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سمَعُوا قَوْلي وَ تُطيعُوا
»وَ قَدْ بَعَثْتُ اِلَيْكُمْ رَسُولي بِهذَا الْكِتابِ ،وَ اَنَا اَ ْدعُوْكُمْ اِلي كِتاب اللّه ِ وَ سُنﱠةِ نَبِيﱢهِ صلي اﷲ عليه و آله َ ،فاِنﱠ السﱡنﱠةَ قَدْ اُميْتَتْ وَ اِنﱠ البِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ وَ اِنْ تَ ْ
اَمْري اَهْدِكُمْ سَبيلَ الرﱠشادِ وَ السﱠﻼمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّه
اكنون قاصدم را با اين نامه به سوي شما فرستادم و من شما را به كتاب خدا و سنّت پيامبر صلي اﷲ عليه و آله مي خوانم .پس به راستي سنّت ]پيامبر[ مرده و بدعتها زنده شده
است .پس اگر سخنان مرا بپذيريد واز امرم اطاعت كنيد ،شما را به راهي كه رشد و اصﻼح شما در آن است هدايت مي كنم .سﻼم و رحمت خدا بر شما باد«.
تاريخ طبري /ج  /٤ص  ٢٦٦و بحاراﻻنوار /ج  /٤٤ص .٣٤٠



مروري بر مباحث جلسه گذشته



تفسيم بندي كلي انسانها در مورد مخالفت و يا پذيرش وحي
o

گروهي منكر وحي و مخالف حقايق ماوراء ماده


ديدگاه منكران وحي؛ آنان كسانياند كه هستي را مساوي با عالم ماده و طبيعت ميدانند .دهريها و ماترياليستها
طرفداران اين ديدگاه هستند .براهين عقلي بر وجود عالم ماوراي طبيعت نادرستي اين ديدگاه را آشكار ميسازد.


o


سعادت و رستگاري انسان بر اساس نبوت و وحي نيست و بايد دين از جامعه جدا گردد

گروهي و قبول وحي با توجه به دﻻيل فلسفي و كﻼمي

تفاوت نگرش به كارايي وحي
o

گروهي و اعتقاد به محدود بودن كارايي وحي و انحصار آن به امور شخصي و نه اجتماعي ) كمال حداقلي (


نياز به عقل جمعي و تجربه هاي علمي در مشكﻼت اجتماعي



عقل عامل معرفت نسبت به وحي و كارايي آن



نقش عقل درحوزه دين شناسي را در سه مرحله معيار ،مصباح و مفتاح
o

معيار و ميزان بودن عقل مربوط به برخي از اصول و مبادي عقلي و احكام مترتب بر آنهاست .در اين باره وحي هرگز كﻼمي مخالف
با عقل نخواهد داشت؛ زيرا اين اصول عقلي مبناي اثبات شريعت و وحي ميباشند .وحي هرگز نميتواند با اصولي مخالفت داشته
باشد كه اصل تحقق آن در گروه آنهاست.

o

o

مصباح و چراغ بودن عقل مربوط به احكام شريعت و تبيين كتاب و سنت است ،نقش عقل در دريافت احكام شريعت دو گونه است:


يكي تﻼش براي فهم احكام و معارف ديني از كتاب و سنت است،



و ديگري به عنوان منبعي در عرض كتاب و سنت است .اين نقش عقل مربوط به مستقﻼت و غير مستقﻼت عقليه است.

مفتاح بودن عقل نسبت به شريعت ،به اسرار و مﻼكهاي احكام شرعي مربوط ميشود .عقل در اين باره از درك تفصيلي و مشخص
اسرار و مﻼكهاي احكام شرعي ناتوان است .آن چه در توان عقل است درك عدم مخالفت احكام شرعي با اصول كلي عقل است.
معرفت تفصيلي عقل در اين باره تنها با راهنمايي پيشوايان معصوم )ع( و بهرهگيري از سخنان آنان امكانپذير است.



