
ــلمانان  ــه مس ــه هم ــمانی ک ــی و ریس ــل اله ــن آن حب بنابرای
ــا  ــا و تنه ــر تنه ــتند مگ ــد، نیس ــگ بزنن ــه آن چن ــد ب موظفن
همیــن دوازده وصــی راســتین پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه 
و ســلم(! حــال کــه ریســمان محکــم الهــی از صــدر اســام تــا 
قیامــت را شــناختیم، بــار دیگــر بــه خطابــه ی شــریف غدیــر 
ــل  ــه ی بافص ــن خلیف ــه اولی ــه ک ــان گون ــم. هم برمی گردی
پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم(، امیرالمومنین)علیــه 
الســام(که حبــل اهلل المتیــن و ریســمان محکــم الهــی 
ــدی  ــد، مه ــان بودن ــان خودش ــدت در زم ــور وح ــتند مح هس
ــوان  ــه عن ــز ب ــریف( نی ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال موعود)عج
آخریــن حبــل الهــی تنهــا حبلــی هســتند کــه وحدت آفریــن 

و مصونیت بخــش هســتند! 
تنهــا  نــه  می توانــد  غدیــر  نیــز  اکنــون  هــم  آری، 
ــرا  ــت؛ زی ــز اس ــش نی ــت بخ ــه مصونی ــن، بلک وحدت آفری
ــامی  ــای اس ــی فرقه ه ــادی تمام ــترکات اعتق ــی از مش یک
ــل  ــدی موعود)عج ــه مه ــت ب ــی، باورداش ــان اله ــی ادی و حت
ــه  ــت ک ــودی اس ــان موع ــریف( و هم ــه الش ــی فرج اهلل تعال
ــه  ــا توج ــر ب ــود. اگ ــد نم ــدل و داد خواه ــر از ع ــان را پ جه

ــه غدیــر  ــه ســراغ خطاب ــه ایــن اصــل اعتقــادی مشــترک ب ب
برویــم، خواهیــم دیــد کــه پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه 
و ســلم( بخــش عمــده ای از خطابــه ی غدیــر را بــه وارث امــروز 
غدیــر، حبــل الهــی در روزگار مــا یعنــی وجــود مقــدس مهدی 
موعود)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( اختصــاص داده انــد! 
ــه ی  ــریف(، یگان ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــدی موعود)عج مه
دوران اســت! گوهــر بی همتــای هســتی اســت! آن حبــل الهــی 
ــه او را تنهــا  ــد متعــال، معرفــت و ایمــان ب اســت کــه خداون
ــش  ــن نق ــت. و همی ــرار داده اس ــا ق ــان م ــت در زم راه هدای
ــریف( در  ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــام عصر)عج ــل ام بی بدی
هدایــت انسان هاســت کــه باعــث شــده شــیطان، چشــم طمــع 
بــه ایــن جایــگاه رفیــع داشــته باشــد. ابلیــس ملعــون می دانــد 
اگــر کســی از کهــف حصیــن و پنــاه گاه بســیار مســتحکم امام 
زمان)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( بیــرون بیایــد، دیگــر 
هیــچ پناهــی نــدارد و ســرانجام کارش جهنــم خواهــد بــود! بــه 
ــان شــیعیان بلکــه  ــا در می ــه تنه ــن خاطــر اســت کــه ن همی
در میــان اهــل تســنن و بلکــه تمامــی ادیــان الهــی، مدعیــان 
ــی  ــه گمراه ــود ک ــدف خ ــه ه ــا ب ــد ت ــی را می تراش دروغین

بنــدگان خداســت برســد.
آری، ایــن بــار بــا ایــن هــدف مهمــان ســفره  خطابــه ی غدیــر 
خواهیــم بــود کــه پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( 
تــا قیامــت ایــن مائــده را گســترانیده اند! دو شــأن و جایــگاه از 

میــان شــئون مختلفــی کــه امــام زمان)عجــل اهلل تعالــی فرجــه 
الشــریف( دارنــد عبارتنــداز:

1- جایگاه و شأن امامت
ــود و  ــدی موع ــت )مه ــت و مهدوی ــأن قائمی ــگاه و ش 2- جای

ــلم((  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــم آل محمد)صل قائ
بــا ایــن نــگاه اگــر بــه ســراغ خطابــه غدیــر برویــم، خواهیــم 
دیــد پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( ده هــا ویژگــی 
ــه  ــی فرج ــل اهلل تعال ــام زمان)عج ــدس ام ــود مق ــرای وج ب
ــدام  ــرای عــرض ان ــی ب ــد کــه مجال الشــریف( بیــان فرموده ان
مدعیــان دروغیــن باقــی نمی گــذارد! برخــی از ایــن ویژگی هــا 
ــوط  ــه شــأن امامــت حضــرت اســت و برخــی مرب ــوط ب مرب
ــه  ــا در دو بخــش ارائ ــن ویژگی ه ــذا ای ــت. ل ــأن قائمی ــه ش ب
شــده اند. بــا دقــت در خطابــه غدیــر، بــه لطــف خداونــد متعــال 
ان شــاءاهلل از ســویی معرفــت بــه امــام عصر)عجــل اهلل تعالــی 
ــد و از طــرف دیگــر،  ــدا می کن فرجــه الشــریف( افزایــش پی
ــود.  ــاز می ش ــت ب ــت و امام ــن مهدوی ــان دروغی مشــت مدعی
ــام  ــای ام ــه ویژگی ه ــی ک ــند دین ــا س ــن صده ــان ای از می
ــریف(  ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــدی موعود)عج ــان و مه زم
ــه  ــه ای ک ــر و وظیف ــه ی غدی ــه بهان ــد، ب ــان فرموده ان را بی
ــا  ــرای همــه ی م ــه و ســلم( ب ــه و آل ــی اهلل علی پیامبراکرم)صل
مشــخص فرموده انــد، فقــط و فقــط بــه ســراغ خطابــه نورانــی 

ــم.  ــر می روی غدی
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ویژگیهـای امامان در خطابه غدیـر
هــان مردمــان! همانــا علــی و پــاکان از فرزندانــم از نســل او، یادگار گران ســنگ 
ــد و قــرآن، یــادگار ارزشــمند بزرگ تــر. هــر یــك از ایــن دو از  کوچك ترن
دیگــر همــراه خــود حکایــت می کنــد و بــا آن ســازگار اســت. آن دو هرگــز 
از هــم جــدا نمی شــوند تــا در حــوض کوثــر بــر مــن وارد شــوند. هــان! آنــان 

