
 معصومان و قرآن از اطاعت :سوم مجلس

 *انصاری علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 اسـت. خـورده گـره بدان وا سرنوشت که ستیانسان هر هایوآرز از ،«بختینیک» و «سعادت»
 زمـان و )قیامـت کـه روز آن » خت:بـدب و سـعادتمند ؛شـده اشاره انسان گروه دو به نیز، قرآن در

 گروهـی و بدبختنـد گروهـی گویـد؛نمـی سـخن او اجـازه بـه جز کسهیچ رسد، فرا مجازات(
 1«خوشبخت!

َبُعوا َوْ» داند:می خود از پیروی در را انسان رستگاری قرآن ـوَرْ ات  ـذ  الن  ـِزَلْ ال   ُهـُمْ ُأولِئـَ ْ َمَعـهُْ ُأن 
ِلُحوَنْ ُمف   مینأتـ ایبر نیز اسالم .«ندارستگاران آنان دند،کر روییپ شده نازل او با هک را نوری و 2؛ال 

 رسـول حضـرت ؛اسـت فراخوانده عترت و قرآن از اطاعت به را مردم اجتماعی، و فردی سعادت
اَأیْ  یا» :فرمایدمی َقَلیِنْ فیكُمْ تاِرُکْ یإنّْ الّناُسْ َُ َرتی َوْ اللهِْ تاَبْكِْ الث  ـكُْ بیتـی اهـِلْ ِعت  مـ واَفَتَمس  ُِ  اِب

وا  3.« ...الَتِضل 
 امــری ،روایــات و آیــات دیــدگاه از انســان رســتگاری و ســعادت بــه پــرداختن ،اســا، یــنا ربــ

 در سـعادت انسـان را بیـت اهـ  و قرآن از اطاعت نقش کوشدمی ،نوشتار این است.بایسته
 .نماید تبیین

  قرآن از اطاعت هایعرصه .الف
 و فـردی ۀعرصـ بـه تنهـا جااین در اما کند؛می پیدا نمود مختلف هایعرصه در ،قرآن از اطاعت

 .شودمی اشاره اجتماعی
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 .904هود، آیۀ سوره . 1
 .941اعرا ، آیۀ سوره . 2
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  فردی ۀعرص .1

ْ» اسـت: شده نازل انسان رستگاری و هدایت ایبر قرآن آَنْ هَذا إن  ُقر  د  ال   ُ تي َی َوُ ْ َیِْهْ ِلل   نیـا 1؛َأق 
 از آسـمانی، کتـاب نایـ ردیگ سوی از «ند.کمی تیهدا هاست،راه نیاستوارتر هک راهی به قرآن،

 هـذا َوْ» شـود:می میقق قرآن از اطاعت اب مذکور، هد  زیرا ؛دارد پیروی انتظار خود مخاطب
ْ ناهُْ ِكتاب  َزل  ْ َأن  ِبُعوهُْ ُمباَرك   پیـروی را آن پـس کـردیم، نـازلش کـه اسـت بابرکت کتابی این و 2؛َفات 
   «کنید.

 ایـن تمـام اما شود؛می مینأت نآ تفسیر و تدبر قرائت، مانند اموری با آن، با ارتباط و قرآن از پیروی
   3.کندمی فراهم را انسان سعادت که است آن به عم  برای مقدمه مراح ،

 صـفاتی ایمان اه  برای و دهکر یاد «هادی» منا اب قرآن از دیگر، آیات و بقره ۀسور اول در دنخداو
 آنـان .راهنماست را زگارانیپره ست.ین یکش چیه آن در هک ستتابیک همان نیا» د:شماربرمی را
 در و 4.«میـاداده شـانیروز آنچـه از نندکمی انفاق و گزارندمی نماز و آورندمی مانیا بیغ به هک

ِلُحـون ُهـُمْ ُأولِئـَ ْ...» :نامـدمی رسـتگاران را افـراد ایـن ادامه ُمف   ،سـعادتمند انسـان پـس 5 «.ال 
   دهد.می زکات و نمایدمی نماز ۀاقام دارد، ایمان قیامت به که ستکسی

