی نکر ه ،یعنی معصوم.

کوچکترین گناهی کر ند .کؤی که  ر هرهی عررش 

یرسد .
بنابرایننک هینه ایناستکهامامتتنهابهمعصومم 
هرتنجایکیران زبازکن ؛عتبیندار ؛گرچهجزیبحثاس دالّترا نتؤت؛امیاعتبیندار کهاین

تذکررابده .ببتنتد!ابابکر،عرریعثرا حدیاکثرمقامیکهمیشو  ربتناینچهارگریهبرایشا 
تصویرکر ،کجاست؟گریهسوم.یعنیگرچهخو سنیهاه قائلنتؤ ندکهابوبکریعرریعثرا از
ترینگناهصمترهایه ازآنهاسرنز ی یگرمعصوم

ریزیکهمؤلرا شدندتاآخرعررشا ،کوچک
ایراجعبهعرریابوبکرندارند؛امیامافرضمیکنت ابوبکری

شدند؛خو سنیهاه یکچنتنعقتده
عرریعثرا ازّحظهایکهمؤلرا شدندتاآخرعررشا ،ح ییکگناهصمترهه ازآنهاسرنز .
اگرچنتنفرضیه بکنت ،حدیاکثرمیشوندجزیگریهسوم.یقتناًابوبکریعرریعثرا قبلازاسالم
8

ين .یس
بت یرس تدهاند؛ یس ظاّ بو هاند ی قرآ فرمو  :ال يَنال َع ْهدی الظّالم َ

ی یتمربر اسالم

امامتبهابوبکریعرریعثرا نریرسد؛چو آنهاجزیگریهسومهؤ ندیخدا ریاسخحضر 
ابراهت

گریهسومراه حذفکر 

نکتهی دهم  :حضر

ابراهت

ی هی؟ خدا فرمو  :از
گفت :آیا از ذریییهی من ه امام قرار م 

ظاّ هایشا نه!معنیآ چتؤت؟یعنیازغترظاّ هایشا بله!یعنیامامت رنؤلیذرییهیمعصومِ
حضر ابراهت

یکند .اّب ه این مطلبرا قرآ جای  یگری ه فرمو ه استَ  :و
اس ررار یتدا م 

َج َعلَها َكل َمةً باقيَةً فی َعقبه 10:امامترایکحقتقتماندگار رنؤلابراهت قرار ا ی ؛یّیازهرتن
آیهیمور بحثرا ه میشو فهرتد.آیهچهفرمو ؟حضر یرستد:آیاازذریییهیمنه [امام]قرار

ی هی؟ خدایندفرمو  :ازظاّ هایشا نه! یس ،از غترظاّ هایشا بله! یس امامت  ر ذریییهی معصومِ
م
حضر ابراهت

یکند.
اس رراریتدام 

یخواهت ببتنت حضر ابراهت
نکتهی یازدهم  :خوب قتکنتد!م 

چهزمانییتمربرشدیچه

یگوی ؛ازک ابتاریخیحدیثی...نقل
زمانیامامشد؛تانک هایراازآ اّهامبگتری .ازخو قرآ م 
یکن ؛اینصرفاًیکبحثقرآنیاست.خوب قتکنتد!قرآ کری سرگذشتحضر ابراهت
نر 
بخشهاییکهقرآ ازسرگذشتحضر ابراهت
را رآیا مخ لفینقلکر هاست.ازجرله 
کر ه ،این است که مر م مشرک زما حضر ابراهت


نقل

به ر
رسری  اش ند مثل رس ستز ه 

یز ندتابخ شا بازشو 
یرف ندیعلفگرهم 
یها؛یکریزبرایآش یباطبتعتازشهربتری م 
ایران 
ی....قرآ میفرماید:اینمر مسراغابراهت

یآیی
به راست.م 
آمدند؛گف ند:ابراهت !فر استز ه 

قال انی
با ه بریی علف گره بزنت که 
بختهایرا باز شو ؟ قرآ میفرماید :فَ نَظََر نَظ َْرًة فی النُّجوم؛ فَ َ
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َسقيم 11:ابراهت
ابراهت

نگاهی به س ارههای آسرا انداخت ی گفت حاّ خوش نتؤت؛ اّب ه مقصو 

بتیرس ی شرا،
ازاینکه گفتحاّ خوشنتؤت ،این بو کهازاین انحراف ی گرراهی ی  
میگویدحاّ خوشنتؤت،یعنیمثالًآنفوالنزا

ریحاًناراح ؛امیامر مختالکر نداینکهابراهت

گرف ه،سرما خور ه،حاّشخوشنتؤت .گف ند :خباگرحاّتخوشنتؤت ،عتبی ندار ،اس راحت
یریی بتری .فر اابراهت
کن!مافر ام 

هرهیمر م،شهرراتخلتهکر ند؛رف ند.
 رشهرماندی 

ها؛ترامبتهاراخر ی

یق ی شهرخاّی شد،ابراهت تبررابر اشت ،به ب کده آمد ی اف ا بهجا بت
خاکشتر کر ؛ غتر ازبتبزرگ .فَ َج َعلَه ْم جذاذاً االّ َكبيراً لَه ْم 12:حضر ابراهت
بتبزرگ،خُر ی خاکشتر کر ؛ بعد ه تبر را برگر

بتها را جز
رهی  
ه 

بت بزرگ انداخت ی بهخانهرفت ی گرفت

یرستها به شهر برگش ند ی برای نتایش به ب کده آمدند  ،یدند ای  ا ِ بتدا !

