
 
 
 
 
 
 

  و عدل الهیمهدویت
 هللا جوادی آملی اآیت 
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 : اشاره
آورد آن عنصــر  وقتــی قــرآن کــریم از امامــت ســخن بــه میــان مــی

الینـال عهـدی الظـالمین؛      : فرمایـد   مـی . دهـد   محوری امامت را تذکر می    
یعنی امامت عهد خداست و این عهد باید به افراد شایسته برسد، به             

مامـت و رهبـری اسـت       ه عنصـر محـوری ا     رسد و امـا آنچـه کـ         ظالم نمی 
جریان عدل است و چون وجود مبارک حضرت ولی عصر، امام و خلیفۀ             

 .خدا است به او هم اگر سمتی بدهد الینال عهده الظالمین
چون ممکن نیست عهد خدا بـه عـادل برسـد، ولـی عهـد عـادل بـه         

مثـل اعـالی عـدل و       ) عـج (ظالم برسد، وجود مبارک حضرت ولـی عصـر        
 .مول فیض خاص خدا استست و یقیناً مشاحسان ا

 درخواست کرد کـه امامـت       آیه دارد که وجود مبارک ابراهیم     
را به ذریه من هم عطا کنی و حضرت مطلبی فرمودند که شرحش ایـن   

 :است
ذریۀ تو عادل و فاسق هستند و آنها که ظالم هسـتند، امامـت بـه                

ۀ ابـراهیم   رسد و وجود مبارک حضرت ولی عصـر هـم از ذریـ              آنها نمی 
پس مشمول آیه و اطالق     .  است و هم اهل عدل و احسان است        خلیل

 .آیه است و از نظر آیه هم آن حضرت به امامت الهی بار یافته است
دهد عدل است و این عـدل یـک        ترین کاری که امام انجام می       مهم

 مثلث میمونی دارد
 وظیفـۀ مـا   . خـواه   جامعـه عـدالت   . 3حاکم عادل   . 2قانون عدل   . 1 

ت است و ترویج فرهنگ انتظار و آن آماده کردن مـردم  ارتباط با حضر 
 .برای عدالت خواهی و ترویج آن

 مـرگ محصـول زنـدگی       .من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتـۀً جاهلیـۀً           
 چون حیات حیات جـاهلی اسـت و       ،است و اگر موت، موت جاهلی است      

 ناسـد مـرده اسـت و      ش  کسی که با امام زمان رابطه ندارد و  او را نمی           
 .کسی که رابطه دارد زنده است

 
 ربّ العالمین والصالۀ والسالم علـی جمیـع األنبیـاء و المرسـلین، سـیّما                الحمدهللا

. خاتمهم و أفضلهم محمّد و أهل بیته االطیبین األنجبین، سیّما بقیّۀاهللا فی العالمین            
 . بهم تولّی و من أعدائهم نتبرّءُ إلی اهللا

، علیه آالف التحیّۀ والثنـاء    ،  »تخصصی مهدویّت « شریف و محقّقان رشتۀ  مقدم شما فضال    
دوستان دیگری هم که در ایـن محفـل حضـور دارنـد، جـزو مشـتاقان و                  . دارم  را گرامی می  

 .نام مبارک آن حضرت، برای همۀ ما برکت است. اند باختگان آن حضرت دل
 .گزارش کوتاهی که ارائه فرمودند، امید بخش بود

 .سۀ شریف شما ارائه کرده است، مقبول ذات اَقدس اله باشده تا کنون مؤسّخدماتی ک
توفیق ارائۀ خدمات برتر و بهتر را برای همۀ شما بزرگواران، از ذات اقدس اله، مسئلت    

 .کنیم می
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برنامـۀ رسـمی آن ذات      . پیشنهاد داده شد که جریان مهدویّت و عدل الهی مطرح بشود          
نۀ ظهور و حضور آن حضرت است، برای آن         اگر جهان، تش  . مقدّس، اجرای عدل الهی است    

است که تشنۀ ظهور و حضور آن حضرت است، برای آن است که تشنۀ عـدل آن حضـرت                   
 .است و اگر انقالب اسالمی، برکتی دارد، محصول عدل خواهی آن ذات مقدّس است

د، عنصـرِ   آور   آن است که وقتی قرآن کریم از امامت سخن به میان مـی              نخستین مطلب، 
، عهـد   »امامـت «، ؛ یعنـی  الینال عهدی الظالمین  : فرماید  می. دهد   امامت را تذکّر می    محوریِ

خوب، بـه جاهـل هـم       . رسد  خدا است و این عهد باید به افراد شایسته برسد و به ظالم نمی             
رسد، امّا آنچه که عنصر محوری امامت و رهبری اسـت، جریـان               رسد، به فاسق هم نمی      نمی

 ال عهدی الظالمینالین: فرمود. تعدل اس
ظلم اعتقادی و اخالقی هم مشمول همین عنوان است، لکن بـارزترین مصـداق ظلـم،                 

 .همان ظلم حقوقی است
 :این، اصل اول بوده

چون وجود مبارک حضرت ولی عصر، ارواحنافداه، امام و خلیفۀ خدا است، او هم اگر               
الینـال   کسی واگذار بکند،    بدهد، شأنی به   بخواهد سمتی بدهد، کسی را نصب کند، ابالغی       

. ؛ چون ممکن نیست عهد خدا به عادل برسد، ولی عهد عادل به ظالم برسد              عهدی الظالمین 
بنابراین، کسی نیابت عام یا خاص از وجود مبارک ولی عصـر، أرواحنـا فـداه، را بـر عهـده                     

 .لظالمینوالینال عهدهُ ا: خواهد داشت که عهد آن حضرت به او رسیده باشد
اگر کسی خواسـت شـاگرد      . ان نصرت، سربازی، تخصّص هم همین حکم را دارد        جری

آن حضرت باشد، پژوهشگر و محقّق دربارۀ آن حضرت باشد، دربارۀ او سخنی گفته باشـد،                
گفتاری ارایه کرده باشد، مقال یا مقالتی را نشان داده باشد، همـۀ اینهـا فیوضـات خـاصّ آن      

