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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 امامت ی نهیزم در نکته دوازدهو  میامامت حضرت ابراه ی آیه

امامتتمؤتلیّتی ی رخالفت،رهبری،،یکبحثقرآنیامامتیبقره،سوره121یآیهها:  کلیدواژه

بتهیتمربترخت  نبتوی ،ؤت رر امامتیکجریتا مجعلاّهی،نتازمر مبهامامت،رابطهباجامعه،

معصتومتنهتابتهامامتتامامتیکعهدیمنصباّهتی،اّهی،موهب یِیکمقامامامت،اسالم

امامتتی رجتوانینبوی ابراهت ،حضر ابراهت معصومیاس ررارامامت رذریییهرسد،می

،اّهتیامامتیکمقتامحقتقتی،ذبحعظت ،اباعبداهلل ریتری،ام حانا اّهی،ذبحاسراعتل

 .ترازمقامنبوی مقامامامتمه 

یهیآ،امامتبحث ر،است تابراه حضر امامتیماجرابهمربوطکهبقرهیسوره121یهیآ

جاع ل َك ل لّناس  ا مامًا قاَل َو  یا ن   قالَ  فَاََتمَّه نَّ   ب َكل مات    رَبُّه    ا ْبراهيمَ   ابْ َتلى   ذ  َو ا   :استنیاهیآ؛استیبتعجارتبؤ

یس،آزمو یام حاناتبایریر گارشرا تابراهکههنگامی1: ينَ الظّال م   یَعْهد   يَنال   ال قالَ   یم ْن ذ ر يَّت  

 تابراه.مر م،امامقرار ا میتورابرامننهیهرآ:فرمو  تابراهبهخدابر ،ا ییابهراآنها

عهد:فرمو  تابراهبهخدا؟ی هیمقرارامامه منیهییریذیازنؤلایآ:کر عرضخداه به
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ارسدیمنبهظاّرا نر کهمن ربحثامامت ار یا یزارتاست؛نکا بؤبتعجارتبؤهیآنی.

:دتخوب ق تکننتزهیآمطاّبازن اجاس ینحوهبهکن .نک هبهنک هاشارهمی

ا تعتشکهؤتتنیزتچامامتیس؛استشدهبر هاس امامتنامبهیمقامازقرآ  ر:اوّل ی نکته

.بر یماس امامت،نامبهیمقامازصراحتبهقرآ .باشندافزی هاسالمبهی رآیر هخو شا از

است؛یمعنومقامکیامامتییّ؛هؤتامامتمقامقرآ  ربله،ندیبگواستمرکن:دوم ی نکته

هاامامیبراشراکهاستییشواتیییرهبرمقامآ ازرتغنیا.را یامقامصبر،مقامتقوا،مقاملمث

یس ا م؛قراراماممر میبراراتومن:فرمو قرآ ؤت؟تچیاسخش. ار یگری یمعنانیا؛دتقائل

ضیتفوتوک ل،صبر،،را یاتقوا،مثلی رینیِمعنوامرکی؛استجامعهبارابطه ری تییّلمؤامامت

 .ؤتتن تتؤلی

امامبهمر ماگر.زندینرسرهو هتبیّموکار ،تحکیخداازاست؛ تحکخدا:سوم ی نکته

یّموکارکهه خداازی؛شو یمهو هتبیّموکارمر م،یبراکر  نتتتعامامنباشند،ازمندتن

بهازمندتنمر مکه هدیمنشا نیاکر ه،نتتتعاماممر میبراخداکهحاالزند؛ینرسرهو هتب

امامبهمر ماگر. ا مقراراماممر میبراراتومن: فرمو تابراهحضر بهخدا.هؤ ندامام

کندّموکارآمدینرخداکهنداش ندازتن امامبهازمندتنمر مکهاستنیانک هنتسومیس.

 .هؤ ند

 ران خابا بنگفت تابراهبهخداچهارم:  ی نکته آیر یرأنی رشتشرا ]ی رن تجه[یاهرا

صا رحک توبهاس یکؤ؛یشدامام]ی رن تجه[یگرف  ستبهراقدر ،یکر کو تا؛یشدامام

از. ا مقراراماممر م،یبراراتو،منکهخداهؤ  :ماماً جاع ل َك ل لّناس  ا   ین  ا  :گفت؛یشدامامکر ،

امامشد انکهیاد؟تفهرشو یمیزتچچهنجایا یگریراامامکند؛راه یاستکهخداکؤنیراهِ
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یاژهکر ه،بحثخالفتیامامتبارابطه ر ،یِکرقرآ هرجا.ندار یجو شد امامیبرا یاز

تعتتن،«لْ  ْ َجع» کر ه فا هاسکر  یعنی حضر خلقتیماجرار .خداستخو ِه فاعلشی

بهراجع ا م؛قرارفهتخلنتزم رهؤ  ،امنکهخد 2 :يَفةً َخل   ااْلَْرض   ف ی  جاع ل    ا ن ی :فرمو آ م

 3:ااْلَْرض   یف   يَفةً َخل    َجَعْلناكَ  ا نّا :فرمو قرآ ، ایی حضر  نتزمیری رراتوماکهخداهؤ ت ،

 يتاءَ ا  الصَّالة  َو  قامَ ا  ف ْعَل اْلَخْيرات  َو  لَْيه مْ ا   ْوَحْينااَ  وَ  ْمر نااَ ب    يَ ْهد ونَ  ئ مَّةً اَ   َجَعْلناه مْ  وَ :فرمو ای؛ ی ا قرارفهتخل

ه مْ  َجَعْلنا وَ ای ا ی ؛ماکهخداهؤ ت ،آنهاراامامقرار1:ينَ عاب د   َلنا كان وا وَ  الزَّكاة   ن ْ  اَلمّ  ب َاْمر نا  يَ ْهد ونَ  اَئ مَّةً  م 

5. ي وق ن ونَ  ب آيات نا كان وا وَ  َصبَ ر وا خالفتاهرجا یاژه،ستبحثامامتی کر  نتتتعیعنی،لْ َجع ْ یاز

شدهاس فا ه ی خداستفاعلشه  آیر ، ستبهشو یمهیآنیاازکهیانک هنتچهارمیس.

