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در بخش نخست به اين نتيجه رس��يديم كه امامت در 
ش��يعه حامل دو نكته توأمان اس��ت؛ يك: حكومت و 
سياست از دين جدا نيستند و دوم: حاال كه حكومت از 
دين جدا نيست معنايش اين نيست كه حتماً بايد عدالت 
به تمام معنا اجرا شود و اگر اجرا نشود امام، امام نيست. 
امام در صحنه، تا حد توان مي كوشد عدالت را اجرا كند 
و مي كوشد اسالم را اجرا كند اما اگر بنا به مصلحتي اين 
عدل و اسالم آنطور كه ما مي خواهيم اجرا نشد، امامت 
زير سؤال نيس��ت. نكته اي كه حاال مي خواهيم اضافه 
كنيم پاسخ بدين سؤال است كه اگر ما با امام نشسته كه 
حكومت در دستش نيست يا با امامي كه به خاطر فشار 
مردم نمي تواند اسالم را آنطور كه مي خواهد پياده كند، 
مثل حضرت علي)ع( كه وادار به پذيرش حكميت شد، 

مواجه شديم چه بايد كنيم؟
اميرالمؤمنين)ع( عدالت نداشت؟

ش��خص اميرالمؤمنين)ع( در ابتداي حكومتش گفت 
من اگ��ر بيايم بدون هي��چ مدارا و مماش��اتي به دنبال 
عدالت هس��تم و اموالي را كه برخي باال كشيدند حتي 
اگر در جهيزيه زنانش��ان هم باش��د، بيرون مي كشم. 
اما توانس��ت اين را كام��ل اجرا كند؟ بل��ه بعضي جاها 
بيت الم��ال را برگرداند و خيلي ه��م اعتراض عليه اش 
شد اما حضرت خطبه اي دارند كه در جلد هشتم اصول 
كافي آمده است. در آن خطبه مي فرمايند:  اي مردم من 
به شما وعده دادم اين كارها را بكنم و شروع مي كنند به 
شمارش برخي از وعده ها و سرانجام تحليل مي كنند كه 
چرا نتوانستند اين وعده ها را كامل انجام دهند. به عنوان 
يك مصداق اگر بخواهم بگويم حضرت مي فرمايند من 
يك نماز را كه از جمله مسائل مالي نبود و اصاًل بدعت 
در دين بود خواستم برگردانم اما نزديك بود لشكريان 
خودم با من دشمن شوند و با من بجنگند. حاال به نظر 
شما اگر حضرت در رسيدن به همه اهدافش موفق نبود 
اين يعني علي)ع( عدالت ندارد؟ خب حاال ما كه با امامي 
مواجه هستيم كه يا قاعد اس��ت يا اگر هم قائم است به 
خاطر مش��كالتي مثل عدم همراهي م��ردم نمي تواند 
عدالت و اس��الم را آنطور كه شايسته است پياده كند و 
مجبور است به خاطر برخي مصالح، مواردي را كه حق 
نيست بپذيرد، وظيفه ما چيست؟ در پاسخ به اين سؤال 
يك عده از اين طرف بام افتادند و شدند خوارج و زيديه 
كه گفتند اصاًل امامي كه اينگونه است امام نيست. يك 
عده هم از آن طرف بام افتادند، يعن��ي گفتند آقاجان 
امام نمي تواند ديگر، م��ا هم مي روي��م خانه هايمان و 
مي خوابيم. اينجا از آن پيچيدگي هاي ش��يعه است كه 

شكافتن دشوار است. 
  فرياد خاموش حضرت زهرا)س(

بگذاريد از سيره حضرت زهرا)س( شروع كنم تا توضيح 
مطلب روشن شود. خب ما چند نفر معصوم داريم؟ 14 
معصوم. چند نفر از معصومين پيامبر و امام هس��تند؟ 
13 تا. اين 13 تا چرا بايد معصوم باشند؟ چون پيامبر و 
امام بايد دين را به ما بدهد و اين فرد بايد معصوم باشد. 
خب پس چرا حضرت زهرا)س( معصوم اس��ت؟ چون 
مقامش باالس��ت؟ خب حضرت زينب)س( و حضرت 
ابوالفضل)ع( هم مقامشان باالست، اصاًل لقب معصومه 
را امام رضا)ع( به حضرت معصوم)س( دادند. پس چرا 
اين افراد را در شمار معصومين نياورديم و نگفتيم 15 