ديدگاه كساني كه حجيت عقل را تنها در مرحله قبل از اثبات وحي و نبوت ميپذيرند و پس از آن براي عقل حجيت و اعتباري قائل نيستند.
ظاهرگرايان از شيعه و اهل سنت طرفداران اين ديدگاه ميباشند.
o

سطحي نگري در دين عامل ايجاد تندرويهاي خوارج ) داعش (


گروه فرهنگي المنهاج
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 ١٩مهر ماه ١٣٩٥
انا فقات عين الفتنة و لم يكن ليجتري ء عليها احد غيري بعد ان ماج غيهبها و اشتد كلبها – )نهج البﻼغه،خطبه (٩٢


اين من بودم و فقط من بودم كه چشم اين فتنه را در آوردم،و غير از من احدي قادر نبود كه چشم اين فتنه را بكند )فتنه
اين خشكه مقدس ها( ،غير از من احدي از مسلمين جرات نمي كرد كه شمشير به گردن اينها بگذارد.



ديدگاه كساني كه اگر چه عالم ماوراي طبيعت را انكار نميكنند ولي وحي و نبوت را انكار كردهاند.
o

براهمه در قديم و دئيستها در عصر جديد طرفدار اين ديدگاه ميباشند.

o

اشاره به نظريه براهمه در رابطه ميان عقل و وحي


براهمه مطرح ميكنند كه معتقدند نيازي به تكليف شرعي يا به تعبير ديگر ،ارسال رسل نيست .از نظر آن ها آنچه از
طريق وحي و شرع مي آيد يا موافق عقول است يا مخالف آن; اگر موافق عقول باشد ،عقل آن را خود كشف كرده است
و نيازي به شرع نيست و اگر مخالف عقول باشد بايد آن را رد كرد.


o

معارف و معاريف ،ج  ،١قم ،اسماعيليان ،١٣٦٩،ص .١٥٤

اشاره به دﻻيل كﻼمي خواجه نصيرالدين طوسي ) تجريد اﻻعتقاد  ،مقصد چهارم (


مقصد چهارم كتاب طبق آنچه خواجه نصير الدين طوسي مرتب نموده است مربوط به نبوت است در اين مقصد فوائد بعثت انبياء و
دﻻئل لزوم انبيا و رد قول براهمه كه قائلند احتياجي به پيغمبر نيست مورد بحث قرار گرفتهاند .ايشان لزوم بعثت انبيا را طبق بيان
خواجه از راه قاعده لطف ثابت كردهاند و در مسئله عصمت انبيا قول معتزله را كه قائلند گناه كبيره از پيغمبران جائز نيست ولي
گناه صغيره به سهو يا تاوويل از آنها ممكن است و همينطور قول اشاعره كه قائلند فقط كفر و دروغ است كه از انبيا سر نميزند و
بقيه كبائر را ممكن است انبياء مرتكب بشوند ولي فخر رازي صدور كبائر را جائز ندانسته است و از قول فخر نقل ميكند كه اشاعره
سمعا جايز ندانستهاند نه عقﻼ زيرا آنان به حسن و قبح عقلي قائل نيستند .نبوت پيغمبر اكرم صلي اله عليه و آله و معجزات آن
حضرت نيز به مناسبت در اينجا مورد بحث واقع گرديده است مباحثي كه براي اثبات معجزات نبي گرامي اسﻼم آمده است بعضا
براي پاسخ به تشكيكات فخر رازي است كه در كتاب محصول خود عنوان كرده است كه عﻼمه شعراني معتقد است عدهاي از شبهات
مطرح شده امام رازي متمسك يهود و نصاري در ايجاد تشكيك براي نبوت پيغمبر اسﻼم قرار گرفتهاند.