خوابتد .شب که  
بت
بتیرس ا ازمر مسلالکر ند:قالوا َم ْن فَ َع َل ه ذا بآل َهتنا13:
شدهاند.رؤسای 
خدایانشا خر یخاکشتر 
گف ندچهکؤیاینبالراسرخدایا ماآیر ه است؟ مر م چه جواب  ا ند؟خوب قتکنتد! قالوا
یگفت
یکر ؛ م 
بتهاصحبتم 
راجعبهاین  
َسم ْعنا فَ تًى يَذْكره ْم يقال لَه ابْراهيم 11:گف ندشنتدی جوانی  
اینهاخداییاقعینتؤت.گف ندبهآ جوا ابراهت گف همیشو .فَ تًى یعنیجوا .ازاینآیهمیشو 
فهرتد که ابراهت

 ر سن جوانی  ،عو توحتدی خو را آغاز کر ه بو ه است؛ یعنی اصالً

بتیرس ی آغاز شده بو ه
مبارزه با  

یتامبریش ه  رسن جوانیاعالم شده ی حرکت توحتدیش  ر 
یخواهت ببتنت ابراهت
است.یسابراهت جوا ،یتامبراست.حالم 
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 .11سورهی انبیاء ،آیهی .23

10

چهزمانیامامشد؟ 

یگوید:هنگامیکهابراهت
هرتنآیهیمور بحثم 
بهیایا بر ،بعدازآ ،خدابهابراهت
خداازابراهت

رایریر گارشباام حاناتیآزمو ،یسآنهارا

گفت:منتورابرایمر مامامقرار ا م.اینام حاناتیکه

ی انتد،حضر ابراهت
بهعرلآیر ،چهبو ؟هرا طورکهم 

ا ؛ مثل آ مقایم ی که  ر برابر نار نرری ی کر  .ابراهت
کر ند یسط کوهی از آتش ی ابراهت
ام حانا ابراهت

ام حانا زیا ی

را  ر منجنتقی گذاش ند ،یرتابش

یک ذریه تزّزل ی سؤ ی از خو نشا ندا ؛ این یکی از

بو  .ام حا  یگر ابراهت

این بو که خدا به ای  ر سن یتری ،از هرؤر

جوانش،هاجریؤری ا .معلوماستکهابراهت

اینیؤررا چقدر  یست ار !بعدخدا امرکر :

آبیعلف،
ی 
القها را با این نوزا  ،ببر به یک سرزمتن خشکِ ب 
ابراهت ! این هرؤر جوا مور ع 
رهایشا کن ی بتا! حضر ابراهت

ه گفت چش ! هاجر ی اسراعتل

را بر اشت ی بر به

سرزمتن عربؤ ا ی رهایشا کر  .بعده گفتَ :ربَّنا انی اَ ْس َك ْنت م ْن ذريَّتی بواد غَْير ذی َزْرع 15:خدایا!
آبیعلفرهاکر م .اینهاام حانا سخ یبو !
ریکسرزمتنبی 

منذرییهیخو مرابهفرما تو،
سالها بعد خدا به ابراهت
حضر ام حانا م عدی ی  ا ه است  .
حضر آ م

خانهی کعبهکه
گفت :ابراهت !  

ساخ هبو  ،راثرمریرزما ییرا شده ی فقط یایههایش باقی مانده است .به مکه

برگر -حاال آ بچیهی نوزا به نوجوا رعنایی تبدیل شده -ی به کرک اسراعتل  ،یتایی کعبه را
بازسازی کنتد .ابراهت

ه گفت :چش ! بازبهسرزمتن مکهآمدی چنا کهقرآ میگویدَ  :و ا ْذ

خانهی کعبه را از یایه باال آیر ند ی
يَ ْرفَع ابْراهيم الْ َقواع َد م َن الْبَ ْيت َو ا ْسماعيل 16،ابراهت ی اسراعتل  
یبارهساخ ند .
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آخرین ام حا حضر ابراهت
ابراهت
کنی .ابراهت

