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  معماي  امام وامامت

  اين تحرير دررابطه باكشتار اخيرشيعيان درمراسم عاشوراست
   حقوقدان - اميرفيض 

العاده وعادت مکانيکی مغز سبب ميشود که  وھمين حساسيت فوق ھا به دنبال انبارکردن دانسته ھاست انسانمغز
ولی وقتی مغز انسان رويدادی راناظر بود مغز انسان به بينائی  ،رابدون تامل پذيراشودداستان ھا وروايات  ،شايعات

واگرچيزی  نچه راکه ميبيند ثبت درمغزاوميشودا مسلح ميشود ومانند انسانی که درتاريکی درمقابل خود شمعی رامی بيند
   .نھارا از خود ميراندآباوری درمغز اوتنيده شده باشد بطور طبيعی مغز يا و

اتفاق موضوع کشتار عده زيادی از اکنون ب ی اخذ نتيجه ازاين تحرير ميتواند کمک باشدباعرض اين مقدمه که برا
ياوريم وبرای سھولت امر به تحليل م را درمراسم عزاداری ايام عاشورشيعيان درکشورھای عراق وپاکستان وافغانستان 

   .وردآنرابدست خواھيم آھول مج ،معلومات مشخصاستفاده از نرا بصورت معادله، باآ

  معلومات معادله 

  :معلوم اول اينكه

کشته شده ن وازجمله ھمين کسانی که درفاجعه کشتارزائرين درکشورھای ذکر شده آمذھب تشيع وبالطبع پيروان 
 جد فضيلت ونھا انسان ھای فوق العاده والھی ھستند  وواآامام وھريک از  ١٢عقيده راسخ وبدون ترديد دارندکه تمام اند

   .ن صفات وامتيازاتندآا فاقد که سايربندگان خد ميباشند  دانائی وموقعيت ھای خاصی

عطاکرده   از جمله امتيازات وفضيلتھای ائمه <يکی دانائی علوم ايشان است  بعينه علمی که حق تعالی به حضرت رسول
ن وھرساعت ازدريای المتناھی علم الھی درھرآمده علم ايشان علمی بوده که . ديگروارد شده است که عاست بی تفاوت

 برامام عليه السالم نازل ميشود و که وروح اعظم که از مالئکه ھست درشب قدرکه مالئ. ديگراينبرايشان فائض ميشده
  ن شب مقررومقدراست براوعرض ميکنند ..........آنچه از اموران سال درآبران حضرت سالم ميکند و

  نچه که اتفاق خواھد افتاد .....آشان مردم راخبرميدھند از غيب گوئی  واينکه اي --- 

ن نوشته شده است ونيز آوارد شده است که نامه ای نزدايشان است که نامھای جميع شيعيان اھل بيت تاروزقيامت در --- 
   ....ن نوشته شدهـيشان تاروزقيامت درنامه ای نزد ايشان است که  نام دشمنان ا

ن عمود امام تمام احوال بندگان خدارامی آست که بين امام وحق تعالی  عمودی از نوراست که دروارد شده ا -ستون نور
   .....بيند

ن تحرير بعنوان دراي امام است که درمعادله مطروحه  ١٢مواردی که درباال اشاره شد بخشی از خصوصيات ھريک از (
از خيلی وسيع واعجاب انگيز توصيف کرده است  ،راخيلیخصوصيات امام  تشيع استفاده ميشود وبايد دانست کهمعلوم 

ن بدان معنی است که  امام برای رفتن به شھروياکشوری ھمين که اراده کنند زمين زيرپايشان آجمله طی االرض و
   .ميچرخد ونيازی به مصرف کفش ندارند

  ن سوارتوانند شد وسيروسياحت کنند آکه بر ه است ن بدان معنی است که  حق تعالی ابررامسخرايشان کردـابرنشينی  و
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وبسياری  ان کليه ملل وحيوانات راميداننديچ محدويتی برعلم ايشان نيست و زبن بدان معناست که ھآو - دائره علم  
 که ٨۵وياسنگراول اسفند ماه   ١٩۴کتاب اثبات امامت ائمه طاھرين صفحه خصوصيات  ديگر که عالقمندان ميتوانند به 

