بسم اهلل الرحمن الرحيم
وبذکر وليه عجل اهلل تعالي فرجه

 پيروي و پيشوايي اهل بيت عليهم السالم ،برهانِ هماهنگي و امان از پراکندگي
حضرت فاطمه

عليها السالم

در خطابه ي فدک فرمودند:

خداوند

اطاعت اهل بيت عليهم السالم را قرار داده که ملّت را نظم بدهد ،تا ملت سو و هم جهت بوده و پراکنده نشوند.
به توجه به اينکه حضرت فاطمه سالم اهلل عليها که يک خانم هستند در اين عبارت نکات بسيار مهم و با ظرافتي
نهفته است ؛ در ساختار مديريتي ظاهري خداوند ،حضرت زهرا عليها السالم نه درجايگاه نبوّت و نه در جايگاه
امامت هستند؛ ولي ايشان با بيان اين عبارت خود را از اهل بيت عليهم السالم و «واجب االطاعه ها» معرفي مي
کنند.

درزبان عربي «ملت» هم به معناي «دين» و هم به معناي «قوم» به کار مي رود؛ لذا با اطاعت اهل بيت
عليهم السالم ،هم دين نظام پيدا مي کند و هم مردم منظّم مي شوند .هم چنين پيشوايي اهل بيت عليهم السالم،
امنيت را برقرار کرده و اتحاد ايجاد مي کند .امروزه ملّت اسالم هفتاد و سه فرقه شده اند و چه بسا بيشتر!
که تنها يک فرقه ناجيه اند و باقي هالکه .فرقه ي ناجيه -که شيعيان هستند -نجات مي يابند ،زيرا از اهل
بيت عليهم السالم اطاعت مي کنند .خداوند در قرآن کريم مي فرمايد:

بگو اى اهل کتاب! بياييد بر سر سخنى که ميان ما و شما يکسان است ،بايستيم که جز خدا را نپرستيم
و چيزى را شريک او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد .پس اگر اعراض
کردند ،بگوييد شاهد باشيد که ما مسلمانيم".
 اطاعت از اهل بيت

عليهم السالم

آن چه بين ما برابر است و نسبت به همه مساوي است ،خداوند است .هم ما و هم آن هايي که از
اهل بيت عليها السالم پيروي نمي کنند ،از خداوند اطاعت مي کنند .وحدتي که قرآن حتي اهل کتاب را هم به
آن دعوت کرده است  ،آن نيست که سر و ته قضيه را ببنديم و به رنگ هم درآييم! در واقع ،مدّعيانِ اتّحاد
و وحدت امروز ،مي گويند که شيعه ها دست از عقايدشان بردارند و سخت گيري نکنند و با برادران سنّي
خويش يکي شوند! در صورتي که مالک وحدت بر اساس کالم قرآن ،اعتقاد به خداست .حضرت زهرا

چرا که امامت اهل بيت

عليها السالم هم بر مبناي همين ميزان مي فرمايند:

عليهم السالم،

مالک توحيد است .نبوّت پيامبر اکرم صلي اهلل عليه واله ،عصمت ،علم و امامت ائمه عليهم السالم است که از طرف
خدا آمده و با قبول امامت ايشان ،از اختالف نجات پيدا خواهيم کرد.
امام رضا عليه السالم ،به نقل از امام محمّد باقر عليه السالم  ،پيرو فرمايش حضرت زهرا عليها السالم
در باب امامت و اطاعت از اهل بيت عليهم السالم اين گونه مي فرمايند:
4

پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و اله به حضرت علي ،امام حسن و امام حسين عليهم السالم وصيت
کردند؛ سپس در قول خداوند که مي فرمايد﴿ :اي کساني که ايمان آورديد! از خدا و رسول و اولي االمرتان
اطاعت کنيد ﴾.حضرت رسول اکرم فرمودند :تا زماني که ساعت برقرار باشد ،ائمه از فرزندان علي و
فاطمه هستند».
در کتاب شريف اصول کافي ،مرحوم کليني بابي به نام «باب فرض طاعة األئمة عليهم السالم» 6گشوده
است .در روايتي از امام محمّد باقر عليه السالم اين گونه بيان مي شود:
﴾ 8 :»7

