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 م ی ح حمَنِ الربِسمِ اهللِ الر

اهلل،  شد که در خدمت شما بزرگواران باشم. ان شاء  بمینص  قیتوف  یگر یعرض سالم و ادب خدمت دوستان، خوشحالم که در شب د  با

 .  ردیقرار گ امام عصر نیوجود نازن تیمورد رضا ما یگفتگوها

معتقد است امام، از جانب خدا   عهیکه ش  میو گفت  می اشاره کرد  تین در بحث وصاو اهل تسن  انیعیش  نیجلسه گذشته، به اختالف ب  در

که به وجود   مباحث، عصمت است  نی ا  نِیتر  است. عمده  یعیو تشر  ینیتکو  تیوال  یانتخاب شده، عصمت دارد، واجب االطاعه بوده و دارا

  اریآن هم بس  ، یقرآن  اتی که در خدمتتان هستم، صرفاً به ذکر آ  یا  دو جلسه  نی. در امیزد  صیتخص  زیبر آن ن  . گردد  ی خود امام بر م 

در  بحث امامت است. در حوزه امامت  نیهم  ن،یبحث ما در د  نیتر  عمده  گسترده است و اصالً  اریبس  بحث امامت  . کلپردازم  یم  مختصر

 ات یما فقط در حوزه عصمت و آ  یول  مطرح است  ز یعصمت امام، واجب االطاعه بودن امام ن  امام،نصب در امامت، علم    عه، یش  یها  شاخصه

  ی الن یاهلل م  تیآ  »جواهر الکالم«  یها  مجموعه کتاب  شتر،یتوسعه اطالعات و مطالعه ب  ی. برامیکن  یبه اختصار بحث م  نهیزم  نیقرآن در ا

   از جلد دوم آن کتاب است. بحث ما . کنم یم هی را توص

مجال    نجایل است و ابحث مفص  ای. در مورد عصمت انبمیپرداخت  ا یعصمت انب  انگریب  اتیکه به آ  نیبحث جلسه گذشته ا  خالصه

اما    را مطرح کردم  نهین زمیدر ا  هیسه آ  ایکه دو    کنند  یاشاره م  امبریصرفاً به عصمت پ   در قرآن  ی دمتعد  اتی. آستیما ن  یگفتگو

  یمربوط م  زینظر دارد و به عصمت امامان ن شانیا یایو اوص امبریاست که به عصمت پ  ی اتیآ شود،  ی به بحث ما مربوط م شتریآنچه ب

 یکه برا  یمجال   که در جلسه گذشته و در حد   بود  ریتطه  هیآ  تیب و اهل    شانیا  یایو اوص  امبریمربوط به عصمت پ   ات ی. عمده آشود

و    امبریمربوط به عصمت پ   اتیکه عمده آ  گری د  هیبه سه آ  میخواه  یم  جلسه  ن ی. در امی کرد  یها را مبسوط بررسآن  م،یگفتگو داشت

  گرید  ه یو سه آ  ( شد  ان یب  که در جلسه گذشته)   ریتطه  هیآ  ی کی: میکار دار  و   سر   هیبا چهار آ  در کل   بحث،  نی. در امیبپرداز  شانیا  یایاوص

 .  میگو یم ترواریکه ت

 سوره اعراف:   181  هیاز جمله آ  .کند  یرا به صراحت اثبات م  یاله  انی عصمت هاد  از قرآن  ی اتیاز ورود به بحث، الزم به ذکر است که آ  قبل

ِِمیححمِنِالِراللِهِالِرِِبسِمِ

َمَِوِِمَمِ
ُ
ناِأ

ْ
ق
َ
ل
َ
َحِقِْنِخ

ْ
َِيْهدوَنِِبال

ٌ
َِوِِبِهَِيْعِدلوَنِِة

 .کنند یم  یو به حق دادگر تیبه حق هدا  یگروه م،یدیکه آفر یخلق از

را به حق   گرانید خواهد  یم   یکس ی وقت  عتاًی. چون طبکند   ی حق داللت م  یکنندگان به سو  تیبر عصمت تمام هدا  هیآ  ن یا  دی ترد  بدون

آن  صیدر تشخ گاه چیتا ه که حق را بشناسد نیداشته باشد: نخست ا تیدو خصوص دی کند، لزوماً با ینموده و بر اساس آن داور  تیهدا

صه دو مشخ  نیکه ا  یباشد. روشن است کساز خطا    یعار  دیبا  آن  یدر مرحله اجرا  یکه در مرحله دانستن و حت  نیا  ومو د  ؛افتدیبه باطل ن

بر عصمت   هیآ  نیکند. ا  یبه حق دعوت کند و به حق دادگر  تواند  ینم   گاه  چیاز آن داشته باشد، ه  یدر قسمت  ینقص  ای  را نداشته باشد

مردم باشد، خداوند    یکه قرار است هاد ی که کس کنند  ی به وضوح اشاره م قرآن  اتی . آکند ی داللت م   شان یا یایو اوص ی اله یایهمه انب

   .کند  یم نیها را تضماو را معصوم قرار داده و معصوم بودن آن

 است: سوره آل عمران  1۰۳ هیآ گر،ید هیآ
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َِِوِ
َ
َرِاْعَتِصمواِِبَحْبِلِالل

َ
ف
َ
ِقواِهَِجمیًعاَِوِالت

 . دیق نشواز گرد آن متفر و دیک کن به حبل خداوند تمس  یهمگ

بر عصمت   شک  یب  هم  هیآ  نی. اکند  یم  تیخداوند حکا  سمانیک جستن به راز اعتصام به حبل خداوند، چنگ زدن و تمس  ه،یآ  نیا

