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 اإلهداء 
 إلى النيب الكريم 

 والقائد العسكري الفذ 
 )ع(وويص موىس بن عمران 
 من التيه  الذي قاد بين إسرائيل للخروج

 : حيث قال تعالى ؛نعم الل عليهماأإلى أحد الرجلني الذي 
نَْعَم ﴿

َ
ُ َعَليِهَما اْدُخلُوا َعَلْيِهُم الَْباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكْم  َقاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخاُفوَن أ اَّللَّ

لُوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  ِ َفَتَوكَّ  ٢٣املائدة: ﴾  َغاِلُبوَن َوَعَلى اَّللَّ
 )ع(إلى السيد يوشع بن نون 

 سيدي هذا املسكني يهديك هذه البضاعة املزجاة 
 وتصدق علينا فأوف لنا الكيل 

 الل يجزي املتصدقني  إن  
 

 تقديم
 کریم  به نبی 

 نظیرمی بی نظاو پیشوای 
 )ع(  بن عمرانموسی  یو وص

 اسرائیل را در خروج از سرگردانی رهبری نمودکسی که بنی 
 فرماید:به یكی از دو مردی که خداوند بر ایشان مّنت نهاد؛ آنجا که می 

بر آنان  دروازه  این  از: گفتند  بود کرده  عطا نعمتشان خدا و داشتند پیشه  پرهیزگاریکه   آنان  از مرد دو﴿
  مؤمنان از  اگر   خدا توکل کنید بر و شد  خواهید پیروز شما درآمدید شهر  بهو چون  ،شوید داخل

 .1)هستید
 )ع(  بن نون به سّید یوشع 

 کند؛ میآقای من! این مسكین، این بضاعت اندک را به تو تقدیم 
 ای ببخش؛ پس بر ما پیمانه را تمام کن و بر ما صدقه

 دهد. دهندگان را پاداش می که خداوند صدقه
 

 

 23مائده:  -1



 

 بسم الل الرحمن الرحیم 
 

 املقدمة 
 شگفتار یپ 

 
َِ َ  ﴿ :والحمد لل الذي قال ا ْكَاَ النَّ

َ
ذال َونَِذيرال َوَلِكنَّ أ ــِ َِ بَشــ ا ةل ِللنَّ

ََّ َكافَّ َِ ِإ ْلَنا ــَ ْرســ
َ
َوَما أ

اِدِقنَي   ۞َيْعَلُموَن   ِخُروَن َعْنهُ   ۞َوَيُقولُوَن َمََت َهَذا الَْوْعُد ِإْن ُكْنُتْم صــَ
ْ
َتأ ُقْل َلُكْم ِميَعاُد َيْوٍم َ َتســْ

 . (٢)﴾ َتْسَتْقِدُمونَ َساَعةل َوَ 
و ما تو را جز براي همه مردم نفرســتادیم تا ﴿ فرماید:ســتایش مخصــوص خداوندی اســت که می

این  ،  گوییداگر راـست می:  گویندو می*   دانندبـشارت دهي و ]از عااب[ بترـساني؛ ولي بیـشتر مردم نمي
کنید و نه  تی از آن تأخیر مینه ســاع،  آن روز که میعاد شــماســت :  بگو؟ * رســدوعده چه وقت فرامی

 .(1)؛﴾افتیدساعتی پیش می

 
ا   ا ميـعادِ اـلذي َ يخل أـلك الحـمد ربـن ــيـفك الـقارع وحجرِ اـلدام  وعـبدِ    ،ن عرفتـن وســ

وعصـمته من الذنوب وبرأته    دينك واصـطفيته بعلمك  ةالذي اسـتخلصـته لنفسـك وارتضـيته لنصـر
وأنعمـ  عليـه ورهرتـه من الرجن ونقيتـه من الـدنن وجعـل     ،من العيوب وأرلعتـه على الييوب

وعلى لسـان من سـبق راعته راعتك ونصـرته نصـرتك وعرفته لعبادِ على لسـان ن يك ا مي 
ــبحـاـنك من  آالتوراة واإلنجـيل والقر  من ا ن ـياء وذكرـته ي ن وـحذرت عـبادِ من اليفـلة وقـل  ســ

 : قائل
ــم الل الرحمن الرحيم   وِل  َوَيْوَم َيعَ ﴿بســ ــُ ســ ْذُت َمَع الرَّ ا َلْيَتيِن اتَّخـَ ِه َيُقوُل يـَ َديـْ اِلُم َعَلى يـَ ضُّ الـظَّ

ِ يالل   ــَ ْذ ُفالنـال َخِليالل    ۞ســ خـِ
تَّ
َ
ا َوْيَلََت َلْيَتيِن َلْم أ اَن    ۞يـَ اَءِني َوكـَ َد ِإْذ جـَ ْكِر بَعـْ لَّيِن َعِن الـذب ــَ َــ

َ
ْد أ َلقـَ

نَْساِن َخُذوَل  ْيَطاُن ِلْْلِ  . (٣)﴾ الشَّ

 

 .30-28سـبأ:  -2
 30تا  28سبا:  -1
 .29-27 :الفرقان -3



   9                                                                                                                                             سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

ت ای پروردگار ما که به ما وعدت تخّل    تایشسـ  یر برنده مخصـوص توـس مـش ن  ناپایرت، ـش ات، ـس
ــتی و با علمت او را  ات، بنده کوبنده  ــی گش ای را که خود خالص گردانیدی و برای یاری دینت از او راض

ــتی و از عـیب  ــونش داشـ ـگاهش  ـها ـبه دور نـگه  انتـخاب نمودی و از گـناـهان مصـ ــتی و بر  ـیب آ داشـ
ــاـندی؛ بـنده  ،مودین ـــناسـ آلودگی  از    و  گردانـیدیـطاهرش ای ـکه بر او مـنت نـهادی، از پلـیدی  ـبه ـما شـ

اش را ـیاری خودت قرار دادی و او را ـبا بـیان  ـپاکش گردانـیدی، اـطاـعت از او را اـطاـعت از خودت و ـیاری
جیل و قرآن بیان  به بندگانت ـشناـساندی؛ او را در تورات، ان  )ع(اتو انبیای گاـشته )ص(  اترـسو  اّمی

ــدن از او  ــتی؛ ـپاک و منّزهی! فرمودی:   بر ـحارنمودی و بـندـگاـنت را از ـ اـفل شـ  ـکافر ـکه  روزی﴿داشـ
ـــتان ــو   ـکاشیا:  بگوـید و بگزد  دـندان  ـبه را خود  دسـ   !من   بر  وای*  راهی برگزـیده بودم ،ـبه همراه رسـ

به سراغ    [یاد حق]گمراه ساخت بعد از آنكه    [حق]او مرا از یادآوري*    گرفتمنمی دوست  را فالنی  کاش
 .(1)؛﴾انسان بوده است  تو شیطان همیشه خوارکنند * من آمده بود!

 
وي هذه ا وراق    .وقليل من كثذ مما يختلج ي نفوَ املؤمنني ،ي هذه ا وراق غيض من فيض

َـر وكثذ للمسـتقبل ء  يش ة إلهية  ه ـسن  ن  إثم   ،وي املايض عرب َ تنكر  ،من املايض ويشء من الحا
 .َ تتيذ  

ــته ــت که  از  ی  ناچیز  ، اندکی از فراوان وهااین نوش ــیاری اس ها  در آن  .گارددر وجود مؤمنان میبس
پندهایی    ،مقدار زیادی از آینده وجود دارد. در گاـشته  مقدار ناچیزی از گاـشته، مقدار ناچیزی از حا  و

 تغییرناپایر است. الهی که ت سنّ  ؛ناپایر وجود داردانكار
 

ة  ذ  كان قبلكم حذو النعل بالنعل والق  والذي نفيســ بيده لنبكس ســنن من) :قال الخاتم 
 .(4) ة بين إسرائيل(تخطئون رريقهم وَ يخطئكم سن  ة حَت َ بالقذ  

ــم به  )فرماید:  می )ص(  خاتم انبیا ــت آنكه  قس ــت اوس ــّنت   یرو دنباله، جانم در دس پیش از های  س
ــوـید و ـها ـجدا نمیاز راه و روش آن  ؛ـبدون هی  انحرافی  ـقدم وـبهـقدم؛ خود خواهـید بود ت شـ ــنـّ ـهای  سـ

 .(2)؛(گرددنمیشما جدا  نیز ازاسرائیل بنی
 

 

 29تا  27فرقان:  -1
ــي: -4 ــیر العیاشـ ــند: ج.  303ص 1ج  تفسـ ــننه  ،340ص5  ورواه أحمد في المسـ   216ص 7والهیثمي في مجمع الزوائد: ج  ،322ص 3ج  :والترماي في سـ

 باختالف في األلفاظ مع وحدة المضمون.
با مقداری اختالف  216، ص 7هیثمی در مجمع الزوائد: ج   ؛322، ص  3ـسنن ترمای: ج   ؛340، ص 5؛ مـسند احمد: ج  303، ص 1تفـسیر عیاـشی: ج   -2

 الفاظ ولی با مضمون یكسان.در 
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، وي ـهذه ا وراق  ة دخـل  فـيه وَ تزال فـيهمـنه وأمـ   ة دخـل  ي التـيه وخرـج وي ـهذه ا وراق أمـ   
 .إشارة إلى رريق الخروج من التيه

ملتی  همچنین    و  ندنجات یافتآن  از   ووارد ـشدند   یـسرگرداندر ها داـستان ملتی اـست که  این نوـشته
ای به راه نجات  اشـاره   ،هادر این نوشـته در آن قرار دارند؛همچنان   ووارد شـدند   یسـرگرداندر که  دیگر 

 وجود دارد.
 

كل مســـتضـــع   صـــرخة  كتبها لتكون  أارتأي  أنا املســـكني قليل العمل كثذ الزلل أن  
ة على الخلق أجمعني مهدي هذه ـــة من سيد املستضعفني الحجـــولتكون صرخ  ،بوجه الطواغي 

ة على كل متخاذل عن نصرته  ـولتكون حج  ،كل مؤمن ومؤمنة يستنصرهم بهاإلى   )ع(ة  ـا م 
  بعد قيامه.اليوم قبل قيامه وغدال  )ع(

ســوی  آورم تا فریاد تمام مســتضــعفان به، به نگارش درمیلغزشپرعمل و من، بندت مســكین کم
ـسوی هر زن  به  ،)ع(  یدادگران باـشد؛ تا ندای ـسرور مـستـضعفین، حجت بر تمام خلق، مهدی این امت ب

اش باشــد؛ چه  گردانان از یارییرو ها را به این وســیله یاری نماید و حجتی بر و مرد مؤمنی باشــد تا آن
 . )ع( امروز قبل از قیامش یا فردا پس از قیام ایشان

 
ة من حججــه ي عرصـــــات يوم  ني أرجو من الل العزيز الرحيم الكريم أن يجعلهــا حجــإثم  
 .القيامة

ذي خلقين فهو يهـديين ــالحني وَ تخزني  ألحقينربي    ،والحمـد لل اـل الصـــ يوم يبعثون يوم َ    ـب
  من أتى الل بقلب سليم. ينفع مال و َ بنون إَ  

خویش در صـحرای محشـر قرار   هایخواسـتارم تا آن را حجتی از حجت عزیز رحیم کریم  از خداوند  
  وملحق فرما  صـالحین   بهرا  ن  م  !. خداوندافرمود  اس هدایتمسـ   ،سـاا  خداوندی که مرا آفرید  دهد.

با قلبی  مگر کسـی که  ،سـودی ندارد  ، هی فرزند وما   روزی که   ؛فكنده مسـازاسـر شـدن  برانگیختهروز  
 به درگاه خداوند بیاید. لیمس
 

 ...  قلب صاحب الزمان عينربي وتقبل مين هذا العمل القليل وارِض 
 را از من راضی بگردان. الزمانمن باایر و د  صاحب را از ناچیز  ۀاین تحف ا!خداوند

 



                                                                                                                                              سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 
11   

     

 

َـه يا بقية ا ن ياء وا وصـياء أيها املظلوم امليصـوب  موَي يا صـاحب الزمان ، يا حجة الل ي أر
ق الحق يا أيها العزيز مســنا وأهلنا الضــر وجئنا ببضــ  ن  إعلينا  اعة مزجاه فأوف لنا الكيل وتصــد 

 … الل يجزي املتصدقني
ای مظلومی ،  یا، ای وارث پیامبران و اوصشای حجت خدا بر زمین!  الزمانصاحب موالی من، ای  

یبت   ت، ای عزیز! مـص ب ـشده اـس ه  ما افتاد وبیت  و اهلبه جان ما که حقش  ـص نزد    ،ای ناچیزبا توـش
جر و ثواب  ا  گان رادهند بر ما تصـدقی فرما که خداوند صـدقهپیمانه را بر ما تمام کن و پس   ؛شـما آمدیم

 ...فرمایدعطا می
 

 ا املحيي الشريـعةهأي .....مات التصرب ي انتظارِ 
 غذ أحشاء جزوعة ......فانهض فما أبقى التحمل 

   لواصلها القطيعةوشك ..قد مزق  ثوب ا ىس 
 ةـقلوب شيعتك الوجيع.... فالسي  آن به شفاء 

 الصريعة النفن هذه ....نهم لين ينعش فسواه م 
 فمَت تعـود به قطيـعة .....رال  حبال عواتق 

 فيعةرال هدم  قواعده .....لقعود ودينكم كم ذا ا
 عى فروعـهوأصوله تن .....ه ـتنعى الفروع أصول
 نيـعةه املـحرمت ح اليوم....   اأبفيه تحـكم من 

 هغالي  ما ساوى رجيعـ ...ة قدره ـو بقيممن ل
 ةـمطيع ا رواح مذعنة ... له ضبعشبا  فاشحذ
 ةـن ثقل  سريعإو ...لدعـوته   ها خفإن يدع

 ةـبكربالء ي خذ شيع ....تيل وارلب به بدم الق
 ةـلوقعة الط  الفظيع .....اذا يهيجك إن صربت م 

 ةـجيعبأمض من تلك الف .....ة ـفجيع تجيءأترى 
 خيل العدى رحن  َلوعه..حيث الحسني على الاى

 شريعـةنب الـإلى ج امٍ ظ .....ية ـته آل أم ـقتل
 ب فارلب رَيعـهمخض .... ه بدم الوريدـورَيع

 ةـاملنيع ـحمية الدينب ....في ـذة الل اهتـغيا 
 ةـلطلى ذوي البيي التليع ...ىب انتقامك جردي ظو
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 ةـهذه ا رض الوسيع ... ألـتمد الل نوـودعي ج

 .(5) والرَيعةل حرب آل ...ستأصلي حَت الرَيع او
 

 شریعت  تاکنندیآنكه در انتظار تو صبور بود هالک شد، ای اح
 پس به پا خیز که تحملی نمانده است، جز مقدار بسیار اندکی

 کندزخم کهنه سرباز کرد و از جدایی وصل شكایت می
 های شیعیان دردمندتآور است برای قلب اکنون، شمشیر شفاهم

ده   ریگنیزمیابد، این نفس  اند، بهبود نمیهمه یكسـان ده   ـش د، کی جدا ـش بندهای بردگی بسـیار ـش
 ؟گرددیبازمبه آن 

 های بلندشان ویران شدچه بسیار استواران بر دین شما که پایه
 است  از فروع آن، اصو  و از اصولش، فروع را برگرفته

 کندی خود حكم میحرمت گرانش را درید، امروز در آن به رأ کهآن
 بهای آن و مخاطب سخن آن است ی کسی که همجابه

 فرمانت بهگوشپس شمشیر برنده را برکش، برای ارواح 
 شتابند حتی اگر سنگین باشندمی بارسبککه اگر دعوتشان کند، 

 با خون خود، بودِن در کربال با بهترین شیعیانت را طالبم
 ،آوردیدرمی، چه چیزی به تالطمت صبر کناگر 

 از رویداد هولناک کنارت رود
 آیدای میتر بعد از فاجعهای دردناک بینی که فاجعهآیا نمی

 هایش را آسیاب کردندهای دشمنان، دنده که حسین بر خاک افتاد و اسب 
کردند، رنگین شـد آنگه   کنار رودخانه او را با خون ورید سـیراب  لب تشـنهآ  امیه او را شـهید کردند، 

 که برای شیرخوارش طلب نمود
 ای  یرت خدا، بدرخش، با تعصب برای دین استوار

 کشی است کسی که خواستار گردن کشید برای قوچ انتقام تو شمشیر
 این زمین وسیع، دعوت شدند پر کردنلشكر خدا برای 

 (1).با شیرخوارگان را تا از بیخ برکند حتی کودکان آ  جن 

 

 .37ص 1ج أبیات من قصیدة مشهورة لشاعر أهل البیت السید حیدر الحلي رحمه الله، راجع دیوانه: -5
 رجوع نمایید. 37ص ، 1. به دیوان او، جلد بیت سید حیدر حلی ابیاتی از قصیدت مشهور شاعر اهل -1
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 ر أحشاء جزوعهیفانهض فما أبقی التحمل   /عهیمات التصبر فی انتظارک أیها المحی الشر 
 عتک الوجیعهین به شفاء قلوب شآ  یفالس /عهیقد مزقت ثوب األسی و شكت لواصلها القط

 طالت حبا  عواتق فمتی تعود به قطیع /فسواه منهم لیس ینعش هاه النفس الصریعه
 اصوله تنعی فروعه تنعی الفروع أصوله و /کم ذا القعود ودینكم هدمت قواعده الرفیعه

 من لو بقیمة قدره  الیت ما ساوی رجیعه /فیه تحكــم من أباح الیوم حرمته المنیعـه
 أن یدعوها خفة لدعوته وان ثقلت سریعه /فاشحا شبا  ضب له األرواح ماعنة مطیعه
 ماذا یهیجک إن صبرت لوقعة الط  الفظیعه /واطلب به بدم القتیل بكربالء فی خیر شیعه

 الحسین علی الثری خیل العدی طحنت ضلوعه /تجئ فجیعة بأمض من تلک الفجیعه حیثأتری  
 رضیعه بدم الورید مخضب فاطلب رضیعه و /قتلته آ  أمیة ضام إلی جنب الشریعــه
 وضبی انتقامک جردی لطلی ذوی البغی التلیعه / یرة الله اهتفی بحمیة الدین المنیعــه

 عهیاستأصلی حتی الرضیع آل  حرب والرض و /لوسیعهودعی جنود الله علی هاه األرض ا



 

 
 

 الل الرحمن الرحیم بسم 
ِ ربب الْعامَلِیِن، ِاِح، فاِلِق  اَلَْحْمُد َّلِل  ِر الرب خ  ــَ اِن  ماِلِک امْلُْلِک، ُمْجِري الُْفْلِک، ُمسـ  ِ باِح، َد ــْ اإلصـ

 .الْدِِن، ربَّ الْعامَلِینِ 
  تکنند تایش مخـصوص خداوند، پروردگار جهانیان اـست؛ کـسی که مالک ـسلطنت، روانحمد و سـ 

ـسّخر فرمای روز جزا و پروردگار جهانیان  ـصب،، حكم  تـساید تبادها، ـشكافند تکنندکـشتی )وجود(، مس
 است.
 

اَرها، َو َتُموُج     ْرُض َو َعم 
َ
َانَها، َو َتْرِجُ  ا  ماُء َو ســـُ ــَّ َیِتِه َتْرَعُد السـ ــْ ِ الَِّذي ِمْن َخشـ اَلَْحْمُد َّلِل 

ْسَبُح ِي َغَمراِتها َِ  الِْبحاُر َو َمْن 
 رند و زمین و آـسمان و ـساکنانش میـساا  مخـصوص خدایی اـست که از تر  و خـشیت او،  .

 زنند.موج می ،ور است در اعماقش  وطه چهلرزند و دریاها و هر آنگانش مید آبادکنن

 
َمُن َمْن َرِ َبـها َو 

ْ
أ ـَِ ة ِي اللَُجِج الْـياِمَرة،  ـَِ ِک الْجـاِر د، اَلُْفلـْ د و آِل ُمَحـم  لب َعلَ ُمَحـم  اللُهمَّ صـــــَ

ْيِرُق َمْن  ِزم َلُهم َِحقَِ ُر َعْنُهْم زاِهق، َو الال  خ 
َ
ُم َلهم ماِرق، َو امْلَُتأ  .َترَ ها، امَْلَُتقد 

ــتی روان در اقـیانو  ــت؛ کشـ ـکه بر آن  ـهای ررف؛ هرـبار ـخداـیا! بر محـمد و آ  محـمد درود فرسـ
دین خارج  ها پیش افتد، ازکه از آنکه آن را رها کند  رق شــود. کســیســوار شــود، ایمنی یابد و هر

 شودمیها، ملحق ها عقب بماند، نابود است؛ و همراه با آنکه از آناست و کسی

 
 
 
 
 
 
 



 

 تيه بين إسرائيل 
 َ  رائیل اس سرگردانَ بن

 
هارون عليهما  وتاه بنو إســــرائيل ي ســــيناء أربعني ســــنة بعد خروجهم من مصــــر مع موىس 

مر اإللهي بدخول ا رض وعلى ا  )ع(كان عقوبة لهم لتمردهم على موىس وهذا التيه  الســـالم،  
يت ترسـخ  ي نفوسـهم  من املفاسـد ال، كما كان إلصـالحهم وتخليصـهم  (املقدسـة )فلسـطني

 : تعالىآن، قال وقد جاء ذكر التيه ي القر ،زبه عليهم ي مصرنتيجة لتسلط فرعون وح

اَء َوَجَعَلُكْم  ﴿ نِْ يـَ
َ
َل ِفيُكْم أ ِ َعَلْيُكْم ِإْذ َجعـَ َة اَّللَّ ا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعـمَ ِه يـَ اَل ُموىَس ِلَقْوـمِ َوِإْذ قـَ

امَلِنَي   عـَ
دال ِمَن الْ ـحَ

َ
ا َلْم ُيْؤِت أ اُكْم مـَ ُ   ۞ُملُوكـال َوآتـَ َة الَّيِت َكتـََب اَّللَّ ســـــَ دَّ ْرَض امْلُقـَ

َ
ا َقْوِم اْدُخلُوا اْ  يـَ

ِريَن   ــِ اســ ْدبـَاِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا خـَ
َ
وا َعَلى أ دُّ اِريَن َوِإنَّا    ۞َلُكْم َوَ َتْرتـَ ا َقْوـمال َجبَـّ ا ُموىَس ِإنَّ ِفيـهَ الُوا يـَ قـَ

ِإْن َيخْ  ا فـَ ا َحَتَّ َيْخُرُجوا ِمْنـهَ ْدُخَلـهَ ا َداِخلُوَن  َلْن نـَ ِإنَـّ ا فـَ اُفوَن    ۞ُرُجوا ِمْنـهَ ِذيَن َيـخَ اَل َرُجالِن ِمَن الَـّ قـَ
َفَتوَ   ِ َوَعَلى اَّللَّ اِلُبوَن  ِإنَُّكْم غــَ ــَ ف َدَخْلُتُموُه  ِإَذا  ــَ ف اَب  ــَ الْب َعَلْيِهُم  اْدُخلُوا  ا  َعَليِهمــَ  ُ نَْعَم اَّللَّ

َ
ِإْن أ لُوا  كَّ

ا ُموىَس   ۞ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي   الُوا يـَ ا قـَ اِتال ِإنَـّ َ  َوَربُـَّك َفـقَ نـْ
َ
ْب أ اْذـهَ ا فـَ ا َداُموا ِفيـهَ دال ـمَ بـَ

َ
ا أ ْدُخَلـهَ ا َلْن نـَ  ِإنَـّ

ِقنَي   ۞َهاُهَنا َقاِعُدوَن   ِخي َفاْفُرْق بَيَْنَنا َوبَنْيَ الَْقْوِم الَْفاســِ
َ
ََّ نَْفيســِ َوأ ْمِلُك ِإ

َ
َقاَل  ۞َقاَل َربب ِإنبي َ أ

َمة   ََ َعَلى الَْقْوِم الَْفاِسِقنيَ َفِإنََّها ُمَحرَّ ْرِض َفال َتأْ
َ
ْربَِعنَي َسَنةل َيِتيُهوَن ِي اْ 

َ
 . (1)﴾  َعَلْيِهْم أ

خارج ـشدند،   )علیهما الـسالم(  هارون ازآنكه از مـصر به همراه حـضرت موـسی واـسرائیل پسبنی
ها از حضرت چی آنچهل ـسا  در ـصحرای ـسینا گم و ـسرگردان شدند و این سرگردانی، نتیجۀ سرپی

طور برای اصــالح و و فرمان الهی در ورود به ســرزمین مقد  )فلســطین( بود و همین  )ع(  موســی
هایی که در اثر ـسلطۀ فرعون و حزبش در مـصر، در وجودـشان رـسود پیدا ـشدنـشان از مفـسده خالص

 فرماید:کرده بود. داستان سرگردانی در قرآن کریم ذکر شده است. خداوند متعا  می
 اســت   داشــته ارزانی  شــما بر  خدا  که را  نعمتی،  من قوم  ای:  گفت  خود قوم  به  موســی  کهآنگاه  و﴿

ـــما  مـیان  از ـکه کنـید  ـیاد ــاـهانی و  پـیامبران  شـ ـــما ـبه  و  آورد  ـپدـید ـپادشـ  ـبه  ـکه  کرد عـناـیت   چیزـهایی  شـ
 مقرر   برایتان خدا  که  مقدســـی  ســـرزمین  به،  من قوم  * ای  اســـت  نكرده   عنایت   جهانیان از  یکی ه

 آنجا در،  موســی  ای:  گفتند*   گردیدیبازم  دیده یانز   که  مگردید باز پس  و  شــوید  داخل اســت  کرده 
 ـسرزمین  آن از  آنان  اگر ـشوند؛  بیرون  جباران  آنکه آنگاه تا    درنیاییم ـسرزمین  آن  به  ما .جبارند مردمی
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 عطا  نعمتشـان  خدا و  داشـتند  پیشـه  پرهیزگاری  که  آنان از مرد دو*    شـویم  داخل  به آن،  شـوند  بیرون
 بر و ـشد  خواهید چون به آن داخل ـشوید، پیروز  ـشویدکه  داخل  آنان  بر  دروازه   این از:  گفتند  بود، کرده 
 به آن  هرگز  آنجایند  در  جباران  کهیوقت  تا  موسی!  ای:  گفتند*   هستید  مؤمنان  از  اگر  کنید  توکل  خدا

 ای:  گفت  *  کنید  نبرد  هاآن  با و  بروید پروردگارت و  تو،  نـشینیممی  اینجا ما  .ـشد  نخواهیم  داخل ـشهر
اـلک  تنـها  من  !من  پروردـگار ــتم  برادرم  و  خویش  نفس  ـم ان  ،هسـ افرـمان  مردم  این  و  من  مـی  ـجدایی  ـن

  ،بیابان   آن در و  شــد حرام  برایشــان  ســا   چهل مدت  به  ســرزمین  آن  به  ورود:  گفت   خداوند*   بینداز
 .(1)؛﴾مباش بر این قوم فاسق، اندوهگین پس ماند؛ خواهند سرگردان

 
وأول من اـستورن مصـر منهم هو يوـس  ابن   ،مصـرلتيه كان بنو إـسرائيل يعيـشون ي قبل ا

وزيرال باإلجبار  حد الفراعنة    خوته إلى مصـر عندما كانإيعقوب عليهما السـالم ثم دعا أبويه و
وبنيه   )ع(اهيم  برإبن نتقل إسرائيل أو نيب الل يعقوب بن اسحق ومنذ ذاِ الحني ا ،بي  املالعلى  

 .ينة واَستقرار إلى مصر وحياة املد -بعض املوايش حيث كانوا يرعون  - من حياة البادية
رائیل  بنی رگردان  آنكه از  پیشاـس وند،  ـس ر زندگی می  ـش ی از بنی  .کردنددر مـص رائیلاولین کـس   اـس

ــر  در  که ــاکن  مص ــد  س ــرت  ش ــ  حض ــر  یوس ــالم(  یعقوب پس و   اجبارازآنكه بهپس  ؛بود  )علیهما الس
ــر  ۀفرمان یكی از فراعنبرخالف میلش به ــد از پدر وداری )بیت وزیر خزانه ،مصـ برادرانش   الما ( شـ

بن  پیامبر خدا حـضرت یعقوب همان  از آن زمان به بعد اـسرائیل یا    .مكان کنندخواـست تا به مـصر نقل
تی چهارپایان مشـغو  یرع که به چوپانی و  ینشـینصـحرازندگی و فرزندانش،    )ع(  ابراهیمبن  اسـحاق

 .نمودندمكان زندگی شهرنشینی نقل به مصر و و ندرها کردرا  دبودن
 

ــتمر بعد ذلك ذرية نيب الل يعقوب   ــواسـ ــون ي مصـ ر ويدعون إلى التوحيد ودين الحق  يعيشـ
، وكا  آخر  ال حينال وسر   حينال   ما كان  هذه الدعوة علنال ورب  ،وترِ عبادة ا صنام وتأليه الفرعون

 .د بين إسرائيل ي مصرعد
مردم را به   وســاکن شــدند  در مصــر    )ع(  از آن زمان به بعد نوادگان پیامبر خدا حضــرت یعقوب

گاهی   ؛انگاری فرعون دعوت کردند خدا  ها وگردانی از پرســتش بت یپرســتی و رو آیین حق  توحید و
ــورت عبهاین دعوت   ــد و  انجام میگاهی پنهانی  و  نی  لص ــرائیلروز بر تعداد بنیروزبهش ــر در  اس  مص

 .شدمی افزوده 
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هاب  هؤَء الظلمة ذام الجور من الفراعنة فخيشــ والدعوة إلى الحق تصــطدم بمصــالح حك  
شـــد أنواع أولذلك مارســـوا   ؛ملكهم وانتقال امللك الدنيوي إلى ا ن ياء العظام من بين إســـرائيل
أبناءهم ومنعوهم من ممارسـة  البطش واإلرهاب مع بين إسـرائيل فأذلوهم واسـتضـعفوهم وقتلوا  

ــعائر الل ــريني وبين  ، وحاولوا بكـل رريق رمن تـعاليم دعباداتهم وشــ ين التوحيد وجرب املصــ
ــرِ والكفر ـبالل وـبديـنه وإـراـعة الفرعون وكـل ـما ـيأمرهم ـبه ــرائـيل على الشــ من عـبادة    إســ

، ولوَ عقيدة اَنتظار اليت كان  موجودة عند بين إسـرائيل اليت  املؤمنني  التماثيل والصـور وقتل
ــارة ا ن ياء   ــهم بشـ ــ على فرعون وهامان   أوجدتها ي نفوسـ بالخل  املنتظر الذي ســـيقلـ

ا ا ا بقي فيهم مؤمن ومـل ــ  كـا جتمعوا حول ـهذا املنـقذ عـندـما جـاء،  وجنودهم مـل ن  ولكن لألســ
هذا    ن  أولم يدركوا   ،من ظلم راغوت فحســـبتماع مســـتضـــعفني حول قائد ســـيخلصـــهم  اج

ت  د دين التوحيد وتعاليمه اليت كاد القائد هو نيب عظيم أرسـل لككيهم ويطهر نفوسـهم ويعي
  .تندرَ

فكر از دســـت  وحّكام جور ایجاد نمود منافع  هایی با  اصـــطكاک رفته پرســـتی رفتهدعوت به حق
در   ،اسـرائیلالشـأن بنیامبران عظیمیها به دسـت پآنحكومت دنیوی  افتادن  شـان و  سـلطنت دادن  

ها و تهدیدها را بر شـــدیدترین انواع شـــكنجهها  آن  رو،؛ ازاینها تخم رعب وحشـــت کاشـــت د  آن
از شــان را کشــتند و فرزندان،  به اســتضــعاف کشــیدند، ها را خوار کردندآن ؛اســرائیل آ از کردندبنی

عائر الهی ممانعت کردندان یل  .جام عبادات و ـش عی  ممكن   ۀبه هر وـس تعالیم آئین توحید نمودند که  ـس
 اطاعت از فرعون و آئینش و  و کفر به خداوند و  ک شــر را به  اســرائیل  بنی  و مصــریان ورا از بین ببرند  

اگر باور . مجبور سـازندها و کشـتار مؤمنان،  ها، عكساز پرسـتش مجسـمه ،نمودن امر میه آآنچه ب
ــرائـیلـکه پـیامبران نوـید آن را در د  بنی ،انتـظار ـــته  اسـ بر   منتظر خواـهد آـمد و  ۀـکه خلیفـ  بودـند ـکاشـ

ــرـبازانش چیره  ــود، در مـیان بنیمی  فرعون و ـهاـمان و سـ ــرائـیلشـ هی  فرد مؤمنی ـباقی   نبود،  اسـ
ها از این منجی تنها اما متأســفانه پشــتیبانی آن کردند؛و هرگز گرد این منجی، اجتماع نمی  ماندنمی

داشتند را  طا وت  ظلم  ای که از او انتظار نجات از  در حد گردآمدن گروهی مستضع  به دور فرمانده 
بار دیگر  ها راتا آن  ه بودالشـأن اسـت که فرسـتاده شـدعظیم  یپیامبر   ، افل از اینكه این منجی  ؛بود

که در آســـتانۀ  آن را   یمپرســـتی و تعالتوحید و یگانه  ینو دنماید  هایشـــان را تطهیر نفس وکند  تزکیه  
 بار دیگر بگستراند.شدن بود، پوسیده 

 
رـسل موىس 

ُ
ولكن فرعون وهامان وجنودهما املنبفني ي بين إـسرائيل    ،ناتباآليات والبي   )ع(وأ

َولَقَْد ﴿ :قال تعالى،  )ع(كل من آمن ملوىس   وإيذاء  وا واســــتمروا ي غيهمأمثال قارون اســــتكرب
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آيتُم   ُو َْْن ُم  ب آيات نيََ  َوسَو وسََ ُو   ََْْ َََّاا    ۞أَْرسََ ر   ِي وَم فَقَ لووا سََ  َُ َم َوقَ رو ُا  َج َءهوْم   ۞  إيلَب فيْرَعْوَم َوَه  فََْ

ََ في  ََْتدو اْل   َُ تووا َيسََ َءهوْم َو ِْ نَ عَهو َواسَْ َُ َووا  َُ تَم آ ووا أَْآََ َء الاَّي ََ  قَ لووا اْقنْو َْدي ْم عي ُي ي  ق  َِ ل ُ آي ْل تَم إيَّلا فيي ضََ  ۞ ري

ُو أَمْ   ََ ب َوْلتَْدُو َرآاهو إيَ يي أَ وسََ ُو وَيي أَْقنوْ   َر فيي اْْلَْرضي اْلفَسََ دَ   َوقَ َ  فيْرَعْومو ََّرو َوْم أَْو أَْم توْظهي تََ َ  دي  توآَد ي
َس  ي   ۞ ِي مو آيتَْومي اْل ُي ََآ يُر َّل توْؤ نَ ُو َو  ي  ْم  ُي َوْم  وَسب إيَ يي عوَّْتو آيَرآ يي َوَرآ ي ُو  .(1)﴾َوقَ َ  

ــی ــرت موس ــانهو همراه با آیات    )ع(  حض ــد  یهانش ــتاده ش ــن فرس اما فرعون و هامان و  ؛روش
ــرـبازان توانمـند ــرائـیل،از بنی شسـ آزار   اذـیت و  وگمراه نمودن    بر  و  دورزـیدنـ   تكّبر  ـقارون هـمانـند  اسـ

 آیات  با  را  موســی ما) ﴿فرماید:میمتعا   ادامه دادند. خداوند    )ع( حضــرت موســیگان به  آورندایمان
گو دروغ  جادوگری  او  که  گفتند  .قارون و  هامان  و  فرعون  ســویبه*   فرســتادیم آشــكار حجتی  و خود

اند آورده   ایمان او  بهکه    کـسانی  پـسران:  گفتند،  داـشت   عرـضه  هاآن بر  ما جانب   از را حق  چون*  اـست 
: گفت   فرعون* نباـشد    تباهی  طریق  در  جز  کافران  ـسازیحیله  و ؛بگاارید زنده  را  زنانـشان  و بكـشید را
ــی  گااریدب ــم را  موس ــممی  بطلبد.  یاری به  را خود  خدای  او  و بكش ــازد یا  دگرگون را  دینتان  ترس  در س

ــاد  زمین ــی*   برانگیزد فس ــما پروردگار و خود پروردگار  به  من:  گفت   موس روز  به که  متكبری  هر از  ش
 .(1)؛﴾برممی پناه ، ندارد باور حساب

 
ــعــةأوبعــد هــذه املرحلــة كــان َبــد من الهجرة ي    وبنو    )ع(وخرج موىس    ،رض الل الواســ

م يرق له أن يرى هؤَء املسـتضـعفني  ، لكن فرعون لإسـرائيل من مصـر مهاجرين ي سـ يل الل
ــه فتبعهم هو ووخـا  أحرارال  ــتـه وبطشـــ وكـان ذلـك املوق  واَمتحـان    ،جنودهرجني عن قبضــ

ــرائـيل   ا إجيش فرعون فخـافوا وـقالوا  أـمامهم البحر وخلفهم ـبدأ ينباءى  العظيم، وق  بنو إســ ـن
  الذي قادهم إلى هذا املكان هو نيب عظيم مرســل من الل ســبحانه  ملدركون ولم يلتفتوا إلى أن  

تمي ﴿ :بقولهإنهم مهاجرون إلى الل  )ع(فنبههم  َي َرآ يي َستَْهدي عي َُ  .(٢)﴾ََلا إيما 
دازاین  ه،  بـع اور ـخدا نبود  درای جز هجرت  ـچاره مرحـل ــی  .زمین پهـن ــرت موسـ ه  )ع(  حضـ اتـفاق  ـب

ــرائیلبنی ــر  خود  هجرت  اسـ گروه   اینتوانســـت  فرعون نمیولی   ؛آ از کردند  وندخدادر راه را  از مصـ
. زمان ها را دنبا  نمودقدرت خود ببیند؛ پس با سـربازانش آن وقبضـه  از  خارج   آزاد و را  مسـتضـع 

ید.  امتحان بزرگ الهی   رائیل  رود نیل راه بر بنیفرا رـس تهاـس كریانیاهیسـ  قفاو از    بود  بـس فرعون    لـش
ها را به کسـی که آناز یاد برده بودند که  اند و  ترسـیدند و پنداشـتند که گرفتار شـده ها  آن ؛نمایان شـد

حـضرت ارـسا  ـشده بود. خداوند ـسبحان  که از جانب  پیامبر بزرگواری اـست دایت کرده، این مكان ه
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 :گفت ﴿نمایند:  ســـوی خدا هجرت میبهها  آنکه  نمود ها گوشـــزد  به آنبا این عبارت    )ع(  موســـی
 .(1)؛﴾مرا راهنمایی خواهد کرد با من است وپروردگار من  !هرگز

 
وَ يملك   البحر عبد من عباد الل  ن  البحر فانشق له البحر؛  فأوحى الل له أن يضرب بعصاه  

  ال وَ يمـلك البحر أن يق  ـعائـق  ،أـمام ـهذا العـبد املخلا واملتوكـل على الل ال البحر أن يق  ـعائـق
ـــيل الـجارف من   موىس   ن   ؛ )ع(إـمام موىس    ال وَ يمـلك البحر أن يق  ـعائـقيـمان،  إلاأـمام ـهذا الســ

ــان وكل يش ــ  ءإنسـ ــان الذي هو أوسـ على معرفة   ةع املخلوقات قدر ي ا رض خلق لخدمة اإلنسـ
ر منها ن من الحجارة ملا يتفج  إو  ،جهل وأقىســ من الحجرأ، لكنه إذا أراع الشــيطان كان الل

 . إن منها ملا يهبط من خشية اللو ،ا نهار 
ــای ــددرـیا برایش   ـند؛ـبه درـیا بزرا    شـخداوـند ـبه او وحی فرمود ـکه عصـ درـیا    ؛ چراـکهـبه دو نیم شـ

ــت و  بـنده  ــد راه این بـندای از بـندـگان ـخداوـند اسـ ــت، مخلص ـکه تـمام توکلش بر    تهرگز سـ ـخداسـ
آب دریا هرگز ســد راه حضــرت  .شــود. آب دریا هرگز ســد راه این موج عظیم ایمان نخواهد شــدنمی

اناـست  زیرا او یک انـسان اـست و هر آنچه در زمین    ،ـشودنمی  )ع(  موـسی که اـست    یدر خدمت انـس
 ،دیاما اگر به اطاعت از شـیطان درآ باشـد؛میشـناخت خداوند   معرفت وبرای  مخلوقات   ِن توانمندتری

خت نادان ن   تر و ـس ودمیخارا  تر از ـس ن چه ؛ـش خت بسـا از د  ـس د و از ، چشـمههای ـس ها بجوـش
 درافتند. خشوعتر  خداوند به 

 
ولكن قلوبهم كـانـ   ،  )ع(وكـانـ  هـذه املعجزة آخر آيـة رآهـا فرعون وجنوده من موىس  

ــ من الحـجارة ــهم مليـئ  ،أقىســ   ال ة عـناد فلم يقفوا مبهوتني ـبل ســــاروا بني جبلني من امـلاء ونفوســ
 . فاغرقوا فبعدال لهم ال وتكرب

انه این آخرین معجزه و ربازانش از    ای بود که فرعون ونـش ها  اما آن  دیدند؛  )ع( حـضرت موـسیـس
آب با  میان دو کوهِ   ؛ای درن  نكردند تا اندیشـه کنندلحظه  بود.تر هایشـان از سـن  هم سـخت د 
 .شدندو هالک و  رق  به حرکت درآمدندهایی سرشار از تكّبر و عناد د 
 

يعيشـون ي مقفرة بعد أن كانوا  ا البحر ووجدوا أنفسـهم ي صـحراء  ونجا بنو إسـرائيل وعربو
ــبوادي الن ــارة وا مر اإللهي    )ع(، لكن موىس  يـل الخصـــ ال شـــ دخول إلى ا رض جـاءهم ـب اـل ـب

ت واملعجزات اليت رأوها ي ، وكان املفروض بعد كل تلك اآلياسـة ووعدهم بالنصـر من اللاملقد  
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ــر، و ــق البحر وأبـعد  مصــ ن  أوكـان املفروض    ،دوا ـبالـطاـعةن َ ينبد  أغرق فرعون وجنوده أن انشــ
 سة!!دوا ورفضوا الدخول إلى ا رض املقد  هم تمر  لكن   ،يوقنوا بالنصر

ــرائـیلبنی ــحرای ب  نـجات ـیافتـند و خود راو  مـیان درـیا عبور کردـند    از  اسـ   وعلفیآبیدر مـیان صـ
ــانبعد از آن زندگی  همآن ؛دیدند ــلخ تدر در    ش ــی! اما  نیلرود    یزحاص ــرت موس ــارت و  )ع( حض  بش

خدا را به نصــرت از جانب   توعدرا بر ایشــان آورد و ســرزمین مقّد  شــدن به  وارد برای  فرمان الهی 
ـشكافته پس از    هایی که در مـصر مـشاهده کردند ونـشانه  آیات، معجزات وتمام بعد از   .ها نوید دادآن

دن فرعون و دن آب دریا و  رق ـش رائیرفت که بنی، انتظار میلشـكریانش  ـش طاعت ادر   ایذره ل  اـس
ها  اما آنداـشته باـشند؛  کاماًل یقین   ،پیروزیبه وعدت نـصرت و    یا ـسرپیچی نكنند و تردید و  ،از فرمان

 .نمودندخودداری  ،از ورود به سرزمین مقد  سرپیچی کردند و
 

 [ الرفض   أهم أسباب ] 
َ   ترِن مهم ]  [ عوامل نافرمان

 

 : ولعل أهم أسباب هذا الرفض هي 
 عبارت است از: هاعوامل نافرمانی آن ینتر شاید مهم

 
ــع   -۱ ــالته؛   )ع(يمانهم بنبوة موىس إَـ فكان الكثذ منهم يرونه كقائد َ كنيب  ورسـ

  .)ع(د حَت على قيادته بعضهم تمر   ن  إبل  ،عظيم
یک  او را به دید ها  آنبیشــتر    ؛)ع(  حضــرت موســیرســالت   ونبّوت  به  ها  آنضــع  ایمان    -۱

ــأن؛پـیامبر عظیم ـیککردـند ـتا  فرـماـنده نـگاه می ــرپیچی    فرـمانـپایرفتن   از برخی  حتی  الشـ او نیز سـ
 کردند.می
 

  .د واملعصية دون اكنباثى بهم إلى التمر  حيث أد   ؛َع  التقوى والخوف من الل -۲
 مهابا شد.بیارتكاب گناه  تی در تقوی و تر  از خدا که منجر به سرپیچی وسس -۲

 
ــوع   -۳ ــع  النفوَ والخوف من الطواغي  والخضــ ــالم لهم وا نن بالظلم َــ ــتســ   ،واَســ

  .وبالتالي ترِ الجهاد ي س يل الل
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و ظلم  ها، خو گرفتن به  گران و تســلیم و خضــوع در برابر آنضــع  نفس و تر  از اســتبداد  -۳
 ترک جهاد در راه خدا.درنهایت 

 
وبالتالي ترسخ حب الدنيا ي نفوسهم والتمسك    ؛من اآلخرة  أكا اَهتمام بالحياة الدنيا    -۴

  .كما هو حال الكثذ من املسلمني اليوميعي بالحياة بشكل غذ رب
هایـشان ـشد که منجر به رخنه کردن دوـستی دنیا در د آخرت توجه به زندگی دنیوی بیش از    -۴

 نیا همانند بعضی از مسلمانان این زمانه.بیش از اندازه به دجستن  مسکو ت
 

من موىس وهارون   أفضــــلبعضــــهم كان يرى نفســــه   حَت إن    ؛انتشــــار حب الذات بينهم -۵
  :كما جاء ي التوراة سـفر العدد اإلصـحاح السـادَ عشـر ا السـالم وَ يقبل قيادتهما له!!  عليهم

ـــهار ابن قـها)و  ٢الـباب واون ابن ـقاـل  ابن داوبني  اء  بـنأت ابن َوي وادـثان وابذام  أـخذ قورح ابن يصــ
اعة مدعوين لالجتماع  يقاومون موىس مع أناَ من بين إســـرائيل مئتني وخمســـني رلســـاء الجم

ــم   ــرـها    ٣ذوي اســ ـفاجتمعوا على موىس وـهارون وـقالوا لهـما كـفاكـما أن كـل الجـماـعة ـبأســ
ـسمع موىس ـسقط على  فلما    4ماعة الرب  ـسة وي وـسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جمقد  

نك أصـعدتنا إقليل   1٣ام ابين الياب فقاَ َ نصـعد  فأرسـل موىس ليدعوا داثان وابر 1٢.. …  وجهه
  ترأسال ...(.لتميتنا ي الربية حَت تنبأَ علينا أيضال  وعسالل  رض تفيض لبنال أمن  

 و  ها خود را برتر از موـسیکه بعـضی از آنطوریبه  ؛هاگیر ـشدن خودپـسندی در میان آنهمه  –۵
انزیر بار فرماندهی  و نددیدمی  )علیهما الـسالم(  هارون فر ـسِ   ،در توراتکه  گونه  همانند؛ رفتنمی  ـش
پسران  َابیرام و داتان و الوي بنبن قهاتِیصهار بن قورح و: )اصحاح شانزدهم آمده است   اعداد،
ْون و الَیاب ــران فاِلت  بناس ــي با2رؤبین پس ــرائیل،بنی از بعض ــت  یعني اس  از نفر پنجاه ودویس

روران ورا برگزیدگان که جماعت  ـس ور به بودند، معروف مردان و ـش ي حـض تند موـس در  و 3  برخاـس
 زیرا نمایید،مي تجاوز خود حد از گفتند: شــما ایشــان به شــده، جمع هارون و موســي مقابل
 را خویـشتن چرا اـست؛ پس ایـشان در میان  خداوند و  اندمقد  ایـشان از یکهر  جماعت، تمامي

ي چون و 4  دانید؟برتر می خداوند جماعت  از نید، را این موـس فتاد روي به ـش ي و 12 ...دراس  موـس
 بود که این کم آیا 13  !آییمگفتند: ما نمي ایـشان بخواند. را الیاب پـسران ابیرام و داتان تا فرـستاد

 و ـسازي هالک  ـصحرا در را ما تا آوردي عـسل در آن جاری بود بیرون و که ـشیر زمیني از را ما
 (....سازي؟  حكمران ما بر را خود خواهيحا  مي
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 .املعىنوجاء ي القرآن قريب من هذا 

 .متنی نزدیک به این معنی آمده است، ر قرآند

 
ا أن نـتذكر  وأردت الكثذ    حـب اـلذات والتكرب آـفة أخالقـية أهلكـ  بين آدم  ن  أوجـدير بـن

، وكم كان  يطان وعده بيواية بين آدم من خالل التكربمنهم ي هاوية جهنم وكم حقق الش
ــ اـلذي يمنع الـناَ من ـراـعة ا ن ـياء   كا الـناَ وتصــــديقهم، وأ  التكرب الـعائق الرئييســ

 :قال تعالى ،ورلساء القومهم ا غنياء واملنبفون  على ا ن ياء وا وصياء  تكربال 

رْ ﴿
ُ
ََّ َقاَل ُمنْبَُفوَها ِإنَّا ِبَما أ ْرَسْلَنا ِي َقْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر ِإ

َ
  .(1)﴾ ِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ َوَما أ

به   ها را هالک واخالقی اسـت که بسـیاری از انسـانآفتی    تكّبر،  شـوم که حب نفس ومی یادآور
آدم از طریق اش را برای گمراه نمودن بنیو چه بســیار، شــیطان وعده  دهدجهنم ســوق میهاویۀ  

ــازد! تكّبر عملی می ـــیاری  سـ ــلی رویموارد، تكّبر، در بسـ ـتأیـید   گردانی مردم از اـطاـعت وـعاـمل اصـ
،  ان ثروتمندورزند،  تكّبر می  )ع(بیشــتر کســانی که نســبت به پیامبران و اوصــیا   اســت.  )ع(  پیامبران

تادیم  ایقریه  به  ایدهنده بیم  هی ﴿ :فرمایدمتعا  میخداوند    .نداقومن  بزرگاو   انتوانمند  جز ،  نفرـس
ــان گفتندخوش  توانگران  آنكه ــما  آنچه  به  ما:  گارانشـ ــده   به آن شـ ــتاده شـ »ایمان   کافریم ،ایدفرسـ

 .(1)؛﴾نداریم«
 

معني من الل دينيال أو   وكل قائد، فضــــل من ا ن ياء وا وصــــياء  أحيث يرون أنفســــهم 
 دنيويال، ويحسدونهم على ما أتاهم الل، قال تعالى:

ِلِه َفَقْد آَتيَْنا آَل ِإبَْراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة  ﴿ ُ ِمْن َفضــْ ََ َعَلى َما آَتاُهُم اَّللَّ ا ُدوَن النَّ ْم َيْحســُ
َ
أ

َم َسِعذال َفِمْنُهْم َمْن آَمَن بِ  *َوآَتيَْناُهْم ُمْلكال َعِظيمال    .(٢)﴾ِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكَفى ِبَجَهنَّ
امبر  ا  و    انخود را از پـی ـــی ارهبری ـکه از طرف ـخدا برای امور دین و دنو از هر    )ع(اوصـ گزـیده  ر ب  ـی

ــود،   ــت،  ـها عـطا فرموده ـبه آنـچه ـخدا ـبه آن  و بینـندمیبرتر شـ ــک می  اسـ متـعا   ورزـند. ـخداوـند  رشـ
ــل  از خدا  که  نعمتی  خاطر  به  مردم  بر  یا﴿فرماید: می ــته  ارزانی  آنان به  خویش  فض ــد   داش ــت حس اس
 ـها ارزانیـبه آن  بزرگ ییفرـمانروا و  دادیم  حكـمت  و  کـتاب  ابراهیم، ـخاـندان ـبه ـما  ـکهیدرـحال؟  ورزـندمی
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تیم     ایـشان،  افروخته  آتش  آن،  دوزد  ؛گردانیدند روی  آن از  بعـضی و آوردند  ایمان  به آن  بعـضی* داـش
 .(1)؛﴾کافی است  را

 
ــرائـيل اـلذين خرجوا مع موىس    ن  ومـما مر نعلم إ د انطوت على مســـــاو   ـق  )ع(نفوَ بين إســ
ــهم الدخول إلى ا رض املقد    أخالقية كثذة، ــة  فكان التيه الذي عاقبهم الل به على رفضــ ســ

  التوحيد والخذ. ةإلى فطر وإعادتهملتطهذ نفوسهم  ؛َروريال 
 ،خارج شــدند  )ع( که همراه حضــرت موســیاســرائیل  های بنیبریم، د پی میگاشــت  از آنچه  

فری بود که خداوند برای ســرپیچی از کی  که  ،ســرگردانی و های اخالقی بســیاری پیدا کردانحطاط
بازگشت به اصل   هایشان وسازی د پاک جهت  ،  ایشان را به آن گرفتار کرد  ،ورود به سرزمین مقد 

 ناپایر بود.بهبودی، ضروری و اجتناب توحید و
 

ــرائيل ي الصـــحراء ن  أكما   ــنني التيه ا ربعني تربى جيل من بين إسـ بناء وأحفاد  أوهم    ،ي سـ
ــتقرون فـيه وَ الكثذ من زخرف اـلدنـيا    ،)ع(اـلذين خرجوا مع موىس   لم يكن لهم مورن يســ

العذاب   ســــوءيســــومهم   م يكونوا تح  ســــلطة أي راغوتول  ،هم لها ويربطهم بأهلهايشــــد  
ــع  والخ ــهم الضــ . ولعــل للمعجزات اليت   ومحبني للحريــةفنببوا أحرارال   ،وفوييرَ ي نفوســ

. فنشــــأ ي التيه جيل إيمانية عاليةي تربيتهم تربية روحية و  ال كبذ ال ثرأكانوا يرونها ي التيه  
ومؤهل لقتال الظلمة والجهاد ي   ،مؤمن قوي وشــــجاع مؤهل لحمل الرســــالة اإللهية ونشــــرها

 .سةس يل الل ودخول ا رض املقد  
 که با حضـرت موسـیکسـانی  نوادگان    نسـل جدیدی از فرزندان و  ،در این چهل سـا  سـرگردانی

از دنیا  یوبرق مكانی برای اـستقرار و یا زرق ها هی  جا وآن ؛در ـصحرا پرورش یافت  ،خارج ـشدند  )ع(
آزار مورد واقع نـشدند تا نیز  هی  ـستمگری  ۀتحت ـسلط  دیگر،  از ـسوی  .نداـشتند  ،که به آن د  ببندند

ــدید قرار گیرند و   ــت در د و اذیت ش ــان  بار رعب و وحش ــود. هایش ــته ش ها در کما  آزادی آنکاش
در  یدیدند نقش مؤثر . ـشاید معجزاتی که در دوران ـسرگردانی  آزادی ـشدند  دوـستدارند و پرورش یافت

 ،نیرومندنسـلی مؤمن،    ،. در دوران سـرگردانیاسـت شـان داشـته  و ایمان عالی  تربیت روحی و اعتقاد
 آماده برای نبرد با سـتمگران وو  گسـترش آن    کشـیدن رسـالت الهی ودوشبه    ایبر  شـایسـته  و  دلیر

 پرورش یافت. ،سرزمین مقد و ورود به  جهاد در راه خدا
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وإرسـال نيب عظيم من أولي العزم لهم وهو موىس   باآلباء سـ ب اَهتمام الرباني  ومن هنا يتبني  

هؤَء   ن  إبل    ،م يكونوا صــــالحني لحمل الرســــالة اإللهيةأغلبهم كانوا فاســــقني ول  مع أن   )ع(
ــع عليهـما    ـماتوا ي التـيه ـبأجمعهم ولم يبق منهم إَ    )ع(اـلذين خرجوا مع موىس   كـاـلب ويوشــ
ــع  ــالم ليقود يوشــ ســــة واَنتصــــار على  اد ـلدخول ا رض املـقد  فيـما بـعد ا بـناء وا حـف  )ع(الســ

  .الجبابرة
یعنی  اولوالعزم  پیامبران  از  بزرگ  پیامبری  ارسـا     ها وآنپدران  خداوند به ترتیب، علت توجه  ینابه

کشـیدن رسـالت ها فاسـق بودند و صـالحیت به دوشکه بیشـتر آنینا  ر میعل  )ع(  حضـرت موسـی
، همگی در این  خارج ـشدند  )ع(  همراه حـضرت موـسیـشود. کـسانی که  الهی را نداـشتند، آـشكار می

تا   ها باقی نماندکـسی از بین آن  )علیهما الـسالم( کالب و یوـشعجز  و ـسرگردانی مردند و از بین رفتند 
ــع ــرت یوش ــرزمین مقد  وبرای ورود به  ها را و نوادگان آنفرزندان    )ع(  حض ــتبداد    س پیروزی بر اس

 گران، هدایت کند.
 