ایـن هـم   . وضع ما هم باید روشن بشـود ، قهراً . نال فیضه الظالمینباز هم الی. حضرت است 
 .اصل دوم

کنیم، به این امید که عهد او به ما برسـد، کـه او    ما که در این رشته تالش و کوشش می       
دانیم که آن حضرت به ظالم عنایتی ندارد؛ چـون بـا همـان                هم به ما عنایتی بکند، این را می       

ا همان دست، فیض الهی را به جامعه منتقـل کنـد،            است، باید ب  دستی که عهد خدا را گرفته       
به شاگردان منتقل کند، به عالمان منتقل کند؛ چه نیابت عام و چه نیابت خـاص؛ چـه رشـتۀ                    

 .تخصصّی، چه رشتۀ عمومی
باالخره اگر کسی بخواهد به وجود مبارک ولیّ عصر متصل بشود، باید بداند که الینـال            

 .الینال عهدی الظالمینکه  یل اینبه دل. عهده الظالمین
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که طبق روایات متـواتر، از      ه وجود مبارک حضرت، گذشته از این      اصل سوم، آن است ک    
فرزندان ابراهیم خلیل است و خدای سبحان، به امامت فرزندان عادل آن حضـرت بشـارت                

مَثَـل   وجود مبـارک ولـی عصـر، ارواحنافـداه،           الینال عهدی الظالمین   :داده است و فرمود   
 مشمول فیض خاص خدا اسـت       لذا یقیناً . وامع انسانی نیز هست   ی عدل و احسان در ج     اعال

ـ چون آیه اشاره دارد به وجود مبارک        .  در حقّ او ثابت است     الینال عهدی الظالمین  و آیۀ   
ابراهیم، سالم اهللا علیه، درخواست کرد که امامت را به ذریّۀ من هم عطا کن، حضـرت حـق                  

وهی عادل هستند و برخی فاسق و آنان که ظالم هستند، عهد امامـت بـه                ۀ تو، گر  فرمود، ذریّ 
 .رسد رسد و آنان که اهل احسان و عدل هستند، امامت به ایشان می ایشان نمی

وجود مبارک ولی عصر، أرواحنافداه، نیز ذریّۀ ابراهیم خلیل است و از سوی دیگر اهل               
و از نظر آیـه هـم آن حضـرت بـه             آیه است    عدل و احسان است، پس مشمول آیه و اطالق        

 .امامت الهی بار یافته است
این عـدل،   . دهد، عدل است    ترین کاری که امام انجام می       مطلب بعدی آن است که مهم     

طلبد که دو بخش اساسی آن، بـر عهـدۀ آنـان اسـت و یـک بخـش        یک مثلث مبارکی را می    
شـود کـه قـانون        ادل مـی   حکومتی ع  شود،   می  ای عادل   جامعه. اساسی آن هم بر عهدۀ ماست     

اگر قانون مشکل داشـت یـا مجـری         . خواه باشد   عدل باشد، رهبرش عادل باشد، امتش عدل      
درحکومـت  . شـود   قانون مشکل داشت یا جامعه مشکلی داشت، حکومت عدل مستقر نمـی           

اسالمی خاندان عصمت و طهارت، آن دو اصل محقّق بود؛ یعنی قانون الهی بر اساس عـدل                 
ل اسـت و در حـریم        باط کرد؛ زیرا، ظلم    لمی راه پیدا نمی    در حرمِ امنِ این قانون، ظ      ابداً. بود
 ... . والیظلم ربّک أحداً و الیأتیه الباطل من بین یدیه و المن خلفه : راه نداردقرآن

پس هم قانون، قانون عدل اسـت و هـم رهبـر، رهبـر              . همچنین آنان عدل ممثّل هستند    
 .معه استاز جامشکل تنها . عادل

شود و هم ترویج مکتـب        وظیفۀ ما در ارتباط با آن حضرت، از همین نکته مشخص می           
وظیفۀ ما به عنوان منتظران آن حضـرت مشـخص   . شود حضور و فرهنگ انتظار مشخص می    

 . اجرا نخواهد شدخواه نباشد، آن عدل علوی و مهدویجامعه اگر عادل نباشد، عدل . است
علیه، قانونی داشـت کـه عـدل ممثّـل الهـی بـود و             اهللا  المر، س وجود مبارک حضرت امی   

البالغه آمده    ه در نهج  آن طوری ک  . خواه نبودند   خودش هم عدل ممثّل بود، لکن امّت او عدل        
  و أصـبحت   رُعاتهالقد أصبحت األمم تخاف ظلم      : ها فرمود    در یکی از خطبه    است، حضرت 

ومت دیگران این است کـه دیگـران وقتـی        یعنی فرق حکومت من با حک     ؛  أخاف ظُلمَ رعیّتی  
 ناک بودند، از ظلم راعیـان در هـراس          کردند، از ظلم زمامداران خود هراس       شب را صبح می   
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 .بودند و من، از ظلم در هراس هستم
طالب هم باشد، ولی مـردم همراهـی نکننـد، حکومـت              اگر حاکم، در حدّ علی ابن ابی      

 که دو ضلع دارد و یک ظلع ندارد، این دیگر           ثیعدل محقّق نخواهد شد؛ برای اینکه یک مثل       
القانون العدل، االمام العدل، االمت مثلث نیست؛ عدل اسالمی، جامعۀ عادل و حکومت عـادل؛        

 .العادلۀ
طور بود که قانون عدلی داشت و حـاکم            این خوب، اگر وجود مبارک حضرت امیر     

ن و صفّین است و شـهادت و  وا همان جنگ جمل و نهر     ،زده بود   عادلی بود، ولی جامعه ظلم    
 .ترور و خونریزی

 خـدای  .رک پیـامبر، بـاالتر کسـی را نداریـد       ، غیر از وجود مبا     از حضرت امیر   شما
ایـن حرفـی    . آفرینـد   سبحان، همانند او را هم در غیر اهل بیت، نه قبالً آفرید و نه بعـداً مـی                 