  نیا  و خدا   مییک بجوها تمسو به آن  م ینگاه کن شانیا  یایو اوص  اکرم  امبریو حبل اهلل داللت دارد. ما قرار است به پ   ی اله  سمانیهمان ر

  دای ک پ افراد تمس  ن یبه ا دی که خدا بفرما نیا  . شود  یم یها خطا داشته باشند، نقض غرض الهآن  ( نعوذُ بِاهللِ)را به ما دستور داده است. اگر  

که خطاکار باشند، به   یتو در صور  می برو  ینید  ریه دنبال کار غ ب  دهد  یخدا به ما دستور نم  ها دچار خطا باشند! قطعاًبعد خود آن  د،یکن

 اراده نکرده است.   نیاز دعوت به درا  یزیچ نیچن خداوند  . پس میکن ی خطا م زیما ن  ع. چون بالطبمییک بجوها تمسآن

 : هیآ ،یبعد هیآ

لِان
ُ
ِذٌرَِوِِلک

ْ
َتُِمن

ْ
ْوٍمِهاِدِماِأن

َ
ِق

ِلداللت دارد و عبارت    امبری بر مُنذِر بودن پ   ه،یآ  نی. ااست
ُ
ْوٍمِهاد«ِِ»َوِِلک

َ
که    دهد   یهست( نشان م  یتگریهدا   ، یهر قوم  ی)و برا  ق

را به عهده خلق واگذار   امبریپ   نید دارد. خدا انتخاب امام و جانشوجو  ی اله  ی هاد  کی  زیما ن  یبرا  م،یکن  یکه من و شما گفتگو م   امروز

 ی بدون برخوردار  گران،ید   تی. انذار و هدادیگو  یسخن م  یهر قوم  یبرا  تگر یخداوند از وجود هدا  امبر،یمقام انذار پ  انینکرده است. بعد از ب

معصوم باشد.  دیرا بر عهده دارد، خودش معصوم نباشد؟! با   یقوم  تیانذار و هدا  فهیکه وظ  یکس  شود  یناممکن است. چگونه م  از عصمت

اشاره « نیرالمؤمنی»امکلمه به  نی ا عه،یش ریغ   اتیاز روا ی و بعض عهیش اتیکه بر اساس روا »هاد«به عنوان   هیآ نیخطاب خداوند در ا

 . شانی ا یوص ن،یمعصوم هستند؛ همچن امبریپ  م یریگ یم جهیارد، نتد

اول،    هی. آمیپرداخت  شانیا  یایو اوص  امبریعام قرآن در خصوص عصمت پ   ات یاز آ  یو ما فقط به تعداد  ارند یبس  نهیزم  ن یقرآن در ا  اتیآ

 نام دارد:   «عهد هی»آجلسه است،  نیو مورد بحث ما در ا شود یمربوط م  یکه به عصمت امامان اله  یدوم هیبود. آ ریتطه هیآ

ِ
َ
مإْبراهیَمَِربِیَوِإِذِاْبَتل

َ
ت
َ
أ
َ
ِلماٍتِف

َ
ِإنُِهنُهِِبک

َ
َكِِللنقال

ُ
ِريِجاِعل

ُ
َِوِِمْنِذ

َ
َِعْهِديِالظياِسِإماًماِقال

ُ
ِالَِينال

َ
َِنِاِلمِیِتيِقال

 .  دیها را به اتمام رسان ابتال و امتحان فرمود و آن امتحان یرا به کلمات می که خداوند، ابراه ی آر هنگام اد ی و

 .  دهم   یمردم امام قرار م یفرمود: همانا تو را برا  خداوند

   د؟یمقام خواهند رس نیبه ا زیمن ن هیعرض کرد: و از ذر میابراه

 .دیفرمود: عهد من به ستمکاران نخواهد رس  خداوند

اثبات لزوم عصمت امام، به   یبرا  ت یت، امامان اهل بعل  نیبه هم  .امام است  یشرط عصمت برا  لیدال  نیتر  از مهم   ی کیذکر شده،    هیآ

 ه و ب   استناد کرده   ه یمعصوم خود، در بحث عصمت امام به آ  انیشوایاز پ  تیبه تبع  زین  عهیعالمان ش  .اند  استناد و استدالل کرده   هیآ  نیا

 :  سندینو ی م هیآ نیدرباره ا یمرحوم طبرس به عنوان مثال .اند آن پرداخته یبررس

صحاُبناِِبَهِذِهِاِلِِِاسَتَدِل
َ
ِنِِِةِيَِأ

َ
یِأ

َ
باِئح،ِِإالِِکوَنِيَِاإلماَمِالَِِِِعل

َ
َِعِنِالق

ً
ِنَِمعصوما

َ
نِِِِاللهَِِِِِل

َ
فَیِأ

َ
ُهِن
َ
ِيَُِسبحان

ُ
ِِِیذَعهَدُهِالِِنال

ُ
ُهَوِاإلماَمة

َِِوِاِلمِالظ
َ
دَِِسِیَمنِل

َ
ق
َ
،ِإمِکوُنِيَِِبَمعصوٍمِف

ً
فِسِهَِوِإمظاِلما

َ
ِاِِلن

َ
ِ.ِرهِِیاِِلغ

به   دنیخداوند سبحان رس  رایزمعصوم باشد.    ها   یکه از زشت  نیمگر ا  شود،  یاند که شخص امام نم  استدالل کرده  هیآ  نیبه ا  ما  اصحاب

  ی به خودش ظلم م ای .ظالم است نیقیپس به  ست،یکه معصوم ن یکس  وکرده است؛  یکه همان امامت است، به ظالم را نف عهد خودش

 خودش. ریبه غ   ای  کند،
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است. آنچه به بحث   یهخداوند و به عهد ال  نشیکه امامت، به جعل و گز  نیا  ،د یآ  یفوق به دست م  هیکه از آ  یجمله نکات فراوان  از

