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ان شاءاهلل به حول و قوه الهی و با توسل به روح مطهر آقا امیرالمؤمنین علی علیه الصالة والسالم ،وارد فاز جدید می شویم.
 )9تجلی عبودیت در جامعه با رهبری امام معصوم
عزیزان من ،می گویند «الناسَعلىَدينَملوکهم» مردم تابع دین ملوکشان هستند .وقتی یزید به خالفت رسید ،موسیقی ،غنا و
کثافت کاری اوج گرفت .چرا؟ چون او خودش اهل این چیزها بود .هر حاکمی که بیاید ،افکار و روش خودش را می خواهد در کشورش
پیاده کند .اگر می گذاشتند ،همانطور که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم معرفی کرده بودند ،امیرالمؤمنین علیه السالم و امامان بعد از او یکی
پس از دیگری می آمدند ،عبودیت واقعی در جامعه تحقق پیدا می کرد.
هدف پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ،تجلی عبودیت الهی بود.
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«وماَخلقتَال ِجنَوَاْلنسَإَل َِلیع ُبدون» (ذاریات)56/
ِ
ِ
ِ
هدف خلقت عبودیت است .عبودیت در ادامه این هدف قرار بود که بعد از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در کل کره زمین تحقق پیدا کند.
اما نگذاشتند .ان شاءاهلل در عصر ظهور تجلی خواهد یافت .قرآن می فرماید:
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ِدينهمَال ِذيَارتضىَلهمَوَلیب ِدلنهم ِ
ِ
ِ
تأویل این آیه برای عصر ظهور است .خداوند متعال وعده داده است به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام می دهند که اینها در
ْ ُ
آینده ای نه چندان دور ،در عصر ظهور جانشین خدا در روی زمین شوند .برای این که «يع ُبدون ِني» ،خدا فقط در کل کره زمین پرستش
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شود .تجلی عبودیت و راه عبودیت ،راه امیرالمؤمنین علیه السالم است« .اه ِدن
یم»« ،و َأ ِن َاعبد ِ
ِ
ونيَهذ ِ
ُ ْ ٌ
مست ِقیم» (یس.)61/
 )10مبارزه با ظالمان و خیانتکاران
امیرالمؤمنین علیه السالم در این چهار سال و اندی حکومتش ،دست عده ای را از بیت المال مسلمین کوتاه کرد .حتی برادرش عقیل اضافه
درخواست کرد ،او را از خودش طرد کرد .طلحه و زبیر باز می خواستند ،به آنها نداد .معاویه تا به حکومت رسید ،او را عزلش کرد .ابن
عباس به او گفت :صبر کن؛ اگر می خواهی حکومتت بر پا باشد ،صبر کن .درست است او با تو بیعت نمی کند ،بگذار پایه های حکومتت
محکم شود ،بعد آرام آرام او را عزل کن .گفت :من یک لحظه حاضر نیستم .هدف ،وسیله را توجیه نمی کند.
امیرالمؤمنین علیه السالم ،در نهج البالغه می فرماید:

ُْ
ْ
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وب َ» َ
ال ُب َِبالش ِّرَمغل ُ َ
«الغ ِ

آن کسی که از راه شر می خواهد غالب شود ،خودش مغلوب است .جای دیگری به او گفتند ،یا علی! با معاویه صبر کن .به او گفتند :علی،
َُّ
ُ ُ
تو زیرکی نداری .یعنی سیاستمدار نیستی .این سیاست نیست .اگر می خواهی ،باید از یک چیزهایی بگذری .گفت« :وََلَالتقىَلكنتَ
ادهىَالعرب» ادهی یعنی زیرک ترین .اگر تقوا نبود ،من زیرک ترین عرب بودم .یعنی من آن شیطنت های سیاسی را بلد هستم .عده
ای برای حفظ حکومت خودشان حاضرند دست از دین خودشان هم بکشند .دیدید معاویه چه کرد .اما امیرالمؤمنین علیه السالم این طور
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نیست .حضرت امیر علیه السالم می فرمایند :من میتوانم زیرک ترین عرب باشم و از هر راهی شده ،حکومت را حفظ کنم .اما من اهلش
نیستم .من نمی خواهم حکومت خودم را با از دست دادن دینم حفظ کنم .یک لحظه حاضر نیستم شخصی از طرف من والی شود که
ظالم باشد .من آمده ام اصول اسالم را حفظ کنم .حکومت برای من اصل نیست ،هدف است .امیرالمؤمنین علیه السالم در نهج البالغه می
فرمایند :این حکومت کردن بر شما از آب بینی بز پیش من ارزشش کمتر است .اال اینکه بتوانم احقاق حقی از ظالمی نسبت به مظلومی
بکنم .هدف من این است.