 .اند و هم دوستان است که هم دشمنان به آن اعتراف کرده
 این پنج سال تقریبی، با سه تا جنگ تحمیلی و ترور ختم شـد و حضـرت هـم       هرباألخ

. مشکل من قانون نیست، مشکل من شخص من نیست؛ مشکل من مردم من هسـتند              : فرمود
 از حاکمـان خـود      فرق من با همۀ مردم دنیا، در گذشته و حال و آینده، این اسـت کـه آنـان                  

 !ترسم  از مردم میترسیدند و من می
أصـبحت  :  بلکه خوف در قبال ظلـم آنـان اسـت          ؛ در قبال شجاعت نیست    جانی ا خوف،

 !االُمم تخاف ظلم رعاتها و أصبحت أخاف ظلم رعیّتی
اند، منتظر آن حضرت باشـید و اگـر بخواهیـد حضـرت ظهـور              این است که به ما گفته     

 و اشـید بکنند و عدل را گسترش بدهد و از عدل آن حضرت استفاده کنید، باید عدل طلب ب          
 .تان، عدالت باشد و تشنۀ عدل باشید مطلوب

 .»چه امّتی تشنۀ عدل است؟«مطلب بعدی، این است که 
 .خوب عنایت کنید تا بتوانید این مسئله را برهانی کنید

 ولی یک دلیل و راه فلسفی و ؛گذاریم ون رهبر هستند، احترام می  ما، برای رهبرانمان، چ   
مرگ چیـز بسـیار     . ترسیم   از مردن می   ما. دانیم   آنان می  دیونعقلی هم داریم که حیاتمان را م      

زنند،   کسانی که دست به انتحار می     . چون کسی نیست که از مردن خوشش بیاید       . بدی است 
بعـد از   . شـود   شوند؛ در حالی که این جسم است که نابود می           کنند با مردن نابود می      خیال می 

ی  مـ  حکمـا . آیـد   ن خیلـی بـدمان مـی       از مـرد   ما. شود  یخودکشی، تازه عذاب الهی شروع م     
! ای  کـه اکنـون مـرده        امّـا بـدان    ؛آید، چیز خوبی اسـت      مردن بدتان می   اینکه شما از     ندفرمود

 !ای؟ از این زندگی بترس که اکنون در آنی مگر تو زنده! خودت را زنده کن
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 مرحوم مجلسی اول ـ رضوان اهللا تعالی علیه ـ با عظمت زیـادی از حکـیم سـنایی نـام      
 .علّت آن هم این است که این حکیم بزرگوار، سخنان نغزی دارد. برد می

 باید خـودش را زنـده کنـد و          ا االن زنده هستی؟ خوب، آدم مرده      مگر شم : گوید  او می 
 !آنی از این زندگی بترس که اکنون در! بعد، از مردن بترسد

م ی امـا  چـه کسـ   ! خوب، چه کسی مرده است؟ کسی که امام زمان خودش را نشناسـد            
کند، دسـتش     شناسد؟ آن کسی که همین که دستش رسید، باند بازی می            زمان خودش را نمی   

تـو خیـال    » .از این زندگی بتـرس کـه اکنـون در آنـی           «: فرمود. خواند  نرسید، دعای فرج می   
 !ای کنی زنده کشی، امّا خیال می بله، نفس می! ای ای زنده کرده

م شود کدام ملّت زنـده اسـت و کـدام ملّـت             ا معلو  ما این را تحلیل قرآنی بکنیم ت       حاال
 .به این شرط که بدمان نیاید. زنده نیست
من مات و لم یعرف امام زمانه :  اگر کسی امام زمان خودش را نشناسد، مرده است    فرمود

 !  آن هم به مرگ جاهلیّت و نه مرگ عادی؛چنین شخصی مرده است. مات میتۀً جاهلیّۀ
که شما طلبه هستید،    شود؛ خوب با این      تبذیرها که نمی    و رافسه ا المال چ   در توزیع بیت  

المال،   المال، توزیع بیت    شما در جمع بیت   . کنید  شما هم دستتان برسد همین وضع را پیدا می        
بینید؟ ایـن، معنـای       بینید یا نمی    به عنوان نیابت وجود مبارک حضرت ولی عصر، عدل را می          

 !رف ندارد دیگر تعااین! ه استمن لم یعرف امام زمان
کطلـح  « وقتی به مـال حـرام رسـیدند،           این است که اینان    بیان نورانی حضرت امیر   

طلـح منضـود و ظـل       «رسـد،     المال مـی    اینان وقتی دستشان به بیت    . »منضود و ظلّ ممدوداند   
 ».مال من است«: گوید  دستش به هر چه رسید، میهر کس! شوند می» دود و ماء مسکوبمم

 ! اکنون در آنیدگی بترس کهاز این زن
 محصـول   مـرگ » . آن هم مرگ جاهلیت    ؛سی که امامش را نشناسد، مرده است      ک«: حضرت فرمود 

او عصـارۀ   . زندگی است؛ یعنی کسی که هشتاد سال زندگی کرده، مثل یک درخت هشتاد سـاله اسـت                
 .کشد ریزد و موقع مردن سر می درخت زندگی را در یک کاسه و در یک لیوان می

میـرانیم نـه       ن مـا مـردن را مـی       رگ را بمیراند، نه مرگ او را بمیراند؛ چو        خواهد م   و می ا
اگر . کل نفس ذائقۀ الموت   :  فرمود ؛کل نفس یذوقه الموت   : نفرمود! که مردن ما را بمیراند    این

شد مذوق، او     شد ذائق و او می      ، خوب، مرگ می   »چشد  هر کسی را مرگ می    «آیه این بود که     
ابد زنـده   رویم که برای       ما می  کل نفس ذائقۀ الموت   : امّا فرمود  ؛شد   و رفع می   شد  هضم می 