  ینم  یظالم باشد. وقت  تواند  یاست که امام نم  نیمطلب به بحث امامت، ا  نیامامت ظالم است و ارتباط ا  ینف  شود،  یعصمت مربوط م

به عنوان   خداوند  ه،یآ  نیدر ا  یول  کنند  یرا اثبات م  یمطلب  نیچن  ر،ی تطه   هیهمچون آ  گر،ید  اتیمعصوم باشد. آ  دی ظالم باشد، پس با  تواند

 فیتعر  »ظلم«کتاب،    نیا  ۳1۶و    ۳1۵در صفحات    د،یمراجعه کن  «راغب  »مفردات. اگر به کتب لغت، مانند  کند   یم   یظلم را نف  ،ی کل  ینف

  .خودش نباشد  یکه سر جا  یزیهر چ  یعنی  .است  موضوعش«  ریدر غ  ءی»قرار دادن ش   یمعنا  ه، از نظر اهل لغت، ب»ظلم«شده است.  

سوره   1۳  هیاز جمله آ  .کند  یاز قرآن هم، به بحث ظلم اشاره م  یاتی اند. آ  ظلم قلمداد شده  قیهمه از مصاد  ها   نی. ایز حق، تعدتجاوز ا

 : لقمان

ٌمَِعظیٌمِالشِإِن
ْ
ل
ُ
ظ
َ
ِْرَكِل

 بزرگ است.  ی شرک، ظلم همانا 

 :  د یفرما یم سوره بقره  2۵4 هیمبنا آمده است. خداوند در آ نیبر هم زین »کاِفر« .است قتیهرگونه حق دنیپوش  ،»کفر«

ِاِلموِنَوِالکاِفروَنُِهُمِالظ

   :دی فرما  ی، خداوند مسوره آل عمران 94 هیافترا و دروغ بستن به خداست. در آ م، یکن انیب میتوان ی که در مورد ظلم م یسوم مورد

یِالِل
َ
َتَریَِعل

ْ
َمِنِاف

َ
ِذَبِِمْنِبَِف

َ
ک
ْ
ِئَكُِهُمِالظِهِال

َ
ول
ُ
أ
َ
ِلَكِف

َ
ِاِلموَنِْعِدِذ

 پس همانا ستمکار است.  بندد، یبه خدا دروغ م  تبعد از اتمام حج که یکس

 : باشد یظلم، حکم نکردن به آنچه خدا نازل کرده است، م یبعد مصداق 

ِالِل
َ
َزل

ْ
ن
َ
ْمِِبماِأ

ُ
ْمَِيْحک

َ
کاِفروَنَِوَِمْنِل

ْ
ولِئَكُِهُمِال

ُ
أ
َ
ُِهِف

در رفتار غاصبان خالفت  موارد نیتمام ا د،یت کناز ظلم هستند. اگر دق یگرید  قیمصاد زیو ظلم به نفس ن  یاز حدود اله یتعد و تجاوز

را اثبات کنند،  بانعصمت آن غاص  توانند ینم ی. وقتشود یبه وضوح مشاهده م امبریاول بعد از شهادت پ  یدر روزها نیرالمؤمنیام

  است،  نیهم  ( میشما بگو  یداشتم برا  ق یتوف  ،«یقی»امامتِتطبکه در بحث  )  عهیش  ریغ   یها  ی. ساختار تئورکنند  یعصمت م   یاز امام نف 

انتخاب    امبریپ   ستیالزم ن  ندیگو  ی ده، منبو  امبریخودشان به انتخاب پ   فهی. اگر امام، خلزندیر  یم  یتئور  ، آنچه رخ داده   یه بر مبناک

را انتخاب   یبعد  فهیخل  تواند   یم  فهیکه خل کنند  یروش اعالم م   کیرا هم   نیقبل انتخاب شده، ا  فهیخل  هیبه توص  ی بعد  فهیکند. اگر خل

شود. جالب   ابانتخ  دیچگونه با  فهی خل  میدان  یما نم  . باالخرهدانند  یروش را هم درست م   نیتوسط شورا انتخاب شده، ا  فهیکند. اگر خل

 لی تشک  ییکردند، نه شورا  یفنه معر  یعنی  .ها استفاده نکردند  روش  نیکدام از ا  چیاز ه  امبریخود پ   ،به قول خودشان  که  نجاستیا

و بدون    یفه قبلیتوسط خل  دیجد  فهیانتخاب خل)فاق افتاده  ت، طبق آنچه اتگرفتند. اهل سن  شیرا در پ   یگریروش د  چیدادند و نه ه

 عه،ی. در مذهب شکنند  یم  میتنظ  یتئور  فه،ی در مورد نحوه انتخاب خل  (و ...  منطق  یب  یشورا با شروط  لیتشک  ،یشورا و مشورت  چیه

  یو در جا  ریغد در  اکرم  امبریت و آنچه پ معتقد است که امام توسط خداوند انتخاب شده و بر اساس کتاب و سن  عهیو ش  ستین  طورنیا

جلسه، عصمت   نیشده است. بحث ما در ا  یفمعر  گرانیبه د   فرمودند،  یم  انیب  نهیه و مدت حضورشان در مکدوران بعثت و مد  یجا
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 نیدر هم  ی دیمطالب مف  یی مه طباطباعال و    ی آخوند خراسان  ، ینییمرحوم نامانند    ی بزرگان   د یاز د   مت و بحث ظلماست. درباره لزوم عص

 آمده است.  بکتا

 ن ی ا  میبه حضرت ابراه  هیآ  نیخداوند در اکالم  ران و طبق  و نظر مفس  ریو تفاس  (میگذاشت عهد« هی»آکه اسم آن را  )دوم    هیاز ظاهر آ  ما