چه بو ؟ ماجرای ذبحِ اسراعتل! خدای م عال  ر عاّ رؤیا ،به

یحی کر کهباید اسراعتل ،این یؤر نوجوا رعنای خو را ر راهماسرببُری؛ قربانی
باز ه تؤلت مطلق فرما خدا! به سرزمتن مکه آمد  ،ست اسراعتل را گرفت ی به

ك فَانْظ ْر ماذا تَرى 17:من رعاّ رؤیا
سرزمتن مِنا آیر ؛ بعدگفت :یؤرم!انی اَرى فی ال َْمنام اَنی اَ ْذبَح َ
یکن ؛نظر چتؤت؟حاالعظرتاسراعتلِنوجوا راببتنتد!نهترستد،نه
یدمکه ارمتوراذبحم 
ّرزید ،نهز زیر گریه کهبابامنرا نکش،نهیابهفرارگذاشت؛گفت :يا اَبَت افْ َع ْل ما ت ْؤَمر َستَجدنی ا ْن
ين 18:ای یدر! آنچه مأمورییت یاف های ،عرلی کن! ا شاءاهلل مرا ه صابر ی شکتبا
شاء الل م َن ّ
الصابر َ
َ
خواهی  ید .حضر ابراهت

ه اسراعتل راخواباندریی زمتن یکار شراتتز کر یگذاشت

ْت
ص َّدق َ
رییحلقوماسراعتلیباترامقدر کشتد؛امیابهفرما خدااینکار نبرید.یتامآمدکه :قَ ْد َ
الرْؤيا 19:ایابراهت !تورؤیایخو
ُّ

راصا قانهعرلکر ی.قصدماایننبو کهاسراعتلکش هشو ؛

قصدمااین بو کهتوب وانی  ر راه خدا  ل از اسراعتل ببُری .بعد ه جبرائتل
بهشتآیر ی حضر ابراهت

گوسفندی رااز

بهجای اسراعتل ،آ گوسفندراذبحکر َ  :و فَ َديْناه بذبْح َعظيم.


20

یکنند  ،ریاقع ا امهی هرا سنت
اینکه سنت شدهکهحاجیها ریزعتد قربا  ،گوسفند قربانی م 
ابراهتری

یاییحال ،این گوسفند آمد ی ابراهت
است .عل 

آ را ذبح کر  .قرآ میفرمایدَ  :و

یشد اسراعتل رابا یک ذبح عظت جایگزین کر ی .اّب ه  ر اینجا نک هی
فَ َديْناه بذبْح َعظيم :قربان 
ّطتفی هؤت که برخی از عرفا ی مفؤیرین شتعه بهآ توجیهکر هاند؛ جاّب است؛ اخلیران زآ را

 .13سورهی صافّات ،آیهی .132
 .12سورهی صافّات ،آیهی .132
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میگویند خدای م عال به یک گوسفند نریگوید عظت ! خدا به عرش خو ش میگوید
بگوی ؛  
یگوید عظت ؛ 22بهیکگوسفندکهنریگوید عظت ! اینجا که گفتَ  :و فَ َديْناه
عظت ؛ 21به خو ش م 
یتواندآ ذبحعظت باشد.اینکهگفتخداذبحشد اسراعتلرابایکقربانی
بذبْح َعظيم،گوسفندنر 
عظت جایگزین کر  ،گوسفند قربانی عظت نتؤت .بعد از اینجا به ماجرای کربال من قل شدهاند؛
اباعبداهللاّحؤتن

گف هاند  :ریاقعآ ذبحعظت  ،فرزنداسراعتل ،

استکه ر راهخداذبحشدی

سرش را از بدنش جدا کر ند 23.این یک نک هی ّطتف تفؤتری است .حافظ ه قشنگ میگوید؛
یکند به [حضر ابراهت
خطاب م 

یگوید :غالم یتر ممان زمنمرنجای شتخ! ای شتخ! ای
] یم 

ابراهت ! ای یتامبر یتر! از من مرنج؛ یّیمن غالم حضر علی
حافظبهحضر علی

طورکهمی انتد،

هؤ ؛ –هرا 

بهجا آیر ! تویعده
یترمما میگوید -چرا؟چراکهیعده تو کر ی ی ای  

کر ی اسراعتل را قربانی کنی؛ یّی حؤتنِ علی

یاییحال،
سرش بریده ی از تن جدا شد .عل 

نک هیّطتفیبو ؛حتف آمدبرای ا نگوی  .