امامرایکؤتواندیمفهتسقنه.کندامامرایکؤخداکهاستنیاشد ،امامراهِتنهاکهنیا؟ؤتتچ

رایکؤتواندیمعررینفرهششیشوراان خابِنهکند؛امامرایکؤتواندیمابوبکرتتییصنهکند؛

 .کندامامرایکؤخداکهاستنیاشد ،امامراهِتنهاکند؛امام

سلال یجانیا. ا مقرارامامر ممیبراراتومنفرمو : تابراهحضر بهخدا: پنجم ی نکته

یدیده تابراهذهن رتوانؤتیم آیا سلالاییل: یکیدیدهبتاید؛ ات فاقییامامت، یمور یی

خدایباشد؛امامیکهؤتتنقراره منیجو نداشت،بعدازامامیاست؟یعنیقبلازمنِابراهت ،

یعنیاست؛مؤ ررا ِیجرکیامامتایاست؟گونهنیاایآکند؛نتتتعامامکیگرفت تتصرکبارهی

اینمتشدکهاییل،سلالجواباگرحاال؟بو خواهنده منازبعدبو ند،یامامان ،تابراهمنِازقبل
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 رتوانؤتیمسلالنت یمبو ؛خواهنده توازبعدبو ند،توازشتیاست؛مؤ ررامامت،،رتخ

هؤ ندحاالکهقراراستبعدازمنامامانیباشند،ازنؤلمن:یجو بتایدبه تابراهحضر ذهن

 تابراهحضر امیا؟هؤ ندیگری کؤا ای قرارمنازبعداصالًایآکهرسدینریسلالاییلرا

هؤ ند؟منیهییذریازمن،ازبعدیهاامامیرسدیمری ؛یم یمسلالسراغبارهکی.باشدیاماماست

طوربهریشنبو ؛یعنیابراهت  تابراهیبرااییلسلالجوابنکهیاد؟تفهرشو یمچهنیااز

مؤ رراستیبعدازایامامانیخواهندبو ؛مؤل  می کهچتزیتنها انؤتکهامامتیکجریا ِ

ایهؤ ند تابراهمنِنؤلازایآباشند،استقرارکهیامامانکهبو نیا، اشتابهامشا یایبرا

اس ررارِاست؟یزتچچه،دتفهرشو یمهیآازکهیانک هنتینجریس؟هؤ ندیگری کؤا 

. تابراهحضر دی ازامامت گفتحضر ابرحال، شرا کؤیبه کر ختالمی تهااگر

استامامت  تابراهایناستکه؟ؤتتچیاسخش؛باشدکر هاش باهاستمرکنامیا؛مؤ رر

عصرت،اءتانبعصرتابعا ازیکییاستمعصومچو ؛استمعصومیخداستمزاّعویتمربرایّ

ابراهت عقتده تابراهاستمحالاست،اع قا ا  ر یساگر باشد؛ مع قدیباطلی اش ه

 ی رس یاست.مؤ رراست،اینعقتده،یقتناًعقتدهاستامامت

یمعروّانؤا کی؛نهمعصومیبو مزاّعوایّ نه،بو مربرتینه تابراهدتکنفرض: ششم ی نکته

بعدیهاامامایآ:دتیرسخداازباشد؛ اش هیجو اماماستقرارازایبعدکر هبو التاش باهخبهبو ؛

نیاگفتیمیآیر یمری تازاش باهبرا تابراهدیخدا رجواب،باهؤ ند؟مننؤلِازمن،از

قرار؟ابراهت یکنیمکهتواستیسلاّچه  تاگرابراهیعنی!بعدازتوباشدیامامؤتتناصالً

امامتبه که بو  کر ه تصویر بااش باه خدا است، ابراهدیمؤ رر یاسخ، ب ت ر اش باه از ری ترا

باشد؛یگریکسِ ایباشد،کهبخواهدازنؤلِتویامام]بعدازتو[ؤتتاصالًقرارنگفتییمآیر یم

 هرا امیا که یاسخابراه،دتنتبیمطور  ر نتؤتامامییجو دیگوینر تخدا قرار  اش هاصالً
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ینفامامترااس ررار،خدا ریاسخنکهیازا.کهامامت،مؤ رراستیاهکر التخاًباشد،تواش باه

نک ه،نتکر هاست.یسششردیتامامتراتأاس ررار،یطورضِرنکهخداه بهدتفهرشو یم،نکر 

 .ستخداتوسیطامامتاس رراردیتتأ

مقام.یاّهیِموهب مقامِکی،یبشریِاک ؤابمقامِکی؛ ار یجو مقامنوع ی:هفتم ی نکته

ییزشکی انشکدهبهدیباد،یشویزشکدتبخواهاگرشرا.استیزشکمقاممثل،یبشریاک ؤاب

،یبشریاک ؤابمقاما  ریس.دتبرسیزشککییِعلریمرتبهبهیدتبخوان رسیدیبری

؟چطوریمربرتیمثلیاّهیموهب ما مقا رامیارساند؛یممقامآ بهراخو شتالش،با«شخص»

رسد؛یمشخصبهدیآیم«مقامآ »یاقع، ر!رتخشو ؟مربرتیمثالًخواند  رسبااندتویمیکؤ

آ بهراخو شتالش،با«شخص»،یبشریاک ؤابیهامقام ر.رسدیمشخصبهدیآیمنبوی مقام

رساند؛یممقام .رسدیمشخصبهدیآیمخداجانباز«مقامآ »،یاّهیِموهب یهامقام رامیا

بهظاّ یهاانؤا گفتنخدارسد؟یممنیهییذریبهامامتایآدتیرس تابراهه،یآنیا ر،حال

«هاانؤا »کهبو نیاشتمعنرسند،ینرامامتبهظاّ یهاانؤا بو گف هاگر.رسندینرامامت

برساند؛آ بهراخو شیکندتالشدیبابشرکهاستیبشرمقامِامامتیعنی؛برسندامامتبهدیبا

استامامتکهدتفهرشو یمنجایااز.رسدینرظاّرا بهامامتمقام:فرمو گفت؛یگری جورامیا

راخو شتالش،اببشرکهؤتتنیمقاماست؛یاّهمقامکیامامتیعنیبرسد؛شخصبهدیباکه

بهمنعهد:ينَ الظّال م   یَعْهد   يَنال   ال:فرمو برسد؛شخصبهدیبامقامآ کهاستیمقامبرساند؛آ به

تالشهاانؤا دیباکهباشدیمَعننیابهکهرسند؛ینرمنعهدِبه ظاّرانگفترسد؛ینرظاّرا 

برسانندآ بهراخو شا کهکنند یاّهیموهب مقامکیامامتکهاستنیاهف  ینک هیس.

 .برسدشخصبهدیباکهاست
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یرستدآیابهنؤلمنابراهت .منتوراامامقرار ا م:فرمو  تابراههبخدا: هشتم ی نکته

می امامت بهه  خدا رسد؟ بگوید اینکه ؛ينَ الظّال م  َعْهد ی ال يَنال  فرمو :ينَ الظّال م   ماَمة  اْل  ا اليَنال  جای

به تعبتر یکمنصباّهی«منعهد»جایامامتاز اّهیاست؛ یسامامتیکعهد کر ؛ اس فا ه

 .یتمربریمثلیکمقاماّهیاست؛است؛

یکاربر هاقرآ ، رظل هؤ ند؟یکؤانچهظاّرا .رسدینرظاّرا بهامامتفرمو : نهم ی نکته

.استشرکهرا کهستظل بهخداؤت؟تچیظل اع قا .استیاع قا  ظلیکی ار ؛یم عدی 

بهمر ماج راعیچتؤتظل  یم،ظل اج راعیاست.6.يم  َعظ    َلظ ْلم    ا نَّ الش ْركَ : فرمو قرآ  ی؟ظل ِ

قرآ فرمو  ظل شخصی؛کؤانیکهبهمر مس  می7:الّناسَ   َيْظل م ونَ   ينَ لَّذ  اَ :س رگری؛ سوم، کنند.