      .منقول ازھمان کتاب است رجوع فرمايند

  معلوم دوم 

ن آتاامام کسی را نطلبدن عقيده دارند <آموضعی مھم دارد اين است که تشيع وپيروان  ،معلوم دوم که درحل معادله
 امام را ست که شيعه بايد استغاثه زيارت قبرن اين اآ> تفسيروارده برزيارت قبرامام نميشودو عزاداری شخص موفق به

  .ميطلبد که شيعه عزم سفرکند نوقتآبنمايد اگرامام اجابت کرد 

  اكنون حل معادله 

لتھای انفجاری تکه تکه شده اند  کسانی بوده اند که آکسانی که درفاجعه بغداد وپاکستان وافغانستان بوسيله  -١
 ونھاراطبيده وبا قبول تنگناھای مالی وفروش محصوالت آازامام رخصت خواسته واستغاثه ھا کرده اند تا امام 

  .اند ذخائری که بايد بمصرف زمستانشان برسد راھی زيارت قبرامام شده
نھا زن وکودک وپيرمرد جوان باقلبھائی آامام دقيقا ميدانسته که ميھمانان ( زائرين ) چه کسانی ھستند وبين  -٢

   .مملو از اشتياق زيارت وقبول نذورشان راھی عزاداری ويازيات  شده اند
نھا درحال بمب آودرستون نورميديده که  امام دقيقا ميدانسته که چه کسانی درصدد عمليات انفجاری ھستند -٣

نھا چه خياالتی آدرشب قدر مالئکه به او اطالع داده بوده و ميدانسته که  سازی ھستند و حتی ازيکسال قبل
تصميمی منصرف کند وياھمانطورکه موشکھای عراقی که به  چنيناز  نھاراآ وکامال قادربوده که يا دارند 

امام حسين  ارادرھواگرفته وبه زمين ميگذاشتندن موشکھآخارک شليک ميشد امام دوازدھم بادست مبارکشان 
گھی داشت به دل پليس ميانداخت که قاصدين به جنايت آن بمبھارا خنثی کند ويا چون علم وـھم ميتوانست 
   .رادستگير کنند

نفر از  ٢٠٠ذل نگاه کرد که حدود  ،ولی امام محترم از ظرفيت علمی وقدرت الھی خود ھيچ استفاده نکرد وذل  
  .وکثيری ھم بی دست وپادرخون خود بغلطندنھاراطلبيده بود قطعه قطعه شوند آنانی که خود امام ميھما

  >انسان واقعی است ،کسی که  خود رابه خطرمی اندازد برای نجات يک جانداریمده است <آدرتعريفی از انسانيت 

نفر از پيروان  ٢٠٠، سبب  نجات جان ه التفاتحال اگر امامی که ميتواند براحتی وحتی بدون تحمل خطر، فقط با ذر
  از اين وظيفه وتکليف انسانی خودداری کند به اين امام چه نامی وصفتی اطالق ميشود؟ وشيفتگان وميھمانان خود بشود

   .ن اين استآجواب روشنی دارد و ،اين جوابی است که شيعيان بايد بدھند ولی قرارگرفتن درمعادله

نميتوان صفت انسان  بنابرشاھدی که معادله دارد  رای ائمه قائلند درست وحقيقت باشداگرھمه خصوصياتی که شيعيان ب
حل معادله به اينجا نھا دروغ وريا وصحنه سازی باشد که دقيقا ھمين است الجرم آنھا داد  واگر آمام به اتاچه رسد به 

   ؛ميرسد که

  وفلسفه تشيع هم موهوم ميگردد ،، اصل امامت وامام هم معدوموقتي شرائط ومشخصات امام ،  مفقود بود
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