ب ال َْع ْرش ال َْعظيم :سورهی توبه ،آیهی .128
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َ .22و ال يَؤده ح ْفظهما َو ه َو ال َْعل ُّی ال َْعظيم :سورهی بقره ،آیهی .255
ش الَّذی اَنْ َزلَه َعلَْيه
قال َسم ْعت الرضا
ضل بْن شاذا َن َ
َ .20عن الْ َف ْ
يل الْ َك ْب َ
يَقول :ل َّما اََم َر الل َع َّز َو َج َّل ابْراه َ
يم اَ ْن يَذْبَ َح َمكا َن ابْنه ا ْسماع َ
َم ي ْؤَم ْر ب َذبْح الْ َك ْبش َمكانَه ليَ ْرج َع الى قَ لْبه ما يَ ْرجع الى قَ لْب الْوالد الَّذی يَذْبَح اَ َع َّز
يل بيَده َو اَنَّه ل ْ
تَ َمنّى ابْراهيم اَ ْن يَكو َن قَ ْد َذبَ َح ابْ نَه ا ْسماع َ
قال :يا
ك؟ فَ َ
ك اَ ْرفَ َع َد َرجات اَ ْهل الثَّواب َعلَى ال َْمصائب؛ فَاَ ْو َحى الل َع َّز َو َج َّل ال َْيه :يا ابْراهيم َم ْن اَ َح ُّ
ب َخلْقی ال َْي َ
ولْده َعلَْيه بيَده فَ يَ ْستَح َّق بذل َ
قال:
َی م ْن نَ ْفسی؛ َ
ك؟ َ
قال :بَ ْل ه َو اَ َح ُّ
ك م َح َّمد؛ فَاَ ْو َحى الل ال َْيه :اَ فَ ه َو اَ َح ُّ
ت َخلْقاً ه َو اَ َح ُّ
ك اَ ْم نَ ْفس َ
ب ال َْي َ
َی م ْن َحبيب َ
َرب ما َخلَ ْق َ
ب ال َّ
ب ال َّ
قال :يا َرب
طاعتی؟ َ
قال :بَ ْل َولَده؛ َ
ك اَ ْم َولَد َك؟ َ
فَ َولَده اَ َح ُّ
قال :فَ َذبْح َولَده ظلْماً َعلى اَيْديی اَ ْعدائه اَ ْو َجع ل َقلْب َ
ب ال َْي َ
ك اَ ْو َذبْح َولَد َك بيَد َك فی َ
قال :يا ابْراهيم فَا َّن طائ َفةً تَ ْزعم اَنَّها م ْن ا َّمة م َح َّمد َستَ ْقتل الْح َس ْي َن ابْ نَه م ْن بَ ْعده ظلْماً َو ع ْدواناً َكما
بَ ْل َذبْحه َعلى اَيْدی اَ ْعدائه اَ ْو َجع ل َقلْبی؛ َ

ك
ك َو تَ َو َّج َع قَ لْبه َو اَقْبَ َل يَ ْبكی؛ فَاَ ْو َحى الل َع َّز َو َج َّل :يا ابْراهيم قَ ْد فَ َديْت َج َز َع َ
ع ابْراهيم لذل َ
يذْبَح الْ َك ْبش َو يَ ْستَ ْوجبو َن بذل َ
ك َس َخطی؛ فَ َجز َ

ك قَ ْول الل َع َّز َو
َك اَ ْرفَ َع َد َرجات اَ ْهل الثَّواب َعلَى ال َْمصائب؛ َو ذل َ
ك َعلَى الْح َس ْين َو قَ ْتله َو اَ ْو َج ْبت ل َ
يل ل َْو َذبَ ْحتَه بيَد َك ب َج َزع َ
َعلَى ابْن َ
ك ا ْسماع َ
َج َّل « َو فَ َديْناه بذبْح َعظيم» :صدوق ،خصال ،ج  ،1ص 58؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،11ص  222و عروسیحویزی ،تفسیرنورالثقلین،
ج  ،1ص .103
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بنابراین ،آخرین ام حا حضر ابراهت

ماجرای ذبحاسراعتل

بو .یق ی این ام حانا ترام

میخواهت ببتنتد رزما ذبحِاسراعتل،سن
ك للنّاس اماماً.حاال 
شد :فَاَتَ َّمه َّن،خداچهگفت؟انی جاعل َ
ابراهت

یگتری  .حضر ابراهت
چقدربو  .بازازخو قرآ کرکم 

 رمقامسپاسگزاری از

َّ
حاق 21:حرد خداییراکه َعلَى الْكبَر ر
خدا م 
يل َو ا ْس َ
یگوید :اَل َ
ْح ْمد للّه الذی َو َه َ
ب لی َعلَى الْكبَر ا ْسماع َ
یشو فهرتد توّد اسراعتل ی اسحاق،
سن یتری ،اسراعتل ی اسحاق را به من موهبت کر  .از اینجا م 
ر سن یتری حضر ابراهت

بو ه است .حاال تازه اسراعتل

ذبحش یتش بتاید؛ یس  ر زما ذبح اسراعتل

 ،ابراهت

باید نوجوا شو تا ماجرای
کامالً کهنؤال ی یتر بو ه است.