.کر ی خدایامابهخویش نس  8رَبَّنا ظََلْمنا اَنْ ف َسنا::مثالًقرآ فرمو !گناه؛خویش نظل بهیعنی

 عرر ، تکن تتقؤبخش یبهراهاانؤا اگر تا آ،حالگذش ه یاندهیی می،عررا یتا توا عقالً

:اشخاصراازنظرارتکابظل  رطولعررشا بهچهارگریهتقؤت کر 

ینداهند؛یعنیمشرک،س رگریگناهکاربو اهازاییلعررشا ظاّ بو کؤانیهؤ ندکه،گریهاییل

خوبعررشا اییلکههؤ ندییهاانؤا ، یمگریه. هندراهراا امهمیتاآخرعررشا ه ،هرتن

ظاّ یشهتیگناهیس رگریمشرکند؛اهشدمنحرفامریزازامیاند؛اهبو یاکیعا لیموحید؛نداهبو 

یمشرکیعنی؛نداهبو ظاّ امریزتاعررشا ییلااز؛هؤ ند یمگریهعکسبر،سومگریه.نداهشد

گریه.هؤ ندیاکدامنیعا لیدموحیعررشا آخرتایکر ندتوبهامریزازامیاشه؛تیگناهیس رگر
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نخواهنده عررشا آخرتا؛نداهنشدظل بهیآّو هعررشا اییلازکههؤ ندییهاانؤا ،چهارم

عررایؤت؛تنتصویرقابلیینجرگریهعقالً.شد عررای،ظاّ کل  عررلایییرهتنای،رظاّ تغکل 

.ظاّ عررآخریرهتناییظاّ 

اماممی تابراهحضر یهییذری ازاینچهارگریه،کنیه کهیرستدخدایاازنؤلمنکؤیرا

یجو  اش هباشند،که ی حضرت ابراهیم در ذّرّیهاگرازاین یگریهاشخاصی.دنباشجتوانندخارنری

ه  م ب ين   ا ْسحاقَ  َو بارَْكنا َعَلْيه  َو َعلى    ارند؛قرآ فرمو :یجو  ن  َو ظال م  ل نَ ْفس  ْن ذ ر يَّت ه ما م ْحس  گریهازاگر 9َو م 

استقرارکهیاّحظهآ ازکهیکؤانیعنی،باشندین،کؤا تابراهحضر یهییذری ر یمیاییل

حضر یبراایآهؤ ند؛شهتیگناهیفاسقیس رگرمشرک،یعنی،ظاّ عررشا تاآخرشوندامام

یس رگریرست،بتمشرکِانؤا کیکهؤتتنریشننک هنیاخدا،مِیتمربرایّواّعز، تابراه

یهکههتچ،یکبچی تابراهندار ؟راتقوایعداّتیدتوحتنی یرهبرتتیصالحگناه،بهیآّو ه

باشددتتوحنی رهبرتواندینرمشرککی اندیمه ی بؤ ان جزء یمیاییلگریهازاگریس.

خورند؛ اندکهاینهابه ر امامتنریمیکؤیباشد،حضر ابراهت  تابراهحضر یهییذری

خورند.امامتنری ر بهنهایااصالً اندیمای؛مدینظراینبو ند،ّذااین یگریه رسلالابراهت 

از،یس ذریییهیکؤانچه تابراهنظر یاز کهیکؤانبخورند؟امامت ر بهاستمرکنای

گناهازیعا لوحید،معررشا آخرتاشوندامامخواهندیمکهیاّحظهاز،شا گذش هازنظرصرف

.چهارمیسومگریهیعنی  ،یَو م ْن ذ ر يَّت  گویدیسیق یمی.هؤ ندیاک

:یبَلبو گف هاخد  ،یذ ر يَّت   م نْ  وَ :یرستد تابراهنکهیاازبعداگر.بدهدتوانؤتیمجوابچندخدا

. ارندشد امامشانس،هؤ ند تابراهذهن رکهچهارمگریهه یسومگریهه یعنی؛بله

،هؤ ند تابراهذهن رکهچهارمگریهنهیسومگریهنهیعنی،البو گف همطلقطوربهاگر

                                            

 .110ی  ی صافّات، آیه سوره.9



 

 

 

 

8 

طوربهنه،کنندداتیشانس یهرکهیبَلگفتمطلقطوربهنهخداامیا.ندارندامامتشانسیکهتچ

رابه ی تابراهسلالمور گریه؟فرمو چهبدهند؛ ستازراشانس یهرهکالگفتمطلق

گریهاگربخواهت حال.رسدینرظاّرا بهمنعهد:گفتیکر  تتقؤظاّرا گریهظاّرا یغتر

کهگریهسهیچهارهؤ ند، تابراهسلالمور  گریه،بهظاّرا یغترظاّرا تقؤت کنت را

ظل بهیآّو هعررشا  ریقتچتهچو گریهچهار؛گریهسهطبتع اًتوانندباشند؟ظاّرا کداممی

مثلاهگذش هظل کر  رسومگریهییّ؛نداهنشد رایکؤ اآلیّو؛کش هآ مریزی کهیکؤند؛

کند؛ینرظل  اآلیّو،هکر ظل عررشیگذش ه ر.قاتلگفتایبهتوا یمییّ،کشدینر

داگفتعهدظاّرییجو  اشتکهخ تابراهسلالمور افرا نتبقطعاً.  اربو  ظاّ یسابقه

ظاّرا نری ابراهت رسد.منبه سلال مور  چهارمافرا  ی سوم کهمچهارگریه؛هؤ ندگریه

سومگریه،رسدینرنهاآبهمنعهدگفتخداکهیگریهیسند؛اهنشدظل بهیآّو هیقتچته

هؤ ند م؛چهارگریهماند؟یگریهچه.شدندذفحخدایندیاسخ ره سومهگریبهاینترتتب.

نهشدند،س  بهیآّو هنهشدند،شرکبهیآّو هنهعرر،آخرتاعرراییلازکهیگریهیعنی

.معصومیعنینکر ه،یگناهنیترکوچکعررشیههر رکهیکؤ.کر ندیگناهنیترکوچک

.رسدیممعصومبهتنهاامامتکهاستنیانه ینک هنیبنابرا

جزیبحثاس دالّترا نتؤت؛امیاعتبیندار کهاینجایکیران زبازکن ؛عتبیندار ؛گرچههرتن

شو  ربتناینچهارگریهبرایشا تذک ررابده .ببتنتد!ابابکر،عرریعثرا حدیاکثرمقامیکهمی

هاه قائلنتؤ ندکهابوبکریعرریعثرا ازتصویرکر ،کجاست؟گریهسوم.یعنیگرچهخو سن ی

ایه ازآنهاسرنز ی یگرمعصومترینگناهصمترهتاآخرعررشا ،کوچکریزیکهمؤلرا شدند

کنت ابوبکریبهعرریابوبکرندارند؛امیامافرضمیایراجعهاه یکچنتنعقتدهشدند؛خو سن ی

.ایکهمؤلرا شدندتاآخرعررشا ،ح  ییکگناهصمترهه ازآنهاسرنز عرریعثرا ازّحظه

شوندجزیگریهسوم.یقتناًابوبکریعرریعثرا قبلازاسالماگرچنتنفرضیه بکنت ،حدیاکثرمی
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اسالم یتمربر یسظاّ بو هبتیرس تدهی قرآ فرمو :اند؛ ال يَنال  َعْهد ی الظّال م ينَ اندی یس.