 گران یبه خودش و به د   دی نبا  دارد و فرد  یعیوس  اریبس  رهی. ظلم، دارسد  یبه فرد ظالم نم  مردم  تیو هدا  ی که امامت اله  میرا استنباط کرد

ها   زهحو  نیخطاها را ندارد. چون اگر در ا  نیکدام از ا  چیفرد قطعاً معصوم است که ه  نیا  و در رابطه خودش با خداوند ظلم کند. پس 

هستند که با   ی مسائل ها  نیا .اجرا و به مردم ابالغ کرده است افت، یدر  یکه او حق را به درست م ییبگو میتوان ی نم گریخطا داشته باشد، د 

   . شوند ی م ی نف ظلمبحث 

 است:  سوره نساء  ۵9 هیبحث، آ محل هیآ نیدوم

ِِمیححَمِنِالِراللِهِالِرِِبسِمِ

ِِاي
َ
طَِنِيذالَِهِايأ

َ
طُِعوایآَمنواِأ

َ
ولِِالِرُِعوایاللَهَِوِأ

ُ
َِوِأ

َ
مِیسول

ُ
مِرِِمنک

َ
ِاِل

 . دیاطاعت کن زیو صاحبان امر خود را ن امبری و پ  دیخدا را اطاعت کن د، یا آورده مانیکه ا  یکسان یا

 ن یاز جمله هم  ،یقرآن لیاز دال  یبر لزوم عصمت است. برخ یمحکم قرآن  ل یاز دال  یک یمعروف است و    االمر« یاول هی»آبه    فه،یشر  هیآ  نیا

 ه یقض  یکبرا  نییهم در صدد تع  مذکور  هیآ  ؛ گریبه عبارت د  . کنند  یص م را هم مشخ  »عصمت«   یشخص معصوم، معنا  ی ف ضمن معر  ه،یآ

. اگر کنند  ی م   انی ب  قطع نظر از مصداق  تنها خود عصمت را  گر،ید  لی از دال  یاست. برخ  یکبر  ن یمصداق ا  نییدر صدد تع  است و هم 

هم    یعنی  .شود  یبحث در دو جهت تمام م  م،یرا مطرح کن  (اند  ( پرداختهتی)اهل ب  االمر«  ی»اول  یفکه به معر)  هیآ  نیا  لیذ  اتیروا

  دیدارد و مخاطب ما شا تیبحث ما عموم نجایاما چون در ا کند،  یم  ی فمعصوم را معر  قیافراد و مصاد عصمت را دارد و هم یبحث کبرا

 غه یبه ص  عواِ«ی»أط. فعل  میده  یقرار م  یمورد بررس  فهیشر  هیفقط جنبه عصمت را در آ  رد،یپذ   یما را نم  اتیباشد و فعالً روا  عهیش  ریغ 

 گر ی د  اتیآ  قی. چون از طرمعناست  یب  دانستن اطاعت خدا و رسول  مستحب  رایدارد. زبر وجوب    اللتد  امر آمده است و به طور قطع 

 ی عوامل مولو  نیا  رو  نیالزم است. از هم  که اطاعت از خدا و رسول  میدان  یم  زیو به حکم عقل ن  میبر  یم  یقرآن، به وجوب آن پ 

بر لزوم و وجوب اطاعت از   ،یو چه ارشاد  یچه مولو  ی ند و امر خداوند به اطاعت مطلق از هرکسبلکه ارشاد به حکم عقل هست  ستند،ین

که قرآن درباره اطاعت از پدر و    یدر حال  کند،  یامر م  و شرط از رسول  دیق  یخداوند به اطاعت مطلق و ب   ه، یآ  نیاو داللت دارد. در ا

 صورت آورده و فرموده است:   نیبه ا یدی ق مادر

ِ
َ
شِرَکِِبِیَوِإنِجاَهداَکَِعل

ُ
نِت

َ
ِِیأ

َ
ِطعُهمِاَِسِیماِل

ُ
الِت

َ
َکِِبِهِِعلٌمِف

َ
ِل

 ها اطاعت نکن.  صورت، از آن نیپدر و مادر تو را به شرک به خدا وادار کنند، در ا اگر

ها فرزندشان را   که آن  یدر صورت  به دست ما داده است که  یمحک  . خداوندستندیها معصوم نآن  رایز  .دارد  دیدر قاطاعت از پدر و ما  لزوم

اطاعت از خداوند و   یعنی  .االمر اطالق دارد و مطلق است  یاول  هیکه آ  یدر حال  . کند  تیها تبعاز آن  دی نبا  گری به شرک دعوت کنند، او د

االمر   ی به عصمت اول  دی با  ه،یآ  نیبر اساس ا  و از همه جهت اطالق دارد. پس   ستین  دیمق  ی زمان و مکان خاصبه    االمر  یو اول  اش  هفرستاد

خداوند ما را به  قتیمخالف فرمان خدا امر کند، در حق  یو کار تیبه معص انیسهو و خطا و نس یاز رو امر یچرا که اگر ول  .میملتزم شو

  ه یکه در آ) االمر  ی بحث، عقالً رد شده است که اول ن یا لذا . تناقض است و اصالً امکان ندارد نیو ا کند  یخودش دعوت م  ان مخالفت فرم

ط
َ
طُِِعوای»أ

َ
ولِِالِرُِِعوایاللَهَِوِأ

ُ
َِوِأ

َ
م«ِِیسول

ُ
مِرِِمنک

َ
. به  داردباالخره خطا    ییچون در جا  . دباشاز امام معصوم    ریغ   یفرد  (آمده است  اِل
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ت،  دارد و اهل سن  یارائه کرده است و در فلسفه و کالم هم مهارت خاص  ری که تفس)  یفخر راز  زین ناهل تسن  یاز علما  یا  عنوان نمونه