 عبداللـه شـیخ» شـوند. رسـتگار تـا نمودنـدمی مبـارزه نفـس هوای با خدا اولیای اسا، این بر 
 جمعـه ظهـر شـیخ .شد بیمار سخت اام ؛بود عالقمند او به بسیار که داشت فرزندی ،«شوشتری

 ۀسـور ،نمـاز اّول رکعـت در الا معمو ایشان رفت. مسجد به پریشان خاطری با ،نماز خواندن برای
 این به ،نمود منافقون ۀسور قرائت به شروع وقتی خواند.می منافقون ۀسور دّوم، رکعت در و جمعه

ا یا» رسـید: شریفه ۀآی َُ ِذیَنْ َأی ُكم ْ آَمُنوا ال  ُِ
واُلُكم ْ الُتل  الُدُكم ْ ال َوْ َأم  ْ َأو  رِْ َعن  ْ َوْ اللهِْ ِذك  ْ َمـن  َعـل   ِلـَ ْاذ یف 

خاِسُروَنْ ُهُمْ َ َْفُأولئِْ  خـدا یاد از را شما تانفرزندان و اموال مبادا اید،آورده ایمان هک سانیک ای 6؛ال 
 .کـرد تکـرار را آن بارچندین و «بود. خواهند ارکزیان هک ندااینان ند،ک چنین سک هر و نندک غاف 
 آیـه نآ بـه وقتـی» :نـدداد پاسـخ «فرمودیـد؟ تکرار را آیه آن چرا» پرسیدند: ایشان از نماز از پس
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 .درافتـادم قلبـی میّبـت بـا و کـردم مبـارزه نفـس هوای با ش،تکرار با .افتادم فرزندم یاد ،رسیدم
 1.«دادم ادامه را نماز و کرده فر  مرده را فرزندم سرانجام

  اجتماعی ۀعرص .2

 هافـهلوم آن ۀجملـ از ؛گفتـه سـخن اسـالمی ۀجامعـ هایلفـهؤم ۀدربار ،متعددی آیات در قرآن 
ْ َوْ» اسـت: منکر از نهی و معرو  به امر ،رستگاری َتُكن  ُكم ْ ل  ةْ  ِمن  ُعوَنْ ُأم  ـرِْ یلَْإ َید  َخی  ُمُروَنْ َوْ ال   َیـأ 

ُروِفْ َمع  َنْ َوْ ِبال  و  َُ َكرِْ َعِنْ َین  ُمن  ِلُحون ُهُمْ ُأولِئَ ْ َوْ ال  ُمف   ییکن به دعوت جمعی شما، انیم از دیبا 2؛ال 
ُتم ْ» است: آمده دیگر جایی در «.اندرستگاران آنان و نندک رکمن از نهی و معرو  به امر و ـَرْ ُكن   َخی 

ةْ  ْ ُأم  ِرَج   ُمُروَنْ ِللّناِسْ ُأخ  ُروِفْ َتأ  َمع  َنْ َوْ ِبال  و  َُ َكر َعِنْ َتن  ُمن   سـود بـه که بودید امتی بهترین شما 3؛ال 
 توصـیه اتیـآ ایـن در .«کنیدمی منکر از نهی و معرو  به امر اینکه( )چه اند؛شده آفریده انسانها

 .دهنـد انجـام را اجتمـاعی بزرگ ۀفیوظ دو نیا تا باشند امتی ،مسلمانان انیم دیبا همواره هک شده
 4.است نکمم راه نیا از تنها ،رستگاری هک ندکمی  یتصر هم انیپا در

َكُنوا َوْ» است: ظلم و فساد با مبارزه ،قرآنی ۀجامع هایلفهؤم از دیگر یکی ـذیَنْ إَلـی الَتر   َظَلُمـوا ال 