 !إنّما تنتقلون من دارٍ إلی دار :میریم ما که نمی! باشیم
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ین است که فشارِ جـان      ا. ای که باید سربکشیم، محصول عمر ما است         خوب، این کاسه  
 !شود و برای ما تلخ است جا شروع میدادن از این
اگـر  . شود این کاسه، عصارۀ جاهلیّت ماسـت  ست، معلوم میرگ، مرگ جاهلیّت ااگر م 

مـن مـات و لـم       موت، موت جاهلی است، برای این است که حیات، حیات جاهلی اسـت؛              
 این حیات جاهلی، یک جا،      .یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ؛ النّه کانت حیاته حیاۀً جاهلیۀ          

 .د و لذا مرگ برای او تلخ استچش اروی تلخ را میدر یک لیوان در آمده و او دارد د
اهمیـت  .  دارای اهمیّت حیـاتی اسـت      عصر برای ما    شناخت وجود مبارک حضرت ولیّ    

کسی که با امام زمان رابطه ندارد و او را          . حیاتی؛ یعنی واقعاً حیاتی است و تعارف هم ندارد        
م آن اصـل    منتهی قـرآن کـری    ! استشناسد، مرده است و کسی که با او رابطه دارد، زنده              نمی

 . این فروع بر آن مترتب است،گوید به استناد آن اصل کند، بعد می علمی را جدا می
ین شخص به حسـب      یعنی چه؟ یعنی ا    من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتۀً جاهلیّۀ         

!  معرفـت او اسـت     چون عصارۀ انسانیّت هر کسـی     .  است مسمّی   اسم بی  او. ظاهر زنده است  
 .او بردارند، دیگر انسان حقیقی نیستمعرفت او را وقتی از 

 إن هـم إالّ کاالنعـام بـل هـم أضـل سـبیالً             : دارد  ای بیان می    اگر قرآن دربارۀ یک عده    
قرآن که کتاب سبّ و لعـن و فحـش نیسـت؛ قـرآن یـک                .  آنان را تحقیر کند    نخواسته است 

ول کـن؛ بـرای    یا حرف من را قب      هستند ها حیوان ینگوید ا   می. کتاب تحقیق است و نه تحقیر     
مـن اصـدق مـن اهللا       :  یا حرف خدا را قبول کنید که فرمود        و من اصدق من اهللا قیالً     که  این
 را   یا شـاگردی امـام بـاقر و امـام سـجاد            ان هم االّ کاالنعام بل هم اضل سبیالً        و   قیال

ببـین، یـا    : داشت و گفت  بکنید و مثل صحنه سرزمین عرفات که پرده از جلوی چشمشان بر           
ایـن  . آید و چه کسی به صورت غیرانسان ر کنید، ببینیم چه کسی به صورت انسان در می         صب

 در کشّـاف،    زمخشریکند و هم جناب       را هم مرحوم امین االسالم طبرسی در مجمع نقل می         
ـ ، همفتحت السماء و تأتون افواجاذیل آیه  ـ  فآال آلـه    لیوع علیه   چنین رسول گرامی   ۀالتحیّ
 اگر چشم بـاز  خواهد بگوید  قرآن می.»آیند ای به صورت حیوان در می عده«: ود ـ فرم والثناء

 .بینید که حیوان هستند کنید، می
انسـان یـا زنـده اسـت یـا      «:  در سورۀ مبارک یس فرمود  .داند   یک عدّه را مرده می     قرآن

چهار باک این است که انسان مثالً       صنعت اهت .  گفته است  اهتباک این را از صنعت      قرآن. کافر
 بگویـد و مقابـل آن را نگویـد؛           و یا طوری عالمانه حرف بزند که یکی را         عنصر داشته باشد  

 .فهمد  طرف آن را میچون
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در . شـود   چهار گونه مـی این.  زنده، یا مؤمن است یا کافر یا زنده است یا مرده و    انسان
کان حیاً و یحق    لینذر من   :  نکره است، بلکه فرمود    سورۀ مبارک یس، این چهار گروه را ذکر       

.  زنده است و کافر، مرده است      »مؤمن«یا زنده است یا کافر؛ یعنی         آدم،. القول علی الکافرین  
در فرهنگ قرآن، کسی که کافر است، مرده . مقابل حیّ، مرده است و مقابل کافر، مؤمن است

 .است
وشـوی    د، شست ان  بینیم اینان تخلیۀ هویّتی شده      میجا که یک مقدار جلوتر برویم،       از این 

. نـد ا  هشان را از دسـت داد       آنان، انسانیّت . فاستخف قومه فأطاعه  به صورت   : اند  مغزی شده 
 چیـزی در    ؛شـان نیسـت      چیزی در قلـب    ؛ خالی است  ؛ تعبیر قرآن کریم، دلشان تهی است      به

 .أفئدتهم هواء: مغزشان نیست
ایـن آقـا انسـان      . ندشو  مسمّا می   ، اسم بی   طبق سرشماری قرآنی   شان خالی شد،  وقتی دل 

 .ست، امّا مسمّی نداردا
 ؛ اخالقـش ایـن چنـین اسـت        ؛ چنین اسـت   مسمّا دارد، عقاید او این      انسانی که اسم بی   
 . قانونش چنین است؛حقوقش چنین است

هم سمّیتموها أنتم و    سماءاالّ ا ان هی   (. اند  مسمّی راه افتاده    گوید اینها به دنبال اسم بی       می
 )...آباؤکم ما انزل اهللا

اگـر  . با  این مقدمات، لزوم شناخت وجود مبارک حضرت ولیّ عصـر، مشـخص شـد               
ان هـی اال اسـماءهم     ،شناسـد و بـا او رابطـه نداشـته باشـد           ای که امـام زمـانش را ن         جامعه

مرگ جاهلیت است    وقتی    مرگ .من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ         ! سمیتموها
 زندگی جاهلی نباشـد، بایـد امـام         مان   ما برای اینکه زندگی    . حیات جاهلیت باشد    که حیات، 

 .زمانمان را بشناسیم
اگـر  . ایـن اسـت   کـار شـما  . پس دیگران را زنده کنیمس ،ابتدا خودمان باید زنده بشویم 