ك للنّاس اماماً؛ امامه شد .
ابراهت ِیتر،ازجوانییتامبربو ؛حاالخدافرمو :انی جاعل َ
یگوید :ث َّم
قرآ  کری از  ی جریا مؤ رر رطولتاریخ نامبر ه است؛ یکی جریا نبوی است؛ م 
ی ریی فرس ا ی  .یس یک جریا مؤ رر  ر تاریخ،
اَ ْر َسلْنا رسلَنا تَ ْترا 25:مایتمربرانرا را م واتر ی ی 
سورهیبقره نشا 
جریا نبوی است.جریا مؤ رر یمچتؤت؟ نک هی ینج ی شش آیهی  121
ا ؛جریا امامت است .خوب  قت کنتد! یجریا مؤ رر رطولتاریخ  ار بهموازا ه جلو
یآید؛ یکی جریا ِ نبوی ی یگری جریا امامت؛یّی یکی ازاین  یجریا بهیتمربر اسالم
م



یشو .آ چتؤت؟جریا ِنبوی .یس یجریا مؤ رر اری ؛یکجریا نبوی :
یرسد،م وقفم 
کهم 
ث َّم اَ ْر َسلْنا رسلَنا تَ ْترا ،یک جریا امامتکه رهرا نک هی ینج یشش معلومشدکهمؤ رراست.
یآید .جریا ِ نبوی به یتمربر اسالم
این  ی جریا مؤ رر  ار م 

 .21سورهی ابراهیم ،آیهی .08
 .25سورهی مؤمنون ،آیهی .11

11

یشو ؛
یرسد ،خ م 
که م 

ين  26.رقرآ سخنازخ نبوی هؤت؛ امیاهتچجاسخناز
م
یفرمایدَ :و لك ْن َرس َ
ول الل َو خاتَ َم النَّبي َ
خ امامتنتؤت؛ قتکر ید؟نبوی بهیتمربراسالم

سورهی احزاب فرمو َ  :و
خ شد؛ ر  

چجای قرآ سخن از خ امامت نتؤت .بنابراین ،یسازیتامبر
ين؛ امیا هت 
لك ْن َرس َ
ول الل َو خاتَ َم النَّبي َ
  ،یگر یتامبری نداری ی نبوی خ شده است؛ امیا امامت مؤ رر است؛  ار ا امه یتدا

اسالم

یکند.میخواهت نک هییاز ه راازهرتنمطلبن تجهبگتری ؛خوب قتکنتد:
م
یتوانند  ر شخص یجو  اش ه باشند؛
بهتنهایی م 
نبوی ی امامت  ،ی مقام اّهی هؤ ند که هر یک  
یعنی این امکا یجو  ار که شخصی ،نبی باشد ی امام نباشد؛ مثل حضر ابراهت

 ر سن

جوانی که نبی بو ؛ یّی امام نبو .یا مرکناستشخصی ،امام باشد ی نبی نباشد؛ مثل اماما یس از
یتامبر اسالم

یتوانند توأماً  ر شخص یجو  اش ه
که نبی نتؤ ند .هرچنتن این  ی مقام م 

باشند؛ یعنی شخص هرزما  ،ه نبی باشد ،ه امام؛ مثل حضر ابراهت
نبیبو ه امامیمثلخو یتمربراسالم

 رسن یتری که ه 

کهازاییلبعث شا ،ه نبیبو ندیه امام.یساین

بهتنهایی  ر شخص
ه نک هی یاز ه  :نبوی ی امامت  ،ی مقام اّهی هؤ ند که ه میتوانند هریک  
یجو  اش هباشندیه میتوانندبهاتفاق،هر ی رشخصیجو  اش هباشند.
کهبهعنوا آخریننک هبگویت تابهنتیت یاز هامام یاز هنک هگف هباشت  ،این
نک هی  یاز ه  
است :ابراهت

یگتر ی رجوانییتامبراست؛امیابرایاینکه
 رسنجوانی،بارنبوی رابه یشم 

یگویدازسنجوانیتاسنیتریام حانا فرایانیراازسر
به یشبگتر ،قرآ م 
ب واندبارامامترا 
ك للنّاس اماماً .یس
گذراند؛ ییق یاینام حانا راباموفقتیتبهیایا بر ،خدابهایگفت :انی جاعل َ
ابراهت