كاركردهاي عقل در دين شناسي )رابطه عقل و وحي(



عقل و معرفتهاي بنيادين ديني:
o

نخستين نقش معرفتي عقل مربوط به معرفتهاي بنيادين ديني است؛ يعني عقايد و باورهايي كه شالوده و بنياد وحي به شمار
مي روند .اين عقايد عبارتند از :اثبات وجود خداوند ،شناخت علم ،قدرت و حكمت الهي ،ضرورت نبوت و شريعت ،لزوم داشتن
حجت آشكار و معجزه بر دعوي نبوت ،دﻻلت معجزه بر صدق دعوي پيامبري ،لزوم معصوم بودن پيامبران الهي.

o

تا اين اصول اعتقادي اثبات نشوند ،نبوت ،وحي و شريعت اثبات نخواهد شد.

o

بنابراين در اثبات اين اصول نمي توان به وحي استناد كرد و از طرفي ،مسائل ياد شده در حوزه ادراك حسي نيز قرار ندارند ،تا از
راه حواس شناخته شوند ،چنان كه بسياري از آنها قابل معرفت شهودي و علم حضوري نيز نيستند.

o


بنابراين يگانه راه استوار براي اثبات و شناخت آنها عقل است.

عقل يكي از منابع احكام ديني:
گروه فرهنگي المنهاج
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همان گ ونه كه در علم اصول فقه اثبات شده است ،عقل يكي از منابع و مدارك احكام شرعي است و از اين جهت در عرض كتاب و
سنّت قرار دارد .مبناي اين اصل دو چيز است :يكي قاعده حسن و قبح عقلي ،و ديگري قاعده مﻼزمه ميان حكم عقلي و شرعي.
مفاد قاعده نخست اين است كه عقل حسن و قبح پارهاي از افعال را به صورت مستقل درك ميكند ،و مفاد قاعده دوم اين است
كه اين ادراك عقلي مطابق با واقع است؛ يعني آن چه را عقل حسن يا قبيح ميداند ،در واقع و نفس اﻻمر نيز چنين است ،و از
طرفي ،احكام شرعي بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني است ،بنابراين ،حسن و قبح عقلي با احكام شرعي مﻼزمه دارد چنان كه
گفتهاند» :كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«.



فهم و تفسير كتاب و سنت:
o

در فهم كتاب و سنّت همان گونه كه از قراين و شواهد لفظي )پيوسته يا ناپيوسته( استفاده ميشود ،از قراين عقلي نيز بهرهگيري
ميشود.

o

عقل هر گونه صفتي را كه مستلزم جسمانيت و نيازمندي باشد بر خداوند محال ميداند ،بر اين اساس ،هر گاه مدلول ظاهري آيات
و روايات مستلزم جسمانيت و نياز براي خداوند باشد ،مقصود نخواهد بود و بايد آنها را به گونهاي معنا كرد كه با صفات كمال الهي
هماهنگ باشد.


از باب مثال استواري بر عرش در آيه »الرحمن علي العرش استوي« به معناي استيﻼ و قدرت خداوند در تدبير جهان است .معناي يد
در آيه »يداﷲ فوق ايديهم« قدرت الهي است و گاهي در مطالعه ابتدايي آيات قرآن گمان ميرود كه برخي از آيات با برخي ديگر
ناسازگارند ،اما با تامل و تدبر عقلي روشن خواهد شد كه هيچ گونه ناسازگاري با يكديگر ندارند



دفاع از اصول و فروع دين
o

يكي از اهداف و وظايف مهم علم كﻼم دفاع از حريم دين و شريعت است .دفاع از حريم شريعت با بهرهگيري از روشهاي گوناگون
بحث و مناظره و احتجاج انجام ميگيرد و آنچه در اين ميان نقش اساسي را ايفا ميكند عقل و تفكر عقلي است.



كاركردهاي آن را در دينشناسي و زندگي ديني )اجتهاد و ضوابط آن(



عدم وجود مطالب وحياني مخالف با عقل
o

امر و نهي مولوي و ارشادي و تعريف آن

o

در فن »اصول فقه« قاعدهاي است كه به »قاعده مﻼزمه« يعني مﻼزمة حكم عقل و شرع معروف است::


»كُلﱠ ما حَكَمَ بِهِ ا ْلعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الْشﱠرْعُ ،وَ كُلﱡ ما حَكَمَ بِهِ الْشﱠرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ«


مقصود اين است كه هر جا كه عقل ،يك »مصحلت« و يا يك »مفسده« قطعي را كشف كند ،به دليل »لِمّي« و
از راه استدﻻل از علت به معلول حكم ميكنيم كه شرع اسﻼم در اينجا حكمي دائر بر استيفاي آن مصلحت و
يا دفع آن مفسده دارد هر چند آن حكم از طريق نقل به ما نرسيده باشد ،و هر جا كه يك حكم وجوبي يا
استحبابي يا تحريمي و يا كراهتي دارد ،ما به دليل »اني« و از راه استدﻻل از معلول به علت كشف ميكنيم كه
مصلحت و مفسدهاي در كار است ،هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد.