وكان الهدف    ،نه عقوبةأَـــافة إلى  إه عملية إصـــالحية  ن  أاملســـتفاد من التيه    ن  إوبالجملة ف
ــاد وحك   ــرائيل وتربيتهم على رفض الظلم والفسـ ــالح نفوَ بين إسـ ــ منه إصـ ام الجور الرئييسـ

ي   ءلتييذ وَعهم اليس  نسوا به واستسلموا له ولم يحركوا ساكنال أكانوا    والطاغوت بعد أن
ــر فيلـجأ فـيه اإلنســـــان إلى الل ويتوكـل علـيه   ال ثر كبذ كوـنه قفرأوكـان ملكـان التـيه    ،مصــ

ثر كبذ ي إصـالح بين إسـرائيل  أ )ع(  تهكما كان لشـخصـي ،ن بوَية الل وذكر اللويتحصـ  
ــبـحاـنه وتـعالى    ،وـتأهيلهم لحـمل الرســــاـلة اإللهـية ــطنـعه الل ســ فـهذا الكـيان الرـباني اـلذي اصــ

عند ما كان ي قصــر    جاهد ي ســ يل الل وحيدال   ،(1)ن  آخرب ي القرألنفســه ولنصــرة دينه كما  
ــاعد املظلومني ووق  ي وجه املتكربينفرعون ف ــتخدام القوة    ،ســ وعند ما لم يكن بد من اســ

 ، قال تعالى:نآقتل أحد هؤَء الظلمة كما جاء ي القر

ِه ﴿ يَعتـِ ــِ َذا ِمْن شــ ا َرُجَلنْيِ َيْقَتِتالِن هـَ َد ِفيـهَ ا َفَوجـَ ْهِلـهَ
َ
ٍة ِمْن أ َة َعَلى ِحنِي َغْفلـَ َِدينـَ َل املـْ َذا  َوَدخـَ َوهـَ

ِه َفَوَكَزُه ُموىَس َفَق ـَ َعَلْيِه َقاَل هَ  يَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوب َتَياَثهُ الَِّذي ِمْن شـِ ِه َفاسـْ َذا ِمْن ِمْن َعُدوب

ْيَطاِن ِإنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبني    . (٢)﴾ َعَمِل الشَّ

 

َك ِلَنْفِسي )إلی قوله تعالی:  )ع(یشیر  -1 وَك ِبآَیاِتي َواَل َتِنَیا ِفي ِذْکِري ۞َواْصَطَنْعتس خس
َ
نَت َوأ

َ
هس َطَغی۞اْذَهْب أ  .43 -14طه:  (اْذَهَبا ِإَلی ِفْرَعْوَن ِإنَّ
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رگردانی بنی رائیلپیامد ـس لی آن،  هدف   ؛بودنیز  ی تحولی اـصالحعالوه بر کیفر،    ،اـس اـصالح اـص
بود، طا وت   عدم اطاعت از ســردمداران زور و  فســاد وو   ظلم  از رویگردانی  بر  ،اســرائیلبنیو تربیت  
هی  نهـضتی برای تغییر وـضع بِد موجود   ها ـشدند وهای آنازآنكه تـسلیم محض خواـستهپسآن هم  

در چنین مكانی  ؛افتاده بودنش اثر بزرگی داردعلت دوره . محل ســرگردانی بایجاد نكردنددر مصــر 
گونه  همان  وندذکر خدا  .جویدن میبه والیتش تحصــّ   کند وبر او توکل می  برد،پناه می  انســان به خدا

 هببرای  ها  آنو آماده کردن  اـسرائیل  اثر بزرگی در اـصالح بنیبود،    مؤثر  )ع(  برای حـضرت موـسیکه  
یاری دینش خودش و  او را برای  ی که خداوند  ربانوجودی  این   داشــت؛  الهی ت دوش کشــیدن رســال

، یكه و تنها وارد کاد فرعون ـشد  کهیهنگام  (1) خبر داده اـست؛در قرآن  که  گونه  همان  ،انتخاب کرد
ـــتاد  در راه ـخدا جـهاد کرد، ــتـمدـیدـگان را ـیاری نمود و رو در روی متكّبران ایسـ زـمانی ـکه هنوز از  .سـ

: ایدفرممیمورد  خداوند در قرآن در این    .یكی از ستمگران را به هالکت رسانید  ،قدرت برخوردار نبود
 آن  و  پیروانش یكی از  ،کنندمی  نزاع  هم  با  که را دید  َتن  دو .شــد  داخل شــهر ،شــهر مردم از  خبریب﴿

ــمـنانش دیگری از ــد بود بر  پیروانش ازـکه  آنبود.  دشـ ــمـنانش از ـکه دیگر آن ضـ  ـیاری او از بود دشـ
 دشمنی  آشكارا  او به  ،بود  شیطان  عملی  این:  گفت   .کشت   را  او  و  او نواخت   بر  مشتی  موسی  .خواست 

 .(2)؛﴾است کننده گمراه 

 
أو لعله    ا مر الذي وقع بـس به القتل  فربما قالها قاـصدال   (هذا من عمل الـشيطان: ))ع(ا قوله أم  

ة التوحيد والخذ  من لوث فطر ن  أ، فهو من عمل الشـيطان باعتبار  قصـد الشـخا املقتول نفسـه
 فيه هو الشيطان.

عملی اســت که به خاطر  ،منظور  بســاچه؛   ؛﴾بود  شــیطان  عملی  این﴿که    )ع(  ســخن ویاما این  
ــاید منظورش   ،آن ــخص مقتو   خود  قتل انجام گرفت و ش ــیطانی ش ــخص، عملی ش ــد؛ این ش باش

 او را آلوده نموده بود، شیطان بود. است، زیرا کسی که فطرت توحیدی و پاک 
 

ــر ـخائـفال   )ع(وخرج موىس   رحـمة الل مـعاـهدال الل    على ديـنه منبقـبال  بـعد ـهذه الـحادـثة من مصــ
ــكوت على ظلمـه   ال يمـان وهـدايـة أن َ يكون عوـنإعلى مـا أعطـاه من قوة و الســ   ،لظـالم ولو ـب

َـيال  فهاجر إلى الل تاركال  بقسـم   قانعال  العالم املادي الخسـين والنبف املوجود ي قصـر فرعون را

 

  ـسوی  به*  مكنید  ـسـستی من رـسالت در و ببرید  مرا آیات  برادرت و  تو*    برگزیدم برای خودم  را  تو)﴿نماید: به فرمایش خداوند متعا  اـشاره می)ع( ایـشان  -1
 (.43تا  41؛. )طه: ﴾(است کرده طغیان او که  بروید فرعون

 15قصص:  -2
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اته وبقي عنده عشـر سـنني  والزواج بإحدى بن )ع(وهو شـعيب  ،الل فرزقه الل اللحاق بنيب عظيم
 .صطناع الل لهاولعل هذا من  ،يرعى الينم

ی  ،اتفاق  ینا از  پس رت موـس ر خارج میاز   )ع(  حـض ود،  مـص ت یدرحالـش ،  که بر دینش نگران اـس
م به   ته بود که  و خداوند دارد  رحمت چـش با آنچه خداوند از نیرو و ایمان و هدایت به او با خدا عهد بـس

ــتبدادگری  داده بود،   ــتمگر را هرگز هی  اس ــكوت بر س ــد؛  گریاری اشیحتی با س ــوی بهپس    نباش س
که راضــی و قانع به قســمت الهی، دنیای مادی پســت و فرومایه و پر یدرحالخداوند هجرت فرمود، 

ــت را ترک نوبرق زرق ــتن ـبه پـیامبری بزرگ یعنی  ی ـکه در ـکاد فرعون وجود داشـ مود؛ ـخداوـند، پیوسـ
و ازدواج با یكی از دخترانش و ده سـا  باقی ماندن در کنار این پیامبر به همراه   )ع(  حضـرت شـعیب 

 اش قرار داد. این موارد از چیزهایی بود که خداوند برایش برگزیده بود.یروز چوپانی گوسفندان را 
 

ليخرجهم من الظلمات إلى   ؛صــــر بعد هذه الييبة عنهمثم شــــاء الل أن يعيده إلى قومه ي م 
ــالحال ربانيال مؤهالل ية إلى الحرية فأخرج منهم جيالل  النور ومن العبود ــالة اإللهية   صـ لحمل الرسـ

ــع  ،كمــا مر   العبيــد  وولم يكن ليخرج هؤَء ا بنــاء ا حرار الخــاَــ ــاء  أولئــك اآلب ن لل من 
الذي   )ع(موىس    ؛َوفضـله عليهم ولوَ هذا الكيان املقد  املتمردين على أمر الل لوَ رحمة الل 

 .اصطنعه الل وزكاه
ها  تا آن سـوی قومش در مصـر بازگرداند  را پس از  یبتش، به  )ع(  خداوند اراده فرمود تا اوسـاس  

ــازدم از بردگی به آزادی رهن  را از تاریكی به نور و ــد، ؛ و همانون س ــاره ش ــلی از آنطور که اش ها نس
فـضل خدا نبود  اگر رحمت و ، تربیت فرمود.الهی ت دوش کـشیدن رـساله  بو ـشایـستۀ  خداجو  ،  ـصال،

ــی  و د  یعنی موسـ ه نمود، نبود، این گروِه   )ع(  اگر این وجود مـق د و تزکـی د او را برگزـی داوـن ه ـخ ـک
ــرکش بودـند، ـخارج فرزـندان آزاده ـکه در برابر ـخداوـند فروتن بودـند ا ز آن ـپدرانی ـکه بر فرـمان الهی سـ

 شدند.نمی
 
 
 



 

 التيه ي ا مة اإلسالمية 
 سرگردانَ در ام  اسالم 

 
ــول الل محمد بن عبد الل  ــلمون الطريق بعد وفاة رســ ــيع املســ حيث قفز أبو بكر  ، َــ

وتخاذل معظم الصــحابة  ، وجماعة من املنافقني إلى الســلطة واغتصــب خالفة رســول الل 
 حيث نصـبه رسـول الل ، )ع(رالب  أبياملعني  من الل علي بن   عن نصـرة ويص رسـول الل  

ــول رب العـاملني   من بعـده ي غـدير خم ي حجـة    بـأمر من الل أمذال للمؤمنني وخليفـة لرســ
 له إَ  اإلنـسانية بأن تصـل لها كلمة َ إ  وحق )ع(ولم يكتفوا باغتصـاب حق اإلمام علي   ،الوداع

ــول الل  ـبل تـجاوز ا مر إلى مـحاوـلة عمر بن الخـطاب وجـماـعة من املـنافقني  ،  الل محـمد رســ
ــول الل   اق بي  فارمة الزهراء  إحر ــلبه وهي بن  رســ ــن  ،الوحيدة من صــ وهي والحســ

 ، قال تعالى:من فرض الل مودتهم ي القرآن والحسني وعلي 

ةَ ِي الُْقْربَى﴿ ََّ امْلََودَّ ْجرال ِإ
َ
لُُكْم َعَلْيِه أ

َ
ْسأ

َ
 .(1)﴾ ُقْل َ أ

امبر ـخدا محـمد دالـلهپس از رحـلت پـی د؛ از هنـگامی  )ص(  بن عـب ــالم راه را گم کردـن ـکه  اـمت اسـ
ــو  خدا ــینی رس ــب جانش ــلو و  ص ــتر   )ص( ابوبكر و گروهی از منافقین اقدام به تس نمودند و بیش

، )ع(  طالب بن ابیو برگزیدت خداوند یعنی حضرت علی )ص(  ـصحابه از یاری وـصی و جانـشین پیامبر
دا   ــو  ـخ ه رسـ ــی ـک د. کسـ الی کردـن ه ـخ داونـ   )ص(شــــاـن ه امر ـخ دیر خمـب در آخرین حج -د، در ـ 

ای برای بعد از فرـستادت پروردگار جهانیان منـصوب او را امیری برای مؤمنین و خلیفه  -الوداع()حجة
و حق انسـانیت برای رسـیدن پیام )ال اله اال الله محمد   )ع(  تنها حق مسـّلم امام علیها نهنمود. آن
ــو  ا آنـجا ـکه عمر  ،ـجا نـیاوردـندالـله( را ـبهرسـ ـــتاخی را از این هم فراتر بردـند ـت بن خـطاب و بلـكه گسـ

ــرت ـفاطـمۀ زهرا   ــالم  گروهی از مـنافقین اـقدام ـبه آتش زدن ـخاـنۀ حضـ ـخت پـیامبر اسـ  آن یـگاـنه دس
را   )ع(که خداوند، دوسـتی با او و همچنین با امام حسـن و حسـین و امام علینمودند؛ درحالی )ص(

 فرماید:ت. خداوند متعا  میدر قرآن واجب دانسته اس
 .(1)؛﴾جز دوست داشتن نزدیكانم، خواهممزدی از شما نمی، بر این رسالت  بگو﴿ 

 

 

 .23الشوری:  -1
 23شورا:  -1
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ا لم تنفع ـهذه املحـاوـلة إلخراج اإلم  دار على    أبيلبيـعة    )ع(ام  ــــــــــومـل ا اقتحموا اـل بكر كرـه
وهي اليت قال فيها  ،وكســروا َــلعها واســقطوا جنينها ون   املســمار ي صــدرها الزهراء  

َـاها وييضـب ليضـبها وسـيدة نسـاء العاملني  ) :رسـول الل   أم أبيها وبضـعة مين وير  الل لر

 .(1) من ا ولني واآلخرين(
ــرت علی از منز  ـبه جـهت بیـعت اجـباری ـبا ابوبكر   )ع( چون تالش عمر برای ـخارج کردن حضـ

هجوم بردند، پهلویش را ـشكـستند، جنینش را ـساقو نمودند   جایی نرـسید، به خانۀ حـضرت زهرا  به
اش فرموده باره در  )ص(  که او شخصیتی است که پیامبر اسالماش فرو رفت؛ درحالیو میخ در سینه

ــت:   ــت   او)اس ــمش. مادر پدرش و پارت تن من اس ــی و با خش ــایتش راض ــمگین ، خداوند با رض خش
 .(1)؛(لین تا آخرینشاناز او ، او سرور زنان جهانیان است . شودمی
 

إسرائيل    فلم يكن املسلمون ليخطئوا التيه أو ليخطئهم بعد أن ساروا على نفن رريق بين
والذي نفيس بيده لنبكس سنن من كان قبلكم حذو  : )قال رسول الل    ،حذو النعل بالنعل

 .(٢)إسرائيل(سنة بين  النعل بالنعل والقذة بالقذة حَت َ تخطئون رريقهم وَ يخطئكم
ــلمانان بعدازاین ــیر بنیبهکه گاممس ــروع به حرکت نمودند، قدم در گام در همان مس ــرائیل ش اس

قـسم به آنكه جانم در دـست )فرمود:   )ص( مـسیر ـسرگردانی یا همان مـسیر یهود نهادند. رـسو  خدا
ــت  ـــنت ـقدم و ـبدون هی  انحرافی دنـباـلهـبهـقدم، اوسـ از راه و  ؛خواهـید بودـهای پیش از خود  روی سـ
 .(2)؛(گردداسرائیل نیز از شما جدا نمیهای بنیشوید و سنت ها جدا نمیروش آن

 
َـيع  هذه ا مة حظها ووال  عدوها وعادت وليها وإمامها وأغضـ   ربها فبدأت تدخل ي  ،و

إلى يزيد  فمن معاوية وزياد    ،التيه والضياع منذ ذلك الوق  حَت استقرت اليوم ي قلب الصحراء
 

 5ج ، سنن الترماي:141ص 7ج  صحی، مسلم:  ،210ص 4ج صحی، البخاري:  ،5ص 4ج أحمد:  ،مسند520ص 5ج  راجع: أسد الغابة البن األثیر:  -1
  ،43ص  ، ذخائر العقبی:1895ص 4ج  ، االسـتیعاب البن عبد البر:210ص 10ج  ، السـنن الكبری للبیهقي:87ص  ، فضـائل الصـحابة للنسـائي:360ص

علیها ، و یرها من المصــادر عند الفریقین التي جاءت فیها ذکر فضــائل الصــدیقة فاطمة الزهراء 102ص 8ج ، اإلصــابة:134ص 42ج  تاریخ دمشــق:
 السالم.

؛ ـسنن 141، ص 7؛ ـصحی، مـسلم: ج  210، ص  4؛ ـصحی، بخاری: ج  5، ص  4؛ مـسند احمد: ج  520، ص  5جوع کنید به: اـسد الغابة ابن اثیر: ج  ر   -1
؛ ذخائر العقبی:  1895البر: ج ، ص  ؛ اسـتیعاب ابن عبد210، ص 10؛ سـنن کبری بیهقی: ج 87؛ فضـائل الصـحابه نسـائی: ص 360، ص  5ترمای: ج 

 ذکر شده است. و سایر منابع از هر دو گروه که در آنها فضایل حضرت فاطمۀ زهرا 102، ص 8؛ إصابة: ج 134ص  ،42ق: ج ؛ تاریخ دمش43ص 
  216ص 7ج والهیثمي في مجمع الزوائد:  ،322ص 3ج:  والترماي في ســننه  ،340ص 5ج  . ورواه أحمد في المســند:303ص 1ج  تفســیر العیاشــي: -2
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 اختالف در الفاظ و مضمون یكسان.
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ــل اد ومســ د املـلكوابن زـي ة إلى مروان وعـب اح    م ابن عقـب ـــف وأوَده والحجـاج إلى بين العـباَ الســ
ـــيد الضـــــالني إلى ا مني وامـلأمون غذ امـلأمونني إلى  ــور اـلدوانيقي والـهادي واملـهدي والرشــ واملنصــ

ينة هتك   فكم من مد ،ت بها هذه ا مةرحلة رهيبة مر    إلى...إلى....املتوكل على الشـيطان  
ــول الل  ئعراض نســـــاأـتل خـيارـها واعـتدي على  حرمتـها وقُ  ــلم حَت ـمديـنة رســ  ـها ولم تســ

فقتل   -  ال ى أن يســمى مجرم وا ول -أرســل يزيد لعنه الل مســلم بن عقبة   والكعبة املكرمة )
ــلم فيهم أكا ي املدينة   ــرة آَف مسـ من أل    أكا واعتدي على  ،ســـبعمائة صـــحابي  من عشـ

أهلك أصــحاب ولم يكتِ  بهذا حَت قصــد الكعبة املشــرفة ولكن الل أهلكه كما    ،بكر

  .(1) ( الفيل
پیمان ـشد و با امام و پیـشوای خود از زمانی که این امت بهرت خود را از دـست داد، با دـشمنش هم

د ـسوی ـسرگردانی و خـسران رهـساار شـ رفته بهدـشمنی کرد و پروردگار خود را خـشمگین ـساخت، رفته
بن  تا امروز که در د  بیابان جای گرفته اســت. گاری از معاویه و زیاد تا به یزید و ابن زیاد و از مســلم

خوار و منصـور دوانقی و هادی  عبا  خونالملک و فرزندانش و از حّجاج تا بنیعقبه تا مروان و عبد
ــ  ــیطان و  یره و  یره. چه د گمراه و تا امین و مأمون و  یر مأمون و تا به  یو مهدی و رش متوکل بر ش

سـفر هولناکی اسـت که امت اسـالم پشـت سـر نهاد! در این فاصـله، چه بسـیار شـهرهایی که هتک  
حرمت شـدند و عزیزانی که به قتل رسـیدند و چه بسـیار زنانی که عفت و نجابتشـان پایما  شـد! در 

جاوزان در امان نبود )یزید و کعبۀ مكرمه از دســـت این مت )ص(  این میان، حتی شـــهر رســـو  خدا
تاد و بیش از ده   -خوارکار خوناین جنایت -بن عقبه  ملعون، مسـلم ها هزار مسـلمان را به مدینه فرـس

ها هفتصــد صــحابی بود. بیش از هزار دوشــیزه را مورد تجاوز قرار را از دم تیغ گاراند که در میان آن
ـسوی مكه حرکت کرد که در قـصد کعبۀ ـشری  بههازآن بهمه جنایت بـسنده نكرد؛ پسداد؛ اما به این

 (1)راه، به سرنوشت اصحاب فیل دچار شد و خداوند او را از بین برد(.
 

 

نة رســو  الله ثالثة أیام وحصــل فیها من هجریة، حیث أباح یزید مدی  64ذي الحجة من ســنة   28إلی واقعة الحّرة الدامیة التي حصــلت في  )ع(یشــیر   -1
ــیر  ــلت الواقعة. کما ویش ــیله، ومن أحب االطالع فعلیه بالكتب التي فص ــان عن ذکر تفاص ــًا إلی ما  )ع(القتل واالعتداء علی األعراض مما یعجز اللس أیض

 مسجد.ربیع األو  من نفس العام ، حیث حاصر جیش یزید بیت الله الحرام واحرقوا البیت وال 3حصل في 
را مباح  )ص(فرماید. یزید به مدت سـه روز شـهر رسـو  خداهجری رد داد، اشـاره می 64ذی حجه سـا   28به واقعۀ )حّرت دامیه( که در  )ع(ایشـان    -1

تند می انی که خواهان اطالعات بیـشتری هـس هایی که توانند به کتاباعالم کرد و آنچه از قتل و تجاوز روی داد، زبان از ذکر تفاـصیل آن قاـصر اـست. کـس
ربیع االو  همان سـا  رسـید که  3 فرماید این واقعه ادامه یافت تا بهاشـاره می )ع(طور که ایشـان اند، مراجعه نمایند. همانتفصـیل این واقعه را بیان کرده

 الحرام را محاصره نمودند و مسجد و خانۀ کعبه را به آتش کشیدند.اللهسربازان یزید، بیت
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ــجون واـلدـهالك املظلـمة اليت َ  ب ا حرار وقُ ذ  وكم عُـ  ــ منهم ي الســ ـتل ا برار وكم ق ــ
 ،ولو ارلع  على ما فعله بنو أمية وبنو العباَ باملســلمني ملل   رعبال   ،عرف فيها الليل من النهار يُ 

 .ولو علم  فجورهم وكفرهم وخروجهم عن الدين َزددت عجبال 
مردانی که به قتل رسـیدند و چه بسـیاری از آنان  مردانی که شـكنجه شـدند و نیک  چه بسـیار آزاد

زش مـشخص نبود، روزگار گارانیدند. آنچه های تن  و تاریک که ـشب و رو ها و ـسردابکه در زندان
کنده اـست از رعب و وحـشت و داـستان فـسق و فجور امّیه و بنیبنی عبا  بر ـسر مـسلمانان آوردند، آ

 آور است!و کفر و خروجشان از دین، بسیار حیرت
 

ــعودي ي أحـدهم، وهو الوليـد بن يزيـد بن عبـد امللـك ي مروج الـذهـب: )غنـاه ابن   يقول املســ
ـصوتال فطرب فقال له الوليد أحـسن  والل يا امر  أعد بحق عبد ـشمن فأعاد فقال: أعد   عائـشة

فأعاد .. فقال الوليد إلى امليين فأكب ولم يبق عضــو من أعضــائه إَ  قبله، وأهوى إلى  بحق أمية
ـــمه امليين بني فـخذـيه فـقال ـله الولـيد َ والل حَت أقبـلهح وـما زال ـبه حَت قب ـلهح  إحليـله ليقبـله فضــ

وأعطاه أل  دينار وأركبه بيلة وقال: مر بها على بســاري ففعل ووَــع حوَــا ي بســتان ومأله 
ــرب منه حَت يبني فيه النقا ونزل يومال على ابنته   ــبح فيه مع الفواحش ويشـ خمرالح فكان يسـ

 .(1) وقال من راقب الناَ مات غمال(
ــعودی دربارت یكی از آن کرد، های طال به تن میلملک که جامهابن عبدبن یزیدها یعنی ولیدمس

ــدای خوش برایش آواز مییگومی ــه با ص ــر عایش ــی، پس ــی د: )در مجلس خواند. چون ولید از خوش
دهم که یک ـسرمـست ـشد و به وجد آمد به او گفت: احـسنت! ای مرد، تو را به عبد ـشمس قـسم می

ه ق  ه امـیّ ت: تو را ـب ار دیگر برایم بخوان؛ و چون تكرار کرد گـف ــم، تكرار کن. او نیز تكرار کرد... ـب سـ
خوان گفت: دراز بكش؛ و هی  عـضوی بر بدنش نماند که بر او بوـسه نزده باـشد تا ـساس ولید به ترانه

رسـید به عورتش که آن مرد آن را میان دو رانش مخفی کرد؛ لیكن ولید به او گفت: نه به خدا قسـم 
تا اینكه بر آن بوـسه زد و به او هزار دینار بخـشید و بر  قدر اـصرار کردمگر آنكه بر آن بوـسه بزنم؛ و آن

قاطری ـسوار کرد و گفت: از روی فرش من رد ـشو؛ و او چنین کرد. ولید در میان باغ حوـضی ـساخت 
نوشـید تا عقلش را از دسـت قدر میکرد و آنها شـنا میو آن را پر از شـراب نمود و در آن، با فاحشـه

ــد، ـبا اـندوه مرده داد ـتا ـجایی ـکه روزی ـبهمی ــی ـکه از مردم بترسـ ــوی دخترش رـفت و گـفت: کسـ سـ
 (1) .است(

 

 .346ص 1ج الكنی واأللقاب:انظر  -1
 346، ص 1کنی و القاب: ج  -1
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وقال الســـيد املرت ـــ ي ا مالي: )أخربنا أبو عبيد الل املزرباني قال: حدثين أحمد بن كامل  

واســـتفتحوا وخاب كل  )نه افتتح املصـــح  يوما فرأى فيه إو  ،قال: كان الوليد بن يزيد زنديقال 
 فاتخذ املصح  غرَال ورماه حَت مزقه بالنبل وهو يقول: (1) (جبار عنيد

 أتوعد كل جـبار عنـيد ... فها أنا ذاِ جـبار عنيد 
 .(٢) فإن َقي  ربك يوم حشر ... فقل يا رب خرقين الوليد( 

بن کامل روایت کرد که گفت:  الله مرزبانی از احمدســید مرتضــی در امالی گفته اســت: ابوعبید
پیروزی خواستند و هر جبار ﴿دین( بود. روزی قرآن را باز کرد و این آیه را دید:  زندیق )بی  بن ولید،یزید

ه اامـید شـــدکیـن اره .  (2)؛﴾توزی ـن ا آن را ـپ ه آن تیر زد ـت ــح  )قرآن( را ـهدف قرار داد و ـب اره کرد مصـ ـپ
 گفت:که این اشعار را میدرحالی

 دهی/ پس من همان گردنكش منحرفم آیا هر گردنكش منحرفی را وعده می
 (1).(پاره کردپیش پروردگارت شدی/ بگو که ولید مرا پاره چون روز قیامت به

 
  من فيض ولو لم يكن إَ   ال وما ذكرت غيضــ  ،نقل تاريخ مثل هذه القذاراتأســ  أن  آلني  إو

حيث نجد اليوم    ؛وتشريدهم إلى أقايص البالد قتل هؤَء الحكام الظلمة لذرية رسول الل  
 يعيشـون ي إيران وأفيانسـتان والهند والبالد البعيدة عن مدينة جدهم  ذرية رـسول الل 

ــالم،  لكفى ـبه دليالل على خر؛   على حـقدهم    ولكفى ـبه دليالل وجهم عن اـلدين ومـحاربتهم اإلســ
 .ل الل على رسو

هاسـت.  ای از اعما  ننگین آنآور اسـت و آنچه ذکر شـد، تنها گوشـهذکر این وقایع بسـیار تأسـ 
امبر دان پـی ــتن فرزـن دن آن  )ص(  کشـ هو راـن اـم اط، در صــــدر برـن ه دورترین نـق ا ـب ای ننگین این  ـه ـه
اهد پراکندگی فرزندان پیامبرطوریـستمگران بوده اـست؛ به در کـشورهای ایران،   )ص(  که امروزه ـش

هـستیم. این خود  )ص( های دور از ـسرزمین جدـشان پیامبر اـسالمافغانـستان، هندوـستان و ـسرزمین

 

 15ابراهیم:  -2
 .15 ابراهیم: -1
 .90ص 1أمالي السید المرتضی: ج -2
 90، ص 1مرتضی: ج امالی سید  -1

 أتوعـد کل جـبار عـنـید/ فها أنـا جـبار عـنـیـد
 إذا ما جئت ربک یـوم حشـر/ فقل یا ربـی خرقنـی الولید
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ها با اسالم است؛ همچنین دلیل  ها از دین و دشمنی آنراف و خروج آندلیلی کافی و محكم بر انح
 باشد.می )ص( ها به پیامبر اسالمتوزی آنمحكمی بر کینه

 
ثرواتنا بيد رواغي  يعيثون بها فسـادال ي البالد    ؛واسـتمر هذا الظلم والفسـاد حَت يومنا هذا
ــجونهم   ،والعـباد ويـيدقون على من يعـبدهم من دون الل فيـها من ،  لم يعرف لـها الـتاريخ مثيالل ســ

، َ للدفاع عن ة بكل أنواع ا ســلحةوجيوشــهم مزود  ،أســاليب التعذيب ما تقشــعر له ا بدان
الل   له إَ  إوكل من يعلو صــــوته بكلمة َ    ،المية بل لقمع الشــــعوب اإلســــالميةالبالد اإلســــ

ــلمني إلى الحكم بـما   وَ نعلم مَت   ،ـهالك املظلـمة أو يقـتلنزل الل يلقى ي تـلك اـلدأوـيدعو املســ
ومَت سـيعود اإلسـالم ليحكم املسـلمني كما كان ي عهد رسـول   سـينتهي هذا التيه والضـياع

نه أ  ، لكننا نعلم يقينال ية وبالتالي ي كل ا رضـــــــــاإلســــالم   وينشــــر العدل ي البالد  الل  
ي آخر الزمان على يدي   رريال   اإلســالم يعود غضــال   خربنا أن  أوعدنا و    رســول الل  ن    ؛ســيعود

 .)ع(ولده املهدي 
هایمان در دسـت سـتمگرانی اسـت که گسـترش  این ظلم و فسـاد تا به امروز نیز ادامه دارد. ثروت

ها در این جهت که مردم هاســت و از این ثروتها و بین بندگان در اولویت کار آنفســاد در ســرزمین
کنده از نمایند. زندانبارســتند، اســتفاده می جای خداها را بهآن هایشــان در تاریخ، مشــابهی ندارد؛ آ

ــكنجه ــت میانواع ش ــل،؛ نه برای دفاع از ها که مو بر بدن راس ن دندان مس ــان تا بس ــكریانش کند. لش
ــرزمین ــالمی بلكه برای از بین بردن ملت س ــی که بان  )ال اله إال  های اس ــلمان؛ و هرکس های مس
حكم خدا و آنچه خداوند ناز  فرموده است دعوت کند، فرجامش ریاد بزند و مسلمانان را بهالله( را ف 

ــرگردانی و گمراهی ـپاـیان  دهلیزـهای تـن  و ـتارـیک و ـیا مرگ خواـهد بود. نمی دانیم ـچه وـقت این سـ
بر مســلمین حكم براند و   )ص(  پایرد و چه وقت اســالم بازخواهد گشــت تا همچون زمان پیامبرمی

ــرزمینعد    ــترش یابد؛ اما بهو داد در سـ ــالمی و درنهایت در کل زمین، گسـ هرحا  یقین  های اسـ
به ما وعده و خبر داده اسـت که اسـالم، تروتازه، در  )ص(  داریم که بازخواهد گشـت؛ زیرا رسـو  خدا

 باز خواهد گشت. )ع( الزمان به دست فرزند موعودم مهدیآخر
 

ه وينشأ جيل ي تاملصلح الكبذ لن يتحقق حَت ترتفع أسباب غي وهذا الظهور املبارِ لهذا  
ي بظهور هذا  ليتحقق الوعد اإلله  هذه ا مة مهيئا لحمل الرسالة اإللهية إلى أهل ا رض جميعال 

ه، دين كلـ  دين على اـل د أن نخرج من   اـل د أن يتحقق الـعدل على ا رض ونرـي ا فعالل نرـي إذا كـن ـف



 33 یا مسیر به سوی خدا سرگردانی 

     

 

ــحراء وهذا التيه ونرهذه ا ــالم الذي يريده   )ع(مام املهدي  يد ظهور اإللصـ فعلينا أن نعود إلى اإلسـ
 :قال تعالى ،الل َ الذي يريده الطواغي 

﴿ ُ َدى اَّللَّ اُغوَت َفِمْنُهْم َمْن هـَ َ َواْجَتِنُبوا الطـَّ ُدوا اَّللَّ ِن اْعبـُ
َ
وَل أ ــُ ٍة َرســ مـَّ

ُ
لب أ ا ِي كـُ ْد بََعْثنـَ َوَلقـَ

ْ  عَ  ِبنيَ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّ ْرِض َفانُْظُروا َكْيَ  َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذب
َ
الَلُة َفِسُذوا ِي اْ    .(1)﴾َلْيِه الضَّ

ــالح ــود، مگر اینکنندت بزرگ محقق نمیاین ظهور مبارِک آن اص ــباب  یبتش برطرف ش که اس
الهی برای کل اهل  ـشود و نـسلی در این امت پدید آید که آمادگی الزم برای بر دوش کـشیدن رـسالت  

زمین را داشــته باشــد تا وعدت الهی برای ظهور این دین بر تمام ادیان دیگر، جامۀ عمل باوشــد. اگر  
ــحرا و این  واقـعًا و ـبه ــیم و بخواهیم از این صـ ــترش ـعداـلت بر زمین ـباشـ ـــتار گسـ طور عملی خواسـ

بر ماســت که به مســیر باشــیم،    )ع( ســرگردانی خارج شــویم و اگر واقعًا خواســتار ظهور امام مهدی
هاســت. خداوند اســالمی که مورد رضــایت خداوند اســت بازگردیم، نه اســالمی که خواســت طا وت

 فرماید:متعا  می
از    بعضــی.  دوری جویند،  پیامبری مبعوث کردیم تا خدا را بارســتند و از طا وت،  میان هر امتی﴿ 

س در زمین بگردید و بنگرید که عاقبت پ؛ گمراهی مقرر داـشت ،  ها را خدا هدایت کرد و بر بعـضیآن
 .(1)؛﴾چگونه بوده است ، کنندگانکار تكایب 

 
ن كانوا يظهرون  إو -هذه ا مة اليوم بمســـاعدة أمريكا    الطواغي  الذين تســـلطوا على ن  إ

  ال يريدون تهميش اإلســالم وجعل املســلم قلب   -يتموا فصــول هذه املســرحية املقيتة  ل ؛العداء لها
ــور دينـيه َ حقيـقة لـها  ال من ا يـمان ـبالل ميلـف  ال ـفارـغ ــور    ،بقشــ ــتطـاعوا نـبذ ـهذه القشــ ولو اســ

ا تورعوا ــك ي عمـالتهم  مريكـا    .كمـا فعلوا ي تركيـا اليوم  ،ومحـاربتهـا مـل ومن كـان يشـــ
فلذاجع تاريخهم ا ـسود وـسيجدهم ي   - نهم أعداء لهاأالذين يدعون    وخـصوـصال   -ـصهيونية وال

كل يوم يبقون ي الســلطة يخدمون أســيادهم ا مريكان والصــهاينة بحروب يشــنونها على  
من  أكا  ومن كان يريد دليالل   ،وبقمع كل حركة إـسالمية وـصحوة دينية  ،املـسلمني والعرب

شـــرة ملوِ عمالء  ي منطقة الشـــرق ا وســـط ع  ن  أ  وســـيجد  ،دانيالهذا فلذاجع التوراة ســـفر  
ن   مريكـا أو كـما يرمز لـها بمملكـة ـحدـيدـية ـتأكـل وـتدوَ كـل املـماـلك على ا رض ولك 

  كما جاء ي سفر دانيال نفسه. )ع( سيدوسها إنشاء الل مهدي هذه ا مة

 

 .36 النحل: -1
 36نحل:  -1
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که آشــكارا دشــمنی اند، درحالیهایی که امروزه با کمک آمریكا بر این امت مســلو شــده طا وت
های نمایش زـشت و َکریهـشان را به اتمام برـسانند، هدفی ندارند کنند تا آخرین پرده خود را اظهار می

جز از ـصحنه خارج کردن اـسالم و خالی نمودن قلب مـسلمان از ایمان به خدا و  افل نمودن او تنها 
گونه حقیقتی؛ حتی اگر بتوانند، حاف همین پوـسته و جن  با آن ای از دین بدون هی در حد پوـسته

ــتیم.  ـجایی ـکه ـبهـتا   ــاـهد هسـ ــر دارـند، چـنانـچه امروزه در ترکـیه شـ طور ـکاـمل از بین برود را نیز در سـ
کنند خصــوص کســانی که ادعا میها برای آمریكا و اســرائیل شــک دارد بهکس که در نوکری آنهر

ر ل هســتند، به تاریخ ســیاهشــان مراجعه نمایند؛ خواهند دید که هیها دشــمن آمریكا و اســرائکه آن
وقمع و قلع  ســویکلحظه برای حفظ قدرت خود، با افروختن آتش جن  با مســلمین و ملت عرب از 

کنند. هر حرکت اـسالمی و بیدارگر دینی از ـسویی دیگر، به اربابانـشان، آمریكا و اـسرائیل، خدمت می
فر دانیا  در تورات مراجعه نم ـشتر اـست مییب  ک کـسی که خواهان اـسناد و مدار  اید؛ خواهد تواند به ـسِ

طور که در آن ذکر شــده اســت، مملكت یا آندید که در منطقۀ خاورمیانه، ده پادشــاه مزدور آمریكا )
ک روی زمآهنین اـل ه دیگر مـم ام خود میی( وجود دارد؛ مملكتی ـک ه ـک ا  و ـب ایـم ا ن را ـپ کشــــد؛ اـم

 گونه که در ِسفر دانیا  آمده است. لگدکوب خواهد شد، همان مهدی این امت الله به دست شاء ان
 

ــلـطة  ه إَ  الـطاغـية َ يهـم    ثم إن   على اـلدـماء    وَ يقوم عرشـــــه إَ    ،نفســـــه وـما يبقـيه ي الســ
ــعب با زمات اليت َ تنتهي إَ   ــيل الشـ ــلطه ويشـ ــالء فيقتل كل من يرفض وَيته وتسـ  وا شـ

بل ويمنع    ، القبائل العصــ ية والنعرات الشــيطانيةبانتهاء حكمه فيشــهر الحروب وينشــر بني
بل هي املوت ي  ،الحياة تح  ظل الطاغوت ذل ن  إ،  الرغي  عن الشـعب ليشـيلهم بتحصـيلهحَت  

  .إنها خسران الدنيا واآلخرة ؛الحياة
ت و پایهبرای حكومت طا وت هی  مند نیـس های تخت حكومتش چیز دیگری جز خودش، ارزـش

اش را ناایرد، به قتل مردم اســـتوار شـــده اســـت. هرکســـی که والیت و ســـلطه  بر خون و پیكرهای
که پایانش، حكم خودش باـشد. دهد مگر اینانتها قرار میهای بیرـسد. همواره ملت را در بحرانمی

ــب و نعره آتش جـن  را برمی ــیـطان را رواج میافروزد و مـیان قـباـیل، تعصـ دـهد؛ حتی قرص ـهای شـ
کند تا همواره سرگرِم به دست آوردن آن باشند. زندگی در زیر یوغ طا وت، جز می  نانی را از ملت منع

 ذلت نیست، حتی مرگی است در قالب زندگی؛ خسران دنیا و آخرت!
 

)ويربز بني دعاة    :يقول الفيلسـوف اليوناني أفالرون ي وصـ  حكومة الطاغوت وتكوينها
فينفي ا غنياء أو يعدمهم و يليي    ،وأكاهم دهاء  الديمقرارية وحماة الشــــعب أشــــدهم عنفال 
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ــر املؤامرات ــه حامية يتقي بها شــ ــم ا رايض ويؤل  لنفســ فييتبط به الشــــعب    ،الديون ويقســ
ن لنفسـه ويشـيل الشـعب عنه ويديم الحاجة إليه يشـهر  ولكي يمك    ،ويسـتأثر هو بالسـلطة

َ كل  أليفرغ إلى تحقيق أمنيته ي الداخل ويقطع ر  ؛رب على جذانه بعد أن كان ســاملهمالح
منافن أو ناقد ويقيصــ عنه كل رجل فاَــل ويقرب إليه جماعة من املرتزقة والعتقاء ويجزل  

ــعراء الـذين نفينـاهم من مـدينتنـا فيكيلون لـه املـديح كيالل  وينهـب الهيـاكـل    ،العطـاء للشــ
ه انتقل من الحرية إلى الطييان وهذه  ن  أفيدرِ الـشعب    ،اـسه وأعوانهحر    ويعتـصر الـشعب ليطعم
 . هي الحكومة ا خذة(

ل ـــك ا وت و نحوت شـ ت ـط ــ  حكوـم انی، در وصـ ــوف یوـن د:  گیری آن میافالطون، فیلسـ گوـی
گرترین افراد هســتند؛ )دموکراســی( ترین و حیله)مدعیان دموکراســی و حمایت از مردم، از خشــن

ا اـعدام می  ثروتمـندان را ــیم  ـهای مردم را میکـند، ـبدهیتبعـید ـی بخشـــد و زمین را بین رعـیت تقسـ
های مخالفان باـشند. ملت آرزویش مرگ دـسیـسهکند تا پیشکند و برای خود طرفدارانی جمع میمی

ازآنكه نشــیند. آتش جن  میان کشــورهای همســایه پسکنند و ســرانجام بر مســند قدرت میرا می
های خود را محكم و اذهان مردم را از خود افروزد تا پایهها دراز کرده بود را برمیندـست دوـستی به آ

ها باشــد؛ و در این میان، فرصــتی برای ایجاد فضــایی امن برای خود دور کند و همراه دائمی نیاز آن
ــیلت از ــد و رقیبان و منتقدان را از دِم تیغ بگاراند. افراد الیق و اهل فض ــور باش او دور  در داخل کش

ــوند و مزدوران و جیره می ــلهخواران جابش میش ــاعرانی که ما را از مدینۀ فاض مان دور گردند. به ش
ــیار میمی ــد و آنکنند عطای بس ها را کنند. عبادتگاه ای فروگاار نمیها نیز از مدح و ثنا، کلمهبخش

د. سـرانجام ملت خواهد دوشـد تا شـكم نگهبانان و طرفدارانش سـیر شـوکند و ملت را می ارت می
 (1) فهمید که از آزادی به طغیان منتقل شده است؛ و این، فرجام این حكومت است(.

 
ــتقرة وادـعةا عبـيد الـطاغوت ومرتزقـته فيتوهمون  أمـ   ، فهم ـماداموا  أنهم آمنون وحـياتهم مســ

فســيدهم قوي يقطع الرقاب والشــعب خاَــع واســتســلم    ،ي خدمة الطاغية لن يمســهم ســوء
 .للظلم

بردند و به یک  برند که در امنیت کامل به سـر میخوارانشـان گمان میاما بندگان طا وت و جیره 
ها آسـیبی اند و تا زمانی که در خدمت طا وت باشـند، به آندا کرده ید د ه دسـت پزندگی آرام و بی

ــد؛ چراکه نمی ــان با قدرت، مخالفان را گردن میرس ــرورش ــتمش زانو س زند و ملت در برابر ظلم و س
 شوند؛زنند و تسلیم میمی

 

 قسمتی از کتاب جمهوری افالطون )مترجم( -1
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  النار تبقى تح  الرماد، قال تعالى:ن    ؛وهذا وهم

َذْت بَيْتـال َوِإنَّ ﴿ ِل الَْعْنَكُبوِت اتَّخـَ اَء َكَمثـَ ْوِليـَ
َ
ِ أ ُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِذيَن اتَّخـَ ُل الَـّ ْوَهَن الُْبُيوِت    َمثـَ

َ
أ

 . (1)﴾ َلَبيُْ  الَْعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا َيْعَلُمونَ 
اقی می ــتر ـب ان زیر خـاکسـ ا   این، توهمی بیش نیســــت، زیرا آتش همچـن د متـع د. خـداوـن اـن ـم

 فرماید:می
ای ســاخت و کاش عنكبوت اســت که خانه  َمَثل،  گیرندرا دوســت میجز خدا  َمَثل آنان که به﴿ 
 .(1)؛﴾خانۀ عنكبوت است ، هاترین خانهدانستند که هرآینه سست می
 

ــعوب حيـ ث تكون نهـايـة كـل رـاغيـة  والحق مـا يعرفـه كـل من تتبع تـاريخ ا مم والشــ
 .لم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونبثورة املستضعفني واملظلومني وسيعومرتزقته 

ــت ـبه ـتاریخ مـلت  ــتن حقیـقت ـکافی اسـ نـگاهی بیفكنیم ـتا ببینیم ـکه ـپاـیان تـمامی ـها  برای دانسـ
ها که و آن﴿ن و مظلومین بوده است؛ یشان، به دست مستضعفخواران های طا وت و جیره حكومت 

 .﴾که بازگشتشان به کجاست  زودی خواهند فهمیدستم کردند به
 

هم مسـلمون فهم خارجون من ن  أا الذين اسـتسـلموا للطواغي  وخضـعوا لهم وهم يزعمون  أم  
 :قال تعالى ،وَية الل ولكنهم َ يعلمون

نْ ﴿
َ
أ ُيِريــُدوَن  َك  َقْبلــِ ِمْن  نِْزَل 

ُ
أ ا  َومــَ َك  ِإَليــْ نِْزَل 

ُ
أ ا  ِبمــَ آَمُنوا  نَُّهْم 

َ
أ َيْزُعُموَن  ِذيَن  الــَّ ِإَلى  َتَر  َلْم 

َ
 أ

الَل بَِعيدال   َيَتَحاَكُموا ََ ْن ُيِضلَُّهْم 
َ
ْيَطاُن أ ْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ  . (٢)﴾ِإَلى الطَّ

ــلیم ـطا وت ــانی ـکه تسـ ــدـند و در برابر آناـما کسـ ــر فرود آوردـند، هرچـند ـکه ادـعای  ـها شـ ـها سـ
 فرمایند:دانند. خداوند میکه خود نمیدرحالیاند، مسلمانی کنند، از والیت خداوند خارج گشته

ــت بینی که میآیا آنان را نمی﴿  ــده اس ــده و آنچه پیش از تو ناز  ش ،  پندارند به آنچه بر تو ناز  ش
ــده درحالی،  خواهـند که طا وت را َحَكم قرار دهـندولی می؛ اندایـمان آورده  که به آنان فرمان داده شـ

 .(2)؛﴾خواهد گمراهشان سازد، گمراهی بسیار دوردست شیطان می. است که طا وت را انكار کنند
 

 . 41العنكبوت:  - 1
 41عنكبوت:  -1
 .60 النساء: -2
 60نساء:  -2
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ــالميـة وَ يتورعون عن معـاونتهم خوفـال  ــعوب اإلســ ويزج بهم الطواغيـ  ي حروب مع الشــ

ــوء من ـحالهم وأي كفر    ،ويـقاتلون أولـياء الل وينتهكون حرـمات املؤمنني  ،منهم ـفأي ـحال أســ
 ؟!عظم من كفرهم وهم ينصرون أعداء اللأ

ا وت آن ت ـط ا مـل ه جـن  ـب ا را ـب ــالمی وادار میـه ای اسـ د و آنـه ه کـن ا نیز از تر  مجبور ـب ـه
کنند؛ چه حالی بدتر روند و حرمت مؤمنان را پایمان میـشوند و به جن  اولیای خدا میهمكاری می

 اند!که به یاری دشمنان خدا برخواستهاز این حا  و چه کفری باالتر این
 

اُغوِت  الَّذِ ﴿  :قال تعالى ِ يِل الطَّ ِ َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاِتلُوَن ِي ســـَ ِ يِل اَّللَّ يَن آَمُنوا ُيَقاِتلُوَن ِي ســـَ

ِعيفال  ََ ْيَطاِن َكاَن  ْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ ْوِلَياَء الشَّ
َ
 . (1)﴾َفَقاِتلُوا أ

، اندو آنان که کافر ـشده  جنگندمیدر راه خدا  ،  اندآنان که ایمان آورده ﴿فرماید:  خداوند متعا  می
 .(1)؛﴾ضعی  است ، پس با هواداران شیطان نبرد کنید که مكر شیطان؛ در راه شیطان

 
ذ   ــهم يتـع هولـعل بعضــ أـن ل  ر ـب ه ـعذر قبيح غذ   ،يخـاف من الطواغـي  ويخـاف من القـت ولكـن

  :، قال تعالىلنصرتهملنحمله بوجه الطواغي  َ ذا كان َبد من حمل السالح فإمقبول ف
َعِفنَي ِي ﴿ ــْ َتضـ ــْ ا ُمسـ ِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم َقالُوا ُكنَّ ــِ نُْفسـ

َ
ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم امْلاَلِئَكُة َظامِلِي أ

َك   وَلئــِ
ُ
أ ا فــَ اِجُروا ِفيهــَ ةل َفُتهــَ عــَ ــِ ِ َواســ ْرُض اَّللَّ

َ
َلْم َتُكْن أ

َ
الُوا أ ْرِض قــَ

َ
اَءْت  اْ  ُم َوســــــَ َواُهْم َجَهنَّ

ْ
أ مــَ

 .(٢)﴾َمِصذال 
کنند؛ این عار بدتر از گناه اســـت و ها و کشـــته شـــدن را بهانه میبرخی از آنان تر  از طا وت

ــت؛ اگر چاره قابل ــانه قبو  نیس ــد باید آن را به روی طا وت نش ــالح نباش ای جز بر دوش گرفتن س
 فرماید:یجهت یاری او! خداوند متعا  م گرفت، نه در

ان را می﴿  تگان جانـش تند که فرـش انی هـس تانند درحالیکـس تم کرده بودندـس تن ـس از .  که بر خویـش
آیا :  فرـشتگان گویند.  ما در روی زمین مـستـضع  بودیم:  گویند؟  در چه کاری بودید:  پرـسندها میآن

 .(2)؛﴾سرانجامی دارندجایگاه اینان دوزد است و بد ؟ زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید
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َدْدنَاُكْم َعِن الُْهَدى بَْعَد ِإْذ ﴿ :وقال تعالى نَْحُن صــَ

َ
ِعُفوا أ ُتضــْ َتْكرَبُوا ِللَِّذيَن اســْ َقاَل الَِّذيَن اســْ

َهاِر    ۞َجاَءُكْم بَْل ُكْنُتْم ُمْجِرِمنَي   َتْكرَبُوا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَّ ِعُفوا ِللَِّذيَن اسـْ ُتضـْ َوَقاَل الَِّذيَن اسـْ
َذاَب َوجَ  ُوا الْـعَ

َ
َّا َرأ َة مـلَ َداـمَ وا النَـّ رُّ ــَ ســ

َ
َدادال َوأ نـْ

َ
هُ أ َل لـَ ِ َونَْجـعَ اَّللَّ ْن نَْكُفَر بـِ

َ
ا أ ُمُرونَنـَ

ْ
أ ْغالَل ِي ِإْذ تـَ

َ
ا اْ  َعْلنـَ

ْعَناِق الَّ 
َ
ََّ َما َكانُوا َيْعَملُونَ أ  .(1)﴾ ِذيَن َكَفُروا َهْل ُيْجَزْوَن ِإ

آیا ما ـشما را از هدایت بازداـشتیم بعد  :  گویندمـستكبران به مـستـضعفان می﴿فرماید: همچنین می
مســتضــعفان به   از آنكه به ســراغ شــما آمد )و آن را بخوبي دریافتید(؟! بلكه شــما خود مجرم بودید!

روز ]مایۀ گمراهي ما ـشد[، هنگامي که وهاي فریبكارانۀ ـشما در ـشب وـسوـسه:  گویندمـستكبران مي
دادید که به خداوند کافر شــویم و همتایاني براي او قرار دهیم!« و آنان هنگامي که به ما دســتور مي

ــیماني خود را پنهان ميعااب را مي نهیم؛ آیا ان ميکنند؛ و ما  ل و زنجیرها در گردن کافر بینند پش
 .(1)؛﴾شود؟!کردند به آنها جزا داده ميجز آنچه عمل مي

 
ترِ الجـهاد وترِ ا مر    ن  إـف ،مـعاوـنة الطواغـي  والركون إليهم محرـمة كـذـلك  ن  أوكـما 

ومن   ،َ يســقط التكلي  اَبتعاد عن حياة املســلمني  ن  ، فإعن املنكر محرمة  يباملعروف والنه
ــلمني فلين منهم . )ع(ـيدعي النـياـبة الـعاـمة عن اإلـمام   ن كـان فقيـهال إو  ،ـبات َ يهتم ـبأمور املســ

ــلم إلى قلبه وما فيه ــان مسـ ــية الطاغوتأ؛ ولينظر كل إنسـ ــية الل أم خشـ والخوفان َ ؟ خشـ
فال الخوف من الل يصذ الطواغي  ي عني املؤمن أحقر من البعوض   ن  إيجتمعان ي قلب املؤمن ف

 :قال تعالى ،ي حدود التقية الواجبة يكون لهم أي تأثذ عليه أو على قراراته إَ  
اریهـمان ه ـی ا ـطا وتطور ـک اری ـب ا حرام اســـت، تر نمودن و همـك ه  ک ـه اد و امرـب معروف و جـه

کند. کسـی که روز را به منكر نیز حرام اسـت. دوری گزیدن از مسـلمانان، تكلی  را سـاقو نمیازنهی
ســاند و به امور مســلمانان اهتمام نورزد، مســلمان نیســت حتی اگر فقیهی باشــد که ادعای  شــب بر 

را داشـته باشـد. هر فرد مسـلمان باید به قلب خویش و آنچه در آن اسـت،   )ع(  نیابت عامۀ امام زمان
کنده اسـت یا تر  از طا وت؟ این دو در قلب مؤمن جمع نمی شـوند؛ رجوع کند؛ آیا از تر  از خدا آ

ــره ر  از ـخدا، ـطا وتت گوـنه  نـماـید و هی تر و حقیرتر میای هم کوـچکـها را در نظر مؤمن از حشـ
 فرماید:که تقیۀ واجب پیش آید. خداوند متعا  میهایش ندارد، مگر هنگامیتأثیری بر او و تصمیم
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ِدَيُكْم  ﴿ يـْ
َ
وا أ ِذيَن ِقيـَل َلُهْم ُكفُّ َلْم َتَر ِإَلى الَـّ

َ
َب  أ ا ُكتـِ اةَ َفَلمـَّ الةَ َوآُتوا الزَّكـَ ــَّ ِقيُموا الصــ

َ
َوأ

َشدَّ َخْشَيةل َوَقالُوا َربََّنا  
َ
ْو أ

َ
ِ أ ََ َكَخْشَيِة اَّللَّ ا ِلَم َكَتْ َ   َعَلْيِهُم الِْقَتاُل ِإَذا َفِريق  ِمْنُهْم َيْخَشْوَن النَّ

ٍل َقِرـيٍب  ـجَ
َ
ا ِإَلى أ ْرَتنـَ خَّ

َ
اَل َلْوَ أ ا الِْقتـَ ا َقِلـيل  َواآْلِخَرةُ َخْذ  مِلَِن اتََّقى َوَ ُتْظَلُموَن  َعَلْينـَ نْيـَ اُع اـلدُّ ْل َمتـَ  قـُ

 . (1)﴾َفِتيالل 
ها گفته شـــد، اکنون از جن  باز ایســـتید و نماز بخوانید و زکات آیا ندیدی کســـانی را که به آن﴿

ــدـبدهـید، اـما هنـگامی ــ ،  ـکه جنگـیدن بر آـنان مقرر شـ ـیدـند ـکه ـباـید از ـخدا گروهی چـنان از مردم ترسـ
ـــیدـندمی ــتر از تر  ـخدا و گفتـند؟  ترسـ ــی بیشـ چرا جـن  را بر ـما واـجب ، ای پروردـگار ـما:  حتی ترسـ

ــت ای و ـما را مهـلت نمیکرده  مـتاع دنـیا اـندک و :  بگو؟  بمیریم،  دهی ـتا ـبه مرگ خود ـکه نزدـیک اسـ
ای که در میان هســـتۀ  هقدر رشـــتاز آِن پرهیزگاران اســـت و به شـــما حتی به،  آخرت که برتر اســـت 

 .(1)؛﴾شودستم نمی، خرماست 

 
ــالمـية اليوم ـبدأن  أوالحـمد لل   ــحوة    ،ت ي رريق العودة إلى الل ا ـمة اإلســ وي رريق الصــ

ــمل البالد اإل ــع لتشـ د عرو   الدينية اإلســـالمية اليت نراها كل يوم تتسـ ســـالمية كلها، وتهد 
وســعهم إلغراق الشــباب املســلم ي بســتفرغوا كل ما  االذين تســلطوا على هذه ا مة والطياة  

ــية ــهوات املادية والجنسـ ــالمية  ،الشـ ــروا املالهي والخمور والفجور ي البالد اإلسـ وا من وبث    ونشـ
  اء عاريات وقصـــا عن حياة اليربيني،م الل من ا غاني ونســـخالل التلفزيون وغذه كل ما حر  

  ،تى بنيانهم من القواعد أفشـل خططهم وأالهدف منها تفكيك ا سـرة اإلسـالمية ولكن الل 
  إن شاء الل.سهم قريبال ووسيخر السق  على رل

سوی خداوند و راه بیداری دینی اسالمی را آ از  بازگشت بهخدا را ساا  که امروز امت اسالم راه 
های اـسالمی را در برگیرد؛ یابد تا کلیۀ ـسرزمینبینیم که هرروز گـسترش بیـشتری میکرده اـست و می

های سـلطنت طا وتیانی که بر این امت مسـلو بودند، به لرزه درآمده اسـت؛ طغیانگرانی که تا و پایه
های  ها و لاترا به تاراج بردند تا جوانان مسـلمان را در منجالب شـهوتهای آن  حد ممكن سـرمایه

خواری و فسق و فجور را در کشورهای های فـساد و بساط شرابمادی و جنـسی فرو ببرند، عـشرتكده 
های زنان مسـلمان به پا کردند، آنچه خداوند حرام فرموده اسـت از رقص و موسـیقی و آواز تا صـحنه

های اســالمی ندارد، از گســیختن خانواده  هم ی زندگی  رب که هدفی جز ازهاعریان و داســتان
هایـشان را هایـشان را نقش بر آب کرد و پایههای تلویزیونی پخش کردند؛ اما خداوند تمام نقـشهـشبكه

 

 .77النساء:  -1
 77نساء:  -1



 40                                                                                                                                                              اللهأو الطریق إلی  التیه  

 

 

الله دیری نخواهد پایید که سـق  حكومتشـان بر سـرشـان خراب خواهد شـاء از بن درهم کوبید و إن
 شد.
 