زمـانش را   عـدل اسـت ـ امـام     ، ـ چـون آن عنصـر محـوری امامـت     کسی تشنۀ عدل نباشد
 .نشناخته است

 خدا عالم است، علمـا هـم        چون«: گوید  نمی. برد  ل خدا نام می    علما را در کنار عد     قرآن
 .شهداهللا أنه ال إله إالّ هو والمالئکۀ و أولی العلم قائماً بالقسط:  بلکه فرمود؛»چنینند

 نام شما را همراه فرمود من. زند و هم به علما      شَر می هم به مالئکه تَ   » قائماً بالقسط «این  
 مـن «: گـویم  مـی . کنم ا مثال ذکر می   ها را ب     خیلی  من ،د؛ وگرنه ردم تا شما عادل باشی    خودم آو 

باران فرستادم تا جو و گندم درست بشود و یک مقدار خودتان بخوریـد و یـک مقـدار بـه                     
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جا که شما را    این. رمب  ها را که با خودم نام نمی      آن. متاعاً لکم و النعامکم    :»تان بدهید   مرکوب
 تـا   هستم و شما هم قائم به قسط باشـید         قائم به قسط      من .برم، کار دارم    ه خودم نام می   همرا
الینال عهدی الظالمینگیرد  شکل می. 

بله، این هم از لطایف سخنان جناب سنایی است؛ کسـی           . ما علم را خیلی فراوان داریم     
. ام ام، عـالم شـده    سـال زحمـت کشـیده   50ل،  سا40 سال، 30 سال،   20 سال،   10بگوید من   

ه در دنیا و چه در برزخ و چه در قیامت، چه ببریم؟ بگوییم مـا عـالم               خوب، ما پیش خدا چ    
روی گَردآلـود بـر زی او       . جا که کوثر نامتنـاهی علـم اسـت        یک قطره علم دارید، آن    . هستیم

خـدایا  : که در درگاه او آبروی خود بری، گر آبروی خود بری اگر بگوید            ) یعنی به طرف او   (
هـا را   آنجـا این  . برند   آبروی تو را می     ام،  ها را آورده  ، این مندم، مرجع هستم، عالم هستم    من آبرو 

خواهی دعـا کنـی، اهـل تهجّـد باشـی،             ها را چه کسی به تو داده است؟ می        خرند، این    نمی که
 .دست پر من این است که دستم خالی است. بگویی خدایا من آمدم؛ با دست پر آمدم

 :به قول حکیم سنایی
 ود بر زی او که در درگاه او      آبروی خود بری گر آبروی خود بریروی گردآل

خوب، این  ) شود؟  پس زحمت من چه می    (ام    بگویی خدایا من این همه زحمت کشیده      
م جا که کوثر نامتناهی علـ     ای؟ تا در آن     ؟ تو یک قطره آورده    همه را چه کسی به تو داده است       

 اگر یک حرمتی دادند، اسم ما را کنـار اسـم      است، حرفی برای گفتن داشته باشی؟ پس به ما        
 .گزار باشیممالئکه بردند، باید سپاس

شهداهللا أنه ال اله االّ هو و المالئکۀ و اولـی العلـم              :خستین وظیفۀ ما قیام به قسط است      ن
در . جا مطرح شده است قسط در اینقیام به« از میان همۀ اسمای حسنای الهی،     قائماً بالقسط 

نویسـی کننـد وگرنـه در         توانند در کنار نام خدا، نام       است که علما و مالئکه می     چنین فضایی   
 .آید ، نام خیلی چیزها می... شرعی و مسائل مالی و اقتصادی و وجوه

جا که جـای اسـب اسـت جـای          برند که آن    آنجا که دیگر نام اسب و االغ و اینها را نمی          
 .مالدار هم هست

مـا  . مان خیلی مهم است، کارمان خیلی مهم اسـت          رسالت. ما باید حواسمان جمع باشد    
 .باید زنده شویم؛ زندۀ حقیقی و آب حیات داشته باشیم تا بعد جامعه را زنده کنیم

شـود مثـل       شدنی است؛ وگرنه وجود مبارک حضـرت هـم ظهـور کنـد، تـازه مـی                 این
خواهی یک چیز دیگـر        آن حضرت تحمیل کردند؟ عدل     مگر کم جنگ بر   . حضرت امیر 

اگرچنین کنیم، جامعه هم از ما پیـروی        . خواهی را تمرین بکنیم     ؛ ما باید از ابتدا، عدالت     است
 عـدل اسـت،   ا و کسوت ما و سنّت ما و سـیرت مـا  کند؛ یعنی اگر ما را ببیند که جامعه م          می
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 .آید چون او تشنۀ عدل شده، به دنبال عدالت می
ه، این است که این جامعه      کی از کارهای وجود مبارک حضرت ولی عصر، ارواحنافدا        ی

حضرت، مـردم را تشـنۀ عـدل    . داند کند، خدا می طور جامعه را عاقل می چه. کند را عاقل می  
اگـر  .  شدنی نیسـت   این. یست که عدالت را گسترش بدهد     معجزه حضرت، در این ن    . کند  می

خوب، ائمـه دیگـر هـم بودنـد، ولـی کسـانی       . مردم عاقل نباشند، عدل گسترده نخواهد شد     
نایـت الهـی    ای جامعـه را بـه ع        گونه   به حضرت.  زبیر هم در کنارشان بودند     چون طلحه و    مه

 یا طبق آن احادیث نـورانی،       حاال. گردند  شوند و عادل می      تشنه عدل می   کند که آنان    احیا می 
عنایت الهی کند یا  شان را کامل می  گذارد و عقول     دست مبارک را روی سر مردم می       حضرت

ایـن معجـزه    .  معجـزه حضـرت اسـت       ولی هرچه هست، باالخره    .شود  یشامل حال مردم م   
 .شوند حضرت است که اکثریت قاطع مردم، در حدّ شیخ انصاری می

سـهم  : گفت   می مرحوم شیخ انصاری  ! مت شیخ انصاری  کند در برابر عظ     آدم خضوع می  
: گفـت   او عادل بود که مـی     . خوب، دیگر معجزه که نداشت    . ص است المال مشخ   من از بیت  

