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، حجۀ خدا در زمین، وصی پیامـبـر،   ... ولی ا
خلیفه پیامبر، صاحب مقام والیت، فـرزنـد     

از طرف دیگر شنیـده  .  پیامبر استفاده کنیم
ایم که پیامبر خـدا در    
روز غدیر به خود و به 
علی علیه السالم لقب 
مــوال داده اســت و       
نفرمـوده اسـت کـه        

من کـنـت امـامـه       « 
بنابرایـن   » فعلی امامه

جا دارد کـه دربـاره       
معناي امام بیندیشیم و آن را بـا مـوال             

  .مقایسه کنیم
 امام به معناي : معناي کلمه امام 

سه مکان و سـه        خداوند متعال درروز عرفه به
 :گروه از انسانها، توجه ویژه دارد 

     ) .ع(کربال و زائران امام حسین  :اول 
و حجاج ) در نزدیکی مکه(صحراي عرفات  :دوم 

هر جا از دنیا که دستی به سوي   :سوم  .بیت اهللا 
...                                او بلند شود و دلی بشکند   

 دوش دیدم که کسی درعرفاتم می گفت 

 ...            هرکه دارد هوس کرببال بسم ا

 هرکه مجنون حسین است بگو برخیزد

 هرکه دیدار خدا خواست بیاید با ما

 عرفه آمده از یار خبر نیست چرا؟

آه ، کجایی آقا؟  چقدر ناله    زنم  
      وحدت در سایه سار غدیر    

الـحـمـدهللا    « ما .  جامعه ي شیعه باید با متانت راه خودش را ادامه دهد
را رها نمی کنیم؛ مـا   » الذي جعلنا من المتمسکین بوالیۀ امیرالمؤمنین

ابیطـالـب   تمسک به والیت عـلـی بـن      
بـــــزرگ علیه السالم ـ کـه نـعـمـت       
داریم؛ اما با کسی که به این حبل مـتـیـن      خداست ـ را محکم نگه مـی    
این وظیفه ي جامعه ي تشـیـع   .  نمی کنیمتمسک نکرده است، دعوا هم 

 .خواهد، این است که با هم اختالف کنیمآنچه که دشمـن مـی     .  است
برادران اهل تسـنـن     .  هم همین طور استوظیفه ي جامعه ي تسـنـن     

هم بدانند که نقشه ي دشمن، ایجاد اختالف است، ایجاد تعصب است، برادر کشی است؛ بـه کـمـتـر از         
 . برادرکشی هم راضی نمی شوند
 ي مظهر عمل به تکلیف از دید رهبر

امیرالمؤمنین کسی است که براي خدا و در راه خدا از دوران کودکی تا لحظه ي شهادت یک لحظه و در   
آن وقتـی  .  یک قضیه پا عقب نکشید و دچار تردید نشد و همه ي وجود خود را در راه خدا به میدان آورد

که باید تبلیغ می کرد، تبلیغ کرد؛ آن وتی که باید شمشیر می زد، در رکاب پیغمبر شمشـیـر زد و از         
مرگ نترسید؛ آن وقتی که الزم بود صبر کند، صبر کرد؛ آن وقتی که الزم بود زمام سیاست را به دسـت    

و در همه ي این دوران هاي گوناگون، آنچـه  .  بگیرد، سیاست را به دست گرفت و وارد میدان سیاست شد
 .الزمه ي فداکاري از آن بزرگوار بود، بروز و ظهور پیدا کرد

وظیفه ي جامعه ي تسنـن هـم     
برادران اهـل    .  همین طور است

تسنن هم بدانند که نقـشـه ي     
دشمن، ایجاد اخـتـالف اسـت،      
ایجاد تعصب است،  برادر کشی 
است؛ دشمنان بـه کـمـتـر از         

 .برادرکشی هم راضی نمی شوند

 هر آن دلی که به مهر علی بود آباد
 در آستانه ي آن دل ملک بود منقاد
 بر آستان والیش هر آنکه گشت مقیم

بر او ز آتش دوزخ خط سالمت باد    

پیامبر گرامی هم در سخن معروف خود 
در غدیر از کلمه موال استفاده کرده اند 

اینجا می خواهیم به دو کلمه . و نه امام
امام و موال دقیق تر نگاه 
کنیم و ببینیم که 
معناي هر کدام چیست 
و کدامیک پرمعناتر و 

لقب . عظیم تر است
مشترکی که ما براي 
جانشینان پیامبر به کار 
. می بریم، امام است

مثال می گوییم امام حسن، امام سجاد 
و کمتر ممکن است که از القاب ... و 

، ...دیگر این معصومان مانند موال، ولی ا

پیشوایی است که مقدم مـی شـود و       
 مردم به دنبال او حرکت مـی کـنـنـد      
قرآن در ده جا کلمه امام و ائمه را بـه    

مثال ابراهیم علیه السالم .  کار برده است
بعد از گذراندن امتحانات سخت الهی و 
اثبات کردن صداقت خود در بـنـدگـی    
خدا، توسط خدا به مقام امامـت بـراي     