«بلندى و کوهان و کليد و درب همه چيز و خرسندى خداى رحمان تبارک و تعالى ،اطاعت امام است بعد از

معرفت او؛ سپس فرمود :خداى تبارک و تعالى مىفرمايد﴿ :هر که اطاعت پيامبر نمايد ،اطاعت خدا کرده
و هر که رو گرداند [او را رها کن ،زيرا] ما تو را نگهبان او نفرستادهايم»﴾.
 اطاعت از امام عليه السالم در خطابه ي غدير
پيامبر اکرم

صلي اهلل عليه واله

در خطابه ي غدير مي فرمايند

مورد رحمت خداست

کسي که تابع علي عليه السالم باشد "يعني مطابق با او عمل کند .مطابق با او بگويد و دنبال او حرکت کند،
خدا رحمت کند او را و کسي که از او بشنود و

با او باشد.

از او اطاعت کند " .مطيع علي عليه السالم بودن  ،تابع علي عليه السالم بودن  ،شنيدن سخن علي عليه السالم و اوالد
علي

عليهم السالم

،حقيقتي است که پيغمبر

صلي اهلل عليه واله

به شدت مورد تأکيد قرار مي دهند .همه بايد از

اميرالمومنين علي عليه السالم تبعيت کنند .ايشان ،امام  ،پيشوا  ،الگو  ،ولي و حجت هستند .در زيارت امير

المؤمنين عليه السالم ،زيارت ائمه عليهم السالم ،زيارت امام زمان ارواحنا فداه واژه هايي را به کار مي بريم که در تمام
آن ها بر مسئله تبعيت و اين که اين بزرگواران ،حجت هستند و الگو هستند  ،تأکيد شده است.
براي اين که نگويند اطاعت علي عليه السالم  ،فقط بر اهل مدينه واجب است ،پيامبر صلي اهلل عليه واله در خطابه
"اطاعتش بر

ي غدير فرموده اند :

مهاجرين  ،انصار و بر پيروي کنندگان ايشان در نيکي واجب کرده است".آيا خداوند متعال اين اطاعت
را فقط بر مهاجرين و انصار واجب کرده ؟ خير .چرا که در ادامه مي فرمايند:
»" کساني که پيرو آنان در نيکي هستند" ؛ آيا اين اطاعت فقط براي نسل بعد از مهاجرين و انصار است
وبس؟ خير.

"آنان که بيابان نشينند و آنهايي که حضور دارند"

»" بر غير عرب ها و برعرب ها هر يک ازکساني که آزادند يا
کساني که برده هستندو بر صغير و کبير واجب است واجب است".
"سياه باشد يا سفيد" .از هررنگ و نژادي باشد ،همه بايد از علي
پيروي بکنند و

و بر هر کسي که خداشناس است ".خداوند ،علي

عليه السالم

عليه السالم

را براي

تمام ايشان ولي و امام قرار داده است .انسان ها ذاتاً و بطور فطري دنبال اين هستند که رهبر خودشان
را بشناسند  ،امام داشته باشند ،ولي و سرپرست داشته باشند؛ لذا پيامبر اکرم صلي اهلل عليه واله به دستور خدا
مي فرمايند که خداوند علي عليه السالم را براي همه ي گروه ها امام قرار داده است .

 راه بندگي عبارت است از :معرفت ،محبت ،تبعيت
طريق بندگي از معرفت شروع مي شود  ،با محبت ادامه پيدا مي کند و به تبعيت ختم مي شود .
سرفصل سوم در طريق بندگي انسان  ،تبعيت است  .تبعيت اصطالحا از مقوالت تشکيکي است؛ يعني
مرتبه دارد  .تبعيت يک درجه  ،تبعيت دو درجه  ،تبعيت پنجاه درجه يا تبعيت صد درجه  .روز عاشورا
يک نفر تبعيت صد درجه کرده است (حضرت عباس عليه السالم ) لذا تا قيام قيامت به دستور امام صادق
السالم

عليه

به او مي گوييم
 .غوغا است راجع به حضرت قمر بني هاشم

است ،پذيرفته اند .