نهج البالغه سفره امیرالمؤمنین علیه السالم است .واال به خدا دیگران این سفره را ندارند .سفره ای غنی و آرام بخش دل .طمأنینه می آورد.
روح افزا است.
عزیزان من؛ دیگران این سیاست مبارزه با ظالمان را نداشتند .حق السکوت به همه دادند .بعد از وفات پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در ایام
سقیفه پولهایی وارد مدینه می شد .این پول ها کجا رفت؟ برای تقویت حکومت خودشان ،سبیل رؤسای قبائل را چرب کردند و باج دادند.
مردم ،امیرالمؤمنین علیه السالم را می خواستند .ولی از دو راه حق امیرالمؤمنین علیه السالم را گرفتند .واال نمی توانستند.
یک) کیسه های زر
در شب تاریک ،چندین بار شتر کیسه های زر از بحرین و جاهای دیگر می آمد .از کشورهای مختلف خراج می آمد .اینها را که برد و
خورد ،معلوم نیست.
دو) از راه تهدید
ظاهراً در تاریخ طبری آمده است که قبیله بنی اسلم که طرفدار اولی بودند ،با چماق داخل کوچه های مدینه ریختند و شعار می دادند:
زنده باد کی .با چماق و تهدید و از آن طرف با تتمیع آمدند و کار را تمام کردند .خیلی با زیرکی و شیطنت و گاهی سیاست .زیرکی می
شود «نكراء» لذا در زیارت عالیة المضامین می خوانیم:
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اقبا َوَلباَراجحاَوَقلباَزکیا» بعد میگوید« :و َاجعلَذ ِلكَکله َِليَوََلَتجعله َعلیا» الهی
امالَوَعزما َث ِ
«اللهمَارزق ِنىَعقالَک ِ
عقل بر علیه من می شود که شیطنت و نکرا می شود.

گویا به امام صادق علیه السالم به این مضمون گفتند که مگر نمی گویید« :العقلَماَعبدَبهَالرحمنَوَاکتسبَبهَالجنان» عقل راهنما
است .پس اینکه معاویه دارد ،چیست؟ فرمودند :این عقل نیست .این نکرا و شیطنت است .عقل اگر در راه باطل به کار برده شود ،دست
شیطان را می بندد .شیطان صفت هایی داریم که استاد شیطان شدند!
حضرت می دانستند عده ایی در جامعه طماع و ظالم و خیانتکار هستند .تنها کسیکه می تواند با خیانت اینها مبارزه کند ،امیرالمؤمنین
علی علیه السالم است .دیگران آمدند ،مظلومان را زندانی کردند .خانه نشین کردند و یک عده ای ظالم سرکار آمد .اما سیاست امیرالمؤمنین
ُ ْ ُ َّ
علیه السالم اینگونه بود که فرمودند :می خواهید با من بیعت کنید« ،لتغربلنَغ ْربله» .من همه را غربال می کنم .آن نا اهالنی که آمدند
و به حکومت رسیدند ،آن کسانی که کارشان زیر پا گذاشتن حق است را سرنگون خواهم کرد .حضرت گاهی تشبیه می کنند .مثل دیگی
که حبوباتش زیر و رو می شود ،نخاله ها را به زمین خواهم ریخت و آنهایی که اصیل هستند را به عزت خواهم رساند .خب؛ خیلی ها زیر
بار نمی رفتند و نرفتند.