هم يسـتطيعون رمن معالم دين التوحيد  ن  إهؤَء الطياة كما توهم من سـبقهم   ملقد توه  
عقيدة    د عروشـهم وخصـوصـال ومسـخ اإلسـالم وقتل العقائد الصـحيحة فيه اليت تهد    ،الحقيقية

  :ولكن أنى لهم ذلك والقرآن بني أيدينا يهت  ي أسماعنا، )ع(انتظار املهدي 
ــدـند ـکه ـقادرـند آـثار دین توحـیدی حقیقی را محو و این ـطا وتـیان هـمانـند نـیاـکان خود متو هم شـ

ــت و پایه ــالم را دگرگون نـمایـند و نیز عـقاید حقی که در آن اسـ ها را های حكومت آننابود کنـند، اسـ
را نابود ـسازند؛ اما چگونه چنین چیزی ممكن   -)ع(  خـصوص عقیدت انتظار مهدیبه  -کندتهدید می

 دهد:گونه ندا میهای ما اینماست و در گوشکه قرآن پیش روی است درحالی
  
 

َونَْجَعَلُهُم الَْواِرِثنيَ ﴿ ةل  ِئمــَّ
َ
َونَْجَعَلُهْم أ ْرِض 

َ
اْ  ِعُفوا ِي  ــْ ُتضــ ــْ ِذيَن اســ الــَّ نَُمنَّ َعَلى  ْن 

َ
 *  َونُِريــُد أ

ْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا َيْحَذُروَن 
َ
َن َلُهْم ِي اْ   .(1)﴾َونَُمكب

  خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روي زمین قرار دهیم؛ما مي﴿
ــازیم؛ و به   ــان را در زمین پابرجا س ــان، آنچه را از آنو حكومتش ــكریانش ها بیم فرعون و هامان و لش

 .(1)؛﴾داشتند نشان دهیم
 

اِلُحوَن  ﴿ ــَّ اِدَي الصـــ ا ِعبـَ ْرَض َيِرثُهـَ
َ
نَّ اْ 

َ
ْكِر أ ذب ِد اـل بُوِر ِمْن بَعـْ ا ِي الزَّ ْد َكَتْ نـَ َذا    ۞َوَلقـَ ِإنَّ ِي هـَ

  .(٢)﴾ َلَبالغال ِلَقْوٍم َعاِبِدينَ 
ام وارث زمین خواهند شــد؛ و در این،  ذکر )تورات( نوشــتیم: بندگان شــایســتهدر »زبور« بعد از  ﴿

 .(1)؛﴾کنندگانابالغ روشني است براي جمعیت عبادت
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َتْخَلَ   ﴿ ْرِض َكَما اســْ
َ
ُهْم ِي اْ  َتْخِلَفنَّ اِلَحاِت َلَيســْ ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصــَّ َوَعَد اَّللَّ

ِد َخْوِفهِ  بَعــْ ُهْم ِمْن  َلنَّ دب َوَلُيبــَ َلُهْم  ــَ  ِذي اْرَت ــ ِديَنُهُم الــَّ َننَّ َلُهْم  َقْبِلِهْم َوَلُيَمكب ِذيَن ِمْن  ْمنــال الــَّ
َ
أ ْم 

وَلِئَك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
  .(1)﴾َيْعُبُدونَيِن َ ُيْشِرُكوَن ِبي َشيْئال َوَمْن َكَفَر بَْعَد َذِلَك َفأ

اند، وعده داد که در روی کســانی از شــما که ایمان آورده و کارهای شــایســته انجام داده خدا به  ﴿
ها بودند جانـشین نمود و دینـشان را که همچنان که مردمی را که پیش از آن،  زمین جانـشینـشان کند

ان را به ایمنی بد  کند تـش ازد و وحـش توار ـس ت اـس ندیده اـس ان پـس تند و ها مرا میآن؛ خود برایـش پرـس
 .(2)؛﴾اندفاسق، پس ناسااسی کنندها که ازاینکنند و آنچیزی را با من شریک نمیهی 

 
ج  )لو لم يبق من الدنيا إَ  يوم لخر   :تهت  ي آذاننا  رـسول الل  أرلقها  تزال املعاني اليت  وَ  

 .(٢) (وجورال  كما مل   ظلمال  وعدَل  من ولدي من يملئها قسطال 
در گوـشمان چنین   )ص(  حقیقت نخواهد پیوـست تا زمانی که کالم رـسو  خدااین توهم هرگز به  

ــت:  طنین ــد)انداز اس در آن روز یكی از فرزندانم قیام خواهد ،  اگر از عمر دنیا فقو یک روز باقی باش
کنده از ظلم و جور شده بودکرد و آن را لبریز از عد  و داد خواهد کرد، پس  .(3).(ازآنكه آ

 
ــلمون كـما تنتفع ا رض وم   )ع(  واملـهدي ه املســ ا ينتفع ـب ــمن إذا غيبـها  بينـن الشــ ا ـب ن عليـه

 .(٣) السحاب
ــت ابر بهره   )ع( امام مهدی ــید پشـ ــت و همچنان که زمین و اهل زمین از خورشـ در میان ماسـ

 (1)مند هستند.جویند، مسلمانان نیز از او بهره می
 

 

 .55 النور: -1
 55نور:  -2
 ، و یرهما من کتب الفریقین الكثیر.99ص 1مسند أحمد: ج، 397ص 1: ج)ع(خبار الرضا أ: عیون مثالً انظر  -2
 ها از منابع هر دو گروه )شیعه و سنی(.و سایر کتاب 99، ص 1؛ مسند احمد: ج 397، ص 1: ج )ع(عیون اخبار رضا -3
: فهل یقع لشیعته االنتفاع به في  یبته؟ فقا     ،قا  جابر: فقلت له: یا رسو  الله)لجابر بن عبد الله األنصاري:    إلی قو  النبي )ع(یشیر   -3

ون سـر الله، أي والاي بعثني بالنبوة إنهم یسـتضـیئون بنوره وینتفعون بوالیته في  یبته کانتفاع النا  بالشـمس وإن تجللها سـحاب، یا جابر هاا من مكن
   .253کما  الدین وتمام النعمة: ص( ومخزون علمه، فاکتمه إال عن أهله

آیا در زمان !  ای رســو  خدا  به ایشــان گفتم::  جابر گفت)فرماید: بن عبدالله انصــاری اشــاره میبه جابر )ص(به این فرمودت نبی اکرم  )ع(ایشــان    -1
ند و با گیر از نورش روشــنایی می، ها در زمان  یبتشآن، ســوگند به کســی که مرا به نبّوت مبعوث نمود  برند؟ فرمود:ای میشــیعیانش از او بهره،   یبتش

ای جابر، این سـّر پوشـیدت خداوند اسـت و در علمش ذخیره نموده . گردندمند میطور که مردم از خورشـید پشـت ابر بهرهگردند، همانمند میوالیتش بهره
 .253النعمة: ص الدین و تمام. کما (دارد، مگر برای اهلشاست و آن را پنهان می
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ــلماتأي   ــلمون واملسـ ــكوا بالعروة  أي    ،ها املسـ ها ا حبة آمنوا بالل واكفروا بالطاغوت وتمسـ
وهـما   ،لـطاغوت اإليـمان ـبالل مالزم للكفر ـبان  أواعلموا  ،  )ع(الوثقى حـجة الل ي أرَــــه املـهدي 

ء من ذـهاب الظلـمة غذ بزوغ  يشء واـحد كـذـهاب الظلـمة وبزوغ النور فال يمكن أن يفهم يش
 النور.

ــلـمان! ای عزیزان! ـبه ـخدا ایـمان آورـید و ـبه ـطا وت کفر بورزـید و ـبه ای برادران و   خواهران مسـ
ــک جو )ع( عروة الوثقی، حـجت ـخدا بر زمینش، مـهدی موعود د و ـبدانـید ـکه الزـمۀ ایـمان ـبه ییـ تمسـ

ــت  و این دو الزم و ملزوم یـكدیگرـند؛ هـمانـند رفتن ـتاریكی و برآـمدن نور؛   ؛ـخدا، کفر ـبه ـطا وت اسـ
 ی. یکرد، مگر با آمدن نور و روشنا ک ان رفتن تاریكی را در تو هرگز نمی

 
َك  ﴿  :قال تعالى َتْمســـَ ِ َفَقِد اســـْ اُغوِت َوُيْؤِمْن ِباَّللَّ ُد ِمَن الَْييب َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ شـــْ َ الرُّ َقْد َتَبنيَّ

ُ َسِميع  َعِليم    . (1)﴾ِبالُْعْرَوِة الُْوْثَقى َ انِْفَصاَم َلَها َواَّللَّ
ــت ﴿فرـماـید:  ـخداوـند متـعا  می ــده اسـ ــخص شـ کس ـبه پس هر؛  قطـعًا ـهداـیت از گمراهی مشـ

؛ به چنان رـشتۀ اـستواری چن  زده اـست که گـسـستنش نباـشد، طا وت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد
 .(2) ؛﴾خداوند شنوا و داناست و 
 

له ا رهار  آالل عليه وخافوا الشــيطان وهوى النفن واتبعوا ما جاءكم به رســول الل صــلى 
  .لكنه َ ييفر أن يشرِ به الل ييفر الذنوب جميعال  ن  إعن الل سبحانه 

از جانب خداوند سیححان برایتان به ارماان   )ص(  د و ازآنچه رسیو  خدایز شییاان و ووای نسسیانی بر ح ر باشی ا

 گ رد. درنمی کآمرزد، اما از گناه شرآورده است پیروی کنید. خداوند تمامی گناوان را می
 

ِ َفَقدِ ﴿  :قال تعالى ِْ ِباَّللَّ ِر اُء َوَمْن ُيـشْ َِ ِبِه َوَيْيِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَْن َيـشَ َر ْن ُيـشْ
َ
َ َ َيْيِفُر أ   ِإنَّ اَّللَّ

 .(٢)﴾اْفنَبَى ِإْثمال َعِظيمال 

 

 .256البقرة:  -1
 256بقره:  -2
 . 48 النساء: -2
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ــرک آورند را نمی﴿فرماید: خداوند می ــانی که به او ش و گناهان دیگر را ، آمرزدهمانا خدا گناه کس
رک آوردآمرزد و هرکه بخواهد میبرای هر ده ، که به خدا ـش اخته و گناهی بزرگ مرتكب ـش درو ی ـس

 .(1)  ؛﴾است 
 

ها  والتحاكم إليه ومعاونته والركون والخضــــوع واَســــتســــالم له كل  يمان بالطاغوت إلوا
َـالل عن رريق الل املسـتقيم َـالل هل ترون أن   ،شـرِ بالل و به   بالل أو مشـركال   ال كافر  وأي 

العبادات جعل  ليث   العبد من خاللها راعة الل فإذا   إن   ؟ إذا صـام وصـلى تقبل صـالته وصـومه
ــاع فيهـا     اللحظـة اليتن  إ  ،دو لل فـأي معىن بقي للعبـاداتللطـاغوت وهو عـ  ال كـان رـائعـ ينصـــ

 ،كفر بالل وخروج من وَيته إلى وَية الطاغوت   وامر الطاغوت وقوانينه هي لحظة  اإلنســـان
 .ومن النور إلى الظلمات

ــداق   ــدن در برابرش همگی مص ــلیم ش ــوع و تس ایمان به طا وت، قبو  حكومتش، یاری، خض
رک به خدا و گمراه ت؛ و چه گمراهی بدی! آیا تابهـش ت خداوند اـس نیده ی از راه راـس اید نماز و حا  ـش

قدم ها برای ثابت روزت کســی که به خدا کفر و یا شــرک بورزد موردپایرش قرار گرفته باشــد؟ عبادت
که او دشــمن شــدن بنده بر اطاعت خداوند اســت؛ حا  اگر طاعتشــان برای طا وت باشــد درحالی

ــت، بقیـ  ــتورات و قوانین  ـها ـچه معـنایی دارد؟ لحـظهۀ عـبادتـخداوـند اسـ ــان در برابر دسـ ای ـکه انسـ
طا وت ســر تعظیم فرود آورد، لحظۀ کفر به خداوند و خروج از والیت او و رفتن زیر والیت طا وت و 

 یا همان عبور از نور به ظلمت است.
 

ِذيَن َيْزُعُموَن ﴿  :ـقال تـعالى َلْم َتَر ِإَلى الَـّ
َ
َك ُيِرـيُدوَن  أ نِْزَل ِمْن َقْبلـِ

ُ
ا أ َك َوـمَ نِْزَل ِإَليـْ

ُ
ا أ نَُّهْم آَمُنوا ِبـمَ

َ
أ

الَل   ــَ لَُّهْم َــ ــِ ْن ُيضــ
َ
اُن أ ْيطـَ ــَّ ُد الشــ ِه َوُيِرـي ْن َيْكُفُروا بـِ

َ
ِمُروا أ

ُ
ْد أ اُغوِت َوـقَ اَكُموا ِإَلى الطـَّ ْن َيَتحـَ

َ
أ

 .(1)﴾بَِعيدال 
پندارند به آنچه بر تو ناز  شـــده و آنچه پیش از تو  نی که میبیآیا آنان را نمی﴿فرماید: خداوند می

ــت  ــده اس که به آنان  درحالی،  خواهند که طا وت را َحَكم قرار دهندولی می؛ اندایمان آورده ،  ناز  ش
گمراهی بـسیار ، خواهد گمراهـشان ـسازدـشیطان می.  فرمان داده ـشده اـست که طا وت را انكار کنند

 .(2)  ؛﴾دوردست 

 

 48نساء:  -1
 .60 النساء: -1
 60نساء:  -2
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ــه رريق الكفر بـالطـاغوت والخروج من وَيتـه    ،فطريق العودة إلى الل ووَيتـه هو نفســـ

ــتقيم اـلذي تقـبل ـبه ا عـمال  ،وكالهـما رريق واـحد ي الحقيـقة ــراس املســ ـها لل  ن    ؛وهو الصــ
ـــيل فعليـنا أن نؤمن  ،الواـحد ا ـحد ــالم املحـمدي ا صــ ـفإذا كـنا نرـيد العودة الحقيقـية إلى اإلســ
علينا أن نؤمن بكل اإلســالم وأحكامه َ أن نؤمن بما  ،  به محمد بن عبد الل   بكل ما جاء

فهم ،  علينا أن نالزم الطريق الذي رســمه أوصــياء محمد ،يوافق أهواءنا منها وننبِ الباقي
 .م عليهم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم لهم َحقسفن النجاة واملتقد  

والیتش همان راه کفر به طا وت و خروج از والیت اوسـت و در واقع، سـوی خدا و راه بازگشـت به
ت که با آن اعما  پایرفته می تقیمی اـس تند؛ همان صـراط مـس ود؛ زیرا این راه، هر دو یک راه هـس ـش

راه خداوند یكتا و یگانه است. اگر خواستار بازگشت واقعی به اسالم ناب محمدی هستیم، باید به هر 
برایمان به ارمغان آورده اســت ایمان بیاوریم، به تمام اســالم و احكام  )ص(  للهبن عبداآنچه محمد

ه ـــت ا خواسـ ه موافق ـب ه احـكامی ـک ا ـب ه اینـكه تنـه ایـمان اســـت ایـمان آوریم و دیگر احـكام را آن، ـن ـه
ـــیای محـمد ــت از راهی ـکه اوصـ ــیم کردـند تبعـیت کنیم،    )ع(واـگااریم. بر ـما واـجب اسـ برایـمان ترسـ

ها عقب بیفتد  که از آنکه از آنان پیشـی بگیرد، گمراه و کسـیاند و کسـیتی نجاتها کشـ چراکه آن
 شود؛ ها باشد، )به حق( ملحق میشود و کسی که همراه آنفنا و نابود می

 
ا الذين يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض فسـيجدون أنفسـهم ي النهاية يلهثون  أم  

  ،قدوة  )ع(ي الســحرة الذين آمنوا بموىس   -ؤمنني  كم -وليكن لنا    ،وراء ســراب ي الصــحراء
ـبل كـانوا أولـياء للـطاغوت ووقفوا   ،ومـثل هؤَء املؤمنني كـانوا بعـيدين عن املنهج الرـباني اإللهي

 ولكنهم عنـدمـا خـالفوا أهواءهم تبني  ،  )ع(مع فرعون لعنـه الل ي بـاد  ا مر ليحـاجوا موىس  
ــرق نور الحق ي قلوبهم وانجـل  ظلـمة الـطاغوت أو ،بفرعونلهم الحق ـفأمنوا ـبالل وكفروا   شــ

ليجاهدوا ي ســـ يل الل ويقارعوا فرعون لعنه الل  )ع(ة مع موىس  عن بصـــائرهم ووقفوا هذه املر  
 . نوا للناَ كذبه وهوانه وَعفهولي ي  

ــ  رانجام اما کســانی که به بخشــی از کتاب )قرآن( کفر بورزند و به بخشــی از آن ایمان بیاورند، س
ــحرا َله ــراب در صـ ــد که به دنبا  سـ زدند. برای ما و برای همۀ مؤمنین، در َله میمتوجه خواهند شـ

ایمان آوردند، هدایتی وجود دارد؛ همچنین در مؤمنینی که از   )ع(  جادوگرانی که به حضــرت موســی
ی  روش الهی به دور، و حتی از یاران طا وت بودند و در ابتدا در کنار فرعون ملعون، رت موـس  با حـض

ــه می  )ع( ــكار که با هوای نفس خویش مخالفت کردند، حق بر آنکردند، ولی هنگامیمعارض ها آش
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افشـان شـد و هایشـان پرتوو نور ایمان در د  دگردید، به خداوند ایمان آوردند و به فرعون کفر ورزیدن
ی رت موـس ان کنار رفت و این بار در کنار حـض یاهی طا وت از دیدگانـش تادند تا در راه خدا   ع() ـس ایـس

 جهاد کنند و با فرعون نزاع کردند تا اینكه دروغ، سستی و ضعفش را برای مردم آشكار نمودند. 
 

ا ِبَربب َهاُروَن َوُموىَس ﴿ :قال تعالى دال َقالُوا آَمنَّ جَّ َحَرةُ سـُ لِْقَي السـَّ
ُ
ْن آَذَن   *َفأ

َ
َقاَل آَمْنُتْم َلهُ َقْبَل أ

الٍف  خـِ ْن  ـمِ ْم  لـَكـُ ْرجـُ
َ
َوأ ْم  ِديـَكـُ يــْ

َ
أ نَّ  عـَ طـب قـَ أَلُ فـَ َر  ـحْ الســــب ُم  كـُ لَـّمـَ ـعَ ِذي  الــَّ ُم  ُذكـُ بـِ

لـَكـَ هُ  ِإنــَّ ْم  لـَكـُ
لبَبنَُّكْم ِي  صـَ

ُ
بَْقىَوَ 

َ
دُّ َعَذابال َوأ شـَ

َ
يَُّنا أ

َ
ْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ أ َِ َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن   ۞  ُجُذوِع النَّ َقالُوا َلْن نُْؤِثَر

نَْيا نَْ  َقاٍض ِإنََّما َتْقِل َهِذِه الَْحَياةَ الدُّ
َ
 .(1)﴾الَْبيبَناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا َفاْقِض َما أ

،  به پروردگار هارون و موـسی ایمان :  گفتند. ـساحران به ـسجده افتادند﴿فرماید:  خداوند متعا  می
او بزرگ شـماسـت و د؟  آیا پیش از آنكه شـما را رخصـت دهم به او ایمان آوردی:  فرعون گفت *  آوردیم

هاي  کنم و ـشما را از تنهها و پاهایتان را بطور مخال  قطع ميدـست .  آموخته اـست   به ـشما جادوگری
خت آویزم؛ تا بدانید که عااب کداممينخل به دار  ت تر و پاینده یک از ما ـس وگند به   گفتند:*  تر اـس ـس

آن کســي که ما را آفریده، هرگز تو را بر دالیل روشــني که براي ما آمده، مقدم نخواهیم داشــت! هر 
 .(1) ؛﴾تواني حكم کني!خواهي بكن؛ تو تنها در این زندگي دنیا ميحكمي مي

 
اد املؤمن  إن    ـهاـن  اـلدنـيا ي أعينهم ـغاـية الهوان فلم يكن لتـهدـيد فرعون لعـنه  نيهؤَء العـب

، ولم يؤثروا الحياة  إتباع الحقالل بأن يقطع أيديهم وأرجلهم ويصــــلبهم أي تأثذ على قرارهم ب
ــحـ  لهم حقيـقة اـلدنـيا وـهذا الـعالم امـلادي اـلذي يتكـاـلب عل ـيه فرعون وـهاـمان وـقارون ـبل اتضــ

ــحرة ي اَمتحان واجتازوا العقبة ففازثالهموأم  ــن ، ونجح الســ ــا الل فطوبى لهم وحســ وا برَــ
 .مآب

دنیا در دیدگان این بندگان مؤمن خوار و ذلیل شـــد، نهایت خوار شـــدن؛ و تهدیدهای فرعون که 
ت  ان لعنت خدا بر او باد، بر بریدن دـس ان هی  تأثیری بر اقرارـش یدنـش ان و به صـلیب کـش ها و پاهایـش

هایشـان به این دنیا از بین رفت و حقیقت این دنیا بسـتگیبه پیروی از راه حق و حقیقت نداشـت. د 
جنگیدند، برایـشان آـشكار ـشد. آن جادوگران  ها بر ـسر آن میکه فرعون و هامان و قارون و امثا  آن

ربلند بیرون آمدند، ـسرای عقبی را پاداش گرفتند و به رـضای الهی ر  ـستگار ـشدند؛ در این امتحان ـس
 پس خوشا به سعادتشان، چه خوب بازگشتی داشتند! 

 

 .72 - 70طـه: -1
 72-70طه:  -1
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 :)ع(قال ذبيح آل محمد الحسني 

 فـدار ثواب الل أعلى وأنـبـُل  . . .إذا كان  الدنيا تـعد نفيسـة     
 جمُل أحرص املرء بالكسب  ةفِقلَ  . . . ن كان  ا رزاق قسمال مقدرال إو    
 فما بال منبوِ بـه املرء يبخُل  . . .ها ـن كان  ا موال للنبِ جمعإو    

 .(1) فضُل أبالسي  ي الل   مرافقتل  . .ن كان  ا بدان للموت أنش   إو
 فرمود: )ع( کشتۀ آ  محمد، حسین

 بهاتر است؛رسد، سرای ثواب خداوند برتر و گراناگر این دنیا باارزش به نظر می
تر  برای مرد، حرص کمتر برای کســب درآمد زیبنده شــده و مقّدر اســت، پس  و اگر روزی، تقســیم

پس چرا مرد برای آنچه باید ترک نماید، بخل بورزد؟ و   است و اگر همۀ اموا  برای ترک گفتن است،
 (1) اند، پس برای مرد، کشته شدن با شمشیر در راه خدا برتر است.ها برای مرگ خلق شده اگر بدن

 
ا أن نتســـــاءل: أ ــع ـلذكر الل ونتوبـما آن لقلوبوحري بـن ا أن تخشــ ة    ـن إلى الل توـبة حقيقـي

ــتورال ومنهاجال لحياتنا ،لياء الل ونعادي أعداء اللفنوالي أو ــعارال  ،ونجعل اإلســـالم دسـ   والقرآن شـ
  الل ملجوكلمة َ آلة إَ   ،لنا

ل
 وحصنال لنا!! أ

 مخاطب قرار دهیم:را شایسته است که خود 
وع کند، بههایمان در باید که د   - وی او توبۀ واقعی کنیم و برای اولیای  برابر ذکر خداوند خـش ـس

مان قرار دهیم و قرآن، خدا یاور و برای دشـمنانشـان دشـمن باشـیم، اسـالم را دسـتور و روش زندگی
 شعارمان و کلمۀ ال اله اال الله پناهگاه و حصار ما باشد.

 
 !!قل هذه الحياة الدنيات قض ما أن  قاض إنمااما آن لنا أن نقول للطاغوت أ

ــت ـکه ـبه ـطا وت بگوییم هر ـچه می - ـــیده اسـ توانی  خواهی حكم کن، تو فقو میوـقت آن رسـ
 برای این زندگانی دنیوی حكم کنی.

 

 ، و یرها باختالف یسیر.374ص 44ج ، بحار األنوار:32ص ، مثیر األحزان:246ص 3ج رویت األبیات في مناقب آ  أبي طالب: -1
 و سایر منابع با اندکی اختالف. 374، ص 44االنوار: ج ؛ بحار 32االحزان: ص ؛ مثیر246، ص 3البیت: ج در مناقب آ  -1

 إذا کانت الدنیـا تعد نفیسـه/ فـدار ثواب اللـه أعلی وأنبل
 وان کانت األرزاق قسمًا مقدرًا/ فقلت حرص المرء بالكسب أجمل
 وان کانت األموا  للترک جمعها/ فمـا با  متروک بـه المرء یبخل

 فقتل امرؤ بالسی  فی الله افضلوان کانت األبدان للموت أنشئت/ 
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 !!ما آن لنا أن نختار حكم اإلسالم وننبذ حكم الجاهليةأ

 وقت آن رسیده است که حكم اسالم را برگزینیم و حكم جاهلیت را وانهیم. -
 
 !!لتنجلي عنها ظلمة الطاغوت ؛ما آن لقلوبنا أن تشرق بنور الحقأ

هایمان نور حق بدرخـشد تا با درخـشش آن ـسیاهی طا وت از وقت آن رـسیده اـست که در قلب   -
 بین برود.

 
واملاء قريب    ،والخروج بأيدينا  ، وي هذه الصـــحراء نلهث وراء ســـراب،هل ســـنبقى ي هذا التيه

 ؟ امن  
هآـیا در   ــراب، لـَ ــحرا ـبه دنـبا  سـ ــرگردانی ـباقی خواهیم ـماـند؟ و در این صـ ه خواهیم زد؟ این سـ لـَ

 مان؟که خروج در دستان ماست و آب در نزدیكیدرحالی
 

ا َفُهْم  ﴿  قــال تعــالى: آيــاِتنــَ بــِ ُيْؤِمُن  ََّ َمْن  ِإ ِمُع  ــْ الَلِتِهْم ِإْن ُتســ ــَ الُْعْمِي َعْن َــ اِد  ِبهــَ   َ نــْ
َ
أ ا  َومــَ

      .(1)﴾ُمْسِلُمونَ 
تو ـصدایت را تنها به گوش  .  ـشان نیـستیکنندت نابینایان از گمراهیتو هدایت ﴿فرماید: خداوند می

 .(1) ؛﴾انداند و تسلیم شده رسانی که به آیات ما ایمان آورده کسانی می
 
 

 

 .53 الروم: -1
 53روم:  -1



 

 اإلسالم والسياسة والحكم 
َ   سیاس  و،  اسالم   وم  ح

 
ــلمین  الاین یحكمون  یحاو  الطوا یت   ــروا فكرة بین عامة المس ــالمیة الیوم أن ینش البالد اإلس

وهؤالء   ،(الدین للدین والســیاســة للســیاســة)  اً لها شــعار   اویرفعو   ،مفادها فصــل الدین عن الســیاســة
وما کانت هاه الفكرة المادیة لتـشیع    ،بل جاءوا بها من الغرب المادي  ،الجهلة لم یبتدعوا هاه الفكرة

ولوال تكالب الرهبان والقسـاوسـة    ،ینفَ اإلنجیل والتوراة محرّ   والیهود لوال أّن   في الغرب بین المسـی،
 .في حینها علی الدنیا والمناصب 

عی می المی ـس ورهای اـس لم حكام طا وت کـش جدایی دین    ۀن اندیشـ اناکنند تا در میان عامۀ مـس
 ،این اندیشـه  .دهندمی از سـیاسـت را گسـترش دهند و همواره شـعار جدایی دین از سـیاسـت را سـر

ــت  ــل فكر این افراد نادان نیس  . اگر تحری  تورات واندوام گرفته  گرابلكه آن را از  رب مادی  ،حاص
میان در   ر  رب واین فكر هرگز د  ،یســان بر ســر مســندهای دنیوی نبودســّ قِ  نزاع راهبان و انجیل و

  .کردمسیحیان و یهودیان گسترش پیدا نمی
 

ــلم مط   ــالمي ولو    علىلع  وهي ميـالطـة َ تنطلي على أي مســ فـالـدين   ،جمـاَل إالـدين اإلســ
فال توجد   ض للعبادات تمامال كما تعر    ،ض لكل صــيذة وكبذة ي حياة الناَاإلســالمي تعر  

ض لألمور العسـكرية  كما تعر  ،ض لها الفقه اإلسـالميوتعر    معاملة اقتصـادية واجتماعية إَ  
 هذه وما هي الســياســة إَ    ،الصــلح ووقضــايا الجهاد والتعامل مع غذ املســلمني والعهود والعقود  

ــونولكن الطواغي  َ    ا مور مجتمعة. ــة عندهم الحيل والخداع اليت  ؛بهذا  يرَــ ــياســ   فالســ
َـد الـشعوبيمارـسونها ليتـسل   والـسياـسة اليت يريدها    ،طوا على الـشعوب اإلـسالمية ـسياـستهم 

ه يخرج  ن  إومن يريد أن يخرج عن السـياسـة اليت يحددها الل ي اإلسـالم ف  ،الل ملصـلحة الشـعوب
  :إلى ظلمات الجاهلية

گاه هرگز دامن ی،فكر این کج گاهی جزئی ـشود، حتی  نمی دین اـسالمبه    گیر مـسلمان آ اگر این آ
طور نموده اسـت، همان  حل ارائهراه   ،بزرگ زندگی چراکه اسـالم برای تمام مسـائل کوچک و باشـد؛

وجود ندارد، اجتماعی   اقتـصادی وها، جزئیات را بیان نموده اـست. هی  تعامل  کلیۀ عبادتبرای  که  
مربوط مسائل    امور نظامی ودر  همچنین    که فقه اسالمی، روشی برای آن بیان نموده باشد.مگر این
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گونه  ینهم ، شـرایو به  هانامهها و صـل،پیمانقراردادها و و تنظیم    انبا  یرمسـلمانتعامل   جهاد وبه  
اما این احكام باب میل طا وتیان  ها قطعًا برای ادارت جوامع تبیین شـده اسـت؛ اسـت و این سـیاسـت 

های مسلمان ملت   بربتوانند  ست تا  ا  گریحیله  فریب وای  ابزاری بر تنها  ها،  . سیاست برای آننیست 
اسـت در جهت موردپسـند خداوند ی که سـیاسـتاما   ؛هاسـت علیه ملت   هاآن  سـیاسـت مسـلو شـوند. 

 در وند مشـخص نموده اسـت بنماید،خدا ی کههرکس سـعی بر خروج از سـیاسـتهاسـت.  منافع ملت 
 .گااشته است  یت جاهل هایواقع قدم در ظلمت 

  

 
ِ ُحْكمال ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ ﴿ :قال تعالى ْحَسُن ِمَن اَّللَّ

َ
ِة َيْبُيوَن َوَمْن أ َفُحْكَم الَْجاِهِليَّ

َ
  .(1)﴾أ

ــتـند  یقین  اـهل  ـکه  مردمی  آن  برای؟  جویـندمی را  ـجاهلـیت  حكم  آـیا﴿  د:ایـ فرمـ ـخداوـند می   چه ،هسـ
 .(1)؛﴾؟است  بهتر خدا حكم از حكمی

 
وَلِئَك ُهُم الَْكاِفُرونَ َوَمْن ﴿ :ال تعالىوق

ُ
ُ َفأ نَْزَل اَّللَّ

َ
  .(٢)﴾َلْم َيْحُكْم ِبَما أ

 .(2)؛﴾است  کافر، نكند حكم است  کرده  ناز  خدا که طبق آیاتی کههر و﴿
 

امِلُوَن ﴿ :وقال تعالى وَلِئَك ُهُم الظَّ
ُ
ُ َفأ نَْزَل اَّللَّ

َ
  .(٣)﴾َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أ

 .(3)؛﴾است  کارانستم از، نكند حكم است  کرده  ناز  خدا آنچه به کههر و﴿
 

وَلِئَك ُهُم الَْفاِسُقونَ ﴿ :وقال تعالى
ُ
ُ َفأ نَْزَل اَّللَّ

َ
 .(4)﴾َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أ

 .(4)؛﴾است  نافرمانان از، نكند داوری است  کرده  ناز  خدا آنچه به کسهر﴿
 

 

 .50 المائدة: -1
 50مائده: -1
 .44 المائدة: -2
  44 مائده: -2
 45 المائدة: -3
 45مائده:  -3
 .47المائدة:  -4
 47مائده:  -4
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ــة مرتبطة ارتبارال وثيقال بالحكم والحاكم إن   ــياسـ ــة الطاغية هي الحيل    ،السـ ــياسـ فسـ
ونشـــر الفســـاد والظلم بني   ،واقتصـــاديال   وفكريال   ومحاصـــرتهم ثقافيال   ،والخداع وإيذاء الشـــعب

 .العباد
ت  یاـس ا    .حاکم داردحكومت و ارتباط تنگاتنگی با    ،ـس ت طا وتاـس یاـس حیله، فریب ، مكر  ،ـس

ــار فكری و  و  آزار مـلت   و ــادی  ایـجاد حصـ ــاد وو اقتصـ ــترش فسـ ظلم مـیان بـندـگان    همچنین گسـ
  ؛خداست 

 
فهي نشـر الرحمة بني الناَ وعبادة الل    ؛أو املعصـوم أو من ينوب عنهم  ا سـياسـة النيب  أم  

ــاف ي املجتمع ــر العـدل واإلنصـــ وتوفذ قوت النـاَ   ،ودفع النـاَ نحو التعقـل والتفكر ونشــ
 .وترفيههم اقتصاديال 

ها نیابت داشــته باشــد،  یا معصــوم یا هرکســی که از طرف آن )ص(  ســیاســت پیامبرشــالودت  اما  
عد  ، انتشار  تفكر  ـسوی تعقل وبندگان خدا، هدایت مردم به دوـستی میان مردم و  گـسترش رحمت و

 .است رفاه اقتصادی  یجادیحتاج مردم و افراهم کردن ما و انصاف در جامعه و
 

الناَ وإخراجهم من الظلمات      وهدف النيب  ،ه ي الســلطةلهدف الطاغية نفســه وبقا ن  إ
 .لى النور ونشر العدل فيما بينهمإ

بیرون آوردن   مردم و، )ص(  هدف پیامبراما    ؛اندیشــدبقای ســلطنتش می تنها به خود و  ،طا وت
 ست.هاداد میان آن گسترش عد  و ها از تاریكی به نور وآن
 

الل ســـبحانه وتعالى ينبِ املســـلمني بعد رســـول الل   ن  إوإذا كان ا مر كذلك فهل يعقل  
 ى الدين وينشرون العدل بني الناَ؟! دون أن يعني لهم قادة معصومني يحافظون عل 

به حا  خود   )ص(  را پس از رحلت پیامبر  انانمسـلم   ،که خداوندمعقو  اسـت  ، آیا  در این صـورت
داد را  میان مردم عد  و  بدون آنكه امام معـصومی برایـشان تعیین کند تا حافظ دین باـشد و  ،واگاارد

  ؟گسترش دهد
 

 ينبِ ا ـسرة الصـيذة دون قائد ونا بالقرآن على أن  الذي لم   كي  ؟ وهو الحكيم الخبذ
 !!الرجال قوامون على النساء
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ۀ  آی ی اسـت که با توجه به حكیم خبیر که او،  درحالی؟  صـحی، باشـد  تواندمیچنین چیزی   چطور
را بدون  عنی خانواده  یترین عضــو اجتماع  ، کوچک  (1)؛﴾ندهســت  مردان، ســرپرســت و نگهبان زنان﴿

 سرپرست رها نكرده است! 
 

الل ســبحانه وتعالى ترِ ا مة اإلســالمية دون قائد معني ليؤول ا مر إلى أعداء    ن  أهل يعقل  
ــني   ،الل ــرب بـي  الل ،  )ع(أمـثال يزـيد بن مـعاوـية ليقـتل الحســ ــتبيح امـلديـنة املنورة ويضــ ويســ

 ؟!!باملنجنيق
جانشــین رها کرده   امت اســالم را بدون تعیین امام و  ،خداوندکه بگوییم  اســت عاقالنه  حا ، آیا  

 امام حـسینو  بن معاویه بیفتد  زمام امور مـسلمین به دـست دـشمنان خدا چون یزید  ،تا ـسرانجاماـست 
ــاـند )ع( ـــهادت برسـ ـــتار راه بیـندازد و،  را ـبه شـ قرار   ـخاـنۀ ـخدا را ـبا منجنیق مورد تـجاوز در ـمدیـنه کشـ
 ؟!دهد
 

سـفينة صـيذة عليها مجموعة من العمال هل ينبكهم دون أن يعني  أي إنسـان يمتلك   ثم إن  
ه جاهل َ نصـــ  هذا اإلنســـان بأن  أثم إذا تركهم دون قائد وغرق  الســـفينة   ؟  قائد للســـفينة
ه    فكي  نقـبل أن    وغذ حكيم؟ ــفينـت الى ترِ ســ ه وتـع ــبحـاـن  -  وهي مليـئة بعبـيده  -الل ســ

 ؟!تجوب الفضاء دون قائد
، آیا  کار باشـندبه خدمه مشـغو     ملوان و  یکه در آن تعداد  مکوچكی را در نظر بگیریاگر کشـتی  

کند؟! اگر صـاحبش چنین کند و کشـتی  رق شـود، آیا منصـفانه  رها میناخدا  آن را بدون  صـاحبش  
نیست بگوییم که صاحب آن، نادان و جاهل بوده است؟ حا ، چگونه قبو  کنیم که خدای سبحان 

، بدون رهبر رها کرده در این فضــای متالطمباشــد،  که پر از بندگانش میدرحالی و متعا  کشــتی را
 باشد؟

 
ــالء   ةنووـية بني هؤَء العبـيد اليوم كفيـل ال حرـب  ن  إ ــفيـنة وتحويلـها إلى أشــ ـبإغراق ـهذه الســ

ودون قائد  ،لهيإفهل من الحكمة ترِ أهل هذه السـفينة دون شـرع وقانون    ،تتناثر ي الفضـاء
 .حاشا الل سبحانه وتعالى الحكيم العدل امللك القدوَ ؟ينفذ هذا الشرع عادل معصوم
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ــتی و پراکندن   ــهمگینی که امروزه بین این بندگان وجود دارد، برای  رق کردن کش تهاجمات س
قانون الهی   آیا عاقالنه اـست که ـسرنـشینان این کـشتی بدون ـشرع واجزای آن در فـضا کافی اـست؛  

اد  و  و دون رهبری ـع ه    ـب ــوم ـک انون  معصـ ت و ـق ــریـع داین شـ ــوـن ا شـ د، رـه اده کـن د را پـی داوـن ؟! ـخ
 ها مبّراست!متعا  حكیم عاد  ملک قدو  از این نسبت وسبحان

 
ــلمني  ونحن   ــالمي ـخاتم   متفقون أن  كمســ ــرع والـقانون ي ـهذا الزـمان هو اـلدين اإلســ الشــ

ــبحانه وتعالى قادة عدوَل وقد عني    ،ا ديان ــومني ال أرهار    الل سـ  يقومون بأمر الدنيا والدين  معصـ
  ،ة الياشـمة ة القيادة بالقو  هم واسـتولوا على دف  ولكن الطواغي  اغتصـبوا حق    ،بالقسـط والعدل

 . نصروهم فحظهم َيعوا وربهم أغضبواوالناَ خذلوا القادة ا رهار ولم ي
ــلمان،   عنوانما به همان دین    ،زمانقانون در این    نظر داریم که شـــرع ون عقیده اتفاقیبر امسـ
را معصــوم   و ک پا ،  امامان عاد متعا ،  وســبحانخداوند   ادیان اســت ودهندت  دین پایان ،اســالم

ــو وفرمود  ن  ییتع ــب را  ـها  حق آن  ،ـطا وتـیانباردازـند؛ اـما  دنـیا  ـبه امور دین و ،ـعداـلت  ـتا ـبا قسـ  صـ
د و ا    کردـن ان رهبری  زور بر    ظلم وـب ـــك اآنسـ د و  ـه داختـن اک رارهبران    ننیز آمردم    چـن  اـن ا   ـپ تنـه

 .قرار گرفتند رشانمورد  ضب پروردگا از دست دادند وبهرت خود را  گااشتند و یاری ننمودند،
 

ــلمون على   ــراـعددهم    ن  أوـقد اتفق املســ ا عشــ ــحيح    ،ثـن كـما جـاء ي الحـدـيث النبوي الصــ

ـحدـيث الخلـفاء ومن بـعدي  وَ يتحقق   )ع(م املـهدي  وـخاتمه  )ع(أولهم علي    ن  إ :ونقول  ،(1)املتواتر
ــر إَ   اثـنا ونا على اـلذي    ،وادعى كـل منهم اإلـماـمة وقـيادة ا ـمة اـلدينـية واـلدنيوـية    بهم،عشــ

  .با سماء بعده كما نا عليهم النيب 
در که گونه  همان ،نظر دارنددوازده تن اسـت اتفاق)امامان(  ها  تعداد آنکه  اینتمام مسـلمانان بر  

ــحی، وـحدـیث   ــت   نبوی صـ ــرت علیآن گوییم ـکه اولیِن میـما    و  (1)؛متواتر آـمده اسـ  و  )ع(  ـها حضـ

 

، وروی أیضًا عن جابر بن  86ص 5( جال یزا  الدین قائمًا حتی یكون اثنا عشر خلیفة من قریش)  :روی أحمد في المسند بسنده: قا  رسو  الله   -1
إن هاا الدین لن یزا  ظاهرًا علی من ناواه ال یضــره مخال  وال مفارق حتی یمضــي من  یقو  في حجة الوداع:   ســمعت رســو  الله : )ســمرة ، قا 

 6. ورواه مسلم في صحیحه باختالف یسیر: ج87ص 5ج (کلهم من قریش  :ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت ألبي ما قا ؟ قا   :قا  ،أمتي اثنا عشر خلیفة
  جع.. وکالك روی کون الخلفاء بعد النبي اثنا عشر  یر من تقدم ذکرهم فرا309ص 2، ورواه أبو داود في سننه بزیادة، راجع: سنن أبي داود: ج3ص

؛ 86، ص  5ج  (.پیوسـته پابرجا خواهد بود تا دوازده خلیفه از قریش باشـند، دین)فرمود:   )ص(احمد با سـند در مسـند روایت نموده اسـت: رسـو  خدا    -1
تا زمانی که دوازده خلیفه از امت من حضــور )الوداع فرمود:  در حجة )ص(بن ســمره روایت شــده اســت که گفت: شــنیدم که رســو  خدا  همچنین از جابر

گفت: ـساس چیزی فرمود .  (رـسددارند، بر اثر کـسی که به ظاهر با آن دـشمنی کند و یا کـسی که مخالفت بورزد و یا از آن جدا ـشود، به این دین آـسیبی نمی
، همین حدیث  3، ص 6. مـسلم در ـصحیحش، ج  87، ص  5ج   (.ها از قریش هـستندآن همۀ)که من نفهمیدم؛ از پدرم پرـسیدم چه فرمود؟ گفت: فرمود:  
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 امگر ب شـودنمینفر هسـتند، محقق  فا که پس از من دوازده لَ حدیث خس   .اسـت   )ع( آخرینشـان مهدی
ک؛  هـاآن کـت ت وآن  ـت اـم د و  رهبری دین و  هـا ادعـای اـم ت را کردـن ای اـم د از خود   دنـی ه نفر بـع ـب
 ها اقرار نموده بود.با ذکر نام، به همۀ آن )ص( طور که پیامبراقرار نمودند، همان صراحت به
 

ولم ينـقل عن أـحدهم رـلب العلم على    ،علم أـهل زـمانهمأكـمل وأنهم أواتفق أـهل كـل زـمان  
 براهيم إومن ذرـية  ،  وهم ذرـية محـمد    ي ـبإلـهام من الل،علمهم ـلدن   ن  إـبل  ،أـحد من الـناَ

 :قال تعالى ،عد من كفر بها بجهنمالذي نا القرآن على إمامتهم وتو  
ِلِه َفَقْد آَتيَْنا آَل ِإبَْراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة  ﴿ ُ ِمْن َفضــْ ََ َعَلى َما آَتاُهُم اَّللَّ ا ُدوَن النَّ ْم َيْحســُ
َ
أ

َم َسِعذال َفِمْنُهْم َمنْ  ۞ َوآَتيَْناُهْم ُمْلكال َعِظيمال   .(1)﴾ آَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكَفى ِبَجَهنَّ
 داـناترین افراد زـمان خود بودـند و ترین وـها ـکاـملدارـند ـکه آن  نظرهر زـمان اتـفاقدر  مردـمان  هـمۀ  

ها  بلكه دانش آن  باـشد،فراگرفته  دیگری  ها علم را از کس هی  کجا نقل نـشده اـست که احدی از آن
ــورت به ــت.   الهام لدّنی باص ــل  آناز جانب خداوند اس ــرت محمدها از نس  )ع(  یمو ابراه )ص( حض

ــتـند و ــ   هسـ جهنمـیان کس ـبه آن کفر بورزد از  ـکه هر  نموده و وـعده    ه گواهی داد  انقرآن بر اـمامتشـ
 د:ایفرمخداوند می .است 
ــیده، یا اینكه نســـبت به مردم ]ي پیامبر و خاندانش﴿  [، و بر آنچه خدا از فضـــلش به آنان بخشـ

ــد مي ـها قرار ورزـند؟ ـما ـبه آ  ابراهیم، کـتاب و حكـمت دادیم؛ و حكوـمت عظیمي در اختـیار آنحسـ
ه بر آن بـستند. و ـشعله فروزان آتش دوزد، ها به آن ایمان آوردند؛ و جمعي راولي جمعي از آن؛  دادیم

 .(1) ؛﴾ها کافي است براي آن

 
الكافر به كالكافر برسـول   ن  إو، )ع(وهو املهدي   اتفق املسـلمون على إمامة خاتمهم؛  وقد

ــ     .ـباملـئات  ـعد  وا ـحادـيث اليت وردت فـيه تُ   ،الل ــم    ن  إومع ا ســ ــالم  الكثذ ممن يتســ ون ـباإلســ
ظهوره املبارِ وســيقفون مع الســفياني قائد الضــالل الذي يدعي اإلســالم  ســيكفرون به عند  
  :قال تعالى ،والدفاع عن املسلمني

 

به  ؛ و309، ص 2بو داوود: ج تر، روایت نموده اـست. رجوع کنید به ـسنن ارا با کمی اختالف روایت کرده اـست؛ و ابو داوود هم در ـسننش با مطالبی اـضافی
 این ترتیب در سایر منابع نیز روایت شده است که خلفای بعد از پیامبر دوازده نفر هستند.
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ْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعلَ ﴿ ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى سـَ لَّهُ اَّللَّ َـَ
َ
ْيَ  َمِن اتََّخَذ ِإَلَههُ َهَواُه َوأ

َ
َفَرأ

َ
ِرِه  أ ى بَصـَ

ُرونَ ِغَشاَوةل َفَمْن َيْهدِ  َفال َتَذكَّ
َ
ِ أ   .(1)﴾يِه ِمْن بَْعِد اَّللَّ

به منكر   واســت    )ع( ها همان مهدیآخریِن آن  اند؛ها متفقآخریِن آن  امامت تمام مســلمانان بر 
به ـصدها زمینه نقل ـشده اـست  یثی که در این  اداح  وباـشد می )ص(  رـسو  خدابه  همانند منكر   ،آن

یاری  میمورد  فانه بـس انی  رـسد. متأـس لمان  که نام از کـس اند هنگام ظهور مبارکش او بر خود نهاده مـس
ــفیانی را انكار خواهند کرد و ــاللت و تاریكی که   تفرماند  ،به س ــالم ودم از دفاع ض ــلمین   از اس مس

 د:ایفرمخداوند می .زند، خواهند پیوست می
گاهي    را  که هواي نفس خویشآیا دیدي کسـي﴿  بر اینكه  ]معبود خود قرار داده و خداوند او را با آ

ــت  ــته هدایت نیس ــایس ــمش پرده  [ش ــاخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چش اي افكنده گمراه س
 .(1) ؛﴾شوید؟تواند  یر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متاکر نمياست؟ با این حا  چه کسي مي

 
بجيش الســفياني  ، فالخســ  لونهاوولكنهم ســيؤ  ،اتهذا وهم ســيعرفونه باآليات واملعجز

الحبيش بس ب وباء َ عذاب    أبرهةكما جعل من سبقهم موت جيش   ال ربيعي  ال سيجعلونه حادث
 .إلهي

از بین رفتن   و نمودخواهند  تأویل  ها را  آنولی ها و معجزاتش خواهند شـناخت  را از نشـانهایشـان  
ــفیانی را  ــكر سـ ــكر   گونه که علت ازخواهند کرد، همانقلمداد طبیعی    ۀحادثیک  لشـ بین رفتن لشـ

 !معرفی کردند، نه عااب الهی (وبا)را  هابره
 

 ومنها قول النيب   ؛كا من أن تحصـأ )ع(ة وهو علي ــــــة أول ا ئمــــــوالدََت على إمام 

ــلموا علـيه ـبو  ،(٢) ()ع  أقضـــــاكم علي: )فـيه ، (4)  ، و)أـن  الخليـفة من بـعدي((٣) مرة املؤمنني(إ)ســ

 

 .23 الجاثیة: -1
 .23جاثیه:  -1
ــرح نهج البال ة البن أبي الحدید: -2 ــیر القرطبي:،  43ص 4ج ، أحكام القرآن البن عربي:18ص  1ج  شـ ــفی للغزالي:162ص 15ج  تفسـ ــتصـ   ، المسـ

 .300ص 51ج ، تاریخ دمشق:170ص
 .111ص 37ج ، بحار األنوار:312ص ، الیقین ألبن طاوو :41ص النكت االعتقادیة للمفید: ،203ص االقتصاد للطوسي: -3
: فقا  النبي   ،انقض کوکب علی عهد رـسو  الله  . وروی الحاکم الحـسكاني في ـشواهد التنزیل: عن أنس قا :97ص  الرـسائل العـشر للطوـسي: -4
. فنظرنا فإذا هو انقض في منز  علي بن أبي طالب، فقا  جماعة من النا : قد  وی انظروا إلی هاا الكوکب فمن انقض في داره فهو الخلیفة من بعدي)

 . 276ص 2ج:  شواهد التنزیل  (عن الهوی إن هو إاّل وحي یوحیوالنجم إذا هوی، ما ضل صاحبكم وما  وی، وما ینطق فأنز  الله:  ،محمد في حب علي
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رون كـان وـها،  (٢)  ، و)أـن  مين بمنزـلة ـهارون من موىس((1) بـعدي(  ة)أـن  ولي كـل مؤمن ومؤمـنو
 .ي حياتهخليفة موىس 

ناد و یار زیاد و  )ع(  علی  ،مدارک دا  بر امامت اولین امام  اـس مارش یرقابل   بـس ت   ـش ازجمله  ؛اـس
ــخـنان   ــت حاکم)  :که )ص(  پـیامبرسـ ـــما علی اسـ ــالم ) ؛  (2)،(ترین شـ با لفظ امیرالمؤمنین بر او سـ

مؤمنی زن و مرد هر    تو ولّی   ،پس از من)  ؛  (4)،(هســتیو جانشــین  تو خلیفه    ،پس از من) ؛  (3)،(کنید
و   خلیفه  ،ارونو ه ؛  (2)،(به موـسی اـست نـسبت  به من همانند هارون  نـسبت  منزلت تو  ) ؛  (1)،(هـستی

 ش بود.حیاتزمان در  )ع( موسی جانشین
 

  :قال تعالى ،ونفسه كنفن النيب ي القرآن ي آية املباهلة
اَءنَـ ﴿ اَءُكْم َوِنســـــَ بْنـَ

َ
ا َوأ اَءنـَ بْنـَ

َ
ْدُع أ اَلْوا نـَ ْل َتـعَ َِ ِمَن الِْعْلِم َفقـُ اَء ا ـجَ ِد ـمَ َك ِفـيِه ِمْن بَعـْ اجَـّ ا  َفَمْن ـحَ

ِ َعَلى الَْكاِذِبنيَ  نُْفَسُكْم ثُمَّ نَْ َتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَ  اَّللَّ
َ
نُْفَسَنا َوأ

َ
 .(٣)﴾َوِنَساَءُكْم َوأ

 باشد:می )ص( پیامبرنْفس همانند  او سنفْ که در آیۀ مباهله آمده است،  طورهمان
تیز برخیزند، به آنها بگو:   پس﴿  یده، کسـاني با تو به محاجه و ـس بعد از علم و دانشـي که به تو رـس

ـــما هم فرزـندان خود را؛ ـما زـنان خویش را دعوت نـماییم،  »بـیایـید ـما فرزـندان خود را دعوت کنیم، شـ
ــما هم از نفو  خود؛ آنگاه مباهله کن ــما هم زنان خود را؛ ما از نفو  خود دعوت کنیم، شـ یم و شـ

 .(3) ؛﴾لعنت خدا را بر درو گویان قرار دهیم

 

 

 ، وقد روي باختالف یسیر في کثیر من المصادر فراجع.97ص ، الرسائل العشر للطوسي:112ص 1ج ینابیع المودة: -1
 .208ص 4ج ، ورواه البخاري باختالف یسیر:120ص 7ج صحی، مسلم: ،396ص 6ج ، و:179ص 1ج مسند أحمد: -2
  ؛170مـستـصفی  زالی: ص   ؛162، ص 15تفـسیر قرطبی: ج   ؛43احكام قرآن ابن عربی: ج ، ص    ؛18، ص 1الحدید: ج نهج البال ه ابن ابیـشرح    -2

 .300، ص 51تاریخ دمشق: ج 
 .111، ص 37بحار االنوار: ج  ؛312یقین ابن طاوو : ص  ؛41النكت اعتقادی مفید: ص  ؛203اقتصاد طوسی: ص  -3
فروافتاد. ایـشان   )ص(ای در زمان رـسو  الله التنزیل روایت نموده اـست: َاَنس گفت: ـستارهحاکم حـسكانی در ـشواهد  ؛97گانه طوـسی: ص دهرـسایل   -4

کرد. طالب سـقوط بن ابی. نگاه کردیم و دیدیم که در خانۀ علی(خلیفۀ بعد از من اسـت، ای که فروافتادبه هر خانه، به این سـتاره نگاه کنید)فرمود:   )ص(
ت. خداوند ناز  فرمود:   ده اـس تی با علی، گمراه ـش وگند به)﴿گروهی گفتند: محمد به خاطر دوـس تاره هنگامي که افو  مي  ـس ما  یار که*   کندـس   گمراه  نه ـش

؛: شواهدالتنزیل:  ﴾(نیست!گوید چیزي جز وحي که بر او ناز  شده آنچه مي*   گوید!و هرگز از روي هواي نفس سخن نمي*    است  رفته کج راه  به نه  و شده
 .276، ص 2ج  
 و همچنین با مقدار اختالف در منابع بسیاری ذکر شده است. 97گانه طوسی: ص رسایل ده ؛112ص  1ینابع المودة: ج  -1
 .208ص  4بخاری با کمی اختالف نقل نموده است: ج  ؛120ص  7صحی، مسلم: ج  ؛396ص  6و ج  179ص  1مسند احمد: ج  -2
 .61عمران:آ   -3
 .61آ  عمران:  -3
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 نها    ؛هي النســــاء وفارمة    .خرج عليال وفارمة والحســــننيأالنيب    رون أن  جمع املفســــ  أو

ن  ا والحســن  .(1)نه شــخا واحدأه أمة مع ن  إبراهيم  إقال تعالى ي   ،ســيدة نســاء ا ولني واآلخرين

 .(٢)  وعلي هو نفن النيب .وهذا َ اختالف فيه ،هم ا بناء
از   برد؛ ومباهله  را برای    )ع(فاطمه وحسـنین،  علی )ص(  نظر دارند که پیامبرران اتفاقتمام مفسـّ 

در مورد متعا  خداوند   ؛زیرا او ســرور زنان عالم از از  تا به قیامت اســت   ، حضــرت فاطمه  ،زنان
 حسـنین  ،ان فرزندانیاز م  (1)؛نفر بود  یککه او  فرمود که او امت اسـت درحالی  )ع(  حضـرت ابراهیم

ــالم( ــن و  )علیهما الس ــین  )امام حس ــالم(  امام حس هی  اختالفی   بینینبودند که درا  )علیهما الس
 (2)باشد.می )ع( همان حضرت علی )ص( رس پیامبنفْ  وجود ندارد، و

 
 

ْشرِِکیَن )إلی قوله تعالی:  )ع(یشیر  -1 ًة َقاِنتًا ِلّلِه َحِنیفًا َوَلْم َیكس ِمَن اْلمس مَّ
س
 .120 النحل: (ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن أ

ــروا علی جهلهم، فقا   )ع(روي أنه  )أکتفي بما نقله الفخر الرازي، قا :   -2 ــاری نجران، ثم إنهم أصـ : إن الله أمرني إن لم )ع(لما أورد الدالئل علی نصـ
ــم، بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتیك فلما رجعوا قالوا للعاقب: وکان ذا رأیهم، یا عب ــی، ما تری، فقا :  تقبلوا الحجة أن أباهلكم، فقالوا: یا أبا القاسـ د المسـ

عشـر النصـاری أن محمدًا نبي مرسـل، ولقد جاءکم بالكالم الحق في أمر صـاحبكم، والله ما باهل قوم نبیًا قو فعاش کبیرهم وال نبت والله لقد عرفتم یا م
تئصـا  فإن أبیتم إال اإلصـرار علی دینكم واإلقامة علی ما أنتم علیه، فوادعوا الرجل وانصـرفوا إلی بالدکم  و  ال  صـغیرهم ولئن فعلتم لكان االـس له وکان رـس

