مؤمنان باید از چه کسانی اطاعت کنند؟

بر اساس جهانبینی توحیدی خدای سبحان آفریننده انسان و آفریدگار همه موجودات است .هت
موجودات را میآفریند و ه همه آنها را در مسیر رشد و هدای .قرار میدهد تا آنهتا بته امتار برستند؛
﴿رَبُّنَا الَّذی أَعْطى اُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُ َّ هَدى﴾1؛ پروردگار نظام هستی ،خدایی اس .اه به موجودات خلق.
را اعطاء ارده و سپس آن را هدای .ارده اس .زیرا خدا عال به نظام هستی و مالک آنهاس .از ایتن رو
میتواند در همه شئون ما تصرف اند او نسب .به انسان و صالح دین و دنیا و حار آینده آنها واقف و در
خلق .و تشریع حکی و آگاه اس .و جز به صالح آن و نظام موجود حک نمتیانتد از ایتن رو فرمتود
﴿أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر﴾2؛ آفرینش و امر در دس .او و برای اوس .و چون خدا خالق و حتاا بتر نظتام
هستی اس .انسانها باید فقط او را اطاع .انند ،زیرا او به مخلوق خود آگاه اس .و میداند امار او در
چیس .و از چه راهی میتواند به امار دس .یابد و قوانینی اه هماهنگ با مصالح اوست .در اختیتار او
قرار دهد اما براساس قاعده (ال والیۀ ألحد علی احد) هتیچ انستانی بتر انستان دیگتر حتق والیت .و
حاامی .ندارد مگر این اه خدای سبحان خود اجازه دهد بر این اساس اس .اه فرمود ﴿وَ متا أَرْسَتلْنا
مِنْ رَسُورٍ إِالَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه﴾ 3هیچ پیامبری را نفرستادی جز این اه به اذن الهی اطاع .شود
هیچ پیامبری بدون اجازه خداوند مردم را به اطاع .فرا نمیخواند و اطاع .مردم از پیامبران بتا اجتازه
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خدای سبحان اس .ناگفته نماند این اذن ،اذن تشریعی یعنی همان امر الهی (اطیعوا) اس .نه اذن تکوینی
سرّ اذن تشریعی به مردم برای اطاع .مزبور اصلی اولی حرم .اطاع .خواهی از دیگران اس .به حک
عقل هیچ اس حق اطاع .از دیگران یا حق مطاع شدن را ندارد و تنها خدای متعار اه ختالق و مالتک
هستی اس .مطاع بالذات اس .و فرمانبری از دیگری بایتد بته اذن او باشتد بنتابراین اطاعت .پیتامبر
بالعرض اس .و اطاع .ذاتی مخصوص خدای سبحان اس .و از این رو اس .اه قرآن خطاب به مؤمنان
فرمود ﴿ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُورَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُ ْ فَإِنْ تَنازَعْتُ ْ فی شَتیْءٍ فَترُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُورِ إِنْ اُنْتُ ْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویال﴾1؛ ای اسانی اته ایمتان
آوردهاید ،اطاع .انید خدا را و اطاع .انید پیامبر خدا و اولواألمر (صتاحبان فرمتان) از خودتتان را و
هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز
رستاخیز ایمان دارید ،این اار برای شما بهتر و عاقب .و پایانش نیکوتر اس.
در این آیه میفرماید ،مردم باید از خدا و پیامبر و اولواألمر اطاع .انند اطاع .از خدا به دلیل این اته
خالق انسان و مالک و حاا بر او اس .مطابق با اصل و قاعده اس ،.اما چتون بته اطاعت .از پیتامبر و
اولواألمر فرمان داده اس .اطاع .از آنها به اذن الهی اس .پس مومنان به اذن الهی پیامبر و اولتواألمر را
اطاع .میانند و به دنبار آن میفرماید ،خدا و پیامبر مرجتع حتل اختالفتات در منازعتات هستتند در
صورتی اه مردم به خدا و روز قیام .ایمان داشته باشند از این رو در آیه چند سئوار مطرح میشود؛ 1
چرا باید از پیامبر و اولواالمر اطاع .ارد با این اه طبق اصل اولی هیچ انسانی بر دیگتری حتق والیت.
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ندارد؟  2اولواالمر چه اسانی هستند؟  3چرا مرجع حل اختالف فقط خدا و پیامبر معرفی شتده است.؟
 5چرا فرمود اگر به خدا و پیامبر ایمان داشته باشید مرجع حل اختالف خدا و پیامبر هستتند؟  0وجته
خیر بودن این امور در چیس.؟