لذا دومی برای این که بعد از وفاتش کسی با امیرالمؤمنین علی علیه السالم ،بیعت نکند ،مکر کرد .در سرزمین عرفات زمزمه شد که اگر
عمر مرد ،با امیرالمؤمنین علی علیه السالم بیعت می کنیم .این خبر به گوش دومی رسید .او که نقشه دارد تا سومی را با یک بازی سیاسی
ُ
به خالفت برساند ،خطبه ای در سرزمین منا خواند .به من خبر رسیده است که اگر فالنی مرد ،ما با علی علیه السالم بیعت می کنیم« .بیعةَ
ْ ً
أ ِبىَبكرَفلت َة»َبیعتی که با ابوبکر شد ،بدون فکر و اندیشه بود و شر داشت .خدا ما را نجات داد .هرکسی خواست از راه بیعت ،دوباره
امام تعیین کند ،بکشیدش .به همین راحتی طرح کشتن آن کسانی که می خواستند با امیرالمؤمنین علیه السالم بیعت کنند را داد .تو چه
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حقی داری که طرح کشتن می دهی؟! پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می داند بعد از او دست عده ای نامحرم به این خالفت و بیت المال
مسلمین دراز خواهد شد و تنها کسی که می تواند با اینان مبارزه کند ،امیرالمؤمنین علی علیه السالم است.
 )11تکامل بخشیدن به عقول بشر
اگر تاریخ عصر جاهلیت را بررسی کنید ،می بینید در اوج انحطاط عقلی و فکری قرار داشتند .چه خرافات و عقاید خرافاتی داشتند .به
دروغ می گفتند:
َّ ُ ْ
ُ َّ ُ
ُْ ُ ُ ْ
َلَلیقربوناَإلىَالل ِهَزلفى» (زمر)3/
ِ
«ماَنعبدهم َِإ ِ ِ
اینها را ما عبادت می کنیم تا به خدا نزدیک شویم .پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم آمد .درست است معجزه کرد ،تا این حد انجام داد و بنا
است که با هدایت و راهنمایی بگذرد .عصرهایی بگذرد تا این عقولشان تکامل و رشد پیدا کند .اما خب؛ وقت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم
محدود است .در جنگ ها و ده سال در مدینه است.
شخصی مسلط به پنج زبان بود .فرانسوی ،انگلیسی ،عربی و  . ...گفت :شما عدالت کل صحابه را قبول ندارید و صحابه را مناقشه می کنید.
این توهین به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم است .یعنی او نتوانست از عهده هدایت اینها بربیاید؟ شما اگر توهین به صحابه کنید ،توهین
به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم کرده اید! گفتم :این حرف درست نیست .قرآن می گوید:
َّ ْ ً َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُْ ْ
«طه .ماَأنزلناَعلیكَالقرآن َِلتشقى .إَلَتذ ِکرة َِلمنَيخشى َ» (طه)3-1/
ِ
پیامبر؛ فقط کارِ تو بیم دادن است .تو فقط تذکر بده ،باقی دست ما است .اجباری در کار نبود .بعد از هر پیغمبری ،امت ها امتحان می
شوند .بله؛ پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم شخصیت های بسیار بارزی را تربیت کردند .در رأس همه امیرالمؤمنین علی علیه السالم شاگرد
پیغمبر است .سلمان ،مقداد ،ابوذر ،اویس قرن و عمار و دیگران .درجات مختلفی از صحابه را پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم تربیت کرد .عده
ای مشکل دار هم بین آنها بودند .اعجاز نیست که بگوییم حتم ًا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم همه را با جبر هدایت کند.
َّ
ْ
ْ
ْ
ن حيََّعنَب ِّینةَ» َ
ن هلكَعنَب َِّینةَويحیىَم َ
« ِلی ْه ِلكَ م َ

هدف پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از نصب امیرالمؤمنین صلی اهلل علیه و آله در غدیر خم ،تکامل بخشیدن به عقول بشر است .این تکامل با
انسان هایی صورت خواهد گرفت که حقیقت قرآن را شناخته اند .عالم به حقیقت سنت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و عامل به کتاب و
سنت هستند .تکامل عقول بشر با کسانی است که پا جای پای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می گذارند .اینان مطهرند و کالمشان نور
است .در دعای ندبه می خوانیم:
«ي ْح ُذوَح ْذو َّ
ول» َ
َالر ُس ِ َ
تنها حضرت امیر و سلسله امامان علیهم السالم هستند که قدم به قدم به دنبال پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم راه پیمود .نه کم و نه زیاد .اینان
می توانند تکامل بخش عقول بشر باشد؛ ولی نگذاشتند .ان شاءاهلل این تکامل در عصر ظهور تحقق پیدا خواهد کرد.