امانــت داران خداونــد در میــان آفریــدگان و حاکمــان او، در زمین انــد.
همــان گونــه کــه در عبارت هــای بــاال مشــاهده می فرماییــد، پیامبراکرم)صلــی 
ــام( را  ــم الس ــم، ائمه)علیه ــرآن کری ــد ق ــلم( می فرماین ــه و س ــه و آل اهلل علی
ــود  ــراه خ ــاء، هم ــادگار گران به ــن دو ی ــدام از ای ــر ک ــد و ه ــی می کن معرف
ــم  ــم، می توانی ــرآن کری ــات ق ــر در آی ــا تدب ــن ب ــد. بنابرای ــی می نمای را معرف
امام)علیــه الســام( در هــر زمــان و بــه خصــوص امــام زمان مــان را بشناســیم و 
ایشــان را از مدعیــان دروغیــن تشــخیص دهیــم. حــال کــه پیامبراکرم)صلــی اهلل 
ــم  ــرآن و عترت)علیه ــد ق ــد می فرماین ــدر تاکی ــن ق ــلم( ای ــه و س ــه و آل علی
ــم و  ــه عل ــن اســاس از دو جنب ــر همی الســام( از یکدیگــر جــدا نمی شــوند، ب
قــدرت بــه ســراغ قــرآن می رویــم تــا ببینیــم قــرآن کریــم، موافــق و همــراه 
خــود را چگونــه معرفــی می فرمایــد؟ خداونــد متعــال بــه کســی کــه همــراه 
قــرآن اســت، چــه علــم و قدرتــی را عطــا فرمــوده و بخشــیده اســت تــا بــا این 

معیــار بتوانیــم امــام الهــی را بشناســیم؟!
علـــم امــام)علیه السالم( به معـــرفی قــرآن

از آن جــا کــه قــرآن و عترت)علیهــم الســام( از هــم جــدا نمی شــوند، بنابرایــن 
هــر علمــی کــه در قــرآن باشــد، در وجــود مقــدس امــام زمان)عجــل اهلل تعالــی 
ــم آن  ــه عل ــد ک ــرآن باش ــی در ق ــر علم ــت. اگ ــز هس ــریف( نی ــه الش فرج
ــم جــدا  ــرت از ه ــرآن و عت ــرت داده نشــده باشــد، در آن موضــوع، ق ــه عت ب
ــا روز قیامــت هرگــز از هــم جــدا نمی شــوند! ــن دو ت ــم ای شــده اند. و می دانی
بنابرایــن دامنــه ی علــم قــرآن تــا هــر جــا کــه بــود، علــم امــام و کســی کــه 
ادعــا می کنــد امــام اســت و حامــل علــوم قــرآن، تــا آن جــا بایــد باشــد. بــا 
ــف  ــه لط ــناخت و ب ــت را ش ــام هدای ــوان ام ــی می ت ــه راحت ــی ب ــن ویژگ ای

خداونــد متعــال از گرفتــار شــدن در دام مدعیــان دروغیــن در امــان مانــد! 
خداونــد متعــال در آیــات متعــددی بــه صراحــت می فرمایــد بیــان همــه چیــز 
ــا  لْن ــت: َو نَزَّ ــده اس ــذار نش ــرو گ ــزی در آن ف ــچ چی ــت و هی ــرآن هس در ق
َعلَْیــَك اَلِْکتــاَب تِْبیانــاً لـِـُکلِّ َشــْيءٍ )النحــل ، 89( قرآنــی بــر تــو نــازل کردیــم 
ــام ،  ــْيءٍ )األنع ــْن َش ــاِب مِ ِــي اَلِْکت ــا ف ْطن ــا فَرَّ ــز اســت، م ــان همــه چی کــه بی
ــماءِ َو  ــي اَلسَّ ِ ــةٍ ف ــْن غائَِب ــا مِ ــده. َو م ــذار نش ــزی در آن فروگ ــچ چی 38( هی
اأَْلَْرِض إاِلّ فـِـي ِکتــاٍب ُمبِیــٍن )النمــل ، 75( هیــچ امــر غیبــی در آســمان و زمیــن 
نیســت مگــر ایــن کــه در قــرآن بیــان گردیــده اســت. و کتــاب مبیــن نیــز 
همیــن قــرآن عربــی اســت کــه در شــب قــدر نــازل شــده اســت. بــر اســاس 
ایــن آیــات، کســی کــه ادعــا می کنــد مــن امــام هســتم، علــم بــه همــه چیــز 
بایســتی داشــته باشــد. نبایــد هیــچ امــر پیــدا و پنهانــی و هیــچ جنبنــده ای و هیچ 
تــر و خشــکی و هیــچ ذره ای در آســمان های هفت گانــه و زمیــن از او پوشــیده 
و مخفــی باشــد. چنیــن شــخصی بــا چنیــن ویژگــی کــه خداونــد متعــال بــه او 
عنایــت فرمــوده، در علــم بــه احــدی از خلــق وابســته نیســت! چنیــن شــخصی 
نیــاز بــه مدرســه و دانشــگاه و حــوزه رفتــن نــدارد! و آن کــدام مدعــی دروغین 

اســت کــه بتوانــد چنیــن ادعایــی را ثابــت نمایــد؟!
ــر  ــه ی غدی ــلم( در خطاب ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــا پیامبراکرم)صل ــه زیب و چ
بــه همیــن مفهــوم تصریــح می فرماینــد. برخــی از ایــن عبــارات در خطابــه ی 
غدیــر تقدیــم حضــور می گــردد: خلفــای راســتی پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و 
ــد: او  ــر می دهن ــه شــما خب ــد ب ــه و ســلم( از هــر آن چــه کــه ســوال کنی آل
)امیرالمومنین)علیــه الســام(( از مــن و مــن از اویــم. همانــا او و جانشــینانش از 
ــما  ــه ش ــد، ب ــه را نمی دانی ــخ داده، آن چ ــش هایتان پاس ــه پرس ــن ب ــدان م فرزن

می آموزنــد.
ــم  ــز عل ــری نی ــه ی دیگ ــلم( از زاوی ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی پیامبراکرم)صل
ائمه)علیهــم الســام( را بیــان فرموده انــد: هــان مردمــان! او را برتــر دانیــد؛ هیــچ 
دانشــی نیســت مگــر این کــه خداونــد در جــان مــن نبشــته و مــن تمامــی آن 
ــوده مگــر  ــط کــرده ام و دانشــی نب ــزکاران، ضب ــام پرهی ــی، ام را در جــان عل
ــد در  ــه خداون ــت ک ــنگر اس ــوای روش ــه ام. او پیش ــی آموخت ــه عل ــه ب آن ک
ســوره ی یاســین از او گفت وگــو کــرده: »و علــم هــر چیــز را در امــام مبیــن 

ــس، 12( ــمردیم«. )ی برش
بــه راســتی آن کــدام مدعــی دروغیــن اســت کــه جــرأت داشــته باشــد چنیــن 
ادعایــی در زمینــه ی علمــی داشــته باشــد؟ آن کــدام مدعــی دروغیــن اســت که 
مدرســه و دانشــگاه و حــوزه نرفتــه باشــد؟! کســی کــه خداونــد متعــال چنیــن 
علمــی بــه او عنایــت فرمــوده، نیــاز بــه مدرســه و دانشــگاه و حــوزه نــدارد و 
ــذا کســی کــه دانشــگاه و حــوزه  ــده اســت. ل ــچ بشــری درس نخوان ــزد هی ن
رفتــه و درس خوانــده، قطعــا امــام نیســت. خداونــد متعــال، چنیــن علمــی بــه 
حجت هــای خویــش داده و آنــان را از هــر مدعــی دروغینــی متمایــز فرمــوده 
تــا بــه راحتــی بتــوان ایــن بزرگــواران را شــناخت و از گرفتــار شــدن در دام 

مدعیــان دروغیــن در امــان مانــد. 
 قدرت امــام)علیه السالم( به معرفــی قـــرآن 