ُكُمْ  رو ایـن از ؛«ردیـفراگ را شـما آتـش شودمی موجب هک دییننما هکیت ظالمان بر و 5؛الّنار َفَتَمس 
 اسـتیالی زمان در دند.کرمی دعوت امر این به نیز را دیگران و مبارزه فساد و ظلم با ،دینی عالمان

 حضـرت ۀمقدسـ ۀآستان مجاورت در وشیفرشراب ۀمغاز باب چند ایران، بر ش( 9469) نیمتفق
 ــ کشـاورزان اغلب ویژهبه ـ قم مردم سالی،خشک علت به طرفی از و داشت وجود معصومه

 «میـالت» مردم ویس از ،قم ۀرودخان آب اثنا همین در بودند. مضیقه در و میروم آب داشتن از
 قـم ساکنان بر کلی به ،(میالتی االشرا  صدر) وقت وزیرنخست قدرت پشتیبانی به «ورنیم» و

 بـا شـدند آن بر سرانجام .آمدند ستوه به همه و نرسید جایی به هم قم اهالی اعتراضات شد. بسته
 شـوند. میـاّلت اهـیر رودخانـه آب سـّد  بنـدهای شکسـتندرهم برای ،متعدد هایماشین ۀتهی

 حـاج» میـان این در .یدانجاممی داافر شدنکشته به ،طرفین خورد و زد و درگیری که است روشن
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 آیات برخی و رفت منبر فراز بر بزرگ، ایفتنه از جلوگیری برای و موقعیت درک با «واعظ انصاری
ـُتم ْ» پرداخـت: آن توضـی  و تفسـیر بـه و کـرد قرائت را واقعه ۀسور ۀشریف َرُعوَنـهُْ َأَأن  ـُنْ َأ  ْ َتز   َنح 

ُتُمْ الّزاِرُعوَن... ما َْ َأَفَرَأی  ذی ال  َربُْ ال   1.«وَنَْتش 
 کـه کنیـد انقالب خواهیدمی اگر زنید؟می هم به را هاجماعت چرا مردم! ای» :برآورد فریاد گاهآن

 علیـه مـذهبی، و دینـی شهر این در تا بزنید هم به را هافروشیشراب و بریزید پس بگیرید، نتیجه
 آب شـما بـه آسـمان از من ببندید، را هامغازه این در   شما نکنند. منکرات ۀاشاع مقدسات و قرآن
   !«نیست الزم جنگ .دهممی

 شکسـتندرهـم بـا و ریختنـد هـاخیابـان به آبرومند، واعظ آن ثرگذارا سخنان شنیدن از بعد مردم
 را مقدسـه ۀآستان اطرا  هایخیابان میی  منکرات، و فیشا مراکز زدنآتش و هافروشیمشروب

 ،شـد پدیـدار آسمان در ابرهایی روز همان رعص الهی، قدرت به کهآن شگفت دند.کر سازیپاک
 و قـم زراعـات و باغـات تمـام و گردید جاری قم ۀرودخان در سیلی ،گرفت باریدن یشدید باران

 2.شد سیراب خدادادی نعمت این برکت به ،آن اطرا 
 دسـتگیری از قبـ  روز .شـودمی تربیت «نوری اللهفض  شیخ» که ستقرآنی ۀآموز این ۀسای در
 بـا آهسته ،سعدالدوله داشتند. حضور شیخ اطرافیان از ایعده آمد. شمنزل به «عدالدولهس» ی،و

 سـعدالدوله آقـای» فرمـود: حاضـران بـه هللافض  شیخ لیظه، چند از پس کرد. وگوگفت ایشان
 ایشـان .بیاویزنـد دار بـه کـرده، دسـتگیر مـرا تـا است کار در مشخصی هایدست که گویندمی

 تبسـم بـا بعـد «شـوم. پناهنده انگلستان یا روسیه سفارت دو از یکی به نم که داندمی مصلیت
 پناهنــده خداونــد از غیـر کسهــیچ بـه و نیســتم اطالعبـی خــود شـدنکشته از مــن» فرمودنـد:

 بـه منـدعالقـه افـراد تمام بر آقا جان حفظ» گفت: العلماشمس به خطاب سعدالدوله «شوم!نمی
 بـا شـوند،ینمـ پناهنـده هاخانـهسـفارت ایـن بـه آقا که انستمدمی چون من .است واجب ایشان

 آن پـرچم دهنـد، اجازه آقا که صورتی در مستواخ و است طر بی که گرفتم تما، هلند سفارت
 فرمودنـد: استهزاگونه تبسمی با شیخ «باشند. امان در ایشان تا کنیم نصب خانه بام روی را کشور

 صـاحب است ممکن چطور کنند. نصب بیگانه سفارت روی باید را ما پرچم سعدالدوله! آقای»
                                                           

 .83ـ  88 واقعه، آیاتسوره .  1
 .11ـ  11، ص قرآن با اُنساکبر مؤمنی، علی.  2
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 مگـر شـوم! پناهنده شریعت از خارج به دهد اجازه هستم، آن احکام مبّلغان از که من به شریعت
ْ َوْ» فرماید:می که ایدنخوانده قرآن َعَلْیَْ َلن  كاِفریَنْ اللهُْ ج  ِمنیَنْ َعَلی ِلل  ُمؤ   راه هرگـز خـدا 1؛َسـبیلْا ال 

 زنـده و بمیـرم صـدمرتبه که هستم راضی من «است. نداده قرار مؤمنان بر افرانک دسو به ایسلطه
 شـرع ال خـ و نشـوم پناهنـده اجنبـی به ولی ؛بسوزانند و کنند ُمثله مرا ایرانیان و مسلمین و شوم

   2.«ندهم نجاما عملی اسالمی،

 ائمه از اطاعت .ب

 اطاعـت زیرا ؛نماید اطاعت بیت ه ا از دارد وظیفه اسالمی امت شیعی، ایاندیشه براسا،
ِّ» خـوانیم:مـی کبیره ۀجامع زیارت در گردد.می جامعه و فرد سعادت موجب ،هاآن از ان  ِّ م  تااُكم 

 
 أ

جا ِّ ن  ن و  م م  ِّ ل  ِتُكم 
 
أ ِّ ی  ك  ل   تانسـمت بـه کـس هـر و یابـدمی نجـات بیاید، شما سوی به کس هر 3؛ه 

 والیـت و اطاعـت حـق ،مردم ۀبرعهد ما برای» فرمود: نیز علی امام «گردد.می هالک نیاید،
 4.«است

  ائمه از اطاعت هایعرصه

 خـاص اهمیـت از ،آن ۀعرصـ سـه کـه دارد یمختلفـ هایعرصه ،معصوم امانام از اطاعت
   است. برخوردار

 بیت اهل علمی مرجعیت .1

 اهـ  از را علم باید مردم یعنی ؛ستآموزیعلم ۀعرص ،بیت اه  اطاعت هایعرصه از یکی
 و قـرآن بـه کـه دکردنـیم سـفارش مسـلمانان بـه همواره ،اسالم گرامی پیامبر .بیاموزند بیت

 از پـس و است قرآن مسلمانان، علمی مرج  نخستین زیرا نشوند؛ گمراه تا جویند تمّسک عترت
 نـاقالن و حافظـان قـرآن، ترجمـان که است این ،باره این در بیت اه  نقش .پیامبر سّنت آن
 از عظیمـی بخش ،حکمت مقتضای به که ندداشت مأموریت حضرت آن ند.هست پیامبر تسنّ 

 اهـ  به نبود، فراهم هاآنبیان شرای  که را دیگری بخش ولی د؛نکن بیان مردم برای را قرآن معار 
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 بـه کـه نامیـده ثقـ  را عترت و قرآن جهت بدان پیامبر» گوید:می حجربنإ .1شد سپرده بیت
 علـوم معـدن دو هر زیرا اند؛گونهاین عترت و قرآن و شودمی گفته اهّمیت دارای و بهاگران چیزی
 فرمـود: خـدا رسـول ،اسا، این بر 2.«اندشرعی احکام و عالی هایحکمت و اسرار و لدّنی