بدی اینام حانا ،میتواندبارنبوی رابه یشبگتر ؛امیابرایاینکهب واندبارامامترا

.26سورهی احزاب ،آیهی .13
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دهتر شو ،
کورهی این هره ام حانا ی اب الئا  ،آبدی 
به  یش بگتر  ،باید از سن جوانی تا یتری  ،ر  
یشو فهرتد بار
می هد .از اینجا م 
تتر شو ؛ آ موقع ،خدا بار امامت را ریی  یشش قرار  
یرظرفتی 
یگتر ؛ امیا بار
به یش م 
یام حا   ،
امامت سنگتنتر از بارنبوی است؛ چو بار نبوی را ابراهت جوا  ،ب 
تترشو ؛آ موقع
دهترشو ،یرظرفتی 
کورهیبؤتاریازام حانا آبدی 
امامترانه؛بایدتاسنیتری ر 
نتر از مؤلیّتیت نبوی است .به
یگذار  .یس مؤلیّتیت امامت ،سنگت 
خدا بار امامت را ریی  یشش م 
بتا  یگر ،مقام امامت مه تر از مقام نبوی است .خو ِ ابراهت

را  ر سن یتری که نگاه کنتد،

شخصتی ش  ی بُعد  ار  :یک بُعد نبویتی ییک بُعد امام ی؛ کدامیک از این  ی مه تر است؟ امامت!
یتمربر اسالم

یکند ی به
ه شخصتی ش  ی بُعد  ار  :ه نبیی است؛ یحی را از خدا  ریافت م 

یگوید ،مر م را
به مر م م 
یکند ،جزئتیا احکام را  
یرساند ،ه امام است؛ یحی را تبتتن م 
مر م م 
یکند ،مقام خلیفةاّلهی از طرف خدا
یکند ،حکومت اسالمی را رهبری م 
تربتت اخالقی ی معنوی م 
یاسطهی فتض است ،سببِ رزق است .اینها بُعد

ار   ،ر ا ارهی جها خلقت قائ مقام خداست ،
امام ی یتمربر اسالم

 ی بعد  ار ؛ یک بعد نبویتی ،یک بعد امام ی.

است .یتمربر اسالم

سلال:کدامیکازاین یبُعدمه تراست؟بعدامامت! ّتلشچتؤت؟ ّتلشایناستکهبارنبوی ،
یخواهد
یشو ی تحریل میکند؛ امیا بار امامت که م 
بدی ام حانا به  یش ابراهت ِ جوا گذاش ه م 
نهره ام حا را با موفقتیت از سر بگذراند؛
ریی  یشش گذاش ه شو  ،باید از سن جوانی تا یتری ،ای 
نترازبارنبوی است.
آ موقعآما گیتحریلبارامامترایتداکند.یسبارامامت،سنگت 
[ رهریکاز یمقامنبوی یامامت،یکبعدصالحتیت اری ییکبعدمؤلیّتیت؛ کهبتناین ی
بعدفرقاست ].از نظر بعد صالحتیت ،اییل فر به صالحتیت نبوی میرسد ،سپس به صالحتیت امامت؛
مثل ابراهت

که  ر جوانی به صالحتیت نبوی رستد ی نبی شد؛ بعد  ر سن یتری به صالحتیت

امامت رستد؛ یعنی صالحتیت [مور نتازبرای]امامت بتش ر از صالحتیت نبوی است .امیا از نظربُعد
بتؤتیچهار هزار

هرهی عررشا فقط نبی بو هاند  .ر بتن  
صدی
مؤلیّتیت ،بعضی از انؤا ها  ر  
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یهایشا اییل نبی بو ند ی بعد امام شدند؛ مثل
یتمربر ،بؤتارند انبتائی که فقط نبی بو ند .بعض 
حضر ابراهت
اسالم

یهایشا مثل یتمربر
که  ر جوانی نبی بو ی  ر سن یتری امام شد .بعض 

 ،هرزما نبی ی امام بو ند؛ یتمربر اسالم

از ریز بعث شا  ،ه نبی بو ند یه امام.

یشو  ر نظر گرفت؛ شخصی فقط امام باشد ی نبی نباشد؛ مثل اماما یس از
حاّت چهارم را ه م 
یتمربراسالم

یکند .
،که یگرنبوی خ شده،یّیامامت ار اس رراریتدام 

یاز هرتنیآخریننک هایکه ربحثازاینآیهبگویت ی یگرازآ بتری بتایت یبهسراغبحث
مقامها به  ی گریه کلی قابل تقؤت هؤ ند :یک  س ه
بعدی بریی  ،این است :خوب  قت کنتد!  
مقامهایی است که حاکی از یک
ی  ،
مقامهای اع بار 
ی  .
مقامهای حقتق 
ی ییک  س ه  
مقامهای اع بار 

یگویند شرا  ارای این مقام هؤ تد.
یاقعتیت  ر خو شخص نتؤت؛ بنابه یک قرار ا ی اع بار م 
سجرهور.
مقامهای ان خابی؛ مثل مقام رئت 
ی خو به سه  س ه تقؤت میشو :یکی  
مقامهای اع بار 

یگویند آقا شرا بتش ر از بقتیه رأی آیر ی،
سجرهور مقامش ،مقام اع باری است؛ م 
رئت 
یگتری ،این شخص یک مقدار
نؤبتبه ریزقبل ازرأ 