 )12گسترش علوم
قرآن همه حقایق را دارد و منبع علوم است .کالم پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم هم همینطور است .لذا ما یک نظری داریم .ما در کالس
هایی که داشتیم ،مقایسه ای کردیم بین کتاب کافی ،روایات اهل بیت علیهم السالم با صحیح بخاری .حاال جالب این است که ترتیب کتاب
کافی را نگاه کنید؛ اول کتاب عقل و جهل ،بعد کتاب علم ،بعد کتاب توحید ،همینطور تا ایمان و کفر می رود .کتاب توحید هم در آخر
آورده است .اما صحیح بخاری اصالً کتاب عقل ندارد .کتاب توحید اول است .در کتاب توحید صحیح بخاری که حدود صد تا دویست
روایت آنجا جمع کرده است ،روایتی که خطبه ای از خطبه های پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم باشد و یکی از اصحاب نقل کرده باشد ،یک
روایت ،شاید از امیرالمؤمنین علی علیه السالم در آن کتاب نباشد .ابن عباس در یک جمله چیزهایی را نقل می کند .یک روایتی مثل عبداهلل
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بن عمر ،مثل این و آن بیایند و خطبه ای از خطبه های ولی ِد توحیدیِ معنویِ معرفتیِ رسول خدا صل اهلل علیه و اله وسلم را نخوانند .یکی ما
پیدا نکردیم که معارف را از زبان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم تعریف کرده باشد.
ابن ابی الحدید می گوید :من برخی از این خطبه های توحیدی را چندین بار خوانده ام و هر بار حقیقتی از حقایق برای من منتشر شد.
هرگز و هرگز این مطالب را غیر از امیرالمؤمنین علی علیه السالم و زبان ایشان نشنیده ام و دلیلش این است که غیر از امیرالمؤمنین علی
علیه السالم  ،از صحابه هیچ کسی این حقایق را نمی فهمید تا بتواند بر زبان خودش جاری کند .آیا این امتیاز مکتب اهل بیت علیهم السالم
نیست؟ اگر متاعی دارید ،آن را عرضه کنید .این است مکتب علی علیه السالم .من به این نتیجه رسیدم .آیا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم هیچ
خطبه توحیدی و هیچ معارفی نداشته است که شما نقل نمی کنید؟ ما معتقدیم داشته است ولی از زبان امیرالمؤمنین علیه السالم اینها
تبیین شده است .آ نها نمی فهمیدند و اصالً این حقایق را درک نمی کردند .بعضیهایشان مثل عبداهلل ابن عمری که ابن الوقت است،
حجاج که می داند ابن الوقت است ،موقع بیعت می گوید بیا با پای من بیعت کن .من فعالً حالش را ندارم! اینها ابن الوقت هستند .چه
می فهمند و درک می کنند؟ چه دارند که در این زمینه عرضه کنند؟
در همان کتاب توحید کافی ،خطبه ای و کالمی فی باب معرفت اهلل یا فی باب توحید اهلل از امام صادق علیه السالم آورده است معرکه!
انگشت به زبان گزیده می شود .تازه در خانه شان را بسته اند که به این حد آمده است .این خودش معجزه است .یکی از ظلم های بزرگی
که در حق جامعه بشریت تا پایان تاریخ شده است ،این است که امیرالمؤمنین علیه السالم را  ۲5سال خانه نشین کردند .چند تا روایت از
امیرالمؤمنین علیه السالم در این  ۲5سال به دست شما رسیده است؟ چند روایت احکام از امام سجاد علیه السالم داریم؟ غیر از آن میراث
مکتوبی که از ایشان هست ،ابوخالد کابلی بعضی روایات را از احکام نقل می کند .اینها را خانه نشین کردند .اگر می گذاشتند و معارف را
منتشر می کردند ،چه می شد! همین هم که هست ،ما به لطف خدا باید استفاده کنیم.