قرآن از انبیاء دیگر هم که .  مردم رسید
ائمه الهی بودند صحبت می کـنـد و       
دعاي بعضی بندگان را می آورد که از   
خدا می خواهند که آنها را امام متقیان 

حتی کتاب موسی هـم امـام        . گرداند
به جز آن، قرآن می آموزد کافران  .است

 3ادامه در صفحه ... هم امامانی دارند

اگر ما هم بخواهـیـم حـقـیـقـتـا از            
متمسکین به والیت امیرالـمـؤمـنـیـن      
باشیم، بایـد خـودمـان و مـحـیـط             
. زندگیمان را به عدل نزدیک کـنـیـم     

بزرگ ترین نمونه این است که هر چـه  
بـزرگ  . .  بتوانیم، استقرار عدل کنـیـم  

ترین نمونه این اسـت کـه هـر چـه           

چون دامـنـه ي     .  استقرار عدل کنیم
هر چه بتوانیم .  عدالت نامحدود است

عدل را در جامعه بیشتـر مسـتـقـر       
کنیم، شباهت ما به امیرالمؤمنین و   
تمسک ما به والیـت آن بـزرگـوار          

 .بیشترخواهد شد

  متمسکین به والیت علی علیه السالم

 مفهومی فراتر از امام »موال«

 4 محل درج آرم شما

 دعایی به حال بیابان کنید... اگر یادتان بود و باران گرفت»



) :ص(پیامبر اکرم   
  «خداوند در هیچ روزي به اندازه روز عرفه، بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی کند»

  عید قربان؛ روز ذبح نفس با تیغ تقوا

کنم هرگاه خواستى که در میان بندگانت خیر، نیکویى، سالمتى، عافیت،   پروردگارا، از تو درخواست مى
کنى تا   و یا هر خوبى که به ایشان عطا مى برکت، هدایت و توفیق عمل و طاعت خودت را تقسیم کنى

بدان وسیله به سوى تو هدایت شوند و یا آن که درجه و مقام آنان را در نزد خود باال ببرى و یا آن که  
بدان وسیله خیر دنیا و آخرت را به ایشان مرحمت کنى، از همه آنها به من بهره کافى و نصیبم را  

.                                                                                                            مرحمت فرما  

 دعاي امام سجاد در روز عید قربان

عید قربان که پـس از وقـوف در         
و مشـعـر     )  مرحله شناخت( عرفات 

و مـنـا     )  محل آگاهی و شـعـور      ( 
) سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق( 

فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقـات  
در این روز .  رهایى از هر آنچه غیرخدایى است.  است

حج گزار، اسماعیل وجودش را، یعنى هر آنچه بـدان  
دلبستگى دنیوى پیدا کرده قربانى مى کند تا سبـک  

این را تو خود می دانی، تو خود آن را، او     .  بال شود
را  هر چه هست و هر که هست باید به منا آوري و   
براي قربانی، انتخاب کنی، من فقط می توانم نشانـی  

آنچه تو را، در راه ایـمـان         :  ها یش را به تو بدهم 
 ” ماندن“، به ”رفتن“ضعیف می کند آنچه تو را در 

می خواند، آنچه تـو را، در راه        
به تردید می افکند، ”  مسئولیت“ 

آنچه تو را به خود بسته است و   
نگه داشته است، آنچه دلبستگی 

را ”  پـیـام  “ اش  نمی گذارد تـا    
بشنوي، تا حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تـرا بـه     

می خواند، آنچه ترا به توجیه و تاویل هاي ”  فرار“ 
و اکنون تـو در      .... مصلحت جویانه می کشاند، و 

منایی، ابراهیمی، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده 
اسماعیل تو کیست؟ چـیـسـت؟ مـقـامـت؟         .  اي

آبرویت؟ موقعیتت؟ شغلت؟ پولت؟ خـانـه ات؟       
امالکت؟  امروز  زمان تیغ نفس با تقـوایـت فـرا      

 ...                                                      رسیده

) : ع(امام محمد باقر   
. کند کند،مگر اینکه خداوند دعایش را مستجاب می در عرفات وقوف نمی)چه نیکوکار و چه بدکار(کس هیچ  
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که آنها را به سوي آتش هدایت مـی    1ادامه از صفحه 
امام آن چیزي است که از وى پیروى و به وى اقتدا   . کنند

می شود، خواه انسان باشد یا کتاب یا غیر آن و نیز خـواه  
در غدیر خم به حدي وسیع است کـه    .  حق باشد یا باطل

هرگز محدود به خالفت ظاهري نیست و نشان دهـنـده     
آن .  خالفت حقیقی علی علیه السالم براي رسول خداست

حضرت داراي همه مقامات و اختیارات پیامـبـر اسـت و        
مومنان هم او را بخاطر اجراي فرمان خدا و بخاطر علم و   
عصمت و عدالتش که به تأیید خدا و رسول رسیده اسـت،  