همــان گونــه کــه بــرای آشــنایی بــا علــم امام)علیــه الســام( بــه ســراغ قــرآن 

امــام باقر)علیــه الســام( می فرماینــد: بــا چنــد خصوصیــت و اولیــن ایــن 
ــزرگ  ــدای ب ــب خ ــه از جان ــت ک ــی اس ــص و تصریح ــات، ن خصوصی
ــردم  ــر م ــا حجــت ب ــکارا ت ــودن او آش ــود و نصــب نم ــاره او می ش درب
باشــد. زیــرا پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( کــه علی)علیــه الســام( 
ــه  ــن وی، او را ب ــام او و تعیی ــردن ن ــا ب ــه امامــت منصــوب نمــود، ب را ب
مــردم شناســاند همیــن طــور امام هــا هــر کــدام اولــی دومــی را تعییــن 

مي کنــد.
ــت  ــص چیس ــم ن ــا ببینی ــم ت ــر می روی ــه ی غدی ــراغ خطاب ــه س ــال ب ح
ــوده اســت؟  ــی فرم ــه معرف ــود را چگون ــس از خ ــام پ ــی، ام ــر امام و ه
خداونــد متعــال چگونــه امامــی کــه از جانــب خــودش برگزیــده را نصــب 
می فرمایــد و پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( بــا چــه کیفیتــی 
و بــه چــه شــکلی امیرالمومنین)علیــه الســام( را بــه صــورت علنــی معرفی 
فرمودنــد؟ منظــور ائمه)علیهــم الســام( از اعــان و اعــام علنــی چیســت؟ 
در نحــوه اعــان علنــی جانشــینی امیرالمومنین)علیــه الســام( ایــن نکتــه ی 
مهــم را همیشــه مــد نظــر داریــم کــه پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه 
ــوت خودشــان،  ــه اســام و اعــان نب و ســلم( از همــان آغــاز دعــوت ب
والیــت و وصایــت و خافــت امیرالمومنیــن را بیــان فرموده انــد. یعنــی از 
همــان آغــاز رســالت کــه چهــل نفــر از اقــوام و نزدیــکان خــود را مهمان 
ــد،  ــش را اعــام فرمودن ــه ی معجــزه ای، رســالت خوی ــا ارائ ــد و ب فرمودن
جانشــینی امیرالمومنیــن را بــا صراحــت تمــام اعــام فرمودنــد تــا زمــان 
رحلــت از ایــن دنیــا! و غدیــر تنهــا یــك نمونــه از ایــن صدهــا اعــان 

علنــی اســت!
در اعــان علنــی غدیــر هــم توجــه داریــم کــه ســه روز تمــام حاجیــان را 
در آن بیابــان ســوزان نگــه داشــتند تــا همــه حاضــر شــوند! آن هــا کــه 
ــند! در  ــیده اند، برس ــوز نرس ــه هن ــی ک ــد و آن های ــاز گردن ــد ب رفته ان
ایــن شــرایط و بــا ایــن صراحــت، جانشــین خــود را معرفــی فرمودنــد. در 
پایــان نیــز تصریــح فرمودنــد حاضــران بــه غایبــان و پــدران بــه فرزنــدان 
تــا روز قیامــت ایــن پیــام را ابــاغ نماینــد! آری، حتــی بــا ظهــور امــام 
عصر)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( نیــز ابــاغ غدیــر همچنــان ادامــه 

خواهــد داشــت!
بــا در نظــر گرفتــن تمامــی ایــن مقدمــات، حضــرت محمــد مصطفی)صلی 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم( پــس از حمــد و ســتایش خداونــد متعال، جانشــین 
ــك و  ــای ش ــا ج ــد ت ــکارا می فرماین ــه آش ــن گون ــود را ای ــی خ و وص
شــبهه ای نباشــد و منظــور ائمه)علیهــم الســام( از اعــان علنــی مشــخص 
ــن  ــیر آن را روش ــا و تفس ــه باطن ه ــوگند ک ــد س ــه خداون ــردد: ب می گ
ــاال آورده ام  ــه و ب ــازوی او را گرفت ــد مگــر همین کــه دســت و ب نمی کن
و اعــام مــی دارم: هــر آن کــس کــه مــن سرپرســت اویــم، ایــن علــی 
ــن  ــّی م ــرادر و وص ــب، ب ــد ابی طال ــی، فرزن ــت و او عل ــت اوس سرپرس
اســت؛ والیــت و سرپرســتی او حکمــی از ســوی خداســت کــه بــر مــن 

فروفرســتاده اســت.
پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( تنهــا بــه اعــان علنی و آشــکار 
کفایــت نفرمودنــد. بلکــه از حاضــران بیعــت و اقــرار نیــز گرفتنــد و در 
میــان اعترافاتــی کــه از مســلمانان گرفتــه شــد، دوبــاره بــه نصــب الهــی 
ــد. در واقــع خــود  ــه جانشــینی امیرالمومنیــن تاکیــد فرمودن و تصریــح ب
ــه ی  ــا از زاوی ــن، اتمــام حجــت دیگــری اســت ت موضــوع بیعــت گرفت
دیگــری هــر گونــه ابهامــی را برطــرف نمــوده باشــد. و ایــن معنــای نص 
و نصــب الهــی اســت! کســی کــه ادعــا می کنــد مــن دارای نــص هســتم، 
بایســتی ایــن چنیــن معرفــی شــده باشــد!حال ایــن شــیوه را بــا روش کار 
مدعیــان دروغیــن مهدویــت مقایســه کنیــد. اگــر از آن هــا بخواهیــد کــه 
نــص ارائــه کننــد، می گوینــد بــرو بخــواب! در خــواب بــه تــو معرفــی 
می شــوم!!! آیــا پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( در روز غدیــر، 
مــردم را خواباندنــد؟! آیــا ائمه)علیهــم الســام( بــرای معرفــی امــام بعــد از 

خــود بــه مــردم می گفتنــد کــه برویــد بخوابیــد؟!
شنــاخت امــام با قــرآن

تاکیــد  غدیــر،  خطابــه ی  در  مهــم  بســیار  نکته هــای  از  یکــی 
پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( بــه قــرآن کریــم برای شــناخت 
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــام و ائمه)علیهــم الســام( اســت. پیامبراکرم)صل ام
ــم  ــم، ائمه)علیه ــرآن کری ــد ق ــف فرمودن ــای مختل ــا عبارت ه ــلم( ب س
ــر روی  ــت ب ــا قیام ــه ت ــان هایی ک ــد. ای انس ــی می کن ــام( را معرف الس
ــرآن  ــی ق ــا معرف ــام را ب ــد کــرد! ام ــن کــره خاکــی زندگــی خواهی ای
بشناســید تــا در دام مدعیــان دروغیــن گرفتــار نشــوید! پیامبراکرم)صلــی 
ــد: ــر می فرماین ــه ی غدی ــی از خطاب ــلم( در بخش های ــه و س ــه و آل اهلل علی
هــان مردمــان! قــرآن بــر شــما روشــن می کنــد کــه امامــان پــس از علی، 
فرزنــدان اوینــد و مــن بــه شــما معّرفــی کــردم کــه آنــان از او و از من اند؛ 
چــرا کــه خداونــد در کتــاب خــود می گویــد: »امامــت را فرمانــی پایــدار 
در نســل او قــرار داد« )زخــرف، 28( و مــن نیــز گفتــه ام: »مــادام کــه بــه 