ُ
ابها»
دينةَالعلمَوَعَلي بَ َ
َِ
پس یکی از اهداف پیامبر صلی اهلل علیه و آله گسترش علوم است و این توسط امیرالمؤمنین علیه السالم است« .أناَمَ
پس همه به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله برمی گردد .نه اینکه رسول خدا چیزی نداشته اند ،داشته اند و آنها نمی فهمیدند که چیزی منتشر
کنند .لذا در تاریخ اهل سنت دارد که صحابی عده ای بودند که سؤالی بلد نبودند ،بپرسند .می نشستند تا یک اعرابی بیاید و سؤالی کند
و گوش بدهند .ببینید این اسرار چگونه سینه به سینه به امیرالمؤمنین علیه السالم منتقل شده است .هر شب ساعت مشخص مالقاتی با
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله دارد .برخالف نظر عایشه که می گوید سر پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در دامن من بود و از روحش جدا شد،
امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید :سر پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در دامن من بود و روحش را احساس کردم که از دل پیامبر صلی اهلل علیه
و آله و سلم بیرون آمد .روحش را بر صورت حس کردم و بر خودم دیدم .نفس نفیس پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و کماالتش به آقا
امیرالمؤمنین علی علیه السالم منتقل می شود .علی نفس پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم است .اینجا چون چند نفر اردو زبان داریم ،شعری
بخوانم به عنوان هدیه برای این دوستان عزیزمان:
گر نفسک نفسی به حدیث نبوی هی

ل علی نام علی بی ادبی هی
بی ص ّ

 )13رشد تربیتی
بهترین مربی بعد از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ،آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السالم هستند .به یاران باوفای امیرالمؤمنین
نگاه بیندازید .حضرت آه می کشد از اینکه در جنگ صفین مثل عمار را از دست داده است .یاران باوفایم کجا رفتند .راوی می گوید :در
َ
جنگ صفین ،امیرالمؤمنین علیه السالم را دیدم که با سیالب اشک می گفتند :این اخوانی؟ کجایند برادرانم که با هم عهد و پیمان بستیم.
خوش به حال آن کسی که امیرالمؤمنین علیه السالم او را برادر خودش خوانده است .در همان مدتی که بود ،چه یاران باوفایی را تربیت
کرد .در دفاع از تشیع آوردیم که پیشوایان تشیع از صحابه که طرفدار امیرالمؤمنین علیه السالم بودند ولی بخاطر جهاتی سکوت کردند ،چه
شخصیت هایی از تابعین و از صحابه چون قنبرها ،سعید بن جبیرها و میثم تمارها و صَعْصَعة بن صَوحانها .گاهی شب ها را خلوت می
کردند و با امیرالمؤمنین علیه السالم بودند .می گوید دیدم که نصفه های شب بیدار شد و به آسمان نگاه می کند و اشک می ریزد .چه
یارانی داشت ،مانند کمیل .چه دستوراتی از امیرالمؤمنین علیه السالم دارد .این رشد تربیتی بوده .نگذاشتند امیرالمؤمنین علیه السالم در رأس
باشد .به جای اینکه حضرت به تربیت بپردازد ،جنگها را تحمیل کردند و نگذاشتند مردم تأثیر حکومت ایشان را ببینند.
علیه السالم
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زمانی با خبرنگاران اهل سنت ،در تاجیکستان جلسه داشتیم .شروع به صحبت کردیم .یکی از آنها با ناراحتی گفت :علی بن ابیطالب
السالم حکومتداری بلد نبود و حکومتش را از دست داد .گفتم :او بلد نبود؟! برو ببین چه کسی چوب الی چرخش گذاشت؟ معاندان نمی
خواستند حکومت امیرالمؤمنین علیه السالم باشد .زیرا که در آن اوج عزت اسالمی پدید می آمد.