المال است، سهم من هم مشخص است و سهم دیگران هم مشـخّص اسـت،                 المال، بیت   بیت
 برابـر شـأن خودمـان از        ؛کنـیم    شـأن درسـت مـی      ؛کنیم   درست می  المال حیثیّت   امّا ما با بیت   

آخر این شأن ما از کجا در آمد مـا کـه قـبالً طلبـه                . گیریم و شاید، دوباره برابر      المال می   بیت
حوس یک دور من  ...! گیریم و   تر می ذی شأن شدیم و برای حفظ شأن، بیش       لمال  ا  با بیت . بودیم

کنـد، عـدل      چه جامعه را اداره مـی     آن.  این پول را بگیریم و بالعکس       باید آوریم؛ پس   پیش می 
االن شما شاید بتوانید شیخ انصـاری شـوید، مـردم از شـما چقـدر اسـتفاده                  . است و نه علم   

قـدر     چـه   ولی جامعـه   ؛شد  ریس کردید، از شما استفاده می     دکنند؟ اگر حوزه بود و شما ت        می
کند؟ وجـود     کنند؟ حاال کسی بشود عالمۀ طباطبایی، جامعه از علم او استفاده می             استفاده می 

و اسـتفاده کردنـد؟     قـدر از ا     چـه ! »...إنّی بطرق السماء أعلم   «:  فرمود مبارک حضرت امیر  
خواهد، شـاگردان مخصـوص        کمیل می  صبله، خوا . ی، مربوط به خواص است    استفادۀ علم 

  اعلم چیست؟ لـوح    یه حضرت عرض کرد که طرق اسما      وگرنه چه کسی آمد ب    . خواهد  می
 ...چیست؟ کرسی چیست؟ و 

 عـدل    از مـا هـم     مردم. کند، عدل است    ردم را حل می   چه مشکل م  آن! مردم تشنۀ عدلند  
. تواند اداره کنـد     ا می یک عالم با فضل متوسط و یک تقوای صددرصد، شهری ر          . خواهند  می

قدر از ما انتظار دارند؟ حاال بر فرض، خیلی هم با  خواهیم؟ مردم چه قدر سواد می مگر ما چه
 .سواد، شما حساب حوزه و دانشگاه را جدا کنید از جامعه

.  تشنۀ عدل اسـت    جامعه. تحقیقات علمی هستند  ها حاال خواص هستند و به دنبال        این
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کند که اکثریت قاطع مردم، تشنۀ عدل          حضرت، مردم را عاقل می     که چگونه وجود مبارک   این
کنم، اصالً حـریم     هر وقت من دربارۀ این حدیث نورانی فکر می        ! آور است   شوند، حیرت   می
وضـع یـدهُ   «، بلکه ابتدا » و عدالًقسطاًیمأل اهللا به االرض     « این چنین نیست که      ابتدا!  گیرم  می

آن وقـت  . شود  بعد، جهان پر از عدل و داد می    .است...  و   »علی رؤوس األنام و أکمل عقولهم     
وجـود مبـارک حضـرت      . گان کار کردن، آسـان اسـت        با زنده . شود  ای زنده می    چنین جامعه 

ای را جمـع       گوشه تا یک . رو هستم   گان روبه    این است که بامرده    مشکل من «:  فرمود امیر
کنم که مثـل      د نفر را اینجا جمع می     من چن . شود  کنم، جای دیگرش پاره می      کنم و رفو می     می

 .لباس کهنه، چند جای آن رفو شده است و جای سالمی ندارند
در آغـاز،   . ۀ عدل را بچشیم،  آن گاه جامعـه را تشـنۀ عـدل بکنـیم               خود ما اوّالً باید مز    

ا یک چند ماهی، سخت باشد، ولـی بعـداً بـه قـدری شـیرین                ممکن است یک چند روزی ی     
 ـ  والثنـاء  التحیّـۀ  آالف آلـه  علـی  و علیهرسول گرامی ـ  . تواند عادل نباشد شود که انسان نمی می

انسـان، اکنـون، مثـل فـرد        » . زبالـه اسـت و بـد بـو         دانید این ظلـم و گنـاه        شما نمی «: فرمود
هایی که شامّۀ آنان به هر علّتی بسـته اسـت، و              انانس. فهمد  سرماخورده است که بوها را نمی     

دیدیـد آدمهـا کـه    . »عطّروا باالستغفار لو تفزعنّکم روائح الـذنوب ت«بو نیسـت؛     گرنه آن خوش  
گیرند، از کنار یـک       شوند، بینی را نمی     شامّۀ آنها بسته است، از کنار سطل زباله هم که ردّ می           

 .گیرند میشوند بینی را ن الشه و مردار هم که رد می
 !قدر بدبو است هتان را باز کنیم، آن وقت خواهیم فهمید که ظلم چ ما باید شامّه

: علیه ـ هم در مکاسب محرّمه این را نقل کرده و فرموده  اهللا مرحوم صاحب وسائل ـ رضوان 
... شـود  باالخره شیر می. گذارد ؛ غذای حرام در ذریّه هم اثر می »ان الکسب الحرام یبین فی الذّریّه     «

خواهد تا مطلب را       می خواند؛ حضور قلب ندارد؛     شخص درست بفهمد که نماز می     گذارد که     نمی
 . اینها که تصادف نیست. گذارد  تا مغلطه به جای برهان میچهارتحقیق کند، 

 زنـده   او. او منتظـر ظهـور اسـت      . عدل پـرور  گاهی هم انسانی است عدالت دوست و        
 مـا ! که حیاتش به همین وابسته است     داند    دد؛ چون می  گر  زنده به دنبال آب حیات می     . است

 .مندیم زنده هستیم؛ لذا به هوای شفاف خیلی عالقهبا هوای صاف و شفاف 
تاب هستند از اینکه حضـرت را          بی ؛کنند  را احساس می  » ... و لم یعرف   من مات «عدۀ زیادی   