عليه السالم

 .زيرا که ايشان هر چه امامشان گفته

خداوند اسم کسي را که به فرمانش گوش بدهد در زبان عربي« ،ع» «ب» «د» عبد ،گذاشته است.
امام صادق

عليه السالم

در کتاب مصباح الشريعه 11که به ايشان منسوب است  ،در اين باره فرموده اند  :در

اين کلمه" ،عين" ،يعني دانش او نسبت به خداوند متعال "،با " ،يعني عبد همه کارش باهلل است " .دال"
 ،دنو باهلل پيدا کرده و به خدا نزديک مي شود  .اصالً کسي که به فرمان خدا گردن نهد ،عبد مي شود.
امام صادق

عليه السالم

عبوديت را معنا کرده و مي فرمايند

 « .عبوديت

جوهري است که کنه آن ربوبيت است» .اين تقابل ربوبيت و عبوديت مي رساند که اگر ما عبديم به خاطر
ربّ است و اگر عبوديت داريم بخاطر ربوبيت است  .شناخت ربوبيت است که ما را به محبت مي کشاند
و ما را تابع او مي کند  .يعني عبوديت بدون معرفت اصالً عبوديت نيست؛ اولين قدم ايمان  ،معرفت
خدا و تصديق خدا و تعبُّد به خداست  .بعد از اين که معرفت و محبت پيدا شد ،تبعيت پيدا مي شود؛

يعني ريشه ي اصلي تبعيت و محبت ،معرفت است لذا اگر ما معرفت پيدا نکنيم محبت پيدا نمي کنيم و
اگر معرفت پيدا نکرديم تابع نمي شويم .
پيامبر اکرم صلي اهلل عليه واله مي فرمايد
خداوند آمرزيده است کساني را که از اميرالمومنين علي عليه السالم بشوند و امر ايشان را
اطاعت کنند.
 آيا اين اطاعت کورکورانه است؟
پيامبر اکرم

صلي اهلل عليه واله

در طول خطابه غدير اشاره مي فرمايند که حال که علي

عليه السالم

اين گونه

هستند ،به او محبت داشته و از او تبعيت کنيد .پيامبر اکرم صلي اهلل عليه واله مي فرمايند که علي عليه السالم امام
شما است  .اين اطاعت پس از معرفي و شناساندن است؛ اطاعت از روي شناخت است و کورکورانه

نيست  .پيامبر اکرم صلي اهلل عليه واله سپس مي فرمايند  :من از خودم نمي گويم از جانب خدا مي گويم .
«.خدا او را براي شما ولي و امام قرار داده و منصوب کرده است» ،من
منصوب نکردم بلکه نصب خدا را اعالم کردم .جمله ها ،کلمه ها دقيق است .چرا که نمي فرمايند که
من نصب کردم يا من قرار دادم .
پيامبر اکرم صلي اهلل عليه واله از آغاز دعوت خود فرموده اند که  :بگوييد

.

ايشان افتخارعبوديت و بندگي را به خود بسته اند.اسالم امير المؤمنين عليه السالم هم همين گونه است ،ائمه
طاهرين عليهم السالم هم تابع پيغمبر اکرم صلي اهلل عليه و اله هستند ،پيروان راستين پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و اله نيز همين
گونه بودند .لذا مي بينيم که يک مورد پيدا نمي شود که سلمان ،ابوذر ،حجر ،حذيفه يماني ،و امثال آن
ها ،در طول تاريخ يک جا به پيغمبر صلي اهلل عليه و اله اعتراض کرده باشند که اين حرف شماست يا حرف

خدا ،از امير المؤمنين عليه السالم تا امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه  ،يک حديث يافت نميشود که بگويند من مي
گويم .ائمه مي گويند
پيامبر