 .۱اطاعت از خدا و پیامبر(ص)
مؤمنان به حک عقلی و ایمان اطاع .و فرمان برداری از خدا را بر خود الزم و واجب میدانند و
در عمل نیز به اجرای احکام الهی ،در همه شئون و ابعاد زندگی التتزام دارنتد امتا پیتامبران نیتز چتون
اارشان ابالغ پیام الهی و اوامر و نواهی خدا به مردم اس ،.مؤمنان از آنها نیز اطاع .میانند از ایتن رو
قرآن در بسیاری از آیات مردم را به اطاع .از خدا و پیامبرش فرمان داده اس 1.و با یک امتر از متردم
خواسته اس .اه خدا و پیامبر را اطاع .انند ،زیرا اطاع .پیتامبر از آن جهتتی اته رستور و فرستتاده
خداس .اطاع .از خدا شمرده میشود
اما در برخی آیات تکرار واژه (اطیعوا) یکبار با مفعور (اهلل) و یکبار با مفعور (الرسور) به اار رفته
اس 2.و این به اارگیری حاای از این اس .اه اطاع .از پیامبر دو گونه اس.؛
 1اطاع .از جه .رسال .و ابالغ پیامهای تشریعی خدا ،در این صورت این فرمانها در حقیقت.
همان احکام الهی اس .و اطاع .از آنها نیز پیروی خدای سبحان شمرده میشود
 2اطاع .از جه .رهبری و والی .آن حضرت است .اته مربتوه بته حکومت .و اداره جامعته
اسالمی اس .یعنی پیامبران چون بر مردم والی .دارند ،افزون بر آن اه وحی الهی را ابالغ میانند ،عمال
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حدود و احکام آن را در جامعه اجرا میانند و گاهی از جه .رهبری و والی ،.دستتور جنتگ و صتلح
میدهند ،فرماندهانی نصب ،یا عزر میانند و باالخره فرمانهایی در جه .اداره جامعه استالمی صتادر
میانند اه در این صورت اطاع .از آنها واجب اس.
پس سرّ تکرار واژه (اطیعوا) این اس .اه امتثار (اطیعوا اهلل) در اطاعت .نتوع اور از اوامتر پیتامبر
تحقق پیدا میاند و امتثار (اطیعوا الرسور) در اطاع .نوع دوم اس.
بعضی مفسران تکرار (اطیعوا) را بر تأاید ،حمل اردهاند1؛ ولی چنان اه مرحتوم عالمته طباطبتایی
فرمودند ،اگر هدف تااید بود المه رسور ،با همان اطاعتی اه اوامر الهی امتثار میشود دستورهای پیامبر
اارم نیز اجرا شود ( 2المیزان ج  5ص )333

 .۲اطاعت اولواالمر
در آیه با همان امری اه اطاع .پیامبر را واجب ارده اس .اطاع .از اولواالمر را نیز واجب اترده
اس .و در واقع به حسب واژه اولواالمر ،اطاع .از اولواالمر اطاع .از رستور است .و چتون پیتامبر از
خود امر تشریعی ندارد و مراد اطاع .از اوامر والیی و حکومتی آن حضرت اس ،.اطاع .از اولتواالمر
نیز اطاع .در اوامر حکومتی و والیی آنهاس.

 .۳مراد از اولواالمر
در این رابطه اه مقصود از اولواالمر چیس .در میان مفسران اختالف فراوان اس ،.برختی متراد از
اولواالمر را زمامداران و حکام و مصادر امور در هر زمان و محیط میدانند بر این اساس بتر مستلمانان
 1مجمع البیان ،ج  ،3ص 55
 2المیزان ،ج  ،5ص 333

الزم اس .از هر زمامداری پیروی انند و برخی مراد از آن را علما و دانشمندان یعنی زمامداران معنتوی
و فکری میدانند و برخی مراد از آن را خلفای راشدین یتا فرمانتدهان لشتگر و یتا اهتل حتل و عقتد
میدانند