هرچند که ما   .کند  یرار ماالمر اق  ی به عصمت اول  هیبه داللت آ  1۶1، ص  1۰خودش، جلد    ریدر تفس  ( ندیگو  ی م  ن«یر»امام المفسبه او  

به    د یحق، با  یدعوت فرد مخالف به سو  یاما در مقام استدالل برا  م، یدار  تیروا  نهیزم  نیدر ا  تیکفا  و در حد  م یندار  ازیاو ن  اعترافبه  

االمر داللت   ی بر عصمت اول  فهیشر هیآ  . پس ندیاعترافات بزرگان خودشان را بب  ناخودش  یها برود و در کتاب  که او خود  میبرس  یا  نقطه

 دارد. 

 است: سوره توبه  119 هیما، آ یسوم مورد گفتگو هیآ

ِِمیححمِنِالِراللِهِالِرِِبسِمِ

ي
َ
ِياِأ

َ
َِهاِال

َ
واِات

ُ
ِذيَنِآَمن

َ
واِالل

ُ
ِاِدقیَنَِهَِوِكونواَِمَعِالصق

 . دیباش ان یو همراه با راستگو دیکن شهیتقوا پ  د، یا آورده مانیکه ا  یکسان یا

در فکر و   یرویپ   یبه معنا  یهمراه  یسفر و گاه   ک یدر    یمانند همسفر شدن با کس  .است  یجسم  ی به دو صورت است: گاه   یهمراه

 یعنی  .اول است  فهیخل  یفالن شخص همراه فکر  .است  طالبیبن اب  یعل  نیرالمؤمنیام  رویفالن شخص، پ   ند یگو  یمثالً م  .است  دهیعق

 دهیکه آن شخص را ند  یدر صورت  یحت  ،ینوع همراه  نیاوست. ا  در خط  به اصطالح  و   کند  یم  یاو را همراه  وافقت،از نظر اطاعت و م

 ان، یعیکند و با او همراه باشد. ش  یهمراه   یاو را به لحاظ فکر  یکس  ی ول  در شرق عالم باشد  یممکن است فرد  مثالً  .باشد هم ممکن است

و ما سعادت   اند  دهینرس  شانیو خدمت ا  دهیکه آن حضرت را ند  یدر حال   ؛هستند  طالبیبن اب  یعل  نیرالمؤمنیدر قرن حاضر با ام

او   ی با او همراه هستند، گرچه پانزده قرن از دوران زندگ معتقدان به ابوبکر  گریدر طرف د  . میرا دار حضور در دوران امامت امام عصر

آورده است،    دیت مطلق و بدون قبا صادقان را به صور  یخداوند همراه  یدوم است. وقت   یبه معنا  یهمراه  مبارکه  هیدر آ  . پسگذرد  یم

ن  اهل تسن  تیبه سراغ روا  ه،یآ  نی در ا  ن«ی»صاِدقشناخت    یاست، برا  عهیکه بحث ما با مخالفان ش  ییها معصوم باشند. از آنجا آن  د ی پس با

 وسفیابو  ،  لک بن انس مات،  اهل سن  انیدر م  نیصادقِِثيحد  انی. از جمله راومیها ثابت کنآن  یخود را برا  ی عامد   مینتا بتوا  م یرو  یم

الد  ، یعثمان  میابو نع  ،یابوبکر احمد بن موس،  ابوبکر محمد بن عمر  ،عقوبی الدو    یوطیس  نیجالل   یشوکان  یقاضو    یآلوس  نیشهاب 

مختلف آورده   یها  با متن  ثیاحاد  ه،یآ  نیا  لیذ  د؟یگو  یچه م  ثی متن احاد  یهستند. اما بررس  ریها صاحبان تفاسآن  شتریهستند که ب

به سند  (ن هستنداهل تسن یاز علما دو  که هر)حافظ و  ل«ینز»شواهد التدر کتاب  ی حاکم حسکانکه مثالً  ی اتیروا از جمله .شده است

عبداهلل از    زین  عقوبی  وسفیابو    گر،ی د  یهستند. روا  ید و عل محم  فه،یشر  هیدر آ  ن«ی»صادق  زاند که مراد ا  آورده  خود از امام صادق 

 نقل کرده است:   نیدوم( چن فهی خل ،)پسر عمر بن خطاببن عمر 

هِلِبََِمَعُِمَحمِیعنيَِِن«،یاِدقُعمرِقال:ِ»َوِكونواَِمَعِالصِِابِنِ
َ
ِِ.ِتِهِیٍدَِوِا

هِلِبَُِمَحمبازتر شده است )  تیروا  ره یدا  نجایا  در
َ
که مثل  ) هم    یفخر راز  .را در سند خود آورده است  نیا  هم   یحاکم حسکان(؛  ِتِهِیٍدَِوِا

 . ستامر کرده ا انیبا راستگو یپروردگار متعال، به همراه»: دیگو یبوده است، اما م اعتنا یب تیروا نیبه ا (دارد یی ها یانصاف یب شهیهم

بر باطل   گاهچیاست که ه  نیفاق مسلمع و اتهمان اجما  ان،یو راستگو  .ها وجود داشته باشند  در همه زمان  انیراستگو  دیبا  جه،یدر نت

است بر    لیدل  ؛نیحق است، هم  زیفاق کنند که آن چات  یزیو هرگاه بر چ  .فاق بر باطل ممتنع باشدکه ات  یتا زمان   کنند  یاجتماع نم