صلي اهلل عليه واله

وسخن پيامبر

يعني سخن خود را به
صلي اهلل عليه واله

را نيز به خداوند متصل مي کنند؛ اين عبوديت است  .در

مکتب امير المؤمنين عليه السالم  ،ربوبيت است و عبوديت است و خداست و پيغمبر صلي اهلل عليه و اله .ائمه

عليهم

السالم نمي فرمايند که ما از خودمان مي گوييم  .تمام را از خدا مي دانند ،علومشان را نيز به قرآن و خدا
نسبت مي دهند .ولي در مکتب مقابل ائمه عليهم السالم ،به جاي نقل از پيامبر صلي اهلل عليه و اله  ،به استحسان و
قياس متمسک مي شوند.
بنابراين ،اين مسئله فطري را که انسان ذاتاً در تکامل زندگي خويش مي خواهد پيرو و تابع باشد،
پيامبر صلي اهلل عليه و اله در جاهاي مختلف آن را تقويت مي کنند .به اين ترتيب که چون انسان مي خواهد

تابع باشد ،لذا بايد تابع خدا ،پيغمبر صلي اهلل عليه و اله امير المؤمنين
قيامت

عليه السالم

و ائمه عليهم السالم باشيد .لذا تا قيام

پيرو خدا،رسول و اولواالمر باشيد.

 از اين مطالب مي توان به سه نکته مهم اشاره داشت:
اول :مردم در بيشتر سوژه هاي زندگيشان تابع هستند و اين تابع بودنشان فطري است.
دوم :خداوند متعال و پيغمبر اکرم صلي اهلل عليه واله با حکمتي که از خدا گرفته و متصل به وحي است ،
اين تابعيت را فرع بر محبت و محبت را پله بعد از معرفت قرار داده است .معرفت و تابعيت مختص به

خدايي است که هر روز و هر شب در نماز تعريف مي کنيم
يعني اگر مي گويد تابع و اگر مي گويد محبت ،محبت براساس معرفت است و معرفت هم
فطريست و هم ريشه ي استداللي و عقلي دارد .
سوم :انسان عبادت کننده و بنده « ،عبد» است وخدا« ،رب» است .
 نظم ملت نتيجه اطاعت از اهل بيت

عليهم السالم

همان گونه که بيان گرديد ،اطاعت يعني انجام وظيفه .به عنوان نمونه وظيفه ما اين است که صبح
وضو بگيريم و نماز صبح بخوانيم و بعد تعقيبات را انجام دهيم ،بين الطلوعين بيدار باشيم و سپس با
توکل بر خداوند متعال براي کسب روزي تالش کنيم .از ديگر وظايف اين است که غذا را با آداب

اسالمي بخوريم  .با نام خدا شروع کنيم و قبل از سير شدن کامل  ،سفره را ترک کنيم .با اينگونه رفتارها،
هم عبادت و هم نظافت و هم  ....مراعات مي شود .اين اوج نظم است که افراد وظيفه خود را در محل
کار ،خانواده و اجتماع ،به خوبي انجام دهند .اطاعت اهل بيت عليهم السالم به معناي اين است که :هر چيزي
در جاي خودش قرار بگيرد ،مانند عدل عمومي که باعث نظام مندي مي شود .به عبارت ديگر ،به نظر
مي رسد که جمله

ترجماني ديگري از عبارت

است و عدل به اين معنا است که هر چيزي در جاي خودش قرار گيرد .اگر «ملت» را به معناي
دين هم در نظر بگيريم ،همان بحث برقرار است؛ زيرا که پيشرفت دين زماني که مردم به آيين عمل کنند،
حاصل مي شود .اوج اين هماهنگي در زمان ظهور امام عصر عجل اهلل تعالي فرجه حاصل مي شود که مردم با

عنايت امام عصر

عليه السالم

به اوج رشد عقلي مي رسند و با اطاعت از امام عصر عليه السالم ،جامعه اي ايده آل را خواهيم داشت.
حضرت زهرا سالم اهلل عليها در خطابه ي فدک مي فرمايند:
.
«همواره ما فرمان مي داديم و شمايان فرمان مي برديد تا از سوي ما شمايان را پايداري آمد و به
وسيله ي ما آسياب اسالم بر محور شما به چرخش در آمد و منافع روزگاران به دست رسيد و فرياد
شرک خاموش شد و فوران کژي و ناراستي فرو نشست و آتش جنگ خاموش شد و فرياد آشوب به
آرامي رفت و نظام دين به انسجام نشست».