ایـن  . بیننـد   کـه حیاتشـان را در ایـن مـی         تاب هسـتند؛ بـرای این        جداً بی  ؛ندتاب هست    بی ؛بینند  نمی
جـا  م، به این  من حیات «: گوید  فرد زنده، می  ! قت است حقی! ها، معاذاهللا، تعارف یا اغراق نیست       حرف

 !خواند  لذا مشتاق زیارت امام است و همیشه دعای عهد می؛»وابسته است
      ًإنَّهم یرونه بعیدا و نراه قریبا      ـ    ، معنایش این نیست که تـاریخ مگـر  ! ک اسـت  اش نزدی
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مسـتبعَد اسـت؛    «: گفتنـد   ان مـی  زدند؟ آن   ، دربارۀ تاریخ حرف می    »یرونه بعیداً «: که گفتند آنان
 .»المکان است و هیچ منع علمی نداردا نه؛ قریب«: گوییم  بعید عن االمکان است و ما می    یعنی

آیـد، ولـی     معنـایش ایـن نیسـت کـه قیامـت مـی      ذالک رجم بعید: در قرآن کریم که دارد   
قـع  گویـد وا  مسـتبعد الوقـوع اسـت، قـرآن مـی         گویند،     بلکه آنان می   ؛کشد  اش طول می    زمان
 .االمکـان اسـت، نـه بعیـداالمکان          پیش ما قریب    البته .انهم یرونه بعیداً و نراه قریباً      :شود  می

 این چنین نیست که حاال انسان اگر مرد، حضرت را نبیند؛. داند  این را خدا می؟حاال کی
 نخستین  ،میرد  دوی باشد، همین که دارد می      واقعاً علوی باشد، ولوی باشد، مه      اگر کسی 

 .آیند، وجود مبارک حضرت است ی که به بالین او میکسان
 بـه بـالین محتضـر مـؤمن         کند که چهار بزرگوار     نقل می ) یهعل  اهللا  رضوان (مرحوم کلینی 

 !ستآیند و هیچ لذّتی برای مؤمن، به اندازۀ لذت مردن نی می
 ؛رویم و دستمان به ضریح حضرت برسد       در این است که بگذارند کربال ب       االن شرف ما  

 ... .ی این کجا و آن کجا؟ تازه خیلی هم خوشحال هستیم آن ضریح کجا آن فلز کجاول
 مرحوم کلینی در فروع کافی در بحث        ؟شود  اگر خود حضرت بیاید، به منزل ما چه می        

 مؤمن محتضر در آن حالت است، دیگروقتی  : گوید  جا می آن. در مبحث احتضار دارد   » جنایز«
 .بیند  را نمیبیند، پرستاران بستگان را نمی

هـا و پرسـتارها       تابـد، کسـی را از بچـه         چشم او هم که باز باشد از شدت نوری که می          
 مهمان بزرگـوار خودشـان را       14بیند وضع اتاق عوض شد،        دفعتاً می . بیند  شناسد و نمی    نمی
 .کنند ی میمعرف

.  ـ اسـت  الثناء و التحیّۀ آالف آله علی و علیهکه پیشاپیش همه است، وجود مبارک پیامبر ـ   آن
رای همۀ مـردم نقـل   در روایت دارد که این را ب      . ابیطالب است   بن  که در کنار او است، علی       آن

م و نامحرم   کند آنجا سخن از محر       چون خیال می   ؛ها نتوانند آن را بررسی کنند     شاید آن . نکنید
گـم  او کـم نـدارد،      . آید سراغ مـا     رسد به وجود مبارک حضرت ولی عصر، می         است بعد می  

 .های عادی است ها در این عدلتازه این. لشود مهدویّت و عد این می. کند نمی
ل اوسـط؛   ظلم اصغر و عدل اصغر؛ ظلم اوسط و عد        : عدل و ظلم، هر دو، مراتب دارند      

عدل اصـغر، نجـات از ظلـم        . طلبیم  در جهاد اصغر، عدل اصغر می      ظلم اکبر و عدل اکبر؛ ما     
 .اد اصغر و پیاده کردن عدل اصغر، وظیفۀ همۀ ما استاین جه. استکبار و صهیونیسم است

 ایـن اسـت کـه آدم        آن. وسط داریم در برابر ظلم اوسط     جا که بگذریم، یک عدل ا     از این 
، عدل و ظلـم مطـرح اسـت، قسـط و            جا که مسئله علم و جهل مطرح است       آن. خوبی باشیم 

ترقی ما، رسیدن   حداکثر  . عدل مطرح است، رذیلت و فضیلت مطرح است، آدم خوب باشیم          
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 جهاد اکبـر  . به جهاد اکبر هم برسد    گاهی هم ممکن است فردی      . به همین جهاد اوسط است    
.  جهاد اوسـط اسـت      اخالق خوب پیدا کند، چرا که این       این نیست که آدم، آدم خوبی باشد،      

تـا  . با تقوا شدن، اهل فضیلت شدن، اینها جهـاد اوسـط اسـت           آدم خوب شدن، عادل شدن،      
 عقـل پیـدا      از این مرحله که بگـذریم، جنـگ میـان قلـب و               از اخالق است،   جا که سخن  آن

آن یکـی  . شـد  جنگ میان حکیم و عارف پیدا می . شود  جا مطرح می  بحث شهود، این  . شود  می
گویـد ایـن دلیـل بـه      آن یکی می. جهنم وجود دارد. کند که بهشت وجود دارد     دلیل اقامه می  

خـواهم     ولـی مـی    ؛ جهنم موجود است    وجود است، دانم بهشت م     من هم می   ؛خورد  کارتو می 
تا سخن از فهمیدن و تهذیب نفس است، تزکیه نفـس    . ببینم که جنگ بین قلب و عقل است       

جا که سخن از شـهود اسـت و کـار           از آن . در مرحلۀ جهاد اوسط هستیم    است، اخالق است،    
 ، مبـارک حضـرت    و دیدن وجود  »  بارزاً کانی أنتظر إلی عرش الرحمن    « است و    بن زید   حارثۀ
 . جهاد اکبر استآنجا

