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  حمن الرحیمربسم اهللا ال

  

 و اسالمي مباني و معارف .است اسالم تاريخ نشيب بدترين حساس در فراز يك )ع(باقرالعلوم رتحض زندگي تاريخ

 در اسالمي غير كتب ي ترجمه نهضت كه طوري به بود گرفته قرار تعرض مورد قرن به يك اسالمي قريب فرهنگ

 مكاتب ،مباني ،بودند رفتهگ دست به را امور جريان )السالم عليهم( بيت اهل مخالفين شده و رايج اسالمي والد

 هابوحرير امثال كه بود گرفته قرار تعرض مورد حديث چنان و نقرآ ،فقه ،بود كرده پيدا اسرائيليات رواج و منحرف

 بودند كرده ايجاد شرايطي بود و حديث و از جائلين غزائين خودش از اينكه با شد مي شناسي شمرده حديث مرجع

  .بود گرفته رقرا اندراس حالت رداسالم  كه

 آمدند ،بود عباسيان براندازي هاي حركت آغاز و اميه بني دوره اواخر كه رت سياسيفط يك از )السالم عليه( باقر امام

 و ندا هكرد بيان )ع(باقر امام كه كنيد احاديثي مالحظه اگر شما كردند لذا احيا را اسالمي فرهنگ كردند و و استفاده

 تساح با ،نيست مقايسه قابلوجود دارد اصالً  )ع(العابدين زين حضرت از كه احاديثي و ما وجود دارد روايي كتب در

و  آمدند .اصالً قابل مقايسه نيست) ع(، با امام حسن مجتبينيست مقايسه اصالً قابل )ع(سيدالشهدا حضرت مقدس

 امام براي بزرگ ي مدرسه يك ايجاد براي سازي زمينه و آن ترويج و ضبط و مطالب بيان شاگردانشان به با

  .كردند احيا را اسالم و دادند انجام اسالم تاريخ در بزرگ يكار ،)ع(صادق

 و اصول از اول كردند، بندي اولويت انجام دادند اسالمي فرهنگ بيان كرسي استقرار از بعد ايشان كه كاري اولين

لذا احاديثي كه از امام . شود نمي مستقر فرعيات هم نباشد مسال اين اگر كردند چون شروع اعتقادات

 و اين سري احاديث و »خَمسٍ علي اإلِسالم بني« .مي شنويد بيشتر جزء اصول اعتقادات است) السالم عليهم(صادق

 ،دارد مهمي خيلي نكات »خَمسٍ علي اإلِسالم بني« مشهورِ حديث .بيشتر به فروعات پرداختند) ع(امام صادق

 لطمه امور اين از يكي اگر كه بنا طوري ،اساس بنيان يعني كه است چيز پنج بر اسالم بنيان :فرمايند مي حضرت

 چيز پنج بر اسالم :فرمايد مي .گويند مي ريزد بنيان مي بناو بشود  تخريب اگر كه اي شالوده ، بهشود مي ببيند منهدم

 كدام ها آن ترين مهم» و ما افضلهم«شود  مي سوال »الوالية و الحج و الصوم و الزكوة و الصلوة«است  شده نهاده بنا

 ديگر همين تاي چهار آن تمامي كليد چون» لعنها مفتاحهم« كنند مي تحليل ،واليت »الوالية« :فرمايند مي ؟است

 و واليت اين كند و مي بيان را ديگر تاي چهار آن خصوصيات آيد تمام مي كه است واليت چون ؟چرا ،است واليت

 واليت مدار نبود نفس كه كس هر .است گرايي نفس ،واليت مخالف دارد چون تقوا از نشان است كه مداري واليت

    .است خود محوريعني خود مدار و  است مدار
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 اگر اما ه،روز ،حج زكات، كيفيتي، چه با ،بخواند چطور را كند نماز مي كشف باشد داشته واليت انسان كه وقتي

و اين  دانم مي صالح طور اين خودم بگويند من بيت اهل و پيامبر ولوشود  مي مدار خود و خودمحور نداشت واليت

   .طور فكر مي كنم

 زمان در و )السالم عليهم( طهارت و عصمت بيت اهل و ، پيامبرعزوجل وندخدا به نسبت بايد انسان كه است اين

 در انسان اگر و ،مدار خود و ورمح يعني خود نباشداگر واليتمدار  .باشد مدار واليت ،فقيه واليت نسبت به غيبت

 هكذا و شوم مي تقادياع جدي چالش و تقادياع چالش من دچار گفتند ها برخي كه من چنان بيت بگويد اهل مقابل