تا زماني که اطاعت از ما داشتيد ،نظام دين به انسجام نشست ،ولي وقتي پشت کرديد ،وضع تغيير
کرد .ايشان در فرمايش ديگري مي فرمايند:

همانا رسول خدا فرمودند  « :امام همچون کعبه است که بايد به سويش روند  ،نه آن که (منتظر باشند
تا) او به سوي آنها بيايد .آگاه باش! به خدا سوگند! اگر حق را به اهلش واگذار مي کردند و از عترت
رسول خدا اطاعت مي نمودند ،دو نفر هم (در حکم خداوند) با يکديگر اختالف نمي کردند ،و امامت

همان گونه که پيامبر خدا معرّفي فرمود ،از علي تا قائم ما ،فرزند نهم حسين ،از جانشيني به جانشيني
ديگر به ارث مي رسيد»

 عبادت ،انتظار ،معرفت
شيخ طوسي در کتاب المصباح المتهجد ،روايتي را از ابوعمرو عثمان بن سعيد عمروى

قدس اهلل روحه

(اولين نايب از چهار نايب خاصّ امام عصر ارواحنا فداه در زمان غيبت صغرى) نقل ميکند که از سوي امام
عصر ارواحنا فداه ،براى زمان غيبت کبرى ،به او القا شده است .مضامين اين دعا عبارت است از عبوديت و
تمرين و آمادگي براي آنچه امام عصر ارواحنا فداه از ما مي خواهند.

اگر امام عصر ارواحنا فداه را دوست داريم ،اگر حکومت ايشان را دوست داريم ،اگر منتظر و چشم به
راهيم ،بايد آمادگى داشته باشيم .آمادگى به معناي تمرين و ورزش براى همکارى با کارگزاران آن حضرت
است .اين تمرين و ورزش براى همکارى با کارگزاران حکومت حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف،
«انتظار» نام دارد.
روايات بسياري از زبان پيامبر صلي اهلل عليه و اله و ائمهي اطهار عليهم السالم و حتي خود امام عصر
گرديده که فرمودهاند:

ارواحنا فداه

نقل

«برترين عبادات انتظار فرج است».

بهترين بندگى وعبوديت اين است که چشم به راه ظهور امام عصر ارواحنا فداه باشيم .يکي از مصاديق
انتظار فرج را خود امام عصر ارواحنا فداه چنين تعيين فرمودهاند :خواندن مناجاتها و دعاها .يکى از معتبرترين

آنها دعايي است که عثمان بن سعيد عمروى بر ابوعلى محمد بن همام امالء کرد و به او امر کرد که از
خواندن اين دعا در زمان غيبت غافل نشود:
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فرمود :خدايا ،خود را به من بشناسان .خدايا ،رسول خود را به من بشناسان .خدايا ،حجّت خود را
به من بشناسان .اين معرفت و شناخت را مىگويند شناخت از باال به پايين؛ يعنى :از معرفت خداوند
شروع مىکنيم و به معرفت حجّت زمان و دين مىرسيم.