 ریاسخحضر رسد؛چو آنهاجزیگریهسومامامتبهابوبکریعرریعثرا نری هؤ ندیخدا

گریهسومراه حذفکر ابراهت 

ذریایآ:گفت تابراه حضر دهم :  ی نکته میهییاز قرار امام ه  ؟ی هیمن از:فرمو خدا

معصومِیهییذرنؤلیامامت ریعنی!بلهشا یهارظاّ تغازیعنیؤت؟تچآ یمعن!نهشا یهاظاّ 

 وَ :استهفرمو ه یگری یجاقرآ رامطلبنیاهاّب  .کندیمداتیس ررارا تابراهحضر 

یّیاز10:َعق ب ه    یف   باق َيةً  َكل َمةً  َجَعَلها یکحقتقتماندگار رنؤلابراهت قرار ا ی ؛ هرتنامامترا

قرار]امام[منه یهییازذریایآ:دتیرسحضر ؟چهفرمو آیه.شو فهرتده مییمور بحثرا آیه

معصومِیهییذری رامامتیس!بلهشا یهارظاّ تغاز،یس!نهشا یهاظاّ ازخدایندفرمو :؟ی هیم

 .کندیمداتاس رراری تابراهحضر 

چهیشدمربرتییچهزمان تحضر ابراه تنتبب تخواهیم!دتکن ق تخوب:  ازدهمی ی نکته

نقل...یثییحدخیازک ابتار ؛یگوی.ازخو قرآ م یرتاّهامبگآ ازرایانک هتا؛امامشدیزمان

 تابراهحضر سرگذشت یکرقرآ !دتکن ق تخوب.استیقرآنبحثیکصرفاًنیاکن ؛ینر

نقل تابراهحضر سرگذشتازقرآ کهییهابخشجرلهاز.استکر هنقلیمخ لفا یآ ررا

نیا،کر ه  ربهز هتسس رمثل اش ندیرسر تابراهحضر زما مشرکممر کهاست

بازشو شا  بختاز ندیمگرهعلفیرف ندیمری تبشهرازعتتباطبیآش یبراریزکی؛هایرانیا

ییآیم.است ربهز هتسفر ا! تابراه:گف ند؛آمدند تابراهسراغمر منیا:دیفرمایمقرآ .ی...

  ین  ا    َفقالَ  ؛ النُّج وم   یف   َنْظَرةً  فَ َنَظرَ  :دیفرمایمقرآ ؟شو بازرا یهابختکه تبزنگرهعلف یبریه با
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س ارهینگاهابراهت 11: يم  َسق   خوشنیهابه گفتحاّ  انداختی مقصو ؤت؛تآسرا  اّب  ه

شرا،ییرس بتییگرراهیحرافاننیازابو کهنیاؤت،تگفتحاّ خوشننکهیازا تابراه

مثالًآنفوالنزایعنیؤت،تحاّ خوشندیگویم تابراهاینکهکر ندالتامیامر مخریحاًناراح  ؛

ندار ،اس راحتیبتعؤت،تخباگرحاّتخوشن:گف ند.ؤتتخور ه،حاّشخوشنگرف ه،سرما

.رف ند؛کر ندهتمر م،شهرراتخلیهرهیماند رشهر تفر اابراه.ری تب یرییمافر ام!کن

هاراخر یها؛ترامبتاف ا بهجا بتیآمدب کدهبه،تبررابر اشت تشد،ابراهیشهرخاّییق 

جز راهابتیرههابراهت حضر 12: َله مْ  يراً َكب   الّ ا  ج ذاذًا   َفَجَعَله مْ .ازبتبزرگرتغ؛کر رتخاکش

 گرفتیرفتخانهبهیانداختبزرگبتگر  برراتبره بعد؛کر رتخاکشیخُر بتبزرگ،

برگش ندشهربههایرستبتکهشب.دتخواب !دا تب ا ِیادندی ،آمدندب کدهبهشیاتنیبرای

13:ب آل َهت نا ذا   ه  فَ َعلَ   َمنْ  قال وا:کر ندسلالمر مازیرس ا بتیرؤسا.نداشدهرتخر یخاکششا انیخدا

 قال وا!دت ا ند؟خوب ق تکنجوابهچمر م؟استگف ندچهکؤیاینبالراسرخدایا ماآیر ه

ْعنا تگفیم؛کر یهاصحبتمبتنیبهاراجعیجوانگف ندشنتدی  11:يم  ا ْبراه   َله   ي قال    َيْذك ر ه مْ   فَ ًتى َسم 

شو یمهیآنیاازیعنیجوا .  فَ ًتىشو .گف همی تابراهجوا آ بهندگف .ؤتتنییاقعیخدانهایا

یدتتوح عو ،یجوانن س ر تابراهکهدتفهر کر هخو  آغاز است؛را اصالًیعنیبو ه

جوانیه شیامبرتی بو هشدهآغازییرس بتبامبارزه رشیدتتوححرکتیشدهاعالم رسن 

امامشد؟یزمانچه  تابراه تنتبب تخواهیمحال.ستاامبرتی،جوا  تابراهیس.است
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آزمو ،یسآنهارایباام حاناتشیریر گاررا تکهابراهیهنگام:دیگویممور بحثیهیآنتهر

کهیام حاناتنیا.مر مامامقرار ا میمنتورابرا:گفت تخدابهابراه،بر ،بعدازآ ا یبهیا

یا یزام حانا  تابراهحضر ،دت انیمطورکههرا بو ؟بهعرلآیر ،چه تخداازابراه

 تابراه.کر ینرری ناربرابر رکهیمقایم آ مثل ا ؛ یرتابش،گذاش ندیقتمنجن ررا

سؤ کی تابراهیآتشازیکوهیسطکر ند تزّزلی خو یذریه از ازیکینیانشا ندا ؛

نیا تابراهگریام حا  .بو  تابراهام حانا  هرؤرزا،یرتیسن  رایبهخداکهبو 

:کر امرخدابعد! ار  یستچقدررایؤرنیا تابراهکهمعلوماست. ا ییؤرهاجر،جوانش

اراا القهعمور جوا هرؤرنیا! تابراه نیبا ببرنوزا ، بنتسرزمکیبه علف،یآبیخشکِ

اسراع!ه گفتچش  تحضر ابراه!اتبیکنشا یرها ی لتهاجر را بر اشتی بهبر 

خدایا!15:َزرْع   یذ   َغْير   ب واد    یذ ر يَّت    م نْ   َاْسَكْنت    یا ن   رَبَّنا :بعده گفت.کر شا یرهایعربؤ ا نتسرزم