اشاره به اقسام علت عقلي در علم اصول فقه
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كارآيي استقﻼلي عقل خود به دو نوع است :الف( مستقﻼت عقليه ب( غير مستقﻼت عقليه




مستقﻼت عقليه يعني احكامي كه عقل بدون دخالت و كمك گرفتن از شرع ،درك كرده و صغري و كبراي قياس ،هر دو عقلي هستند.



مثل حكم به حسن عدل.



صغري :عدل عقﻼً نيكوست.



كبري :آنچه عقﻼً ﻻزم است ،شرع آن را واجب ميسازد.



نتيجه :عدل واجب شرعي است.

غير مستقﻼت عقليه يعني احكامي كه عقل با توجه به حكم شارع آنها را درك وبيان ميكند و به عبارتي صغراي قياس،
شرعي و كبراي قياس ،عقلي است مثل وجوب مقدمه .





صغرا :نماز واجب شرعي است .



كبرا :هر عملي كه واجب شرعي است مقدماتش هم شرعاً واجب است.



نتيجه :مقدمات نماز شرعاً واجب است .

رابطه عقل و وحي در كﻼم اميرالمومنين )ع(
o

 ...فَبَعَثَ فيهِمْ رُسُلَهُ وَواتَرَ إلَيْهِمْ أنْبياءَهُ لِيَسْتَأدُوهُمْ ميثاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكﱢرُوهُمْ مَ ْنسِيﱠ ِنعْمَتِهِ



خداوند پي در پي پيامبراني را مبعوث نمود تا آنان را بر پيمان فطرت خويش وادار كنند و نعمتهاي فراموش شده او را به
يادشان آرند


نهج البﻼغه ،خطبه .١



افراط گرايي در كارايي عقل



اشاره به مواردي در صدراسﻼم در رابطه اجتهاد عقلي در مقابل نص

o

كتاب سنن ابي داود ج ٤ص ٢١٢


ثفيان ثوري هر كسي تصور كند كه علي از ساير خلفا به خﻼفت شايسته تر است صحابه را در انتخابشان تخطئه كرده
است و تصور نميكنم با اينكار هيچ كاري از او در درگاه خدواند قبول شود

o


مﻼك تشخيص صحابه است و نه نص قرآن و سنت

اشاره به مورادي در افراطگرايي عقلي از دانشمندان غير مسلمان
o

شﻼير ماخر بنيانگذار الهيات جديد است كه »وحي را با انكشاف نفس خداوند در تجربه ديني يكي دانست«.




آلن گالووي ،پانن برگ ،الهيات تاريخي ،ترجمه مراد فرهادپور ،موسسه فرهنگي صراط ،چاپ اول ،ص .٣٥

وحي گونه اي تجربه ديني است .طرفداران اين ديدگاه ،بر مواجهه پيامبر با خدا تأكيد مي ورزند و سرشت وحي را همين
مواجهه مي دانند؛ به عبارت ديگر ،وحي در اين ديدگاه ،به اين معنا نيست كه خدا پيامي را به پيامبر القا كرده است؛
پيامبر مواجهه اي با خدا داشته است و از اين تجربه و مواجهه ،تفسيري دارد .آنچه ما به عنوان »پيام وحي« مي شناسيم
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در واقع تفسير پيامبر و ترجمان او از تجربه اش مي باشد .همچنين ميان خدا و پيامبر جمﻼتي رد و بدل نشده ،خود
تجربه فارغ از زبان است .زبان صورتي است كه پيامبر در قالب آن ،تفسير خود را به ديگران انتقال مي دهد.