خرج وعلیه مرط من شــعر أســود، وکان قد احتضــن الحســین وأخا بید الحســن، وفاطمة تمشــي خلفه، وعلي رضــي الله عنه خلفها، وهو یقو ، إذا   
وال یبقی علی  هلكوادعوت فأمنوا، فقا  أسـق  نجران: یا معشـر النصـاری، إني ألری وجوها لو سـألوا الله أن یزیل جباًل من مكانه ألزاله بها، فال تباهلوا فت

یتم المباهلة فأسـلموا،  وجه األرض نصـراني إلی یوم القیامة، ثم قالوا: یا أبا القاسـم، رأینا أن ال نباهلك وأن نقرك علی دینك فقا  صـلوات الله علیه: فإذا أب
رب العرب طاقة، ولكن نصــالحك علی أن ال تغزونا یكن لكم ما للمســلمین، وعلیكم ما علی المســلمین، فأبوا، فقا : فإني أناجزکم القتا ، فقالوا ما لنا بح 

ذلك، وقا :   وال تردنا عن دیننا، علی أن نؤدي إلیك في کل عام ألفي حلة: ألفا في صــفر، وألفًا في رجب، وثالثین درعًا عادیة من حدید، فصــالحهم علی
وخنازیر، والضـطرم علیهم الوادي نارًا، والسـتأصـل الله نجران وأهله، والاي نفسـي بیده، إّن الهالك قد تدلی علی أهل نجران ، ولو العنوا لمسـخوا قردة 

  .85ص 8ج تفسیر الرازي: (حتی الطیر علی رؤو  الشجر، ولما حا  الحو  علی النصاری کلهم حتی یهلكوا ،..
 .120نحل:  .﴾(گونه انحراف؛ و از مشرکان نبودامتي بود مطیع فرمان خدا؛ خالي از هر [به تنهایي]ابراهیم  )﴿فرمایند: به این آیه اشاره می )ع(ایشان  -1
دالیل را برای مســیحیان نجران ارائه نمود، آنها بر جهل خویش  )ع(کند: )روایت شــده اســت که وقتی ایشــان کند، کفایت میآنچه فخر رازی نقل می  -2

اندیشیم  گردیم و می. گفتند: ای اباالقاسم، ما بازمیمر فرمود اگر حجت را ناایرفتید با شما مباهله کنم()خداوند به من ا  فرمود: )ع(اصرار ورزیدند. ایشان 
)به خدا ـسوگند گردیم. هنگامی که بازگـشتند به بازماندگان که ـصاحب رأی بودند گفتند: ای عبدالمـسی،، نظر تو چیـست؟ گفت: میو ـساس به ـسوی تو باز

به خدا سـوگند پیامبری با قومی مباهله نكرد، مگر  . نبِی فرسـتاده شـده اسـت و با کالم حق از یار شـما به سـوی شـما آمده اسـت،  محمد،  که ای مسـیحیان
ان بزرگ نـشداین ان زندگی نكرد و کودکـش ت،  پس اگر انجام دهید. که دیگر پیرـش یبتان نابودی اـس وید، جز این؛ نـص رف ـش که بر دینتان و آنچه به  پس منـص

خارج ـشده بود، درحالی که عبای مویین ـسیاهی پوـشیده، حـسن   )ص(. رـسو  الله  این مرد را رها کنید و به ـسرزمین خود بازگردید(. بمانید  داریدآن اعتقاد 
که  )هنگامیفرمود:  می  )ص(نیز پشت سر فاطمه؛ در حالی که ایشان    )ع(رفت و علی  را دربرگرفته و دست حسین را گرفته بود، فاطمه پشت سرش راه می

ــید(،  واندمخ ــورتایمن باش ــیحیان، ص ــق  نجران گفت: )ای مس ــود، از جایش کنده هایی را می. اس بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی از جایش کنده ش
کنیم  ه نمیای تا روز قیامت بر زمین نخواهد ماند(؛ ساس گفتند: ای اباالقاسم، ما با تو مباهلشوید و هی  مسیحیخواهد ـشد؛ مباهله نكنید که هالک می

مـسلمان ـشوید تا هرچه برای مـسلمین اـست ،  )حا  که از مباهله منـصرف ـشدیدکنیم؛ پس ایـشان که ـصلوات خدا بر او باد، فرمود:  و بر دینت نیز اقرار نمی
طاقت جن  با عرب را   . گفتندکنم()شــما را به جن  دعوت می. قبو  نكردند؛ پس فرمود:  برای شــما باشــد و بر شــما باشــد هر چه بر مســلمانان اســت(

دهیم: هزارتا در ـصفر و هزارتا دینمان بازنگردانی و درعوض، هر ـسا  دو هزار دـست لبا  می کنیم که با ما جن  نكنی و ازنداریم ولی با تو مـصالحه می
ت بر اهل نجران ـسایه افكنده بود؛ و هالک، )قـسم به کـسی که جانم به دـست اوـستدر رجب به اـضافۀ ـسیـصد زرت آهنی. با ایـشان مـصالحه نمود و فرمود: 

حتی ، شــدندکن میشــد و نجران و اهلش ریشــهور میها از بیابان آتشــی شــعلهگردیدند و بر آنشــدند به صــورت میمون و خوک، مســخ میاگر لعنت می
 .85، ص 8تفسیر رازی: ج . (...شدندشد تا همگی هالک میگونه میپرندگان روی درختانشان و حا  تمام مسیحیان به این
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تـباع هوى وجـعل كالم الل  إفـهذا    النفن ي اآلـية قصـــــد بـها نفن النيب   ن  أا اَدـعاء ـبأمـ  
ن يدعو اإلنســـان  إذ َ معىن    ؛عن الليو  كبذال   الل ســـبحانه وتعالى علوال  اســـبحانه ليوال حاشـــ

 رة عنده.نفسه وهي حاَ
این  ؛  اســـت  )ص(  خود پیامبر )ص(  س پیامبرنفْ در این آیه منظور از کنند که  ا میعاما گروهی اد
ــانی   ــت  ادعای کس ــبحان  و کالم خداوند  کنند  میس خود پیروی  نفْ   یکه از هوااس را بازیچه قرار س

ــ و بیهوده لغو  و متعا  بســیار برتر از ســبحان  هرگز چنین نیســت و خداوند   دهند؛می آیا ت!  گویی اس
  ؟!به کاری دعوت کند ،س خود را که حاضر است که انسان نفْ معنی دارد 

 
َكاةَ  ﴿  :وقال تعالى الةَ َوُيْؤُتوَن الزَّ ولُهُ َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصـَّ ُ َوَرسـُ ِإنََّما َوِليُُّكُم اَّللَّ

 .(1)﴾َوُهْم َراِكُعونَ 
ایمان  ها که  ســرپرســت و ولي شــما، تنها خداســت و پیامبر او و آن﴿  د:ایفرممیمتعا   خداوند  

 .(1)؛﴾دهنددارند و در حا  رکوع، زکات ميها که نماز را برپا مياند؛ همانآورده 

 
والجمع    .(٢)  ق بخاتمه وهو راكععندما تصــد   )ع(كا املفســرين على نزولها ي علي أجمع أو

ــر من بـعده ـف ــبح  أإلدـخال وـلده ا ـحد عشــ ــر    )ع(صــ وهم وـلد النيب من   -  ووـلده ا ـحد عشــ
حيث وَيتهم مشـتقة من ؛ من بعده أولى بالتصـرف باملؤمنني بعد رسـول الل   -  فارمة  

  لوَية اإللهية.ووَيته مشتقة من ا، وَية رسول الل 

 

 .55 المائدة: -1
 55مائده:  -1
ــرح کـبار علـماء الـعاـمة ـبأنـها نزـلت في علي  -2 ـــكاني والفخر الرازي، فروـیا عن أبي ذر الغـفاري أـنه ـقا :)ع(ـقد صـ أـما إني   ، وأکتفي بـما ذکره الـحاکم الحسـ

من األیام ـصالة الظهر فسأ  سائل في المسجد فلم یعطه أحد، فرفع السائل یده إلی السماء وقا : اللهم اشهد أني سألت    یوماً  ـصلیت مع رـسو  الله 
فأقبل الـسائل حتی أخا الخاتم من خنـصره،  -وکان یتختم فیها   -. وکان علي راکعا فأومی إلیه بخنـصره الیمنی  في مـسجد رـسو  الله فلم یعطني أحد ـشیئاً 

ر لي أمري    النبي فلما فرغ النبي  وذلك بعین  رح لي صـدري ویـس ألك فقا : رب اـش ی ـس ماء وقا : اللهم إن أخي موـس ه إلی الـس من صـالته رفع رأـس
ــرکه في أمري فأنزلت علیه قرآناً  ــدد به أزري وأش ــاني یفقهوا قولي واجعل لي وزیرا من أهلي هارون أخي أش ــدك ناطقاً   واحلل عقدة من لس ــد عض ــنش : )س

من أهلي علیا أخي أشـدد به أزري قا  أبو ذر: فو الله ما    لهم وأنا محمد نبیك وصـفیك اللهم فاشـرح لي صـدري ویسـر لي أمري واجعل لي وزیراً بأخیك( ال
ا :  ]لك[ ما وهب الله لك في أخیك. قا : وما ذاك جبرئیل؟ ق  الكالم حتی هبو علیه جبرئیل من عند الله وقا : یا محمد هنیئاً   اـستتم رـسو  الله 

ــالة ویؤتون الزکاة وهم راکعون):  علیك أمر الله أمتك بمواالته إلی یوم القیامة وأنز  قرآناً  ــوله والاین آمنوا الاین یقیمون الص ــواهد  ( إنما ولیكم الله ورس ش
 .26ص 12ج ، الفخر الرازي في تفسیره:230ص 1التنزیل: ج
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ــّ اکثر قرـیب ـبه اتـفاق   ــأن امیر مؤمـنان علیار مفسـ  ؛نظر دارـنداتـفاق  )ع( ن بر نزو  این آـیه در شـ
در این   (2).در راه خدا بخشــید  هعنوان صــدق انگشــتر خود را به فرد نیازمند به  ،رکوعکه در حا  زمانی
ــرتش  هـمۀ  فـعل جمع دالـلت بر  آـیه،    هـمۀو    )ع(  ترتـیب اواینـکه ـبه  نـماـیدمیـیازده فرزـند پس از حضـ

دش ازده فرزـن اطمـه    ـی د    کـه از طریق ـف امبرفرزـن د، پس از  نیز می  )ص(  پـی ـــن اشـ امبرـب  )ص(   پـی
 ها برگرفته از والیت رـسو  خداترین افراد برای ادارت امور مـسلمین هـستند، چراکه والیت آنـشایـسته

 .برگرفته از والیت الهی )ص( ست و والیت رسو  خداا )ص(
 

وتدبذ ا مور وملا قرن  ي هذه اآلية بوَية الل فال معىن لصــرفها ليذ وَية امللك والتصــرف  
 :وقال تعالى، الدينية والدنيوية

ْمِر ِمْنُكمْ ﴿
َ
وِلي اْ 

ُ
ُسوَل َوأ ِريُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِريُعوا اَّللَّ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
 .(1)﴾َيا أ

ــان والیت ازآنجاکه در این آیه   ــت   ایش ــده اس ــرف عنایپس هی  م  ،با والیت الهی قرین ش ی بر تص
 د:ایفرمخداوند می د.جود ندار وها آندنیوی مسلمین توسو  یر  و تدبیر امور دینی وحكومت 

ه  کســـانی  ای﴿  ان  ـک دآورده   ایـم دا  از،  اـی اـعت   ـخ د  اـط ــو   از  و  کنـی ان  خویش  اولواألمر  و  رسـ   فرـم
 .(1)؛﴾برید
 

ــوم  ا هم ا ئمـة املعصــ د النيبَا  ن  ووأولي ا مر هـن ــر بـع ا عشــ ، ولو كـان غذهم   ثـن
ــ أو من يخطا راعة مطلقةمللكان ا مر بالطاعة   ــبحانه ها قُ  ن    ؛ن يعيصـ   ،رن  بطاعة الل سـ

 

نی  -2 ت. آنچه حاکم حسـكانی و فخر رازی از قو  ابوذر  )ع(ن علی أکه این آیه در شـ   اندها( به صـراحت بیان نمودهبزرگان علمای عاّمه )ـس ده اـس ناز  ـش
آوردم. نیازمندی در مسـجد، تقاضـا نمود. به جا می  )ص(کند که گفتند: در روزی از روزها، نماز ظهر را با رسـو  الله  کنند، ما را کفایت می فاری روایت می

در مـسجد رـسو  الله درخواـست نمودم و کـسی، چیزی به من  کـسی به او چیزی نداد. نیازمند دـستش را به آـسمان بلند کرد و گفت: خداوندا ـشاهد باش که
تش را که انگشـتری بر آن بود به او کنداد. علی در حا  رکوع بود. انگشـت کوچ ت راـس خص نیازمند قبو  کرد و انگشـتر را از انگشـت  دـس اره نمود. ـش اـش

،  خداوندا )از نماز فارغ شد، سرش را به آسمان بلند کرد و فرمود:    )ص(کوچكش بیرون آورد. این عمل جلوی چشم پیامبر انجام گرفت. هنگامی که پیامبر
امرم را آسـان نما و گره از زبانم بازگشـا تا سـخنم را بفهمند و هارون برادرم که  ام را گشـاده گردان وخدایا سـینه:  برادرم موسـی از تو درخواسـت نمود و گفت

. (تو را با برادرت یاری کردیم ) پس قرآن ناطق بر او ناز  شــد(؛  اهل من اســت را وزیرم قرار بده و پشــتم را به او محكم نما و او را در امر من شــریک فرما
د نبی و انتخاب،  من محمد،  خدایا ت  تـش ینه،  خداوندا.  م تو هـس ت را وزیرم قرار بده و ـس ان فرما و علی که برادر و اهل من اـس اده گردان و کارم را آـس ام را گـش

ــتم را به او محكم نما ــو  الله (پشـ ــم کالم رسـ ــده بود که جبرئیل بر او فرود آمد و گفت: ای   )ص(. ابوذر گفت: به خدا قسـ هنوز به طور کامل منعقد نشـ
؟ گفت: خداوند امر به دوسـتی با او تا روز قیامت فرمود و آن چیسـت، ای جبرئیلچه خداوند در برادرت به تو ارزانی داشـت. فرمود: محمد، گوارای تو باد آن

اَلَة ﴿در قرآن این گونه بر تو ناز  فرمود   وَن الـصَّ ِایَن یِقیمس وْا الَّ ِایَن آَمنس هس َوالَّ ولس َما َوِلیكمس الّلهس َوَرـسس وَن ِإنَّ ْم َراکعس کاَة َوهس وَن الزَّ   ؛230ص  1. ـشواهد التنزیل: ج  ﴾َویْؤتس
 .26ص  12فخر رازی در تفسیرش: ج 

 .59النساء:  -1
 59: ءنسا -1



 59 یا مسیر به سوی خدا سرگردانی 

     

 

ــحيح  اه  ن   ؛  وـهذا غذ صــ ا    معـن أمرـن إرـاـعة أـعداإن  الل ـي اه ا مر    ن  إـقل تـقدير ـفأوعلى    ،هـئـب معـن
 .بمعصية الل والعياذ بالل

ــوم ئـمۀ دوازده ا  ،در اینـجا منظور از اولواألمر ــد؛  می  )ص( پس از پـیامبر،  )ع(ـگاـنۀ معصـ اگر  ـباشـ
ــدها  آن یر از  منظور  کـند یا خـطایی از او می  گـناه که   دهدمی فرمان به اطاعت مطلق از فردی  ،باشـ
زیرا تواند صحی، باشد؛  نمی  اینکه  با اطاعت از خداوند قرین شده است    از او  را اطاعت یز  زند؛سر می

معصــیت کم به  که خداوند ما را به اطاعت از دشــمنانش و یا دســت ســت  ین معناه ابدر این صــورت  
 فرمان داده است! )پناه بر خدا( شخود
 

إرـاعـت  ن  أفتبني   أمور ـب ــوم   بعـد النيب    هامـل ده املعصــ ــمتهم من  .  ن  وهم علي ووـل وعصــ
 :قال تعالى ،الذنوب قد نا عليها القرآن

ْهَل الَْبيِْ  ﴿
َ
ْجَن أ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرب َرُكْم َتْطِهذال ِإنََّما ُيِريُد اَّللَّ  . (1)﴾َوُيَطهب

ــن   ــی که بعد از پیامبرروش ــد، کس ــت، علی و فرزندان به اطاعت از آن )ص(  ش ــده اس ها امر ش
تند و عصـمت آن  )ع(معصـومش   ت. خداوند متعا     صـراحت بهها از گناه، در قرآن  هـس ده اـس ذکر ـش

 فرماید:می
 .(1)؛﴾سازد پاک  ،بایدکه چنان را شما و کندبیت دور اهل شما از را پلیدی خواهدمی خداوند﴿ 

 
ـــنانن  إعلى    ونا النيب   ــذ كثذ من    ،  هم علي وـفارـمة والحســ كـما ورد ي تفســ

 .(٢) املفسرين

 

 .33األحزاب:  -1
 33حزاب:ا -1
ن رســو   روی أحمد في مســنده: عن شــداد أبی عمار قا  دخلت علی وائلة بن األســقع وعنده قوم فاکروا علیا فلما قاموا قا  لي أال أخبرك بما رأیت م -2

ألها عن علي قالت  الله  و  الله   :قلت بلی قا  أتیت فاطمة رضـی الله تعالی عنها أـس و  الله    توجه إلی رـس ت أنتظره حتی جاء رـس  فجلـس
ناً  دنی علیاً أف ،ومعه علی وحـسن وحـسین رـضی الله تعالی عنهم آخا کل واحد منهما بیده حتی دخل یناً   وفاطمة فأجلـسهما بین یدیه وأجلس حـس کل   وحـس

ــاء اللهم    :وقا  ،نكم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً إنـما یرید الـله لیاهب ع :ثم تال هاه اآلیة  ،واحد منهـما علی فـخاه ثم ل  علیهم ثوبه أو قا  کسـ
 .107ص 4ج: حمدأمسند ( هؤالء أهل بیتي وأهل بیتي
سـود فجاء الحسـن بن علي فادخله ثم جاء الحسـین أ داة وعلیه مرط مرحل من شـعر  قالت عائشـة خرج النبي  )فقا :    وروی مسـلم في صـحیحه،

 7صــحی، مســلم: ج( إنما یرید الله لیاهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً   :ثم قا  ،ی فادخلهفدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء عل
 .130ص

ــلـمة ربـیب النبي   إنـما یرید الـله لـیاهب عنكم الرجس أهل البیت  : لـما نزلت هاه اآلیة علی النبي  )  :قا   ،وروی الترماي: عن عمر بن أبي سـ
اللهم هؤالء أهل بیتي فأذهب  :  في بیت أم ســلمة فدعا فاطمة وحســنا وحســینا فجللهم بكســاء وعلی خل  ظهره فجلله بكســاء ثم قا   ویظهرکم تطهیراً 

 . 30ص 5ج: سنن الترماي( أنت علی مكانك وأنت علی خیر :. قالت أم سلمة: وأنا معهم یا نبي الله، قا عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً 
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فرموده اسـت اعالم   صـراحت به )ص(  پیامبر انده اری از مفسـرین توضـی، دادیگونه که بسـ همان
 (2)باشد.می )ع(ینحسن و حسه، فاطم ، علی ،بیت که منظور از اهل

  

 
لســـــ  أولى بكم من أ)أيـها الـناَ  :ي حـجة الوداع ي ـغدير خم وـق  الظهر  وـقال النيب 

ــكم ــول الل  :قالوا؟ أنفسـ فمن كن  موَه فهذا علي موَه اللهم وال من واَه    :قال ،بلى يا رسـ

 .(1)(در الحق معه حيثما دار أره واخذل من خذله ووعاد من عاداه وانصر من نص

 

لما خرج في المرط األسـود ، فجاء الحسـن رضـي الله عنه فأدخله ، ثم جاء الحسـین رضـي الله عنه فأدخله ثم فاطمة،  )ع(ي أنه  ورو )وقا  الفخر الرازي:  
ــي الـله عنهـما ثم ـقا :   واعلم أن ـهاه الرواـیة ـکالمتفق علی  .33األحزاب:  ﴾إنـما یرـید الـله لـیاـهب عنكم الرجس أـهل البـیت ویطهرکم تطهیراً   ﴿ثم علي رضـ

 . 85ص 8تفسیر الرازي: ج( ن أهل التفسیر والحدیثصحتها بی
... أکثر   (إنما یرید الله لیاهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا)وقا  ابن حجر:  )عن ابن حجر، قا :  ( 38ص 8ج) :وینقل الثعلبي في تفسـیره

الباب الحادي عشـر ، في اآلیات  220ط. مصـر، وط. بیروت:   143الصـواعق المحرقة: (  المفسـرین علی أنها نزلت في علي وفاطمة والحسـن والحسـین
 وراجع  یر ما تقدم من المصادر.، اآلیة األولی (، الواردة فیهم 

بن اســقع که جمعی نزدش بودند، وارد شــدم. ذکر علی به میان آمد. هنگامی که احمد در مســندش روایت کرده اســت: شــداد ابی عمار گفت: بر وائلة  -2
دیدم باخبر نكنم؟ گفتم: آری. گفت: بر فاطمه وارد ـشدم و جویای علی ـشدم، گفت: به ـسوی    )ص(ایـستاد به من گفت: آیا تو را از چیزی که از رـسو  خدا

و  الله و  خدا  )ص(رـس دم. رـس تش  که همۀ آنلی که همراه او علی، حسـن و حسـین بودند و درحالیآمد، درحا )ص(رفت. نشـسـتم و منتظر ـش ها را با دـس
ها کـشید  اش را روی آنهایش نـشـستند؛ ـساس پیراهنش یا جامهگرفته بود داخل ـشد. علی و فاطمه جلو آمدند و پیش رویش، حـسن و حـسین نیز روی ران

هس ِلـیْاـهِ ﴿ و این آـیه را تالوت فرمود: ا یِرـیدس اللَـّ ـمَ َرکْم َتْطِهیراً إنَّ َل اْلَبـیِت َویَطهِّ ـهْ
َ
ْجَس أ ــتـنداین،  ـخداوـنداو اداـمه داد:   ﴾َب َعنكمس الرِّ ـها این،  ـها اـهل بـیت من هسـ

 .107، ص 4. مسند احمد: ج اهل بیت من هستند
حیحش روایت می لم در ـص ه گفت: پیامبرمـس ب،  )ص(کند: عایـش نـص یاهی بود. حـس د. بر روی وی باالپوش مویین ـس بن علی آمد و داخل هنگام خارج ـش

هس ِلیْاِهَب  ﴿شـد؛ سـاس حسـین آمد و با او داخل شـد؛ سـاس فاطمه آمد و او را داخل نمود؛ سـاس علی آمد و او را داخل نمود؛ سـاس فرمود:   َما یِریدس اللَّ إنَّ
ْهَل اْلَبیِت َویَطهِّ 

َ
ْجَس أ  .130، ص 7. صحی، مسلم: ج ﴾َرکْم َتْطِهیراً َعنكمس الرِّ

ــری پیامبرکند: عمرترمای روایت می ــلمه ناپس ــد:   )ص(گفت: )هنگامی که این آیه بر پیامبر  )ص(بن ابی س ْجَس  ﴿ناز  ش هس ِلیْاِهَب َعنكمس الرِّ َما یِریدس اللَّ إنَّ
َرکْم َتْطِهیراً  ْهَل اْلَبیِت َویَطهِّ

َ
ها لباســی کشــید؛ پس از آنها علی آمد و روی او نیز اطمه، حســن و حســین را خواســت و روی آنپیامبر در خانۀ اّم ســلمه، ف ﴾أ

ها هـستم  . اّم ـسلمه گفت: من هم با آن(پلیدی را از آنها بزدا و کاماًل پاکـشان گردان.  ها اهل بیت من هـستنداین!  خداوندا)لبا  را کـشید؛ ـساس فرمود:  
 .30، ص 5(. سنن ترمای: ج تو جایگاه خودت را داری و تو بر خیر هستیای نبی خدا؟ فرمود: 

، هنگامی که با باالپوش مـشكی خارج ـشد، حـسن آمد و داخلش نمود. حـسین آمد و داخلش نمود؛ ـساس  )ص(گوید: )روایت ـشده از ایـشانفخر رازی می
ــاس ع ــاس فرمود:فاطمه و س َرکْم َتْطِهیراً ﴿  لی آمدند؛ س ْهَل اْلَبیِت َویَطهِّ

َ
ْجَس أ هس ِلیْاِهَب َعنكمس الرِّ َما یِریدس اللَّ ــحت این روایت 33احزاب:  ﴾إنَّ . و بدان که ص

 .85، ص 8بین اهل تفسیر و حدیث، متقن است(. تفسیر رازی: ج 
ــیرش )ج   َرکْم َتْطِهیراً ﴿)و ابن حجر گـفت:  کـند:  ( از ابن حجر نـقل می38، ص  5ثعلبی در تفسـ ِت َویَطهِّ َل اْلَبـی ـهْ

َ
ْجَس أ َب َعنكمس الرِّ ْاـهِ هس ِلـی ا یِرـیدس اللَـّ ـمَ   ...﴾إنَّ

واعق المحرقة: ص  ت(. ـص ین ناز  ـشده اـس أن علی، فاطمه، حـسن و حـس رین اتفاق نظر دارند که این آیه در ـش تر مفـس ر؛ و ط. بیروت: 143بیـش ، ط. مـص
 توانید به سایر منابع نیز مراجعه نمایید.، در آیات وارد شده در آن، اولین آیه. می، باب یازدهم 220ص 

هجرـیة في   440ذکر محـمد بن أحـمد البیروني الخوارزمي المتوفی ـعام  )ـقا  عـبد الرحمن أحـمد البكري في کـتاـبه من حـیاة الخلیـفة عمر بن الخـطاب:  -1
هر ذي الحجة الحرام قا  م مرحلة نز  بها النبي  :  حوادث ـش می  دیر خم وهو اـس ر یـس عند منصـرفه من حجة الوداع، وجمع القتب   )ع(والیوم الثامن عـش

وقا : أیها النا  ألســت أولی بكم من أنفســكم؟ قالوا: بلی. قا : فمن کنت مواله فعلي مواله، اللهم   )ع(والرحا  وعالها آخاًا بعضــد علي بن أبي طالب 
ــماءوا  من وااله ، وعاد من   ــه نحو الس ــره، واخا  من خاله، وأدر الحق معه حیثما دار. ویروی أنه رفع رأس ــر من نص وقا : اللهم هل بلغت  ،عاداه، وانص

 .321من حیاة الخلیفة عمر بن الخطاب: ص( ثالثاً 
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شــما ای مردم آیا من از )خم هنگام ظهر فرمود: الوداع در محلی بنام  دیرةدر حج  )ص(  پیامبر
ــتمیاولخودتان  بر   ــو  خدا  :گفتند  ؟تر نیس ــتم   پس هرکس من موالی او :فرمود  .آری ای رس   ،هس

آنان که  ؛دـشمن  ،یار باش و با دـشمنانش  ،کنند  اشیاریبرای کـسانی که    ،خدایا ؛علی موالی اوـست 
انی که او،  او را پیروز گردانند مت که رو کند  ؛بفرمارها  ،  رهایش کنندرا    پیروز گردان و کـس  ،و به هر ـس

 .(1)؛(بگردانحق را به همان سمت 
 

أولى ـباملؤمنني من   والنيب  ،  )ع(بي ـراـلب أوَيـته لعلي ابن   ثـ   النيب  أوي ـهذا الـحدـيث  
ومصــادره بالعشــرات من كتب املســلمني أوردوا أن  وهذا الحديث متواتر عن النيب    ،أنفســهم

ــول   ــلمني مـبايـعة علي بن  الرســ الوداع ي بـعد خطبـته ي حـجة    )ع(بي ـراـلب  أرـلب من املســ

، وســـنســـأل ويســـألون يوم َ (1)وعمر وســـلما عليه بإمرة املؤمنني    وقد بايعه أبو بكر  ،غدير خم
  .من أتى الل بقلب سليم ينفع مال وَ بنون إَ  

 )ص(  پیامبر  کند.بعد از خودش را ثابت می  )ع(  والیت حضــرت علی )ص(  پیامبر  ،در این حدیث 
از کتاب  ها در ده منبع آن    ومتواتر   )ص(  این حدیث از پیامبر اـست وـسزاوارتر  بر مؤمنین از خودـشان  

ت   انانمسـلم های  کتاب ت که    ؛آمده اـس ده اـس الوداع  ةاش در حجپس از خطبه  )ص(  پیامبرآورده ـش
ابوبكر ام  هنگ در آن    بیعت کنند و  )ع(  خواـست تا با حـضرت علیانان  خم از مـسلم در محلی بنام  دیر

ــان بیـعت نمودـند و ـبا ]لـقب[   ــالم دادـند.امو عمر ـبا ایشـ از همچنین   و. از ـما (2) یرالمؤمنین، ـبه او سـ
مگر آنان که با قلبی ســلیم به   ،دارندننفعی  هی   روزی که نه ما  و نه فرزندان    ؛ها خواهند پرســیدآن

 پیشگاه خداوند حاضر شوند.
 

بن عبــد الل عن جـابر  كمــا روي  فقــد نا عليهم النيب    ا ا ئمــة من ولـد علي  أمــ   
  :قال ملا قال الل تعالى ،(ا نصاري )رض

 

ارت زـندگی عمرعـبد  -1 هجری در حوادث ـماه   440متوفی  بن احـمد بیرونی خوارزمی  بن خـطاب آورده اســـت: )محـمدالرحمن احـمد بكری در کـتابش درـب
الوداع در آن توق  هنگام بازگشــت از حّجة  )ص(شــود که این نام مكانی اســت که پیامبرخم نامیده میگفته اســت: امروز، هجدهم، به نام  دیر  حجهذی

ـــما از ،  ای مردم:  ـها ـباال رـفت و فرمودرا گرفـته بود، از آن  )ع(بن ابی ـطاـلب ـها را جمع کردـند؛ درـحالی ـکه ـبازوی علیـها و زینفرمود. ـبار و بـنه آـیا من ـبه شـ
. دوـستان او را دوـست بدار و دـشمنانش را دـشمن دار،  خداوندا.  علی موالی اوـست،  کس من موالی اویم هر؟ گفتند: آری. فرمود:  خودتان ـسزاوارتر نیـستم 

همچنین روایت ـشده اـست که ـسرش را به  ؛  حق را به همان ـسو بگردان،  او باـشدتنها بگاار و هر جا   که تنهایش گاارد راکه یاریش کند را یاری فرما و آنآن
 .321بن خطاب: ص (. از زندگی خلیفه، عمر؟ آیا سه بار ابالغ نكردم،  خداوندا: سوی آسمان بلند کرد و فرمود

 قعة  دیر خم.، و یر ذلك من المصادر التي تعرضت لاکر وا386ص 7ج ، البدایة والنهایة:220ص42ج تاریخ دمشق: -1
 اند.خم را بیان نمودهو سایر منابع که واقعۀ  دیر 386، ص 7بدایة و نهایة: ج   ؛220، ص 42تاریخ دمشق: ج  -2
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وَل  ﴿ ــُ ســ ِريُعوا الرَّ
َ
َ َوأ ِريُعوا اَّللَّ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
ٍء  َيا أ ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِي يَشْ

َ
وِلي اْ 

ُ
َوأ

وِ 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِ َوالَْيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْذ  َوأ ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَّ ِ َوالرَّ وُه ِإَلى اَّللَّ   .(1)﴾يالل َفُردُّ

بن عبدالله  به نقل از جابر]در حدیثی[    )ع(  پیامبر،  )ع(  اما در مورد امامان از نســل حضــرت علی
 که خداوند فرمود:گفت هنگامیفرمود. ها را ذکر آن تکتک)رض( انصاری

 و  برید  فرمان  خویش  اولواألمر  و رسـو  از  و  کنید  اطاعت   خدا از، ایدآورده   ایمان که  کسـانی  ای﴿ 
 ـکه  کنـید  رجوع  پـیامبر  و  ـخدا  ـبه  ،دارـید  ایـمان  قـیاـمت   روز  و  ـخدا  ـبه  اگر  کردـید  اختالف  امری  در  چون
 ،  (1)؛﴾دارد بهتر سرانجامی این است و در شما خیر
 

ــول الل قـل :  ر اـلذين أمرـنا عرفـنا الل ـفارعـناه وعرفـناِ ـفأرعـناِ فمن أولي ا م   ـيا رســ
ثم من بـعده   )ع()هم خلـفائي ـيا ـجابر وأولـياء ا مر بـعدي أولهم آخي علي    ـقال:  …الل بـطاعتهم 

ثم علي بن الحسـني عليهما السـالم ثم محمد بن علي عليهما   )ع(ولده ثم الحسـني   )ع(الحسـن 
ه مين السـالم ثم جعفر بن محمد عليهما السـالم  ئالسـالم وسـتدركه يا جابر فإذا أدركته فأقر

لســـالم ثم علي بن موىس الرَـــا عليهما الســـالم ثم محمد ابن علي ثم موىس بن جعفر عليهما ا
عليهما الســالم ثم علي بن محمد عليهما الســالم ثم الحســن بن علي عليهما الســالم ثم محمد 

 .(٢) ا رض قسطال وعدَل كما مل   جورال وظلمال( بن الحسن عليهما السالم يمأل
و  )ص(  به محضـر پیامبر ما را   الله،عرض کردم: ای رـس ناختیم و اطاعتش کردیم و ـش خدا را ـش
کند چه کســانی کردیم، اما اولواألمر که خداوند ما را به اطاعتشــان دعوت می  انشــناختیم و اطاعتت
تند... فرمود:  ین وآن  ،ای جابر)هـس تند  ها جانـش   ها برادرم علیآن  اولیِن  ؛اولیای امر پس از من هـس

بن محمد،  )ع(  بن الحسینها علیپس از آن؛  )علیهما السالم(  ساس فرزندانش حسن و حسین  )ع(
پس از او   ؛ســالم مرا به او برســان  ،چون او را دیدی  ،و عمر تو تا زمان او کفاف خواهد داد  )ع(  علی

ــی،  )ع( بن محمدجعفر ــاعلی،  )ع(  بن جعفرموس ــی الرض بن  علی،  )ع(  بن علیمحمد،  )ع(  بن موس
 ،کندداد می  که با آمدنش دنیا را پر از عد  و  )ع(  بن الحسنمحمد و  )ع(  بن علیحسن،  )ع( محمد

 .(2)؛(جور گشته است  ازآنكه پر از ظلم وپس

 

  .59 النساء: -1
 59نساء:  -1
 ، االحتجاج:4 5األثر:، کفایة 285ص  کما  الدین:  ، وروي هاا المعنی باختالف یـسیر في:115ص  النافع یوم الحـشر في ـشرح الباب الحادي عـشر: -2
 ، و یرها. 87ص 1ج
افع یوم  -2 ازدهم: ص  ـن ــر در ـباب ـی ابع زیر نیز آـمده اســـت:  ؛115الحشـ ا اـندکی اختالف در مـن ا ـب اـیة االثر: ص   ؛285کـما  اـلدین: ص   این معـن  ؛45کـف

 و سایر منابع. 87، ص 1احتجاج: ج  
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ــني    كـما ـقال   ــني   :)ع(للحســ ـــعة إ)ـهذا وـلدي الحســ ـمام ابن إـمام أخو إـمام أبو أئـمة تســ

 .(1) أفضلهم(تاسعهم قائمهم 
پســر ،  امام،  این فرزندم حســینفرموده اســت: )  )ع(  در مورد حســین  )ص(  طور که پیامبرهمان

ه امام می  (1) (.ها و برترینشان است ها قائم آنباشد که نهمین آنامام و برادر امام است و پدِر نس
 

ــورة الـقدر داـل ونزول ا مر مع املالئكـة والروح عليهم ي ليـلة الـقدر   على إـمامتهم   ةوســ
ــول الل   ــ رســ ــيها معه  وإَ  ،  بعد ملــ ، وهو بارل لورود النقل ببقائها بعده  ،لقيل بمضــ

  .(٢) نها ي العشر ا واخر من رمضانإو
 

  النكت االعتقادیة: ،89ص  الرـسائل العـشر للطوـسي:  في:  وروي هاا المعنی باختالف یـسیر،  115ص  النافع یوم الحـشر في ـشرح الباب الحادي عـشر: -1
 ، و یرها.372ص 36ج  بحار األنوار: ،43ص

نكت اعتقادی: ص   ؛89گانه طوـسی: ص این معنا با اندکی اختالف در منابع زیر نیز آمده اـست: رـسایل ده  ؛115نافع یوم الحـشر در باب یازدهم: ص    -1
 و سایر منابع. 372ص  36بحار االنوار: ج  ؛43

و  )ع(روی الكلیني عن أبي جعفر  -2  الله  قا : یا معشـر الشـیعة خاصـموا بسـورة إنا أنزلناه تفلحوا، فو الله إنها لحجة الله تبارك وتعالی علی الخلق بعد رـس
ــ وإنها لسـیدة دینكم، وإنها لغایة علمنا، یا معشـر الشـیعة خاصـموا   فإنها لوالة األمر    (والكتاب المبین إنا أنزلناه في لیلة مبارکة إنا کنا منارینحم  ) بـــ

قا : ـصدقت،   قیل: یا أبا جعفر نایرها محمد    (وإن من أمة إال خال فیها نایر)، یا معـشر الـشیعة یقو  الله تبارك وتعالی:  خاـصة بعد رـسو  الله  
في بعثته من   الأرأیت بعیثه ألیس نایره، کما أن رـسو  الله  )ع(فقا  الـسائل: ال، قا  أبو جعفر فهل کان نایر وهو حي من البعثة في أقطار األرض، 

من في أـصالب الرجا  من   فقد ـضیع رـسو  الله   ،قا : فإن قلت ال  ،نایر، فقا : بلی، قا : فكالك لم یمت محمد إاّل وله بعیث نایر )عزوجل( الله
؟ قا : بلی قد فسـره لرجل واحد، وفسـر لةمة شـأن ذلك إن وجدوا له مفسـرًا قا : وما فسـره رسـو  الله  ،بليأمته، قا : وما یكفیهم القرآن؟ قا :  

رًا حتی یأتي إبان أجله الاي  )ع(الرجل وهو علي بن أبي طالب   ائل: یا أبا جعفر کان هاا أمر خاص ال یحتمله العامة؟ قا : أبی الله أن یعبد إاّل ـس . قا  الـس
کما أنه کان رســو  الله مع خدیجة مســتترًا حتی أمر باإلعالن، قا  الســائل: ینبغي لصــاحب هاا الدین أن یكتم؟ قا : أو ما کتم علي بن  یظهر فیه دینه،  

 .249ص 1الكافي: ج (حتی ظهر أمره؟ قا : بلی، قا : فكالك أمرنا حتی یبلغ الكتاب أجله  یوم أسلم مع رسو  الله  )ع(أبي طالب 
: یا ابن رسـو  الله ال تغضـب علي قا : لماذا؟ قا : لما أرید أن أسـألك عنه، قا : قل، قا : وال تغضـب؟ قا : وال  )ع(ألبي جعفر  وروی أیضـًا: قا  رجل

ــو  الله   ــیاء، یأتونهم بأمر لم یكن رس ــب قا : أرأیت قولك في لیلة القدر، وتنز  المالئكة والروح فیها إلی األوص قد علمه؟ أو یأتونهم بأمر کان  أ ض
: مالي ولك أیها الرجل ومن )ع(له واع، قا  أبو جعفر  )ع(مات ولیس من علمه شـيء إاّل وعلي  یعلمه؟ وقد علمت أن رسـو  الله   رسـو  الله 

بو حتی أعلمه الله جل ذکره علم  لما أـسري به لم یه أدخلك علي؟ قا : أدخلني علیك القـضاء لطلب الدین، قا : فافهم ما أقو  لك. إن رـسو  الله  
قد علم جمل العلم ویأتي تفسـیره  )ع(ما قد کان وما سـیكون، وکان کثیر من علمه ذلك جماًل یأتي تفسـیرها في لیلة القدر، وکالك کان علي بن أبي طالب  

ه إنما یأتي باألمر من الله تعالی في لیالي القدر  ولكن ،، قا  الســائل: أوما کان في الجمل تفســیر؟ قا : بلیفي لیالي القدر، کما کان مع رســو  الله 
ــو  الـله   ــر لي هاا قا  لم یـمت رسـ ـــیاء: إفـعل کاا وکاا ، ألمر قد کانوا علموه، أمروا کی  یعملون فـیه ؟ قـلت: فسـ إاّل حافـظًا  إلی النبي وإلی األوصـ

والیـسر فیما کان قد علم، قا  الـسائل: فما یحدث لهم في لیالي القدر علم  لجملة وتفـسیره، قلت: فالاي کان یأتیه في لیالي القدر علم ما هو؟ قا : األمر
. قا  الـسائل: فهل یعلم األوـصیاء ما ال یعلم األنبیاء؟ قا : ال  )عزوجل(  ـسوی ما علموا؟ قا : هاا مما أمروا بكتمانه، وال یعلم تفـسیر ما ـسألت عنه إاّل الله

الـسائل: فهل یـسعنا أن نقو : إن أحدا من الوـصاة یعلم ما ال یعلم اآلخر؟ قا : ال لم یمت نبي إاّل وعلمه في وکی  یعلم وـصي  یر علم ما أوـصي إلیه، قا  
: بلی قد علموه جوف وصـــیه وإنما تنز  المالئكة والروح في لیلة القدر بالحكم الاي یحكم به بین العباد، قا  الســـائل، و ما کانوا علموا ذلك الحكم؟ قا 

و عون إمـضاء ـشيء منه حتی یؤمروا في لیالي القدر کی  یـصنعون إلی الـسنة المقبلة، قا  الـسائل: یا أبا جعفر ال أستطیع إنكار هاا؟ قا  أبولكنهم ال یـستطی
ائل: یا أبا جعفر أرأیت النبي  : )ع(جعفر  يء لم یكن علمه؟ قا : ال یحل لك أن ت من أنكره فلیس منا. قا  الـس أ  هل کان یأتیه في لیالي القدر ـش ـس

أبی أن    )عزوجل(  عن هاا، أما علم ما کان وما ســیكون فلیس یموت نبي وال وصــي إاّل والوصــي الاي بعده یعلمه، أما هاا العلم الاي تســأ  عنه فإن الله
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ها در شب آنروح بر    امر همراه با مالئكه وفرود آمدن    هاست وقدر نیز گواهی بر امامت آن  تسور 
تمام  ،)ص(  پیامبر وگرنه پس از رحلت باشـــد؛ بر آن میگواه   )ص(  پس از رحلت پیامبر اســـالم ،قدر
در ده شـب آخر ماه   و باقی اسـت همچنان  شـب قدر   )ص(  پس از پیامبر که این باطل اسـت.  شـدمی

 (2)قرار دارد.رمضان 

 

رمـضان فاقرأ ـسورة الدخان   یطلع األوـصیاء علیه إاّل أنفـسهم، قا  الـسائل: یا ابن رـسو  الله کی  أعرف أن لیلة القدر تكون في کل ـسنة؟ قا : إذا أتی ـشهر
رین فإنك ناظر إلی تـصدیق الاي سـ  وراجع بقیة الروایات في الكافي في باب    .251ص  1الكافي: ج (لت عنهأفي کل لیلة مائة مرة فإذا أتت لیلة ثالث وعـش

 .242ص 1ج شأن لیلة القدر:
ســّنت( مخاصــمه و مباحثه کنید تا پیروز  )با اهل ﴾انا انزلناه﴿ تبا ســور  ،شــیعهای گروه کند که فرمود: )روایت می)ع( امام محمد تقیکلینی از ابوجعفر   -2

با    ،ای گروه شـیعه.  نهایت دانش ماسـت و سـرور دین شـما ،آن سـورهاسـت. تبارک و تعالی بر مردم  حجت خدای  ،به خدا که آن سـوره پس از پیغمبر .شـوید
مخاصمه کنید، زیرا این آیات مخصوص  ؛﴾(ایم بوده  ایدهنده بیم   ما  ،کردیم  ناز   شبی  مبارک در  را آن ما*  روشنگر  کتاب  این  به  ـسوگند     میم*،حا)﴿ آیات

ها بوده رسـانی در میان آنهی  امتی نیسـت مگر آنكه بیم )﴿فرماید: ای گروه شـیعه! خدای تبارک و تعالی می  .اسـت  )ص(پیغمبر بعد از ،والیان امر امامت
فرسـتادن  جزی اپیغمبر در زمان حیاتش چاره ولی آیا  ؛درسـت گفتیفرمود:   .اسـت )ص(بیم رسـان امت، محمد ،جعفرای ابا  :  شـخصـی گفت  ؛.﴾سـت(ا

خدای    تفرسـتاد  )ص(چنانكه خود پیغمبر ؟ رسـان او نیسـتپیغمبر بیم   تمن بگو مگر فرسـتاده  بامام فرمود:   .گفت: نه ؟ نمایندگان در اطراف زمین داشـت
الزم ،  ی نداردیاگر بگو ؛رســان داردهم فرســتاده و بیم  برای پس از مرگ خود  )ص(پس همچنین پیغمبرفرمود:    !گفت: چرا  ؟ او بود رســانعزوجل و بیم 

چرا در ها کافی نیسـت؟ فرمود: قرآن برای آن مرد گفت: مگر آن. باشـدکرده و گمراه ضـایع ، صـلب مردان امتش بودند ی را که دریهاآید که پیغمبر آنمی
برای یک مرد تفســیر کرد و  تنها  ،چراقرآن را تفســیر نفرموده اســت؟ فرمود:   )ص(گفت: مگر پیغمبر  .داشــته باشــدوجود  که مفســری برای قرآن    صــورتی
ت ب )ع(طالببن ابیآن مرد را که علیجایگاه   ائل گفت مرد  ت.امت خود گفه  اـس ت    :ـس یعیان  ای ابا جعفر، این مطلبی اـس که عامۀ مردم زیر بار  از ناحیۀ ـش

  )ص(پیغمبر(  سالهای او  بعثت)  که همچنان، شود تا هنگام و زمانی برسد که دینش آشكار  خواهد که در نهان پرستش شودخدا می  :فرمود .روندمیآن ن
را نهان کند؟ فرمود:   آن، ـصاحب این دینـشایـسته اـست که مرد ـسائل گفت: آیا    ـشت.عالن گه اکرد تا زمانی که مأمور بپرـستش خدا می با خدیجه در نهان

ــو   هاز روزی که ب )ع(طالب ابیبن مگر علی ــالم آورد آن )ص(خدا  رسـ ــتاسـ نیز  کار ماگفت: آری. فرمود:   ؟ را نهان نكرد تا زمانی که امرش ظاهر گشـ
 .249، ص 1(. کافی: ج خدا مدتش برسد ۀهمچنین است تا نوشت

کرد: برای   ! عرضچه برایفرمود:    .پیغمبر! بر من خشـم مكن رپسـ )ای  کرد:   عرض )ع(امام محمد تقیجعفر ه ابومردی بهمچنین روایت شـده اسـت: 
معتقدید که ـشب قدر ه ید اینكه راجع بیبفرما :کرد عرض  .کنم خـشم نمی: فرمود کنی؟ کرد: خـشم نمی  عرض .بگوخواهم از ـشما بارـسم. فرمود:  آنچه می

 را  آن  )ص(ورند که پیغمبرآدانسـته یا امری میرا نمی آن  )ص(ورند که پیغمبرآشـوند، آیا برای آنها امری میسـوی اوصـیا ناز  میه  جبرئیل ب فرشـتگان و
 ،کار استه مرد مرا با تو چ ای: امام فرمود !تمام علوم او را فرا گرفته بود )ع(علی وفات کرد،  )ص(دانید که چون پیغمبردانسته است؟ با آنكه شما میمی

  چون رسـو  هم. گویم خوب بفتو میه آنچه را ب پسفرمود:  . اسـت  هکرد: سـرنوشـت مرا برای طلب دین نزد تو آورد  عرض ؟ را نزد من آوردو  چه شـخصـی ت
ــته و آینده را بعزوکه خدای    فرود نیامد تا این،  معراج بردنده  ب را )ص(خدا ــته بود که جَم زیادی از آن علم مس مقدار  .او آموخته  جل علم گاشـ ــربسـ ل و سـ

مانند ، یدآهای قدر میشـب دانسـت و تفسـیرش درعلوم مجمل را می ؛هم مانند پیغمبر بود  )ع(طالببن ابیعلی  .یدآتفسـیر و توضـیحش در شـب قدر می
ؤا مرد   .بود  )ص(آنچه برای پیغمبر ربسـته تفسـیر  مگر در  :گفتکننده  ـس ب ؛چرا :نبود؟ فرمود  شآن علوم مجمل و ـس  خدای های قدر از طرفولی در ـش

دانند گیرند که نسـبت به آنچه میشـب دسـتور می چنین و چنان کن و در آن ید کهآدانند دسـتور مینسـبت به آنچه می  )ع(و اوصـیا  )ص(پیغمبره تعالی ب
جز اینكه علوم سـربسـته و تفسـیر  ،  وفات نكرد  )ص(پیغمبرفرمود:   .دهیدکردم: این مطلب را برایم توضـی،   گوید، عرضمیمرد سـائل   د.کنن چگونه رفتار

ب عرضه بود. ها را فرا گرفتآن بت به آنچه می فرمان وید چه علمی بود؟ فرمود:  آهای قدر برایش میکردم: پس آنچه در ـش هیلی بود نـس تتـس مرد   .دانـس
ه  ی اسـت که ایشـان مأمور بیاین مطلب از چیزهاید؟ فرمود:  آپدید می دانسـتندهای قدر چه علمی  یر از آنچه میسـائل گفت: پس برای ایشـان در شـب

چگونه  ! نه  :دانند؟ فرمودکه پیغمبران نمیا  دانند آنچه ر مرد سائل گفت: مگر اوصیا می  د.جز خدای عزوجل ندان  ،آنچه را پرسیدی  و تفسیربودند کتمانش  
 ؟!بداند، است او وصیت شدهه شود که وصی علمی جز آنچه بمی

ائل گفت:   میرد، مگر این که نمیپیغمبری   ی ه  !نهداند؟ فرمود:  آن را نمی، که وصـی دیگرداند  مییكی از اوصـیا چیزی توانیم بگوییم که آیا ما میمرد ـس
مرد ـسائل گفت: مگر  د.وردنآمی فرود ،فقو آنچه را که وـصی باید میان بندگان حكم کند ،جبرئیل در ـشب قدر علمش در قلب وـصیش باـشد و فرـشتگان و

چگونه رفتار  های قدر دـستور یابند که تا ـسا  آیندهدر ـشباین که  توانند مطلبی را اجرا کنند تا  ولی نمید، داننچرا میدانند؟ فرمود:  ایـشان آن حكم را نمی
مرد ســـائل گفت: ای    ت.از ما نیســـ ، انكار کند  راهر که آنفرمود:   توانم این موضـــوع را انكار کنم؟ اماممن نمیای ابا جعفر، آیا مرد ســـائل گفت:    د.کنن

ــب  )ص(پیامبر  آیا برای ید کهیبفرما  ،اباجعفر ــت؟ را نمی آید که آنهای قدر علمی میدر ش ــتفرمود:    دانس ــؤا  برای تو روا نیس ــبت باما  ،  این س علم  ه نس
ته و آینده تهداند و اما این علمی که تو میرا می پس از وی آنوـصی  که بمیرد  یاهر پیغمبر و وـصی،  گاـش یا  پرـسی خدای عزوجل نخواـس که جز خود اوـص
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وما   ،كثذة اَثين عشـــر املعصـــومني بعد النيب   مامة علي وولده  إهذا والدَئل على  

ــذ و ــوله وا ئمة  أذكرته اليسـ ــذ.    عتذر إلى الل ورسـ فلم يبق عذر ملن واملؤمنني من التقصـ
قال أمذ  ،ا مر لهم ولين له من ا مر يشء انحرف عنهم واتبع من اغتصــــب حقهم وهو يعلم أن  

محلي منها محل القطب   نه ليعلم أن  إو  (بكر باعين أ لقد تقمصها فالن )ي)أما والل:  )ع(املؤمنني  
ــيل وَ يرقى   ــدل  دونها ثوبال إلي الطذ،  من الرحى ينحدر عين السـ ــحال   فسـ   ،وروي  عنها كشـ

ــول بيد جذ    أرتئيورفق    ــيب  أاء أو بني أن أصـ ــرب على رخية عمياء يهرم فيها الكبذ ويشـ صـ
الصــرب على هاتا أحجى فصــربت وي   ي  أن  فرأ ،فيها الصــيذ ويكدح فيها املؤمن حَت يلقى ربه

ها إلى فالن )يعين  حَت م ــ ا ول لســ يله فأدلى ب  ،العني قذى وي الحلق شــجى أرى تراثي نهبا
 :ل قول ا عىشبعده ثم تمث   (عمر بن الخطاب

 ويوم حيان أخي جابر ...شتان ما يومي على كورها 
ت. )ص(  که معصـوم هسـتند، بعد از پیامبر  )ع(فرزندانش امامت حضـرت علی ودالیل    بسـیار اـس

ــت وآنچه ذکر کردم طرفه ــولش و  از این بابت از خداوند و  ای بیش نیس مؤمنان   و  )ع(اطهار  ۀائم   رس
ابراین  طلبم؛  پوزش می ار وبـن ه  هی  ـع اـن ــ بـه ه از راه آنیای برای کسـ ا منحرف  ـک ــود  میـه و راه شـ

ــان را در پیش   ــبین حقشـ ــوص   اـماـمت   داـندمیـکه او  ؛ درـحالیـماـندنمی  ـباقی،  گیردمیـ اصـ مخصـ
گاه )  د:ایفرممی  )ع(  امیر مؤمناناو هی  حقی در این زمینه نداـشته اـست.   وو نه برای او  هاـست  آن آ

نیک که  درحالی ،ای بر تن کردخالفت را چون جامه  [منظور أبوبكر] یبه خدا سوگند که فالن  ،باشید
یاب  ،به آنمن نسـبت  جایگاه  دانسـت که می ت به آـس یل  ؛چونان محور اـس  ریزد ومی ها از من فروـس

از آن چشـــم   ای آویختم وخالفت پرده  پس میان خود و ؛نیســـت   رفیع من  ۀپرنده را یارای پرواز به قل
در اندیـشه ـشدم که با دـست ـشكـسته بتازم یا بر آن فـضای .  رد برتافتم به دیگر ـسو گـشتم و  پوـشیدم و
 خردـساالن به پیری رـسند و  خورده ـشوند وفـضایی که بزرگـساالن در آن ـسا   ؛ـشكیبایی ورزمظلمانی  

تر شــكیبایی در آن حالت خردمندانه دیدم.  ل آیدئهمچنان رنج کشــد تا به لقای پروردگارش نا،  مؤمن
 در حالی که همانند کسـی بودم که خاشـاک به چشـمش رفته و  من طریق شـكیبایی گزیدم، اسـت و

تخوان د  اـس تین  تا آن ؛رودکه میراث من به  ارت می دیدممی.  در گلویش مانده باـش رای ،  نخـس به ـس
ــتافت و دیگر ــت  ش ــند خالفت را به دیگری واگااش بعد از او تمثیلی از ،  [بن خطابمنظور عمر]  مس

 :این سخن شاعر نابینا بود
 

 تدر هر شــب ســور ،  ســدچون ماه رمضــان فرا ر که شــب قدر در هر ســالی هســت؟ فرمود:  م  مرد ســائل گفت: پســر پیغمبر! از کجا بدان  .از آن اطالع یابند
توانید به سـایر روایات در ؛ و می251، ص 1(. کافی: ج  بینیپرسـیدی میرا که آنچه   تصـدیق،  رسـد  سـوموچون شـب بیسـت  ؛صـد مرتبه بخوان  را«  دخان»

 رجوع نمایید. 242، ص 1خصوص شب قدر در کافی ج 
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 جابر برادر ،زندگی حیان و /چه فرق بزرگی است میان زندگی من بر پشت این شتر
 

ا   ال فـي ه  عجـب اـت ا ي حـي ــتقيلـه ا هو يســ ال على املن  ن  إحـيث  )  بيـن ا بكر ـق رب أقيلوني فلســـــ   أـب
َـــرعيها فصـــذها ي حوزة   ا( إذ عقدها آلخر بعد وفاته لشـــد ما تشـــطرخذكم وعلي فيكم

فـصاحبها كراكب   ،مـسها ويكا العثار فيها واَعتذار منها  نخـشناء ييل  كالمها ويخـش
)أي خروج    سلن لها تقحم فمين الناَ لعمر الل بخبط وشماَأن  إشنق لها خرم وأن  إالصعبة  

ورفع  ،م على هواه فحرم متعيت النـساء والحج خذ يحلل ويحر  أعمر   ن  عن صـراس الل املـستقيم؛  
فصــــربت  ،  وتلون واعنباض،  ي املواريث تخبط العشــــواء(حي على خذ العمل من اآلذان وتخبط 

ــدة املحنةعلى رول املد   ــ يله جعلها ي جماعه زعم أني أحدهم فيا لل   ،ة وشـ ــ لسـ حَت إذا م ـ
قرن إلى هذه النظائر  أحَت صرت    ( مع ا ول منهم ) يعين أبا بكرمَت اعنبض الريب ي    ،وللشورى

ه )ـسعد بن نا وررت إذ راروا فصـيى رجل منهم لضـيلكين أـسفف  إذ أـسفو  )تحقذال لـشأنهم(،
ومال آخر لصــهره )أي عبد الرحمن بن عوف( مع هن وهن )يشــذ إلى وَــاعة القوم(    ،(أبي وقاص