1

مفسران شیعه مصداق اولواالمر را امامان معصوم میدانند اه رهبری مادی و معنوی جامعه استالمی
را در تمام شئون زندگی از طرف خدا و پیامبر بر عهده دارند

 .٤قرآن و مصداق اولواالمر
برای بدس .آوردن نظر قرآن درباره مصادیق اولواالمر از سه مقدمه استفاده میشود
مقدمه اول:
در قرآن اری دو گونه دستور به اطاع .هس.؛ الف) اطاع .مطلق و بتدون قیتد و شتره ،ماننتد
فرمان به اطاع .الهی و اطاع .از پیامبر اارم (ص) اه در آیات پیش گفته شد از مردم خواستته ختدا و
پیامبر را اطاع .انند
سرّ اطاع .از پیامبر اارم ،عصم .آن حضرت اس .زیرا او هر چه میگوید ،متن وحی الهی است.
و خدای سبحان او را تأیید ارده اس 2.از این رو خدای سبحان پیروی از پیتامبر را اطاعت .از ختود و
مخالف .او را در ردیف معصی .خدا بیان میاند؛ مَّن یُطِعِ الرَّسُورَ فَقَدْ أَطَتاعَ اهلل ؛ هتر اته از رستور
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اطاع .اند از خدا اطاع .ارده اس.؛ وَ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِیهَا

1

هر اه خدا و پیامبرش را معصی .اند و از حدود الهی تجاوز نماید در آتش الهی وارد میشود در حتالی
اه در آن جاودانه اس .و اگر اسی عصم .او ثاب .شود اطاع .او ه به حک عقل و ه به حک نقتل
واجب اس.
ب) دستور به اطاع .مشروه مانند اطاع .فرزند از والدین و اجداد و دستور به فروتنی در مقابل
آنان؛ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّرِّ مِنَ الرَّحْمَۀ

2

بالهای تواضع خویش را از محب .و لطف در برابر آنتان

فرود آر و این اطاع .مشروه اس .زیرا این اطاع .تازمانی جایز اس .اه دستور ایشان مخالف اوامتر
خدای سبحان نباشد؛ وَ وَصَّیْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَ إِن جَهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بىِ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْت فَلَتا
تُطِعْهُمَا ؛ به انسان توصیه اردی به پدر و مادر احسان انند و اگر آنها تالش اردند تتا بته ختدا شترک
بورزی از آنان اطاع .نکن
این شره ویژه اوامر والدین نیس .بلکه هر اطاعتی چنین شرطی دارد ،چنان چه به صورت اصتلی
الی در سخنان حضرت علی (ع) آمده اس« .ال طاعه لمخلتوق فتی معصتیه الختالق»5؛ در جتایی اته
معصی .خدا اس .اطاع .از مخلوق روا نیس .این اصل بر همه اصور و قوانین حاا اس .و بر استاس
آن ،شره رعای .همه تعهدات شخصی و اجتماعی و بینالمللی عدم مخالف .آنها با دستور خدای سبحان
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اس.
مقدمه دوم:
در آیه مورد بحث ،واژه «اولواالمر» به «الرسور» عطف شده اس .و چون اطاع .رسور بدون قید
و شره واجب اس ،.اطاع .اولی االمر نیز بدون شره واجب اس .و چون خدای سبحان از ستویی بته
فحشاء و امور فسادآور فرمان نمیدهد و از سویی به عدر و احسان فرمان میدهد و از ست نهی میاند،
پس اولواالمر چه به عمد و چه غیر عمد فحشا و ست را انجام نمیدهد پس اولواالمر اه خدا به صورت
مطلق اطاع .از آنان را واجب میاند افزون بر آنکه نباید معصی .اند بلکه بایتد از خطتا و اشتتباه نیتز
مصون باشد تا حقی را از بین نبرند و بر خالف دستورهای الهی امر و نهی نکنند عالوه بر این در آیتاتی
از قرآن ما را از اطاع .مسرفان ،1و از پیروی و تبعی .راه مفسدان ،2و اهواء اسانی اه نمیداننتد ،3بتاز
داشته اس .این آیات گواهند بر این اه اولواالمر نمیتوانتد از مسترفان و مفستدان و ناآگاهتان باشتند
بنابراین اولواالمر در آیه باید از مقام عصم .برخوردار باشند
مقدمه سوم:
راهی برای شناخ .معصوم جز از طریق قرآن و سخنان پیامبر ااترم نیست .قترآن اتری در آیته
تطهیر به طهارت و عصم .اهل بی .گواهی میدهد و آنان را از هرگونه آلودگی مصون میدانتد؛ إِنَّمَتا
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یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُ ُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْ ِ.وَ یُطَهِّرَا ْ تَطْهِیرًا  ،1خداوند فقط میخواهد پلیدی و گناه را از
شما اهل بی .دور اند و اامالً شما را پاک سازد بر اساس این مقدمات سهگانه نظر مفسران شیعه ،ثابت.
میشود اه مراد از اولواالمر امامان معصوم (ع) هستند