ا» ن 
 
ةُِّ أ دین  ِمِّ م  ِعل  ِّ ال  لٌیِّ و  ِّ باُبها ع  ن  م  راد ِّ ف 

 
ة ِّ أ ِحكم  ِتها ال 

 
يأ ل  ِّ ف   درب علـی و هسـتم علم شهر من ؛3اهابابِِّ ِمن 

 «گردد. وارد درب از باید ،شود شهر وارد بخواهد کس هر است. آن
 تسیی   ر علییی   و علیی  شییهر میین 

 

 4تسی   پیغمیر  گفت سخن  ین  رست 
 

 وحیـانی أمنش ،اینان علم زیرا ؛است ائمه علوم یادگیری و اطاعت ،ما ۀوظیف نخستین بنابراین
 آرای بـه و گـوییمنمـی سخن نفس هوای روی از ما سوگند، داخ به» فرمود: صادق امام دارد.

 .«5است گفته ـ جّ   و عّز  ـ خدای کهآن جز گوییمنمی را سخنی و کنیمنمی عم  خود شخصی
 دینی مرجعیت .2

 آنـان را هرچـه یعنـی ؛کنـدمی فراهم را بیت اه  دینی مرجعیت ۀزمین ،ائمه علمی مرجعیت
 معرفـی بـه علـی حضـرت رو این از ؛دننک پرهیز ،نمودند نهی چههر از و عم  ،دادند دستور

 نماینـد: عمـ  بـدان و اخذ را خود اخالقی و اعتقادی  ئمسا و احکام مردم تا پرداخت بیت اه 
 مرجـ  و خـدا علـم مخـزن و الهـی فرمـان پناهگاه و خداوندی اسرار جایگاه پیامبر عترت»

 ابـ خداونـد خداینـد. دیـن استوار همیشه هایکوه و آسمانی هایکتاب نگهبان و اسالمی احکام
   6.«برداشت میان از را آن اضطراب و دکر راست را دین ۀخمید پشت ،بیت اه 
 کیـدأت ،نآ حفـظ هـایراه و دیـن سـتمرارا ،دینـی هـایآموزه یـانب ۀعرص سه رب معموالا  ائمه
 تعـداد لامثـ بـرای ؛نـداهدکر ربیتت شاگرد هزاران و کرده بیان حدیث انهزار ور این از ؛دندکرمی

 اسـتخراج منب  ،احادیث همان امروزه 7.اندنوشته نفر چهارهزار بر بالغ را صادق امام شاگردان
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   31   معصومان و قرآن از اطاعت سوم: مجلس

   است. «الصادق قال» و «الباقر قال» از پر ما فقهی ابواب و هستند احکام استنباط و
 دنـد.کرمـی فراهم را هاآن تسعاد هایزمینه مردم، دین دییأت با معصوم امانام دیگر سوی از
 وارد دیها امام خود، یآقا بر هک است ردهک تیروا میعبدالعظ حضرت از صدوق خیش

 یا» ردم:کـ عـر  «.یهسـت مـا ّی ولـ تـو ابوالقاسم! یا تو رب مرحبا» فرمود: دید مرا چون شدم.
 اگـر و دییـتأ استشم پسند مورد اگر نم.ک عرضه شما بر را خود نید خواهمیم خدا! رسول فرزند

 دارم دهیـعق نـدارد... یمانند و است واحد خدا، که دارم دهیعق من د.ینک ییراهنما ،است ناپسند
 امـتیق روز تـا و بود نخواهد یامبریپ او از بعد و است انپیامبر نیآخر و رسول ،امبریپ میمد

 او از بعـد و نیلمـؤمنرایام ،امبریـپ از بعـد امـام دارم دهیـعق بود... خواهد اسالم حضرت آن نید
 بعـد ،میمـد بـن جعفـر سـپس ،یعل بن میمد بعد ،نیالیس بن یعل بعد ،نیحس بعد ،حسن