عزّوجلَّ

از اين جا به بعد ،فرازهايى انتخاب شده است که نشان مىدهد اگر بخواهيم منتظر بوده و با امام
زمان ارواحنا فداه دوست باشيم ،بايد عبد و مطيع ايشان باشيم.
چرا که ميدانيم که ائمهي طاهرين سالم اهلل عليهم أجمعين چيزى جز کالم خدايي نمىگويند:
بنابراين ،تمرين انتظار و چشم بهراهى امام عصر ارواحنا فداه همان عبوديت نسبت به خداوند متعال و
اطاعت مطلقه نسبت به ولىّ مطلق خداوند ،امام عصر

ارواحنا فداه

است .امام زمان عليه السالم چگونگي انتظار

(يعني :عبوديت) را از زبان عثمان بن سعيد عمروى ،ياد مىدهند ،چرا که امام زمان ارواحنا فداه دوستانشان را
دوست دارند و مايل اند که دوستانشان ،با آمادگى کامل ،در انتظار آن بزرگوار باشند .ميفرمايند:

خدايا ،مرا به مرگ جاهلى نميران .مرگ جاهلى به معناي مرگ با شرک و الحاد و
کفر است .خدا نکند که انسان باچنين حالي بميرد.
خدايا -پس از اين که مرا راهنمايى کردى -قلبم را مايل به باطل
نکن .نماز را ترک نکنم .بعد از اين که مؤمن شدم ،ايمان را کنار نگذارم .کسانى هستند که خداوند متعال
قلب آنان را -بر اساس حکمتهايي -مهر مىکند .دوستان متديّن و نمازخوان ! بسيار مراقب باشيد که
تقوا و دين شما کم رنگ نشود .هميشه بگوييم:
 معرفت و اطاعت
در ادامه ،در قسمتي از دعاي مذکور آمده است:
"خدايا ،همان گونه که مرا -براى پذيرشِ

سرپرستى آنان که بعد از پيامبر صلي اهلل عليه واله ولي امر مايند -هدايت کردي ،به من توفيق بده که سخن آنها
را بپذيرم " .در ادامه  ،آنها را يک به يک نام ميبرد:
سپس ،ميفرمايد:
اعتقاد است.

»؛" خدايا ،مرا بر دين خود ثابت نگهدار".يعنى اينها دين است؛
مرا در راه اطاعت خود ،به کار بگير" ،تا کارهايم در راه بندگى و

اطاعت تو باشد که همان اطاعت اولياء توست .اگر من از اميرالمؤمنين عليه السالم اطاعت کنم ،از تو اطاعت
کردهام.

"دل مرا براى ولىّ امرت نرم کن " .در زمان ما ،اين ولىّ ،امر فرزند

حضرت نرجس خاتون هستند .خدايا ! دل مرا نسبت به ايشان نرم کن.
"و از آنچه که خلقت را بدان امتحان ميکني ،مرا به سالمت بيرون آور " .خدايا ،مرا از اين امتحان زمان

غيبت کبري که زمان فتنه است ،مقبول بيرون بياور .اين دعايى است که امام عصر ارواحنا فداه خود به ما تلقين
ميکند که در زمان غيبت -که زمان فتنه است -بخوانيم.
"خدايا! در طاعت آن ولىّ امرى که از چشم مردم پوشاندهاى ،مرا ثابتقدم بدار تا من از آن کسي
که پشت پردهي غيبت است ،اطاعت کنم" .
شده است.

"او ،با اجازهي تو از مردم پنهان

"و منتظر فرمان توست.
و تو اي خدا -بدون آن که کسي به تو بياموزد -آگاهي به

زماني که در آن صالح امر ولي توست تا به او اذن دهي و امرش را آشکار نمايي و او را بنماياني" .
خدايا! تو خود خوب ميدانى چه وقت اذن دهى و چه موقع ظهور را امضاء کنى .آن چيزى که
وظيفهي من است ،دعا و آمادگى است .آن چيزى که وظيفهي من است ،تمرين چشم به راهى است.