علیه

سلمان فارسی بعد از وفات پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ،وقتی جریانات بعد از سقیفه را دید ،با زبان فارسی دری خودش جمله ای گفت:
کاردید و ناکاردید .یعنی کردید آن کاری که نباید می کردید و نکردید آن کاری که باید می کردید .اگر علی علیه السالم را به حکومت و
عمارت می رساندید ،خیر دنیا و آخرت را داشتید .این حکومتی که جنگ ها را تحمیلش کردند ،حکومت علی علیه السالم نبود .مثل ابن
تیمیه که از معاویه دفاع می کند و می گوید در حکومت امیرالمؤمنین علیه السالم دائم درگیری داخلی و مسلمان کشی شد .در حالیکه از
خلفای  ۲5ساله قبلش تمجید می کنند که اوج عزت اسالم آنجا بود .چه خراج و مالیات و غنائم می آمد.
این اوج مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السالم بود .به آن خبرنگار گفتم باید اعتراضت را به کسانی بکنی که نگذاشتند امیرالمؤمنین
به آن اهداف بلندش برسد .اهداف بلند امیرالمؤمنین علیه السالم همان چیزی که در کلماتش ،در نهج البالغه و در جاهای دیگر ترسیم شده
است .اگر جامعه این شکل رشد تربیتی داشت ،چه جامعه ای می شد.
علیه السالم

 )14عدالت در تقسیم بیت المال
 )15رفاه اقتصادی
 )16تحقق امنیت در جامعه
یک بحث سیاسی مطرح است که آیا امنیت در جامعه اصالت دارد یا طریقیت؟ امنیت خیلی خوب و ناامنی خیلی بد است .اما آیا امنیت
اصالت دارد؟ اینکه بگوییم در جامعه امنیت باشد ،اما هرکسی با هر سازی خواست ،برقصد .اینکه ما امنیت را ایجاد کنیم ،آزادی باشد و
هرکس و ناکسی در جامعه بیاید .کسی هم خواست امر به معروف و نهی از منکر کند ،با او برخورد کنند .اینکه هرکس ساز بی دینی را
بزند و امنیت باشد! ما از قرآن استفاده می کنیم .امنیت موضوعیت ندارد .اصل نیست و طریقیت دارد.
در جامعه اسالمی و عصر ظهور حضرت مهدی علیه السالم امنیت طریقیت دارد.
ْ
ُ
َّ
َّ ُ َّ
ْ ْ
ْ َّ
َّ َّ
ْ
َّ
َالذينَآم ُن ْ ُ ْ
َال ِذين َِمنَق ْب ِل ِه ْمَوَل ُیم ِكننَل ُه ْمَ
اَاستخلف َ
حاتَلی ْستخ ِلفن ُه ْم َِفيَاْل ْر ِضَکم
ال ِ
ِ
واَمنكمَوَع ِملواَالص ِ
«وعدَالله ِ
ُ ُ َّ
ْ ْ ْ ً
ُ َّ َّ ُ ْ ْ ْ
يَارتض َ ُ ْ
َالذ ْ
َمنَبَع ِدَخو ِف ِهمَأمنا» (/55نور)
ىَلهمَوَلیب ِدلنهم ِ
ِدينهم ِ
مؤمن ین و اهل عمل صالح در طول تاریخ در خوف به سر می بردند .ما به جای این خوف ،به آنها امنیت می دهیم .امنیتی که عبادت و
عبودیت در جامعه حکمفرما شود .ما باید امنیتی را در جامعه فراهم کنیم که جامعه ،جامعه خدایی بشود .امنیت برای گسترش عبودیت
ً ْ ُ
است« .أ ْمناَيع ُبدون ِني» نه امنا مطلقا .ما در عصر ظهور فقط امنیت نمی دهیم که هرکسی مردم را به شرک و کفر و فساد و منکرات
ً ْ ُ
متمایل کند! اینطور نیست .امنیت؛ نعمت بزرگ خدایی است که باید شکر کرد و عبودیت را در جامعه حاکم کرد« .أ ْمناَيع ُبدون ِني َلَ
ً
ُْ ُ
يش ِرکونَ ِبيَش ْیئا» .پس تحقق امنیت در جامعه این است و در رأس آن مرد شجاعی است که تنها کسی است که می تواند هر دو را
داشته باشد .آن شمشیر علی مرتضی علیه السالم هست .آن مظهر عبودیت خداست که با شمشیرش آن سردمداران کفر را از میان بردارد
تا عبودیت مطلقه در جامعه پیاده شود .ممکن است دیگران رتق و فتق امور کردند .شمشیر کشیدند و به قول خودشان آن قهاریت اسالم
را به چشم کفار نشان دادند .اما برای عبودیت و تربیت چه کردند؟ پیش می رفتند و قتل و غارت می کردند و می کشتند .اما هیچ کار
فرهنگی انجام نمی شد .چطور تا اسپانیا و جبل الطارق رفتند و به عیاشی افتادند.