منذرییه !بو اینهاام حانا سخ ی.علفرهاکر میآب ریکسرزمتنبیبهفرما تو،یخو مرا

کعبهکهیخانه! تابراه:گفت تابراهبهخدابعدهاسال.است ه ای م عدیام حانا حضر 

مک هبه.استماندهیباقشیهاهییافقطیشده رایساخ هبو ، راثرمریرزما یحضر آ م

-شدهلیتبدییرعنانوجوا بهنوزا یبچیهآ حاال-ر برگ یی یتال،تبهکرکاسراعی راکعبه

 ا ذْ  وَ :دیگویقرآ مکهچنا آمدیمک هنتبهسرزمباز!چش :ه گفت تابراه.دتکنیبازساز

اسراعت16،يل  ا ْسماع   وَ  اْلبَ ْيت   م نَ  اْلَقواع دَ   يم  ا ْبراه   يَ ْرَفع   یاراکعبهیخانهلابراهت ی یآیر ندباالهیاز

.ساخ ند یباره
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 تام حا حضر ابراهنیآخر بو ؟ اسراعیماجراچه رؤیخدا!لتذبحِ عاّ   ر بها،یم عال

خو یرعنانوجوا یؤرنیا،لتراعاسدیکر کهباییح تابراه یقربان؛یرببُراهماسر ررا

بهیگرفترالتاسراع ست،آمدمک هنتسرزمبه!خدافرما مطلق تتؤله باز تابراه.یکن

:گفتبعد؛آیر مِنانتسرزم من رعاّ رؤیا17: َترى   ماذا فَاْنظ رْ   َاْذَبح كَ   یاَن    اْلَمنام    یف   َارى    یا ن  یؤرم!

نهد،تنهترس!دتنتنوجوا راببلِتعظرتاسراعحاالؤت؟تچنظر ؛کن یراذبحمتو ارم یدمکه

َعلْ   َبت  يا اَ  :گفتنکش،نهیابهفرارگذاشت؛اکهبابامنرهیگررینهز زد،یّرز د ن   ت  ْؤَمر   ما  اف ْ   ا نْ   یَسَتج 

مأمور!یدریا 18:ينَ الّصاب ر   م نَ   الل   شاءَ  باتشکیصابره مراشاءاهللا !کنیعرل،یاهاف یتییآنچه

خواباندریلته اسراع تابراهحضر .دی یخواه تنتزمیرا کر یگذاشتزتیکار شرا

  َقْد َصدَّْقتَ  :آمدکهامتی.دیکار نبرنیامیابهفرما خدااد؛تیباترامقدر کشلتحلقوماسراعیری

شو ؛کش هلتنبو کهاسراعنیقصدماا.یخو  راصا قانهعرلکر یایرؤتو!ایابراهت  19الرُّْؤيا:

راازیگوسفندلتئاجبره بعد.یرببُلتاسراعاز لخداراه ریبو کهتوب واننیقصدماا

ذبحل،تاسراعیجابه تابراهحضر یبهشتآیر   20. يم  َعظ    ب ذ ْبح    َفَدْيناه   وَ :کر آ گوسفندرا

سن تهرا یا امه ریاقع،کنندیمیقربانگوسفندقربا ،دتریزعهایحاجشدهکهسن تکهنیا

علیرتابراه ذبحکر آ  تابراهیآمدگوسفندنیاحال،ییایاست.  وَ :دیفرمایقرآ م.را

لتاسراعشد یقربان:يم  َعظ    ب ذ ْبح    َفَدْيناه    یکر نیگزیجا تعظذبحکیبارا ینک هنجایا راّب  ه.

 اخلیران زآ را؛استجاّب؛نداهتوجیهکر بهآ عهتشنیمفؤیریعرفاازیبرخکهؤتهیفتّط
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 یخداویندگمیبگوی ؛ به نرکیم عال دیگویمخو شعرشبهخدا! تعظدیگویگوسفند

ن22 ؛تعظدیگویمخو شبه21 ؛تعظ   َفَدْيناه   وَ :گفتکهنجایا! تعظدیگویربهیکگوسفندکه

یقربانکیبارالتاسراعشد ذبحخداگفتنکهیا.باشد تعظذبحآ تواندینرگوسفند،يم  َعظ    ب ذ ْبح  

،کر نیگزیجا تعظ ا.ؤتتن تعظیقربانگوسفند از نجایبعد کربال ماجرای شدبه ؛نداهمن قل

یراهخداذبحشد راستکهنتاّحؤاباعبداهللل،تفرزنداسراع ،ت ریاقعآ ذبحعظ:نداهگف 

؛دیگویحافظه قشنگم.استتفؤتریفتّطیک هیکناین23.کر ندجدابدنشازراسرش

یا!ختشیا!ختشیزمنمرنجاممان رتیغالم:دیگویمی[ابراهت حضر ]بهکندیمخطاب

 انتد،طورکهمیهرا – هؤ  ؛حضر علیغالممنیّی؛رنجممناز!رتیامبرتییا! تابراه

-گویدیترمما میحافظبهحضر علی تویعده!آیر جابهایییکر تویعدهچراکهچرا؟

شدجداتنازیدهیبرسرشیعلنِتحؤییّ؛یکنیقربانرالتاسراعیکر  حال،ییایعل.

. ینگو ا یبراآمدف تح؛بو یفتّطینک ه

                                            

 .128ی  ی توبه، آیه : سوره يم  اْلَعظ    اْلَعْرش    ه َو َعَلْيه  تَ وَكَّْلت  َو ه َو َربُّ  َه ا الّ    َحْسب َی الل  ال ا لفَا ْن تَ َولَّْوا فَ ق ْل . 21

ْفظ ه ما َو ه َو اْلَعل یُّ  .22   .255ی  ی بقره، آیه : سورهيم  اْلَعظ    َو ال يَ ؤ د ه  ح 

يَم َاْن َيْذَبَح َمكاَن اْبن ه  ا ْسماع يَل اْلَكْبَش الَّذ ی اَنْ َزَله  َعَلْيه   : يَ ق ول   الر ضاَسم ْعت  َعن  اْلَفْضل  ْبن  شاذاَن قاَل . 20 َلّما اََمَر الل  َعزَّ َو َجلَّ ا ْبراه 

يم  َاْن َيك وَن َقْد َذَبَح ابْ َنه  ا ْسماع يَل ب َيد ه  َو اَنَّه  َلْم ي  ْؤَمْر ب َذْبح  اْلَكْبش  َمكانَ  ع  ا لى  قَ ْلب  اْلوال د  الَّذ ی َيْذَبح  َاَعزَّ ه  ل  َتَمّنى  ا ْبراه  َع ا لى  قَ ْلب ه  ما يَ ْرج  يَ ْرج 
ل َك َاْرَفَع َدرَجات  َاْهل  الثَّواب  َعَلى اْلَمصائ ب   قَّ ب ذ  يا  :َفقالَ  ؟َخْلق ی ا َلْيكَ  يا ا ْبراه يم  َمْن َاَحبُّ  :فََاْوَحى الل  َعزَّ َو َجلَّ ا َلْيه   ؛و ْلد ه  َعَلْيه  ب َيد ه  فَ َيْسَتح 