آن دو - قــرآن و امامــان - تمّســك کنیــد، گمــراه نخواهید شــد.«

ــه  ــال ب ــد متع ــی کــه خداون ــه ای از قدرت ــه گوش ــردن ب ــی ب ــرای پ ــم، ب رفتی
حجت هــای خــود عنایــت فرمــوده نیــز بــاز هــم بــه ســراغ قــرآن می رویــم. 
زیــرا پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( در خطابــه ی غدیــر فرمودنــد 
هــر کــدام از قــرآن و عترت)علیهــم الســام( از موافــق و همــراه خــود خبــر 

می دهــد. 
در داســتان وصــی حضــرت ســلیمان)علیه الســام( کــه تخــت بلقیــس بــا آن 
ــه فلســطین آورد،  ــی از یمــن ب ــر هــم زدن ــه چشــم ب عظمــت و شــوکت را ب
ــٌم  ــَدُه عِلْ َّــذي عِْن ــد: ال ــی می فرمای ــه معرف ــن گون ــال ایشــان را ای ــد متع خداون
مـِـَن الِْکتــاِب )النمــل، 40( یعنــی کســی کــه تنهــا بهــره ای و تنهــا جزئــی از 
علــم کتــاب را داشــت. ائمه)علیهــم الســام( می فرماینــد او تنهــا یــك اســم از 
اســامی اعظــم الهــی را در اختیــار داشــت و ایــن کار را انجــام داد. امــا خداونــد 
متعــال در آخریــن آیــه ســوره رعــد، امیرالمومنین)علیــه الســام( را بــه عنــوان 
َِّذیــَن  کســی کــه علــم تمــام کتــاب نــزد اوســت معرفــی می فرمایــد: َو َیُقــوُل اَل
َکَفــُروا لَْســَت ُمْرَســًا ُقــْل َکفــی بـِـاهللِّ َشــهِیداً بَْینـِـي َو بَْیَنُکــْم َو َمــْن عِْنــَدُه عِلُْم 
اَلِْکتــاِب )الرعــد، 43( آنهــا کــه کافــر شــدند می گوینــد: »تــو پیامبــر نیســتی!« 
بگــو: »کافــی اســت خداونــد و کســی کــه علــم کتــاب نــزد اوســت، میــان 

مــن و شــما گــواه باشــند.« 
وقتــی کســی کــه تنهــا یــك بخــش بســیار کوچکــی از علــم کتــاب بــه او 
داده شــده، می توانــد تخــت بــا آن عظمــت را کمتــر از چشــم بــر هــم زدنــی از 
یمــن بــه فلســطین بیــاورد، امیرالمومنین)علیه الســام( و ســایر اوصیای راســتین 
پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( کــه علــم کل کتــاب را خداونــد 

متعــال بــه آنــان عنایــت فرمــوده، چــه قدرتــی دارنــد!؟
ــریف(،  ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــام عصر)عج ــدس ام ــرداب مق ــارت س در زی
بــه حضــرت بــه ایــن صــورت ســام می دهیــم: ســام بــر وارث انبیاء)علیهــم 
الســام( و خاتمــه دهنــده ی اوصیــاء )یعنــی هیــچ وصــی دیگــری بعد از ایشــان 
نیســت( و کســی کــه تمامــی مواریــث انبیاء)علیهــم الســام( نزد ایشــان اســت: 
ــُث  ــهِ َمَوارِی ــی إِلَْی ــاءِ ... َو الُْمْنَتَه ــِم اأْلَْوِصَی ــاءِ َو َخاتَ ــی َوارِِث اأْلَنْبَِی ُم َعلَ ــاَ السَّ

اأْلَنْبَِیــاءِ َو لََدْیــهِ َمْوُجــوٌد آَثــاُر اأْلَْصفَِیــاءِ 
بــاز دوبــاره بــه ســراغ قــرآن کریــم می رویــم؛ هــر آیــه و بّینــه و برهــان و 
معجــزه ای کــه خداونــد متعــال در مــورد هــر پیامبــری بیــان فرمــوده، همگــی 
نــزد مهــدی موعود)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( موجــود اســت. بنابرایــن 
ــن  ــی ای ــتی تمام ــتم، بایس ــدی هس ــام مه ــن ام ــد م ــا می کن ــه ادع ــی ک کس
معجــزات و آیــات و بّینــات را بــه همــراه داشــته باشــد. برخــی از ایــن معجزات 
عبارتنــداز: قــدرت بــه زنــده کــردن مــردگان، عصــای حضــرت موســی)علیه 
ــرت  ــن حض ــد، پیراه ــاری ش ــمه ج ــه از آن دوازده چش ــنگی ک ــام(، س الس
یوســف)علیه الســام(، انگشــتر حضــرت ســلیمان)علیه الســام(، شــق القمــر و 
خاصــه تمامــی معجــزات ذکــر شــده در قــرآن، در اختیــار امــام مهدی)عجــل 

اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( اســت.
آن کــدام مدعــی دروغیــن اســت کــه بتوانــد حتــی یکــی از ایــن مــوارد را ارائه 
ــد! مراقــب دزدان  ــرآن معرفــی می فرمای دهــد؟! ایــن آن امامــی اســت کــه ق
دیــن باشــیم و بــه دامــن پــر مهــر امــام زمان)عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( 
پنــاه ببریــم تــا بــه لطــف خداونــد متعــال از آســیب های مدعیــان دروغیــن در 

ــان بمانیم. ام
 امــامت در نســل امیرالمومنیــن)علیه السالم( 

پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( حداقــل 14 مرتبــه تاکیــد می فرماینــد 
ــرار دارد. در  ــه الســام( ق ــه ی ایشــان و نســل امیرالمومنین)علی ــت در ذری امام
یکــی از ایــن مــوارد، همیــن مطلــب را بــه قــرآن کریــم مســتند می فرماینــد و 
بــر اســاس آیــه 28 ســوره زخــرف )َو َجَعلَهــا َکلَِمــًة باقَِیــًة فــی َعقِبـِـهِ امامــت 
ــوع،  ــن موض ــد ای ــد می فرماین ــرار داد.( تاکی ــل او ق ــدار در نس ــی پای را فرمان
ــد از نســل  ــام بای ــم، ام ــرآن کری ــی ق ــه معرف ــن ب ــی دارد. بنابرای شــاهد قرآن
ــی  ــان حت ــام قبیله ش ــه در تم ــی ک ــد. مدعیان ــام( باش ــه الس امیرالمومنین)علی
ــیزدهم  ــام س ــود را ام ــد خ ــه می توانن ــدارد، چگون ــود ن ــید وج ــر س ــك نف ی
ــد!( و از نســل  ــط دوازده نفرن ــط و فق ــم الســام( فق )کــه سلســله ی ائمه)علیه
امیرالمومنین)علیــه الســام( بنامنــد؟! بــه راســتی پیــروان آنــان در روز قیامــت 
ــد متعــال خواهنــد داشــت؟! مدعیــان دروغیــن  چــه پاســخی در مقابــل خداون
دوران مــا، دارای پــدر و مــادر و نســل و اجــداد مشــخصی هســتند کــه مشــخص 

اســت آن هــا از نســل امیرالمومنین)علیــه الســام( نیســتند! 