معصوم يا 17 معصوم؟ پاس��خ را بگذاري��د با ذكر يك 
خاطره برايتان آشكار كنم. يك نفر از من پرسيد حضرت 
علي)ع( آخرش كوتاه آمد و بيعت زوري كرد، چرا شما 
نمي پذيريد؟ به او گفتم حضرت زهرا)س( كه نپذيرفت! 
معلوم ش��د؟ كار حضرت زهرا)س( در اينجا فوق العاده 
است، ش��ايد بش��ود تعبيرش كرد به اعتراض خاموش 
يا فرياد خاموش. مصلحت اقتضا كرد حضرت علي)ع( 
س��كوت كند، مصلحت بود الباقي چ��ه كار كنند؟ آيا 
مصلحت بود الباقي قيام كنند يا آنها هم كاري نكنند؟ 
مصلحت اين بود كه حض��رت زهرا)س( گريه كند! اين 
گريه ها خيلي سياسي بود. گريه هاي حضرت زهرا)س( 

خواب اهل مدينه را آشفته كرده بود. 
  مدل حضرت زهرا)س( در تبيين وظيفه مأموم 

و امام
يك مقدمه ديگر بگويم براي روش��ن تر ش��دن بحث. 
ببينيد امام از اين جهت كه امام است، وظيفه اي دارد؛ از 
اين جهت كه مؤمن است، وظيفه  ديگري دارد و از اين 
جهت كه عالم اس��ت وظيفه اي ديگر دارد. عالم وظيفه 
تبليغ دارد، آيا كس��ي كه هيچي از دين بلد نيست هم 
وظيفه تبليغ دارد؟ نه تنها وظيفه ندارد، بلكه حقش را 

هم ندارد. هر عنواني يك وظيفه براي فرد مي آورد. امام 
با اينكه عالم است اما وظيفه تبليغ ندارد. روايت داريم 
كه امام همچون كعبه است، مردم بايد بروند سراغ كعبه؛ 
مردم بايد بروند سراغ امام و امام با حيث امامتش وظيفه 
تبليغ ندارد، اين را ش��هيد مطه��ري در كتاب امامت و 
رهبري باز مي كنند ك��ه مي توانيد مطالعه بفرماييد اما 
امام در حالي كه امام است، عالم هم هست و چون عالم 
است وظيفه تبليغ دارد، به همين جهت اگر امام تبليغ 
مي كند از حيث عالم بودن است نه به خاطر امامتشان. 
امام از اين جهت كه مؤمن هم هست وظيفه اي دارد. امام 
حسين)ع( كه خواست قيام كنند نگفتند اين وظيفه من 
به عنوان امام است، اگر اين را مي گفتند ديگر وظيفه من 
و شما نبود بلكه فرمودند چون مؤمنم شرايط سياسي 
اجتماعي اقتضا مي كند قيام كنم، در اين شرايط ديگر 
هركس مؤمن اس��ت، بايد قيام كند البته اشتباه نشود 
اينها با هم منافاتي ندارد. اينطور نيس��ت حاال اگر امام 
است، حق قيام ندارد. چرا دارد اما آن كار از حيث مؤمن 

بودن اقتضا مي كند. 
حاال با اين توضيح ممكن اس��ت زمان��ي پيش آيد كه 
وظيفه مؤمِن مأموم با وظيفه مومِن امام متفاوت باشد؟ 
اگر اين شد، وظيفه شيعه چيست؟ گاهي كارهايي كه 
امام مي كند، وظيفه مؤمن هم هست و ما هم آنها را انجام 
مي دهيم، اما گاهي امام كارهايي مي كند كه مؤمن نبايد 
انجام دهد، اينجا بايد چه كار كنيم؟ اينجا نيازمند يك 
مؤمِن معصوم غير امام هستيم كه راه را براي ما روشن 
كند و تنها زماني كه اين در تاري��خ رخ داده كه وظيفه 
امام و مأموم با هم فرق داشته، جريان ثقيفه است. امام 
مكرراً مي گفتند پيامبر به من، به شخص من، دستور داد 
كه اگر يار داشتي قيام كن و اگر يار نداشتي سكوت كن. 
براي يارگيري هم اقدام كرد و دو ش��ب رفت خانه تك 
تك مهاجرين و انصار با آنها اتمام حجت كرد اما نيامدند. 
حاال مؤمن وظيفه   اش چيس��ت؟ پيامب��ر)ص( به امام 
علي)ع( چون شرايط و ويژگي خاصي داشت فرمود تو 
بايد سكوت كني اما بقيه چي؟ حضرت زهرا)س( اينجا 
مسئله را حل مي كند. علي)ع( امام است كه بايد سكوت 
كند، ام��ا حضرت زه��را)س( چي؟ ن��وع و راه قيام هم 