یاب   این است که ما هر وقت خواستیم، مثل عالمۀ بحرالعلوم، خدمتش شرفجهاد اکبر
 .حضرت کجاست. بشویم و حضرت را ببینیم

 در عالم زیاد است و رسـیدن        آدم خوب .  که آدم، آدم عادلی شود     نیست این   جهاد اکبر 
 هر وقت که  این است که انسان به شهود برسد وجهاد اکبر.  در حد جهاد اوسط استبه آن،

چه که در شب عاشورا، وجـود مبـارک سیدالشـهدا نصـیب اصـحاب               مثل آن ! خواست، ببیند 
 شهود است، جهـاد اکبـر        آنجا که سخن از    »!این شما و این هم بهشت     «: و گفت خاص کرد   

 .ست و جهاد اکبرعدل هم در جهاد اکبر در قبال ظلم اکبر ا.  این راه باز استالبته. است
انی و اوسـط    عدل میانی در قبال ظلم میـ      . عدل در جهاد اصغر در قبال ظلم اصغر است        

 .ها همه مراحلی از عدل و ظلم و جهاد استاین. است و جهاد اوسط
 آن امامتی که قـرآن  چون. ید، برای همۀ این مراحل است آ  ود مبارک حضرت که می    وج

امـامتی کـه در کتـاب و        . ت و کالم و فلسفه اسـت      کند، امامتی نیست که در حکم       مطرح می 
مـردم قـانون   . هـای تمـدنی و سیاسـی اسـت          حکمت و کالم و فلسفه است، همـین امامـت         

 همـین   ن باشند، زندگی آنان اجتماعی است که البتـه        خواهند، باید متمد    خواهند، رهبر می    می
کنـد، جـنّ و        اما آن امـامتی کـه قـرآن مطـرح مـی            .برهان خوبی هم هست و تامّ هم هست       

آنان هم معلـم  . آنان هم نیازمند این مقوله هستند. داند ها را هم در قلمرو امام عادل می  فرشته
بلکه . این چنین نیست که وجود مبارک حضرت آدم، معلّم مالئکه بود و گذشت. خواهند می
 .مطرح است...) یا آدم انبئهم( برای هر عصری، معصوم هر عصری، امام

ها کمک   مالئکه نیز از آن    ،کنند  آیند و ایمانشان را عرضه می      ها حضور او می     نه تنها جنّ  
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 .گیرند می
رک قدر، اسـتدالل    شما به سورۀ مبا   «کند که     علیه، نقل می    تعالی  اهللا  مرحوم کلینی، رضوان  

، والثنـاء   التحیّـۀ   آالف  آله  علی  و  علیهبا رحلت رسول خدا،     «آیا  : از آنان سؤال کنید   : فرمود. ».کنید
اگـر شـب قـدر      : از آنان سؤال کنید   . ».هست«: گویند  البد می . »شب قدر تمام شد یا هست؟     

آورند کـه      که برگردانند یا می    آورند  ای که اسرار الهی، مقدّرات الهی را می         هست، این مالئکه  
تنزل المالئکۀ والـروح فیهـا    آیند؟ اگر     خواهند برگردانند، پس چرا می       می  به کسی بدهند؟ اگر   

آورنـد کـه همـه را ببرنـد، خـوب چـرا               آورند، مـی    ، اگر مقدرات را می    ربهم من کل امر   باذن  
ه اسـت و مقـدّرات را از      دار مالئک   آن کسی که میهمان   . »آورند به کسی بدهند     آورند یا می    می

گیرد، کیست؟ امامتی که در قرآن مطرح است قلمروش بیش از چیزی اسـت کـه                  مالئکه می 
ها معموالً برای اینکه بشر مـدنی بـالطبع اسـت،           این. مطرح است ه  در حکمت و کالم و فلسف     

 ؛خواهنـد   ی مالئکه حـافظ مـ     ؛خواهند   است، اما مالئکه معلم می     خواهد این درست    قانون می 
 .طورندها این  جنّی؛طلبند مالئکه مذکّر می

اذ آن وقت این عدلی کـه آن حضـرت دارد، بـرای           !  این است  ّ عصر   وجود مبارک ولی  
اگر گفته شد مهدویت و عدل برقـراری عـدل در آن         !  هم هست  ی المالء األعلی  یخصمون ف 

ه رزق  بیمنـ «های حضرت اسـت، ایـن اسـت کـه             فصل الخصومتهای مالء اعالهم در برنامه     
چنین نیست که آنان خصومت نداشته . ها  ، حاال چه فرشتگان و چه جنیان و چه انسان         »الوراء

شـود، بلکـه فصـل        خصـومت مـی    خود به خـود، فصـل        یخصمون فی المالء االعأل   باشند، یا   
 .عصر، أرواحنافداه، است  به دست مبارک ولیخصومتشان

 مشـمول عنایـت آن      یم همـۀ مـا    ای از مهدویّت و عدل اسـت کـه امیـدوار             عصاره این
 .حضرت باشیم و از عدل در حدّ وسعۀ هستی خودمان بهره ببریم

کنیـد،    ۀ آن حضرت تالش و کوشـش مـی         مَقدم شما بزرگوارانی را که دربار      من مجدداً 
 .دارم گرامی می

ایـن رشـتۀ تخصصـی      . تر باشد    پر برکت  شاءاهللا   شما که پر برکت است، ان      نامۀ  آن فصل 
 بیش از گذشته باشد و مقبـول ذات         خدماتتان. تر باشد   شاءاهللا نورانی   نورانی است، ان  شما که   

 .اقدس اله باشد
 مراجـع    نظـام اسـالمی، مقـام معظّـم رهبـری،         ! مـا ّات را تسریع بفر     امر فرج ولی  ! خدایا

های فقهی و فرهنگی و دانشگاهی و این عزیزانی کـه محقّقانـه دربـارۀ                 بزرگوار تقلید، حوزه  
 !ات حفظ بفرما کنند، همه را در سایۀ ولیّ وجود مبارک ولیّ تو تالش و کوشش کردند و می