امامت در نسل امیرالمومنین قدرت امام به معرفی قرآنعلم امام به معرفی قرآن

شناخت امام با قرآن



غدیر، حکمی غیر قابل تبدیل و تغییرناپذیر

حبـل اهلل، محور وحدت

غدیــر خــم، چــراغ روشــنی اســت تــا قیامــت نــور افشــانی می کنــد! 
ــر  ــلم( ام ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــرد، پیامبراکرم)صل ــر نمی ک اگ
ــم  ــانید. ائمه)علیه ــام را برس ــن پی ــت ای ــا قیام ــه ت ــد ک نمی فرمودن
الســام( نیــز بارهــا و بارهــا ســعی فرموده انــد کــه مــردم را از نــور 
آن بهره منــد ســازند. بــرای روشــن شــدن جایــگاه خطابــه ی غدیــر 
ــه  ــراه کلم ــه هم ــْواَلُه را ب ــُت َم ــْن ُکْن ــارت َم ــما عب ــت ش کافیس
غدیــر در نــرم افــزار نــور جســتجو بفرماییــد. بیــش از 550 نتیجــه 
ــه همــراه دارد! البتــه ایــن فقــط یــك جســتجوی خیلــی ســاده و  ب
ــری  ــراوان دیگ ــات ف ــت در روای ــن اس ــت و اال ممک ــطحی اس س
ائمه)علیهــم الســام( بــا عبــارات دیگــری بــه غدیــر اســتناد فرمــوده 
باشــند. ایــن موضــوع نشــان می دهــد ائمه)علیهــم الســام( چقــدر در 
ســخنان خــود بــه واقعــه ی غدیــر خــم اســتناد فرموده انــد؟! حضــرت 
ــر خــم،  ــس از غدی ــد: پ ــا الســام( می فرماین ــه ی طاهره)علیه صدیق
خداونــد بــرای هیــچ کــس عــذر و بهانــه ای باقــی نگذاشــته اســت.« 
و زمانــی کــه مهاجریــن و انصــار در عذرخواهــی پافشــاری کردنــد، 
ــس از  ــد، پ ــود واگذاری ــال خ ــه ح ــرا ب ــوید و م ــد: دور ش فرمودن

آن حبــل الهــی و ریســمان خداونــدی کــه همــه بایــد بــه آن چنــگ بزنیــم و دچــار اختــاف نشــویم چیســت؟ آیــا ایــن 
ریســمان الهــی هــم اکنــون نیــز وجــود دارد؟ اگــر کســی اعتقــاد داشــته باشــد امــروز ایــن حبــل الهــی وجــود نــدارد، در 
واقــع منکــر قــرآن کریــم شــده و ایــن آیــه و آیــات دیگــری کــه در ایــن موضــوع نــازل گردیــده را انــکار کــرده اســت! 

ــوان مســلمان دانســت! ــردی را نمی ت ــن ف بی شــك چنی
آری، آیــات قــرآن کریــم، جــاری اســت و ایــن حبــل الهــی نیــز هــم اکنــون در میــان بایســتی باشــد کــه بتوانیــم بــه آن 
چنــگ بزنیــم! اگــر کســی اعتقــاد داشــته باشــد کــه ایــن حبــل الهــی هــم اکنــون وجــود نــدارد، در حقیقــت ایــن آیــه از 

قــرآن کریــم را انــکار کــرده اســت! ایــن حبــل اهلل چیســت؟ و در زمــان مــا کــدام اســت؟
جابــر بــن عبــداهلل انصــاری پاســخ ایــن ســوال را از زبــان مبــارک پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( بیــان می کنــد: 
هیئتــی از یمــن بــه خدمــت رســول خدا)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( آمدنــد ... عــرض کردنــد یــا رســول اهللَّ وصّی شــما 
کیســت؟ فرمــود همــان کســی کــه خداوند به شــما دســتور داده اســت کــه دســت از او بــر مداریــد و فرمــوده اســت )عّز و 
ُقــوا )همگــی بــه ریســمان خــدا چنگ بزنیــد و پراکنده نشــوید(. عــرض کردند:  ِ َجِمیعــاً َو ال تََفرَّ جــّل( َو اْعَتِصُمــوا بَِحْبــِل اهللَّ
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ــا  ــده اســت، آی ــرای ُعذرخواهــی نمان کوتاهــی و تقصیرتــان جایــی ب
ــرای احــدی  ــرای عــذر تراشــی ب ــی ب ــر خــم جای ــدرم در روز غدی پ

باقــی گذاشــته اســت؟«
پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( در خطابــه ی غدیــر نــه تنهــا 
ــی  ــدنی و تغییریافتن ــل ش ــر، تبدی ــم غدی ــد حک ــت فرمودن ــه صراح ب
ــز  ــات نی ــن آی ــه ای ــد ک ــتناد فرموده ان ــی اس ــه آیات ــه ب ــت، بلک نیس
ــر  ــال در روز غدی ــد متع ــد. خداون ــان می فرماین ــوع را بی ــن موض همی
دیــن خــود را کامــل فرمــوده و نعمــت را تمــام نمــوده و از اســام بــه 
عنــوان یــك دیــن و آییــن راضــی گردیــده اســت! حــال چــه کســی 
اســت کــه بتوانــد خــود را مســلمان بدانــد و بــر خــاف ایــن آیــه ی 
ــای الهــی 24  ــد حجت ه ــد! کســانی کــه معتقدن شــریفه، ســخن بگوی
ــان امــام نیســتند و بعــد از غدیــر بــه دیــن  نفرنــد کــه 12 نفــر از آن
ــکار  ــم را ان ــرآن کری ــه از ق ــن آی ــع ای ــه شــده اند، در واق خــدا اضاف
ــام  ــل کــردم! تم ــد کام ــح می فرمای ــال تصری ــد متع ــد! خداون می نماین
ــده و  ــل نش ــد کام ــا می گوین ــن فرقه ه ــا ای ــدم! ام ــی ش ــد! راض ش
هنــوز نــا تمــام اســت!!! آن دینــی کــه خداونــد متعــال از آن راضــی 

ــل  ــر کام ــوده، در غدی ــی فرم ــام معرف ــوان اس ــه عن ــده و آن را ب ش
شــده و بــه اتمــام رســیده اســت! 