o

علي رضا قائمي نيا ،پيشين ،ص ) ٤٦شﻼيل ماخر در كتاب الهيات پروتستانها(

وحي همان تراوش وجدان مخفي و تجلي شعور باطن پيامبران است بنابراين فرشته اي در كار نيست و پيامبر)ص( از جانب خدا مأمور نمي
باشد .آنچه پيامبران با نام وحي عرضه كرده اند انعكاس افكار دروني آنان است .پيامبران مرداني خير انديش و اصﻼح طلب بوده اند كه خير
انديشي درونشان به صورت وحي و گاه به صورت ملك تجسم يافته و گمان برده اند كه از جايگاهي ديگر بر آنان الهام شده است و به اين سبب
برخي نادرستي ها كه در گفته ها و نوشته هاي آنان يافت مي شود بديهي و طبيعي است زيرا ساختار فكري و انديشه چنين مرداني مولود
محيط و جو حاكم بر افكار و عقايد مردم آن زمان است .از همين روي در گفتارشان برخي باورهاي زمان خويش را آورده اند كه سپس نادرستي
آن ثابت شده است و گرنه خداوند ،اعلي و اشرف از آن است كه نادرستي هايي در سخنش يافت شود



فريد وجدي ،محمد ،دائرةالمعارف القرآن العشرين ،ج ١٠ص.٧١٥



افراط گرايي در كارايي عقل در ميان مسلمانان



استقﻼل عقل و عدم نياز به وحي
o

»كساني از جمله اقبال ﻻهوري در باب خاتميت سخناني گفته اند كه از كﻼم آن ها چنين استشمام مي گردد كه ...رابطه نبي و امت
را همچون رابطه طبيب و بيمار و معلم و شاگرد و مربي و متربي از سنخ روابطي ديده اند كه تحقق و ادامه آن ها نفي خود را نتيجه
مي دهد ...يعني ايده آل آن است كه مردم رفته رفته از تذكار نبي مستغني گردند.


o

بسط تجربه نبوي ،ص .١١٩

اقبال ﻻهوري اعتقاد داشت كه بشر دوران كودكي و دوران بزرگسالي خود را تجربه كرده است .آدمي در دوره كودكي تحت فرمان شهوت و
غريزه است و در دوره بزرگسالي و پس از بلوغ ،تحت حاكميت عقل ،كه تنها همان سبب تسلط وي بر محيط است ،و چون عقل تولد يافت ،بايد
آن را با جلوگيري از اشكال ديگر معرفت ،تقويت كند .بنابراين در دوره جديد )بزرگسالي بشر( چيزي به نام خرد استقرايي پاي به عرصه
گذاشته است كه انسان را بر طبيعت و محيط اطرافش چيره ساخته و به جاي غرايز نشسته است.


احياي فكر ديني در اسﻼم ،ص١٤٥



اشاره به كتاب خاتميت استاد مطهري در پاسخگويي به اين نوع تفكر



اشاره به تنها مسير رستگاري )درون ديني(



هدايت در انحصار حضرت حق با توجه به سوره مباركه بقره آيه ١٢٠
o

وَ لَنْ تَرْضي عَ ْنكَ الْيَهُودُ وَ ﻻَ النﱠصاري حَتﱠي تَتﱠبِعَ مِلﱠتَ ُهمْ قُلْ إِنﱠ هُدَي اللﱠهِ هُوَ الْهُدي وَ لَئِنِ اتﱠبَعْتَ أَهْواءَهُمْ َبعْدَ الﱠذي جاءَكَ مِنَ ا ْل ِعلْمِ
ما لَكَ مِنَ اللﱠهِ مِنْ وَلِيﱟ وَ ﻻ نَصيرٍ


هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد مگر آنكه پيروي از آيين آنها كني .بگو :راهي كه خدا بنمايد به يقين راه حق تنها همان
است و البته اگر از ميل و خواهش آنها پيروي كني بعد از آنكه طريق حق را دريافتي  ،ديگر از سوي خدا يار و ياوري نخواهي داشت.