 .۵شرایط ولی امر در قرآن
به استناد آیات قرآن ولی امر مسلمانان شرایطی دارد و آنها عبارتند
الف) مسلمان بودن :با توجه به اینکه آیه مورد بحث میفرماید و «اولواالمر متنک » از آن استتفاده
می شود اه ولی امر باید از خود مسلمانان باشد عالوه بر این خدای ستبحان فرمتود اتافران بتر افتراد
جامعه اسالمی سلطه ندارند در حالی اه والی حاا برافتراد جامعته استالمی است.
خدای سبحان هرگز برای اافران بر مسلمانان سلطه و حاامی .را قترار
نداده اس .بنابراین اسانی اه معتقد به اسالم نباشند ولی امر مسلمانان نخواهند بود
ب) عدالت :یکی از شرایط ولی امر مسلمین عدال .اس .زیرا اعمار فاستق از نظتر قترآن متردود
اس ،.قرآن اری مردم را از پذیرفتن سخن فاسق بدون تحقیق باز می دارد؛ یتا أیهَّتا الَّتذِینَ ءَامَنُتواْ إِن
جَاءَا ُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُواْ أَن تُصِیبُواْ قَوْمَا بجِهَالَۀٍ فَتُصْبِحُواْ عَلىَ مَا فَعَلْتُ ْ نَادِمِین

(حجرات  )4/ای اسانی

اه ایمان آوردهاید اگر فاسقی برای شما خبری آورده اس .تحقیق انید تا صدق و اذب آن روشتن شتود
زیرا ممکن اس .قومی از روی جهال .بر اثر عدم تحقیق به عواقبی مبتال گردد اه پشیمانی را بته دنبتار
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داشته باشد
ج) عصمت :قرآن اطاع .از اولواالمر را در ردیف اطاعت .از پیتامبر قترار داده است .و اطاعت.
گسترده و بدون قید و شره تنها در صورتی جایز اس .اه ولی امر معصوم باشد تا پیروانش را نه عمدا و
نه سهوا به خطا سوق ندهد فخر رازی نیز شره اولواالمر را عصم .میداند ،1و چون عصم .شره ولی
امر اس .نه امراء و فرمانروایان و نه علماء و نه صحابه و نه اهتل حتل و عقتد و نته حاامتان دیگتر از
مصادیق اولواالمر نیستند فقط امامان معصوم هستند اه مصداق آن میباشند در همین رابطته روایتتی را
جابر ابن عبداهلل انصاری نقل میاند اه وقتی آیه اولواالمر بر پیامبر نازر شد من به پیامبر عترض اتردم؛
خدا و رسور را اه اطاع .آن واجب اس .میشناسی اما اولواالمری اه اطاع .آن قترین اطاعت .شتما
قرار داده شده اس .چه اسانی هستند؟ حضرت فرمود آنان جانشینان من و پیشوایان مستلمانان بعتد از
من هستند اه اولین آنها علی ابن ابیطالب اس ،.سپس امام حسن و سپس امام حسین و سپس علتی ابتن
الحسین و پس از آن محمد ابن علی اس .اه در تورات به باقر شناخته میشود و تو او رادرک میانی و
وقتی او را مالقات اردی سالم مرا به او برسان پس از امام باقر امام صادق جعفر ابن محمد و پتس از او
موسی ابن جعفر و سپس علی ابن موسی و پس از او محمد ابن علی پس از او علی ابن محمد پس از او
حسن ابن علی امام اس .پس از حسن ابن علی ،فرزند او اس .اه نام او نام من و انیه او انیه من است.
اه حج .خدا در زمین و بقیۀ اهلل در میان بندگان خداس .او اسی اس .اه توسط او ،یاد ختدا شترق و
غرب عال را فراخواهد گرف .او اسی اس .اه از شیعه و اولیائش پنهان اس .غیبتی اه جز اسانی اته
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خدای متعالی قلبشان را با ایمان امتحان ارده اس ،.بر امام .او ثاب .قدم نمیمانند
جابر میگوید از رسور خدا پرسیدم آیا شیعیان از او در غیبتش بهرهمنتد متیشتوند پیتامبر(ص)
فرمود بلی ،قس به خدایی اه مرا به پیامبری مبعوث ارده اس .آنان از بقیه اهلل بهرهمند میشوند و از نور
و والی .او نور میگیرند چنان اه مردم از خورشید حتی اگر در پش .ابرها باشد سود میبرند ای جابر
این از مکنون سر الهی و مخزون عل خدایی اس .پس آن را جز از اهلش پنهان اتن ،1در ایتن روایت.
پیامبر اارم (ص) مصادیق اولواالمر را با نام مشخص ارده اس .اه  11تن از آنان رحل .اردهاند و امتام
دوازده اه نام او نام پیامبر و انیه او انیه آن حضرت اس .به عنوان حج .الهی و بقیتۀ اهلل ،پنهتانی در
جهان زندگی میاند ،گرچه مؤمنان از نور وجودش اسب نور متیاننتد و از فتیض وجتود او بهترهمنتد
میشوند