َّ ْ
ُ ْ ْ
ْ
َاستغنى» َ
«إنَاَلنسانَلیطغىَأنَرآه
ِ
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قدرت و شوکتی که به دست آوردند ،به کثافتکاری و شرابخواری افتادند و غافل شدند .دشمن آمد ،حلقه زد و کل مسلمانان را از بین
برد و در دریا ریختند .اینکه می گویند فتوحات اسالمی! چه فتوحاتی؟! هنوز این ننگ بر پیشانی ما مسلمانان خورده که اِالسالم غلب
بَالسیف.
رفیق ما از اتریش آمده بود .گفت آقا یهودیان دارند تاریخ اسالم را در بخش تاریخ شرق تدریس میکنند .تیغ لبه تیز تبلیغات آنها بر ضد
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم همین است .میگویند :اسالم غلب بالسیف .این کار پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نبود .واهلل پیغمبر
علیه و آله و سلم اهل این چیزها نبود .امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهما السالم هم نبودند .کار افرادی بود که در این چند ساله آبروی اسالم را
بردند .حاال افتخار می دانند و مدام می گویند :آقا فتح ایران ،فتح برای سنی ها بود .اما این افراد با زور خواستند بروند .اگر می گذاشتند
امیرالمؤمنین علیه السالم به حکومت می رسید ،با تبلیغات و نامه هایی که می فرستادند و خبر از حکومت عدل امیرالمؤمنین علیه السالم که
ُ
َّ
می شد ،يدخلون َِفىَمذه ِبَالتش ُّیعَافواجا اما نگذاشتند.
صلی اهلل

 )17مرجعیت علمی
بعد از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از چه کسی علم را بگیریم؟ دین پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را از چه کسی بگیریم؟ حاال بحث سیاسی
آن در جای خودش .سیوطی می گوید :مجموعه روایاتی که از علی علیه السالم نقل شده ،کل آن از ضعاف و غیر ضعاف ،نزد خودشان 5۰۰
روایت بیشتر نیست .بخاری اندازه  1۰تا انگشت روایت نیاورده است .فضائلی را هم که نقل میکند ،بعضی به من قصد اشبه است .می
خواهد فضیلتی از علی علیه السالم نقل کند ،یک چیزی را نقل می کند که تندیس در آن باشد .مثالً از باب نمونه می گوید :پیغمبر صلی اهلل
ُ
ُ
علیه و آله آمد .دید علی علیه السالم روی خاک ها خوابیده است .با لگد گفت :پاشو ،قمَياَاباَتراب .این چه چیزی است که نقل میکنی؟
او می خواهد تعریف کند؟ یا می گوید :یک روزی علی ابن ابیطالب علیه السالم ،به انس گفت :انس! این سؤال را از
سلم بپرس که آیا وذی هم غسل دارد؟ من خجالت میکشم از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم بپرسم.

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و

این را نقل کرده یعنی می خواهد بگوید علی علیه السالم چیزی بلد نیست .حاال اگر تک تک هم از فضایل امیرالمؤمنین علیه السالم گفته،
کجاست؟ واقع امر را هم که نگاه کنید 3۰ ،سال با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بوده است .این صندوق س ّر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
و سلم چه شد؟ در صندوق را بستند و کتمان کردند .بله ،این است تجلی در این  5ساله؛ کمتر از  5ساله .هدف پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و
سلم مرجع علمی است .مَن کُنتُ مواله .والیت در شئونات علمی .علی علیه السالم ،مانند پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم والیت تشریعی بر شما
دارد؛ همانطور که والیت تکوینی و والیت سیاسی دارد .مرجع علمی و دینی شماست.
الَّلهمَّ صلَّ علی محمََّد و آلِ محمَّد و عجَِّل فرجهُم
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