يشذ إلى عثمان ويمثله بالدابة اليت لين )  هفله ومعتل حضنيه بني نثيإلى أن قام ثالث القوم نافجال 
ام معـه بنلهـا هم إَ   ه )و   العل  والروث( وـق ة  أبـي ة ي لعنهم اللأي بنو أمـي ــجرة امللعوـن  وهم الشــ

ـــمة اإلـبل ن ـتة الربيعالقرآن ــمون ـمال الل خضــ وأجهز علـيه عمـله  انتكـث فتـله أن  إلى    ،( يخضــ
ه ) ه بطنـت ــوب  أي قتلـتهوكـ   ـب ة بمـال الل امليصــ ه املليـئ  والـناَ كعرف  فمـا راعين إَ  ،  (بطـن

مجتمعني حولي  ،من كل جانب حَت لقد ورا الحسـنان وشـق عطفاي ينثالون عليَّ إليَّ الضـبع  
فلما نهضـــ  با مر نكث  رائفة ومرق  أخرى وقســـط آخرون كأنهم لم   ،كربيضـــة الينم

 :يسمعوا كالم الل حيث يقول

ْرِض َوَ َفَسادال ﴿
َ
ال ِي اْ  اُر اآْلِخَرةُ نَْجَعلَُها ِللَِّذيَن َ ُيِريُدوَن ُعلُو     .( 1) ﴾  َوالَْعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ ِتْلَك الدَّ

خواسـت که مردم معافش همواره می  ،بود  به دسـت گرفتهرا در آن روزها که زمام کار  ،  ای شـگفتا
شــما  ۀگفت تا زمانی که علی میان شــماســت من شــایســتمیمنبر    یدر آن زمان ابوبكر باال] دارند

دو چگونه خود به دیگری بـست. بنگرید که  ز بعد اقد آن عرو  را  ر، عَ ْم ولی در ـسراـشیب عس   [؛نیـستم
ای خشن پس خالفت را به عرصه  ؛شیرش را دوشیدند  پـستانش را، آن دو، میان خود تقـسیم کردند و

ــه ؛افكند  ناهموار  و ــتیعرصـ رونده را به رنج   ،اشناهمواری  کرد وپای را مجروح می اشای که درشـ
خواـستن فراوان ـشد. ـصاحب آن مقام، چونان مردی بود پوزش   درآمدن و به ـسر افكند. لغزیدن ومی

اگر مهارش را  شــد ویمجروح م  اشکشــید، بینیکه هرگاه مهارش را می ســوار بر اشــتری ســرکش
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 ؛خروجـشان از ـصراط مـستقیم خداوند اـست   ،منظور]ـساخت خود را هالک می کرد، ـسوارـسـست می
آن تحریم ازدواج موقت   ۀکه نتیج ؛کردحرام را حال  می  حال  را حرام و  ،خود  ۀچراکه عمر به سلیق

ــوگـند که در آن روزها مردم، هم [از اذان بود  ل«العمـ علی خیر حّی »حاف عـبارت   حج و و . به خدا سـ
من بر این    عراض از حق؛ واهم   ثباتی بودند وخوش بیهم دسـت  ،هم سـرکشـی گرفتار خطا بودند و

 امر خالفت را در ورزیدم تا او نیز به جهان دیگر شــتافت وب محنت، شــكیبایی میزمان دراز درگردا
پناه بر خدا از این شورا! که چگونه   پنداـشت؛ ومیان جماعتی قرار داد که مرا هم یكی از آن قبیل می

بت به خلیف  در منزلت و تین    ۀمرتبت من نـس تند که اینک با    تردید روا  [منظور أبابكر]نخـس چنین  داـش
به زمین شیرجه   رو  ،. هرگاه چون پرندگانها[]تحقیر جایگاه آن  طرازم شمارندهم  سن  ومردمی هم

نمودم. یكی همراهی می ـبا آـنان  پیمودم و، من راه مـخالـفت نمیکردـندو پرواز میزده   ـیا ـبا زدـند  می
 وبن ابیمنظور سـعد]ای را که با من داشـت دیرینه  ۀاز ایشـان کین

ّ
منظور ]آن دیگر   و  د آوردیا  [اص ق

ـکه   ـبه داـماد خود گرایش ـیاـفت و ـکارـهای دیگر کردـند ونیز از من روی بـتاـفت   [بن عوفعـبد الرحمن
ــان کراهت دارم  ــاره به فرومایگی قوم]من از گفتنشـ ــوّ   . آنگاه [اشـ ــت، در حالی که از سـ می برخاسـ

ــت ـکه هّمی  چـهارـپایی  چوـنان    ـباد ـبه پهلوـها افكـنده بود و ،پرخوارگی ــطـبل ـنداشـ جز خوردن در اصـ
ه عثـمان و] ه می  اشـــاره ـب ــبـی ایی تشـ ه چـهارـپ اـیداو را ـب  [. چرـیدن ـندارد  ـکه فكری جز خوردن و  فرـم

اوندان پدری دند ش با او هماخویـش ت ـش جرتامیه لعنت خدا بر آن منظور بنی]دـس  ها باد یا همان ـش
میل فراوان خوردند که اـشتران، گیاه  ما  خدا را چنان با ـشوق و و  [ای که در قرآن آمده اـست خبیثه

ش  ا بارگیـشكم داـشت و پی قتلش را در  ،باز ـشد و کردارش  ،ـسرانجام، آنچه را تابیده بود  تا ؛بهاری را
ناگاه،   هب .[او را به هالکت رساندبود  صبی خداوند   شكمش که پر از ما    ،منظور]سر درآوردش   به

گرد مرا از هر طرف گرفتـند،    ،ـهای کفـتارانـیا   ، انبوه چوناـنددـیدم ـکه انبوه مردم روی ـبه من نـهاده 
ــتخوان ــو بدرید.   های بازو وچنان که نزدیک بود اسـ پهلویم را زیر پای فروکوبند و ردای من از دو سـ

گوســفندان مرا دربرگرفتند؛ اما هنگامی که زمام کار را به دســت گرفتم جماعتی از ایشــان   ۀچون رم
کاران گردیدند. گویی،  دســت ســتمقومی هم هی از دین بیرون شــدند وگرو  شــكســتند ورا   عهد خود

 : فرمایدسبحان را نشنیده بودند که می سخن خدای
کنند و ـسرانجام نه فـساد می جویند ونه برتری می،  ـسرای آخرت از آِن کـسانی اـست که در زمین)

 ت(.نیكو از آِن پرهیزگاران اس
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ولی دنیا در نظرـشان آراـسته جلوه  ،به خاطر ـسارده بودند به خدا ـسوگند که ـشنیده بودند و ،آری
 .بودو زر و زیورهای آن فریبشان داده  کرده 

 
َـر وقيام ا  أوبر  ةا والذي فلق الحبأم   خذ أوما   ،لحجة بوجود الناصـرالنسـمة لوَ حضـور الحا

ـــيب مظلوم  لقـي  حبلـها على ـغاربـها  ،الل على العلـماء أن َ يـقاروا على كضـــــة ـظالم وَ ســ

 . (1)( ززهد عندي من عفطة عنأسقي  آخرها بكاَ أولها و لفيتم دنياكم هذه ول
كافت و  ،بدانید ی که دانه را ـش وگند به کـس با   و  بودجماعت نمیانبوه آن    اگر،  جانداران را آفرید  ـس

ــر اصـ ــكم  وشـــد  تـمام نمیحـجت    ،وجود ـن ه در برابر شـ ه بود ـک الـمان پیـمان نگرفـت ارگی  ـخدا از ـع ـب
رهایش   افكندم وافسـارش را بر گردنش می،  نگزینندی  کشـان خاموشـ گرسـنگی سـتم  کاران وسـتم

 ،دیدید که دنیای شـــما نزد منمی کردم که در آ از کرده بودم ویهمان م  ،در پایان با آن کردم ومی
 (.تر است ارجکم هم بزیماده  ۀاز عطس

 
ــمعوا قولي واعقلوه عين ـف: )ع(وـقال  الفراق قرـيب أـنا إـمام الربـية، وويص  ن  إ)ـيا أيـها الـناَ اســ

أنا أخو رســول الل ئمة الهادية،  وا ،  وأبو العنبة الطاهرةخذ الخليقة، وزوج ســيدة نســاء ا مة،  
قائد الير املحجلني  ونا أمذ املؤمنني، أ  ،ووصـيه ووليه ووزيره وصـاحبه وصـفيه وحبيبه وخليله 

ــيني، حربي حرب الل،  ــيد الوصــ ــلم اللوســ ــلمي ســ يت راعة الل ووَييت وَية الل،  وراعوســ
والل الذي خلقين ولم أِ شـيئال لقد علم املسـتحفظون  وشـيعيت أولياء الل، وأنصـاري أنصـار الل،  

وقد  ني ملعونني على لســان النيب ا مي،الناكثني والقاســطني واملارق أن    من أصــحاب محمد  

 .(٢)خاب من افنبى( 
سخن مرا بشنوید و در آن تعقل کنید که زمان جدایی ،  ای مردم)  د:همچنین فرمو  )ع(  امام علی

و وصـی بهترین خلیفه و همسـر برترین زنان امت و پدر عترت طاهره و   من امام مردم. نزدیک اسـت 
او و   شـدتاو و انتخاب و وصـی او و ولی او و وزیر )ص(  من برادر رسـو  خدا.  باشـممی  ائمۀ هدایتگر

. پیشــوای پیشــانی ســفیدان و آقای اوصــیا هســتم،  امیرالمؤمنینمن  .  حبیب او و دوســت او هســتم
والیت ،  اطاعت از خدا و والیت من،  صـــل، خدا و اطاعت از من،  جن  خدا و صـــل، من،  جن  من
ت  یعیان من.  خداـس اولیای خدا و انصـار من، انصـار خدا هسـتند. قسـم به خداوندی که مرا آفرید ،  ـش
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دانند که ناکثین و قاسطین و مارقین می  )ص(  حافظان اصحاب رسو  خدا،  که چیزی نبودمالیدرح
 (1). (1).(که افترا ببنددملعون هستند و ناامید است هر، نبی اّمیزبان  بر
 

حاول أن يسـذ باملسـلمني إلى الل ويخرجهم من  )ع(وملا جاءت الخالفة إلى أمذ املؤمنني علي 
ــر الـعدل بـعد انتشـــــار الظلم على ـيد وَة عثـمان ه ذـلك    ،الظلـمات إلى النور وينشــ ولكن أنى ـل

ــنتهم إَ   وأن ى ـله ذـلك وـقد   ،القلـيل ممن وفى بعـهد الل والـناَ عبـيد اـلدنـيا واـلدين لعق على ألســ
  ،بي ســــفيان قائد الكفار وابن هند آكلة كبد حمزة ســــيد الشــــهداء أقفز إلى الســــلطة ابن 

ــطني وامـلارقني لعنهم الل جميـع )ع(كـان من جـهاده  وكـان ـما مـما َ يخفى   ال للـناكثني والـقاســ
ه   )ع( فبني   ،على أحد رشــــد الناَ إلى صــــراس الل املســــتقيم لئال تكون للناَ حجة ي أوحق 

ــروهم فقتل معاوية    ،ئمةا اَنحراف عن  ــن   (لعنه الل)ولكن الناَ خذلوهم ولم ينصــ الحســ
وهو   ،سبعني أو يزيدون قليالل  إَ    )ع(ولم ينصر الحسني    )ع(ني  ـالحس  (عنه اللل)وقتل يزيد  ، )ع(

وثالث   ،خر ابن بن  نيب على وجه ا رضآنة وــــــخامن أصـحاب الكسـاء وسـيد شـباب أهل الج
لى أي حال من الخضــوع واَســتســالم للطاغوت وصــل  إولك أن تعرف  . أوصــياء رســول الل 

  ؛وبنفســه املقدســة  ى به إلى أن يضــحي بذرية رســول الل  أد   )ع(املســلمون ي عهد الحســني 
ــلمني  ــيـطان  إلينـبه املســ نهم ابتـعدوا عن اـلدين وخرجوا من وَـية الل إلى وَـية الـطاغوت والشــ

 . بالخضوع لكيد وأمثاله لعنهم الل
ســوی خداوند هدایت  زمانی که خالفت به دســت أمیرمؤمنان افتاد ســعی کرد تا مســلمانان را به

و عد  و داد را بگسـتراند، آن هم بعد از انتشـار    سـوی نور رهایی بخشـدبهها  تاریكیها را از آن کند و
ــت والیان عثمان؛ اما  ــر بودظلم به دس ــده بودند  بندگان دنیا   ،که مردمدرحالی  ،این چگونه میس  وش

ــان لـقۀ  تنـها لق ،دین ــر  و  ؛مگر تـعداد کمی ـکه ـبه عـهد ـخدا وـفادار ـماـندـندبود، زـبانشـ این چگوـنه میسـ
ر ابیمی فیانـشد وقتی که پـس بر   ،ـشهداالـسید تجگر حمزخورندت فرزند هند   فرمانده ارتش کفر و  ،ـس

که لعنت خدا بر مارقین    در جهاد با ناکثین، قاســطین ورا  تخت ســلطنت نشــســت و روزهای بســیار  
 خویش را بر همه آـشكار ـساخت و قح  )ع(  ایـشان  که  تا بر کـسی پوـشیده نباـشد ؛ـساری کردها باد  آن

ــتقیم خداوند رهنمو ــراط مس ــاخت تا حجتی برای دوری مردم از  نمردم را به ص باقی نمانده   هائم  س
تند وباـشد؛ اما   تافتندابه یاری  مردم او را واگااـش رانجام معاویه    .ش نـش امام باد،  لعنت خدا بر او  که  ـس

جز  را به شــهادت رســاند و  )ع( امام حســینباد،    لعنت خدا بر اوکه  و یزید  شــهید کرد را   )ع( حســن
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که او پنجمین نفر از اصــحاب درحالی ؛نشــتافت   )ع(  کســی به یاری امام حســین  ،اندی نفر هفتاد و
و ســومین وصــی بر زمین   )ص(  رســو  خدا  ت دختریآخرین نو هل بهشــت واو ســید جوانان    ء کســا

مســلمانان در چه حدی از خضــوع و   )ع(  حســیند بدانید که در زمان امام یبابود.   )ص( رســو  خدا
با قربانی کردن خود به   )ص( که ذریۀ رســو  خدا تســلیم شــدن در برابر طا وت بودند؛ تا به این حد

ــدار داد که آن ــلمانان هش ــته ومس ــوع در برابر یزید و   از والیت خدا خارج و ها از دین دور گش با خض
 .اندشده وارد یت طا وت و شیطان وال ها باد، به امثا  او که لعنت خدا بر آن

 
رريق الجهاد ي ســ يل الل ودعوة   )ع(بعد الحســني    وهكذا واصــل أوصــياء رســول الل  

ـــيل اـلذي ـجاء ـبه محـمد  ــالمي ا صــ َ اـلذي يرـيده الطواغـي   ،  الـناَ للعودة إلى اـلدين اإلســ
عودة الكثذ من املسـلمني  ثر كبذ ي أ )ع(وكان لدم الحسـني   ،الذين تسـلطوا على هذه ا مة

ــبحانه ــعبية يقودها آل ، وبدأت منذ ذلك  إلى وَية الل سـ ــالمية شـ ــكل قاعدة إسـ الوق  تتشـ
ـــيل  محـمد   ــالم الحقيقي املحـمدي ا صــ ــتمروا    ،تمـثل اإلســ  ، ي اـلدعوة إلى الل واســ

 .ينووجدوا من يعاونهم ممن رلبوا الدنيا بالد ،واستمر الطواغي  ي الدعوة إلى الشيطان
ــین ــیا،  )ع(  بعد از امام حسـ مردم را بر   جهاد در راه خدا را ادامه دادند و )ص(  پیامبر خدا  یاوصـ

د ــرت محـم دا حضـ امبر ـخ ه پـی ــالمی ـک د  )ص(  دین اسـ ؛ برخالف خواســــت آورده بود دعوت کردـن
لمانان بازگـشت    دراثر بزرگی    )ع(  خون امام حـسین  که بر این امت مـسلو ـشده بودند.  هاطا وت مـس

بحا ت. از آن زمانونبه والیت خداوند ـس المی مردمی به رهبری خاندان    ،متعا  داـش تشـكیالت اـس
دعوت در راه خداوند را ادامه   )ع(ایـشان اـست ـشروع ـشد وناب محمدی که نـشانگر اـسالم    )ع(پیامبر
ــوی دیگر، از  و  ؛دادـند ــانی را   ،ـطا وتـیانسـ کردـند، ن طـلب میاز بین افرادی ـکه دنـیا را از راه دیکسـ

 کردند.برای یاری خود پیدا می
 

غاية ا ذى وقتل شـيعتهم وفعل بهم رواغي  هذه ا مة كما فعل   وأوذي أوصـياء النيب  
  ،وقطع  ا يدي وا رجل وصـــلب املؤمنون على جذوع النخل   ،فرعون باملؤمنني من بين إســـرائيل

 .املؤمنني با ذى تشيع الناَ باآلَفما ألحوا على وكل   ،للحق أهالل  ولكنَّ 
ها با نهایت آزار و اذیت را تحمل کردند و شیعیانشان به قتل رسیدند و طا وت  )ع(پیامبر  یاوصیا

ها و پاها و مصلوب کرد: بریدن دست اسرائیل میاین امت، همان کارهایی را کردند که فرعون با بنی
ــدن بر تـنۀ ــت درـخت خرـما شـ ــتر مؤمنین را مورد آزار وو   ؛ اـما حق را اهلی اسـ اذـیت قرار  هرـچه بیشـ

 .آوردندع روی میبه تشیّ نفر هزاران  شد وداران حق بیشتر میدادند دوست می
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ه فيييبه عن ظشـاء الل سـبحانه أن يحف  ا وصـل  اإلمامة إلى خاتم أوصـياء آل محمد  ومل  

ــالمـية ملد  وظل ،   ه ءعيون الطواغـي  لئال يقتلوه كـما قتلوا آبا ة تزيد على يقود ا مة اإلســ
من خالل أشـخاص من خلا املؤمنني كانوا يتصـلون به بشـكل مباشـر وينقلون   سـبعني عامال 

 .)ع( ه وأجوبته على املسائل وتوجيهاتهكتب املسلمني إلي
او را از   ؛او را حفظ کند  وند اراده فرمود تاخدا ،رـسید  )ع(امامت به آخرین وـصی پیامبر  کههنگامی

بیش به قتل نرسانند. رهبری امت اسالمی    )ع(نیز همانند پدرانشب کرد تا او را یچشم طا وتیان  ا
از بهترین مؤمنین خالص بودند که کسـانی که    ؛صـورت گرفت   )ع( ابان امامهفتاد سـا  توسـو نوّ از 

 )ع(  امامبرای  های مسـلمانان را  نامهآنان    .ه باشـندتمسـتقیم داشـ  ۀرابط   )ع(  ایشـانتوانسـتند با  می
 آوردند.را برایشان می )ع( ها و توجیهات ایشانپاسخ بردند ومی
 

ة شــاء الل أن يييبه الييبة الطويلة حَت يأذن الل له بالقيام عندما يتهيأ  وملا انقضــ  هذه املد  
وعن آبائه  )ع(وقد ورد عنه    ،كلهونصـرة دين الل ليظهر على الدين    جيل من هذه ا مة لنصـرته

  .هي لرواة حديثهم ودنيويال  قيادة ا مة اإلسالمية دينيال  بعض الروايات اليت يستفاد منها أن  
نظرها  به مدت طوالنی از   )ع(  امام که  زمانی که این مدت به پایان رـسید، خواـست خدا بر آن ـشد

ــدیـ  ا ــلی در این امت به وجود آید که برای یاری   ؛ب باشـ یاری دین خدا تا  الب  واو  تا زمانی که نسـ
اجداد ایشـان برخی روایات و    )ع( از امامشـدن دین خدا بر تمام ادیان، آمادگی الزم را داشـته باشـند.  

ت آمده  ت ها این چنین  که از آناـس ودمیبرداـش المیدنیوی    دینی و  انرهبر   که ـش ان ،امت اـس ی کـس
 کنند.را نقل میها احادیث آنهستند که 

 
ــ   ه؛  دـيثر البعض رواة الحـوفســ اـئب  الفقهـاء العـدول ي زمن غي ـت ، هـذا ي حـال عـدم وجود ـن

 يرسل عنه وينقل أوامره للمؤمنني. )ع(خاص عنه 
این در    هسـتند و  )ع(  فقهای عاد  در زمان  یب ایشـانراویان حدیث، اند که برخی تفسـیر کرده 

، وجود نداـشته را به مؤمنین منتقل کند  شدـستوراتکه احكام و    )ع(  ب خاص امامئـست که ناا زمانی
 باشد.
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، بل يجب عليهم نصـرته،  منه فيجب راعته حَت على الفقهاء رسـوَل  )ع(ا ي حالة إرسـاله  أم  
بل يجب   ،وَ يجب راعتهم، البي    أهلوإذا خذلوه أو عصـوا أوامره فهم خارجني عن وَية  

 .)ع(مخالفتهم وراعة الرسول املرسل من اإلمام 
ان تاده   )ع(  اما زمانی که ایـش تدفرـس ود و ، اطاعت از او بر فقها واجب میای از طرف خود بفرـس ـش

ــان واـجب می ا ـنافرـمانیحتی ـیاری او برایشـ ــود و اگر او را تنـها بـگاارـند و ـی اش نـمایـند، از والـیت شـ
ــوند؛ دخارج می  )ع(بـیت اهل ــورت، اطاعت از آناینرشـ ــت، بلـكه واجب، صـ ها ]فقـها[ واجب نیسـ

 باشد.ارسا  نموده است، می )ع( ای است که امامها و اطاعت از فرستاده مخالفت با آن
 

ــيخ عـبد الكريم الزنـجاني   :  ۹- ۸-۷( ص  رحـمه الل)ـجاء ي كـتاب ذخذة الصـــــالحني للشــ
املشـــتقة عن  )ع(ا وَية املجتهد الجامع لشـــرائط اإلفتاء فهي فرع مشـــتق عن وَية اإلمام  وأم  )

 َية اإللهية والسلطة الربوبية. املشتقة عن الو النيب  وَية
والیت  : )اما  آمده است   ۹تا    ۷  اتدر صفح  صالحین اثر شیخ عبدالكریم زنجانی  تدر کتاب ذخیر 

 )ص(   اسـت که خود بخشـی از والیت پیامبر  )ع( قسـمتی از والیت اماممجتهد واجد شـرایو بر فتوا،  
 .حاکمیت الهی است  از والیت خداوند وباشد؛ که برگرفته می
 

سـلطان الخالق جل  قدرته على مخلوقاته أسـمى   من الواَـح البديهي أن   أن    وتوَـيح ذلك:
لهية والســـلطنة الربوبية  وقد اشـــتق  من هذه الوَية اإل  نواع الســـلطنة واشـــد أنحاء الوَية،أ

ِهمْ ﴿ :ه بها ي قوله تعالىوهي املنو  وَية النيب   نُْفـسِ
َ
ْوَلى ِبامْلُْؤِمِننَي ِمْن أ

َ
يِبُّ أ ، ثم اـشتق   (1)﴾النَّ

ي حديث اليدير املروي   كما أشـــار إليه رســـول الل  )ع(من هذه الوَية النبوية وَية اإلمام  
ــول الل   الفريقني فقــد مهــد رســ ــحيحــة املتواترة ي كتــب  لوَيــة اإلمــام    بــالطرق الصــ

 الخ (٢)من كن  موَه فهذا علي موَه( :قال  ،ىبل :بكم من أنفسـكم؟ قالوا ى)ألسـ  أول:بقوله
ف من كلمة  أراد معىن ا ولى بالتصــــر   ه ن  ألكي يكون هذا التمهيد قرينة قطعية على  ..

 ومرتبه منها. فرع لوَية النيب )ع(وَية اإلمام  ظهر أن  أاملولى و
ــی، مطلب:  ــت که حاکمیت خالق که تجلی قدرت یبدتوضـ ــت، بر تمام مخلوقات او  هی اسـ اسـ

حاکمیت رّبانی،   الهی ووالیت    اینترین والیت اســت. از مشــتقات  محكم باالترین انواع حاکمیت و
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان ﴿که در این آیه ذکر شده است:  باشد  می )ص(  والیت پیامبر خدا
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گونه  همانمـشتق ـشد،   )ع(  والیت امام علی، )ص(  از والیت پیامبر خدا؛ ـساس    (1)؛﴾ـسزاوارتر اـست 
در حدیث  دیر اشـاره فرمود و به طرق صـحی، و متواتر از طریق منابع شـیعه و  )ص(  که رسـو  خدا

ســازی زمینه  )ع(  برای والیت امام علیبا این ســخن خود   )ص(  پیامبر خداســّنت نقل شــده اســت.  
احب نمود: ) ان ـص بت به مؤمنین از خودـش تماختیارتر  آیا من نـس هرکس  ادامه داد:   .؟ گفتند: بلهنیـس

ــازی یک دلیل قطعی از پیامبراین زمینه  (2)(....علی موال وآقای اوســـت   ،ی اویممن موال وآقاکه     سـ
فرعی   )ع(  والیت امام علییعنی    ،را روشـن کند  (موال)خواهد اولین معنا از کلمه که میاسـت   )ص(

 د.باشمیو از آن نوع  )ص( از والیت پیامبر
 

 )ع(له   ن  إو  ،ة الل على الناَـــحج )ع(ام  ـــاإلم   ة من أن  ـــويؤيده ما جاء ي ا حاديث املستفيض
ــلطـنة مطل صـــــل امـلذـهب ودـعامـته اليت بين أوـهذه الوَـية    ـقة على الرعـية من قـبل الل تـعالى،ســ

 عليها.
یار  آنچه از  ت میاحادیث بـس ت که  برداـش ود، این اـس ت  خدا بر مردم  حجت   )ع(  امام علیـش  واـس

اـصل   ،والیت این  . اعطا ـشده اـست که از طرف خداوند متعا   دارد مطلق بر همگان    یحاکمیت  )ع(  او
 است. بنا گاارده شده بر این اصل ماهب و ماهب است 

 
فتاء امللخصة ي التفسذ املنسوب وَية الفقيه الجامع لشرائط اإل  )ع(ومن فروع وَية اإلمام  

ان من الفقهاء صـائنال لنفسـه، حافظال لدينه،  من ك  ا)وأم    :بهذه العبارة )ع(إلى اإلمام العسـكري  

 . (1)مطيعال  مر موَه فللعوام أن يقلدوه(  مخالفال لهواه،
ــرایو بر فتوا میـجامع ال، والـیت فقـیه )ع( یكی از فروع والـیت اـمام ــدشـ ــیر ـکه  ـباشـ  ی ـکهاز تفسـ

واما اگر  ـشود: )میبرداـشت با این عبارت  طور خالـصه بهاـست    )ع( امام حـسن عـسكری  بهمنـصوب  
ــندفقها ــ   یی باشـ ــلو به نفس خود، محافظ دینش، مخال  با هوای نفسـ امام ، مطیع امر شکه مسـ

 (1)(.توانند از ایشان تقلید کنندزمان خود باشد، عوام می
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الحــديــث الــذي رواه الطرب  ي كتــاب    )ع( اإلمــام  ولقــد بني   حقيقــة مخــالفــة الهوى ي 
َـا   إذا   قال علي بن الحسـني عليهما السـالم:)  :نه قالأ )ع(اَحتجاج بإسـناده عن اإلمام الثامن الر

ــع ي ه وهـدي وتمـاوت ي منطقـه وتخـاَــ ــمـت ــن ســ دال رأيتم الرجـل ـقد حســ ه فروـي َ    حركـاـت
ــع  بنيـته ومـهانـتكا من يعجزه تـناول اـلدنـيأييرنكم فـما  ه وجس  ا وركوب املـحارم منـها لضــ

، وإذا  ن تمكن من حرام اقتحمهإ، فهو َ يزال يختل الناَ بظاهره فقلبه فنصب الدين فخال لها
ــهوات الخلق مختلـفة فـما   ن  إكم ـفوـجدتموه يع  عن امـلال الحرام فروـيدال َ ييرن   من    أكا شــ

ال الحرام و ــه علإينبو عن امـل ال ن كا ويحمـل نفســـ أتي منهـا محرـم ــوهـاء قبيحـة فـي إذا    ،ى شــ ـف
جمع  أمن ترِ ذـلك   أكا كم حَت تنظروا ـما عـقدة عقـله فـما  وـجدتموه يعفو عن ذـلك َ ييرن  

ــلـحه بعقـله بجـهده، ـفإذا    أكا ثم َ يرجع إلى عـقل متني فيكون ـما يفســـــده بجهـله  مـما يصــ
كون عقـله؟ أو يكون مع عقـله  كم حَت تنظروا أمع هواه يَ ييرن    فروـيدال  أوـجدتم عقـله متيـنال 

، بنبِ  الناَ من خسر الدنيا واآلخرةن يإ، وكي  محبته للرئاسات البارلة وزهده فيها فهواه
ــة البارلة  لذ    ن  أالدنيا للدنيا ويرى   ــلة الرئاسـ ا موال والنعم املباحة املحللة فينبِ   ةمن لذ   أفضـ

ــة البارلةأذلك   ــبه جهنم  ة باإليل له اتق الل أخذته العز  ، حَت إذا قجمع رلبا للرئاســ ثم فحســ
عد رلبه  ه به رب  ، ويمد  بعد الخسارةأ، يقوده أول بارله إلى  ، وهو يخبط خبط عشواءولب ن املهاد

 اه إذاـحل الل َ يـبالي ـما ـفاـته من دنـيأ ويحرم ـما  وهو يـحل ـما حرم الل  مـلا يـقدر علـيه ي ريـياـنه،
  لهم عذابال  عد  أفأولئك الذين غضب الل عليهم ولعنهم و  ،سلم  له رئاسته اليت شقي من أجهلها

ال  ولكن الرجـل نعم الرجـل هو اـلذي جـعل هواه تبـعا  مر الل وقواه مـبذوـلة ي رَـــــا الل   ،مهيـن
قلـيل ـما يحتمـله من رَــــاـها   ن  ي الـباـرل ويعلم أ من العز   ،دلى عز ا ـبإقرب  أيرى اـلذل مع الحق 

د ــرا  ن  إو  ،ه إلى دوام النعيم ي دار َ ت يـد وَ تنفـذويؤـي ا يلحقـه من ســ ن اتبع هواه إهـا  ئكثذ ـم
ــكوا  ـله وَ زوال،يؤدـيه إلى ـعذاب َ انقـطاع  ــنـته   ،كـذـلك الرـجل نعم الرـجل فـبه فتمســ وبســ

  .الخ ..(1)وَ يخيب له رلبه  ،نه َ يرد له دعوهإفبه فتوسلوا ف فارغبوا،لى ربكم إو ،فاقتدوا
ـسی آن را طبر  که ـشیخفرموده حقیقت مخالفت با هوای نفس را در حدیث دیگری بیان    )ع(  امام

: فرمود )ع( امام رضـا. ه اسـت روایت کرد  )ع( امام رضـا  ،در کتاب احتجاج به اسـتناد از امام هشـتم
ــیناـمام علی) در   خوب ـباقی ـماـند و  اگر دـیدـید مردی را ـکه مـقامش ـباال رـفت و:  فرمود  )ع( بن حسـ

چه زیرا    ؛ل کنیدکمی تأمّ   ،گاشـتگی دیدیداز خود در حرکاتش فروتنی و  معروف شـد و  یشخو  ۀمنطق
از دنیا عاجزند و به دلیل ضـع  نّیت و تر  از رسـوایی و ضـع  ،  بسـیارند کسـانی که به دلیل ضـع 

 داری وبا دین ودهند  ای قرار میعنوان تلهکنند و انتـصابات دینی را بهاز محارم اجتناب می،  قلبـشان
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بدانید که   ،ی انجام حرام را داشــته باشــندیاگر توانا  و  دهندمیفریب مردم را   ،پســندیده   ســازیظاهر 
ــت نمی .دهـندانـجام می ــهوتز   ،زـند کمی درـن  کنـیداگر دـیدـید مردی ـبه ـما  حرام دسـ ـهای  یرا شـ

ــت  مردم ــد  که  ما  حرام به هرچند که    ؛مختل  اسـ ــددر اختیارش باشـ ــت   ،حتی اگر زیاد باشـ دسـ
ــغو  اعـما  قبیحی می ؛زـندنمی اگر دـیدـید ـکه از آن .  آـیدـها حرام برمیکـند ـکه از آنبلـكه خود را مشـ

زیرا ،  بردرا به کجا میمنتظر باـشید که عقلش او  .  ـشما را به اـشتباه نیندازد  ،کندما  حرام گاـشت می
ــتـند  ـها، هـمۀ این موارد را ترک کردـندخیلی ــلیم برنگشـ ــخص. ولی ـبه عـقل سـ ـبا آنـچه را ـکه   این شـ
اگر دیدید کاری از روی  کند.چیزی اـست که با عقلش اـصالح میاز بیـشتر  کند  ش خراب میانادانی

ــتـباه نكنـید ــلیمش انـجام داد ـباز ـتأـمل کنـید واشـ ــبر کنـید و  ،عـقل سـ ینـید ـکه آـیا هوای نفس بر بب صـ
 در آنش  اپرهیزگاری و  باطل  هایریاسـت عالقۀ او به    ؟عقلش حاکم اسـت یا عقلش بر هوای نفس

 اند وزیرا دنیا را برای دنیا ترک کرده   ،اندرا از دسـت داده   آخرت دنیا و ،بعضـی از مردم  ؟چگونه اسـت 
ــت ـباـطل را بهتر از اموا  و ــت ـباـطل تـمام  د ونـ بینـهای حال  مینعـمت  ـلات رـیاسـ برای طـلب رـیاسـ

ند  نبیعزت را در پلیدی می  ،به خدا پیشه کنید  یها بگویند تقواحتی اگر به آن  ؛دنکنها را ترک میاین
این   کند وشــروع به کارهای نادرســت می! و چه بد جایگاهی اســت  شــوندعاقبت گرفتار جهنم می  و

 و ؛های پســت برســدخصــلت   به بدترینتا آنجا که   ؛دهدکارهای باطل او را بیشــتر به زوا  ســوق می
د او را رـها می ا  ـخداوـن د ـت انش  تواـند در  چـقدر ـکه میهرکـن حرام   او حال  ـخدا را حرام و.  فرو رودطغـی

ــت می.  کندخدا را حال  می ــتدهد برایش اهمیتی ندارد تا فقو  آنچه از دنیا از دس که برایش    یریاس
یده  قت کـش ت مـش ان   گیرند ولعنت خداوند قرار می ها مورد عااب وآن.  باقی بماند، اـس خداوند برایـش

کسی است که هوای نفس خود را مطیع امر خدا  اما بهترین مردم؛  سخت در نظر گرفته است   یعااب
ــای خدا قرار  قوایش  وگرداند   عزت ابدی را در ذلت ظاهری با حق ببیـند تا در  ودهد  را در اختـیار رضـ

می در ئاو را به نعمت دا  ،احتما  کمی دارد که رـضای نفس  ،داندخودش می.  عزت داـشتن در باطل
به عاابی   بســیاری ضــررها و و اگر هوای نفســش را پیروی کند به  رود برســاندای که از بین نمیخانه
جویید و ک تمـسّ او  به   ،بهترین مرد اـست ،  این چنین مردی .رـسدمی ،داردنپایانی   ووـسته اـست  پیکه  
ــوید و  یتانبه خداتا  ســـنتش اقتدا کنید  به   ــوید  نزدیک شـ زیرا خداوند دعای او را   ،به او متوســـل شـ

 ...و  (1)(؛کنداز او رد نمیرا هی  طلبی  کند ومستجاب می
 

 :جتهد الجامع للشرائو مناصب ثالثةعناصر والیة الم  ّن إثم 
 :و بر سه مقام است یشراجامع الاختیارات والیت مجتهد بنابراین 
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َـوعات    ،ليه العامي ي عملهإمنصـب اإلفتاء فيما يحتاج    أحدها: ومورده املسـائل الفرعية واملو

 .رية من حيث ترتيب حكم شرعي عليهااَستنبا
ــامـقام فتوا در  او :   ــان  لی ـکه عوام  ئمسـ ــا ،موارد فتوا .ـبه آن نـیاز دارـنددر عملشـ  ل فرعی وئـ مسـ

 شود.ها خارج میموضوعات استنباطی است که حكم شرعی از آن
 

 .  فعات وغذها من القضايا املخصوصة ي املرا  منصب القضاء والحكم فيما يراه حقال   والثاني:
 های مخصوص.قضاوت یره در  دادن حكم در دعواها و مقام قضاوت ودوم: 

 
ــر   :والـثاـلث من الوَـية الـعاـمة ـقابـلة  وهي مرتـبة   ،ف ي ا موال وا نفنمنصـــــب وَـية التصــ
  .(للتفويض

ــوم:   ــرف در اموا  وو  مقام والیت  سـ ــت   ی از والیت عاماکه خود مرتبهها  جان تصـ که قابل    اسـ
 [عبدالكریم زنجانیشیخ ]پایان سخن باشد(. می (از طرف امام به فقیه)واگااری 

 
رحمه  وجاء ي كتاب تهذيب ا صــول من الزوائد والفضــول للســيد عبد ا على الســ واري  

ـشؤون الفقيه الجامع للـشرائط ليـس  منحـصرة ي حجية   ن  إثم   )(:  1٢٨الجزء الثاني: ص)ي   الل
يحتج به   ه يصـــح أن ن    ؛ولو كان ســـاكتال   بل له حجية وجودية أيضـــال  ،الفتوى ونفوذ الحكم
ــتكي إلى الل تعالى من الجه    الل تعالى يوم القيامة، ــح له أن يشــ ليه ي إال أن لم يرجعوا  ويصــ

ل عنه  أليشـــكون إلى ربهم يوم القيامة عالم َ ُيســـ)ثالثة    :وقد ورد ي الحديث  ،فهم ا حكام
بـشرس  ،لهيال إ  له الوَية اَنتظامية أي نـضم دنيا ال ـشر وـسياـساتهم نظمال  ن  أكما  ،-الحديث   -

  .استيالئه على الكل ي الكل وبسط يده على الحكم من كل حيثية وجهه(
 ،درجزء دوم، األعلی ـسبزواریعبدـسید  نوـشتۀ    (تهایب االـصو  من الزوائد والفـضو )در کتاب  

ــفحه   ــت   ۱۲۸ص ــرایو انجام می: )آمده اس دهد فقو در فتوا واجرای حكم اعمالی که فقیه واجد ش
خداوند در روز زیرا   ؛بلكه او یک حجت وجودی اـست حتی اگر ـسكوت اختیار کند ،ـشودمنحـصر نمی

ــتـفاده میقـیاـمت از آن ـبه ـــكاـیت   از جـهل و  کـند. او در ـبارـگاه الهیعنوان حـجت اسـ ـنادانی مردم شـ
ی برای فهم احكام نزد اوکه  ایناز   ؛کندمی ت  . در حدیثی آمده مدآنمی  کـس خص در )  :کهاـس ه ـش ـس

ـــكاـیت می ــت می ـکه از او ـعالِ   :کنـندروز قـیاـمت نزد ـخداوـند شـ ــده اسـ ــؤا  نشـ  (؛ـحدـیث اداـمۀ  ...  سـ
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سـیاسـت که این    در زندگی بشـر وبخشـیدن  نظم باشـد، یعنی  بخشـی میدارای والیت نظمهمچنین  
، از هر لحاظحكومت دـستش در   ـشرطی که بر تمام امور مـسلو وه  باـست، نظم بر مبنای نظم الهی  

 [األعلی سبزواریسید عبد]پایان سخن  .(باز باشد
  

 
فواجب املســـلمني ي زمن الييبة هي نصـــرة الدين بتمكني نائب اإلمام الخاص املرســـل   ،ذنإ
 )ع(ود نائب خاص له ــيه الجامع للشرائط العادل الزاهد ي الدنيا ي حال عدم وجــأو الفق، )ع(منه 

  .ةيده على الحكم من كل حيثية وجه من بسط
خاصــی ب  ئنایاری نمودن دین با تمكین  در زمان  یبت واجب اســت  بر مســلمانان  بنابراین آنچه  

ــت که  ــتاده   )ع( اماماس ــت  فرس ــورت نبودن نائب خاص امام، تمكین دادن  و یا  اس فقیه واجد در ص
 باشد؛ او در حكومت از هر حیث و جهت، میگااشتن دست با باز ،زاهد شرایو عاد  و

 
ه جهاد دفاعي عن بيضـــة اإلســـالم ي  ن    ؛واجب العلماء اليوم هو مواجهة الطواغي  ن  أكما  

ــالم تمـامـال  ــالميـة إلى   ،هـذا الزمـان الـذي يحـاول الطواغيـ  رمن اإلســ والعودة ي البالد اإلســ
ــني   وا البالد  ؤكا من ذلـك فقـد ملأبـل  ،  )ع(الجـاهليـة كفعـل يزيـد لعنـه الل ي زمن الحســ

َـوا على املـسلمني احنبامها وتقديـسهااإلـسالمية با ـصنا  نها تمثل أـشخاصـهم   ؛م والصـور وفر
ــيطـانـية املقيـتة ــرِ ـبالل  ،الشــ  فعلى الـعالم إظـهار علـمه  وـهذه الحـاـلة تمـثل أجلى مظـاهر الشــ

والعـمل على تثقي  املجتمع   ،ـعاـنة املـجاـهدين ولو ـبالفتوى وإيصــــالـها إلى املجتمعإتهم وومـجاـهد
 .دينيال 

ها بجنگند، زیرا این جن  در این زمان، جهاد طور که امروزه واجب اســـت علما با طا وتهمان
ــالم و بازگرداندن   ــعی در محو کردن کامل اس ــت. طا وتیانی که س ــالمی اس ــرزمین اس دفاعی از س

گونه که یزید که لعنت خداوند بر او باد در زمان امام های اسـالمی به جاهلیت دارند؛ همانسـرزمین
 و  و تصــاویر؛  هااز بت  ه اســت کشــورهای اســالمی پر شــدانجام داد؛ حتی از این بدتر،    )ع(  حســین
ــمردن   احترام و ــتندآنمقد  شـ ــلمانان واجب دانسـ ها بیانگر عكس ها وزیرا این بت   ،ها را بر مسـ

پس های ـشرک به خداوند اـست؛ که این خود از بارزترین مـصداق  ـشخـصیت ـشیطانی خودـشان اـست 
واجب اســت که علمش را اظهار کند، جهاد نماید و مجاهدین را یاری نماید حتی اگر در حد م  عالِ بر  

 ها به جامعه و باال بردن سط، فرهن  دینی اجتماع باشد. فتوا دادن و رسانیدن این فتوا
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 ،(1)الـعالم غذ الـعاـمل ـجاـهل ي الحقيـقة كـما ورد عنهم    ن    ا العلـماء أو ـقل الجهالءأـم  
أو  ،دهالك مظلمة وَ يكلفون أنفســهم حَت ســماع أحوال املجتمع اإلســالميعون ي بقالذين ي

َـ ون لهذه  فال يمت    ،ي املجتمع أو تحريك سـاكن  فاعالل   ال حقيقي ال النهوض بالدين اإلسـالمي نهو
وســيجدون أنفســهم يوم القيامة ي نفن هذه الدهالك املظلمة مســودة   ،الفرقة الناجية بصــلة

 .(٢)( يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمهشر الناَ  ن  إ) ما معناه: قال رسول الل  ،وجوههم
ــت بگوییم جاهالن، زیرا طبق آنچه از اهل ــت، عالم    )ع(بیت اما علما یا بهتر اسـ ــده اسـ وارد شـ

خود را حتی   اند وزندگی گزیده   ،در دهلیزهای تاریک  کهکســانی  (1)عمل در حقیقت جاهل اســت؛بی
باخبر شـوند یا هی  حرکت دینی اسـالمی حقیقی که نمودی احوا  مسـلمین  که از دانند    نمیمكلّ 

 ۀفرق  بین خود ورتباطی  اهی   اینان،    ]انجام دهند[؛  در جامعه داشــته باشــد یا حتی حرکتی کوچک
ه  نـجات افـت اـمت حس نمیـی ان در روز قـی د. ایـن اه در دهلیز  ،کنـن ـــی ا روی سـ دا  ـهایخود را ـب ارـیک پـی ـت

امبرمی د. پـی ا را می  )ص(  کنـن ه همین معـن ان فرمود ـک دچیزی بـی ــریرترین مردم):  رســـاـن در روز   شـ
 (2)(.عاِلمی است که از علمش سودی نبرده باشد، قیامت 

 

رکا من )في إحدی خطبه:    )ع(یقو  أمیر المؤمنین   -1 وآخر قد تسـمی عالمًا ولیس به. فاقتبس جهائل من جها ، وأضـالیل من ضـال . ونصـب للنا  ـش
ــبـهات و ع. فیـها وقحـباـئل  رور وقو  زور. ـقد حـمل الكـتاب علی آراـئه. وعط  الحق علی أهواـئه یؤمن من العـظائم ویهون کبیر الجرائم. یقو  أق  عـند الشـ

ألحیاء فأین واعتز  البدع وبینها اـضطجع. فالـصورة ـصورة إنـسان. والقلب قلب حیوان. ال یعرف باب الهدی فیتبعه. وال باب العمی فیـصد عنه. فالك میت ا
 .153ص 1نهج البال ة بشرح محمد عبده:ج( تاهبون

، العلم 10روضـة الواعظین: ص (قتل أحد والدیه، أو عالم لم ینتفع بعلمهإن أشـد النا  عاابًا یوم القیامة من قتل نبیا أو  ): روي عن رسـو  الله  -2
 .499ص 2، موسوعة العقائد اإلسالمیة: ج457والحكمة في الكتاب والسنة :ص 

ولم یـشتر به ثمنًا قلیاًل.    علماء هاه األمة رجالن رجل أتاه الله علمًا. فطلب به وجه الله والدار اآلخرة وباله للنا . ولم یأخا علیه طمعًا.):  أیـضاً   وقا   
لی عباد الله واخا فالك یســتغفر له من في البحور ودواب البر والبحر. والطیر في جو الســماء. ویقدم علی الله ســیدا شــریفًا. ورجل أتاه الله علما فبخل به ع

المالئكة علی رؤو  األشهاد، هاا فالن ابن فالن أتاه الله علمًا علیه طمعًا. واشتری به ثمنًا قلیاًل، فالك یلجم یوم القیامة بلجام من نار، وینادي ملك من 
 .10ص: روضة الواعظین (في دار الدنیا فبخل به علی عباده حتی یفرغ من الحساب

 جمعی از را هانادانی از دسـته یک .اسـت بهرهبی دانش از اما نامند دانشـمند را او که دیگری وفرماید: )هایش میدر یكی از خطبه )ع(امیرالمؤمنین  -1
 .اـست  افكنده مردم راه ـسر بر درو ین هایگفته و  رور هایطناب از هاییدام و بافته هم  به و آموخته گمراهان از را کنندهگمراه مطالب و گرفته فرا نادان
 را بزرگ م یجرا و سـازدمی ایمن بزرگ گناهان از را مردم .کندمی تفسـیر خود هایهو  اب را حق و دهدمی تطبیق خود هایخواسـته و امیا  بر  را قرآن

ب بهاتبه   ارتكاب از کندمی ادعاد. دهمی جلوه کـس ت  ـشده  رق هاآن در ولی ،دورم هابدعت ازد:  گویمی  .خوردمی  وطه هاآن در اما دارد پرهیز ـش .  اـس
 ؛بارهیزد آن از تا داندنمی را باطل و خطا راه برود و ـسو آن از که  ـشناـسدنمی را هدایت راه .اـست درنده حیوان قلبش قلب و انـسان تچهر  او یظاهر  تچهر 
 .153، ص 1البال ه با شرح محمد عبده: ج  (. نهج؟ رویدپس به کجا می ن؛زندگا میان در است ایمرده پس

پیامبر یا فرزند پیامبری را به قتل رسـانیده یا عالمی که از  شـدیدترین عااب در روز قیامت برای کسـی اسـت که روایت شـده اسـت: ) )ص(از رسـو  الله  -2
 .499، ص 2موسوعة عقاید اسالمی: ج  ؛457علم و حكمت در کتاب و سّنت: ص  ؛10الواعظین: ص(. روضةای نبرده باشدعلمش بهره

ت که با اـستفاده از آن وجه خدا و ـسرای آخرت را  کـسی که خداوند به او علمی داده اسـ : اندعلمای این امت دو دـستهفرموده اـست: )  )ص(همچنین ایـشان
  کسـی اسـت که خداوند به او علم داده اسـت اما نسـبت به ،  دیگری.  فروشـدطمعی ندارد و آن را به بهایی ناچیز نمی، بخشـدکند و به مردم نیز میطلب می

شـود و ملكی از  روز قیامت، به چنین شـخصـی افسـاری از آتش زده می در؛ فروشـدشـود و آن را به بهایی اندک میکار میورزد و با آن طمعبندگان بخل می
فالنی فرزند فالنی اـست که خداوند در ـسرای دنیا به او علمی عطا فرمود ولی او نـسبت به بندگان بخل    دهد که اینمالئكه، باالی ـسر ـشاهدین ندا ـسر می

 10الواعظین: ص(. روضةشدورزید تا اینكه از حساب فارغ 
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وعلى    ،وتنفيذال   للدين اإلســالمي نظريته الســياســية املتكاملة تشــريعال    أن  تبني  مما ســبق 

وَ توجد نظرية    ،كمل نظرية ســياســية عرفتها اإلنســانيةأ نها   ؛املســلمني أن َ يفرروا بها
  لل سـبحانه وتعالى العليم الحكيم.واَـعها ومشـرعها هو ا ن    ؛سـياسـية ترقى إلى مسـتواها

ــوم    واـلذي يجـب أن ينـفذهـا هو النيب   ام املعصــ اني الجـامع من بـعده أ  )ع(أو اإلـم ه الرـب و الفقـي
دنيـا ي حـال غيبـة اإلمـام   ــرائط العـادل الزاهـد ي اـل ب خـاص عنـه    ،)ع(للشــ اـئ  )ع(وعـدم وجود ـن

 والحمد لل وحده.
گااری و نونهم از نظر قا  ،ســیاســی کامل  ۀکه دین اســالم یک نظریدارد بیان میگاشــت  آنچه  

ۀ ســیاسـی  ترین نظریکاملآن را رها نكنند؛ چراکه  که  اســت  بر مســلمانان  باشــد و هم اجرای آن می
زیرا   ؛پیدا نشـده اسـت سـط، آن  همسـیاسـی دیگری    ۀهی  نظری واسـت که بشـریت شـناخته اسـت  

ــبحان متعا  علیم حكیم،  خداوند   ــعسـ   پیامبرعهدت اجرای آن بر  .گاار آن اســـت بنیان کننده ووضـ
جانب نبودن نائب خاص از  و  )ع(  در زمان  یبت امام  اوبعد از   و  )ع(  امام معصـومبعد از او،    و )ص(
 لله وحده.الحمد؛ وباشدا، میزاهد در دنی شرایو عاد  والجامعانی فقیه ربّ  ،ایشان

 

 
 



 

 ــه الخــروج من التي   ـق رريـ 
 َ از سرگردان   رف  برون راه  

 
ـها ا حـبة أيـها املؤمنون واملؤمـنات لنعـمل جميـعال على أن نكون نحن الجـيل اـلذي يخرج  ـيا أي  

بإصـالح أنفسـنا ومجتمعنا اإلسـالمي، كل  ولنبدأ   ،من التيه والصـحراء اليت وجدنا أنفسـنا فيها
 :حسب مقدرته ووسعه، قال تعالى

اتُ ﴿ امْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُيِقيُموَن    َوامْلُْؤِمُنوَن َوامْلُْؤِمنـَ ُمُروَن بـِ
ْ
أ اُء بَْعٍض يـَ ْوِليـَ

َ
ُهْم أ ــُ بَْعضــ

َ َعِزيز  َحِك  ُ ِإنَّ اَّللَّ َحُمُهُم اَّللَّ وَلِئَك َسَذْ
ُ
َ َوَرُسوَلهُ أ َكاةَ َوُيِطيُعوَن اَّللَّ الةَ َوُيْؤُتوَن الزَّ  .(1)﴾يم  الصَّ

رگردانی و   !مؤمنبرادران و خواهران  ای  عزیزان،  ای   یم که از ـس ت که نسـلی باـش بر همگی ماـس
ه افـت ه خود را در آن ـی ــحرایی ـک ۀ صـ امـع ــالح ـج ان و اصـ ــالح خودـم د از اصـ اـی ــویم. ـب ارج شـ ایم، ـخ

سع و توان خودش. خداوند متعا  میمان شروع کنیم، هراسالمی  فرماید:کس به مقدار وس
کنند؛ نماز را منكر ميازمعروف، و نهيبهیكدیگرند؛ امر  [و یار و یاور]مردان و زنان باایمان، ولي  ﴿ 

ــولش را اـطاـعت ميدارـند؛ و زـکات را ميبرـپا مي زودي ـخدا آـنان را مورد هکنـند؛ بـ پردازـند؛ و ـخدا و رسـ
 .(1) ؛﴾دهد؛ خداوند توانا و حكیم است رحمت خویش قرارمي

 
ــالمي واملنهج الرـباني جـعل على القلوب أقـفاَل   ا حـبة إن  ـها  أي    ،ال وريـن  اَبتـعاد عن اـلدين اإلســ

ل معصــية الل إلى عز راعة  إلخالص لل وباَندفاع بقوة من ذبا َ ُتزال إَ    ال جبوعلى البصــائر حُ 
القلوب  لي غ النور ي  ؛ومن ذل راعة الطاغوت والخضـوع له إلى عز راعة الل والتسـليم له ،الل

 وتنجلي الظلمة عن البصائر، قال تعالى:

ْكَرى ﴿ ْر ِإْن نََفَعِ  الذب ُر َمْن َيْخىَش  ۞َفَذكب كَّ ْشَقى ۞َسَيذَّ
َ
ُبَها اْ   .(2)﴾َوَيَتَجنَّ

ــالم وعزیزان!  ای   قرار داده   ـهاییو حـجاب  ـهاـفلق   ،ـهاروی قـلب ه، بـ الهیراه    دوری از دین اسـ
و با خدا برای  با اخالص  ، مگراز بین نخواهد رفت هایی قرار داده اـست که  حجابها  اـست. بر چـشم

ـــیت ـخدا ـبه عزت ـطاـعت ـخدا، و از ذـلت ـطاـعت  ــاـیۀ معصـ ــروعی مقـتدراـنه در جـهت حرـکت از سـ شـ

 

 .71التوبة:  -1
 71: توبه -1
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ه عزت ـطاـعت خـ  ــوع در برابر آن ـب ــلیمـطا وت و خضـ ا نور در قـلب دا و تسـ ا شـــدن در برابر او؛ ـت ـه
 د:ایفرمخداوند می ها پاک گردد.پرتوافشان شود و ظلمت و تاریكی از دیده 

ــد  ،پس تاکر ده ﴿  ــي که از خدا ميهو ب؛  اگر تاکر مفید باش ــد متاکر ميزودي کس ــودترس اما ؛  ش
 .(2)؛﴾گزیندترین افراد از آن دوري ميبدبخت 

 
أعاذني الل وإياكم من الشقاء وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لعـــل الل  

سـنيني الشـهادة بعد النصـر وقتل أعداء  فنفوز بالحُ  )ع(يمن علينا بفرج موَنا محمد بن الحسـن 
 الدين واملنافقني 

ُ ُذو الَْفْضلِ ﴿ ِ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَّ   .(1)﴾الَْعِظيمِ  َذِلَك َفْضُل اَّللَّ
ــما   نم  ،خداوند ــقاوت دور کند وو شـ ــخنانش را گوش  بهترین    وما را جز  را از شـ ــانی که سـ کسـ

اید که خداوند در تعجیل فرج موال  ؛کنند قرار دهدپیروی می ودهند  می نمان محمدیـش  )ع(  بن حـس
 شـــتن دشـــمنان دین وک پیروز شـــویم، شـــهادت بعد از پیروزی ودر هر دو نیكی  بر ما مّنت گاارد تا  

 د:ایفرمخداوند می .منافقین
ــت  نعـمت   این﴿  ــایش  خدا و داردمی  اشارزاني  بخواهد  کههر به که خداسـ ــاحب بخشـ   بزرگ  صـ

 .(1)؛﴾است 

 
ي رريق الخروج من التيه الصــــالة والزكاة والصــــوم وا مر باملعروف والنهي عن املنكر   ن  إ

ــ يــل الل والحــب ي الل والبيض ي الل اَلمام    ،والجهــاد ي ســ ــه  التي وي رريق الخروج من 
وج من التيه دماء وي رريق الخر  ،بالشـريعة اإلـسالمية كلها واإلخالص لل والعمل له ـسبحانه

 عرق ينضح.تسيل و
ــرگردانیدر   اـید راه خروج از سـ  ،جـهاد در راه ـخدا  ،منكرازنهی  معروف وـبهامر  ،روزه   ،زـکات  ،نـماز  ـب
تمام به    ، بایدخروج از سرگردانیکینه داشتن برای خدا را به جا آورد. در راه    و  داشتن برای خدادوست 

راه خروج از ســـرگردانی  در  .بودپایبند    عمل برای خدای ســـبحان  اخالص و  شـــرایع دین اســـالم و
 ریخته خواهد شد.های پاک وعرقشود جاری میهای پاک خون

 

 

 11-9علی: ا -2
 .4 الجمعة: -1
 4 جمعه: -1



 82                                                                                                                                                              اللهأو الطریق إلی  التیه  

 

 

ــذ  ن  إ ــذ ي رريق الخروج من التيـه غذ يســ ي نهـايـة هـذا    ن     ؛ولكن عـاقبتـه الخذ  ،الســ
وي نهاية هذا الطريق إقامة دولة الحق والعدل  ، الطريق رَـــا الل ســـبحانه ورَـــا رســـوله  