  ی چشم پوش  ،که آورده شده   یتیاز روا یعن ی  .کند   یرا مطرح م  تیبحث روا  از جانب خودش  یبد است که فرد یلیخ  نی. ا«اجماع  تیحج

تطابق    ینبو  تیت و روابا سن  هینظر نیوجود که ا  ن ی. با اکند  ی مبارکه مطرح م  هیرا درباره آ  عهینظر ش  در ادامه  یفخر راز  هالبت  . کند  یم

مطلب   نیب دارد. اتعص هیقض نیر ا و د زند یحق سر باز م رشیباز هم به بهانه ناممکن شمردن شناخت امام، از پذ هکامل دارد، متأسفان
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 نوارده از اهل تسن  ات یبدون اشاره به روا  بحث را  نیا  . در آنجا دیجستجو کن  221و    22۰، صفحه  1۶جلد    ،«یراز  ری»تفس در    دیتوان  یرا م

 مطرح کرده است.  

 ه یدوم، آ  ر؛یتطه  هیآ  یک ی:  میکرد  ان یشما بزرگواران ب  یبرا  به عنوان شاخص  را  هیاشاره شد. ما چهار آ  یادیز  اتیبحث عصمت، به آ  در

  ی اولاطاعت از خدا و رسول و    که در آن)االمر    یاول   هی؛ سوم، آ(ظلم از امام اشاره دارد  ی و نف  میکه به بحث امامت حضرت ابراه)عهد  

نموده و مالحظه   ین را بررساهل تسن  اتیروا  نهیزم  نیکه در ا  نیبا صادق  ی همراه  هیم، آ؛ و چهار(مطرح شده است  و شرط  د یبدون ق  االمر

 اند.  کرده مدادقل ن«ی»صاِدقرا مصداق  نیرالمؤمنیو ام امبرین، پ بزرگ اهل تسن انیراو ها آن شتریکه در ب میکرد

   هیوجود دارد، مثل آ نهیزم ن یهم در ا یگرید اتیآ

ِالذ
َ
هل

َ
لواِا

َ
اسئ

َ
موِنف

َ
عل
َ
ِكِرِإنُِكنُتمِالت

جواب و عمل به   رشیپذ  یعنی. امر به سؤال،  میا  به سؤال کردن از اهل ذکر امر شده  ه،یآ  نی. در اکند  ی بر عصمت داللت م  هم  هیآ  نیا

  ی که به هر پرسش  ستیواجب ن  بر ائمه  یول  ها رجوع کنند و مسائل خود را بپرسند  به آن  د یشده است که با  تیروا  زین  آن. از ائمه

 ی . وجوب عمل به پاسخدیسوم مراجعه کن  ثی، حد211و    21۰، صفحه  1جلد    ،«ی»الکافبه کتاب    شتر،یب  حاتیتوض  یپاسخ دهند. برا

اگر   «دانید، از اهل ذکر بپرسید.  اگر چیزی را نمی». چون خدا فرموده است:  کند  یکه به سؤال داده شده، به عصمت اهل ذکر داللت م

 مانه یامر حک   ها  امر به سؤال کردن از آن  ،یوح  یاجرا  ایو    یابالغ وح  ای  یکنند، خواه در مرحله دانستن وح  ییراهنمااهل ذکر به غلط  

 یامر صورت م  نیها هست که ا  در آن  یاتیخصوص  کند،   ی مطلب امر م  نیخداوند به ا  ی وقت  . پس(نَعوذُ بِاهلل)  ستیاوند ناز طرف خد  یا

ت . خداوند بر بشر منشود  ی و نقض غرض م  دهد   یامر خداوند رخ م   نیدر ا  یمعصوم نباشند، نواقص  ها  اگر آن  گری به عبارت د  .ردیگ

بلکه   ست، یاو عبث ن  نینصب امام و جانش  ماً ها فراهم کرده است. مسل  آن  یرا برا  ت یاو، هدا  نانیو جانش  امبریگذاشته و با نصب پ 

اگر   . به هر حالشود  ی ق ممحق  یت الهحج  نیغرض، تنها با عصمت ا  نیداشته است و ا  یو غرض مهم  فکار هد   نیخداوند متعال از ا

که خداوند،    ی در حال  . خواهد بود  یو کار عبث  شود  ی نقض م  ی آن غرض اصل  قتیانجام نشود، در حق  تی هدا  نیو ا  م یما مراجعه و سؤال کن

 . دهد  یاست و اصالً کار عبث انجام نم میحک

 الزم است:  نجاینکته در ا ندچ انیب

ارتباط   نیباشد تا ا  یا  واسطه  دی خالق و مخلوق با  انی . مکند  یگانش ارتباط برقرار نمبا بند  می: خداوند سبحان، به صورت مستقاول   نکته

 یها، الگو به انس گرفتن انسان با آن  ازیعالوه بر ن رایاز جنس مَلِک باشند. ز توانند ی ها نم خدا و انسان  انی م یها را برقرار کند. واسطه

 :  دیفرما  ی سوره انعام م 9 هیباشند. خداوند در آ توانند یانسان نم یهم برا  یملع 

ِبسوَنِ
ْ
ْیِهْمِماَِيل

َ
َبْسناَِعل

َ
ل
َ
َِوِل

ً
ناُهَِرُجال

ْ
َجَعل

َ
ِل
ً
کا
َ
ناُهَِمل

ْ
ْوَِجَعل

َ
َِوِل

ه مردم و ب  دی ایب  یملک  اگر.میدیپوشان  ی م  یزیها چ  و بر آن  میآورد  یدر م   یبشر  ئتیقرار بود فرستاده خداوند ملک باشد، او را به ه  اگر

 قبول کنند.   توانند ینم  ابند،ی  یخودشان نم یعمل یآموزش بدهد، چون مردم او را الگو