اکرام می کنند و بر خودشان مـقـدم     
 .می دارند

مولی نیز با کلمه : معناي کلمه مولی 
والیت هم ریشه است و داراي معنـاي  
پیروي است اما معناي دوستی هم می 

قرآن می گـویـد خـدا مـوالي         . دهد
مومنان است و خدا بهترین موالسـت  
که هر دو معنی را می دهد یـعـنـی      

امـا   مومنان خدا را دوست دارند و از او پیروي می کنـنـد  
موال معناي منفی هم دارد و قرآن از موالهاي بد هم نـام    

بنابراین هر دو کلمه امام و موال معناي کـلـی    . برده است
دارند و براي اینکه معناي دقیق آن را بفهمیم بـه نـحـوه      

 : استفاده شدن آنها در جمله و نحوه بیان آن می پردازیم
پیامبر گرامی در : انتخاب مناسب کلمه توسط پیامبر

براي . غدیر خم کلمه موال را به کار برده اند و نه امام
اینکه معناي دقیق موال را بفهمیم از چند راه می توانیم 
کمک بگیریم؛ یکی اجتماع بزرگ مردم که به دستور 
پیامبر در یک نقطه گرد آمدند و دوم از رفتار مردم و 

در اینجا می . اعتراف هاي مردم بعد از حادثه غدیر
خواهیم به کمک کلمات خود آن حضرت معناي موال را 

منْ کُنْت مولَاه فَعلی  «ایشان قبل از جمله . درك کنیم
 لَاهوآیا من نسبت به شما از خودتان : فرمودند، اینگونه »م

سزاوارتر نیستم؟ مردم، یکصدا گفتند بله اي رسول خدا، 
.تو بر ما از خودمان سزاوارتري در اینجا در حقیقت پیامبر  

با یادآوري قسمتی از آیه ششم سوره احزاب از آنها این  
بنابراین . ْمنینَ منْ أَنْفُسهِموبِالْم  النَّبِی أَولى: اقرار را گرفت   

          

مومنان در همه  مسائل مالی و جانی  و ارتباط با دیگران، 
همیشه مواظب هستند که اگر خواسته پیامبر مخالف خواسته 
شان باشد، فورا نظر پیامبر را بر نظر خود اولویت و ترجیح 

در این جمله  »موال«از اینجا می فهمیم که کلمه . دهند
آن . پیامبر صلی اهللا علیه وآله مفهومی وسیعتر از امام دارد

حضرت قبل از آنکه سخن از مولی به میان بیاورند، اولویت 
بنابراین منظور آن حضرت . خود را بر مومنان یادآوري کردند

از کلمه موال، تنها به معناي آن نیست که علی دوست و یا 
سرپرست شماست؛ بلکه معناي موال از سرپرست و امام 
ظاهري هم فراتر است زیرا در دورانی که 
حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله در 
مکه حضور داشتند هم موالي مومنان 
بودند و بر مومنان اولویت داشتند، 
هرچند که حاکم نبودند و امامت ظاهري 

بنابراین موال، کلمه اي پرمعنا . نداشتند
 لَاهوم نْ کُنْتتر از امام است و عبارت م

منْ کنت امامه «فَعلی مولَاه  پرمعناتر از
است، زیرا اگر امام را به  »فعلی امامه

معناي پیشواي ظاهري و حاکم زمانه معنا کنیم، موال کسی 
است که حتی اگر امکان و اجازه حاکم شدن را به او ندهند، 
باز هم بر دیگران اولویت دارد و تا آن حد در علم و عصمت 

من باشد خواسته ۆپیشروي کرده است که هر کس حقیقتا م
آري، پیامبر موال بود و .او را بر خواسته خودش ترجیح می دهد

علی علیه السالم هم موالست و پیامبر در غدیر به مردم این 
حقیقت را یادآوري کرد و اعالن عمومی فرمود که همه بدانند 
که درست است که علی علیه السالم داراي مقام نبوت نیست 

بسیاري از . اما دقیقا مانند پیامبر بر مردم والیت و اولویت دارد
شیعیان از حدیث غدیر تنها براي اثبات حقانیت خلیفه بودن 
علی علیه السالم و جانشینی آن جناب در حکومت استفاده 
می کنند؛ اما سخن پیامبر در غدیر خم به حدي وسیع است  
که هرگز محدود به خالفت ظاهري نیست و نشان دهنده 

آن  . خالفت حقیقی علی علیه السالم براي رسول خداست
حضرت داراي همه مقامات و اختیارات پیامبر است و مومنان 
هم او را بخاطر اجراي فرمان خدا و بخاطر علم و عصمت و 
عدالتش که به تأیید خدا و رسول رسیده است، اکرام می کنند 

.                          .  و بر خودشان مقدم می دارند

موال کسی است که حتـی  
اگر امکان و اجـازه ي        

شـدن را بـه او          حاکـم 
ندهند، باز هم بر دیگـران  

      اولویت دارد
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