 .كرب على كل بقعة ي ا رضأاإللهي على ا رض وبسط كلمة الل 
زیرا در انتهای این  نیكو دارد؛   یولی عاقبتآسـان نیسـت  خروج از سـرگردانی  مسـیر  در طی طریق  

یر، وجود دارد. در انتهای این    )ص( پیامبر خدارـضای   رـضای خدا و ،راه  الهی و عد   لت حق  دو مـس
 .کندزمین گسترش پیدا میتمام نقاط بر  (الله اکبر) ۀکلم  شود وبرپا می

 
َـحة يسـتدل بها السـائرون إلى الل على صـراره   ولطريق الخروج من التيه آيات وعالمات وا

ــتقيم ــبحانه ومثل العلماء   ،املسـ وَ ينبئك عن هذه العالمات مثل خبذ بهذا الطريق وهو الل سـ
ق لبعض آيـات الكتـاب العزيز وبعض وأنـا ي هـذا البحـث أتطر  ،  وهم محمـد وآل محمـد  

أهم العالمات و ،وحاَتهم لعل الل ينفع بها من ألقى الـسمع وهو ـشهيد  أحاديث محمد وآله  
 ي هذا الطريق:

که وجود دارد و روشـــنی بســـیار واضـــ،   هایت عالم آیات و  ،خروج از ســـرگردانیمســـیر برای  
یرکنندگان در مـسیر خداوند،   انی که  ـسِ تقیم  بر کـس وند. ها راهنمایی میقرار دارند، با آنـصراط مـس ـش

گاه اـست که همان خدای ـسبحان میکـسی جز آنـشما را  باـشد و کسانی که عاِلم به که به این آیات آ
گاه نمیمی  )ع(ها هـستند که همان محمد و آ  محمدآن من در این مبحث به بعـضی  کند.  باـشند، آ

ــاره میآن  ـهایـلت ـحا  و )ع(محـمدمحـمد و آ   اـحادـیث   وکـتاب عزیز از آـیات  ــاـید ـکه  ،کنمـها اشـ شـ
ترین  که او همواره شــاهد اســت. مهمگوش شــنوا دارند، نفعی رســاَند، درحالیخداوند به کســانی که  

 ها در این مسیر:عالمت 
 
 

 : الصالة 
 نمـاز 

 
وبها    ،ما ســواها ت رد  ن رد  إو  ،إذا قبل  قبل ما ســواها  ،وهي عمود الدين ومعراج املؤمن وشــرفه

اءتطهر ا رواح من الرجن ك امـل ث ـب دان من الخـ  ــول الل  مـا تطهر ا ـب الل   ن  إ):  ، وعن رســ
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نار يوم يقوم الناَ  ن َ يروعهم بالأتعالى ذكره قســم بعزته أن َ يعذب املصــلني والســاجدين و
 .(1) (لرب العاملني

تون   ،نماز ت   دین وـس رف اوـس ود  اگر    .معراج مؤمن و ـش مورد دیگر تمام اعما   مورد قبو  واقع ـش
ــایر  اگر    گیرد وقبو  قرار می ــود، س ــد.اعما   پایرفته نش ــو آن نیز پایرفته نخواهد ش ارواح از   ،توس

اک می دی ـپ انپلـی د، هـم دنگردـن ه ـب اکیزه میطور ـک ا آب از آلودگی ـپ ا ـب د.ـه دا  گردـن امبر ـخ  )ص(   پـی
دهد را عااب نمی  کنندگانان و ـسجده ار زکند که نمازگقـسم یاد میبه عزت خودش خداوند  ) :فرمود

ــر میمردم    کـههنگـامیهـا را  آن  و ــگـاه پروردگـار جهـانیـان حـاضـ د،  در پیشـ ــوـن از آتش دوزد شـ
 (1)(.ترساندنمی

 
قال   وهو يجر إلى اَستخفاف بها،  ،التأخذ أول السهو عنها  ن  إفإذا حضر وقتها فال تؤخرها ف

من ح ن نفـسه ي ـصالة فريـضة فأتم ركوعها وـسجودها وخـشوعها ثم مجد : )رـسول الل 
الل وعظمه وحمده حَت يدخل وق  صـالة فريضـة أخرى لم يقطع بينهما كتب الل له كأجر  

  .(2)( الحاج املعتمر وكان من أهل عليني
از برســـد   ان نـم د؛اگر زـم أخیر بیفـت ه ـت د ـب اـی از،    نـب داختن نـم أخیر اـن ه ـت ـــهلزیرا ـک نـگاری ااولین سـ

د به نماز مقیّ خود را  که  کسی)فرمود:  )ص(  شود. پیامبر خدامیآن  باعث سبک شمردن    ومحسوب 
ــاس ـخداوـند را تمجـید و و رکوع ونـماـید  ـجب او  ــع انـجام دـهد و سـ ـــندـیده همراه ـبا تواضـ ــجود پسـ  سـ

ــكرگ ــ زشـ ــود و  ۀاری کـند تا زمانی که وارد فریضـ وجود ه ی بین این دو نـماز بـ یهی  جدا  نـماز دیگر شـ
 (1)(.دهدین قرار میّلیع او را در زمرت ونویسد میعمره  خداوند برایش اجر حج و ،نیاورد

 
ــالم   ــادق عليهما الســ ــالتك ما أقبل  عليه :نهما قاَإوعن الباقر والصــ  ن  إف  ،)إنما لك من صــ

 . (3) أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لف  وَرب بها وجه صاحبها(

 

 .357ص 93ج ، بحار األنوار:266ص 2ج :)ع( ، عیون أخبار الرضا154ص أمالي الصدوق: -1
 357، ص 93االنوار: ج بحار ؛266، ص 2: ج )ع( عیون اخبار الرضا ؛154امالی صدوق: ص  -1
 .260ص 81ج ، بحار األنوار:101ص 4ج ، مستدرك الوسائل:107ص رسائل الشهید الثاني: -2
 260، ص 81االنوار: ج بحار ؛101، ص 4الوسائل: ج مستدرک ؛107رسایل شهید ثانی: ص  -1
 .260ص 81ج: ، بحار األنوار342ص 2لتهایب: ج، ا363ص 3ج الكافي: -3
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ن را آن مقدار از نمازت مورد قبو  اـست که  آ)فرمودند:   )علیهما الـسالم( باقرامام    امام ـصادق و
 ،از آداب آن  افل شــدی  ونمودی  نگاری  اســهلدر آن  اگر   خشــوع خوانده باشــی و با حضــور قلب و

 (2)(.شودصورت نمازگزار کوبیده میبه پیچیده و ،نماز
 

ــجودـها وركوعـها فهي ـهديـتك أو  ،ر ي عظـمة الل وأـن  واق  بني ـيدـيهوتفك     إلىرـل ســ
 فضـــــل ن  إومهـما تمكـن  فال تفوت الجـماـعة ي املســـــاـجد ـفأعظم منـها.  وثوابـها   ،املـلك الحق

وخصــوصــال صــالة اليفيلة وصــالة الليل َ   ،وعليك ببعض الصــلوات املســتحبة .الجماعة عظيم
ــفع و  وهي ثـمان  ،ثوابـها عظيم ن  إتنبكـها على كـل ـحال ـف  ،ركـعة الوترركـعات وركعيت الشــ

ــبح إَ   ــالة الصــ ــالم كصــ ويمكن أن    ، ركعة الوتر فهي ركعة واحدةبعد كل ركعتني ســ
 .ويمكن أن تصلي ركعيت الشفع والوتر فقط ،تقتصر صالة الليل على الحمد فقط

رکوع خود را طوالنی   ســجود و و  به عظمت الهی بیندیش  ،یاکه در مقابل خدا ایســتاده درحالی
جایی که گتر اســـت. تا  ر آن بزخود ثوابش از   حق اســـت وَمِلک  شـــما برای    ۀهدی ،زیرا این نماز  ،کن
ــت ندهیمی ــجد را از دس ــعی کن نماز جماعت مس ــیار بزرگ و  ،توانی س  زیرا ثواب نماز جماعت بس

ــتحبی به ــی از نمازهای مس ــت. بر تو باد بعض ــوص نماز  فیله وعظیم اس ــب و خص در هی    نماز ش
به   ،هشـت رکعت اسـت نماز شـب، عظیم اسـت.   زیرا ثواب آن بسـیار بزرگ و  ،كننحالتی آن را ترک 

جز ه ب  ،دهیهر دو رکعت ســالم میبعد از  مانند نماز صــب،   ؛یک رکعت وتر دو رکعت شــفع و ۀاضــاف 
مد حسورت شود فقو با خواندن یک رکعت است. نماز شب را می  ییک رکعت وتر که خودش به تنهای

 .نموداش خالصه ،تر کرد و یا فقو با خواندن دو رکعت شفع و یک رکعت وترکوتاه 
 

ــلى الوتر ونافلة الفجر  أوروي  ــالة الفجر فصــ ــتيق  قبل صــ وهي ركعتان قبل   -نه من اســ
 .(1) كت   له صالة الليل فال تفوت حظك - صالة الفجر

ــده  ــت که  روایت ش ــ هراس ــب، بیدار ش ــب،   ۀنافل نماز وتر وو  د  وکس قبل از نماز ص که دو نماز ص
ات را از دسـت شـود؛ پس بهره رکعت قبل از نماز صـب، اسـت را ادا کند، برایش نماز شـب نوشـته می

 (1)نده.

 

 260، ص 81االنوار: ج بحار ؛342، ص 2تهایب: ج  ؛363، ص 3کافی: ج  -2
(  أما یرضــی أحدکم أن یقوم قبل الصــب، ویوتر ویصــلي رکعتي الفجر فتكتب له صــالة اللیل )أنه ســمعه یقو :   )ع(روی معاویة بن وهب، عن الصــادق   -1

 .258ص 4ج :(آ  البیت)، وسائل الشیعة 341ص 2ج تهایب األحكام:
ان  )ع(بن وهب از امام صـادقمعاویة  -1 نیدم که ایـش ت: ـش ما راضـی نمی)فرمود:   )ع(نقل نموده اـس ی از ـش ود و یک آیا کـس ود که قبل از صـب، بیدار ـش ـش

 258، ص 4الشیعه )آ  البیت(: ج وسائل ؛341، ص 2االحكام: ج تهایبرکعت وتر و دو رکعت نافلۀ صب، را بخواند و برایش نماز شب نوشته شود؟( 
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ــول الل يســـــأل الل عمـ   :فـقال  لى النيب  إ)ـجاء رـجل    :)ع(بي عـبد الل  أعن   ــوى  ـيا رســ ا ســ

 ن    ؛: ولم؟ قالحق َ تقرب  إلى الل بيشء سواها. قالفو الذي بعثك بال :ل، قاَ  :الفريضة فقال
ــك النيب  الل قب   ــالم    :فقال )ع(ونزل جربائيل  ، ح خلقيت قال فامسـ يا محمد ربك يقرئك السـ

يا رسـول الل   :فقال  ؟ي اآلمنني  ما تر  أن أبعثك غدال أ :وقل له ،ويقول اقرأ عبدي فالنال السـالم
لى الل عـنده إب ـبه اـلذي بعـثك ـبالحق َ بقي يشء يتقر  ـقال فو  .! ـقال: نعمالل عـندهوـقد ذكرني  

 . (1)تقرب  به(  َ  إ
ای رســو    :گفت   آمد و  )ص(  مردی نزد پیامبر): نقل شــده اســت که فرمود  )ع(  عبداللهاز ابی

ــؤا  میخداوند  آیا  خدا،   ــم به    :گفت   .نه: فرمود  ؟کندبه جز از نماز هم س ــی که تو را قس حق  بهکس
ــدم مگر   ـبه ـخدا، مبعوث کرد ــ ـبا  نزدـیک نشـ زیرا ـخداوـند مرا :  گـفت   ؟چرا: فرمود. نـماز  ۀانـجام فریضـ

بر   وندخدا،  : ای محمدگفت  و  فرود آمد  )ع(  جبرئیل. ـسكوت کرد پیامبر خدا.  اـست   زـشت خلق کرده 
که ـشوی  نمیآیا راـضی ،  به او بگو  برـسان و یام فالنفرماید ـسالم مرا به بنده می فرـستد وتو ـسالم می

دگان  ایمن  وفردا جز و  خدا:  پس گفت   ؟نمایممبعوثت  ـش تی   ،ای رـس خداوند مرا نزد خود که به درـس
ــم ـبه : گـفت  .بـله: فرمود  !ـیاد کرد ــی ـکه تو را ـبه حق مبعوث کردقسـ چیزی ـکه مرا ـبه ـخداوـند   ،کسـ

 (2)(.ام دادمکه آن را انجنزدیک گرداند باقی نماند، مگر این
 

 ومن منا َ يريد أن يأتي آمنال يوم القيامة؟ ،ومن منا لم يذنب
 شدگان باشد؟که روز قیامت جزو ایمنخواهد از ما نمییک کدام کند واز ما گناه نمییک کدام

 
 

 والدعاء: 
 دعـا 

 
 ِبُكْم َرببي َلْوَ ُدَعاُلُكمْ ﴿ قال تعاىل:

ُ
 .(2) ﴾ُقْل َما َيْعَبأ

 

 .280ص 5:ج  بحار األنوار، 463ص  ج علل الشرایع: -1
 280، ص 5االنوار: ج بحار ؛463الشرایع: ص علل -2
 .77الفرقان:  -2
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 .(1)؛﴾پروردگارم ارجی برای شما قائل نبود، اگر دعای شما نبود بگو﴿ خداوند فرمود:
 

َيْدُخلُوَن  ﴿  :وقال تعاىل َتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتي سـَ َتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيسـْ سـْ
َ
َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أ

َم َداِخِرينَ   . (1)﴾َجَهنَّ
ـــما تا  مرا  بخوانـید:  گـفت  پروردگارتان﴿همچنین:   ــخ را  شـ ــتش از که  هاییآن  .گویم  پاسـ  من  پرسـ

 .(2)؛﴾درآیند جهنم به ،خواری عین در که زود است  کنندمی سرکشی
 

 ئال وَ تـستـصير ـشي  ،عليكم بالدعاء ي اليـسر والعـسر ولقـضاء كل حاجة ـصيذة أو كبذة
من الل ولم   َ  إك لم تـصب خذال قط  ن  إف ،أن تطلبه من الل  ئال وَ تـستكا ـشي ،أن تطلبه من الل

 .الل أحد قط إَ   ال يدفع عنك شر
. آنچه طلب بزرگ  ور حاجت کوچک وبرآورده شییدن برای    ر شییما باد دعا کردن، در راحتی و سییوتی وب

بیه شیییمیا بسیییییار بزرگ اسیییت. وی  خیری  ،طلحیکن آنچیه از خیدا مینگمیان  شیییمیار ونکوچیک    کنی رامی

 خداوند. ۀواساه مگر بشود از شما دفع نمیی وی  شرّ مگر از طرف خداوند ورسد، نمی

 
ــع نعـلك ولعل   ـيا موىس أدعوني مللح عجينـتك : ))ع(الل أوحى إلى موىس    ن  أوروي   ــســ ولشــ

 (.دابتك
ــت که   ــده اس ــیروایت ش ــی)وحی کرد:    )ع(  خداوند به موس بند   حتی نمک خمیرت و  ،ای موس

 .(چهارپایت را از من بخواه  ۀنعلینت و یونج
 

ــ   ـها ا حـبة إن  واعلموا أي   ــبـحاـنه وتـعالى َ يـحد بوصــ وإنـما    ،ه ـما َ نـهاـية ـلهلوعـطا  ،الل ســ
عاملنا محدود فارلب ما بدا لك من خذ الدنيا واآلخرة ملا فيه صالح دينك ورَا   ن  ؛  ينــزل بقدر 

اركـةأوَ تفوـتك    ،رـبك ة املـب ــجـادـي ــحيفـة الســ ة الصــ ودعـاء  ،  فهي زبور آل محمـد    ،دعـي
 .واملناجاة الشعبانية ،حمزة الثماليأبي ودعاء  ،كميل خصوصال ي ليالي الجمع

 ،به مقدار نیازتنها   و  نهایتی نداردبوشیش او   گنجد ودر وصی  نمیمتعا  وسیححانبدانید خداوند  عزیزان،  ی  ا

چه از خیر دنیا و آخرت که برایت آشیکار پس ور ؛زیرا جهان ما محدود اسیت ،کندرحمت ناز  می نعمت و

سیجادیه که  ۀصیحیس شیده اسیت و صیدی دین و ر یای خدا در آن اسیت را درخواسیت کن. دعاوای محارک

 

 77فرقان:  -1
 .60  افر: -1
 60  افر: -2
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  ۀحمز ودعای اب ه وعوای جمومچنین دعای کمیل در شییب؛ نشییودفراموش  اسییت    )ع(کتاب زبور آ  محمد

 مناجات شعحانیه. ثمالی و

 
وأورد هـنا ـهذه املـناـجاة لـعل الل يجـعل فيـها نـجاتـنا من مكـاـئد اـلدنـيا وـخدعـها ويوفق البعض  

 . و لحفظها والدعاء بها على كل حالر معانيها ألتدب  
 وای دنیا نجات دود وحیله خداوند ما را از مکر وشیییاید که  کنم  را ذکر میمناجات ر اینجا قسیییمتی از آن د

 را در تسکر در معانی آن و یا حسظ آن و دعای با آن در ور حالتی، توفیق دود.وا بعضی

 
 

 بسم الل الرحمن الرحيم
ْيِدي املَنايا ِي َحباِئل َغْدِرها َفِإَلْيک )

َ
َْنَتنا دارال َحَفَرْت َلنا ُحَفَر َمَِرها َوَعلََّقْتنا ِبأ ســـْ

َ
ِإلِهي أ

َدِعـها َو   ِد خـُ َـائـِ َـُة ُرالبَـها  نَْلَتِجُي ِمْن َم إنَّـها املُْهِل ْغنِباِر ِبَزـخاِرِف ِزيَنِتـها فـَ َِ ُم ِمَن ا ــِ بـِک نَْعَتصــ
لبْمنـا ِمْنهـا   ــَ ا ِفيهـا َوســ ْدـن النََّبـاِت، ِإلِهي َفَزهـب ُة بـِ

ُحونـَ ــْ اآلفـاِت املَشــ ةُ بـِ وَّ
ــُ ُة ُحال َلهـا املَْحشــ املُْتِلفـَ

ا َجالِبيَب   َمِتک و َانَْزْع َعنَّ ْوِفْر ِبَتْوِفيِقک َوِعصــْ
َ
ِن  فاَيِتک و َأ ُموَرنا ِبُحســْ

ُ
ُمخاَلَفِتک و ََتَولَّ أ

ـجاَر   ــْ شــ
َ
َدِتـنا أ ْفئـِ

َ
َْ ِي أ الِتـنا ِمْن َفْيِض َمواِهبـِک و َاْغِر ــِ ْل صــ ْجـمِ

َ
ِة َرْحَمتـِک و َأ عـَ ــَ َمِزـيَدـنا ِمْن ســ

ا َحالَوةَ َعْفِو  و َ  ِذْقـن
َ
ک و َأ نْواَر َمْعِرَفـتِ

َ
ا أ ْتِمْم َلـن

َ
ک و َأ ـتِ ا َيْوَم َمَحبَّ ْعُيَنـن

َ
ْقِرْر أ

َ
ک و َأ ةَ َمْيِفَرتـِ ذَّ لـَ

ْفَوِتک و َاََبْراِر   ــَ اِلِحنَي ِمْن صـ ــَّ نْيا ِمْن ُقلُوِبنا  ما َفَعْلَ  ِبالصـ ْخِرْج ُحبَّ الدُّ
َ
ِلقاِئک ِبُرْلَيِتک و َأ

 َرَم اََ َرِمنيَ 
َ
اِحِمنَي َويا أ ْرَحَم الرَّ

َ
ِتک ِبَرْحَمِتک يا أ  .(1) (ِمْن خاصَّ

 به نام خداوند بخشایندت بخشایشگر
ها کنده خداوندا، ما را در این سـرای دنیا منز  دادی، سـرایی که به مكر و حیله بر سـر راه ما چاه 

ـــته ــت آـما  و آرزوـها ـبه رشـ ــت داریم ـکه ـما را از و دسـ ــت. از تو درخواسـ ـهای فریبش آویخـته اسـ
ــدن به زخارف دنیا و زر و زیورش نگهفریفته ــازد و یرا که این دنیا طالبانش را هالک میداری، ز  ش س

ها. خداوندا! ما را با توفیق پارسایی ها و نكبت رنج  ،هاکند. دنیایی است پر از آفت واردانش را نابود می
ــاد آن حفظ کن و از تن ـما ـجاـمه  ،عالقگی ـبه دنـیاو بی ــّر و فسـ ـهای مـخالـفت ـبا اوامر خودت را از شـ

ــن کفایت خ ات  منتها و عطای جاودانهدار امور ما باش و از رحمت بیویش عهده بیرون کن و به حس
ـــیب ـما را افزون کن و در ـباغ د  ــش خود، جوایز و نصـ ـهای ـما بر نعـمت ـما بیفزا و از مواـهب بخشـ

ــان و نها  ــان و انوار معرفت خویش را برای ما به حّد کما  برس ــق و محبت خودت را بنش های عش
 

 مناجاة الزاهدین. الصحیفة السجادیة: -1
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ــش خود ــیرینی عفو و لات بخش ــان و در روز لقایت ش ــهود جما    ،ت را بر ما بچش ــم ما را به ش چش
ایـستگان و بندگان نیكوکار آن  ،خویش روـشن گردان و محبت دنیا را از د  ما بیرون کن طور که با ـش

ترین بخشــایندگان و ای کنی. به امید رحمت و بخشــایشــت ای بخشــنده و ویژگان درگاهت رفتار می
 (1). .بزرگوارترین بزرگواران

 

 
ل والنهـار  د    ،وعليكم ـبذكر الل على كـل حـال ي العمـل وي الفراغ وي اللـي ــة بـع وخـاصـــ

ــالة الواجبـة قبـل أن تقوم من مقـامـك. و ــالة على محمـد وأالصــ وَ    ،ل محمـدآكاوا من الصــ
تنبكوا سـجدة الشـكر بعد الصـالة وبعد كل نعمة ينعم الل سـبحانه وتعالى بها عليك وبعد  

وصــفتها أن تســجد ثم تضــع خدِ ا يمن على ا رض ثم ا يســر ثم   .نككل مكروه يدفع ع
 .ةوا فضل مائة مر   ،اتقل ما يقال فيها شكرال لل ثالث مر  أو ،تعود للسجود

خصـوص بعد از به ،در شـب یا روز  ،فرا ت هنگام  بر شـما باد ذکر خدا در هر حالتی، هنگام کار یا  
زیاد صـلوات بفرسـتید. بعد   )ع( آ  محمد بر محمد و  .قبل از آنكه از جایت برخیزی  ،نمازهای واجب 

همچنین    آورید و  اجه  شكر ب  تسجد ،دارداز هر نماز و یا بعد از هر نعمتی که خداوند شما را ارزانی می
 ورت باشـد که ابتدا سـجده کنی  به این صـوبهتر اسـت   ؛شـودمیدفع بعد از هر مكروهی که از شـما  

ــت  ۀگون  ،بعد ــ  ت راسـ ــجده بربر زمین قرار دهی و را  ات چ  ۀاس گونو سـ حداقل   گردی ودوباره به سـ
 .که صد بار گفته شوداست بهتر  و (لله اً شكر )سه بار چیزی که در هر حالت بگویی 

 
 الصبح:ومة عليها خصوصال بعد صالة ومن ا ذكار اليت على املؤمنني املدا

 آمده است:خصوص بعد از نماز صب، تداوم آن بر مؤمن بهبر که  یاز ذکرهای
 
له امللك وله الحمد يحيي ويمي  ويمي  ويحيي وهو حي  ،الل وحده َ شــريك له  َ اله إَ   -1

ات1٠خذ وهو على كل يشء قدير )بيده ال ،َ يموت  .( بعد صالة الصبح وقبل غروب الشمنمر 
ــریک لهال    -۱  وهو  ،  یحیی ویمیت ویمیت ویحیی،  له الملک وله الحمد،  اله إال الله وحده ال شـ

ــیء ـقدیر، حی ال یموت ــب، و ۱۰)  .بـیده الخیر وهو علی ـکل شـ قـبل از  روب  مرتـبه( بـعد از نـماز صـ
 خورشید.

 
 

 صحیفۀ سجادیه: مناجات زاهدین -1



 89 یا مسیر به سوی خدا سرگردانی 

     

 

ات 1٠ بالل العلي العظيم )وَ حول وَ قوة إَ   ،سبحان الل العظيم وبحمده -٢  .(مر 
 مرتبه( ۱۰) .سبحان الله العظیم وبحمده وال حو  وال قوة اال بالله العلی العظیم -۲ 

 
م يتخذ صاحبه وَ  لهال واحدال أحدال فردال صمدال لإ  ،الل وحده َ شريك له  له إَ  إشهد أن َ أ  -٣
 .(مرات 1٠ولدال )
فردًا صــمدًا لم یتخا صــاحبًة وال  إلهًا واحدًا احدًا  ،  اشــهد أن ال اله االلله وحده ال شــریک له  -۳

 مرتبه( ۱۰) .ولداً 
 

   .(ةمر   1٠٠اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ) -4
 مرتبه( ۱۰۰) .هم صل علی محمد وعجل فرجهملال -۴

 
 .ة(مر   ٣٠كرب )أوالل  ،الل وَ اله إَ   ،والحمد لل ،سبحان الل -5
 مرتبه( ۳۰) .سبحان الله والحمد لله وال اله اال الله والله اکبر -۵

 
ــلـطان    ــر الســ وـهذه ا ذكـار كـما أن لـها ـفاـئدة أخروـية كـذـلك لـها ـفاـئدة دنيوـية وـتدفع شــ

 والشيطان . 
شـیطان را دور  سـلطان و  و شـّر های دنیوی نیز دارد های اخروی، فایده عالوه بر فایده   این ذکرها

 کند.می
 
 

   : ا مر باملعروف والنهي عن املنكر و 
 نهَ ازمنَر   به معروف و امر 

 
ــالمي    وهو من أهم الواجـبات فـطالب العلوم الدینـیة والطبیب   ،کـكلالتي یقوم بـها المجتمع اإلسـ

المعروف والنهي عن   ــؤو  عن األمر ـب ــالمي مسـ ل فرد في المجتمع اإلسـ د  وـک والفالح والمهـن
ــو  الله  أوقد   .المنكر ــرارها ثم یدعون فال أهاه األمة عن ترکه ب نار رسـ ــلو الله علیها شـ ن یسـ
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ــتجاب لهم   ــلطین علی  أوهل یوجد  ، (1)یس ــر من الطوا یت المتس فعودوا إلی األمر   ؟!األمة الیومش
ــوات بوـجه ـکل ـعاص  ،  ـبالمعروف والنهي عن المنكر وال ـتأـخاکم في الـله لوـمة الئم لـعل   ولترفع األصـ

 :قا  تعالی لله یرحمنا ویرفع عنا هاا البالء،ا

امْلَْعُروِف َوَيْنهَ ﴿ ُمُروَن بـِ
ْ
أ ْدُعوَن ِإَلى الَْخْذِ َويـَ ة  يـَ مـَّ

ُ
َك ُهُم َولَْتُكْن ِمْنُكْم أ وَلئـِ

ُ
ْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوأ

 .(2)﴾امْلُْفِلُحونَ 
روحانی، دکتر، کشاورز،  ؛اسالمی واجب است انجام دهداـست که بر کل جامعۀ  مهمترین چیزی  

د  و ه    هر  مهـن ۀ  فردی ـک امـع دگی میدر ـج ــالمی زـن د  اسـ ا   کـن هامردر قـب منكر ازنهی  و  معروفـب
ای که این فریضـه  بر جامعهداد که   ربه امت خود این چنین هشـدا )ص(  پیامبر خدامسـئولیت دارد. 

شـــریرتر از یا  آ  (3)شـــود.کنند اما اجابت نمیدعا میآنگاه  ، شـــدخواهند  مســـلو ترک شـــود، اشـــرار  
منكر بازگردید ازمعروف و نهیبهبه امر  ـشوند؟اند پیدا میهایی که امروزه بر امت، مـسلو ـشده طا وت

ــرزنش هی  مالـمت ـخدا  در راه    و ــی ـبه خود راه ـندهـیداز سـ اـید   .گری هراسـ ــر  بر  ـها را  فرـیادـب هر سـ
 گری بلند کنیم تا شــاید خداوند ما را مورد رحمت خویش قرار دهد و این بال را از ما بگرداند.عصــیان
 فرماید:میخداوند 

 ؛نمایند  منكرازنهی و  معروفبهامر و  کنند  دعوت خیر  به  که  باشـند  گروهی شـما  میان از  که  باید﴿ 
 .(1)؛﴾رستگارانند اینان

 

، وتأمن املذاهب وتحل املكاسب وتمنع   با مر باملعروف تقام الفرائضن  : إوقد ورد عنهم  
  اأمروا باملعروف ونهو املظالم وتعمر ا رض وينتصـ  للمظلوم من الظالم وَ يزال الناَ بخذ ما  

ــهم على   ن لم يفعلواإعن املنكر وتـعاونوا على الرب ـف ــلط بعضــ ذـلك نزـع  منهم الربكـات وســ
 .(4) هم ناصر ي ا رض وَ ي السماءيكن ل مبعض ول

 

لتأمرن المعروف ولتنهون عن المنكر أو لیسـلطن الله علیكم شـرارکم ثم یدعو خیارکم فال  :عن أبي هریرة قا : قا  رسـو  الله )روی الطبراني:  -1
 .99ص 2ج المعجم األوسو:( یستجاب لكم 

 .104 آ  عمران: -2
اـشرار    ،در  یر این ـصورت خداوند،  منكر نماییدازمعروف و نهیبهامربر ـشماـست که )فرمود:    )ص(هریره روایت نموده اـست که رـسو  اللهطبرانی از ابی  -1

 99، ص 2. معجم اوسو: ج (شویدکنید اما اجابت نمیساس دعا می، کندشما را بر شما مسلو می
 104 آ  عمران: -1
ــي في التهایب عن النبي   -4 ــیخ الطوس بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا علی البر والتقوی، فإذا ال یزا  النا  بخیر ما أمروا )أنه قا :   روي الش

 .181ص 6تهایب األحكام: ج( لم یفعلوا ذلك نزعت منهم البرکات وسلو بعضهم علی بعض ولم یكن لهم ناصر في األرض وال في السماء
ون ویتنســكون حدثاء ســفهاء ال یوجبون أمرا بمعروف وال  یكون في آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرؤ)قا :  ، )ع(وروی الكلیني عن أبي جعفر 

ما ال یكلمهم في نهیا عن منكر إال إذا أمنوا الضـرر یطلبون ألنفسـهم الرخص و المعاذیر یتبعون زالة العلماء وفسـاد عملهم، یقبلون علی الصـالة والصـیام و
رفها، إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس وال ما  ولو أضـرت الصـالة بسـائر ما یعملون بأموالهم وأبدانهم لرف می الفرائض وأـش ضـوها کما رفضـوا أـس

ـــغار في دار الكـبار ــب الـله عز وجل علیهم فیعمهم بعـقابه فیهـلك األبرار في دار الفـجار والصـ ــة عظیـمة بـها تـقام الفرائض، هـنالك یتم  ضـ ، إن األمر  فریضـ
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ــده   )ع(  از ائمه ــت که با  نقل ش ــهمعروف فر بهامراس ــودها برپا مییض ماند، در امان میها  راه   ،ش
 ؛ شودحق مظلوم از ظالم گرفته می  و  شود، زمین آباد میرود، ظلم از بین میشودمیها حال   ب کْس 

ــتـند. در ـکارـهای نـیک  منكر میازمعروف و نهیـبهـتا زـمانی ـکه مردم امر  و کنـند، در خیر و نیكی هسـ
مـسلو ـشود و بعـضی بر بعـضی دیگر ها از آنان گرفته میهمكاری کنید که در  یر این ـصورت، برکت 

 (2)ها نه در زمین و نه در آسمان، یاوری وجود نخواهد داشت.شوند و برای آنمی

 
كم ، وفسـق شـبابكم ولم تأمروا باملعروف  لكي  بكم إذا فسـدت نسـا: )وقال النيب  

ــول الل ؟ قال   ،ولم تنهوا عن املنكر فقال كي  بكم    نعم:  فقيل له ويكون ذلك يا رســ
ــول الل ويكون ذـلك ؟ فـقال    ،املعروف  ونهيتم عنإذا أمرتم ـباملنكر   : نعم فقـيل ـله ـيا رســ

 .(1) (ال واملنكر معروف ال م املعروف منكركي  بكم إذا رأيتوشر من ذلك، 
باـشند، فاـسق نتان  جوانا زنان ـشما فاـسد وچگونه خواهید بود زمانی که )فرمود:   )ص(  پیامبر خدا

  شـود؟!صـحابه گفتند: ای پیامبر خدا مگر می؟  کنیدمنكر نمیازنهی معروف وبهشـما امر  کهدرحالی
 

لصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض وتأمن المااهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر األرض بالمعروف والنهي عن المنكر سبیل األنبیاء ومنهاج ا
إلی الحق رجعوا فال وینتـص  من األعداء ویـستقیم األمر فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألـسنتكم و ـصكوا بها جباههم وال تخافوا في الله لومة الئم، فإن اتعظوا و

ــبـیل علیهم  ــبـیل  )سـ ــوهم  (علی اـلاین یظلمون الـنا  ویبغون في األرض بغیر الحق أولـئك لهم ـعااب ألیم إنـما السـ هـناـلك فـجاـهدوهم ـبأـبدانكم وأبغضـ
وأوحی الله عز وجل إلی ـشعیب النبي  . قا :  حتی یفیئوا إلی أمر الله ویمـضوا علی طاعته وال مریدین بظلم ظفراً   وال با ین ماالً  بقلوبكم  یر طالبین ـسلطاناً 

: یا رب هؤالء األشرار فما با  األخیار؟ فأوحی الله عز وجل )ع(: أني معاب من قومك مائة أل  أربعین ألفا من شرارهم وستین ألفا من خیارهم، فقا  )ع(
 .55ص 5الكافي: ج (إلیه: داهنوا أهل المعاصي ولم یغضبوا لغضبي

کنند در خیر هستند؛ و در کار نیک و تقوی منكر میازمعروف و نهیبهمردم تا زمانی که امر)فرمود:    )ص(است که پیامبرطوسی در تهایب روایت کرده    -2
و نه در زمین و نه در خواهند شــد  و بعضــی بر بعضــی دیگر مســّلو شــود  گرفته میها از آنان برکت،  که در  یر این صــورت باشــیدهمكاری و تعاون داشــته 

 181، ص  6حكام: ج اال . تهایب(نخواهند داشتیاوری  ، آسمان
اـکاران پیرو آـنان)کـند ـکه فرمود:  رواـیت می  )ع(جعفرکلینی از ابو ه زـبان.  ـندادر آخرالزـمان مردـمانی خواهـند بود ـکه رـی راه   کنـند ومیقراـئت  ]قرآن[    ایـنان ـب

ادان راـبدـعت ـــند و برای خود  ،دانـندرا واـجب نمیمنكر  ازو نهی  معروفـبهامر.  خواهـند پیمود  گزاران ـن اشـ ــرر و زـیان ایمن ـب ه  ،  مگر اینـكه از ضـ اـن ـعار و بـه
اما اگر نماز ،  آورندمی جابه  مالـشان ـضرر نداـشته باـشد و های علما و کردار فاـسدـشان هـستند. نماز و روزه و هرچه را برای جانلغزش  یرو تراـشند و دنبالهمی

ــ ، و دیگر کارها ــان ضـ ــانه خالی میبرای ما  و جانشـ ــد، از آن شـ ــته باشـ ــر،  کنندرری داشـ یعنی ؛ زنندمی باز  چنان که از واالترین و بزرگترین وظیفه سـ
شود میخشم و  ضب خدای عزوجل ظاهر  ، در این صورت؛ منوط به آن است ،است و انجام دیگر تكالی  ای عظیم که فریضه منكرازمعروف و نهیبهامر

، منكرازمعروف و نهیبهامر. و خردسـاالن همراه بزرگسـاالن هالک و نابود خواهند شـد ،نتیجه نیكان به همراه فاجراندر ؛خواهد کردهمگی را مجازات  و 
کار ،  یابدمیها امنیت  راه، منكرازو نهیمعروف  بهبا امر. باـشد که انجام واجبات دیگر بـسته به آن اـستای عظیم میـصالحان و فریـضه  تراه پیامبران و ـشیو
، پس با د  و زبان ؛گرددشــود و کارها اســتوار و پابرجا میحق از دشــمنان ســتانده می  ،شــودزمین آباد می، گرددمیگیرد و ظلم برطرف  و کســب رونق می

بر آنان    ]نكوهـشی[  راه، راه حق برگـشتنداگر پایرفتند و به  .  گران نهراـسیدرا بر پیـشانی دـشمنان بزنید و در راه خدا از ـسرزنش مالمتآن منكر کنید وازنهی
. ســـتدردناک ا  یبرای اینان عااب. نمایندظلم و جور می، کنند و به ناحق در زمینکه به مردم ســـتم می بر کســـانی اســـت]نكوهش[ فقو  راه  ).  نیســـت

یده آبا جسـمتان در راه خدا جهاد کنید و بی آنكه ب، حا ایندر ته باـش ید و یا کمک نان گرایشـی داـش من ،  کار ظالمیو خواهان ظلمی باـش در د  با آنان دـش
ـــید ــعـیب  ـخداوـند .و او را اـطاـعت کنـید  ـکه ـبه راه ـخدا ـبازآیـید وقتی  ـتا  ـباشـ ــد هزار نفر از قوـمت را ـعااب می:  وحی کرد )ع(پـیامبر  عزوـجل ـبه شـ   ؛کنم من صـ

زیرا با  :  و فرموده اخدای عزوجل ب؟! اشـرار به جای خود، اما چرا نیكان!  خداوندا: عرض کرد  )ع(شـعیب!  هزار از نیكانش راهزار از اشـرار و شـصـتچهل
 55ص  1. کافی: ج (خشم نگرفتند، کارانبه خاطر خشم من بر گناه نكردند وکاران مبارزه معصیت

 .122ص 16ج :(آ  البیت)، وسائل الشیعة 177ص 6ج ، تهایب األحكام:59ص 5ج الكافي: -1
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پس  ؟کنـیدمعروف میازمنكر و نهیـبهچگوـنه خواهـید بود وقتی ـکه امر ؛بلـكه ـبدتر از این  !بـلهفرمود:  
ــو  خدا، این ــد: ای رس ــد؟! فرمود: به او گفته ش ــما چگونه ؛  بله و بدتر از آنگونه خواهد ش حا  ش

 (1)؟(.بینیدرا منكر و منكر را معروف می خواهد بود وقتی معروف
 

عن املنكر ويعملوا ليــل نهــار   افعلى كــل مؤمن ومؤمنــة اليوم أن يــأمروا بــاملعروف وينهو
 .واملنكر معروفال والحمد لل وحدهال سدة اليت أصبح  ترى املعروف منكرإلصالح النفوَ الفا

ــت ـکه امرزن و مرد  امروز بر هر  ـــباـنه  منكر کـند وازنهی  معروف وـبهمؤمن واـجب اسـ روز برای  شـ
 .ه لله وحدوالحمد. بكوشد بینند،ی که معروف را منكر و منكر را معروف میاصالح اشخاص

 
 

 : والخمن والزكاة 
 ز ـات  خمن و 

 

شـــــد ـما فـيه الـناَ  أ  ن  إ):  )ع(وـقال الـباقر  ،  (1)ـمانع الزكـاة كـافر  من ا خـبار أن    ةورد ي جمـل
ام العصـــر عجل الل فرجه وقال إم ،  (2)يوم القيامة إذا قام صـــاحب الخمن فقال يا رب خميســـ(  

 .(3) (من أكل من مالنا شيئال ي بطنه نارال وسيصلى سعذال ) الشري  :
فرمود:   )ع( امام باقر  (2).دهد کافر اســـت در بعضـــی از خبرها وارد شـــده، کســـی که زکات نمی

ــ بی) ــاـحب خمس برخیزد وشـ ــت ـکه صـ  ،ـیاـخدا  :بگوـید ترین گرفـتاری مردم در روز قـیاـمت زـمانی اسـ

 

 122، ص 16الشیعه )آ  البیت(: ج لئوسا ؛177ص ، 6االحكام: ج تهایب ؛59 ص، 5ی: ج کاف -1
،  مانع الزکاة -وعد منهم  - یا علي، کفر بالله العظیم من هاه األمة عـشرةقا :   )ع(لعلي    في وـصیة النبي   - روي عن الـصادق عن آبائه   -1

من زکاة ماله فلیس بمؤمن وال بمســـلم وال   یا علي، من منع قیراطاً ، ثم قا :  مانع الزکاة -وعد منهم  - یا علي، ثمانیة ال یقبل الله منهم الصـــالةثم قا :  
 9: ج  (آ  البیت)وسـائل الشـیعة  ( حتی إذا جاء أحدهم الموت قا  رب ارجعون  کرامة، یا علي تارك الزکاة یسـأ  الله الرجعة إلی الدنیا وذلك قوله عز وجل:

 .34ص
 . 43ص 2ج ، من ال یحضره الفقیه:547ص 1ج الكافي: -2
 .541ص 9ج :(آ  البیت)، وسا  الشیعة 521ص :وتمام النعمة کما  الدین -3
ادق  -2 ت  )ع(از پدرانش )ع(از امام ـص ده اـس یت پیامبر ،روایت ـش تند  ، ای علی)  که فرمود: )ع(به علی  )ع(  در وـص ده گروه از این امت به خداوند کافر هـس
ــی که زکات نمی برد تاها را نام میو آن - ــاس فرمود  -دهدکس ــت تکس به انداز هر، ای علی: س ــلمان  ،  یک قیراط از زکات مالش را ندهد مؤمن نیس مس

ی   :فرمایدبازگردانیده شـود و این سـخن خداوند اسـت که میکند به این دنیا از خداوند تقاضـا می، زکات  تترک کنند،  ای علی.  نیسـت و کرامتی ندارد َحَتّ
وِن  مس اْلَمْوتس َقاَ  َرِبّ اْرِجعس َحَدهس

َ
 34، ص 9البیت(: ج الشیعه )آ لئوسا  .(بازگردان  مرا،  من پروردگار  ای:  گوید،  رسد فرا مرگ  را یكیشان چون)  ؛ِإَذا َجاء أ
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در ـشكم او آتش اـست و  ،بخورد  یاگر کـسی از ما  ما چیز)فرمود:   )ع(  وامام زمان  (3)(؛خمس من
 (4)(.شودوارد آتش می

 
  ، قال تعالى:الربكة والزيادة ي املالودفع الخمن والزكاة فيه خذ الدنيا واآلخرة ويوجد 

ال َوَعالِنَيةل َيْرُجو﴿ ا َرَزْقَناُهْم ِسر  نَْفُقوا ِممَّ
َ
الةَ َوأ َقاُموا الصَّ

َ
ِ َوأ َن ِتَجاَرةل ِإنَّ الَِّذيَن َيْتلُوَن ِكَتاَب اَّللَّ

ُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّهُ َغُفور  َشُكور   ۞َلْن َتُبوَر  
ُ
َيُهْم أ  . (1)﴾ِلُيَوفب

د ـکه  زـکات را    خمس و اـعث برـکت و  آخرت در آن اســـت و  ا ونیـ خیر دباردازـی اد  ـب ا  زـی شـــدن ـم
 :فرمایدمیخداوند  .شودمی

ـــكارا  و  پنـهانی  ایمداده  ـهاآن  ـبه  آنـچه  از  و  گزارـندمی  نـماز  و خوانـندمی  را  ـخدا  کـتاب ـکهآـنان﴿   آشـ
 تمامی به  را  پاداشــشــان خدا  زیرا*  کندنمی  هرگز زیان که  هســتند  تجارتی  به  امیدوار،  کنندمی  انفاق

 .(1)؛﴾است  ساا  پایرای و او آمرزنده  ؛افزایدمی آن بر خود فضل از و دهدمی

 
 ،من َ يدفع ماله ي ســـ يل الل َ يدفع نفســـه ي ســـ يل الل  ولعل أهم ما يجب أن تعرفه أن  

ه ســـيحارب ن  أبل َ يبعد  ، )ع(فالذي َ يدفع الخمن والزكاة لن يقاتل مع صـــ  اإلمام الحجة  
  نصــاف أن  إل، وانظر بعني امع مصــالحه الشــخصــية )ع(إذا تعارَــ  عدالة اإلمام   )ع(َــد اإلمام  

ما جعلك مســتخلفال   ،، ومع ذلك فقد جعل لك أربعة أخماَه لل فهو مالك كل يشءاملال كل  
دفع الخمن والزكـاة لتعرب  و  ،فيـه ه وحبـ  فرض عليـك أن ـت ه   عن رـاعتـك ـل ــوـل ه ولرســ  ك ـل

 على الفقراء واملساكني إن أخرجته.فأن  اليوم تنفقه  ،َ لحاجة الل لهذا املال ،وذريته
که مالش را در راه خدا آناســت که    این،  بدانیم  ترین چیزی که باید در نظر داشــته باشــیم ومهم

ــ .  دـهدـجانش را هم در راه ـخدا نمیکـند انـفاق نمی ـبه همراه و در دـهد، زـکات نمی ـکه خمس و یکسـ
آن زمان که  ؛بجنگد  )ع( برضـد امام بعید نیسـت در مقابل وحتی جنگد،  نمی  )ع(  حجت   امامصـ  

ی  )ع( عدالت امام خـص ال، ـش د. اگر به  با مـص ته باـش وع،  اش همخوانی نداـش فاین موـض نگاه   انهمنـص
ــت و  اموا  دنـیا تـمامًا از آِن  که  بینیمکنیم می ــت؛ با این حا ،مالک حقیقی  او   خداسـ  هـمه چیز اسـ
برای خود برداشــته و واجب را  قســمت  را به ما بخشــیده و یک  پنج قســمت   قســمت ازچهار خداوند  

ــتی ــت ـکه خمس و زـکات را پرداـخت کنیم ـتا اـطاعتـمان از ـخداوـند و دوسـ ـمان را ـبه او و فرموده اسـ
 

 43، ص 2الفقیه: ج من ال یحضره ؛547ص ، 1کافی: ج  -3
 541، ص 9الشیعه )آ  البیت(: ج لئوسا ؛521النعمة: ص الدین و تمامکما  -4
 .30-29فاطر:  -1
 30-29 :فاطر -1
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ــولش ــان دهیم.    )ع(او و ذرـیۀ )ص( رسـ اگر پرداـخت نمودی،  ـخداوـند نـیازی ـبه این ـما  ـندارد ونشـ
 .کنیمیانفاق تنگدستان  امروز آن را برای فقرا و

 
ــرب مـثاَل و وا أربـعة أخـماَ ال فـقال لهم اعملوا فيـها وـخذلعمـ    : صـــــاـحب مزرـعة أعـطاـهاأَــ

الفقراء  ،اإلنتــاج   ، ني َ أريــدهم أن يجوعوا أو يعروا   ؛والخمن البــاقي أعطوه لجذانكم من 
بـخل من أوـهل ترى    ،كرم من صـــــاـحب املزرـعةأـهل ترى    ،ال حَت ـبالخمن وأكلوهفطمع العـم  
 . والحمد لل رب العاملني ؟!الهؤَء العم  
روی این  ها گفته اســت آنبه   خود را در اختیار کارگران قرار داده و ۀصــاحب مزرعه، مزرعمثا :  

مانده را به همســایگان فقیر خود پنجم باقیپنجم محصــو  ما  خودتان و یکزمین کار کنید، چهار
هم آن یک قسمت را   ها گرسنه وعریان بمانند. کارگران طمع کردند وخواهم آنزیرا من نمیبدهید،  

مالحظه خســـاســـت کارگران مزرعه را  بخشـــندگی صـــاحب مزرعه و  آیا  حا   د.برای خود برداشـــتن
 العالمین.والحمد لله ربنمایید؟! می
 
 

 والصيام 
 روزه 

 
ــلمني الفقراء   فال   ،َـــــاـفة إلى تقوى اللإوـهذه العـبادة تربي ي النفن اَهتـمام ـبأحوال املســ

ــتتـناوـله فـيه ـــياـمك ي التفكذ ـبإفطـارِ ونوع الطـعام اـلذي ســ فعـندـما تحن   ،تقض نـهار صــ
تكن من  بالجوع وأن  صـــائم تذكر كم من املســـلمني يقضـــون معظم أيام الســـنة جياع وَ

 الذين 

ِذينَ ﴿ ِذيَن َكَفُروا ِللَـّ اَل الَـّ ُ قـَ ا َرَزَقُكُم اَّللَّ نِْفُقوا ِمـمَّ
َ
اُء  َوِإَذا ِقـيَل َلُهْم أ نُْطِعُم َمْن َلْو َيشـــــَ

َ
 آَمُنوا أ

الٍل ُمِبنيٍ  ََ ََّ ِي  نُْتْم ِإ
َ
ْرَعَمهُ ِإْن أ

َ
ُ أ  .(1)﴾اَّللَّ

ادتی اســــت برای ت ه  عالوه بر تقوای الهی،    نفس و  ۀکیـ ز روزه عـب ه امور فقرا و  توـج ام ـب   یاهتـم
که قرار اسـت تناو  کند   یینوع  اا دار اسـت که تمام روزش را به افطار و. بر روزه باشـدمیمسـلمین  

 

 . 47 ّیـس: -1
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ــتر ایام داری  در حا  روزه فكر نكند. زمانی که  ــلمانانی که بیش ــنگی کردی به یاد مس ــا  گرس احس
 :فرمایداز کسانی که خداوند می ، نهمانند باشسا  را گرسنه می

  مؤمنان  به  کافران،  کنید  انفاق است   کرده  تانروزي  خدا  آنچه از  که  شود  ها گفتهبه آن  چون و)  ﴿ 
راســتی که به؟  دادمی طعام  ها راآن ،خود ،خواســت می  خدا  اگر  که  دهیم  طعام را  کســانی  آیا:  گویند

 .(1)؛﴾هستید آشكاری گمراهی در شما

 
ـــعك هو إرـعام بعض الفقراء ـبل عليـنا جميـعال أن نعـمل لرفع الفقر عن   ،ولين كـل ـما ي وســ

بناء ا مة اإلســالمية الينية بكل أنواع الاوات من أهؤَء املســلمني الذين يمثلون اليوم معظم  
ــريـعة  أـما ي    ولو أن    ،رض زراعـية ومـعادن ونفطأ ــلمني وفق الشــ ــلمني ينفق على املســ رض املســ

ن ولألســــ  تســــلط اليوم على ا رض ولك ،اإلســــالمية  صــــبح املســــلم اليوم من أغىن الناَ
 إن   ،نهب ثرواتها وبناء القصـور والفجور وشـرب الخمور  اإلسـالمية الينية رواغي  َ هم لهم إَ  

ــبع ـرائرات عمالـقة وـمائـتاواغـي  يســــافر إلى إـحدى دول اليرب  أـحد هؤَء الط رن من  ومـعه ســ
ذين   ات وغذهـا ومن الخـدم وغذهم اـل ة والكمـالـي ذائـي ام  املواد الـي ينفق عليهم ـما يكفي إلرـع

عالم ما  وسـائل اإلحدهم ينفق على بعض ، وأإلسـالمية اليت يتضـور أهلها جوعال مدينة من املدن ا
كل هذا ي   ،يكفي إلرعام الشـعب املؤمن الذي تسـلط عليه بإراقة الدماء والذي يتضـور جوعال 

ى متسـلطال على املسـلمني  سـ يل أن تيطي وجهه ا سـود وفمه الذي يقطر من دماء املؤمنني ليبق
 . أشبع الل بطنهيوم آخر ينهب فيه ا موال ويأكل فيه الكثذ من الطعام َ لولو 

سـت کاری واجب ا بلكه بر همۀ ما  ،در حد اطعام بعضـی از فقرا نباشـدصـرفًا  تالش شـما    سـعی و
 ،برندســر میه  زیرا بیشــتر مســلمانان در فقر ب ،از تمام مســلمانان برداشــته شــود رفقتا  انجام دهیم  

ــرزمینکه  درحالی ــتن  س ــالمی از نظر داش ــاوزی وزمین مانند  های  ثروتهای اس نفت،   معادن، کش
ــتند. ــتی و طبق ه  اگر ب   نی هس ــود، امروزه قوانین  درس ــلمانان خرج ش ــالم این منابع برای مس اس

طا وتیان بر ـسرزمین اـسالم امروزه  ـسفانه  أ. ولی متخواهند بودترین مردم جهان ثروتمنداز مـسمانان  
 و، فسـق و فجور سـاختن قصـرها  ،هاجز چااو  ثروتای  مشـغولید آنانی که هی    اند؛مسـلو شـده 

هفت داـشته باـشد،  گـساری ندارند. اگر یكی از طا وتیان قـصد ـسفر به یكی از کـشورهای  ربی را یمِ 
ــدها تن مواد  ااییهواپیـمای بز ــا  ،رگ که حامل صـ ــافـ  تجمالتی و ل راحتی ویـ وسـ  ۀ یر آن به اضـ
طعام ـشهری از ـشهرهای اـسالمی که اهالی  ابرای  که  طوریبه  ،کننداو را همراهی می  ،مـستخدمین

ــنگی ب ــر میهآن در گرسـ ــت.    ،برندسـ ها در تبلیغاتش خرج ای که یكی از اینمقدار هزینهکافی اسـ

 

 47 س:ی -1
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ــت    کندمی ــنکه میبه حدی اسـ ــلمان را    ۀتوان با آن یک ملت گرسـ ها به آن که با ریختن خونمسـ
ده  لو ـش نگی نجات داداند، مـس یاه .از گرـس ت که روی ـس دهانی   و  شتمامی این اعما  برای آن اـس

 برای یک روز اگر  حتی    ،تا بر مسـمانان حاکم بماند  مخفی کندچكد را  خون مسـلمانان می  ،که از آن
ــتر ـبا ــد؛بیشـ ـخداوـند    ؛خوردمیـها  خوردنیع  ااز انو و کـند چـااو  میتواـند  ـتا ـجایی ـکه میدر آن روز   شـ

 !شكمش را سیر نكند
 

ة أي   ا ا حـب دب    ن  إـه ام ـت ـــي ــلمني.    ال روتفك    ال ري الصــ ام جهـاد للنفن  ي أحوال املســ ـــي وي الصــ
، وي قلب الصائم رحمة  الصيام حب ي الل وبيض ي الل  وي  ،وللشيطان وللهوى ولزخرف الدنيا

ــد   ــيـامكم  ا، فـة وغلظـة على الكـافرين واملنـافقنيللمؤمنني وشـــ  ال جوعـحـذروا أن يكون صــ
 .ال وعطش

ت. لمین اـس یطان،    عزیزان! در روزه، حكمِت تدّبر و تفكر در احوا  مـس در روزه، جهاد با نفس، ـش
، دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا، وجود دارد. در قلب هو  و زینت دنیاست. در روزه   و  هوی

ــدت و  لـظت بر ـکافرین و مـنافقین وجود دارد. از اینـكه بهرت روزت  مؤمن، رحـمت برای مؤمنین و شـ
 شما صرفًا گرسنگی و تشنگی باشد، پرهیز کنید.