 امـام را شـما ،بعـد و اسـت یعلـ بـن میمـد سپس ،یموس بن یعل بعد ،جعفر بن یموس
 گفـتم: «بـود. خواهـد أیمهـد او از بعد و حسن پسرم من از بعد» فرمود: حضرت «دانم.یم
 دارم دهیـعق خداسـت... دشـمن ،شـانیا دشـمن و خداست دوست ،شانیا ستدو دارم دهیعق»

 میخـواه زنـده همـه و آمد خواهد امتیق ؛است حق زانیم و صراط ،جهنم ،بهشت ،قبر در سؤال
 بمان. اعتقاد نیهم بر !ثابت ۀدیپسند نید است نیا خدا به ابوالقاسم! یا» فرمود: امام پس «شد.

   1.«ندک میافظت اعتقاد نیا بر را تو خداوند
 همیشـه کـه انـدهدکر سفارش صادق امام .دندکرمی کیدأت دین پایداری بر ائمه همچنین

ماُنِّ یا اللهُِّ یا» بخوانید: را دعا این ح  حايُمِّ یاا ر  ِّ یاا ر  اب  ل  ُقُلاوِبِّ ُمق  ِّ ال  ا   ب  با  ث  ل  لا ق   امـام 2.«دیِناك یع 
ِّ» بخـوان: را دعا این که فرمود یونس بن فض  به ،نیز کاظم ُهام  نا اللَّ ل  ع  ج  ِّ یالت  ِّ ِمان  ین  ُمعاار  3؛ال 

 چنـین را معـارین صـادق امام «مده. قرار دار(یناپا و یاهیعار دارانمانی)ا نیمعار از مرا ایخدا
ِّ» کرد: معنا ِّ إنَّ د  ب  ع  ِبُحِّ ال  ِمنا ِّ ُیص  ِّ ُمؤ  ِس   و  ِّ كاِفرا ِّ ُیم  ِبُحِّ و  ِّ كاِفرا ِّ ُیص  ِس   و  ِمنا ِّ ُیم  ِّ ُمؤ  ٌمِّ و  و  ُِّیعاا ق  ِّاال ُرون   یماان 
ِّ هُِّ ُثمَّ ُبون  ل  ِّ ُیس  ِّ و  ن  و  مَّ ِّ ُیس  ین  ُمعار  در ،کنـدمی شام و ایمان حال در ،کندمی صب  گاهی بنده همانا 4؛ال 

 گفتـه معـارین اینان به .ایمان حال در ،کندمی شام و کفر حال در ،کندمی صب  گاهی .کفر حال
   «شود.می

                                                           
 .339، ص یأمال، شیخ صدوق. 1
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36    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 زمـان در فقـ  هابعضی یعنی ؛کنندنمی اطاعت را ائمه یاهدستور ،مردم از بعضی سفانهأمت
 در برخـی و کننـدمی دعـا ـ کند تصاد  یا شود مریض فرزند کهاین مانند ـ مشک  وجودآمدنبه

 در دیگـر آن، از بعد و گیردمی دین بوی و رنگ رفتارشان ـ میرم یا رمضان ماه مانند ـ هامناسبت
 خبـری هـابرخوردیخوش و هاخلقیخوش یا سیرگاهی هایعبادت ،نیایش ،دعا از شانزندگی
 یـا نشسـته چـه و باشـد خفتـه پهلـو بر چه رسد، گزندی آدمی به چون» فرماید:می قرآن .نیست

 بـرای را مـا گویی که گذردمی چنان سازیم، دور را گزند آن چون و خواندمی دعا به را ما ایستاده،
 در چنـین ایـن کاران،اسـرا  اعمـال اسـت. نخوانـده هرگـز بـود، رسیده او به که گزندی آن دف 

 1.«است شده آراسته نظرشان
 نمـاز ،رمضـان ماه تنها یعنی ند؛سته فرامکانی و فرازمانی ،دینی هایارزش و باورها که حالی در