یگتری 
سجرهوری .ببتن ؛آیاریزبعد ازرأ 
رئت 
افهتر شد؟تقوایش بتش ر شد؟نه! هرا انؤا قبلی است .یا ریزی کهچهارسالریاست
علرش اض 
کخر هعلرشک میشو ؟مدیریی شضعتفمیشو ؟این
یشو ،فر ایآ ریزی 
جرهوریشترامم 
سجرهور هؤ ی؛ این
یگویند آقا شرا چهارسالرئت 
بهموجبیک قرار ا م 
هرا انؤا قبلی است؛  
یم،مقامهای ان صابی؛ مثلمقام رئتس یک  انشکده .رئتس  انشگاه حک صا ر

ی است .
مقام اع بار 
یشو .
انشکده هؤ ی یای رئتس  انشکده م 

بهموجب این حک شرارئتس این 
یگوید آقا  
یکند ،م 
م
اضافهترشد؟ این انؤا عوض
نؤبتبه یریزش  

ریزی کهاینحک را صا رکر ند،عل اینشخص
یکنند ی یکی  یگر را رئتس
شد؟ نه! این هرا شخص قبلی است؛ یا فر ا که حک ای را ّمو م 
یشو ؟ نه! این هرا انؤا قبلی است .این یک اع بارییک قرار ا 
یکنند ،عل ای یک خر ه ک م 
م
17

یشو  .سوم ،مقامهای تحرتلی است؛ مثل
بهموجب این حک  ،این شخص  ارای آ مقام م 
است  .
یگتر یازآ بهبعدرئتس
یکند یقدر یک کشور رابه  ستم 
رئتس رژی کو تا .کؤی کو تام 
این کشور میشو ؛ مثل یاکؤ ا که مؤعو مُشَرَّف کو تا کر ؛ گفت من رئتس این کشورم .این
کخر همثالًعلرشیامدیریی شعوضشد؟اضافه
نؤبتبه یریزشی 

شخصازریزیکهکو تاکر ،
مقامهایاع باریاست .
شد؟نه!یکقرار ا است؛اع باراست؛اینها 
مقامهایی هؤ ند که حاکی از یجو یک یاقعتیت  ر  ری شخص هؤ ند .اینها
مقامهای حقتقی  ،
امیا  
یری 
مقامهایاک ؤابیبشری؛مثلمقامیکیزشککههرا طورکهاشارهکر م،م 
ی س هاند:یکی 
یرسد .این مقامِ حقتقی است؛ چو  انش ی مهار 
رس میخواند تا به صالحتیت یک یزشک م 
یزشکی  ر یجو این شخص است .اگر من اآل برای شرا یک حک بنویؤ  ،امضا کن ی بگوی 
هرهی ما افرا این
یشوید؟!نه! اگر 
بهموجباین حک ،شرایزشک هؤ تد ،آیا یاقعاً شرایزشک م 

کالساال رأی بدهت به یک نفر ،که شرا یزشک هؤ تد ،ای یزشک میشو ؟!نه! یکی کو تا کند،
یشو ؟! یزشک نریشو ؛ باید آ یاقعتیت عل ی
بگوید آقا از این به بعد من یزشک ؛ یزشک م 
مهار های یزشکی  ر یجو ش باشد؛ من ها این یاقعتیت از راه تالش ی کوشش ی فعاّتیت خو ِ فر ،
ی هؤ ند؛ مثل مقام یتامبر.
مقامهای موهب ی اّه 
مقامهای حقتقی  ،
اک ؤاب میشو   .س هی  یمِ  
چیک از
یشو ؛ عصرت ار ؛ّذا از هت 
یتامبر یک یاقعتی ی  رینش است؛ یعنی یحی اّهی به ای نازلم 
هرهی ما به یک نفر رأی بدهت ؛
یشو  .فرضکنتداآل  
گانهی اییّتیه کؤی یتمربر نر 
سه 
راههای  
ا ین  
ینویؤ 
یکن ؛م 
بگویت شرایتمربر!یتمربرمیشو ؟!نه!یامناآل بهاس یکیازشراحک صا رم 
یشو ؟!نه!یایکیکو تاکند،بگویدازامریزبهبعد
بهموجب این حک ،شرایتمربرهؤ ی؛یتمربرم 

الزمهییتمربریایناستکهیحیبرتونازلشو ؛عصرت اش ه
یشو ؟!نه! 
منیتمربرم؛یتمربرم 
یشو بهآ رستد .
باشی؛یکمقامحقتقیاست؛ّذاازهتچیکازاینسهراهنر 