همــه مســلمانان موظفنــد در خطابــه ی غدیــر بــر ایــن موضــوع مهــم 
ــا  ــا دل و ب ــی ب ــم؛ پیمان ــان می بندی ــو پیم ــا ت ــد: ب ــراف نماین اعت
ــا آن  ــم و ب ــان زنده ای ــن پیم ــا ای ــتانمان. ب ــان و دس ــا زب ــان و ب ج
خواهیــم مــرد و بــا ایــن اعتقــاد برانگیختــه می شــویم و هرگــز آن را 
دگرگــون نکــرده، شــّك و انــکار نخواهیــم داشــت و هرگــز از عهــد 

خــود برنگشــته، پیمــان نشــکنیم. 
وظیفــه مســلمانان در قبــال غدیــر چیســت؟! تبلیــغ پیــام آن تــا روز 
ــه و  ــی اهلل علی ــر چیســت؟ پــس از پیامبراکرم)صل ــام غدی قیامــت! پی
آلــه و ســلم( امامــت در نســل ایشــان قــرار داده شــده اســت! کســی 
ــراد  ــده و اف ــام ش ــت تم ــه و امام ــله ائم ــد سلس ــا کن ــد و ادع نیای
ــه  دیگــری کــه امــام نیســتند، هــم اکنــون حجــت خــدا هســتند!!! ب
ــودن  ــل ب ــر و تبدی ــل تغیی ــر غیرقاب ــد ب ــه تاکی ــن هم ــا ای ــتی ب راس
ــر را  ــی غدی ــد ول ــلمان باش ــد مس ــی می توان ــا کس ــر، آی ــام غدی پی

ــد؟!  ــص بدان ــار و ناق ــوخ و بی اعتب منس

 ِ یــا رســول اهللَّ بــرای مــا بیــان فرمائیــد کــه ایــن ریســمان چیســت؟ فرمــود همانســت کــه خــدا فرمــوده إاِلَّ بَِحْبــٍل مـِـَن اهللَّ
َو َحْبــٍل مـِـَن النَّــاِس )مگــر بــه ریســمانی از خــدا و ریســمانی از مــردم( ریســمانی کــه از طــرف خداســت کتــاب اوســت و 

ریســمانی کــه از مــردم اســت وصــّی مــن اســت.
بنابرایــن بــه فرمــوده ی رســول مکــرم اســام)صلی اهلل علیــه و آلــه و ســلم(، ایــن ریســمان الهــی، یکــی کتــاب خداونــد 
ِ یعنــی  متعــال اســت و دیگــری، وصــی پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم(! در ایــن میــان، تکلیــف َحْبــٍل مـِـَن اهللَّ
قــرآن کریــم کــه مشــخص اســت. بنابرایــن بایســتی آن ریســمان و حبــل دیگــر یعنــی َحْبــٍل مـِـَن النَّــاِس کــه اوصیــای 
راســتین پیامبراکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( هســتند را بــه معرفــی قــرآن و روایــات بشناســیم. در فرمایشــات فراوانــی 
ــاء و  ــد کــه اوصی ــه تصریــح فرموده ان ــر همیــن نکت ــه و ســلم( و ائمه)علیهــم الســام( ب ــه و آل ــی اهلل علی پیامبراکرم)صل
جانشــینان دوازده گانــه ی ایشــان)علیهم الســام(، همــان حبــل الهــی تــا روز قیامت هســتند. بــه عنوان مثــال امــام صادق)علیه 
ِ َجِمیعــاً« می فرماینــد: نَْحــُن الَْحْبــُل. ما حبل و ریســمان پیوســته بــه خداییم.  الســام( در تفســیر آیــه ی »َو اْعَتِصُمــوا بَِحْبــِل اهللَّ

ویژگی های مهدی موعود)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، 
در خطابـه غـدیر 

ــت و  ــگاه قائمی ــأن و جای ــم، ش ــام دوازده ــر ام ــأن دیگ ــا ش ام
ــلم( در  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــت. پیامبراکرم)صل ــت اس مهدوی
خطابــه ی غدیــر برخــی از ویژگی هــای کســی کــه چنیــن شــأنی 

ــد.  ــان فرموده ان ــز بی دارد را نی
مهدی موعـود)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، خاتمه دهنده ی

 ائمــه و اوصیـاء 
ــر  ــه ی غدی ــلم( در خطاب ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی پیامبراکرم)صل
ــاء  ــام( و اوصی ــه الس ــت در امیرالمومنین)علی ــد امام می فرماین
ــام از  ــن ام ــت و آخری ــت پابرجاس ــا روز قیام ــان ت ــس از ایش پ
ائمه)علیهــم الســام(، همــان مهــدی موعود)عجــل اهلل تعالــی فرجه 
الشــریف( اســت: از ایــن روی مأمــورم کــه از شــما پیمــان بگیرم 
ــوی  ــه از س ــرش آن چ ــد در پذی ــن نهی ــه دســت در دســت م ک
خداونــد عّزوجــّل دربــاره ی علــی امیرمؤمنــان آورده ام و دربــاره ی 
اوصیــای پــس از او کــه از مــن و اوینــد. ایــن امامــت در میــان 
ــتواری  ــدی اســت و اس ــان، مه ــدار اســت و فرجــام آن ــان پای آن
پیشــوایی تــا روزی اســت کــه او بــا خداونــِد قــدر و قضــا دیــدار 

کنــد )قیامــت(.

بــر اســاس ایــن فــراز، همــان امامــی کــه مهــدی نیــز هســت، همــو 
خاتمــه دهنــده و پایان بخــش سلســله ائمــه ی هدایت)علیهــم الســام( 
اســت! لــذا ایــن کــه کســی ادعــا کنــد مهــدی موعــود، فــردی غیــر 
ــه  ــه و آل ــی اهلل علی ــس از پیامبراکرم)صل ــه ی پ ــه ی دوازده گان از ائم
و ســلم( اســت، در تناقــض بــا صدهــا روایــت و از جملــه خطابــه ی 

غدیــر اســت. 
ـِـَم  ــا الْقائ ــةِ مِنَّ ــَم اأْلَئَِم ــد أاَل إِنَّ خاتَ ــز می فرماین ــراز دیگــری نی در ف
الَْمْهــِدیَّ آگاه باشــید! همانــا آخریــن امــام، قائــم مهــدی، از ماســت. 
کســی حــق نــدارد بگویــد مهــدی موعــود و قائــم آل محمد)عجل اهلل 
تعالــی فرجــه الشــریف(، فــرد دیگــری غیــر از آخریــن امــام اســت! 
ــه محضــر  ــد کــه ب ــی ســعید خراســانی می گوی ــال اب ــوان مث ــه عن ب
ــا مهــدی و  ــام عــرض کــردم: آی ــه الّس ــام صــادق علی ــارک ام مب

ــه. ــد: بل ــم یــك نفــر اســت ؟حضرت فرمودن قائ
مهدی و قائم آن کسی است که حق خدا و حق همه معصومین

)علیهم السالم( را می گیرد!
حضــرت در ادامــه می فرماینــد قیــام کننــده ی مهــدی کســی اســت 
ــه ســفیر و فرســتاده اش،  کــه وجــود مقــدس خــود آن بزرگــوار، ن
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حــق خــدا و تمامــی حــق اهــل بیت)علیهــم الســام( را می ســتاند: هــان مردمــان! نــور از ســوی خداونــد 
عّزوجــّل در جــان مــن، ســپس در جــان علیّ بــن ابی طالــب و آن گاه در نســل او تــا قائــم مهــدی - کــه 
ــا  ــّل م ــد عّزوج ــه خداون ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــای گرفت ــتاند - ج ــا را می س ــّق م ــی ح ــدا و تمام ــّق خ ح
ــان و  ــازگاران، خائن ــتیزه گران، ناس ــد، س ــه عم ــدگان ب ــر کوتاهی کنن ــرار داده ب ــت ق ــل و حّج را دلی

