ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع(
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد .ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ دو ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎﺻ ّﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺎﻣّﻪ ﺑﻮده و ﻫﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن در اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ از ﻃﺮف اﻣﺎم رﯾﺸﻪ در رﺳﺎﻟﺘﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻮده و آن رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ را درﺑﺎره ﻋﻤﻮم ﺑﻨﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺎم ﺑﺎوری و
اﻣﺎم ﯾﺎوری ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻣﺎم ﺑﺎوری ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮار
ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻫﺮ اﻣﺎم در دوران اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی)ع( ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ را در
ﻃﻮل  ۲۸ﺳﺎل اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺮوان زﻣﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ» :ﻫﺪاﯾﺖ در ﺣﻮزه
داﺧﻞ ﻧﻈﺎم وﻻﺋﯿﻬﺎ و اﺻﻼح در ﺣﻮزه ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم وﻻﺋﯿﻬﺎ« ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده و درﺳﻬﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد.
ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﺮاد داﺧﻞ در ﻧﻈﺎم وﻻﺋﯽ آن زﻣﺎن از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
اﻣﺎم ﻋﺴﮕﺮی)ع( ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﻪ
اﻓﺮاد درون ﻧﻈﺎم ،ﺑﻨﯿﺎن دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ” ﺗﻮﻟ ّﯽ
و ﺗﺒﺮ ّی” ﺑﻮد.
ﺗﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺰو ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ
و ﻋﻼﻗﻪ از ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل اﻣﺎﻣﺖ و
وﻻﯾﺖ در ﺣﺪ ﺿﺮوری
دوﺳﺘﯽ و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ

دﯾﻦ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر آﻧﻬﺎ وﻧﺸﺎن دادن
در ﺣﺎل اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ وﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ،
ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺒﺎً ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺣﮑﺎم دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ

وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺗﻘﯿّﻪ
دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ در ﻏﯿﺮﺣﺎل ﺗﻘﯿّﻪ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﻣﻬﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن دﻟﻬﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎن
از ﺣﺐ ّ و دوﺳﺘﯽ اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ و دوﺳﺘﺪاران آﻧﻬﺎ و ﺳﺮﺷﺎر ﮐﺮدن دل از
ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﺮاﺋﺖ از دﺷﻤﻨﺎن آن ﺑﺰرﮔﻮاران ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ در واﻗﻊ
ﺑﺎزوان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﺟﺮای ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎء و اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻦ اﺻﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق

ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی )ع(اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ
وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ :در
رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی)ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش را وﻻﯾﺖ و ﺑﯿﺰاری از دﺷﻤﻨﺎن اﺋﻤﻪ در ﺧﻠﻮت ،ذﮐﺮ
ﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣ َﻦ ﺿ َﻌﻒَ ﻋﻠﯽ ﻧ ُﺼﺮﺗ ِﻨﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ و ﻟﻌﻦ ﻓﯽ ﺧﻠﻮاﺗﻪ اﻋﺪاءﻧﺎ ﺑﻠﻎ
اﻟﻠ ّﻪ ﺻﻮﺗ َﻪ اﻟﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻼﺋﮑﻪ ﻓﺎذا ﺑﻠﻎ ﺻﻮﺗﻪ اﻟﯽ اﻟﻤﻼﺋﮑﻪ
اِﺳﺘ َﻐﻔﺮوا ﻟ َﻪ و أﺛﻨﻮا ﻋﻠﯿﻪ :اﻟ ّﻠﻬﻢ ّ ﺻﻞ ّ ﻋﻠﯽ روح ﻋﺒﺪک ﻫﺬا اﻟﺬی
ﺑ َﺬل ﻓﯽ ﻧ ُﺼﺮ َهِ أوﻟﯿﺎﺋﻪ ﺟ ُﻬ ْﺪ َه و ﻟﻮ ﻗ َﺪ َر ﻋﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﮏ
ﻟ َﻔ َﻌَﻞ…«
؛»ﻫﺮ ﮐﺲ از ﯾﺎری ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻠﻮت ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را
ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ!
ﺑﺮ روح اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات درود ﻓﺮﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﺎری اوﻟﯿﺎﯾﺶ ﺗﻼﺷﺶ را ﮐﺮد و
اﮔﺮ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از آن داﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد در اﯾﻦ ﺣﺎل ،از ﺳﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ» :ای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن! دﻋﺎﯾﺘﺎن را در ﺣﻖّ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ روح او درود ﻓﺮﺳﺘﺎدم و در ردﯾﻒ ارواح اﺑﺰار و از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ﻗﺮار دادم«.
وﻧﯿﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮﻗ ّﻒ ﮐﺮده ،دوﺳﺖ داری ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺰاری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ؟ اﻣﺎم در ﻧﺎﻣﻪ اش ﺗﺒﺮ ّی از ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن را ﮔﻮﺷﺰد و ﺑﻪ
او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮﯾﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ؟ ﺧﺪا ﺑﻪ او رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ.
از او ﺑﯿﺰاری ﺑﺠﻮی ،ﻣﻦ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰاری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ؛
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ دوﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش
از ﺑﯿﻤﺎراﻧﺸﺎن ﻋﯿﺎدت ﻧﮑﻦ
در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﻣﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻮ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی اﻣﻮاﺗﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮان ،ﺧﻮاه اﻣﺎﻣﯽ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺘﺶ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ
اﻣﺎﻣﺎن اﻓﺰوده و ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎ را
اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ آن ﺷﺨﺺ
از ﺣﺎل آن اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻧﻤﺎزت آﻧﺎن را ﻟﻌﻦ ﮐﻦ«.
آری اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی)ع( ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻤﺴﯿﺮ

وﻻﯾﺖ و ﺗﺒﺮی راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ دادﻧﺸﺎن ،ﺗﻨﻔﺲ در ﻧﻈﺎم
وﻻﺋﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻘﺎء ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
روز ﻧﻪ رﺑﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ اﺻﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﻬﻢ و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ
“ﺑﺮاﺋﺖ” اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( آن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺻﺎﻟﺢ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی)ع( اﯾﻦ روز ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻤﺮده و ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺋﻤﻪ
اﻃﻬﺎر)ع( در ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