والیت فقیه و تولی مردم
طبق آیه شریفه اطاع .از اولواالمر واجب اس ،.این اطاع .در زمان حضور امام با رعای .اوامتر
و نواهی آن امام معصوم تحقق پیدا میاند و در زمان غیب .با پیروی از فقیه جامع الشرایط اه از طترف
امامان معصوم نصب شده اس .محقق میگردد فقیهی اه جامع شرایط بتوده و بته نصتب عتام از طترف
حضرات معصومان دارای والی .اس .چنان اه امام صادق فرمود «مَنْ اَانَ مِتنَ الْفُقَهَتاءِ صَتائِناً لِنَفْسِتهِ
حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه»2؛ هر فقیهی اه نگهبتان نفتس ختویش
بوده و نگهدار دین الهی و مخالف هوای نفس و مطیع امر خدا باشد ،پس بر عامته متردم است .اته از او
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پیروی انند سه مردم ،پذیرش والی .یعنی تولی اس .آنان با رای به فقیه ،والیتی اه شارع بته او داده
اس .میپذیرند
امام معصوم مدر و همتای قرآن اری اس .و سن .او چون سن .پیامبر حج .بالغ الهی اس .امتام
فقیه جامع شرایط فتوا معصوم نیس ،.لذا فتوا و حک او باید مطابق با اتاب و سن .معصومان باشد
شمور آیه نسب .به فقیه و ولی فقیه جامع الشرایط ،نه از آن جه .اس .اته فقیته جتامع الشترایط
مصداق اولواالمر اس .تا دستورهای او به نحو مطلق حج .باشد بلکه چون منصوب از طرف اولی االمر
اس .دستورهای اطاع .مقید و مشروه دارد یعنی دستورات آنها باید مطابق اتاب و سن .باشد

 .6مرجع حل اختالف
با توجه به این اه آیه مورد بحث سه فصل دارد؛ فصل اور آن درباره لزوم اطاع .از خدا و پیامبر
و اولواالمر بوده اس .اه تاانون در مورد آن بحث شد در فصل دوم در مقام شناساندن مرجع در تنتازع
و اختالف اس .و آن خدا و پیامبر اس .و فصل سوم از ایمان به مبدء و معاد سخن میگوید اه در فصل
اور ،سه بُعدی و در فصل دوم دو بعدی و در فصل سوم تنها یک بعدی اس ،.و آن توحید محض و ایمان
به مبدأ و معاد اس ،.زیرا ایمان به معاد همان ایمان به معاد اس .در فصل دوم میفرماید فَإِنْ تَنتازَعْتُ ْ
فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُور

اگر در چیزی نزاع و اختالف اردید مرجع آن ختدا و پیتامبر است.