خيلي مهم است. مقداد مي گويد من آن شب دستم به 
قبضه شمشير بود و چشمم به دهان اميرالمؤمنين)ع(، 
آنجا مردها وظيفه نداش��تند قيام مردانه كنند چون به 
مصلحت نبود اما زنان چي؟ وظيفه شان عوض مي شود 
و حضرت زهرا)س( به سبك زنانه خودش وارد ميدان 

حمايت از واليت مي شود. 
عل��ي)ع( به خاطر مصلحت اس��الم س��كوت كرد. روم 
و اي��ران در دو طرف بودن��د و منتظ��ر بودند حضرت 
رسول)ص( فوت كند تا حمله كنند و كار را تمام كنند، 
مس��لمانان تازه از جنگ تبوك برگشتند و اگر حضرت 
آن زمان قيام مي كرد و درگيري داخلي رخ مي داد كل 
مسلمانان از بين مي رفتند لذا حضرت علي)ع( سكوت 
مي كند، اما ببينيد حضرت زهرا)س( چه قيامي مي كند 
كه دشمن خارجي طمع مي كند اما خواب اهل مدينه 
آشفته مي شود. ببينيد چقدر ظرافت دارد. سوره قدر را 
اگر در كنار دو حديث بنگريم خيلي شيرين مي شود. در 
يك حديث امام صادق)ع( مي فرمايند: الليله فاطمه و 
القدر اهلل براي همين حاج آقا مجتبي در تهران شب قدر 
را به حضرت زهرا)س( گره مي زدند. چون حقيقت شب 
قدر حضرت فاطمه است. حديث دوم به آيه ليله القدر 
خير من الف شهر اش��اره دارد و مي گويد مراد از »من 
الف ش��هر« حكومت بني اميه است. يعني شب قدر كه 
حقيقتش حضرت فاطمه)س( باالتر از هزار ماه حكومت 
بني اميه اس��ت. ظاهرش مراد نيست اينكه واضح است 
حضرت فاطمه از همه بهتر است. مي دانيد كه حكومت 
بني اميه هزار ماه طول كشيد. بني اميه هزار ماه تالش 
كرد انحراف ايجاد كند اما يك حضرت زهرا)س( كافي 
است كه اسالم منحرف نشود. چطور كافي است؟ اينطور 
كه ياد مي دهد چطور بايد پاي واليت ايستاد! مهم ترين 
چيز دين واليت است و اين واليت آنقدر مهم است كه 

در اصول دين است نه در فروع دين. 
  بايد زمينه ظهور امام را فراهم كني

لذا از بحث فوق نتيجه مي گيريم اگر امام قاعد ش��د نه 
بايد در خانه بخوابي و نه باي��د از امامت جلو بزني، بلكه 
بايد تش��خيص دهي چگونه بايد زمينه را براي حضور 
امام زمانت فراهم كني. ما وظيفه داريم براي ظهور امام 
زمان يا نه؟ االن امام زمان، امام قاعد اس��ت، ما وظيفه 
داريم مقدمه س��ازي كنيم براي ظهور؟ بل��ه. حاال كه 
وظيفه داريم زمينه س��ازي كنيم باي��د از كارهاي ائمه 
جلو بزنيم؟ نه. ببينيد چقدر س��خت شد. اين افراد كه 
زمينه سازي ظهور مي كنند نبايد از امامشان جلو بزنند. 
ببينيد چقدر معادله پيچيده شد. خيلي سخت است در 
موقعيت هاي سياسي تشخيص دهيم، االن كارمان جلو 
زدن از امام است يا تبعيت از امام. بله خيلي سخت است. 
منتظر نباشيد كه من هم به شما فرمول دهم. من فقط 