 داشته باشد.   یامر دخالت  نیدر ا  تواند ینم  یشود و کس نییخدا تع یاز سو دی خدا و خلق، با انی: واسطه مدوم  نکته

خلق و    انیاز جانب پروردگار صورت نگرفته و رابطه م  ی کوتاه  چیه  رو  نینصب کرده است. از ا  ی امام  امبریبعد از پ   : خداسوم  نکته

 خالق موجود است. 
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 میتوان  یماست. ما نم تیق آن است. آنچه به ما مربوط است، هداکه خواهان تحق  دارد   ی از نصب امام هدف و غرض  : خداوند چهارم  نکته

 ماست.   ت یهدا م، یدان ی اما آنچه م میندار یا چون احاطه م،یکن نییتع خداوند را گری اهداف د

ف است. اگر مردم  متوق  ی مردم به آن امام اله  نانیدر اطم  به هدف از نصب امام پس از رسول خدا  دنیغرض و رس  ن ی: تأمآخر نکته

و   مامچنانچه مردم احتمال بدهند که ا  گریبه عبارت د  .شود  یق نممحق  یض الهبه آن امام اعتماد نداشته باشند و او را قبول نکنند، غر

از نصب   ی و غرض اله  کنند   ی آنان هم شک م  گری در رفتار و گفتار د  گمان  ی ب  شود،   یمرتکب دروغ و خطا اشتباه م   امبریپ   نیجانش

 .  شود یاصالً حاصل نم مردم یبه عنوان هاد امام

جلسه، درباره    نیما در ا  ی. گفتگوهامیدیبحثمان رس  انی به پا  باًی. تقرمی که درباره شان گفتگو کرد  بودند  هیآ  نینکات مربوط به ا  ها  نیا

مجال   نید. در هماز هرگونه گناه و خطا و سهو باش  یمعصوم و عار  د یو سرپرست مردم است، با  یکه هاد  یکس  میعصمت امام بود. گفت

  ی را بررس  شانیا  ت یو اهل ب  نانیو جانش  امبری از قرآن در خصوص عصمت پ   هیداشتم در خدمت شما باشم، چهار آ  قیفکه تو  ی کوتاه

ا  میکرد ا  نیو در  آبا توج  که  میموضوع را اثبات کرد  نیکوتاه سخن،  پ   اتیه به  اولاو  نانیو جانش  امبریقرآن،  و    تیاالمر، اهل ب  ی، 

ِيَِالِِفرموده است:    میخطاب به حضرت ابراه  ظلم از امام شده است و خداوند   ینف   گرید   هیدر آ  .هستند  نیصادق
ُ
 َنِیاِلمالظِِیَعهِدِِِنال

 (. رسد ی)عهد من به ظالمان نم

و از   کند«  یکه ظلم نم ی»کس  یعنی  ، ییاز نظر معنا  .شده است  ی و هم مصداق  یی اثبات معنا   هم  شانیا  نانیو جانش  امبریعصمت پ  پس

  نیا  .قرار داده شده است  امبری اطاعت پ   نیکه اطاعتشان قر  االمر هستند  یبوده و اول  امبریکه همراه پ   یکسان   یعنی  ، ینظر مصداق

ت، تنها  کتاب و سن  حیامامت، عصمت است. به حکم روشن عقل و تصر  طیاز شرا  ی کیهستند.   تیاهل ب  ریو سا  نیرالمؤمنیافراد، ام

ثبوت امامت ضرورت دارد. در   یااست که بر  یی ها  ی ژگیاز و  یکیعصمت    هستند که معصوم باشند. پس   تیامامت و آمر  ستهیشا  یکسان

 ی ها  از فرقه   کیاز مباحث مهم در حوزه اعتقادات است و هر  ی کی  ی بس که بحث عصمت، حت  نیهم  ،عصمت  گاهیا و ج  تیمورد اهم

پرداختهالبت  ، یاسالم به آن  نگاه خودشان،  از  با حج  ه  ارتباط بحث عصمت  از   دگانیقول و فعل فرستادگان و برگز  تیاند.  پروردگار، 

 وجود  منیُبه    ی عنی  .مطرح است  ،ی ه با اختالفات البت  ،اکرم  امبریو پ   امبرانیاقل در حوزه پ حد  بحث است که  نیا  مهم   یها  تیاسحس

اما   .متفاوت است  عهیش  دگاهیعصمت در د  ف یتعر  م،یبزرگواران دار  ن یاز وجود ا  انیعیما ش  (هالحمدُ لِل)که    یو نور  تیاهل ب  اتیروا

از عصمت قائل   یتر  عیوس  رهیاز خطاست. ما به دا  یعار  یوح  یابالغ و اجرا  افت، یدر در  یاست که فرستاده اله  رتصو  نیبه ا  آن  تیکل

ها به و درباره آنگکه گفت  در رابطه با بحث عصمت وجود دارند  زین  یگر ید  اتی . آمیکن  یاهلل گفتگو مکه در مجال خودش ان شاء  میهست

 . میقرار داد  یاز قرآن مورد بررس  هیدر چهار آ  رااو    نانیو جانش  امبری بحث عصمت پ   ی به طور کل  ن جلسهیاما در ا  دارد  از ین  یگری مجال د

 : میها استفاده کناز آن می بتوان یتا در بحث و مناظرات ارشاد میکن  یرا مرور م اتیادامه، آ در

 بود:   ر«یتطه هی»آ ه،یآ نیاول

ِِمیححَمِنِالِراللِهِالِرِِبسِمِ

ُمِالِرِذِهَبُِیِاللُهِلُِِِدِيريُِماِِان
ُ
ِالَبَِعنک

َ
هل

َ
هيَُِوِِِتِیجَسِا

َ
طهَِرُكمط

َ
ِیت

ً
ِرا

 :  شد  یمربوط م شانیا هیامامت به ذر دنیدر مورد رس میکه به درخواست حضرت ابراه بود عهد« هی»آدوم،  هیآ