ْن َحب يب َك م َحمَّد   ی :قالَ  ؟َا فَ ه َو َاَحبُّ ا َلْيَك َاْم نَ ْفس كَ  :فََاْوَحى الل  ا َلْيه   ؛َرب  ما َخَلْقَت َخْلقًا ه َو َاَحبُّ ا َلیَّ م   :قالَ  ؛َبْل ه َو َاَحبُّ ا َلیَّ م ْن نَ ْفس 
يا َرب   :قالَ  ؟َاْوَجع  ل َقْلب َك َاْو َذْبح  َوَلد َك ب َيد َك ف ی طاَعت ی  اَْيد يی َاْعدائ ه    ظ ْلمًا َعلى    َوَلد ه    َفَذْبح   :قالَ  ؛َبْل َوَلد ه   :قالَ  ؟َوَلد كَ فَ َوَلد ه  َاَحبُّ ا لَْيَك َاْم 

ْن بَ ْعد ه  ظ ْلمًا َو ع ْدوانًا َكما  يا ا ْبراه يم  فَا نَّ  :قالَ  ؛َبْل َذْبح ه  َعلى  اَْيد ی َاْعدائ ه  َاْوَجع  ل َقْلب ی طائ َفًة تَ ْزع م  اَنَّها م ْن ا مَّة  م َحمَّد  َستَ ْقت ل  اْلح َسْيَن ابْ َنه  م 
ل َك َسَخط ی ب وَن ب ذ  ل َك َو تَ َوجََّع قَ ْلب ه  َو َاقْ َبَل يَ ْبك ی ؛ي ْذَبح  اْلَكْبش  َو َيْستَ ْوج  يم  َقْد َفَدْيت  َجَزَعَك  :ْوَحى الل  َعزَّ َو َجلَّ فَاَ  ؛َفَجز َع ا ْبراه يم  ل ذ  يا ا ْبراه 

ل َك قَ ْول  الل  عَ  ؛َعَلى اْلح َسْين  َو قَ ْتل ه  َو َاْوَجْبت  َلَك َاْرَفَع َدَرجات  َاْهل  الثَّواب  َعَلى اْلَمصائ ب    َعَلى اْبن َك ا ْسماع يَل َلْو َذَبْحَته  ب َيد َك ب َجَزع كَ  زَّ َو َو ذ 
نورالثقلین،  حویزی، تفسیر و عروسی 222، ص 11؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 58، ص 1صدوق، خصال، ج  :«َو َفَدْيناه  ب ذ ْبح  َعظ يم  »  َجلَّ 
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ام حانا ترامنیای.یق بو لتذبحاسراعیماجرا تابراهحضر ام حا نیآخرن،یبنابرا

سن ل،تاسراعذبحِزما  ردتنتببخواهت میحاال.ماماً جاع ل َك ل لّناس  ا   یا ن  ؟گفتچهخدا،َتمَّه نَّ فَاَ  :شد

ازی رمقامسپاسگزار تحضر ابراه. یرتگیبازازخو قرآ کرکم.چقدربو  تابراه

 راْلك َبر    َعَلىکهراخداییحرد 21:ا ْسحاقَ  وَ  يلَ ا ْسماع   اْلك َبر    َعَلى  یل    َوَهبَ  یالَّذ    ه  ل لّ   اَْلَحْمد  :دیگویمخدا

اسحاق،یلتاسراعتوّ ددتفهرشو یمنجایااز.کر موهبتمنبهرااسحاقیلتاسراع،یرتیسن 

است. تابراهحضر یرتیسن  ر ماجرایتاشو نوجوا دیبالتاسراعتازهحاالبو ه

ی تابراه،لتاسراعذبحزما  ریسد؛یاتبشتیذبحش ی کهنؤال .استبو هرتکامالً

.شده ماما ؛ماماً جاع ل َك ل لّناس  ا   یا ن  :فرمو بو ؛حاالخداامبرتییجوانازر،تی ِتابراه

 مَّ ث   :دیگویماست؛نبوی ا یجریکی؛استنامبر هخیمؤ رر رطولتارا یجر یاز یکرقرآ 

 25:َاْرَسْلنا ر س َلنا تَ ْترا خ،یتار رمؤ ررا یجرکییس. یفرس ا ی رییییم واتررارا مربرانتیما

نشا بقرهیسوره121یهیآشش یینج ینک ه؟ؤتتچ یممؤ ررا ینبوی است.جرا یجر

 ا  دتکن ق تخوباست.امامتا یجر؛ جلو ار بهموازا ه خیمؤ رر رطولتارا ی یجر!

اسالممربرتبهیا ی یجرنیازایکییامامت؛یّا یجری یگرینبوی ا ِیجریکید؛یآیم

:نبوی ا یجرکی ؛یمؤ رر ارا ی یجریس.نبوی ا ِیجر؟ؤتتچآ .شو یمم وق فرسد،یمکه

.نج یشش معلومشدکهمؤ رراستییامامتکه رهرا نک ها یجرکی،تَ ْترا ر س َلنا ْرَسْلنااَ  ث مَّ 

جرنیا ما ی ی  ار  شو ؛یمخ  رسد،یمکهاسالممربرتیبهنبوی ا ِیجر.دیآیمؤ رر

                                            

 .08ی  ی ابراهیم، آیه سوره .21

 .11ی  ی مؤمنون، آیه سوره .25
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جاسخنازامیاهتچ؛ رقرآ سخنازخ  نبوی هؤت26.النَّب ي ينَ  خاَتمَ  وَ   الل    َرس ولَ   ك نْ ل   وَ  :دیفرمایم

 وَ :فرمو احزابیسوره رخ  شد؛خ  امامتنتؤت؛ ق تکر ید؟نبوی بهیتمربراسالم

امبرتیسازین،یبنابرا.ؤتتنامامتخ  ازسخنقرآ یجاچتهاامی؛النَّب ي ينَ  خاَتمَ  وَ   الل    َرس ولَ   ك نْ ل  

داتیا امه ار ؛استررمؤ امامتامیا؛استشدهخ  نبوی ی ینداریامبرتیگری ،اسالم

 :دتخوب ق تکن ؛یرتبگجهتن مطلبنتراازهراز ه ییک هن تخواهیم.کندیم

باشند؛ اش هیجو شخص رتوانندیمییتنهابهکیهرکههؤ ندیاّهمقام یامامت،ینبوی 

شیعنی که  ار  سن  ر تابراهحضر مثلنباشد؛امامیباشدینب،یخصاینامکا یجو 

ازیساماما مثلنباشد؛ینبیباشدامام،یشخصمرکناستای.نبو امامییّ؛بو ینبکهیجوان

ؤ ندتنینبکهاسالمامبرتی .  اش هیجو شخص رماًوأتتوانندیممقام ینیاهرچنتن

یتری تابراهحضر مثلامام؛ه باشد،ینبه هرزما ،شخصیعنیباشند؛ ه که رسن 

نیایس.امامه یبو ندینبه ،بعث شا اییلازکهاسالممربرتیخو مثلیامامه بو نبی

شخص رییتنهابهکیهرتوانندیمه کههؤ ندیاّهمقام یامامت،ینبوی :از ه یینک هه 

 .دنباش اش هیجو شخص ر یهر،ات فاقبهدنتوانیمه یباشند اش هیجو 

این ،عنوا آخریننک هبگویت تابهنتیت یاز هامام یاز هنک هگف هباشت کهبه یاز ه ینک ه

نکهیایبراامیا؛استامبرتییجوان ریر تگیم یش رسن جوانی،بارنبوی رابه تابراه است:

م حانا فرایانیراازسرازسن جوانیتاسن یتریادیگویمقرآ ر ،تبگ یشبهراامامتبارب واند

یس.ماماً جاع ل َك ل لّناس  ا   یا ن  :باموفقتیتبهیایا بر ،خدابهایگفتیق یاینام حانا رای؛گذراند

راامامتبارب واندنکهیایبراامیار ؛تبگ یشتواندبارنبوی رابهبدی اینام حانا ،می تابراه

                                            

 .13ی ی احزاب، آیه سوره.26
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شو ،تردهیآبداب الئا ،یام حانا هرهنیایکوره ر،یرتیتایجوانسن ازدیبار ،تبگ یشبه

باردتفهرشو یمانجیازا هد.میقرار یششیریراامامتبارخدا،موقعآ ؛شو ترتتییرظرف

بارامیار ؛تگیم یشبهام حا ،یبجوا ، تابراهرانبوی بارچو است؛نبوی بارازترنتسنگامامت

موقعآ ؛شو ترتتییرظرفشو ،تردهیآبدام حانا بؤتاریازیکوره ریرتیسن تادیبا؛نهراامامت

به.استنبوی تتییّلمؤازترنتسنگامامت،تتییّلمؤیس.گذار یم یششیریراامامتبارخدا

د،تکننگاهکهیرتیسن  ررا تراهابخو ِ.استنبوی ممقاازترمه امامتمقامگر،ی ا تب

ینبویتعدبُکی: ار عدبُ یش تیشخص !امامتاست؟ترمه  ینیاازکیکدام؛یامام عدبُکیی

بهیکندیمافتی رخداازراییح؛استیینبه : ار عدبُ یش تیشخصه اسالممربرتی

رامر م،دیگویممر مبهرااحکاما تیجزئ،کندیمنتتتبراییحاست؛امامه ،رساندیممر م

خداطرفازیهاّل فةیخلمقام،کندیمیرهبررایاسالمحکومت،کندیمیمعنوییاخالقتتترب

عدبُنهایا.استرزقسببِ،استضتفییاسطه،خداستمقامقائ خلقتجها یا اره ر، ار 

.یامام بعدکی،ینبویتبعدکی ار ؛بعد یاسالممربرتی.استاسالممربرتییامام 

نبوی ،بارکهاستنیاشلت ّؤت؟تچلشت ّ!امامتبعداست؟ترمه عدبُ ینیاازکیکدام:سلال

خواهدیمکهامامتبارامیاکند؛یمتحریلیشو یمگذاش هجوا  ِتابراه یشبهام حانا بدی 

بگذراند؛سرازتتیموفقباراام حا هرهنیا،یرتیتایجوانسن ازدیباشو ،گذاش هش یشیری

 .استنبوی بارازترنتسنگامامت،باریس.کندداتیراامامتبارتحریلیآما گموقعآ 

کهبتناین ی؛ رهریکاز یمقامنبوی یامامت،یکبعدصالحتیت اری ییکبعدمؤلیّتیت]

امامت؛تتیصالحبهسپسرسد،یمنبوی تتیصالحبهفر اییلت،تیصالحبعدنظرازفرقاست.[بعد

دترسنبوی تتیصالحبهیجوان رکه تابراهمثل تتیصالحبهیرتیسن  ربعدشد؛ینبی

برای[تتیصالحیعنید؛ترسامامت عدبُنظرازامیا.استنبوی تتیصالحازش رتبامامت]مور نتاز

بتؤتصدینتب ر.نداهبو ینبفقطعررشا یهره رهاانؤا ازیبعض،تتییّلمؤ هزاریچهار
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بو ندینباییلشا یهایبعض.بو ندینبفقطکهیئاتبانارندتبؤمربر،تی مثلشدند؛امامبعدی

مربرتیمثلشا یهایبعض.شدامامیرتیسن  ریبو ینبیجوان رکه تابراهحضر 

.امامه یندبو ینبه ،ا شبعث ریزازاسالممربرتی؛بو ندامامیینبهرزما ،اسالم

ازیساماما مثلنباشد؛ینبیباشدامامفقطیشخصگرفت؛نظر رشو یمه راچهارمحاّت

.کندیمداتیاس ررار ار امامتییّشده،خ  نبوی گری که،اسالممربرتی

بحثسراغبهی یتاتبری تب آازگری ی یتبگوهیآنیاازکه ربحثیانک هنیآخر یاز هرتنی

، یبرییبعد ندهؤ  تتقؤقابلیکل گریه یبههامقام!دتکن ق تخوبایناست:  س هکی:

کیازیحاککهاستییهامقام،یاع باریهامقام.یقتحقیهامقام س هکیییاع باریهامقام

.دتهؤ مقامنیای اراشراندیگویماع باریقرار ا کیبنابه؛ؤتتنشخصخو  رتتییاقع

.جرهورسترئمقامثلم؛یان خابیهامقامیکی:شو یم تتقؤ س هسهبهخو یاع باریهامقام

میاع بارمقاممقامش،جرهورسترئ بندیگویاست؛ شرا بقش رتآقا ،یآیر یرأهتیاز

مقدارکیشخصنیا،یرتگیرأازقبلریزبهنؤبتیرتگیازرأبعدریزببتن ؛آیا.یجرهورسترئ

استیرسالچهارکهیریزای.استیقبلانؤا هرا !شد؟نهش رتبشیشد؟تقواترافهاضشعلر

نیاشو ؟یمفتضع شییریمدشو ؟یعلرشک مر هخکیآ ریزیفر اشو ،یتراممشیجرهور

نیا؛یهؤ جرهورسترئسالچهارشراآقاندیگویمقرار ا کیموجببه؛استیقبلانؤا هرا 

صا رحک  انشگاهسترئ. انشکدهکیسترئمقاممثل؛یابصان یها یم،مقام.استیاع بارمقام

.شو یم انشکدهسترئایییهؤ  انشکدهنیاستحک شرارئنیاموجببهآقادیگویمکند،یم

عوضانؤا نیاترشد؟اضافهریزشیبه نؤبتعل اینشخصصا رکر ند،راحک اینکهیریز

نه یقبلشخصهرا نیا!شد؟ ایایاست؛ حک  که مفر ا ّمو کنندیرا گری یکیی سترئرا

قرار ا کییاع بارکینیا.استیقبلانؤا هرا نیا!نهشو ؟یک مر هخکییاعل ،کنندیم
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انیاموجببه.است می اراشخصنیحک ، مقام شو یآ  مقام. مثلیلتتحریهاسوم، است؛

سترئبهبعد آازیر تگی ستمرابهکشورکیقدر یکندیکو تامیکؤ.کو تا یرژسترئ

یاکؤ ا ؛شو یمکشورنیا رئگفت؛کر کو تافمُشَرَّمؤعو کهمثل نیا.کشورمنیاستمن

اضافهشد؟عوض شییریمدیاعلرشمثالً هخرکییزشری بهنؤبت،کر کو تاکهیریزازشخص

.استیاع باریهامقامنهایااست؛اع باراست؛قرار ا کی!نهشد؟

نهایا.ندؤ هشخص ری  رتتییاقعکییجو ازیحاککههؤ ندییهامقام،یقتحقیهامقامامیا

ری یم،کر مهاشارطورکههرا کهیزشککیمقاممثل؛یبشریاک ؤابیهامقامیکی:ندا س ه ی

صالحتاخواندیم رس یقتحقمقامِنیا.رسدیمیزشککیتتیبه مهار ی انشچو است؛

یجو ییزشک  ر .استخصشاین اآل اگر رایبمن بنوکیشرا کن ؤ ،یحک  امضا  یبگوی

یاقعاًآیا،هؤ تدحک ،شرایزشکنیموجبابه د؟یشویمیزشکشرا افرا اینمایهرهاگر!نه!