خواستم نشان دهم كه مسئله سخت است. 
  لزوم تقوا براي به دست آوردن چراغ تشخيص

اما چطور مي شود اين مسئله سخت را حل كرد؟ يكي 
دو نكته كلي را مي شود عرض كرد اما نمي شود شسته و 
رفته يك فرمول داد؛ چرا؟ چون اصاًل دينداري و ايمان 
كار سختي است. ايمان بايد باال برود تا تشخيص مؤمن 
ُقوا اهللَ يجَعل لَكم ُفرقانا« كسي كه تقوا  باال برود. »اِن تََتّ
ندارد، فرقان ندارد و كس��ي كه فرقان ندارد نمي تواند 
تشخيص بدهد. فرقان تشخيص حق و باطل مي دهد و 

وقتي واليت سكوت كرد  نبايد دست روي دست 
گذاشت تا دشمنان شهيدش كنند

گفتاري از حجت االسالم حسين سوزنچي درباره مناقشه حق و مصلحت در حكومت معصومين)2(

 امام مك�رراً مي گفتند پيامبر ب�ه من، به 
شخص من، دستور داد كه اگر يار داشتي 
قيام كن و اگر يار نداش�تي س�كوت كن. 
براي يارگيري هم اقدام كرد و دو شب رفت 
خانه تك تك مهاجرين و انصار با آنها اتمام 
حجت كرد اما نيامدند. حاال مؤمن وظيفه   اش 
چيس�ت؟ پيامب�ر)ص( به ام�ام علي)ع( 
چون ش�رايط و ويژگ�ي خاصي داش�ت 
فرمود تو بايد س�كوت كني اما بقيه چي؟

88498476گام دوم 

بياني�ه گام دوم حاوي ش�عارها و اهداف مختلفي اس�ت ك�ه انتظار مي رود در 40 س�اله دوم انقالب اس�المي 
بدان ها دس�ت يابيم. برخي از اين اهداف در گام اول انق�الب نيز جزئي از آرمان هاي اصل�ي بودند كه بعضًا به 
داليل و علل مختلفي به صورت كامل محقق نش�دند. در مس�ير حركت به س�وي دس�تيابي به اين آرمان ها 
گاهي مصلحت يا حتي موان�ع پيش  رو ايجاب كرده كه ب�راي نيل به هدفي باالتر و واالتر ب�راي مدتي توقف و 
در برابر مواردي كه ش�ايد تصورش را هم نمي كرديم، س�كوت اختيار كنيم؛ اتفاقي كه مص�داق آن در دوران 
حضور ائمه)ع( به ويژه در دوران خالفت اميرالمؤمنين علي)ع( نيز بس�يار ديده شده است. تحليل تاريخي و 
سياسي سكوت و توقف در مس�ير رس�يدن به حق را كه به عنوان »ترجيح مصلحت بر حقيقت« مي شناسيم 
در شماره پيش�ين اين صفحه بر اساس بخش اول گفتار حجت االسالم حسين س�وزنچي، دانشيار گروه علوم 

اجتماعي دانش�گاه باقرالعلوم)ع(، بررس�ي كرديم. در بخش دوم اي�ن گفتار با توجه به تاريخ اس�الم به ويژه 
دوران رحلت حضرت رس�ول)ص( و س�يره حضرت زهرا)س( به اين مس�ئله پرداخته ش�ده ك�ه در صورت 
س�كوت مصلحت آميز امام جامعه در برابر يك حق، وظيفه اصحاب چه خواهد بود. ض�رورت پرداخت به اين 
مس�ئله ذيل »گام دوم« بدين جهت اس�ت كه همانگونه ك�ه در گام اول انقالب مصاديق�ي از اين قبيل پيش 
آمده، احتماالً در 40 س�اله دوم نيز اين دست مس�ائل كه عرصه آزمايش امت اسالمي است، ايجاد خواهد شد 
و مهم آن اس�ت كه چگونه آنطور كه در بيانيه گام دوم آمده حزب اهلل بايد ضمن انعطاف در چالش ها و رعايت 
مصلحت تشخيص داده ش�ده، از ارزش هاي الهي كه بحمداهلل با ايمان ديني مردم آميخته است، فاصله نگيرد 
و همچون خوارج از دايره واليت بيرون نيفتد. متن گفتار حجت االس�الم س�وزنچي در ادامه از نظر مي گذرد.