 خيلي بايد انسان كه است اين خود، سقوطش است، و انحراف انحطاط آغازدر  هم آن .من فقيه بگويد ولي مقابل در

 فقيه ولي مقابل در ،من نگويد امام مقابل در ،من نگويد پيامبر مقابل در ،من نگويد خدا مقابل در باشد كه مواظب

 خدمت به را واليت نه بداند واليت خادم را خود .شود مي خراب كار و كند مي تمني ها ايجاد من اين ،من نگويد

 اباعبداهللا حضرت با .نيستيمما  است ضرر كه ييآنجا و هستم است من من سود به واليت كه آنجا بگيرد تا

 كه همين ،هستيم ما گفتند مي دردشان مي خورد و واليت به عاشورا شب تا ،كردند را كار همين هم) ع(حسين

 به واليت كه ييآنجا تا .كردند را كار همينهم  )ع(مجتبي حسن امام با .خداحافظ گفتن آمد شمشير صداي

 برخي ،آمد معاويه هاي پست و مقام صداي و آمد معاويه پول صداي كه همين بودند واليت خورد با مي دردشان

 و فكر با غلط دشمن و تحليل تادو با بخورد يا شكست )ع(حسن كه امام دادند احتمال برخي آمد، شمشير صداي

برخي  ،آيد مي پيش چه ببينيم تا د و گفتندنشستن گوشه ينساكت برخيد، شدن جدا واليت از كردن بازي شانذهن

 آن با حق گفتند و شنيدند را طرف آن غلط تحليل هم ها برخي ،است طرف آن در نان كه گفتند و ندشد تيپي آن

 هم ها خيلي ،كردند رها را واليت است و خطرناك كه گفتند و فهميدند شمشير صداي ها برخي ،است طرف

 )ع(حسن امام روز به ييچنان بال كه همه هم جزء خواص بودند و كردند رها اما است واليت با د كه حقدانست مي

 و ،بود كرده خدمت ها اين همهبه  و بودند خوردهو  بود داده هم ها اين همه به بود بيت اهل كريم او ،آوردند مجتبي

اطرافيان  كه بودند كرده چنان ،دادند زهر او به خانه در كه آوردند )ع(حسن امام سر به باليي ها همين خواص اين

 بكشند را او خواستند مي برداشتند خنجر روز يك و بودند او عليه پنهان بودند در او با كه هايي همان دوستان او و او،

يا مضل «: گفتند مي ها اين »اْلجَنّةِ أَهلِ َشبابِ سِيّد«: گفت مي پيامبر كه كسي همان .خورد حضرت ران بهو  زدند و

 و اين مضل المومنين است، گويد مي بيخود :گفتند مي ها آن ت،سيد شباب اهل الجنه اس گفت مي پيامبر، »المؤمنين

 كسي چه فهميده كه اين نمي پيامبر :؟ مي گفتندگويد مي را آن كه زنيد پيامبر مي را حرف اين چرا :گفتند مي بعد

   .كند مي بيچاره را انسان ،دنياگرايي و نفس هواي ،شد اينطوري .است

 رسالتكه  بودند آمده فقط ، به دنبال پست و مقام نبودند،نبودند قائل ارزش دنيا براي ريالي، بيت اهل از كدام هيچ

 امام و )ع(مجتبي حسن امام براي مكه و مدينه و كوفه رياست وگرنه دهند انجام را خود امامت ،دهند انجام را

 .لنگه كفشي هم نمي ارزد؟ لذا اميرالمومنين گفت كه به اندازه ارزد ريال مي يك به چه دردي مي خورد، ،)ع(حسين
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 اين خاطر به خدا رسول كردند با فرزندان كار چه و آمدند ،است جزامي دست كه در است آب بيني بزي مثل دنيا

 ديگه جور يك ها كرد آن مي هدايتبه واليت  پيامبر ،كردند مي توجيه ها داد آن مي مالك پيامبر ،ستيزيشان واليت

 واليت نه بودند مدار خود ،خواستند مي خود كه كردند مي اجرا و كردند مي داشتبر جوري ها آن ،كردند مي برداشت

 كي ،بودنداو  عليه هم كنارش در بودند كنارش خورد مي درد به )ع(حسن امام يتوال كه آنجايي تا رفتند مي .مدار

مانطور كه عرض و هكردند  داماق حضرت عليه حتي ،كردندكردند و رهايش  خطر احساس كه ؟ آن موقعيشد كشف

  .با خنجر به جان آقا افتادند كردن

 ي هتوطئ مجتبي با )ع(حسن امام زن ،كردند رها را )ع(حسن امام كه آمد معاويه پول صدايعبيد اهللا بن عباس 