اهل كتاب هرگز از پيامبر)صلّياﷲعليهوآله( راضي نمي شوند
o

انحصار هدايت براي خدا
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خداوند در رد توقع بيجاي يهود و نصاري مبني بر پيروي پيامبر)صلّياﷲعليهوآله( از دين آن ها ،دستور مي دهد كه بگو:
»إِنﱠ هُدَى اللﱠهِ هُوَ الْهُدى« هدايت خدا هدايت است نه بافته ها و من درآورى هاى شما.

o

درست است كه انسان بايد با نيروى جاذبه اخﻼق دشمنان را به سوى حق دعوت كند ،ولى اين در مقابل افراد انعطاف پذير است ،
اما كسانى هستند كه هرگز تسليم حرف حق نيستند ،نبايد در فكر جلب رضايت آنها بود ،اينجا است كه اگر ايمان نياوردند بايد
گفت  :به جهنم ! و بيهوده نبايد وقت صرف آنها كرد.



متفكرين شيعه و انتخاب مسير اعتدال در استفاده از عقل و وحي



نسبت عقل و شرع در نظر مﻼمحسن فيض كاشاني :
o

 ....ايضاً فالش رع عقل من خارج و العقل شرع من داخل و هما يتعاضدان بل يتحدان  ...فقدظهر من انّه ﻻطريق إلي العلم باﻻحكام
الشرعيه المختلف فيها فى زمان الغيبه الﱠا لذي العقل الصحيح الكامل صاحب القوه القدسيه بعد أخذها من اصولها المحكمه من
الكتاب و السنّه الثابته و اخبار اهل البيت المسموعه عنهم )ع( بواسطه أو بدونها و الناس انّما هلكوا فيما هلكوا لتركهم ذلك و اتّباع
آرائهم قال اﷲ عزّ و جلّ» :اتقولون علي اﷲ ما ﻻ تعلمون«


o

ده رساله ،راه صواب ،ص  ١٢٩ـ  / .١٢٨اصول اﻻصيله ص١٤٩

اشاره به روايت از امام كاظم در تاييد كﻼم مﻼمحسن فيض


يقول اﻹمام الكاظم)ع( " :يا هشام ،إنﱠ ﷲ على النﱠاس حجﱠتين؛ حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ،فأمّا الظّاهرة ،فهم الرّسل واﻷنبياء

واﻷئمّة ،وأمّا الباطنة فالعقول ) اصول كافي (
o

فيض استفاده-ي ابزاري از عقل را به رسميت ميشناسد .وي در اصل ششم اصول اﻻصيله در زمينه-ي كاربرد ابزاري عقل در حل
تعارض اخبار مينويسد » :إنهم أعطونا اصوﻻً عقليه برهانيه فى باب تعارض اﻷخبار و اختﻼفهم عنهم و أمرونا باﻷخذ بها و العمل
عليها ليتخلّص من الحيره و ذلك من فضل اﷲ علينا«.




اصول اﻻصيله ،ص .٨٦

خردورزي در معارف ديني ازديدگاه عﻼمه طباطبايي رحمه اﷲ
o

نظريه عﻼمه طباطبائي الميزان در تعارض عقل و شرع


ان الكتاب والسنة القطعية من مصاديق مادل صريح العقل علي كونهما من الحق والصدق و من المحال ان يبرهن العقل
ثانيا علي بطﻼن ما برهن علي حقيقته اوﻻ


o

الميزان في تفسيرالقرآن ،ج  ،٥ص .٢٥٨

بعد از آنكه عقل صراحتا بر حقانيت و درستي قرآن و سنت قطعي دليل آورده است ،محال است كه دوباره برهاني برخﻼف آن ها
اقامه كند .تعارض بين دو حكمي كه به مرحله قطعيت رسيده باشند ممكن نيست .دو حكم عقلي يا شرعي قطعي هرگز نمي توانند
در تعارض با يكديگر باشند ،چنانچه حكم شرعي قطعي با حكم عقلي قطعي نيزامكان تعارض ندارند .زيرا حكم شرعي در صورتي
به مرحله قطعيت مي رسد كه واجد شرايط زير باشد:
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ب( دﻻلتي روشن بر مدعا داشته باشد به گونه اي كه احتمال ديگري را بر نتابد;



ج( صدور آن نيز به قصد بيان حكم الهي باشد و احتمال تقيه و ظاهر سازي در آن نرود.