اين فرقان از تقوا مي آيد درنتيجه اگر از روي تقوا 
كار نكنيم بدبخ��ت و بيچاره ايم. تقواي هركس 
هم به ازاي خودش است، تقواي آن آدم الت، اين 
است كه شراب نخورد؛ تقواي من و شما اين است 
ِ ُشَهداَء  كه: »يا أَيَُّها الهَّذيَن آَمنوا كونوا َقّواميَن هلِلهَّ
بِالِقسِط َوال يَجِرَمنهَُّكم َشَنآُن َقوٍم َعلى أَاّل تَعِدلُوا 
َ َخبيٌر بِما  َ إِنهَّ اهللهَّ اعِدلوا ُهَو أَقَرُب لِلتهَّقوى َواتهَُّقوا اهللهَّ
تَعَملوَن:  اي كساني كه ايمان آورده ايد! همواره 
براي خدا قيام كني��د، و از روي عدالت، گواهي 
دهيد! دشمني با جمعيتي، شما را به گناه و ترك 
عدالت نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزگاري 
نزديك تر است! و از )معصيت( خدا بپرهيزيد، كه 
از آنچه انجام مي دهيد، باخبر است!« من با فالن 
جناح مش��كل دارم و همه هم مي دانند مشكل 
دارم، حاال كه مش��كل دارم هر چيزي عليه اش 
بگويم؟ بدي آنهايي كه با آنه��ا درگيري تو را به 
جايي نبرد كه از عدالت عدول كني و هر حرفي 
را به آنها نسبت دهي! شايعه عليه رقيب و جناح 
مقابلمان زياد باشد تكرار و پخشش مي كنيم و 
اگر عليه طرفداران ما باشد هي مناقشه و كتمان 
مي كنيم؛ اين تقواس��ت؟ براي همين اس��ت نه 
فرقان پيدا مي كنيم و نه صاحب قوه تش��خيص 
مي شويم. مي گويد آنها اينطوري هستند، خب 
هس��تند كه باش��ند، مگر ما هم بايد اينطوري 
باشيم؟ ما ش��يعه هستيم. س��خت است شيعه 

بودن، آسان نيست شيعه بودن!
به حضرت علي)ع( گفتند معاويه از تو زرنگ تر 
است، گفت تقوا دست و پاي مرا بسته است. در 
نهج البالغه هست مي گويد گاهي وقت ها فرصت 
پيش مي آيد، آنكه بي تقواست سريع موقعيت را 
غنيمت ش��مرده و مي زند، ولي آنكه تقوا دارد، 
حجابي از تقوا جلويش را مي گيرد، مي داند چطور 
دشمنش را زمين بزند، اما تقوا دارد، ديگران كه 
بيرون گود ايستاده اند مي گويند دشمن زرنگ تر 
اس��ت! آقا اميرالمؤمنين)ع( زرنگ تر اس��ت يا 
معاويه؟ خيلي سخت اس��ت. مي خواهي مؤمن 
باشي و در فضاي سياسي دغدغه دين، داري اما 
حق نداري هر كاري بكني، آنها مي خواهند باطل 
را جلو ببرند و هر كاري مي كنند ولي ما حق هر 
كاري را نداريم. تشخيص وظيفه سخت است و 

براي تشخيص وظيفه بايد كار كرد. 
  دو نكته مهم در زمينه سازي ظهور

خوارج همينط��وري از دين خارج ش��دند، اگر 
از امامت جلو بيفت��ي از دين بيرون��ي، در عين 
حال نبايد دست روي دس��ت بگذاري تا امامت 
را بكشند. بايد كاري بكنيم كه زمينه ظهور مهيا 
ش��ود. چه كار كنيم بين اين دو تا. حاال يكي دو 
نكته را كه از روايت استخراج كرده ام و ائمه روي 
آنها خيلي تأكيد دارند و البت��ه خيلي هم كلي 

است، عرض مي كنم:
1- پايمردي، اس�تقامت و صبر در راه حق 
به هر قيمت�ي: پاي حق بايس��ت هرچه اتفاق 
افتاد، افتاد. اجراي حق غير از پاي حق ايستادن 
اس��ت. ما پاي حضرت علي)ع( ايس��تاده ايم ولو 
اينكه علي)ع( خليفه نيست. اگر علي)ع( گفت با 
خليفه مدارا كن مدارا مي كنيم. ما پاي علي)ع( 
مي ايس��تيم ولو اينكه س��ختي ها ب��اال بگيرد. 
اميرالمؤمنين)ع( عبارات��ي دارند كه عين آيات 
قرآن اس��ت. ايش��ان در خطبه 56 نهج البالغه 
مي فرمايند: »ما در ركاب پيامبر خدا)ص( بوديم 
و با پدران و فرزندان و ب��رادران و عموهاى خود 
جنگ مى  كرديم، كه اين مبارزه برايمان و تسليم 
ما مى  افزود، و ما را در جاّده وس��يع حّق و صبر و 