کند،کو تایکی!نه!شو ؟یمیزشکایهؤ تد،یزشکشراکهنفر،کیبه تبدهیرأاال کالس

شو ؟یمکشیز؛یزشک منبعدبهنیاازآقادیبگو یاقعدیبا؛شو ینریزشک! یتتیآ  عل 

فر ،خو ِتتیفعاّیکوششیتالشراهازتتییاقعنیامن هاباشد؛یجو ش رییزشکیهامهار 

شو یماک ؤاب .امبرتیمقاممثلند؛هؤ یاّهیموهب یهامقام،یقتقحیهامقام یمِی س ه.

ازکیچتهازّذاعصرت ار ؛شو ؛ینازلمایبهیّهاییحیعنیاست؛ رینشی تییاقعکیامبرتی

؛ تبدهیرأنفرکیبهمایهره اآلفرضکنتد.شو ینرمربرتییکؤهتیّایییگانهسهیهاراهنیا

ؤ ینویم؛کن یمصا رحک شراازیکیاس به اآلمنای!نه!شو ؟یممربرتی!مربرتیبگویت شرا

بعدبهامریزازدیبگوکند،کو تایکیای!نه!شو ؟یممربرتی؛هؤ یمربرتیشرا،حک نیاموجببه

 اش هعصرتشو ؛نازلرتوبییحکهاستنیایمربرتییالزمه!نه!شو ؟یممربرتیمربرم؛تیمن

.دترسآ بهشو یسهراهنرنیازاکیچتهازّذااست؛یقتحقمقامکی؛یباش
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مقامر ؟تگیمقامامامتکجاقرارم ،یکهکر یلتیتحلهیتجزنیاستکهبراساسانیحاالسلالا

رایهاّاحکامعل ،شخصنیابهدیباخدااست؛چرا؟چو یقت؟حقیقتحقایاستیاع بار،امامت

آ کراال یجو ا ی باشد؛ ی ا ه انالزم با ّذا باشد؛ ای با؛شو ینرامامیکؤفهتقس خابا  ر

یشوراان خاببا؛شو ینرجا یاای رامامتهایتتیصالح؛شو ینرامامیکؤابوبکریهمناتتییص

است؛یقتمقامحقکینیا.شو ایجا نریای رهاتتیآ صالح؛شو ینرامامیعررکؤیرهنفشش

باشدیاّهعصرتآ بایدباشد؛ای ریاّهآ عل دیبا ای بانهایا. ر جا یاای رقرار ا یاع بار

سلال.شو ینر مقاماک ؤابیقتمقامحقامامتحاالکه یگر: یمقامموهب ایاستیبشریاست،

 رسکسچتچرا؟چو ه؛یاّهیموهب مقام؟یاّه عبا  با با هخواند ی با تتیاّفعیچتکر  ی

یاّهعصرتبدهد؛فر بهدیباخدارایاّهعل .کندینرداتیراهیاّهعل ییاّهبهعصرتیگری 

امامت،مقامّذاکند؛محویلفر بهدیباخداه راتتییّلمؤنیاجهتن  ر.بدهدفر بهدیباخدارا

.استیاّهیموهب مقام

یجاّبیهیآ دت اش زمالامامتبحث رشراکهراییهانک هترامباًیتقربو ؛ اینآیهقرآ ،  ر

 یگر!من لزیعز یتگویم ؛ی ارراگف گونیاسن ت،اهلبامایاقعاًدتنتبب.دیگویمصراحتبه

قرآ قبول اریکه نهگری نیا.دیگویم ار راقیحقانیاصراحتنیابهببتنک ابخداست؛

نیبهاقرآ حیصرا یآندارم؛قبولمنییبگوکهاستخینهتار،استفتضعییبگوکهاستثیحد

.کندیما ت ار بیریشن بو ؛یقرآنبحث،ترام.نخواندمتیریاکیح  یمنبحثنیا ر یدید؛

یاّهیموهب مقاماست؛یاّهمنصباست؛مقامش،یمقامش،مقاماّهباشد؛معصومدیباامامنکهیا

بحث رکهییزهاتچترام؛کندنتتتعراامامدیباخدا؛کنندان خابراامامتوانندینرمر م؛است

.استا یآازیکیتازهنیا.استشدهریشنفشتتکلهیآنتهر رهؤت،سن تاهلیمانتبامامت،

مسن تلاه ان ینر خواهندیفر ا خدا به اکثر!بدهندجوابچه م أسیفانهاهلتییاّب  ه سن ت
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 رعهتشازیمخوفیهرهچچنا عالیه،به.بدهدحتراتوضنهایاشا ینرف هبرایکؤیعنیاط العند؛یب

یهف هنتهرراًتاخ،نهایدی ارخبر ان ینر.ترسندیمعهتشازاصالًآنهاکهنداهکر  تترسذهنشا 

ات ن یگرکشورار  یچند،یعربؤ ا سعو ،ازمصریاببزرگیهیا عاّرنفرازهشتیسی،شتی

شدندجرع یاقطعنامهی کر ند اینصا ر بر کش نشمبنی باا تعتکه ی راا تعتشدیثواب ار 

یهی27!دتبکش اشقطعنامه!یابعاّرا  را رسراً ه  کر ند؛  ر؛هؤتیاّرللنتبیهاتیسا رصا ر

شتعتا یریتصونتچن.استشدهچاپه هامهریزنا خو ِ؛گری  ان یحاالنر هند.نشا میاز

 کؤسریشتخواهدیم ّشا امتتقیفر انندتببافرا  یشتیچه علباشند؛ طاّبیاببنییسر

مشا صداریزقتامتهرگریهیازمر مرابااما28:ب ا مام ه مْ  ا ناس   ك لَّ  َنْدع وا  يَ ْومَ :دیگویمقرآ ؟باشند

میمی احضار حال،زنند، میکنند. علییما امامرا  هرکس؟گری یکیایباشدطاّبیاببنخواهت 

مربوطفر خو بهاع قا ا ،.د هیجوابمایبهباالخرهیجدانش،فهرش،؛کندان خابخو ش

.باشدیاسخگوخداشتیبایدفر خو ییّ؛است

مْ  َصل ِ عَلٰ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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