گنــه کاران و ســتمگران و غاصبــان از تمامــی جهانیــان.
ــم و مهــدی، یکــی از ائمــه )علیهــم الســام( اســت کــه خــودش  قائ
حــق خــدا و تمامــی اهــل بیت)علیهــم الســام( را خواهــد ســتاند! آن 
ــا  ــده، ی ــفیر حضــرت هســتم و قیام کنن ــن س ــد م ــه می گوی کــس ک
ــی  ــام نیســت، دروغگوی ــی ام ــده هســت ول ــام کنن ــد قی ــا می کن ادع

بیــش نیســت! 
َُّه الُْمْنتَِقُم مَِن الّظالِمیَن   أاَل إن

امــام زمــان علیــه الســام منتقــم مـِـن الظالمیــن اســت و از تــك تــِك 
آنهــا حســاب می ِکشــد. اگــر کســی آمــد امــا ســلطه، زور و ظلــم بــر 
علیــه او بــود و او نتوانســت انتقــام بگیــرد او مهــدی اســام نیســت. از 
زمانــی کــه پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمــود تــا زمــان 
حــال، هیــچ کــدام از ائمه)علیهــم الســام(، منتقــم مـِـن الظالــم نبودنــد. 
ــن  ــدام از ای ــچ ک ــس هی ــد. پ ــهید کردن ــان را ش ــقیاء ایش ــرا اش زی

بزرگــواران خاتــم االئمــه هــم نیســتند. 
همیــن کــه همــه ظالمــان هنــوز بــر مصــدر قــدرت نشســته اند، نشــان 
می دهــد تمامــی کســانی کــه تــا امــروز ادعــای مهدویــت و قائمیــت 
ــل  ــف زهرا)عج ــتند! یوس ــو هس ــذاب و دروغگ ــی ک ــد، مدع کرده ان
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( از خــون گلــوی سیدالشــهداء)علیه الســام( 
یــا از فــرق شــکافته امیرالمومنین)علیــه الســام( یــا از پهلــوی شکســته 
ــان  ــد و از ظالم ــذرد، او می آی ــام نمی گ ــم الس ــرا علیه ــادرش زه م
گذشــته، حــال و آینــده انتقــام می گیــرد. پــس هــر کــس کــه آمــد 
و رفــت و انتقــام از ظالمــان نگرفــت آن کــس مهــدی اســام نیســت. 

َُّه فاتُِح الُْحُصوِن َو هاِدُمها  أال إن
آگاه باشــید کــه آن حضــرت، گشــاینده و فاتــح دژهــا و ســنگرها و ویــران کننــده همــه آنهاســت. چــه 
کســی تــا کنــون توانســته اســت دژهــا و ســنگرهای پیشــرفته را فتــح کنــد؟ هیــچ کــس تــا امــروز 
نتوانســته عظمــت علمــی دیگــران و انبارهــای عظیــم تســلیحاتی آنــان را بــه صــورت کامــل فتــح کنــد 

و منهــدم کنــد.
ــار  ــد، تمــام ســنگرها و تمــام دژهــا و همــه پناهگاه هــا در اختی ــح می کن آن کــس کــه حصــون را فت
اوســت، او خاتــم االئمــه، امــام زمــان علیــه الســام اســت. چــون قــرار نیســت خفقــان در دنیــا ایجــاد 

ــذا همــه را ویــران می کنــد. ــدارد ل ــه حصــن و حصــون ن کنــد نیــازی ب
تمــام دژهــای محکــم انبارهــای ســاح های تخریبــی و زّراد خانه هــای قــوی بــه دســت مبــارک خــود 
امــام زمــان علیــه الســام و نــه کــس دیگــری فتــح می شــود. کلمــه ااَل و بافاصلــه کلمــه تاکیــدی انـّـه 

کــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم بــه کار می برنــد نشــان دهنــده ایــن مهــم می باشــد. 
ْرِك َو هادیها  َُّه غالُِب ُکلِّ َقبیلٍَة مِْن أَْهِل الشِّ  أال إن

او بــر هــر گروهــی و قبیلــه ای از اهــل شــرک غلبــه پیــدا می کنــد. بعــد بــا آنهــا چــه رفتــاری می کنــد؟ 
آیــا آنهــا را قلــع و قمــع می کنــد و از ُکشــته، ُپشــته می ســازد؟! خیــر، ایشــان هماننــد جدشــان رســول 
اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم، َرْحَمــًة لِلَْعالَِمیــَن اســت. هدایت گــر بشــریت اســت، جملــه هــم تاکیــد 
دارد کــه پــس از غلبــه بــر اهــل شــرک، آنهــا را هدایــت می فرمایــد. ایــن عبــارت می رســاند مدعــی 

مهدویــت هرگــز شکســت نمی خــورد. 
َُّه یَِسُم ُکلَّ ذی َفْضٍل بَِفْضلِِه َو ُکلَّ ذی َجْهٍل بَِجْهلِِه .   أال إن

یکــی از شــاخص ترین امتیــازات یــك مدیــر و رهبــر ایــن اســت کــه بتوانــد افــراد را در جایگاه هــای 
واقعــی خودشــان قــرار داده و از اســتعدادهای افــراد در جایگاه هــای حقیقــی خــودش اســتفاده کنــد. ایــن 
جملــه و چنیــن عباراتــی در مــورد هیچ کــدام از امامــان علیهــم الســام گفتــه نشــده؛ چراکــه حکومــت 
واحــد جهانــی و عــدل و حکومــت بــر پایــه ی توحیــد مخصــوص امــام زمــان ارواحنــا فــداه اســت. یکــی 
ــه  ــد و ب ــرار می دهن ــان ق ــای خودش ــراد را در جایگاه ه ــه اف ــت ک ــن اس ــرت ای ــات حض از خصوصی
هــر فــرد صاحــب فضیلــت و شایســته نشــان شایســتگی اهــدا می کننــد و ایــن طــور نیســت کــه افــراد 
شایســته را حــذف و عرصــه را بــه روی بی عرضــگان بــاز کننــد. ایــن کار را ائمــه قبلــی نمی توانســتند 
انجــام دهنــد لــذا بســیاری از مــوارد زبــان بــه تقیــه می گشــودند. زمانــی کــه ائمــه مجبــور بودنــد بــا 

عبــارات دو پهلــو ســخن می گفتنــد مثــا حضــرت رضــا علیــه الســام، مامــون را بــا لقــب امیرالمومنیــن 
ــب  ــای صاح ــا از ویژگی ه ــود. ام ــی نب ــن لقب ــته چنی ــداً شایس ــه او اب ــی ک ــد در حال ــاب می کردن خط
العصــر علیــه الســام ایــن اســت کــه بعــد از ظهورشــان دیگــر از ایــن عبارت هــا خبــری نیســت. خیلــی 

ــد.  ــا اعــام می کنن ــق را در دنی ــت و انســان های جاهــل و مناف ــان فضیل روشــن و واضــح صاحب
َُّه واِرُث ُکلِّ ِعلٍْم َو الُْمحیُط بُِكلِّ َفْهٍم.  ااَل اِن