ِ
َ
مإْبراهیَمَِربِیَوِإِذِاْبَتل

َ
ت
َ
أ
َ
ِلماٍتِف

َ
ِإنُِهنُهِِبک

َ
َكِِللنقال

ُ
ِريِجاِعل

ُ
َِوِِمْنِذ

َ
َِعْهِديِالظياِسِإماًماِقال

ُ
ِالَِينال

َ
ِاِلمیَنِِتيِقال
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  یکس  میریگ  یم  جهینت . پسرسد  یکه عهدش به ظالم نم  دهد  یر متذک   شانیبه ا  میدر مورد وجود امام در نسل حضرت ابراه  خداوند

 ظلم کند.  دینبا  اش یظالم باشد و در طول زندگ د یکه قرار است امام باشد و از طرف خدا به امامت برسد، نبا

که عبارت است از: ظلم به نفس خودش، ظلم به مردم و ظلم به رابطه خودش با خداوند.   میآن را گفت  واعو ان  می کرد  فیظلم را هم تعر

 .  کند  یاز سه وجه فوق نم کی چیدر ه یفرد الزاماً معصوم است که ظلم  نیا پس

 بود:  االمر« یاول هی»آسوم،  هیآ

ِِمیححَمِنِالِراللِهِالِرِِبسِمِ

ِِاي
َ
طَِنِيذالَِهِايأ

َ
طُِعوایآَمنواِأ

َ
ولِِالِرُِعوایاللَهَِوِأ

ُ
َِوِأ

َ
مِیسول

ُ
مِرِِمنک

َ
ِاِل

خداوند دستور مطلق به اطاعت از   ی قتو  . پس دهد  یاالمر دستور مطلق م  ی و اول  هم، خداوند به اطاعت از خدا و رسول  ه یآ  نیا  در

اول)از آن فرد    دهد،  یم  یفرد ا  سر بزند. چون  ییامکان ندارد خطا  (است  امبری پ   ایاالمر    یکه  از فرد   ن یدر   ی صورت، خدا به اطاعت 

تناقض   نیو ا  دهد  یفعل خودش دستور نم  یکه خداوند به نه  ییکرده، دستور داده است. از آنجا  یکه خودش ما را نه  یزیخطاکار، چ

 مقام عصمت باشند.  یدارا  د یاالمر با ی و اولرسول  پس ،است

 بود:  ن«یبا صادق یهمراه هی»آ ه،یآ نیآخر

ِِمیححمِنِالِرِبسِمِاللِهِالِر

ي
َ
ِياِأ

َ
َِهاِال

َ
واِات

ُ
ِذيَنِآَمن

َ
واِالل

ُ
ِاِدقیَنَِهَِوِكونواَِمَعِالصق

»كونواَِمَعِِبلکه عبارت    م،یباش  نینفرموده است که از صادق  .میباش  نیو با صادق  میکن  شه یپ   یاله  یتقوا  دهد  یبه ما دستور م  ه،یآ  نیا

  ات یروا  ی . شاهد مثال ما، حتمیداشته باش  ی ها همراه  با آن  دی از ما هستند و ما با  ریغ   یا  هعد  ن،یکه صادق  دهد   ینشان م  ن«یاِدقالص

  یو عل   نام محمد  اتشان،یاند و در تمام روا  دانسته   اکرم  امبریو پ   یرا عل  هیآ  نیدر ا  ن«ی»صادقکه منظور از    ن استاهل تسن

 ت. اس یاز ما هستند و مقام خاص ریغ  ن« ی»صادق دهد ینشان م  آورده شده است. پس 

و شرط   دیدور شدن رجس از آنان توسط خداوند و لزوم اطاعت بدون ق  شان،یعصمت امام، صدق داشتن و ظلم نکردن ا  ه،یچهار آ  نیا  در

را به عنوان شاخص    هیچهار آ  نیما ا  یول  هم وجود دارد  یگرید  اتیآ  م،یطور که گفت  همان  هالبت  .ها به ما دستور داده شده است  از آن

 . میانتخاب کرد

   گر،ید هیآ

ِالذ
َ
هل

َ
لواِا

َ
اسئ

َ
موِنف

َ
عل
َ
ِكِرِإنُِكنُتمِالت

  دهد  یدستور به پرسش نشان م نی . امیاز اهل ذکر بپرس د یموضوع اشاره دارد که ما با نیاز قرآن آمده است و به هم هیکه در دو آ است

در    کنند. چون  یی به غلط مرا راهنما  د یها نبا   آن  ها بپرسم، بالطبع  را از آن  یگرید  زیو هر چ  یو رفتار  ی و زندگ  ین یکه من هر نکته د

 .  دهد   یانجام نم یکار نیاست و چن میکه خداوند حک یدر حال دهد؛ یبه مخالف با دستور خودش فرمان م خداوندصورت،  نیا

کنند و اطاعت  یظلم نم م،یو اطاعت کن مید و از آنها بپرسالگو باشن  دی ما با ی که در زندگ ی که کسان شود یاثبات م اتیآ نیاز ا نیبنابرا

 نسیان، دور هستند.  یو از رو یو چه سهو یچه عمد ، یاز هر گناه ها  ها بر ما واجب است و آن از آن
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مالحظه   دیتوان  یم   ی النیم  ینیحس  یدعل یاهلل س  تیآ، نوشته  »االمام«و    »معرفة االمام«،  »جواهر الکالم«مباحث را در جلد دوم کتاب    نیا

 . دیکن