يک مثال سادهي عرفى اين است که پدر و پسر در شرکتى يا کارخانهاي يا مغازهاى کار مىکنند؛
تجارت مىکنند .اين پسر ،هم فرزند آن پدر است و هم شاگرد پدر و هم مشاور او .پدر تجربهاى دارد.
زمانى را در کاسبي گذرانده و موهايش را در کار تجارت و کارخانهدارى سفيد کرده است .امّا پسر تازهکار
است .اگر پسر تابع باشد ،مىگويد :بابا ،جنس را به کدام شهر بفرستم؟ چقدر توليد کنم؟ با چه کسى داد
و ستد کنم؟ به چه کسى نقد بفروشم و به چه کسى نسيه؟ مثالً به يک نفر نقد مىفروشد و پدر اعتراض
مىکند .پسر مىگويد :من که کار بهترى کردهام؛ پول را نقد گرفتم .پدر مىگويد :ظاهراً تو کار خوبى
کردى؛ اما در نسيه فروختن به اين فرد ،مصلحتى است .آن که مي خواهد امر پدر را اطاعت کند -ضمن
آن که دنبال استفاده و کاسبى و عرضهي جنس است -سعى مىکند دقيقاً پايش را جاى پاى پدر بگذارد.

اين يک مثال عرفى ساده و پيش پا افتاده است .با اين مثال روشن مىشود که چرا بهترين اعمال و عبادات
امت ،انتظار فرج است .سر تا پاى وجود شيعه ،در زمان غيبت ،چشم به راهى است.
 امروز ما چه کنيم؟
حال ،به عنوان احساس وظيفه و کاستن کمي از غربت اميرالمؤمنين عليه السالم و امام زمان ارواحنا فداه که
صداي «هل من ناصرينصرني» ايشان بلند است و به عنوان ياري خداوند ،آمدهايم .اين نعمت را قدر
بدانيم و با اميرالمؤمنين عليه السالم پيمان ببنديم که تا آخر عمر ،يک قسمتي از زندگي مان را ،اختصاص به
خدمت براي اميرالمؤمنين

عليه السالم

دهيم .پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله ميفرمايند :امّت و شيعه ي من کساني

هستند که مرا بيشتر از خود و پدرشان دوست داشته و فرزندان مرا بيشتر از فرزندان خود دوست داشته

باشند .سعي کنيم که حضرت زهرا سالم اهلل عليها ،امام حسن ،امام حسين و امام زمان عليهم السالم را که فرزندان
پيغمبر صلي اهلل عليه و آله هستند ،از خودمان بيشتر دوست بداريم و آنان را ياري کنيم .و بدانيم:
عامل پيشرفت ما اين است که خودمان به احساس غربت اميرالمؤمنين عليه السالم و امام زمان

عجل اهلل تعالي

فرجه برسيم .در هر فضايي و هر محيطي که وارد شديم دغدغه داشته باشيم و در هرجايي که ميتوانيم،
تبليغ کنيم .توجه داشته باشيم که از عوامل موفقيت انسان ،منظم بودن و روحيهي پيگيري است.
در اين زماني که تمام گروه هاي باطل و غيرحق تبليغ مي کنند ،ما مي توانيم با گردن نهادن بر
فرمايش پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و اله در خطابه ي غدير از دين و اعتقادمان دفاع کنيم ،که فرمودند:
.1

هان مردمان! اينک جانشيني خود را به عنوان امامت و وارثت به امانت به جاي
مي گذارم در نسل خود تا برپايي روز رستاخير و اکنون ،ماموريت تبليغي خود را انجام دادم تا برهان بر
هر شاهد و غايب باشد ونيز برهمه ي آنان که زاده شده يا نشده اند« .پس بايسته است ،اين سخن را
حاضران به غايبان و فرزند داران به فرزندان تا برپايي رستاخيز ابالغ کنند».
.2
"هشدار! برترين بخش امر به معروف اين است که به گفته ي من _ درباره امامت و
واليت علي و فرزندان او_ برسيد و سخنم را به ديگران برسانيد و غايبان را به پذيرش فرمان توصيه کنيد
و آنان را از ناسازگاري با من باز داريد" .

اين دو فراز به عالوه سفارشات ديگر پيامبر

صلي اهلل عليه واله

نشان مي دهد که انتقال مفاهيم و مطالب

خطابه غدير واجب عيني و نه کفايي ،واجب تعييني و نه تاخيري ،واجب نفسي و نه مقدمه اي وعرضي
براي همه مسلمانان است.
خدايا چنان کن سرانجام کار
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