معرفي سنت پيامبر بر مبناي دخالت اشتباه عقل



زيارت عاشورا با يك معناي جهاني در معرفي معرفي كنندگان غاصب سنت
o



سَسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ولَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَ اَزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتى رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فيها.
فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَ ّ

امام علي بن موسي عليه السﻼم در نگاه به فلسفه سياسي و بيان ضرورت وجود امام و رهبري الهي و حكومت ديني براي جامعه اسﻼمي
o

جعَلْ لَ ُهمْ إمَامًا قَيﱢمًا أَمِينًا حَافِظًا ُمسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلﱠةُ ،وَ ذَهَبَ الدﱢينُ ،وَ غُيﱢرَتِ السﱡ َننُ وَ اﻻحْكَامُ ،وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ،
أَنﱠهُ لَوْ َلمْ يَ ْ
وَ َنقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ ،وَ شَبﱠهُوا ذَلِكَ عَلَى الْ ُمسْلِمِينَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ ُمحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ ،مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ
شرَآئِعُ وَ
أَهْوَآئِ ِهمْ وَ تَشَتﱡتِ حَالَاتِهِمْ؛ فَلَوْ لَمْ َيجْعَلْ فِيهَا قَيﱢمًا حَافِظًا لِمَا جَآءَ بِهِ الرﱠسُولُ اﻻوﱠلُ لَ َفسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيﱠنﱠاهُ وَ غُيﱢرَتِ ال ﱠ
السﱡنَنُ وَ اﻻحْكَامُ وَ اﻹيمَانُ ،وَ كَانَ فِى ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ


اگر خداوند براي مسلمين سرپرستي امين و نگهباني كه مراقب وديعهي الهي و حافظ شرع مقدس باشد تعيين نمينمود رفته رفته اساس اسﻼم
فروميريخت ،دين از ميان ميرفت ،سنن و احكام الهي دگرگون ميگرديد ،بدعتگذاران چيزهايي را به نام دين بر آن ميافزودند ،افراد بيايمان
مطالبي را از آن ميكاستند ،آيين الهي را تحريف مينمودند ،و دين واقعي را بر مسلمين مشتبه ميساختند.




عيون اﻻخبار ج ٢ص ٩٩

فعل حكيم نقص ندارد و با حكمت صادر شده است
o

الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمﱠ فُصﱢلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ



اين قرآن كتابي است داراي آياتي محكم كه از جانب خدايي حكيم و آگاه به تفصيل و بسيار روشن بيان گرديده است.



سوره هود آيه ١



اين سوره همانطور كه از آغاز و انجامش و از زمينهاى كه همه آياتش دارد بر مىآيد در اين مقام است كه غرض آيات قرآنى را با همه كثرت و
تشتتى كه در آنها است بيان نموده از مضامين همه آنها خﻼصهگيرى كند و خاطر نشان مىسازد كه اساس و جان تمامى معارف مختلفى كه آيات
قرآنى متضمن آن است يك حقيقت است .و آن يك حقيقت عبارت است از توحيد حق تعالى ،البته توحيدى كه اسﻼم و قرآن معرفى كرده ،و آن
اينست كه انسان معتقد باشد به اينكه خداى تعالى رب همه اشياى عالم است و غير از خداى تعالى در همه عالم ربى وجود ندارد ،و اينكه انسان
به تمام معناى كلمه تسليم او شود و حق ربوبيت او را اداء كند و دلش جز براى او خاشع نگشته ،بدنش جز در برابر او خضوع نكند ،خضوع و
خشوعش تنها در برابر او -جل جﻼله -باشد.



لينك فايل صوتي سخنراني



http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.19_009.mp3
فايل ريز موضوعات و خﻼصه سخنراني
http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.19_009.pdf
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