 
 .(1) (أكا الجوعقل الصوم وما أما  ): روي عن رسول الل 

ــده    )ص( پـیامبر ـخدااز  ــت ـکه فرمود: )رواـیت شـ ــتـند روزه اسـ ـــیارـندـچه کم هسـ   داران و ـچه بسـ
 (1)(.گرسنگان

 
وكم من  ،مأظال  كم من صـائم لين له من صـيامه إَ  : )وقال أمذ املؤمنني صـلوات الل عليه

  .(2) (لعناء، حبذا نوم ا كياَ وإفطارهما قائم لين له من قيامه إَ  
ــیارچه )فرمود:   )ع(  امیرالمؤمنین ــنگی ندارند دارانی که ه روز   بسـ ــیبی جز گرسـ چه   واز روزه نصـ

 (2)(.چه نیكوست ، خواب و افطار دانایان. ندارندجز خستگی که نصیبی ( نماز)کنندگانی قیام بسیار
  

 
 

 .293ص 93نوار: جانظر: بحار األ  -1
 293، ص 93االنوار: ج بحار -1
 .35ص 4ج نهج البال ة بشرح محمد عبده: -2
 35، ص 4البال ه به شرح محمد عبده: ج نهج -2
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رمضـان من ـصام  يا جابر هذا ـشهر  )  :قال لجابر بن عبد الل ا نصـاري رـسول الل  وروي أن  
  .كخروجه من الشــهر   ذنوبهلســانه خرج من   ك ووفرجه  بطنه   ع نهاره وقام وردال من ليله و
 .(1)( الشروس  هذه شدوما أ ،: يا جابرفقال رسول الل  ،حديثال قال جابر ما أحسن هذا

د ت که روایت ـش رمضـان  این ماه   ،ای جابرفرمود: )بن عبدالله انصـاری  به جابر )ص(  پیامبره اـس
ــت  ــبش را عباهر .اس ــكم ودکس روزش را روزه بگیرد و ش با ،  فرج و زبانش را حفظ کند ت کند و ش

  پیامبر  این سـخن چقدر نیكوسـت.جابر گفت:  .  شـود(از گناهانش خارج می، خارج شـدن از این ماه 
 (3)!(.و چه سخت است شرایو آن ای جابرفرمود:  )ص(

 
ر القرآن ودرَ  فاعملوا على تدب    ،املقنبنة بشــــهر الصــــيام هي قراءة القرآنولعل أهم العبادات  

على الناَ  يأتي سـ):  فعن رسـول الل    ،القرآن لتعيشـوا حياة السـعداء وتموتوا موت الشـهداء
 . (2)رسمه(  زمان َ يبقى من القرآن إَ  

ادتترین  از مهم ه  ـهای عـب ه آن و ـتدر این ـماه، تالوت قرآن، تفكر وعـمل ـب ا ـب یس قرآن اســـت ـت
زمانی بر امت )  فرمود: )ص( شــیوت ســعادتمندان زندگی کنید و به روش شــهدا بمیرید. رســو  خدا

 (4)(.ماندآن باقی نمی آید که از قرآن چیزی جز خومی
 

ولكن هل نتدبر القرآن؟   ،كا من يقرأ القرآن والحمد للأوما   ،كا نسخ القرآن اليومأوما 
هــل نحن كــافرون    هــل نحن عبــاد الل ؟  ق بــأخالق القرآن ؟ هــل نتفكر بــآيــاتــه ؟هــل نتخل  

 هل نحن موقنون ؟  القرآن؟ أمرنا يبالطاغوت كما 
ـــیار قرآنامروزه   ـــیده ـچه بسـ ـــیارـند ـقارـیانی ـکه قرآن و الحـمد اـندـهایی ـکه ـبه ـچای رسـ لـله، ـچه بسـ

آیا به آیات آن ایم؟  خود را به اخالق قرآنی آراـسته نموده آیا  کنیم؟  رآن تدبر میخوانند، ولی آیا در ق می
طور که قرآن به ما فرمان داده اسـت، ما از کافراِن به طا وت هسـتیم؟ آیا ما همان؟ آیا  اندیشـیممی

 داران هستیم؟از یقین
 

 

 .196ص 4ج ، تهایب األحكام:87ص 4ج الكافي: -1
 196، ص 4االحكام: ج تهایب ؛87ص ، 4کافی: ج  -3
 .253ص ، ثواب األعما :308ص 8ج الكافي: -2
 253االعما : ص ثواب ؛308ص ، 8کافی: ج  -4
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ِه  ﴿ :قاال تعااىل ْت بـِ َ ذب ــُ نَّ ُقْرآـنال ســ
َ
ْمُر  َوَلْو أ

َ
ِ اْ  ْل َّلِلَّ ِه امْلَْوَتى بـَ َم بـِ

ْو ُكلب
َ
ْرُض أ

َ
ِه اْ  ْ  بـِ عـَ ْو ُقطب

َ
اُل أ الِْجبـَ

 .(1)﴾َجِميعال 
  مردگان  یا شـــود پاره پاره   زمین  یا  درآیند  به جنبش  هاکوه   با قرآن  و اگر﴿د:  ایفرممیمتعا   خداوند  

 .(1)؛﴾خداست  آِن  از کارها بلكه همۀ، (آوردندباز ایمان نمی) درآیند سخن به
 

وهل نظن   ،ا إلیه راجعونا لله وإنّ فإنّ   !!کل هاا في القرآن ونحن  افلون عن القرآن  ،ـسبحان الله
ففي القرآن درو  ال تحصـی في الصـبر والتوکل    ؟  قل نازلة تنز  بنارنا القرآن ونحن نجزع ألإننا تدبّ 

  :علی الله في سورة الشعراء 

َحاُب ُموىَس ِإنَّا مَلُْدَرُكوَن ﴿ ــْ صـ
َ
ا َتَراَءى الَْجْمَعاِن َقاَل أ َيْهِدينِ  ۞َفَلمَّ ــَ   ﴾َقاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َرببي سـ

  ؟؟ران معىن هذه اآلايتهل تدب   .(2
ه!   ان الـل ــبـح ام اینسـ ا  تـم ا از    قرآن اســــت ودر  ـه افلیمآـم دای  !!ن ـ  ه از ـخ ه  م ویهـم ــوی  ـب او  سـ

اید پیش خود گمان برده   گردیم.بازمی  تی،ترین ناراحایم ولی با کمتدبر کرده  ایم که در قرآن تفكر وـش
 در صـبر وشـماری  بیهای  ت ایحك و در سـورت شـعرا،  که در قرآن درحالی  !شـویممیپریشـان  سـخت 

 :آمده است توکل بر خداوند 
ــی  یاران، دیدند  را یـكدیگر  گروه  دو  آن  چون﴿ ــت!  :  گفت *  آمدیم   گرفـتار:  گفتـند موسـ چنین نیسـ
 ایم؟. آیا در معنی این آیه اندیشیده (2)؛﴾زودي مرا هدایت خواهد کردهپروردگارم با من است، ب یقیناً 

 
ــحـاب موىس   الل    ن  أيؤكـد    )ع(، وموىس  نهم واقعون بـيد فرعون وجنودهأيؤكـدون    )ع(أصــ

  :سيهديه وينجيه من فرعون وجنوده
  .﴾َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َرببي َسَيْهِدينِ ﴿

که کنند که به دســت فرعون و ســربازانش خواهند افتاد، درحالیتأکید می  )ع(  اصــحاب موســی
 بخشد:کند و از فرعون و سربازانش رهایی میکند که خداوند او را هدایت میتأکید می )ع( موسی

 .﴾قَا َ کلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیهْدِینِ﴿ 

 
 !؟ )ع(تهزم به عدوِ كما فعل موىس  ال هل استعمل  هذه اآلية سالح

 

 .31الرعد: -1
 31 رعد: -1
 .62 -61 :الشعراء -2
 62-61 :شعراء -2
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اسـتفاده    تانبرای پیروزی بر دشـمنانعنوان سـالحی  از این آیه به  )ع(  آیا شـما هم همانند موسـی
 ؟ایدکرده 
 
 

 الصرب و 
 صبـر 

 
ابََك ِإنَّ َذِلَك ِمنْ ﴿ ــَ صــ

َ
رِبْ َعَلى َما أ ــْ ُمْر ِبامْلَْعُروِف َوانَْه َعِن امْلُْنَكِر َواصــ

ْ
الةَ َوأ ــَّ ِقِم الصــ

َ
َعْزِم    َيا بيَُنَّ أ

ُموِر 
ُ
َ َ ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل فَ   ۞اْ  ْرِض َمَرحال ِإنَّ اَّللَّ

َ
َِ َوَ َتْمِش ِي اْ  ا َِ ِللنَّ ْر َخدَّ عب ــَ  ۞ُخوٍر َوَ ُتصــ

ْصَواِت َلَصْوُت الَْحِمذِ 
َ
نَْكَر اْ 

َ
 .(1)﴾َواْقِصْد ِي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أ

  کن  صــبر رســد  تو به  چههر  بر و  نما منكرازنهی  کن و  معروفبهامر و  بگزار نماز،  من پســرک   ای﴿
 زیرا،  مرو راه   زمین بر  خودپسـندی  به و  مگردان روی مردم از  تكّبر  با*   ترین کارهاسـت مهم  از  این  که

، فرود آر را  آوازت و  برگزین را  میانه  راه  رفتارت در*   ندارد دوســت  را  فخرفروشــی  نازخرامندت  هی   خدا
 .(1)؛﴾است  خران بان  ،هابان  ،ترینناخوش زیرا

 
 .(2) (ماله وبدنه نصيبلل فيمن لين ي َ حاجة : )قال رسول الل : )ع(بي عبد الل أوعن 
خداوند هی  حاجتی به کـسی که )فرمود:  )ص(  پیامبر خدااـست که  نقل ـشده   )ع(  عبداللهاز ابی

 (2)(.ندارد دانرسنمیدیگری بدنش نفعی به  ما  و
 

)الن يون ثم ا مثل    :؟ فقالأشــــد الناَ بالءل ي الدنياما ســــئل من  عند وعن رســــول الل 
فمن صـح أيمانه وحسـن عمله اشـتد    ،وي تلى املؤمن بعد على قدر أيمانه وحسـن أعماله  ،فا مثل

 . (3)ه( ليمانه وَع  عمله قل بالإومن سخ   ،هلبال

 

 .19 -17 :لقمان -1
 19-17 لقمان: -1
 .215ص 64ج  ، بحار األنوار:256ص 2ج الكافي: -2
 215ص، 64بحار األنوار: ج ؛256ص، 2الكافي: ج -2
 .261ص 3ج :(آ  البیت)، وسائل الشیعة 252ص 2ج الكافي: -3
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ــد  )ص( از پیامبر خدا ــیده ش ــتندر گرفتارت  :پرس ــانی هس ابتدا  )فرمود:   ؟ین مردم در دنیا چه کس
ینان و  ،پیامبران اس جانـش ینان آن ـس اس مؤمن به انداز جانـش ن عملشحس   ایمان و ۀدرج  تها و ـس  ؛ـس

تر    شچه ایمانهر د گرفتارینیكوتر  عملش   وبیـش تر واباـش عملش   و  ترش ضـعی هرچه ایمان  ش بیـش
 (3)(.ش کمتر است اکمتر باشد گرفتاری

 
  .(1) حبين جبل لتهاف (ألو ) :)ع(وقال أمذ املؤمنني 

 (1)(.دشدم میه من ،داشت میاگر کوه مرا دوست )فرمود:  )ع( امیرالمؤمنین
 

 . (2)( ل البي  فليستعد للبالء جلبابال هأحبنا أمن : ))ع(وقال 
 (2)(.لباسی آماده کنند، بیت برای گرفتاریدوستداران اهل)فرمود: همچنین  و

 
 .بتالءاتيواجه به املصائب واَ ال قوي ال فاملؤمن مبتلى وَ بد له من الصرب سالح

ها  ها وگرفتاری قوی در مقابل مـصیبت  یـسالح  عنوانبهـصبر  از باید  و  ـست  ر امؤمن همیـشه گرفتا
 .استفاده کند

 
والصـرب    ،منها الصـرب على العبادة  :عظم العبادات وله مظاهر كثذةأوالصـرب ي سـ يل الل من  

ة واملصـائب اليت  عظم مصـاديق الصـرب تحمل املشـق  أولعل من   ،والصـرب عند املصـيبة  ،عن املعصـية
ــان املؤمن الذي يخلا ي راعة الل ه يواجه البارل بما فيه من رواغي   ن  إحيث  ؛تعنبض اإلنسـ

ــربوا أي  الومنبفني وجه   ــون له من الطواغي   ها املؤمنون واملؤمنات على ا ذى الذي تتعر  ، فاصــ َــ
وَ   ،واصـربوا على َـيق املعيشـة  ،على دينكم بالنواجذ  اوعضـو  ،ن منبفني وسـفهاءوعبيدهم م 

كسـاعة ما ل ث  فهذه الحياة سـاعة املوت َ يراها اإلنسـان إَ  ،  توردوا أنفسـكم موارد الهلكة
 .أن يعرف الناَ فيها

ــبر در راه خداوند   ــت  هاعبادتترین  عظیماز صـ ــكلسـ ــبر  های مختلفی دارد؛  و شـ انجام در صـ
 ادیقترین مصــ عظیم ترین ومهم و از  صــبر در هنگام مصــیبت   ،صــبر در مقابل معصــیت ها،  عبادت

 

 261ص، 3سائل الشیعة )آ  البیت(: جو ؛252ص، 2الكافي: ج -3
 .284ص 34ج  ، بحار األنوار:26ص 4ج نهج البال ة بشرح محمد عبده: -1
 284، ص 34االنوار: ج ؛ بحار26ص ، 4البال ه با شرح محمد عبده: ج نهج -1
 .26ص 4ج نهج البال ة بشرح محمد عبده: -2
 26ص ، 4البال ه با شرح محمد عبده: ج نهج -2



 101 یا مسیر به سوی خدا سرگردانی 

     

 

ــبر ــقت تحمل    ،ص ــیبت   ها ومش ــت  هامص ــانیی اس ــان مؤمن برای اطاعت خالص  -  خدا  ۀکه هر انس
ــتـند مواـجه میدر  ـجاهالن    ثروتمـندان وو ـطا وتـیان  و آنـچه از ـبا ـباـطل ـکه هنـگامی ــود آن هسـ  -شـ

ــان از  ـکه از طرف ـطا وتـیان و  یاذیت بر آزار وکـند. ای برادران و خواهران مؤمن، تحـمل می بـندـگانشـ
ید صـبور و  ،آیدنادانان می ثروتمندان و كیبا باـش بر   .دندان از دین خود محافظت کنید  با چن  و و  ـش

زندگی، ـساعتی بیش نیـست زیرا    ،هالکت نیندازیددر معرض  خود را    تنگدـستی زندگی ـصبور باـشید و
ــاعتی نمی ــان آن را جز سـ ــیدن مرگ، انسـ بیند که در آن درنگی کرده و فقو مردم را در آن و با رسـ

 شناخته است.
 

ــالح دينكم  ـفاعملوا على إ ،َ خذ فيـها  دنـيا زوـي  عن محـمد بن عـبد الل    ن  أواعلموا   صــ
)ليأتني على الناَ زمان َ يـسلم لذي دين دينه  :   ، عن رـسول الللتصـلح دنياكم وأخراكم

ومَت ذلك الزمان   :قالوا  .ومن حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله  ،من شاهق إلى شاهقيفر  من    إَ  
يا رسـول   :قالوا  .إذا لم ينل املعيشـة إَ بمعايص الل فعند ذلك حل  العزوبة :قال؟  يا رسـول الل

ن إأبوـيه ـف  يولكن إذا كـان ذـلك الزـمان فهالِ الرـجل على ـيد  ،ى: بل!! ـقالالل أمرتـنا ـبالمويج 
قرابتـه    ين لم يكن لـه زوجـه وَ ولـد فعلى يـدزوجتـه وولـده، فـإ  يلم يكن لـه أبوان فعلى يـد

: يعذونه بضـيق املعيشـة ويكلفونه ما َ يطيق : وكي  ذلك يا رسـول الل؟ قالقالوا  .وجذانه
 .(1)حَت يوردونه موارد الهلكة( 

ت؛  )ص(  بن عبداللهبدانید در دنیایی که از محمد د خیری نیـس الح منع ـش عی در اـص ین  دپس ـس
بر مردم زمانی )فرمود:  )ص(  دنیا و آخرت شـــما اصـــالح شـــود. پیامبر خدا  تاباشـــید  داشـــته  خود 

ـــید   ــالم نمیفراخواـهد رسـ هـمانـند روـباـهان ـکه فرزـندان خود را ـبه  ندارادین  ـماـند وـکه هی  دینی سـ
  :گفتند   .کننداز ســنگی به ســنگی فرار می  دین خود را گرفته از کوهی به کوهی و  ،گیرنددندان می
دـست ه فقو با معـصیت خدا ب  ،ت یشـ معکه  زمانی  فرمود:  ؟رـسدمی  فرا یاین زمان کِ خدا، ای پیامبر  

ــورت نمی وآـید می  !تو ـما را ـبه ازدواج امر کردی ،. گفتـند: ای پـیامبر ـخداگیردبـعد از آن ازدواجی صـ
 دـست همـسر وه  اگر والدینی نداـشت ب  ،آن زمان که فرا رـسد مرد به دـست والدینشولی    !بلهفرمود: 

ای پیامبر    :گفتند .رسدهمسایگانش به هالکت می  دست اقوام وه  ها را نداشت باگر این  فرزندش، و
بیشـتر از  ت تحقیر وشـ خاطر تنگدسـتی در امرار معیه: او را بفرمود ؟شـودچگونه این چنین می  ،خدا

 (1)(.سازندمی مهیاهالکت او را  ۀحدی که زمینبه ،کنندحد توانش از او مطالبه می

 

 .37ص10  ج  ، شرح ابن أبي الحدید:388ص 11ج مستدرك الوسائل: -1
 37ص ، 10الحدید: ج  ؛ شرح ابن ابی388ص ، 11ل: ج ئالوسامستدرک -1
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وَ تداهنوا  ، الدنياقلوا العرجة على  أو ،ها ا حبة تحملوا املشــقة واقبلوا القليل من الحاللأي  

مع  إن   مع العسـر يسـرال إن    ،ن فرج آل محمد وفرجكم قريب إن شـاء اللإف  ،الطواغي  وأعوانهم
ــرال  ــر يســ ــول الل  العســ ة  قـال  ،، عن رســ ه ا منـي ة وغرـت ه العـاجـل : )َ تكونوا ممن خـدعـت

ــتهوته الخدعة فركن إلى دار  ــيكة اَنتقال،  الفاسـ ــريعة الزوال وشـ ــوء، سـ بق من نه لم يإسـ
ــ إَ كـ ا م ــ ب ـم ــر  إدنيـاكم هـذه ي جـن اخـة راكـب أو صــ ا تعرجون  حــن ب فعلى ـم مـاذا واـل

فكأنكم والل وما أصــبحتم فيه من الدنيا لم يكن، وما تصــذون إليه من اآلخرة    ؟تنتظرون
على ـما ـقدم     ٍ ن كـل امرأـعدوا الزاد لقرب الرحـلة واعلموا  ألم يزل فخـذوا أهـبة َ زوال لنقـله و

 .(1)لى ما خل  نادم( قادم، وع
ختی  عزیزان،  ای   دبه روزی حال  هر  ورا تحمل کنید  ـس ید  قانع    ،چند کم باـش کمتر به دنیا   وباـش

فرج شما   و  )ع(فرج آ  محمدشاءالله  ان  .ها معاشرت نكنیدآنپیروان    با طا وتیان و  واهمیت دهید  
 پیامبر خدا ؛.﴾آسـانی اسـت ،  سـختیپس بعد از هر  * آسـانی اسـت  ،بعد از هر سـختی﴿. نزدیک اسـت 

ها را مغرور ها را فریب داده و داِر آرزوها آننباشـید که سـرای زودگار آنجزو کسـانی )فرمود:   )ص(
اش ســریع و نابودی. ســوی دار عقبی رهســاار خواهی شــدزودگار اســت و به،  فریب . ســاخته اســت 

به چه !  مگر به اندازت سـوار شـدن بر شـتریه اسـت، از دنیا چیزی باقی نماند. انتقا ، نزدیک اسـت 
اصــاًل وجود ،  ایدبه خدا ســوگند! گویی آنچه از دنیا در آن بوده   ؟کنید و منتظر چه هســتیداعتماد می

پیوســته آمادت انتقا  از .  پیوســته خواهد بود،  ایدنداشــته اســت و آنچه در مســیر آخرت انجام داده 
د و بدانید هرکسـی هر آنچه را فرسـتاده اسـت در پیش رو توشـه برگیری،  آن]دنیا[ باشـید و برای سـفر

 (1)(.پشیمان خواهد شد[ و کوتاهی نموده است ] خواهد دید و از آنچه پشت سر گااشته است 
 

ــ إَ   ـــنة تقريـبال لم يبق من اـلدنـيا ي جـنب ـما م ــ ـناخة  إكـ إذا كـان قـبل أل  وأربعـماـئة ســ
ــفاعلم  ،راكب ــفلربما ظهر اإلم   ،ما بقي اليوم من الدنيا لين بيشــء يذكر أو يمثل ن  أوا  ـــــ ام  ـــــ
ــنة اليت تليها )ع(املهدي   ــنة أو ي الســ فهل نبقى غافلني منكبني على رلب الدنيا   ،ي هذه الســ

 .(2) الناَ نيام إذا ماتوا انتبهوا() ؟!ا يراد بناغافلني عم  

 

 .61ص 7ج :نهج السعادة ،183ص 74ج  بحار األنوار: -1
 61، ص 7السعاده: ج نهج ؛183ص ، 74االنوار: ج بحار -1
 .)ع(، والحدیث عن اإلمام علي 112ص خصائص األئمة: -2
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ا  پیش به انتهای دنیا چیزی  وهزاراگر بیش از   تری چهارصـد ـس ت ـش دن بر پـش وار ـش بیش از ـس
ــدباقی نمانده بود   ــت.اکنون چیزی از آن که قابل ذکر باش ــا که امام مهدیچه ، باقی نمانده اس  بس

ــا  دیگر ظهور کـند.   )ع( ــا  ـیا سـ از  بـمانیم؟ ـ اـفل دنـیا در طـلب   ،خواب هم ـباـید ـ اـفل و آـیا ـبازامسـ
 .(2)؛(بیدار شوند چون بمیرند، مردم در خواب هستند)ه شده است؟ از ما خواستآنچه 

 
ــُ  وخربتم     نكم عمرتم دنـياكم  :ـئل أبو ذر ريض الل عـنه مـلاذا نحن نكره املوت ـفأـجابســ

 .(1) إلى خراب واملرء يكره أن ينتقل من عمار ،  آخرتكم 
ــد  )رض(  از ابوذر  ــؤا  شـ ــت ـنداریم :سـ ـــما دنـیای خود را  :فرمود  ؟چرا ـما مرگ را دوسـ زیرا شـ

 (3).از جای آباد به جای خراب منتقل شود داید و کسی دوست ندار اب کرده ر آخرت را خ اید وساخته
 

منــه لطلــب الرزق والعمــل َ    ومــا زاد  ،خلقنــا الل للعبــادة فوقتنــا يجــب أن يكون للعبــادة
 . العكن

چه وقت اضـافه آمد به روزی پس باید که از عابدین باشـیم و هر ؛خدا ما را برای عبادت خلق کرد
 و عمل اختصاص دهیم، نه برعكس آن!

 
ن الرزق مقسـوم لن يعدو أمرل ما قسـم له فأجملوا ي الطلب  إ)أيها الناَ  : قال رسـول لل 

 . (2)( …ن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له إو
روزی  کس بیـشتر از قـسمت خودهی   وتقـسیم ـشده اـست روزی   ،ای مردم)فرمود:   )ص(  پیامبر

بیشـتر کس  برای هر زیرا عمر محدود اسـت و  ؛کم کنید، روزی  ۀخود را در مطالب  ۀپس خواسـت ؛ندارد
 (1)(....کندنمیادامه پیدا ، از آنچه مقدر شده است 

 

 

 باشد.می )ع( و حدیث از امام علی؛ 112االئمه: ص خصایص -2
ألنكم عمرتم اـلدنـیا وخربتم اآلخرة ، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلی خراب ( ):  ـما لـنا نكره الموت ؟ فـقا :  -رحـمة الـله علـیه    -ـقا  رـجل ألبي ذر    -1
 . 57صي دین اإلمامیة: العتقادات فا

پس منتقل ـشدن از جای   ؛ایدگفت: چرا ما از مرگ کراهت داریم؟ جواب داد: »زیرا ـشما دنیای خود را آباد و آخرتتان را خراب کردهـشخـصی به ابوذر  -3
 .57آباد به جای خراب را خوش ندارید«. اعتقادات فی دین امامیة: ص 

 .179ص 74ج ، بحار األنوار:29ص 13مستدرك الوسائل:ج -2
 179، ص 74االنوار: ج بحار ؛29ص ، 13ل: ج ئالوسامستدرک -1
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)أيها الناَ اقبلوا على ما كلفتموه من إصــالح آخرتكم  :عند منصــرفه من أحد  وقال  
 .(1)( …عرَوا عما َمن لكم من دنياكم أو

ــت بازمیاز جن  احد    کههنگامی )ص(  پیامبر خدا ــالح  ،ای مردم)فرمود: گشـ آنچه برای اصـ
ا تكلی  شــــده   ـــم د واســــت را  آخرت شـ ام دهـی ا  از    انـج ـــم ا بر شـ ه دنـی ل  آنـچ دمیتحمـی روی   ،کـن

 (2)(....برگردانید
 

ــم لك ف )لن: )ع(وقال علي  جمل ي ألن تدرِ ما زوي عنك ف  ،جمل ي الطلبأيفوتك ما قســ
 . (2)املكتسب( 

 ؛هایت کم کناز خواـسته  پس  ؛رـسدتو میبه  ، قـسمت ـشده اـست آنچه برای تو  )فرمود:    )ع(  علی
 (3)(.قانع باش ،به آنچه بدست آوردی پس ؛رسدنمیتو دست ه باست نشده قسمت آنچه برای تو  و
 

ــوف ـيأتـيك أجـلك):  )ع(وـقال   ــوف ـيأتـيك ـما ـقدر ـلك فخفأجـمل ي الطـلب، ـفســ ي   ض، ســ
  .(3) املكتسب(

به تو    و  ؛نظر کنهایت صـرفاز خواسـته پس  ،مرگ سـرا ت خواهد آمد)فرمود:   )ع(  و نیز ایشـان
 (4)(.در روزی قانع باش پس ،خواهد رسید است مقّدر شده آنچه 

 
ــعيه َ يزيده فيما قدر له  أالل قد َــــمن ا رزاق وقدرها و )عج   ملن علم إن  : )ع(وقال   ن ســ

 .(4) منها وهو حريا دائب ي رلب الرزق(
ها را مقّدر هاـست و آنروزیداند خداوند ـضامن از کـسی که می  در عجبم)فرمود:   )ع(  همچنین

همواره در  ،همهبا این  ،  کندبیـشتر نمی  اش را از آنچه مقّدر ـشده اـست نموده اـست و تالش او، روزی
 (5)!(.طلب روزی، حریص است 

 
 

 .329ص 7ج ، نهج السعادة:182ص 74ج  بحار األنوار: -1
 329، ص 7السعادة: ج ؛ نهج182ص ، 74االنوار: ج بحار  -2
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ــعي ي مـناكـب اـلدنـيا  ن  أواعلموا  ولكنـها    ،ـهذه ا ـحادـيث َ تتـناقض مع رـلب الرزق والســ
أو تهلك    ،و تؤخر الصـــالة عن وقتهاأأو تقصـــر فيها    ،تعارض الطلب الذي يجعلك تنبِ العبادة

 .ال لبدنك عليك حق ن  إف ،بدنك ي الطلب
تالش در این دنیا  روزی و  تالش برای طلب  با ســعی وتعارضــی  روایات هی    بدانید این احادیث و

ــود از عـبادت کـناره بگیری یا در آن کوتاهی کنی یا طـلب روزی به گونهبلـكه با  ندارد،  ای که باعث شـ
ــد؛ چراـکه نـماز را ـبه ـتأخیر بیـندازی و ـیا ـبدـنت را در طـلب روزی ـبه هالـکت افكنی، در تـعارض می ـباشـ

 بدن تو حقی بر تو دارد.
 

فيجـب أن نوفر وقتـال للعبـادة الواجبـة    ،الـذي يجهـد بـدنـه لن يقوى على العبـادة  ن  أواعلموا  
  .الة الليل َ تنبكوها على كل حالوخصوصال ص ،ة لهاونعد العد   ،ةواملستحب  

 های واجب وپس باید برای عبادت  د؛ر ابدانید کســی که جســمش را خســته کند قدرت عبادت ند
حالتی هی   در که خـصوص نماز ـشب بهنمود، بابش را مهیا  اسـ   ودر نظر گرفته ـشود وقتی   ،مـستحب 

 کرد.آن را ترک نباید 
 

)يا هذا َ تجاهد الطلب جهاد امليالب وَ تتكل على التقدير اتكال    :)ع(قال اإلمام الحسن  
عة رزقال  ن ابتياء الفضـل من السـنة واإلجمال ي الطلب من العفة وليسـ  العفة بدافإاملسـتسـلم ف

 .(1) ن الرزق مقسوم وا جل موقوت واستعمال الحرص يورث املآثم(إلب فضالل فالحرص بجاوَ 
مانند کـسی که   وبیـشترین تالـشت را برای طلب روزی مكن ،  ای فالنی)فرمود:   )ع( امام حـسن

کم کردن طلب روزی از  و ت از ســنّ   ،که طلب روزی و رحمت بر تقدیر تكیه مزن  ، تســلیم شــده اســت 
ــت  ــافه نمی ،طمع  حرص و  و کندروزی را دفع نمی  ،ت عفّ .  عّفت اسـ  ،روزینماید؛ چراکه چیزی اضـ

 (1)(.آوردبه بار میگناه  ،ورزیدن حرص  ووقت معینی دارد ، مرگ و تقسیم شده است 
  

 

 .95ص الحكایات للمفید: -1
 95حكایات مفید: ص  -1
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 ة والتقي 

 تقیـه 
 

بل   ،فاإلنـسان مفطور على تجنب الـضرر املادي ،نمارَ التقية ي حياتنا اليومية  نحن جميعال 
،  ذه الطبيعة وفق التشــــريع اإلســــالمي لى تقنني هإولكننا نحتاج    ،الحيوان الصــــام  كذلك

  ،ال ودقيق كامالل   ال فالتقية ي اإلسـالم عبادة من أهم العبادات اليت يجب أن يلمم بها املؤمنون المام 
  .مل بها ي غذ مواردها يورد املؤمن موارد الهلكةم كما أن العوترِ التقية ي مواردها محر  

ه می  ههمـ  ه تقـی ه نوعی در زـندگی روزاـن ــرر ـمادی دوری  طور فطری  ـبهزیرا انســـان    ،کنیمـب از ضـ
ــت  ؛ اـندنیز چنین زـبانحتی حیواـنات بی  ؛کـندمی  را طبق احـكام وویژگی فطری  ـکه این اـما الزم اسـ

مؤمنین   ـشود ومحـسوب می  هاعبادتترین  از مهمتقیه  به کار گیریم. در اـسالم، موازین ـشرع اـسالم 
ــود ن  آترک طور دقیق و کامل به جای آورند و  باید آن را به ــت در مواردی که باید انجام شـ  ؛حرام اسـ

 شود.طور که عمل به تقیه در سایر مواردی که مجاز نیست، باعث هالکت مؤمن میهمان
 

رون بـها وـقد ورد عن ا ئـمة    ، ُيفِررون ي التقـيةفكثذ من املؤمنني وقلـيل من املؤمنني ُيفرب
ة   ــادق    ،النهي عن حـاليت اإلفراس والتفريط ي التقـي اه  )ع(فعن الصـــ ا معـن ة ديين    :ـم )التقـي

  .(1) ودين آبائي(
ت  کنند.  میکوتاهی  از مؤمنان در آن  اندکی   وروی  زیاده بسـیاری از مؤمنین در تقیه   ده اـس نقل ـش

روایتی نقل شـده اسـت   )ع(  از امام صـادق .اندتفریو در تقیه نهی کرده  افراط واز   )ع(راطها ۀائم که  
 (1)(.دین اجداد من است  من و نتقیه دیرساند: )که چنین معنایی را می

 
  .(2))من ال تقیة له ال دین له( : )ع(وعنه 

 (2)(.ندارد نکند دیکسی که تقیه نمینقل شده است: ) )ع( از امام صادقهمچنین 
 

  .110ص 1ج سالم:، دعائم اإل 255ص 1ج المحاسن: -1
 110، ص 1االسالم: ج دعائم  ؛255ص ،  1محاسن: ج  -1
 .216ص ، أوائل المقاالت:432ص 1عوالي اللئالي:ج -2
 216المقاالت: ص اوایل ؛432ص ، 1اللئالی: ج عوالی -2
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ــروـنا لكـاـن  التقـية   :ـما معـناه  )ع(كـما ورد عـنه   ـحب إليكم من أ)إنكم لو دعيتم لتنصــ

 .(1)آبائكم( 
اگر برای  باشــد: )نقل شــده اســت که معنایش چنین می  )ع(  همچنین حدیث دیگری از ایشــان

 (3)(.داریدپدرانتان دوست میشما تقیه را بیشتر از ، یاری ما دعوت شوید
 

ــهم يتـخاذلون عن   ن  أعلى التقـية والعـمل بـها ي مواردـها ـيذكر   )ع(فبينـما هو يؤكـد   بعضــ
 !!)ع(خصوصال ي زمن ظهور اإلمام املهدي  ،ويعتذرون بالتقيةنصرة آل محمد 

ها  بعضی دارد که  ، بیان میکندبر عمل به تقیه در موارد خودش تأکید می  )ع(  امام  کهگونه  همان
الخصــوص در زمان نمایند، علیشــانه خالی می  )ع(محمدکنند و از یاری آ  با تقیه، عارتراشــی می

 .)ع( ظهور امام مهدی
 

ــ ـيل الل  ،ذنإ   :فمثالل   ،ولكنـها تعين العـمل بـحذر   ،ـفالتقـية َ تعين ترِ الجـهاد والعـمل ي ســ
ا إذا أثرت أم   ،ب منها بهدوء ثم تضـرب رأسـهاة فعليك أن تقنب إذا كن  تريد أن تقتل أفعى سـام  

 نها وربما ستبدأ هي بالهجوم عليك.نك تقنبب م إالكثذ من الضجيج فستنتبه هذه ا فعى 
ــت،  انـجام ـکار ـبا احتـیاط  معنی ـبه بلـكه  بـنابراین، تقـیه ـبه معنی ترک جـهاد و عـمل در راه ـخدا نیسـ

ید  ماربخواهید یک  اگر ـشما عنوان مثا   باـشد. بهمی ویباید  ـسمی را بكـش  دبه آرامی به آن نزدیک ـش
احتما    وود  شـ میتوجه او به شـما جلب صـدا به آن نزدیک بشـوید،  وسـراما اگر با   د؛و سـرش را بزنی

 .خود بگیرده دارد حالت تهاجمی ب
 

الحــذاء  )ع(بي جعفر  أوعن   ــحيح  إن    :ي صــ وأفقههم  أ  )والل  أورعهم  إلي  ــحــابي  أصــ حــب 
 .(2)( …وأكتمهم لحديثنا 

 

ا ـعالم یعرف الحق من الـباـطل، ـقا : إنـما جعـلت التقـیة لیحقن بـها : ))ع(ـقا : ـقا  أبو عـبد الـله   ،عن أبي حمزة الثـمالي  -1 لن تبقی األرض إال وفیـها مـن
وأمهاتكم، ولو قد قام القائم  الدم، فإذا بلغت التقیة الدم فال تقیة، وأیم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم ال نفعل إنما نتقی، ولكانت التقیة أحب إلیكم من آبائكم  

 .172ص 6ج :( تهایب األحكامائلتكم عن ذلك وألقام في کثیر منكم من أهل النفاق حد اللهما احتاج إلی مس )ع(
ــادقحمزت ثمالی: ابواز ابو  -3 ــدمگر این  ،ماندروزی از زمین باقی نمیفرماید: )می  )ع(عبدالله امام ص ــناس ــد که حق را از باطل بش  .که در آن عاِلمی باش

ســوگند به خدا اگر . دیگر نباید تقیه نمود،  و اگر تقیه باعث ریختن خون شــود  کنیم تقیه می ،جلوگیری از به هدر رفتن خونما فقو برای  همچنین فرمود:  
 )ع(  تر اسـت و اگر قائم داشـتنی برای شـما تقیه از پدران و مادرانتان دوسـت  ؛کنیم دهیم و ما فقو تقیه میگویید انجام نمیمی،  برای یاری ما دعوت شـوید

 223، ص 2االحكام: ج   (. تهایبسازدقیام کند به پرسیدن از شما نیازی ندارد و برای بسیاری از منافقین شما حّد الهی را جاری می
 .223ص 2ج الكافي: -2
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  ،رترین اصـحاب من اددوسـت   ،خدا سـوگنده بدر صـحی، حااء نقل شـده اسـت: )  )ع(  جعفرواز اب
 (1)(....ست ترینشان در حدیث ماکننده کتمان ترین وفقیه ،پرهیزگارترین

 
املـعاـندين    ،ـهل البـي  عن غذ أهـله من اـلذين َ يقولون ـبإـماـمة آل محـمد  أوكتم ـحدـيث  

 .ني عن وَيتهملهم والخارج
 )ع(آنان که به امامت آ  محمد  از دســت نااهالن و  )ع(بیت کتمان کردن احادیث اهل]منظور[  

 .باشدایشان، میخارج شدگان از والیت  وها دشمنان آن ایمان ندارند و
 
  

 والجهاد 
 جهـاد 

 
ِدير   ﴿  :قاال تعااىل ِرِهْم َلقـَ ــْ َ َعَلى نَصــ نَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اَّللَّ

َ
أ اَتلُوَن بـِ ِذَن ِللَـِّذيَن ُيقـَ

ُ
ْخِرُجوا ِمْن   ۞أ

ُ
الَـِّذيَن أ

ُهْم ِبَبْعٍض َلُهدب  ََ بَْعضـــَ ا ِ النَّ ُ َوَلْوَ َدْفُع اَّللَّ ْن َيُقولُوا َربَُّنا اَّللَّ
َ
ََّ أ َواِمُع َوِبَيع  َمْ  صـــَ ِدَياِرِهْم ِبَيْذِ َحقٍّ ِإ

َ َلَقِويٌّ  ُ َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اَّللَّ ِ َكِثذال َوَلَيْنُصَرنَّ اَّللَّ  . ( 1)﴾ َعِزيز  َوَصَلَوات  َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَّ
ــده ﴿فرماید:  متعا  میخداوند   ــاني که جن  بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شـ به کسـ

ها که از خانه و شــهر همان*  ها تواناســت اند؛ و خدا بر یاري آند ســتم قرار گرفتهاســت؛ چرا که مور 
گفتند: »پروردگار ما، خداي یكتاست!« و اگر خداوند بعضي  خود، به ناحق رانده شدند، جز اینكه مي

یله بعـضي دیگر دفع نكند، دیرها و ـصومعههاز مردم را ب ارا، و مـساجدي که وـس ها، و معابد یهود و نـص
ـــیار برده مي ــود، ویران مينام خدا در آن بسـ ــاني را که شـ و از ]یاري کنـند  او را گردد! و خداوند کسـ

 .(1)؛﴾کند؛ خداوند قوي و شكست ناپایر است یاري مي [آیینش دفاع نمایند

 
ح  الدماء  يواســتب  ،ةام تســلطوا على املســلمني بالقو  هؤَء الحك   املؤمنون واملؤمنات إن  ها أي  

ــراء املرتزـقة من ا راذل  ـخذوا يـحاربون كـل إنســــان حر  أو ،اليت حرم الل وـباملكر والـخداع وشــ

 

 223، ص 2 کافی: ج -1
  .40  الحج: -1
 40-39 حج: -1
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ــن  د بقوانينهم  يرفض التعبـ   هم يعتربون  ن  إ  ،هم آلـهة يجـب أن تطـاع من دون اللهم يرون أنفســ
ــر فعليهم أن يقولوا ويفعلوا وعلى النــاَ أن يثنأنف ــهم فوق ال شــ وا على ا قوال ويحمــدوا  ســ

ــتكربون َ يعون الكلـمة الطيـبة،إ  ،ا فـعال ة فقط هي اليت  ، والقو  ةـما يفهموـنه القو  إن    نهم مســ
ــاء أن  إن   ،وهذا قدرنا  ،تحل مشـــكلتنا مع هؤَء الظلمة املســـتكربين الل ســـبحانه وتعالى شـ

 .ملؤمنني بالجهاد ليعلم الصادق ي إيمانه من الكاذب الذي يدعي اإليمانيمتحن ا
هایی  اند، خونبا زور بر مســلمانان مســلو شــده این حاکمان ظالم  برادران و خواهران مؤمن،  ای  

ــت را حال  کرده  ــت، ـبا هر ـکه ـخدا حرام نموده اسـ اـند و ـبا مكر و حیـله و ـبه ـخدـمت گرفتن افراد پسـ
ــان آزاده  ــخص دیگری  یر از ـخدا میانسـ بیـند و از ای ـکه خود را مقـید ـبه دوری از اـطاـعت از هر شـ

ا پیروی نمیقوانین آن ه جـن  برمیـه د، ـب د. آنکـن ــر میخیزـن االتر از بشـ ا خود را ـب ه ـه د، پس ـب بینـن
ها  ها و اعما  را تأیید نمایند. آنها باید بگویند و انجام بدهند و مردم نیز باید این گفتهزعمشــان، آن

نیدن کلمۀ طیبه را ندارند؛ تنها چیزی که می تند که تحمل ـش فهمند، زور اـست؛ زور مـستكبرانی هـس
تقدیر ماـست؛ این  کند و  ت که مـشكالت ما را با این مـستكبرین ظالم حل میو قدرت تنها چیزی اسـ 

بحان با جهاد ت   تا مؤمنیدهد  مؤمنین را مورد آزمایش قرار می ،خداوند ـس که در ایمانش صـادق اـس
 کسانی که به دروغ ادعای ایمان دارند، بازشناسد.را از 

ْن ُينْبَُكو  ۞الم  ﴿  :قـال تعـالى
َ
َُ أ ا َب النَـّ ــِ َحســـ

َ
ا َوُهْم َ ُيْفَتُنونَ أ ْن َيُقولُوا آَمنَـّ

َ
ا    ۞  ا أ ْد َفَتنَـّ َوَلقـَ

اِذِبنَي   َدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الْكـَ ــَ ِذيَن صـــ ُ الَـّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَّ ِذيَن َيْعَملُوَن    ۞الَـّ َب الَـّ ــِ ْم َحســـ
َ
أ

ا َيْحُكُموَن  اَء مـَ ِبُقونـَا ســـــَ ــْ ْن َيســ
َ
اِت أ يبئـَ ــَّ ِ آَلٍت َوُهَو   ۞الســ َل اَّللَّ ـجَ

َ
ِإنَّ أ ِ فـَ اَء اَّللَّ اَن َيْرُجو ِلـقَ َمْن كـَ

ِميُع الَْعِليُم  َعامَلِنيَ  ۞السَّ
َ َلَييِنٌّ َعِن الْ   .(1)﴾ َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ اَّللَّ

  

، آوردیم  ایمان:  بگویند  چون که  اندپنداشـته  مردم  آیا*   میم، الم،  ال ﴿  فرماید:میخداوند متعا   
ا دمی  رـه ــوـن ایش قرار نمی  و دیگر  شـ دمورد آزـم ه  هر*    ؟گیرـن ه  را  مردمی  آیـن اآن  از  پیش  ـک د  ـه  بودـن

انی خدا  تا  آزمودیم ت   که را  کـس د را  گویاندروغ و دارد  معلوم  اندگفته  راـس ناـس  مرتكب  که  آنان  آیا*  بـش
 امید  خدا دیدار  به که  کسهر*   کنندمی داوری  بد چه؟  گریزندمی  ما از  که  اندپنداشـته  شـوندمی  گناه 
کسـي که جهاد و تالش کند، براي خود *   داناسـت   و او شـنوا  و اسـت   آمدنی خدا  وعدت  که  بداند دارد

 .(1)؛﴾نیاز است کند؛ چرا که خداوند از همه جهانیان بيجهاد مي

 

 

 .6-1العنكبوت:  -1
 6-1عنكبوت:  -1
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ويأبى  ، (1) )ع(ة أو الذلة كما قال موَنا الحسـني  زوا بني اثنني السـل  الطواغي  رك هؤَء  إن   
ن  فال بد من جهاد هؤَء الطواغي  ومرتزقتهم الذين يمتصــــو    ،الل لنا الذلة ورســــوله واملؤمنون

ولين   ،دماء املســــلمني قبل أن يأتي يوم نصــــبح فيه أجســــاد بال دماء وأموات نســــذ على ا رض
ه ي دينه هو كل مسـلم ملمم بإسـالمه متفق   ن  ؛  ملسـلم أن يقول َ أريد أن أتدخل ي السـياسـة

 سيا .
انتخاب قرار دارند: کـشته ـشدن بین دو  فرماید،  می  )ع(  طور که امام حـسینهمانطا وتیان  این  

ا قبو  ذـلت و خواری. ـــندـند. از هرگز برای ـما ذـلت و خواری نمیمؤمنین   و، پـیامبر  ـخداوـند  (2)و ـی پسـ
قبل از آنكه روزی ، ناگزیریم؛  ریزندوگماشـتگانشـان که خون مسـلمانان را میها  جهاد با این طا وت

ــدهایی  ببینیم    بیاید و ــده مردگان متحرک  بدون خون وتبدیل به جس ایم. برای هی  در روی زمین ش
ت  ته نیـس ایـس لمانی ـش ت مـس یاـس لمان؛  کاری نداریم  که بگوید ما با ـس ی که خود را ملزم به زیرا هر مـس

 داند که دینش، یک دین سیاسی است.داند، میاسالمش می
 

حكام املعامالت اَقتصـادية واَجتماعية  أما فيها من  انظروا إلى كتب الفقه اإلـسالمي إن  
كا بكثذ مما فيها من أحكام العبادات، ثم ألين القرآن هو دـستور أوالقضـائية والـسياـسية  

رنا  فإذا تدب    ؟حياتنا والطريق الذي يرســمه لنا هو الصــراس املســتقيم الذي يجب أن نســذ عليه

 

أال وإن الدعي ابن الدعي قد ترکني بین السـلة والالة وهیهات له ذلك مني ! هیهات منا الالة! أبی الله ): )ع(اإلمام الحسـین   جّده  إلی قو  )ع(یشـیر  -1
، وکثرة العدو،   ذلك لنا ورـسوله والمؤمنون. وحجور طهرت وجدود طابت، أن یؤثر طاعة اللئام علی مصارع الكرام، األواني زاح  بهاه األسرة علی قلة العدد

 ، ثم تمثل فقا  شعرًا: وخالة الناصر
 وإن نهزم فغیر مهزمینا       اً ـفإن نهزم فهزامون قدم

 منایانا ودولة آخرینا      نـوما أن طبنا جبن ولك 
 ولو بقي الكرام إذا بقینا    فلو خلد الملوك إذا خلدنا

 .24ص 2ج :يللطبرساالحتجاج ( سیلقی الشامتون بما لقینا    فقل للشامتین بنا أفیقوا  
: زاده مرا میان دو انتخاب قرار داده اسـتفرزند ناپاک،  زادهکه این ناپاک!  بدانید))فرماید: اشـاره می )ع(  به این سـخن جدش امام حسـین )ع(  ایشـان  -2

ــدن یا قبو  ذّلت ــته ش ــت که م ؛ وکش ــندند و نیاکان پاک ذّلت و زبونی نمیاو هرگز برای ما و مؤمنین  پیامبر   ،خداوند. تن به ذّلت دهم   نچقدر دور اس پس
ــت و دامن ــرش ــرافتمندانه ترجی، نخواهیم  گاه فرمانما هی ! هرگز  .پایرندهای پاکی که ما را پرورانده اند این را از ما نمیس برداری فرومایگان را بر مرگ ش

من با همین خاندانم و آمادگی کم و یاران اندک، با شما پیكار ! به هوش باشید.  بدانید من با شما اتمام حّجت کردم و شما را از عاقبت کارتان بیم دادم.  داد
 :گاه این اشعار را خواندآن .شهادتم  تکنم وآمادمی

زیبندت ما نیست  ، تر   .ایم باز هم ما شكست نخورده،  شكست بخوریم [ به ظاهر] و اگر دیرین ماست  تاین شیو،  دشمن را درهم بشكنیم ،  اگر ما در جن 
ــتن ولی ــت  اینک دولت و حكومت دیگران جز با کش ــر نیس ــند، ما نیز جاودان می  .ما میس ــاهان جاودان باش بزرگواران باقی  و اگر ماندیم اگر بنا بود پادش
ــرزنش.  ـماـندیم ـباقی می  ـماـندـند، ـما نیزمی ـــیدـبه سـ ــرزنش  ؛کنـندـگان ـما بگو بـیدار ـباشـ احتـجاج  .((ـما دـیدیم ـکه  خواهـند دـید آنـچه را    کنـندـگان ـماـبه زودی سـ

 24، ص 2طبرسی: ج 
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ــعفني القرآن وجدناه ثورة ا ن ياء   ــتضــ ــتكربين  واملؤمنني املســ وإذا   ،بوجه الطواغي  املســ
 .(1)( الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أفضل: )وجدناه يقول رنا حديث النيب تدب  

اب ه کـت ــالمی  اگر ـب ه اسـ ای فـق دازیم،  ـه اهی بیـن امالت اقتصـــادی،  نـگ ام مـع د احـك خواهیم دـی
 وما ن دسـتور زندگی  آقر عالوه، مگر به  ؛و سـیاسـی بیشـتر از احكام عبادی اسـت   ییقضـا،  اجتماعی

ــت؟ اگر   ــت که طی طریق در آن بر ما واجب اس ــتقیمی نیس ــراط مس ــیم کنندت ص ر در قرآن تدبّ ترس
و مسـتضـعفین در رویارویی با طا وتیان مسـتكبر را خواهیم یافت. کافی   )ع(نهضـت پیامبران    ،کنیم

ــت   گفتن   ،بهترین جـهاد)گوـید:  میـچه  خواهیم ـیاـفت ـکه   ،ر کنیمـتدبّ   )ص( ـیامبرپاین ـحدـیث  در  اسـ
 (1)(.حق در مقابل حاکم ظالم است  ۀکلم 

 
ـــيل لجـهاد الـحاكم الـجائر  إن   ـنه يحكم بحكم الـجاهلـية  وذـلك    ؛ي ـهذا الـحدـيث تفضــ

ويشـــنبي   ،ما يوافق هواه بع هواه ويســـتبيح الدماء وا موال والفروج وَ يبقى من اإلســـالم إَ  ويت  
 :ر له القرآن وفق هواه فيجعل أولي ا مر ي اآليةمن علماء السوء من يفس  

ْمِر ِمْنُكمْ ﴿
َ
وِلي اْ 

ُ
ُسوَل َوأ ِريُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِريُعوا اَّللَّ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
 ، (2)﴾َيا أ

ويصــبح موىس وعلي والحســني  ، عشــر املعصــومون   اَثناهم الحكام الظلمة َ ا ئمة  
إلى   ،بيــاة على أئمــة زمــانهم فرعون ومعــاويــة ويزيــد لعنهم الل   النــاَ  وهكــذا يرجع 

  اسمه.رسمه ومن اإلسالم إَ   الجاهلية وَ يبقى من القرآن إَ  
به حكم او  رو که  باشد؛ ازاینبرتری جهاد در مقابل حاکم ستمگر می  ،آیدمیر  حدیث باین  آنچه از  

ـها و اموا  و نوامیس مردم را خون  ،کـندس خویش مـتابـعت میفاز هوای ن،  دـهدحكم می  ،ـجاهلـیت 
علمای خود فروخته را گاارد، مگر هوای نفس خودش؛ نمیچیزی از اسـالم باقی  و شـمردمباح می
ــیر کنند   شا طبق هوای نفس خودن ر آتا قر کند می  دومزدور خ ــداق اولوتفس االمر در آیۀ و او را مص

 زیر قرار دهند:
ه  کســــانی  ای﴿  ان  ـک دآورده   ایـم دا  از،  اـی ت   ـخ اـع د  اـط ــو   از  و  کنـی ان  اولواالمرخویش  و  رسـ  فرـم
 .(2)؛﴾برید

ــتمگرند، نه امامان  آن ــومگانۀ  دوازده ها حاکمان س ــین )ع(معص ــی، علی و حس ، علیه  )ع(. موس
؛ ها باد، خروج کردندائمۀ ]گمراهی[ زمان خودشــان یعنی فرعون، معاویه و یزید که لعنت خدا بر آن

 

 .161ص 7ج ، سنن النسائي:19ص 3ج مسند أحمد: -1
 161، ص 7؛ سنن نسایی: ج 19ص ، 3مسند احمد: ج  -1
 .59 النساء: -2
  59نساء: -2
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ــمش باقی ترتیب مردم به زمان جاهلیت بازمیاینبه  و ــالم جز اس گردند و از قرآن جز خطش و از اس
 ماند.نمی

 
ا نعرف أن    اد الحـاكم الجـائر ج  ومن هـن ــلمني من جـه د للمســ ــالم فالـب اد دـفاعي عن اإلســ ـه

ــالميــة والقضــــــاء على مرتزقتهم ــلطني على البالد اإلســ وإقــامــة    ،مجــاهــدة الطواغيــ  املتســ
عه الل ي القرآن الكريم وعلى  وبالتالي تنفيذ ما شــــر    ،الحكومة اإللهية الربانية اإلســــالمية

ي البالد    عشـــر املعصـــومون عن رســـول الل    اَثناوما جاء به ا ئمة     لســـان ن يه العظيم
 .ونشر العدل والقضاء على الفساد ،والعباد

 ،هر مسلمان  و  فهمیم که جهاد در مقابل حاکم ستمگر، جهاد دفاعی از اسالم است رو، میازاین
ــت از مبارزه با طا وت ــرزمینناگزیر اس ــده هایی که بر س ــلو ش ــالمی مس اند، از بین بردن های اس

ها، اقامۀ حكومت الهی آســمانی اســالمی و به َتَبع آن به جریان انداختن آنچه قرآن گماشــتگان آن
امبر اعظم ان پـی ــریع نموده و آنـچه بر زـب اـمان دوازده   )ص(  تشـ ۀ  ـجاری شـــده اســـت و آنـچه اـم اـن ـگ

ها و بندگان خدا و انتشــار عد  و اند، در بین ســرزمینبا خود آورده  )ص(  از رســو  خدا  )ع(معصــوم
 مبارزه با فساد.

 
 :هي، مة لهذه املرحلة َبد من أمور ولكي نهيا هذه ا  ،وَبد من الجهاد املسلح  

 از جهاد مسلحانه گریزی نیست، اما برای آماده نمودن این امت، باید چند مرحله ساری شود:
 

   : بني املؤمنني ديين  نشر الفقه ال  - 1
 ن: ی نشر فقه دِنَ بین مؤمن   - ۱

 
 ،نه مقدمة كل العبادات ولصــــحة املعامالت؛  وهو واجب شــــرعي  ،ة كل مؤمنوهذه مهم  

ـــب ـــعهوو  هولكن كـل بحســ فمثالل على    ؛فواجـب خريجي الجـامـعات لين كواجـب ا مي  ،ســ
وهذا    ،ل الفقهية ويســتعني بطلبة العلوم الدينيةئخريج الجامعة أن يدرَ الفقه أو بعض املســا

 .ثم يقوم هو بنشر الفقه بني املؤمنني، واجبهم كمرشدين
ــرعی واجب    ،بر هر مؤمنکه   ــت و یک واجب شـ ــالح تمام  و  هاتمام عبادت  ۀزیرا مقدم ؛اسـ اصـ

آموختۀ دانـشگاهی برحـسب توان و قدرتش. آنچه برعهدت یک دانشاـست؛ ]البته[ هرکس  معامالت  
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آموخته باید عنوان مثا  یک دانشباشـد؛ بهاسـت مانند آنچه برعهدت یک شـخص عامی اسـت، نمی
ــائل آن را بیاموزد یا از یک طلبۀ علوم دینی کمک بگیرد  که راهنمایی  -درو  فقهی یا برخی از مسـ

 ساس به نشر فقه بین مؤمنین اقدام نماید. -ها واجب است نکردن از سوی روحانیون، بر آ
 

و من بعض املؤمنني ثم أم بعض املسائل الفقهية ي الجامع  ا الذي َ يقرأ فيستطيع أن يتعل  أم  
وَ يســتقل أحد علمه فلو كن  تعرف مســألة فقهية واحدة فاعمل    ،يقوم بنشــرها بني املؤمنني

 .على نشرها بني املؤمنني
یادگیری بعضــی    اقدام به  دیگر مؤمنین  ازدر مســاجد و یا  باید   ،ی که توان خواندن ندارداما کســ 

کســی نباید علمش را کوچک در میان مؤمنین باردازد.  آن  اس به انتشــار  نماید؛ و ســ ل فقهی ئمســا
 .اقدام نماییدنشر آن بین مؤمنین به بدانید باید را له فقهی ئیک مساگر فقو  بشمارد؛ حتی

 
بنشــــر الفقه وتباحث املؤمنني حول التشــــريع اإلســــالمي وأحوال املســــلمني اليوم   ن  أواعلموا  

ــالميتعر   اإلســ ذين يتظـاهرون ـب ــلمون ـمدى خروج هؤَء    ،ى الطواغـي  وأعوانهم اـل ويعرف املســ
ــتهزاالحكـ   ــريـعة املـقدســـــة واســ هم بـها ومحـاربتهم  ولـياء الل الرـبانيني  ئام الظلـمة عن الشــ

  تدينني.واملؤمنني امل
ــید که   گاه باشـ ــر فقه امروزه با  آ در خصـــوص قوانین اســـالمی و احوا   بین مؤمنین  و بحث نشـ

شود؛ کنند، عریان میها که با اسالم ظاهرنمایی میها و اعوان و انصار آنمسلمانان، چهرت طا وت
تمسـخر مقدسـات ترتیب مسـلمانان متوجه خروج این حاکمان سـتمگر از شـریعت مقد  و اینو به

 اند، خواهند شد.ها و جنگی که با اولیای خداوند و مؤمنین و متدّینین به راه انداختهتوسو آن
 
 

   : نكر ا مر باملعروف والنهي عن امل  - ٢
َ   امر به معروف و  - ۲  منَر:   از  نه

 
ــبق   ــرـهذا العـمل هو مهـم    ن  أذكرت فيـما ســ وهو واجـب من أهم الواجـبات    ،هة املجتمع ـبأســ

ويجب أن نركز على إصـــالح نفوَ   بها رَـــا الل ونفضـــح بها الطواغي .الشـــرعية نكســـب  
  :وجهادهم للطواغي  ن وا ن ياء آالخاَعني للطاغوت فنذكرهم بالقر
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ْشَهادُ ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِي الَْحَياِة ﴿ :قال تعاىل
َ
نَْيا َوَيْوَم َيُقوُم اْ    .(1)﴾الدُّ

ترین واجبات  پیشــتر گفته شــد که یک وظیفۀ اجتماعی مهم و واجبی از مهمدربارت این موضــوع  
ی عهده بر سـازیم.  ها را رسـوا میآوریم و طا وتشـرعی اسـت که با آن رضـای خدا را به دسـت می

ـسخنان   آن ور ق آیات  طا وتیان هـستند را اـصالح و در خدمت که  فرومایگانی   ماـست که زیردـستان و
ا ادی    )ع(انبـی ا وت  و جـه ل ـط اـب ه در مـق ه آنـک د را ـب ام دادـن ا  انـج د متـع داوـن ــویم. ـخ ادآور شـ ا ـی ـه
 فرماید:می

ــاني را که ایـمان آورده ما به﴿  اند، در زندگي دنـیا و روزي که گواهان به پا یقین پـیامبران خود و کسـ
 .(1)؛﴾دهیمميخیزند یاري مي
 

َ َقِويٌّ َعِزيز   ﴿  :وقال تعاىل ِلي ِإنَّ اَّللَّ نَا َوُرسـُ
َ
ْغِلَسَّ أ

َ
 َ ُ ِ َوالَْيْوِم    ۞َكَتَب اَّللَّ َ َتِجُد َقْومال ُيْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

ْو 
َ
وَلهُ َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أ ــُ َ َوَرسـ وَن َمْن َحادَّ اَّللَّ وَلِئَك اآْلِخِر ُيَوادُّ

ُ
َذَتُهْم أ ــِ ْو َعشـ

َ
ْو ِإْخَوانَُهْم أ

َ
بَْناَءُهْم أ

َ
أ

اُر خـَ  نْهـَ
َ
ا اْ  اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتهـَ ْدِخلُُهْم َجنَـّ هُ َويـُ َدُهْم ِبُروٍح ِمنـْ يَـّ

َ
اَن َوأ يمـَ َب ِي ُقلُوِبِهُم اْ ِ ِديَن َكتـَ الـِ

وَلِئَك حِ 
ُ
وا َعْنهُ أ َُ ُ َعْنُهْم َوَر ِ ُهُم امْلُْفِلُحونَ ِفيَها َريِضَ اَّللَّ َ ِإنَّ ِحْزَب اَّللَّ

َ
ِ أ   .(2)﴾ْزُب اَّللَّ

ــوالنم پیروز مي﴿فرـماـید:  همچنین می ـــته ـکه من و رسـ ــویم؛ چرا ـکه ـخداوـند چنین مقرر داشـ شـ
یابي که هی  قومي را که ایمان به خدا و روز رـستاخیز دارند نمي*  ناپایر اـست خداوند قوي و ـشكـست 

چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ رسولش دوستي کنند، هربا دشمنان خدا و  
تند که خدا ایمان را بر صـفح اني هـس ته و با روحي از ناحیه خودش آن ۀآنان کـس ان نوـش ها را دلهایـش

 کند که نهرها از زیر )درختانش( جاري اسـت ها را در با هایي از بهشـت وارد ميتقویت فرموده، و آن
اند؛  اللهها حزبها خـشنود اـست، و آنان نیز از خدا خـشنودند؛ آنمانند؛ خدا از آنجاودانه در آن مي  و

 .(1)؛﴾هستند رستگاراناز پیروز و  ،بدانید حزب الله
 

ِلنَي  ﴿:قال تعاىلو  َبَقْ  َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدنَا امْلُْرســــَ وُرونَ  ۞َوَلَقْد ســــَ َوِإنَّ ُجْنَدنَا َلُهُم   ۞  ِإنَُّهْم َلُهُم امْلَْنصــــُ
 .(3)﴾الَْياِلُبونَ 
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*   ایمگرفته  تصـمیم  پیش از  فرسـتیممی رسـالت   به  که  بندگانمان  دربارت ما﴿ د:ایفرمهمچنین می
 .(2)؛﴾اند الب  خود ،ما لشكر و*  پیروزند خود ،آنان آینههر که

 
ر ويرجع إلى وَية الل وَ ينصـــاع إلى أوامر  الذي ي نفســـه ولو جذوة من الحق ســـيتذك   ن  إ

 .وينضم إلى صفوف املؤمنني ،الطاغوت
به والیت الهی   ویادآور خواهد شــد   ،کســی که در وجودش اندکی نور الهی وجود داشــته باشــد

 .گرددملحق میگروه مؤمنین به  فرمان طا وت نخواهد بود وه دیگر ب بازخواهد گشت و
 
فهذا   ،فال تأسـوا عليه ،ا الشـقي الذي يظن أن اسـتسـالمه للطاغوت سـينجيه ويبقيه حيال م  أو

د الل  يظن أن   د الطـاغوت َ بـي اة بـي وانطوت نفســـــه على خوف وجس من الطـاغوت حَت    !  الحـي
 أصبح ربيعة ثانوية.