18

یگتر ؟ مقام
حاالسلالاین استکهبراساساین تجزیه یتحلتلی کهکر ی  ،مقامامامتکجاقرارم 
احکام اّهی را
امامت ،اع باری استیا حقتقی؟حقتقی است؛چرا؟چو خدا باید بهاین شخص ،عل  
یشو ؛ با
یا  ا ه باشد؛ آ کراال یجو ی الزم  ر ای باشد؛ ّذا با ان خابا سقتفه کؤی امام نر 
یشو ؛ با ان خاب شورای
تهای امامت  ر ای ایجا نر 
یشو ؛ صالحتی 
تنامهی ابوبکر کؤی امام نر 
یصتی 
تها رایایجا نریشو .اینیکمقامحقتقیاست؛
یشو ؛آ صالحتی 
رهیعررکؤیامامنر 
ششنف 
باید آ عل اّهی  ر ای باشد؛ بایدآ عصرت اّهی  رایباشد .اینها با قرار ا یاع بار ر ایایجا 
یشو  .سلال یگر:حاالکهامامتمقامحقتقی است،مقاماک ؤابی بشری استیا مقامموهب ی
نر 
اّهی؟ مقامموهب ی اّهی؛ چرا؟چو هتچکس با رس خواند یباعبا

کر

یباهتچ فعیاّتیت

یگری بهعصرت اّهی ی عل اّهی راه یتدا نریکند .عل اّهی را خدا باید به فر بدهد؛ عصرت اّهی
را خدا باید به فر بدهد  .ر ن تجه این مؤلیّتیت راه خدا باید به فر محویل کند؛ ّذا مقام امامت،
مقامموهب یاّهیاست .
آیهی جاّبی بو ؛ تقریباً ترام نک ههایی را که شرا  ر بحث امامت الزم  اش تد ،قرآ  ر این آیه
یگویت عزیز  ل من!  یگر
اهلسنت ،این گف گو را  اری ؛ م 
بهصراحت میگوید .ببتنتد یاقعاً ما با  

قبول اریکهقرآ ک ابخداست؛ببتنبه این صراحت این حقایق را  ار میگوید .این  یگر نه
حدیثاستکهبگوییضعتفاست،نهتاریخاستکهبگوییمنقبولندارم؛آیا صریحقرآ بهاین
یکند  .یدید؛ ر این بحثمن ح ییک ریایت نخواندم .ترام بحث ،قرآنی بو ؛
ریشنی  ار بتا م 
اینکه امام باید معصوم باشد؛ مقامش،مقاماّهی است؛مقامش،منصب اّهی است؛ مقام موهب ی اّهی
یتوانند امام را ان خاب کنند؛ خدا باید امام را تعتتن کند؛ ترام چتزهایی که  ر بحث
است؛ مر م نر 
امامت،بتنمایاهلسنتهؤت ،رهرتنآیهتکلتفشریشنشدهاست.اینتازهیکیازآیا است.
اهلسنت م أسیفانه
یخواهند به خدا چه جواب بدهند! اّب ه اکثرییت  
ی ان اهلسنت فر ا م 
نر 
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هرهیمخوفیازشتعه ر
بهعالیه،چنا چ 
یاطالعند؛یعنیکؤینرف هبرایشا اینهاراتوضتحبدهد .
ب
ی ان خبر اریدیانه،اختراًهرتنهف هی
یترسند.نر 
ذهنشا ترست کر هاندکهآنهااصالًازشتعهم 
سییهشت نفرازعاّرا بزرگیهیابی ازمصر ،عربؤ ا سعو ی ،ار یچندکشور  یگر نتا
یتش   ،
قطعنامهای صا ر کر ند مبنی بر اینکه کش ن شتعتا ثواب  ار ی باید شتعتا را

جرع شدند ی 
ناّرللی هؤت؛  ر
تهای بت 
قطعنامهاش را ه رسراً صا ر کر ند؛  ر سای 

بکشتد! 27عاّرا یهیابی! 
ی ان  یگر؛ خو ِ
مهها ه چاپ شده است .چنتن تصویری از شتعتا نشا می هند .حاال نر 
ریزنا 
یطاّب
بناب 
یی 
یخواهد یشت سر چه کؤی باشند؛ یشت سر عل 
افرا ببتنند فر ای قتامت  ّشا م 
یگوید :يَ ْوَم نَ ْدعوا ك َّل اناس بامامه ْم 28:ریزقتامتهرگریهیازمر مراباامامشا صدا
باشند؟ قرآ م 
یطاّب باشد یا یکی  یگر؟ هرکس
بناب 
میزنند ،احضار میکنند .حال ،ما میخواهت امامرا علیی 

ی هد .اع قا ا  ،به خو فر مربوط
خو ش ان خاب کند؛ فهرش ،یجدانش ،باالخره به ای جواب م 
است؛یّیخو فر بایدیتشخدایاسخگوباشد .

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َ َُج ْم

.23این گفتار در سال  1025ه .ش .ایراد شده و قطعنامهی مذکور در سال  2332میالدی صادر شده است .
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