بردبارى برابر ناگواري ها و جهاد و كوشش برابر 
دشمن، ثابت قدم مى  ساخت. گاهى يك نفر از ما 
و ديگرى از دش��منان ما، مانند دو پهلوان نبرد 
مى  كردند، و هركدام مى خواست كار ديگرى را 
بس��ازد و جام مرگ را به ديگرى بنوشاند. گاهى 
ما بر دشمن پيروز مى  شديم و زمانى دشمن بر ما 
غلبه مى  كرد. پس آنگاه كه خدا، راستى و اخالص 
ما را ديد، خوارى و ذلّت را بر دشمنان ما نازل و 
پيروزى را به ما عنايت فرمود، تا آنجا كه اس��الم 
استحكام يافته فراگير ش��د و در سرزمين  هاى 
پهناورى نف��وذ كرد. به جانم س��وگند اگر ما در 
مبارزه مثل ش��ما بوديم هرگز پايه  اى براى دين 
استوار نمى ماند، و شاخه اى از درخت ايمان سبز 
نمى گرديد. به خدا س��وگند، ش��ما هم اكنون از 
سينه ش��تر خون مى دوشيد و س��رانجامى جز 
پش��يمانى نداريد.« اين دقيقاً هم��ان پاي حق 

ايستادن است كه گفتم. 
2- تقويت رابطه بين ب�رادران ايماني: اين 
خيلي مهم اس��ت. رابطه با امام عموماً تعبير به 
واليت مي شود. اما واليت هم رابطه با امام است 
و هم رابطه با برادران ديني. مؤمنين با هم رابطه 
واليي دارن��د، همانطور كه با ام��ام رابطه واليي 
دارند. مي فرمايد: »َوالُمؤِمنوَن َوالُمؤِمناُت بَعُضُهم 
أَولِياُء بَع��ٍض يَأُم��روَن بِالَمع��روِف َويَنَهوَن َعِن 
كاَة َويُطيعوَن  الَة َويُؤتوَن الزهَّ الُمنَكِر َويُقيموَن الصهَّ
َ َعزيٌز  ُ إِنهَّ اهللهَّ رَحُمُهُم اهللهَّ َ َوَرسولَُه أُولِئَك َس��يَ اهللهَّ
َحكيٌم: مردان و زنان باايمان، ولي )و يار و ياور( 
يكديگرند؛ امر به معروف، و نهي از منكر مي كنند؛ 
نماز را برپا مي دارند؛ و زكات را مي پردازند؛ و خدا 
و رسولش را اطاعت مي كنند؛ به زودي خدا آنان 
را مورد رحم��ت خويش قرارمي ده��د؛ خداوند 
توانا و حكيم است!« مؤمنين با هم رابطه واليي 
دارند همانطور كه با امامشان رابطه واليي دارند 
همان عبارت را آورده و براي مؤمنين به كار برده 
است. مي گويد اخوه يا با هم عادلند؟ دوتا برادر 
با هم با عدالت رفتار مي كنند يا برادري؟ دغدغه 
هم را دارند يا فقط مواظبند دستشان در جيب 
هم نرود؟ ما برادران ايماني واقعاً چقدر برادريم؟ 
ظهور در همين است. بگذاريد حديث بخوانيم تا 
بهتر روشن شود. داستاني است از ديدار علي بن 
ابراهيم بن مهزيار با ام��ام زمان)عج(. نمي دانم 
در زم��ان غيبت صغ��را بوده ي��ا در زمان غيبت 
كبري. آدم اهل حالي بود، ه��ي مي رفت حج و 
دنبال امام زمان)عج( مي گش��ت. خيلي دوست 
داش��ت امام زمان)عج( را ببيند. او نقل مي كند 
پس از تضرع هاي بس��يار س��رانجام ي��ك بار به 
حج مشرف ش��دم، آنجا يك نفر اش��اره كرد بيا. 
رفتم س��راغش گفت اگر امام��ت را مي خواهي 
مثاًل فردا شب س��اعت 2 بيا فالن جا. داستانش 