 او را نجات خواهد داد و  ،در برابر طا وتشـدن  گمان دارد تسـلیم  )بدبخت( کسـی اسـت که  اما  
کند که زندگی در فكر میزیرا  ،   شــدبرای چنین شــخصــی نباید متأســّ خواهد گااشــت.  زنده باقی 

شـده طا وت  از خوف    ماالما  از تر  وقدر آنوجود او  !  دسـت طا وت اسـت، نه در دسـت خداوند
 است.شخصیتی دوگانه پیدا کرده که است 

 
ــائرهمأم   ــبحوا يرون  أو  ،ا أعوان الطاغوت فهؤَء قد اســــودت قلوب معظمهم وعمي  بصــ صــ

ــال  ــال    ،واملعروف منكرال   املنكر معروف ــال حطب ــذا َ يعين أن ننبكهم ليكونوا جميع ه ولكن 
 .فلعل فيهم من يمكن إصالحه وأعادته إلى وَية الل ،لجهنم

ت،   هایشـان تاریک وقلب کسـانی هسـتند که  طا وت،  دهندگان  یاری دیدگانشـان نابینا گشـته اـس
ها را نیســت که آن  اعناین م  این ســخن بهاما  بینند؛  را منكر میو معروف  به حدی که منكر را معروف 

ــونرها کنیم   ــالح    د،تا هیزم جهنم شـ ــود زیرا امكان دارد یكی از آنان اصـ ــوی والیت خدا به  وشـ سـ
 .بازگردد

 
حيث نصـح لجيش يزيد بن معاوية لعنهم الل    ،أسـوة )ع(وليكن لنا كمؤمنني ي الحسـني 

ويني وهو فكـاـن  النتيجـة عودة ـقاـئد من قواد جيش ا م   ،وأمرهم ـباملعروف ونـهاهم عن املنكر
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ـهذه النتيجـة من خطـبة أبي   َ  إولو لم تكن    ،( إلى الحقالحر بن يزـيد الرـياحي )ريض الل عـنه
 . لكفى )ع(عبد الل 
بن معاویه  لشـكر یزید  )ع(  قرار دهیم؛ امام حسـینرا الگو    )ع(  حسـینمؤمن باید امام  عنوان  ما به

ــیـحت   ــت منكر  ازنهیو  معروف ـبهامرـها را  آن  وـکه لعـنت ـخدا بر او ـباد را نصـ فرمود و نتیـجه، ـبازگشـ
ــااه اموی که همان حر ــد. اگر این، تنها   بن یزید ریاحیفرماندهی از فرماندهان سـ بود، حاصـــل شـ

 باشد، کافی است. )ع( عبداللهحضرت ابینتیجۀ خطبۀ 
 

وعلى أرحامهم من املؤمنني أو من   ،وعلى املؤمنني اَحتياس والحذر ي نصح هذه الفئة الضالة
ــالحهمأي ــحهم ويحاول إصــ ــرر أن ينصــ ــالح املجتمع    ،من منهم الضــ وَ ييأَ املؤمنون من إصــ

وســذســل الل ســبحانه لهم   ،لبةاإلســالمي فهم حزب الل وجنده قد كتب الل لهم الفالح والي
والكلمة اليت ـسبق    ،املـصلح العظيم واملنفذ لـشريعة الل على ا رض )ع(القائد الرباني املهدي  

وَبد أن تشــرق الشــمن بعد هذا اليياب    ،من الل لعباده املرســلني ووعده ســبحانه لهم بالنصــر
ــر  ريرالطويـل والعنـاء امل جر املؤمن الـذي يعمـل  أواعلموا أن    ،نيـةل ال وعال، فـاعملوا ليالل ونهـارال وســ

 ي هذا الوق  عظيم. )ع(لتهيئة ا ساَ لدولة صاحب الزمان 
اوندان مؤمنین یا نـصیحت کنند   پند ورا گمراهان  این    ،ریتدب  با احتیاط وباید  مؤمنین   و باید خویـش

اصـالح جامعۀ  از  ین نبایدمؤمنها را نصـیحت نمایند.  ها در امان هسـتند، آنکسـانی که از آسـیب آن
ــو ــالمی مأیو  ش ــربازانز ها حزیرا آن  ،دناس ــتند و  او  ب خدا و س  ها پیروزی وخداوند برای آن هس

بحان رهبر   ت. خداوند ـس ته اـس ربلندی نوـش ا  میا  ر   )ع( مهدیالهی،  ـس  تکه اـصالح کنند  کند؛ارـس
وعده برای رسـوالنش  خداوند  ای اسـت که  و کلمهاسـت شـریعت بر روی زمین  کنندت  منتشـر بزرگ و

کننده و ها وعدت پیروزی داده بود. از طلوع خورشـید بعدازاین  یبت طوالنی، خسـتهو به آنکرده بود  
ش کنید؛ تالشـی درخور مؤمنی که برای  ، آشـكار و پنهان، تالروز و شـب آور، گریزی نیسـت. مرارت
 کند!در این هنگامۀ عظیم، تالش می )ع( های دولت صاحب الزمانسازی پایهآماده 

 
ــول الل )ـقال:   ،)ع(عن أبي عـبد الل  ـهل بييت وهو مقـتد ـبه أروبى ملن أدرِ ـقائم  :ـقال رســ

قبله، أولئك رفقائي وذوو ودي   ويتولى ا ئمة الهادية من  ،يتولى وليه ويتربأ من عدوه  ،قبل قيامه
 .(1)( كرم خلق الل عليأقال رفاعة: و .كرم أميت علي  أو ،تيومود
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ــی ـکه در د:فرمو )ص( پـیامبر ـخدا)فرمود:   )ع(  عـبدالـلهابی ـــعادت کسـ ــا ـبه سـ  ـقائم  زـمان  خوشـ
ــت قـبل از قـیامش ـبه او  ـکه  درـحالی  ،کـندزـندگی میبـیت من  اـهل ــت ؛  اقـتدا نموده اسـ دار او را دوسـ

؛ برائت بجوید و ائمۀ هدایتگر قبل از او را دوسـت داشـته باشـد،  دوسـت داشـته باشـد و از دشـمن او
ــتی ـبا من و کریم ــتـنداینـها رفیـقان من و مورد رحـمت و دوسـ و : رـفاـعه گـفت . تریِن امتم بر من هسـ

 (1)!(.ترین خلق خدا بر من نیزکریم
 

كم الرجل الواحد  ـسيأتي قوم من بعد  : ـصحابهقال رـسول الل )قال :  ،)ع(وعن الـصادق  
قالوا: يا رسـول الل نحن كنا معك ببدر وأحد وحنني ونزل فينا  ،جر خمسـني منكمأمنهم له 

 .(1)نكم لو تحملوا ملا حملوا لم تصربوا صربهم( إ: فقال ؟القرآن
امتی بعد از   فرمود:  شبه اصحاب )ص(  پیامبر خدا) فرمود:نقل شده است که    )ع(  از امام صادق

، خداای پیامبر  :  دنگفت .کند با پنجاه مرد از شـمابرابری میها  از آنشـما خواهد آمد که اجر یک مرد 
تحمِل ـشما  : فرمود. ـشدناز   قرآن در میان ما   بودیم وهمراه  تو با    حنین  و احد، های بدرما در جن 

 (2)(.صبر ندارید، کنندندارید و بر آنچه آنان صبر میرا  کنندها تحمل میآنچه آن
 

عندنا والل   ) يا أبا محمد إن  : )ع(: قال أبو عبد الل ، قالعن محمد بن عبد الخالق وأبي بصــذ
ــر الل ــرال من ســ والل ـما يحتمـله مـلك مقرب وَ نيب مرســـــل وَ مؤمن   ،وعلـمال من علم الل  ،ســ

ــتعـبد ـبذـلك أـحد غذـنا ،والل ـما كل  الل ذـلك أـحد غذـنا ،امتحن الل قلـبه لأليـمان  ن  إو  .وَ اســ
ــر   ــر  عندنا سـ مرنا بتبلييه  أما   مرنا الل بتبلييه فبلينا عن الل أ ،الل وعلمال من علم الل  ال من سـ

ـــعال وَ ـمال خلقوا من ريـنة  أقواأهالل وَ حـماـلة يحتملوـنه حَت خلق الل ـلذـلك   فلم نـجد ـله موَــ
وصــنعهم بفضــل   ذريته  ال وومن نور خلق الل منه محمد خلق منها محمد وآله وذريته  

ا بتبلييه فقبلوه واحتملوا  مرنأفبلينا عن الل ما   وذريته    ال صنع رحمته اليت صنع منها محمد
وبليهم ذكرـنا فـماـل  قلوبهم إلى معرفتـنا وـحديثـنا   ،(عـنا فقبلوه واحتملوهفبليهم ذـلك ذـلك )
 .نهم خلقوا من هذا ملا كانوا كذلك َ والل ما احتملوهأفلوَ 

!  محّمد اباای  )فرمود:   )ع(  امام ـصادقعبدالله  ابی  که گفت:  بـصیرابیبن عبدالخالق از  از محمد
ملک مقرب و نه نبی مرســـل و نه نه  که هســـت علمی از علم خدا   خدا واســـرار نزد ما ســـّری از  در 

خدا قسم کسی را جز ما مكل  ه  ب.  تاب آن را ندارد  است،برای ایمان آزموده  خدا  مؤمنی که قلبش را  
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ــت حمل آن نكرده و  ه  ب ــّر، بندت خویش ننموده اس ــی  یر از ما را با این س ــّری ؛ وکس از  در نزد ما س
جانب خدا آنچه را که از  ما .  اـست ما داده ه  خدا و علمی از علم خداـست که دـستور تبلیغ آن را باـسرار  

حمل که آن را   یمنیافت حاملیمحل و موضــعی و اهلی و   و  تبلیغ کردیم،  داشــتیمتبلیغش  به  دســتور 
حمد و خاندانش را اش و از نوری که ماز ـسرـشتی که محمد و ذریه،  کند تا زمانی که خداوند برای آن

اش را آراســته و ذریهمحمد گونه که با فضــل و رحمتش آن-ها را آراســت آنو اســت  آفریده از آن  
ــتور . بـیافریـندگروهی را   -نمود ـپایرفتـند و ـها  آن  تبلیغ کردیم و،  تبلیغش داده بودـبه آنـچه را ـخدا دسـ

و مقام ما را (  تحملش نمودند کردند وها قبولش ها تبلیغ شــد و آناز ســوی ما به آن)تحملش کردند 
ها چنین نبود اگر ـسرـشت آن. ما متمایل ـشدگفتار  ها به معرفت و های آند ، یادآور ـشدندبه ایـشان  

 د.آوردننمیو تحمل تاب قسم که نه به خدا  ؛این طور نبودند
 

ـــمأزوا من ذمرـنا أن نبليهم كـما أـفخلـقال الل خلق لجهنم والـنار   إن  : ثم ـقال ـلك  بليـناهم واشــ
ــاحر كـذ  ونفرت قلوبهم ورد فطبع الل على    ،ابوه علينـا ولم يحتملوه وكـذبوا بـه وقـالوا ســـ

ــاهم ذلك ــانهم ببعض الحق فهم ينطقون به وقلوبهم منكره   ،قلوبهم وأنســ ثم أرلق الل لســ
نا بالك  عنهم  مرأو ،ولوَ ذلك ما عبد الل ي أرَه  ،ه وأهل راعتهئليكون ذلك دفعال عن أوليا

ــنب والكتمـان ــنبوا عم    ،ن أمر الل بــالك  عنــهفــاكتموا عم    ،والســ ــنب واســ ن أمر الل بــالســ
 والكتمان عنه.

  .ها را تبلیغ کنیم به ما دسـتور داد آن  ؛خداوند گروهی را برای جهنم و آتش آفرید)سـاس فرمود: 
ا  آن ب تبلیغ نمودیم ولی  را  ـه د و قـل ت شــــدـن اراـح د  از آن ـن ایشــــان نفرت ورزـی ان آن را  و  ـه ه خودـم ـب

هر ها مس های آنخدا بر د   .گوســت ســاحر و دروغ:  گفتندو تكایب کردند    ند وبرگرداندند و تاب نیاورد
به  راآن  که  گااـشت   بازای از حق بر پاره زبانـشان را  ـساس خداوند  ؛  به فراموـشی واداـشت ها را  آنزد و 

ــیـله از اولـیای ـخدا و بـندـگان مطیعش  ه ارـند ولی در د  منكرـند ـتا بـ آو زـبان می ــودین وسـ اگر  ؛ دفع شـ
برداریم و این مطلب را دســت ها  ما دســتور داریم از آن .شــدخدا در زمین پرســتش نمی  ،چنین نبود

و شــما نیز آنچه خدا به کتمانش فرمان داده اســت را پوشــیده بدارید و از کســانی که   پوشــیده بداریم
 (. مخفی نمایید، کردن از او را داده است داشتن و مخفیداوند، فرماِن پوشیده خ
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ــرذـمة قليلون ـفاجـعل محـياـنا محـياهم ومـماتـنا    اللهم إن   :وـقال ،ثم رفع ـيده وبكى هؤَء لشــ
َـكك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدال نإوَ تسـلط عليهم عدوال لك فتفجعنا بهم ف ،مماتهم  ،ي أر

 .(1)وصلى الل على محمد وآله وسلم تسليمال( 
ت خود را بلند نمود  )ع( در این موقع امام   .ند اگروهی اندک اینها    !خدایا) گریه کرد و فرمود: ،دـس

چیره مكن که گرفتار ها  ها را زندگی ما و مرگشـان را مرگ ما قرار ده و دشـمن خود را بر آنزندگی آن
در زمین پرسـتش  ،ها مبتال شـویمخدایا اگر ما به مصـیبت و اندوه آن. ها شـویماندوه و مصـیبت آن

 (1).؛(درود و سالم خداوند، بر محمد و خاندانش؛ نخواهی شد
 
 

   نشر فكر الثورة اإلسالمية:   - ٣ 
 گسنب  فَری نهض  اسالمَ:  - ۳

 
واملؤمنني واملســــتضــــعفني على رواغي    الثورة اإلســــالمية هي ثورة محمد بن عبد الل 

ولن تنتهي هذه الثورة حَت يقول كل من   ،أمثال أبي سـفيان وكسـرى وقيصـر وأعوانهم ،زمانه
ويتحقق العدل اإللهي وين ســط على كل أرجاء محمد رســول الل(،   ، اللله إَ  إَ لى ا رض )ع

 . )ع(يد مهدي هذه ا مة  املعمورة على
مسـتضـعفین علیه    مؤمنین و  و )ص(  بن عبداللههمان نهضـت حضـرت محمد  مینهضـت اسـال

به این نهـضت و َاعوان و انـصارـشان اـست. قیـصر   و ـسفیان، کـسریواب مانند  ـشانطا وتیان زمان خود
 ( را سر بدهنداللهمحمد رسو   ،ال اله اال اللهزمین کلمۀ )مردم روی همۀ  كه  این مگر ،رـسدپایان نمی

 یابد.گسترش میدر تمام نقاط جهان  )ع( این امت دست مهدی ه که ب
 

حيث قال ي الحديث    هي اسـتمرار لثورة الرسـول   )ع(ثورة الحسـني   وَ يشـك مسـلم أن  
 .(2))حسني مين(  :املشهور 

 

 .405ص 1ج أصو  الكافي: -1
 405، ص 1اصو  کافی: ج  -1
 .51ص 1ج ، سنن ابن ماجة:172ص 4ج مسند أحمد: -2
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لمان   طور  اـست، همان  )ص(  نهـضت پیامبر  ۀادام  )ع(  که نهـضت امام حـسینکند  تردید نمیمـس
 (2)(.حسین از من است فرمایند: )که در حدیث مشهور می

 
ــفثورة الحس ــوخروج الحس  ،هي ثورة حزب الل وجنوده على الطاغوت وحزبه )ع(ني  ــ  )ع(ني  ــ

 أهل الجنة.سيد شباب  )ع(ي شخا ولده الحسني  هو خروج الرسول 
ــین ــت اـمام حسـ ــت ح )ع( نهضـ ــت اوب  ز ح  ـطا وت وعلـیه ـیارانش    ب ـخدا وز هـمان نهضـ   ؛سـ

 )ع(  پـسرش حـسینـشخـصیت اما در  )ص(  همان خروج پیامبر خدا  )ع(  همچنین خروج امام حـسین
 باشد.میکه آقای جوانان بهشت است 

 
معه  ن  أي ســاحة املعركة وهو يعلم    ال عســكري  ال ليحقق نصــر )ع(لم يكن خروج الحســني  

وكان   خرج بعهد من جده رســــول الل  )ع(الحســــني   بل إن   ، رجالل أو يزيدون قليالل نيســــبع
وتســىب النســاء وفيهن زينب بن  فارمة   ،ه ســيقتل ويقتل أصــحابه وولده حَت الرَــيعن  أيعلم  

 .بن  رسول الل 
فقو زیرا  زی نظامی در میدان جن  نبود،  با هدف به دســـت آوردن پیرو   )ع(  امام حســـینخروج 

خروج  )ص(  رسـو  خدااز جانب جدش عهدی    سـفارش وا  ب  )ع(  با او بودند. حسـیننفر  چند  وهفتاد
د خوبی  کرد و به ته خواهد ـش گاه بود که کـش یرخوارش نیز به قتل میآ ند و یارانش و حتی فرزند ـش رـس

ــو  خداهمچنین زنانش که بین آن  و ــت نیز به  )ص(  ها زینب دختر فاطمه دختر رسـ ــور داشـ حضـ
 اسارت خواهند رفت.

 
اـستهدف  إحياء الثورة اإلـسالمية املحمدية وحقيقتها اإلصـالحية اليت   )ع(ثورة الحسـني   ن  إ

د نهضــة عســكرية إلقامة إمربارورية عربية باســم ها إلى مجر  كان ا مويون يريدون تحويل
 اإلســالم َ لتقول للناَ جميعال ي كل مكان وزمان إن   )ع(فجاءت نهضــة الحســني    ،اإلســالم

  .قامة إمربارورية عربية أو إسالميةيستهدف إ
گرایانه  با هدف احیای نهضت اسالمی محمدی صورت گرفت و حقیقتی اصالح  )ع(  قیام حسین

ــت؛ اما بنی ــیـله یک  داشـ ــورش نـظامی بودند تا به این وسـ ه خواهان تـبدیل این هدف به یک شـ امیـّ
آمد تا به مردم در هر مكان و زمان،   )ع(  اماراتوری عربی به اسم اسالم برقرار نمایند. نهضت حسین

 م هدِف برپایی اماراتوری عربی را در سر ندارد.اعالم دارد که اسال
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 . الل( له إَ  إ) َ  :هدف اإلسالم هو أن يقول كل من على ا رض ن  إ

 هدف اسالم این است که همۀ مردم روی زمین )ال اله اال الله( بگویند.
 

 .ل اإللهي على ا رضإن  هدف اإلسالم هو إقامة العد
 برپاداشتن عد  الهی در زمین است.هدف اسالم، 

 
ام الذين  من الحك    لتعلن براءة الل ســـبحانه وتعالى ورســـوله   )ع(جاءت ثورة الحســـني 
َـه أوصـياء محمد  أو ،تسـلطوا على هذه ا مة  عشـر   اَثينا ئمة    بعدوا خلفاء الل ي أر

  عن الحكم.
بر حاکمان ظالمی که  از   )ص( رسـولشخداوند سـبحان و  آمد تا برائت    )ع(  نهضـت امام حسـین

ــده این اـمت   ــلو شـ ـــیای محـمد  مسـ ــیـنان ـخدا در زمینش ـکه هـمان اوصـ ، اـماـمان )ص(  و ـجانشـ
 هستند را از حكومت دور کرده بودند، اعالم دارد. )ع(گانهدوازده 

 
ــر من املحر   ن  إ ــل ي كربالء ي العاشـ ــتني للهجرة يؤكد أن  ما حصـ ــنة إحدى وسـ ا مة   م سـ

اة النيب   د وـف ة بـع ة ارـتدت إلى الجـاهلـي ــالمـي ة هو قـتل  عظم مظـاهر ـهذه الرد  أوكـان  ،  اإلســ
سـر الويص الرابع من أوصـياء محمد أو  ،ورفع رأسـه على رمح   ،(بن علي )عليهما السـالماالحسـني  

فكان ما فعلته هذه   ،يد بالحدالل ه إلى الشــام مكب  ( وجر  علي بن الحســني )عليهما الســالم 
لم يكن ما  ، إن ملا فعله بنو إســـرائيل مع أن يائهم  اســـتكماَل   مة مع أوصـــياء ن يها  ا

  أعظم.فعلته هذه ا مة أنكى و
کند که امت تأکید میحاصـل شـد، آنچه در روز دهم محرم سـا  شـصـت ویک هجری در کربال  

امبر ــالمی بـعد از وـفات پـی ــتـند  )ص( اسـ ت برگشـ ــر ـجاهلیـّ ارزترین نمونـ   ترین ومهم  .ـبه عصـ این    ۀـب
 اســیر کردن وصــی چهارم از  باال بردن ســر مبارکش بر نیزه و  و  )ع(  کشــتن امام حســینبازگشــت،  

های زنجیر با دسـت آن هم    ،دن ایشـان به شـامیو کشـان  )ع(  بن الحسـینعلی )ص(  پیامبر  یاوصـیا
ــده   ــد. میشـ ــیـ ـباشـ ــر اوصـ ـکاـمل کنـندت اعـمالی بود ـکه   آوردـند )ص(  پـیامبر  یاآنـچه این اـمت بر سـ

 از آن نباشد!بدتر  تر وننگینبود؛ البته اگر  ه اسرائیل بر سر پیامبر خود آوردبنی
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صبح ما حصل ي كربالء لعنة على ذلك الجيل من ا مة اإلسالمية الذي ارت  أن يقتل  أو
، )ع(، وي نفن الوق  فهو رحمة  جيال هذه ا مة اليت جاءت بعد مقتل الحســني )ع(الحســني 

ــبحانه  حيث بدأ يتعم   ــع خطتها الل سـ ــالمية اليت وَـ ق ي نفوَ الكثذين فكر الثورة اإلسـ
 .من بعده ل محمد آمحمد ووتعالى وينفذها 

ـشدند   )ع(  ماحـصل واقعۀ کربال، لعنت بر آن نـسلی از امت اـسالمی بود که راـضی به قتل حـسین
ان ،در همان زمان  و ل  )ع(  ایـش هادت رحمتی برای نـس ینهایی از این امت بود که بعد از ـش  امام حـس

ورت که فكر انقالب اـسالمی در وجود آمده  ب  )ع( ه دوانید؛ فكری جان؛ به این ـص یاری ریـش های بـس
آن را  )ع(و پس از او، آ  محمد )ص( و متعا  خطوط آن را ترـسیم نمود و محمدکه خداوند ـسبحان

 اجرا نمودند.
 

ــتوـعب ـهذه الحقيـقة ــمع   ؛ونحن اليوم نســ ــوراء حَت تســ  نـها واقع عملي فال ـيأتي يوم ـعاشــ
 اجد فيها املؤمنون.ة ي ا رض يتووالعويل يرتفع على كل بقع الدويَّ 

ــورا   ـکههنـگامی ودر عـمل رد داد زیرا این واقـعه کنیم؛  امروزه ـما این حقیـقت را درک می روز ـعاشـ
 خیزد.برمی ،زمین که مؤمنی وجود داردۀ گریه از هر گوش عزاداری و رسد نوحه ومی فرا
 

والخروج من التيه  بكل يشء ليصبح أوَح عالمات الطريق إلى الل    )ع(لقد َحى الحسني  
ــلم يرفع  ؛اـلذي وقـع  فـيه ـهذه ا ـمة ــع ا ســــاَ القوي واملتني اـلذي يرجع إلـيه كـل مســ وليضــ

ــفثورة الحسـ  ،سـيفه بوجه الطواغي  الذين تسـلطوا على هذه ا مة ليعيدوها إلى الجاهلية ني  ــــ
مؤهل  ة جيلاملحمدية اإلســالمية ا صــلية اســتهدف  إصــالح نفوَ أبناء هذه ا مة وتهيئ )ع(

ــالة اإللهية ــتور   ، جيل رباني يعبد الل وَ يقبل إَ  لحمل الرسـ وباملعصـــوم املعني من   ال بالقرآن دسـ
ــني    ن  إ، ـفال الل أو من ينوب عـنه ـحاكـم ر   الـهدف مـنه بـقد ن  إـف ال عظيـم  ال أمر  )ع(كـان مقـتل الحســ

ة َ  نـ  إتـلك العظمـة   اـمة دوـل ه إَ  إه إـق ادة ابن   ،الل الكربى على ا رض  ـل ة الـعدل اإللهي بقـي دوـل
  دي املنتظر عجل الل فرجه الشري .الحسن عليهما السالم اإلمام امله

های ســیر ترین عالمت تا از واضــ، آنچه را که داشــت در راه خدا قربانی کردهر   )ع(  امام حســین
وی خدا  به رگردانیخارج ـشدن از  وـس ا  محكمی ای که بر این امت ـس د؛ تا پایه و اـس د، باـش واقع ـش

یر خود را برای مواجهه با طا وت مـش لمانی که ـش ده برای هر مـس لو ـش اند تا هایی که بر این امت مـس
نهـضت محمدی اـسالمی اـصیل اـست   )ع(  آن را به دوران جاهلّیت بازگردانند، باـشد. نهـضت حـسین

اســت که توانایی حمل رســالت الهی را ســازی نســلی  که هدف آن اصــالح فرزندان این امت و آماده 
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ــلی رّبانی که خداوند را عبادت  دارند.  ــتور قر   کنند ومینس ــتوری را جز دس  ن قبو  ندارند وآهی  دس
ــومینحاکمی را جز   ــده  از طرف خداوند که    )ع(معصـ ــانی که نایا    وتعیین شـ ــتند ب آنیکسـ ها هسـ

، هدفش نیز به همان اندازه ر عظیم است بسیاای  واقعه  )ع(  اگر کـشته شدن امام حسین  پایرند.نمی
بر روی زمین، دولت عد  الهی به رهبری   (ال اله اال اللهبزرگ )دولت   یپایبرهمان  که  عظیم اســت  

 باشد.می امام مهدی منتظر )ع( الحسنابن
 
 

   : تهيئة القوة للجهاد   - 4
 برای جهاد: قوا  سازی  آماده   – ۴

 
ــلمون ي دينهم وبدإذا تفقـ   ــتوعبوا هدف  وا  له املســ يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر واســ
ــالميـةالثورة اإل ه إَ  إوهو حمـل كلمـة َ    ،ســ هـل ا رض وإقـامـة العـدل اإللهي على  أالل إلى    ـل

فتكون املرحلة الرابعة هي اَستعداد للجهاد    ،أ لجهاد الطواغي صبح لدينا جيل مهي  أ ،ا رض
أصـحاب  ن  إوَ تسـتصـيروها ف  ،السـالح ولو كان سـكني صـيذة أو قطعة حديد  ئةبدنيال وتهي
 .انتصروا بجريد النخل على سيوف مشركي قريش رسول الل 

هدف   ونمایند  منكر ازنهی  معروف وبهو شـــروع به امردر دین خود اندیشـــه کنند  اگر مســـلمانان  
عد  الهی بر  ۀاقام  ه بر تمام اهل زمین والاله اال الل  ۀنهضــت اســالمی را که همان برافراشــتن کلم 

شــود. اســت، آماده میطا وتیان  علیه  جهاد  تدانســلی که آم  ،خوبی بشــناســنده باســت  روی زمین  
 یحتی اگر چاقویاســـت، ســـالح   ۀتهی وبدنی    ســـازی، آماده چهارم آماده ســـازی برای جهادۀ  مرحل

با  )ص(  ناچیز نشــمارید زیرا اصــحاب پیامبر خدا اهمیت واینها را بی  ؛کوچک یا قطعه فلزی باشــد
 های درخت خرما توانستند بر شمشیرهای مشرکین قریش پیروز شوند.برگ

 
ــركم بم  ن  أواعلموا   ــاصــ ون ــه الل معكم وهو مث تكم  ل ــني  ــه إن كنتم مخلصــ الئكت

ما قبيه عندهم وســــينكا على عمع جنود الطاغية الشــــيطان هو الذي يســــتفز  و  ،ســــبحانه
 :زم الجمع ويولون الدبر، قال تعالىلجمعان وسيهينباءى ا

ْخَلْفُتُكْم َوَما كَ ﴿
َ
َ َوَعَدُكْم َوْعَد الَْحقب َوَوَعْدُتُكْم َفأ ْمُر ِإنَّ اَّللَّ

َ
َّا ُقِلَ اْ  ْيَطاُن مَل اَن  َوَقاَل الشَّ

ْن َدَعْوُتُكْم  
َ
ََّ أ ْلَطاٍن ِإ ــُ نَا ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن ســ

َ
ُكْم َما أ ــَ نُْفســ

َ
َتَجْبُتْم ِلي َفال َتلُوُموِني َولُوُموا أ ــْ َفاســ
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امِلِنَي َلُهْم َعذَ 
َرْكُتُموِن ِمْن َقْبُل ِإنَّ الظَّ ــْ شـ

َ
ِرِخيَّ ِإنبي َكَفْرُت ِبَما أ ــْ نُْتْم ِبُمصـ

َ
ِرِخُكْم َوَما أ ــْ اب   ِبُمصـ

ِليم  
َ
 .(1)﴾أ

ــت  ــماس ــتگان کند وپابرجایتان می ،بدانید خداوند با ش ــو فرش ــما  شتوس دهد اگر  یاری میرا  ش
ــین  هب ــتی جزو مخلص ــید  اوراس ــكر   و؛ باش ــت همراه لش ــیطان اس راهنمایی  ها را که آنطغیانگر، ش

ــوـند ویکنـند ـتا ـجاحرـکت می اوـنان نیز ـبه دنـبا  آ کـند ومی ــكر ـبا هم مواـجه شـ ــكر   ی ـکه دو لشـ لشـ
 فرماید:میداوند خپشت به جن  کند.  طغیانگر فرار کرده و

ما به  خدا:  گوید  ـشیطان،  آید  پایان به  کار  چون﴿  ما  به  نیز من  و  حق بود  او  وعدت و  داد وعده   ـش  ـش
لطی ندارم جز و کردم خالف  خود  در وعدت  ولی دادم  وعده  ما هی  تـس  کردم   دعوتتان آن که  من بر ـش

ـــما  فرـیادر  من ـنه ؛کنـید  مالـمت  را  خود، مكنـید  مالـمت  مرا پس  ؛کردـید  اـجاـبت   مرا دعوت نیز و شـ
ما  نه  ،ـشما هـستم بیزارم، زیرا   قرار داده بودید  خدا  ـشریک  ،این از  پیش  مرا  اینكه  از .من  فریادر  ـش

 .(1)؛﴾دردآور است  عاابی کارانستم برای

 
ــبحا، )ع(ت يتهيأ جنود املهدي فبهذه املراحل اليت مر   ــيال  نه وتعالى  جنود الل ســ للجهاد نفســ

ار الســماوات وا رض  ه مع الل ســبحانه جب  ن  أوليســتحضــر كل مؤمن مجاهد ي نفســه    وبدنيال.
  :تهمطاغوت وجنوده مهما كا عددهم وعدفال يخاف وَ يخىش من ال

ِعيفال  ﴿ ََ ْيَطاِن َكاَن    .(2)﴾ِإنَّ َكْيَد الشَّ
  متعا وکه همان ســربازان خداوند ســبحان  )ع( ســربازان مهدیمراحلی که بیان شــد، با اجرای  

عد جسـمانی   ،هسـتند عد نفسـانی و هم از بس باید شـوند. هر مؤمن مجاهد  برای جهاد آماده میهم از بس
ها و انبوهی  ها و زمین اســت و از طا وتدر خودش ببیند که همراه با خدای ســبحان جّبار آســمان

 اه ندهد:سااهیان و امكاناتشان هی  تر  و هراسی به د  ر 
 .(2)؛﴾ضعی  است  ،شیطان مكر ﴿ 

 
الاي    )ع(ج الله ســبحانه وتعالی عن هاه األمة ویرســل لها القائد الرباني المهدي  ســیفّر   وعندئا  

 قدسة إن شاء الله سبحانه وتعالی.یقودها للخروج من التیه ولدخو  األرض الم 

 

 .22 إبراهیم: -1
 22 ابراهیم: -1
 .76 النساء: -2
 76نساء:  -2
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را   )ع( مهدی  ،کند و رهبر رّبانیگشــایش میاین امت  بر  متعا وخداوند ســبحاندر این هنگام،  
شـــاءالله  انشـــوند؛  به ســـرزمین مقد  داخل   وشـــوند  از این ســـرگردانی خارج  کند تا  ارســـا  می

 تعالی.وهسبحان
 

هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موىس بن جعفر بن محمد بن  )ع(واملهدي  
 رسـول اللوفارمة بن  محمد  )ع(، فهو من ولد علي )ع(بي رالب  أعلي بن الحسـني بن علي بن 

.     
ــرت مهدی ــن ،محمد،  )ع( حض ــی  ،فرزند علی ،فرزند محمد  ،فرزند علی  ،فرزند حس  ،فرزند موس

او از فرزندان اسـت.   )ع(طالب بن ابیفرزند علی  ،فرزند حسـین  ،فرزند علی  ،فرزند محمد  ،فرزند جعفر
 ست.پیامبر خدا )ص( دختر حضرت محمد  فاطمه و )ع( علی

 
ومنكره كافر   ،وا حاديث ي ذلك متواترة ،واملسـلمون متفقون على خروجه ي آخر الزمان

 . كما جاء ي الحديث عنه  بما جاء به محمد 
ــلـماـنان همگی بر اینـكه  ــوص  ونظر دارـند اتـفاق  ،کـندمیخروج زـمان  الآخر   دراو مسـ در این خصـ

آمده اســت، منكر او  )ص( طور که در حدیثی از حضــرت محمدو همان وجود داردمتواتری  احادیث  
 کافر شده باشد. )ص( همانند کسی است که به پیامبر

 
ــ قبل شهادة أبيه اإلمام العسكري بخمن سنني ٢55سنة   )ع(وَدته   ه حفيدة قيصر  وأم    ،ه

ــ  ــبها إلى أحد حواري عيىســ وقد رآه الكثذ من املؤمنني ي حياة أبيه ، )ع(ملك الروم يرجع نســ
ه ا ربعة ي زمن الييبة  ل، وبعد توليه منصــــب اإلمامة كان يراه ســــفرا)ع(اإلمام العســــكري  

حيال حَت   )ع(وـسيبقى    ،ثم ـشاء الل أن تقع الييبة الكربى ،ة تزيد عن ـسبعني عامال الصـيرى وملد  
 .كما مل   ظلمال وجورال  ا رض قسطال وعدَل  يمأل

ــ  255در سـا    ومتولد شـد   )ع( پنج سـا  قبل از شـهادت پدرش امام حسـن عسـكری  .ق  .هـــ
از   یرـسد. بـسیار می  )ع(  یحواریون عیسـ یكی از به او  ب  ـسَ که نَ اـست پادـشاه روم نوت دخترِی  مادرش 

ــكرینمؤم ــید فقو   مقامزمانی که به   .او را دیدند  )ع( ین در زمان حیات پدرش امام عسـ امامت رسـ
ســاس ؛ دیدنداو را میطو  کشــید، ســا    ۷۰که بیش از خاص در زمان  یبت صــغری    نایب چهار 

زمین را از تا  زنده باقی بماند تا امروز   )ع(  واقع شـود و ایشـان یبت کبری  خواسـت خدا بر این بود که  
 شده است. ظلم و ستم پراز  کهگونه همان ،داد پر کند عد  و
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. وينزل عيىس )ع(لطول عمره    (قديم ا يامــ )ى فيها بواإلنجيل ويسم  وجاء ذكره ي التوراة  

 .)ع(ه ي زمن قيامه من السماء وزيرال له ومؤيدال لحق   )ع(
ــده  (االـیامـقدیماش )ذکرش ـبه مـیان آـمده و ـبه دلـیل عمر طوالنیانجـیل    در تورات و امـیده شـ ـن

 و تأیید کنندت حق او  )ع(  تا وزیر او  آیداز آـسمان فرود می  )ع(  ایـشاندر زمان قیام   )ع(  عیـسیاـست.  
 باشد. )ع(

 
ة  عشــر رجالل على عد    ةوعدتهم ثالثمائة وثالث ،، يجتمع له أصــحابه فيهاي مكة )ع(قيامه 

 ة منثم يتوافد املؤمنون املخلصــــون إلى مك    ،بدر وأصــــحاب رالوت الذين عربوا معه النهر أهل
ة لقتال  ، وَ يخرج من مك  )ع(وهم أول جيشـه  ،د عشـرة آَفكل بالد املسـلمني حَت يبل  العد

ة واملدينة  الطواغي  حَت يخســــ  الل ا رض ــفياني بني مك  ، وهو جيش يرســــل  بجيش الســ
تطهذ ا رض اإلسـالمية من  ، وبعد هذا الحادث يبدأ حركته ب)ع(للقضـاء على حركة املهدي  

ويحرر ا رض  ،ويقلـ على السـفياني وجنده ا رجاَ ،الطواغي  وعبيدهم املجتمعني حولهم
 ل الناَ ي دين الل أفواجال.املقدسة ويدخ

جن  بدر و یاران طالوت  اصحاب  تعداد    بهنفر   ۳۱۳کند و یارانش که بالغ بر  امام در مكه قیام می
اس از تمام کشــورهای  گردند و ســ باشــند؛ گرد او جمع می، میرودخانه عبور کنندکه توانســتند از  

اینها   رسـد وهزار نفر میها به ده آن  دکه تعداشـوند  روان میمكه   سـویمؤمنین مخلص به  ،اسـالمی
آن که خداوند لشــكر تا  شــود  هســتند. امام برای جن  از مكه خارج نمی  )ع(  نخســتین لشــكر امام

شــود تا ارســا  میاین همان لشــكری اســت که    ودر زمین فرو ببرد مدینه    راه مكه و  ســفیانی را بین
ه  )ع(  مـهدیجلوی حرـکت نهضـــت   دازاین واقـع اک   ،را بگیرد. بـع ام برای ـپ ســـازی زمین حرـکت اـم
المی از طا وتیان و دنوکرانی که اطراف آن اـس ود. آ از میاند  ه ها جمع ـش فیانی وـش  امام به جن  ـس

 .شونددین خدا وارد می درگروه مردم گروه  رود وآزادسازی سرزمین مقد  می ونجس او سربازان 
 

لكن الل    ،وجيو  اليرب  منهــا الــدجــال  ،كثذة  )ع(ولكن اَمتحــانــات ي زمن ظهوره  
ه  ليظهر الدين اإللهي على الدين كل    ؛همئوجنود الل الذين معه على أعدا )ع(ينصر وليه املهدي  

 .(1)كون كما وعد سبحانه وتعالى ي كتابه الكريم القرآن ولو كره املشر

 

وَن ) إلی قوله تعالی: )ع(یشیر  -1 ْشرِکس ِه َوَلْو َکِرَه اْلمس لِّ یِن کس ْظِهَرهس َعَلی الدِّ َدی َوِدیِن اْلَحقِّ ِلیس وَلهس ِباْلهس ْرَسَل َرسس
َ
ِاي أ َو الَّ  .33التوبة:  (هس
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ــرت  ــیارند؛  امتحانات الهی در زمان ظهور حض ــكر   ها دجا  وآنجملۀ از  بس ــت  ر لش ؛ اما ب اس
کند تا دشـمنان پیروز می بر  سـربازانش که همراه او هسـتند را یاری و  و  )ع( مهدی ،خود  خداوند ولّی 

 قرآن در  خداوند کهگونه  همانحتی اگر مـشرکین را خوش نیاید؛   ،پیروز ـشوددین الهی بر تمام ادیان  
 (1)فرموده است. وعده  کریم

 
ويقع    ،واختالف الشــيعة  ،يدأن تمنع الســماء قطرها، وحر شــد )ع(ومن عالمات قرب ظهوره 

وحصار اقتصادي على العراق كما ورد يكاد َ   ،وقتل كثذ منهم ي النج   ،املوت ي الفقهاء
درـهم وَ  ـقـفك  ـلـلـعراق  اـلـحج   أهــلوـمـنع    ،(1)ـيـجىب  ـمن  )اـلـيرب    ،اـلـعراق  اـلروم  ـيـمـنـعوـنـهم  والــذـين 

ــادق   فعنـد ذلـك تمنعون الحج   …)  :العراق  أهـلبعض    مخـاربـال   )ع(اليوم(كمـا روي عن الصـــ
ــلطـان ويظهر فيكم الظلم  تنقا الثمـار وتو ــعـار وجور الســ جـدب البالد وت تلون بيالء ا ســ

  .(2)( …والعدوان مع البالء والوباء والجوع وتظلكم الفنت من اآلفاق 
ــدن  دیکنز  هایاز عالمت  ــانظهور   شـ ــت که  )ع(  ایشـ ــمان باران  آن اسـ  کند؛ش را منع میآسـ

ــدـید،گرـمای همچنین   ــیـعه،   شـ ـــیاری از آنمرگ فقـها ـکه  اختالف بین شـ ـها در نج  ـبه قـتل  بسـ
ــندمی ــادی عراق، همانرس ــرت اقتص ــت حتی ِدرَهمی با عراق  گونه که در روایت ، محاص ها آمده اس
کند، ها را منع میشـوند و کسـی که آنمنع میت خانۀ خدا  ر اهل عراق از زیا  (2)شـود.نمیسـتد  وداد

ــد، همانروم ) رب امروزی( می ــادق هنگامیباشـ که اهل عراق را مخاطب قرار طور که از امام صـ
 وـشود میمحـصوالت کم    ،ـشویدآن هنگام از حج منع می... داده بود، روایت ـشده اـست که فرمود: )

ــک ــرزمینخش ــالی س ها و همچنین به ظلم حاکم مبتال به تورم و گرانی قیمت ،  گیردها را دربرمیس
ها  شود و فتنهو گرسنگی ظاهر می(  )بیماری  ا ظلم و تعدی به همراه بالیا و وباشوید و در بین شم می

 (1)(....افكنندبر شما سایه می
 

 

 هادین  همۀ  بر  را آن تا حق فرسـتاد بر  و دینی با هدایت  را خود  تفرسـتاد که اسـت  کسـی  او)﴿فرماید: خداوند متعا  اشـاره می  به این سـخن )ع(  ایشـان  -1
 33توبه:  .؛﴾(نیاید خوش را مشرکان چندهر،  گرداند پیروز

ك أهل العراق ان ال  فقا : )  ،قا : کنا عند جابر بن عبد الله  ،عن أبي نضـرة -1 بحار    ،424صلعمدة البن البطریق: إلیهم قفیز وال درهم ...( ا یجبییوـش
 .184ص 8، صحی، مسلم: ج91ص 51جاألنوار:  

 .122ص 47ج  ، بحار األنوار:64ص أمالي المفید: -2
(.  ... شـودسـتد نمیوها دادنبن عبدالله بودیم، گفت: )بر اهل عراق زمانی خواهد رسـید که درهمی با آنضـره نقل شـده اسـت که گفت: نزد جابراز ابی  -2

 184، ص 8صحی، مسلم: ج  ؛91ص  ،51االنوار: ج  بحار ؛424البطریق: ص عمده ابن
 122، ص 47االنوار: ج بحار ؛64امالی مفید: ص  -1
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ن تصـــبح الســـنة كالشـــهر  وأ ،وا كل ي املســـاجد ،وزخرفة املســـاجد، وتزيني املصـــاح 
مســجد ف مســلم ي آَوقتل أربعة   ،وا ســبوع كاليوم واليوم كالســاعة  والشــهر كا ســبوع

ام  واختالف حك  ، وهدم حائط مسجد الكوفة،  ام العراقالكوفة ي يوم الجمعة يقتلهم حك  
ا  .العراق فيمــا بينهم وظهور   ،لنــاَ فيهموهــذا اَختالف أول عالمــات ذهــاب ملكهم ورمع 

ــء القمر وينعط  حَت يكـاد يلتقي ررـفاه ــء كـما يلــ والـنداء من    ،الكوكـب امـلذـنب يلــ
ي ا ردن واحتالله  ؛  ، وظهور السـفياني ي الشـامهر رمضـان ي الثالث والعشـرين منهالسـماء ي ـش

، ودخول الـسفياني العراق  يحـصل اختالف ي الـشام على الحكم  وقبله  ،ـسوريا وبعض فلـسطني
وكسوف الشمن    ،خر شهر رمضان لخمن بقني منه، وخسوف القمر ي آوقتله حاكم العراق

  ، وهاتني العالمتني ي شهر واحد.منتص  شهر رمضان ي
. سـا  مانند  شـودگردند و در مسـجد  اا خورده میها آراسـته میقرآن  وشـوند  تزیین میمسـاجد 

. چهار هزار مسلمان روز جمعه گاردمیروز مانند یک ساعت    ته مانند روز وفمانند هفته و هو ماه ماه 
ریزد. بین  شـــوند. دیوار مســـجد کوفه فرو میق کشـــته میبه دســـت حاکمان عرادر مســـجد کوفه  

تین عالمِت   ،این اختالف  و  آیدحاکمان عراق اختالف پیش می ت  نخـس ان اـس از بین رفتن حكومتـش
ــتار  .کنندمردم به این حكومت طمع می  و ــنایهدنبال  تسـ ــت ایدار که روشـ پیدا   ،ش مانند نور ماه اسـ

اند  عبارتدیگر عالمات   .رسـدآن می  الۀکه سـرسـتاره به دنبطوریبه  ،شـودمیخم سـاس   و  شـودمی
فیانی  ظهور   ،ماه رمـضان 23ندای آـسمانی در روز  از:   ام و درـس وریه و اردن و  ـش غا  ـس از بخـشی  اـش

داخل شـدن ، در شـاماختالف بر سـرحكومت  ،قبل از ظهور سـفیانی در شـام  وتوسـو او؛ فلسـطین 
روز مانده به آخر ماه و خورشـیدگرفتگی   ۵گرفتگی در آن، وقوع ماه   سـفیانی به عراق و کشـتن حاکم

 دهند.در نیمۀ رمضان که این دو عالمت در یک ماه رد می
 

ن تمطر السماء أربع وعشرين مطرة ترى آثارها أ، و)ع(الكوفة ي سنة قيامه   وفيضان يمأل
ـــنة قـياـمه  ن تفســــد الثـمار ي وورد أأن يفســــد التمر ي النـخل  و. )ع(وبركـاتـها ي ا رض ي ســ

ــجار  ــماء، وظهور نار ي الحجاز(1)  ا شــ ــماء، وركود  ، وظهور نار ي الســ ، وظهور حمرة ي الســ
ــمن عـند الزوال ــرة،  وخراب بـيداد ـبالحروب والفنت  ،الشــ على    )ع(وظهور ذكره    ،وخراب البصــ

وقتل النفن الزكية ي الكعبة يذبح بني الركن    ،وخروجه ي وتر من الســنني  ،ألســنة الناَ
 .قل منهاأأو  ال ويقوم القائم بعد هذه العالمة بخمسة عشر يوم  ،واملقام

 

 .377ص 2اإلرشاد: ج( لسنة  یداقة، یفسد فیها الثمار والتمر في النخل، فال تشكوا في ذلك )ع(إّن قدام القائم  )قا : ،  )ع(عن أبي عبد الله  -1
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 آثار و بارد ومی  انبار  ۲۴در ـسا  قیام، از آسمان  گیرد. کوفه را می  ،ـسیل  )ع(  ایـشان در ـسا  قیام
آمده اسـت که در بعضـی از روایات   وشـود  میها فاسـد خرما در نخل  شـود،در زمین دیده میبرکاتش  

 آســمان وظاهر شــدن آتش در   آتش در حجاز وظاهر شــدن    (1).شــوندها در درختان فاســد میمیوه 
ظاهر شـدن سـرخی در آسـمان، متوق  شـدن خورشـید هنگام زوا  )ظهر(، خراب شـدن همچنین  

ها، خروج بر ســِر زبان  )ع(  ذکر ایشــانها، خراب شــدن بصــره، ظاهر شــدن  ها و فتنهبغداد با جن 
ته ـشدن نفس زکیه در کعبه بین رکن و مقام؛ و پس از این عالمت  الی فرد، کـش ان در ـس ها، قائم ایـش

 کند.بعد از پانزده روز یا کمتر قیام می
 

ة  وهي الخسـ  بجيش السـفياني ي البيداء بني مك    ،مات للدَلة عليهوبعد قيامه توجد عال
ــوصـــــال  وربـما كـان الـنداء بـعد قـياـمه لـلدَـلة على حقـ    ،وامـلديـنة ي   )ع(املـنادي جربائـيل   ن  أه خصــ
  .السماء

از جمله، به زمین است    )ع(  ایشان  که دا  بر ظهوردهد رد میچند عالمت دیگر   شبعد از قیام
 رندای آـسمانی بعد از ظهوکه  احتما  دارد بـسا  چهو  مكه و مدینه؛    رفتن لـشكر ـسفیانی در بیداء، بین

در آـسمان ل  یجبرئ  ،خـصوص که منادیبهباـشد،  بر حقانیت امام   یداللت  تا واقع ـشود  )ع( قیام امام  و
 باشد.می

 
ه  قليالل   ، ومـا أوتينـا من العلم إَ  أعلموالل    عنهم    هـذا بعض مـا ورد ي الحـديـث ــأـل  نســـ

 الزيادة.سبحانه 
خداوند داناتر   و،  نقل ـشده اـست   )ع(ها برخی از چیزهایی اـست که در احادیث از ائمهت این عالم

 است؛ به ما جز اندکی از علم داده نشده است که از خداوند سبحان تقاضای زیاد شدن آن را داریم!
 

 . ي أرَه ورحمة الل وبركاتهوالسالم على حجة الل
 .و سالم بر حجت خدا بر زمینش و رحمت خدا و برکاتش بر او باد

 
 .بركاتهني واملؤمنات ورحمة الل ووالسالم على املؤمن

 .و سالم بر مردان و زنان مؤمن و رحمت خدا و برکاتش بر ایشان باد
 

 

 377، ص 2(. ارشاد: ج شود و از آن شكایت نكنیدها و خرما بر درختان فاسد میمیوه، )ع( در سا  قیام قائم که فرمود: ) )ع(عبداللهاز ابی -1
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ِديَن ﴿ اـهِ ا َمَع الشـــــَّ اْكُتْ نـَ وَل فـَ ــُ ســ ا الرَّ َ  َواتََّبْعنـَ نَْزلـْ
َ
ا أ ا ِبـمَ ا آَمنَـّ َد ِإْذ   ۞َربَّنـَ ا بَعـْ ا َ ُتِزغْ ُقلُوبَنـَ َربَّنـَ

ابُ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدنَْك  نَْ  الَْوهَّ
َ
 .(1)﴾َرْحَمةل ِإنََّك أ

از  کرده ﴿ ه آنـچه ـن ا، ـب ار ـم ــو ، پیروی نمودیمای پروردـگ ا را در   ؛ای ایـمان آوردیم و از رسـ پس ـم
 .(1).﴾دهندگان بنویسشمار گواهی

های ما را به باطل متمایل مسـاز و رحمت  ای پروردگار ما، پس از آن که ما را هدایت کردی، د ﴿
 .(2).﴾ایرا بر ما ارزانی دار که تو بسیار بخشاینده خود 

 
 بسم الل الرحمن الرحيم

﴿ ِ ِ يِل اَّللَّ َة ُيَقاِتلُوَن ِي سـَ نَّ َلُهُم الَْجنَّ
َ
ْمَواَلُهْم ِبأ

َ
ُهْم َوأ نُْفسـَ

َ
نَبَى ِمَن امْلُْؤِمِننَي أ َ اشـْ  َفَيْقُتلُوَن  ِإنَّ اَّللَّ

ِدِه مِ  ْوَفى ِبَعهـْ
َ
نِْجيـِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أ ْوَراِة َواْ ِ ال ِي التَّ ِه َحقـ  دال َعَليـْ ُروا  َوُيْقَتلُوَن َوعـْ ــِ َتْ شــ ــْ اســ ِ فـَ َن اَّللَّ

َك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم   ِه َوَذلـِ اَيْعُتْم بـِ ِذي بـَ اِئُحوَن   ۞ِبَ ْيِعُكُم الَـّ ــَّ ُدوَن الســـ امـِ ُدوَن الْحـَ ابـِ اِئُبوَن الْعـَ التَـّ
اِفظُ  اُهوَن َعِن امْلُْنَكِر َوالْحـَ امْلَْعُروِف َوالنَـّ ُدوَن اآْلِمُروَن بـِ اجـِ اِكُعوَن الســـــَّ ِر  الرَّ ــب ِ َوبَشــ ُدوِد اَّللَّ وَن ِلحـُ

  .(2)﴾امْلُْؤِمِننيَ 
 

ــدـها و ـما ـخدا از مؤمـنان ـجان﴿ ــت برای آـنان ـباشـ ــان را خرـید ـتا بهشـ در راه ـخدا جـن   . ـهایشـ
ـشند یا کـشته ـشوند،  کنندمی ای که خدا در تورات و انجیل و قرآن داده اـست به حق بر وعده ،  چه بكس

اید فروشـی که کرده وبه این خرید؟  خدا به عهد خود وفا خواهد کردت و چه کسـی بهتر از سـ او تعهد
ابی امـی د ـکه ـک ـــی اشـ ه  ؛بزرگی اســـت   شـــاد ـب انتوـب دـگ دـگان، کنـن ــتـن ان،  پرسـ دـگ ایـن ـــت  ، دارانروزه ،  سـ

ـــجده ،  کنـندـگانرکوع کنـندـگان از منكر و ـحافـظان ـحدود کنـندـگان ـبه معروف و نهیامر،  کنـندـگانسـ
 .(3).﴾و مؤمنان را بشارت ده  خداوند

 

  املذنب املقصـر
 أحمـد

 هـ. ق 14٢٠
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 کار تقصیرکارگناه 
 حمـدا

 (1).ق .هـ ۱۴۲۰
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