یعنی راه حل الیه منازعات جوامع اسالمی مراجعه به محکمه خدا و پیتامبر است .و جتز ایتن محکمته
دیگری وجود ندارد
نزاع گاهی در حک الی و قانون جامع اس .و زمانی در موضوع و ایفی .تطبیق اصلی جتامع بتر
افراد و مصادیق ،مرجع حل تنازع در حک الی فقط قرآن و سن .معصوم اس .و قرآن در ایتن آیته بته

صراح .مرجع حل اختالف را ،گفته خدا و پیامبر میداند ،چون امام معصتوم صتاحب شتریع .نیست،.
هرچند مفسر ،مبیّن و مجری و حافظ آن اس .مراحل حل اختتالف در موضتوع حکت  ،علت قطعتی و
رهنمود اارشناس خبیر و رجوع به بنای عقالء اس.
حضرت امیر (ع) در عهدنامهاش به مالک اشتر میفرماید «وَ ارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ مِنَ
الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَارَ اللَّهُ [سُبْحَانَهُ] تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُ ْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُتوا
أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُورَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُ ْ فَإِنْ تَنازَعْتُ ْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُورِ فَالرَّدُّ إِلَى
اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْکَ ِ اِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُورِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَۀِ غَیْرِ الْمُفَرِّقَۀ»1؛ ای مالک ،مشکالتی اه در
احکام برای .پیش میآید و اموری اه بر تو مشتبه میشود به خدا و پیامبرش ارجتاع ده ،زیترا خداونتد
بزرگ به گروهی اه عالقه داشتند ارشادشان اند فرمود ای اسانی اه ایمان آوردهایتد اطاعت .خداونتد
انید و اطاع .پیامبر و اولی االمری اه از خود شما هستند و اگر در چیزی نزاع اردید آن را بته ختدا و
پیامبرش بازگردانید
بازگرداندن چیزی به خدا ،متمسک شدن به قرآن اری و یا حتی دستور از آیات محک آن اس .و
بازگرداندن به پیامبر (ص) همان تمسک به سن .قطعی و مورد اتفاق آن حضرت اس.
دعوت به اعتصام و اتحاد و تحذیر از اختالف بدون دستاویز ثاب .غیر متغیر و واحد غیر متکثتر و
شفاف غیر مظل نخواهد بود دین اه در اتاب و سن .متجلی اس .دارای محکمات و ثابتات و متجلیات
غیر منظ اس .اه برای حق جویان و رهپویان صالح اافی اس .از ایتن رو حضترت امیتر(ع) مستئور
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سیاسی ،نظامی ،قضایی ،فرهنگی و امنیتی خود را اه به مصر اعتزام فرمتوده بتود بته آن اصتور جامعته
راهنمایی ارد

اسباب خیر و عاقت نیک مؤمنان
اطاع .از خدای سبحان و پیامبر اارم (ص) و اولی االمر و رجوع به اتب خدا و سن .پیامبر اارم
در صورت تنازع ،خیر اس .و فرجامی نیکو دارد خیر و احسن در آیه ،تعینی اس .نته تفضتیلی یعنتی
اینطور نسب .اه انسان اختیار دارد از خدا و پیامبر و اولواالمر اطاع .اند یا مخالفت .انتد ،ولتی اگتر
اطاع .اند برای او بهتر اس .و عاقب .نیکو دارد بلکته بته حکت عقلتی اطاعت .از ختدا و پیتامبر و
اولواالمر و در صورت رجوع به آنان واجب تعینی اس .عالوه بر این ،مؤمن بتودن مخاطبتان آیته گتواه
اس .اه این واجب تعیینی اس.

نتیجه گیری
بر اساس آیه شریفه مومنان اسانی هستند اه اوال فقط از خدا و پیامبر و اولواالمر اطاع .میاننتد
و غیر آنان را شایسته اطاع .و پیروی نمیدانند البته وجوب اطاع .از ختدا ذاتتی است .و اطاعت .از
پیامبر و ائمه به اذن الهی اس .و اگر از غیر آنان بخواهند اطاع .انند به دلیل آن اته از مقتام عصتم.
برخوردار نیستند اطاع .آنان مشروه به مطابق .با قرآن و سن .معصومان اس .و ثانیاً اگر اختالفی در
میان مومنان رخ دهد ،مرجع حل اختالف را فقط خدا و پیامبر میدانند زیرا میدانند خیر و عاقب .نیتک
آنان با این اطاع .تأمین میگردد