مفصل است. خالصه مي گويد رفتم در بيابان ها 
و رفتم در خيمه اي كه حضرت صاحب بود. اينجا 
جمله اي دارد كه من واقعاً نمي فهمم. مي گويد 
من به امامت به او س��الم كردم معني ساده اش 
كه مشخص است اما معناي واقعي اش به نظرم 
خيلي حرف اس��ت. اولين جمله اي كه امام به او 
مي گويد جمله اي اس��ت كه هركس دنبال امام 
باشد شايد به او بگويند. امام به او مي گويد: »ما 
شب و روز منتظر تو بوديم چرا تنبلي كردي در 
آمدن!« گفت: »آقا من كس��ي را پيدا نمي كردم 
من را به شما برس��اند، من در به در دنبال شما 
بودم!« آقا سرش را پايين انداخت و گفت: »كسي 
را پيدا نمي كردي؟ نه شما دنبال زندگي خودتان 
بوديد. دنبال پ��ول جمع كردن ب��راي خودتان 
بوديد. به ضعفاي مؤمنين از باال حرف مي زديد 
و تجبر مي كرديد و صله رحم خود را با يكديگر 
قطع كرديد.« طرف استاد دانشگاه است هركس 
از او پايين تر است را برايش كالس مي گذارد. با 
مؤمنين چطوري هس��تيم ما!؟ ما با هم برادريم 
مثاًل چرا با هم صله  رح��م را قطع كرده ايم! امام 
زمان)عج( در نامه اي كه به شيخ مفيد مي نويسد 
مي گويد: »برادر محكم و پا برجا« لقب شيخ مفيد 
را امام به ايشان مي دهد. امام در آن نامه مي گويد 
اگر ش��يعيان ما توفيق بندگي پي��دا مي كردند 
و دل هايش��ان در عه��دي كه با ما بس��ته بودند 
يكي بود، س��عادت و بركت ديدار و مشاهده، نه 
مشاهده ظاهري بلكه آنگونه كه شايسته است، به 
تأخير نمي افتاد. اين رابطه برادري بايد بين كي 
باشد؟ بين هم جناحي ها؟ بين كي؟ رفيق بازي 
و جناح  بازي كاله گذاشتن س��ر خودمان است. 
برادري ها بايد در راه واليت باشد. امام صادق)ع( 
از رسول اهلل نقل مي كند: »از دو برادر ايماني خدا 
كسي را بيشتر دوست دارد كه بيشتر با ديگري 
مدارا مي كند.« باز امام ص��ادق)ع( مي فرما يد: 
»از دو مؤمن كس��ي باالتر اس��ت كه آن يكي را 
بيشتر دوست دارد.« خيلي وقت ها جناح بازي ها 
مان��ع برادري ها مي  ش��ود، جناح بازي ها را كنار 
بگذاريم. اگر رابطه برادري مان را تقويت نكنيم 

امام زمان)عج( نمي آيد.

اگر امام قاعد ش�د نه باي�د در خانه 
بخوابي و نه بايد از امامت جلو بزني، 
بلكه بايد تشخيص دهي چگونه بايد 
زمين�ه را ب�راي حضور ام�ام زمانت 
فراهم كن�ي. ما وظيف�ه داريم براي 
ظهور امام زمان يا نه؟ االن امام زمان، 
ام�ام قاعد اس�ت، ما وظيف�ه داريم 
مقدمه سازي كنيم براي ظهور؟ بله. 
حاال كه وظيفه داريم زمينه س�ازي 
كنيم بايد از كارهاي ائمه جلو بزنيم؟ 
نه. ببينيد چقدر س�خت ش�د. اين 
افراد كه زمينه سازي ظهور مي كنند 
نبايد از امامش�ان جلو بزنن�د اگر از 
امامت جل�و بيفتي از دي�ن بيروني، 
در عين حال نبايد دست روي دست 
بگذاري تا امامت را بكشند. بايد كاري 
بكنيم ك�ه زمينه ظهور مهيا ش�ود

مي دانيد كه حكوم�ت بني اميه هزار ماه 
طول كش�يد. بني اميه هزار م�اه تالش 
كرد انحراف ايجاد كن�د اما يك حضرت 
زهرا)س( كافي است كه اسالم منحرف 
نش�ود. چطور كافي اس�ت؟ اينطور كه 
ي�اد مي دهد چط�ور باي�د پ�اي واليت 
ايس�تاد! مهم تري�ن چي�ز دي�ن واليت 
اس�ت و اين واليت آنقدر مهم اس�ت كه 
در اص�ول دين اس�ت نه در ف�روع دين
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