ــی  ــد تمام ــرد، بای ــرار می گی ــی ق ــت جهان ــه در رأس حکوم ــی ک کس
ــه او  ــر از اینک ــٍم«: غی ِــکلِّ فَْه ــُط ب ــد. »َو الُْمحی ــته باش ــا را داش دانش ه
ــی  ــه دارد؛ یعن ــز احاط ــردم نی ــای م ــه فهم ه ــت، ب ــم اس وارث کّل عل
ــر  ــت و او ب ــت اوس ــه، در دس ــر و دارای اندیش ــای متفّک ــام مغزه تم
آن هــا احاطــه دارد. کســی کــه می خواهــد بیایــد بــر دانشــمندان جهــان 
حاکــم بشــود بایــد واجــد تمــام علــوم باشــد. کمتریــن و حداقلی تریــن 
ــا و  ــه زبان ه ــه هم ــدا ب ــت خ ــی حج ــب، آگاه ــن مطل ــاز ای ــش نی پی

ــت.  ــق اس ــام خای ــای تم گویش ه
ــق  ــر خل ــال ب ــد متع ــون حجــت خداون ــم الســام، چ ــت علیه ــل بی اه
هســتند، لــذا بایســتی زبــان و گویــش تمــام خلــق را نیــز بداننــد. اگــر 
ــر آن خلــق تمــام نمی شــود! نّیتــی کــه مــا انســان ها  نداننــد، حجــت ب
ــن  ــه همی ــز ب ــا نی ــال م ــم، کــه اعم ــای خــود خطــور می دهی از قلب ه
ــان و  ــان زب ــا هم ــوال ب ــا معم ــی این ه ــت، همگ ــته اس ــا وابس نیت ه
ــدرت  ــوران، ق ــن بزرگ ــر ای ــرد. اگ ــورت می گی ــادری ص ــش م گوی
فهــم و تکلــم بــه ایــن زبان هــا را نداشــته باشــند، بخــش اصلــی عمــل از 

ــده اســت! ایشــان پوشــیده مان
َة بَْعَدُه َو ال َحقَّ إالّ َمَعُه َو النُوَر إالّ ِعْنَدُه  ًة َو الُحجَّ َُّه الْباقی ُحجَّ أال إن

ــت  ــان حج ــس از ایش ــه پ ــتند ک ــی هس ــت اله ــن حّج ــان آخری ایش
دیگــری از جانــب خداونــد متعــال ارســال نخواهــد شــد! کســی پــس از 
ــی اهلل  ــد خــود را حجــت خــدا و وصــی پیامبراکرم)صل ایشــان نمی توان

ــه و ســلم( معرفــی نمایــد! علیــه و آل
َُّه ال غالَِب لَُه َو ال َمْنُصوَر َعلَْیِه   ااَل اِن

آگاه باشــید کــه بــر آن حضــرت هیــچ کــس و هیــچ چیــز غلبــه کننــده و پیــروز شــونده نیســت. نــه 
تنهــا در زمــان ظهــور بلکــه در همیــن زمــان غیبــت هــم اگــر تمــام ســازمان های اطاعاتــی دنیــا بــا 
تمــام تجهیــزات و مامــوران اطاعاتــی، بســیج شــوند تــا مــکان حضــرت را شناســایی کننــد، نمی تواننــد.
ــی، تســلیحات اتمــی و موشــك های  ــه ادوات نظام ــا کلی ــا ب ــای دنی ــام ارتش ه ــز تم ــور نی ــس از ظه پ
ــر  ــد ب ــی نمی توان ــچ نیروی ــا هی ــچ کــس ب ــد. هی ــه کنن ــر حضــرت غلب ــد ب ــا و ... نمی توانن ــاره پیم ق
حضــرت غلبــه کنــد، لــذا اگــر مدعــی دروغیــن، مغلــوب دیگــران شــد یــا اعــام ظهــور کــرد و بــاز 
ــه  ــی فرج ــل اهلل تعال ــب الزمان)عج ــدی صاح ــا مه ــا و یقین ــد، او قطع ــان ش ــد و پنه ــوراخی خزی در س
ــات  ــا جمــع شــوند و همــه امکان ــهِ یعنــی اگــر تمــام دنی ــارت َو ال َمْنُصــوَر َعلَْی الشــریف( نیســت. عب
ارتش هــای جهــان را بــه خدمــت گیرنــد کــه جمــع شــوید تــا بــر حضــرت پیــروز شــوند و نصــرت 

ــد.  ــد، نمی توانن یابن
ِه َو َعالنِیَتِِه  ِ فی اَْرِضِه َو َحَكُمُه فی َخلِْقِه، َو اَمیُنُه فی ِسرِّ َُّه َولِیُّ اهللَّ ااَل َو اِن

هِ َو َعانَِیتـِـهِ. از صفــات برجســته و مقامــات عالیــه اســت. کســی  ایــن کــه می فرماینــد: َو اَمیُنــُه فــی ِســرِّ
کــه خداونــد متعــال او را امیــن خــودش در اســرار و آشــکارش فرمــوده، یعنــی تمــام اســرار جهــان پیــش 
ــرژی هســته ای،  ــل ان ــم مث ــای عال ــرار انرژی ه ــد. اس ــم را می دان ــای عال ــام پیچیدگی ه روی اوســت، تم
ــلحه ها  ــن اس ــن و پیچیده تری ــا دقیق تری ــن انرژی ه ــد از ای ــد. می توان ــیدی و ... را می دان ــرژی خورش ان
را تهیــه کنــد. هــر اثــری را کــه خــدای متعــال در هــر چیــزی پنهــان کــرده اســت او می دانــد. می دانــد 
کــه فرضــا اگــر بــرگ فــان گیــاه بــا بــرگ گیــاه دیگــری مخلــوط شــود، مــاده ای بــه دســت می آیــد 
ــواع ســرطان را درمــان کنــد. امــا خــدای متعــال دســتور می دهــد کــه فعــا در  ــد تمــام ان کــه می توان

پــس پــرده غیبــت باشــد. چنیــن فــردی نیــازی بــه دانشــگاه و حــوزه رفتــن نــدارد!
ــچ  ــت. هی ــکاری آگاه اس ــر دغل ــرار ه ــت. از اس ــر اس ــه بش ــرار هم ــر اس ــم او آگاه ب ــرف ه از آن ط
ــه حضــرت  ــی علی ــچ کودتای ــذا هی ــد. ل ــدا کن ــه حکومــت حضــرت راه پی ــد ب ــِل نفــوذی نمی توان عام
شــکل نمی گیــرد. هیــچ حقــه بــازی نمی توانــد بــه نــام امــام زمــان علیــه الســام دزدی کنــد. چقــدر در 
نظام هــای سیاســی دنیــا ایــن مــوارد بــه طــور روزمــره اتفــاق می افتــد؟ عوامــل نفــوذی بــا تمــام وجــود 
ــت  ــا در حکوم ــد. ام ــرار می کنن ــم ف ــازات ه ــد و از مج ــش می رون ــا پی ــقاط حکومت ه ــرز اس ــا م ت
عــدل الهــی کــه بــه دســت صاحــب الزمــان علیــه الســام اســت هیــچ عامــل نفــوذی جــا نــدارد چــون 

ــد. ــی را نمی ده ــن اقدامات ــن خــدا در اســرارش اســت و اجــازه ی چنی امی
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