 بـرای مکـانی ــ هـاهیأت همچون ـ مذهبی هایمکان و میاف  تنها و نیست داریدین و عبادت
 بـه ملزم را خود باید باشد، که مکانی و زمان هر در داردین فرد نیست. قادیاعت و مذهبی مباحث
 جاهمه در دریا، کنار یا زادهامام و جشن ،پارک یا حرم در زن مثالا  نماید؛ دینی ی دستورها رعایت

 بـه ما جوانان برخی امروزه شود.می مسجد ای حسینیه وارد که وقتی تنهانه ؛باشد حجاب اه  باید
 مؤمنـان وصـف در ،قـرآن کـهنآ حـال و کننـدنمی عم  بیت اه  هایآموزه به ،آزادی ۀانبه

 و کشـ هرگـز آورده، مـانیا رسـولش و خدا به هک هستند یسانک تنها ،یواقع مؤمنان» فرماید:می
ــترد ــه دی ــود ب ــد راه خ ــا و ندادن ــوال ب ــاجان و ام ــود، یه ــدا راه در خ ــاد خ ــد.ک جه ــاآن ردن  ه

   2.«اندانیراستگو
  سیاسی مرجعیت .3

 امـام یعنـی نـد؛اشـده منصـوب امامـت بـه خداونـد ویس از ،ائمه که داریم باور شیعیان ما
 صـادق امام .انددهگردی منصوب خطیر رسالت این به ترتیب به ،دیگر امانام سپس و علی

ِّ» فرمود: ن  ِّ م  ف  ر  نا ع  قَّ ِّ ح  ن و  بَّ ح 
 
ِّ اأ د  ق  ِّ ف  بَّ ح 

 
ِّ الله أ ک  بار  ِّ ت  ِّ و  ع  یت   را مـا و بشناسـد را مـا حق که کسی 3؛ال 

   .«است داشته دوست را تعالی و تبارک خدای ،باشد داشته دوست
 ،آن اجـرای بـا کـه ستالهی نقوانی اجرای برای ابزاری ،ائمه نگاه از حکومت دیگر سوی از
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   3۷   معصومان و قرآن از اطاعت سوم: مجلس

 !ابارخـدای» :فرمـود علی حضرت .کرد تربیت سعادتمند افراد و ایجاد مطلوب ۀجامع توانمی
 بـرای نـه و بـوده سـلطنت در رغبـت و میـ  برای نه ،ها()جنگ شده صادر ما از آنچه آگاهی تو
 بـود( یافتـه تغییـر )کـه را تـو دیـن آثـار کـه بـود این برای بلکه ؛دنیا متاع از چیزی آوردندستبه

 در ،اتکشـیدهسـتم بنـدگان تـا نمـاییم برقـرار را آسـایش و اصـالح ،تو شهرهای در و بازگردانیم
   1.«گردد جاری ،دهش ضای  که تو احکام و بوده آسودگی

 تشـکی  در را آنـان و اطاعـت ئمـها از سیاسی ۀعرص در مردم که بود این حق ،اسا، این بر
 تربیـت سـعادتمند افـراد کـه هسـتند الهـی رهبـران زیـرا ؛کننـد حمایـت آن استمرار و حکومت

 از ،بنگریـد پیامبرتـان بیت اه  به» د:فرمو امانام از اطاعت در علی حضرت .نمایندمی
 شما هرگز هاآن .بگذارید شانقدم جای به قدم و دارندبرمی گام آنان هک نشوید منیر  سمت آن
 وتکسـ نند،ک وتکس اگر گردانند.بازنمی تکهال و پستی به و برندنمی بیرون هدایت ۀجاد از را
 نمانیـد عقـب آنان از و شویدمی گمراه هک نگیرید یپیش آنان از .یدماین قیام ،ردندک قیام اگر و نیدک
   2.«گردیدمی کهال هک

 در .بودنـد گـراقـدرت رهبـران ،نمـود انیطـاط دچـار را اسالمی ۀجامع تاریخ در آنچه تردیدبی
 .شودنمی مینأت اجتماعی و فردی سعادت باشند، یزید و معاویه شرهبر که ایجامعه
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