 مقام بخاطر اينكه به ؟ترور كرداو را چرا  .كرد تروررا  اوامام بود  )ع(مجتبي حسن امام كنار در واليت دشمنان

 جلو به تا كرد ترور را امام جلو رفته استمعاويه  ندارد اي باشد فايده )ع(مجتبي حسن امام با اگر ديد چون ،برسد

  .كرد شخصيتي تخريباو را  بعد ،برود

 براي نيامد همردان و ،شكل هر به را خودش مسائل كرد جيهتو شد، جدا  صحيح راه از و دش جدا واليت از كه انسان

 يكفعاليت مي كند،  واليت هعلي و دارد كاغذ برمي و قلم كه شود مي طوري شود مي جدا آرام مآرا ،واليت از حمايت

 بزند و را ضربه آن موقع به كه ،بنان حنجره يا ،زبان خنجر يا ،دارد مي نگاه جيبش در و كند مي آماده هم يخنجر

يا  شود مي القا به او كه چيزهايي جز بيند نمي را جاييديگر  فكرش و ذهن و چشم كه گيرد مي قرار يفضاي يك در

 چه ،است شديدتر سقوطش باشد باال رفتن سمت به فكرش چه هر است و باالتر هاي پله به رسيدن فكر در خودش

 ،اشعث بن محمد ،قيس بن اشعث ،جعده ،عقبه بن وليد ،عباس بن عبيداهللا ،حكم بن مروان ،معاويه بودند؟ كساني

 مواظب بايد خيلي .باال به زمين خوردند برابر چند بكشند باال  را خودشانخواستند  مي ندكرد توطئه كه بودند ها اين

 خواهند مي كه كوزه بزنيم، خودمان به تلنگر يك كنيم نگاه خودمان هستيم به محكم ما االن كه نكنيم فكر ،باشيم

 به تلنگر يك ،نيست كستش است هشكست ، كهدهد مي صدايي چه ببينند تا زنند مي آن به تلنگر يك بخرند

 چه كه كند نگاه خودش به و بنشيند انسان ساعت يكباشد،  خود فكر به بنشيند انسان ساعت يك ،بزنيم خودمان

 كند پيدا )ع(مؤمنان امير حضرت اقدس ذات به هم توسل ببيند و ،كند نگاه و بنشيند خودش و خدا بين كند، كار

به  او تمسك است؟ انداخته چنگ چيزهايي چه به ؟كند مي كار چه روند اين ؟است خبر چه بكند، كار چه ببيند

 خطرناك امور كه اين و حمايت اسم به ثروت ولو و به قدرت انداخته چنگ اين يا نه؟ است مداري واليت و واليت

 :يدفرما مي لذا ،است تجربه است ما روايات و در شريفه در آيات اين ،خورد مي زمين انسان هم مطمئناً ،است

  .خودتان را كنيد محاسبهكنيد  محاسبه كنيد محاسبه

 و واليت خط در، نكند جدا واليت خط از ،ترين بزرگ تا مان زندگي كار ترين كوچك از را ما همه شاءاهللا ان خداوند

 يچيزها از برخي خاطر به هستيم و نكند زنده كه صباحي چند اين كنيم استفاده و شاءاهللا ان باشيم مداري واليت

 حرف شود نمي رويش كشد مي خجالت كرده چه ببيندمي كند   مي نگاه ها آن به كه سال يك از بعد انسان كه دون
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 نه ديگران حاال ؟واليت به دادم، چگونه نگاه كنم انجام را آن عمل كه بودم منو كردم  را كار اين بودم منكه  بزند

 باز در نباشد كليد كه باز، كليد يعني است مفتاح مفتاح يتوال» لعنها مفتاحهم«  ؟خودم به كنم نگاه چگونه اما

است  بلند هم اسالم ديوار است ولي در پشت ولي كند مي تقال و انسان پشت در است، است تعطيل يعني شود نمي

 َلهم وزيّنَ«.  است در طرف آن كند مي فكر كه است اين بيچارگي ،بزند ديوار روي بتواند كه نيست طور اين

 كه فهمد نمي است و طرف آن كند مي فكر ندارد كليد است در طرف اين »السِّبيلِ عنِ َفصدّهم أَعمالَهم الَشّيَطانُ

و يحسبون  عنهم و يحسبون«، است راه متن در كند مي فكر و هبست را راهش، رود مي را خطرناكي مسير چه دارد

  .شاءاهللا  ان نشنيم خدا اولياي و خدا شرمنده كه باشيد مواظب خيلي ،كند مي خوبي كار خيلي دكن مي فكر » ثمها

  دكتر
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