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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 
ُ َعَليِهَما اْدُخلُوا َعَلْيِهُم الَْباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفإِ ﴿ نَْعَم اَّللَّ

َ
نَُّكْم  َقاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخاُفوَن أ

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

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

 الل يجزي املتصدقني  إن  
 

 تقدیم
 کریم  به نبی 

 نظیرو پیشوای نظامی بی 
 )ع(  بن عمرانو وصی موسی 

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

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

 .1)هستید
 )ع(  بن نون سّید یوشع به 

 کند؛ آقای من! این مسکین، این بضاعت اندک را به تو تقدیم می
 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 
 پیشگفتار 

 
َِ َ  ﴿ :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 َعنْ  ۞َوَيُقولُوَن َمََت َهَذا الَْوْعُد ِإْن ُكْنُتْم صــَ
ْ
َتأ هُ  ُقْل َلُكْم ِميَعاُد َيْوٍم َ َتســْ

 . (٢)﴾ َساَعةل َوَ َتْسَتْقِدُمونَ 
و ما تو را جز براي همه مردم نفرستتتادیم تا ﴿فرماید: ستتتایش مخصتتوص خداوندی استتت که می

گویید، این  گویند: اگر راستت میدانند * و میبشتارت ده  و ااز عاا[  بترستان ؛ ول  بیشتتر مردم نم 
کنید و نه  میعاد شتتماستتت، نه ستتاعتی از آن تیخیر میرستتد* * ب:و: آن روز که وعده 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     ،وبمن العيوب وأرلعتـه على اليي

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  ﴿بســ ــُ ســ ْذُت َمَع الرَّ ا َلْيَتيِن اتَّخـَ ِه َيُقوُل يـَ َديـْ اِلُم َعَلى يـَ َوَيْوَم َيَعضُّ 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

 

 .30-28ستبی:  -2
 30تا  28سبا:  -1
 .29-27الفرقان:  -3
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ات، ستن  ناپایرت، شتمشتیر برنده مخصتوص توستت ای پروردگار ما که به ما وعدت تخّف    تایشست 
ای را که خود خالص گردانیدی و برای یاری دینت از او راضتتی گشتتتی و با عفمت او را  ات، بنده کوبنده 

گتاهش    داشتتتتی و برهتا بته دور ن:ته  انتختا[ نمودی و از گنتاهتان مصتتتونش داشتتتتی و از عیتب  غیتب آ
آلودگی  از    و  گردانیتدیطتاهرش ای کته بر او منتت نهتادی، از پفیتدی  بته متا شتتتنتاستتتانتدی؛ بنتده  ،نمودی

اش را یتاری خودت قرار دادی و او را بتا بیتان  پتاکش گردانیتدی، اطتاعتت از او را اطتاعتت از خودت و یتاری
به بندگانت شتناستاندی؛ او را در تورات، انجیل و قرآن بیان    )ع(اتو انبیای گاشتته )ص(  اترستو  اّمی

 کتافر کته  روزی﴿داشتتتتی؛ پتاک و منّزهی! فرمودی:   بر حتارنمودی و بنتدگتانتت را از غتافتل شتتتدن از او 
  !من   بر  وای*  راهی برگزیتده بودم ،بته همراه رستتتو   کتاشیا:  ب:ویتد و ب:زد  دنتدان  بته را خود  دستتتتتان

به سراغ     یاد حقاگمراه ساخت بعد از آنکه     حقااو مرا از یادآوري*    فتمگر نمی 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  

ها  در آن  .گارددر وجود مؤمنان میبستتیاری استتت که  از  ی  ناچیز  ، اندکی از فراوان وهااین نوشتتته
پندهایی    ،دارد. در گاشتتهمقدار زیادی از آینده وجود    مقدار ناچیزی از گاشتته، مقدار ناچیزی از حا  و

 تغییرناپایر است. الهی که ت سنّ  ؛ناپایر وجود داردانکار
 

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

پیش از های  ستتّنت   یرو دنباله، جانم در دستتت اوستتت آنکه  قستتم به  )فرماید:  می )ص(  خاتم انبیا
هتای  ستتتنّتت شتتتویتد و هتا جتدا نمیاز راه و روش آن  ؛بتدون هی  انحرافی  قتدم وبتهقتدم؛ خود خواهیتد بود

 .(2)؛(گرددشما جدا نمی نیز ازاسرائیل بنی
 

 

 29تا  27فرقان:  -1
  216ص 7، والهیثم  ف  مجمع الزوائد: ج322ص 3والترماي ف  ستتتننه: ج،  340ص5. ورواه أحمد ف  المستتتند: ج  303ص 1تفستتتیر العیاشتتت : ج -4

 باختالف ف  األلفاظ مع وحدة المضمون.
با مقداری اختالف  216، ص 7؛ هیثمی در مجمع الزوائد: ج  322، ص  3؛ ستنن ترمای: ج 340، ص 5؛ مستند احمد: ج  303، ص 1تفستیر عیاشتی: ج   -2

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

مفتی  همچنین    و  ندنجات یافتآن  از   ووارد شتدند   یسترگرداندر ها داستتان مفتی استت که  این نوشتته
ای به راه نجات  اشتاره   ،هادر این نوشتته در آن قرار دارند؛همچنان   ووارد شتدند   یسترگرداندر که  دی:ر 

 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 

ه  ة على كل متخاذل عن نصرت ـولتكون حج  ،إلى كل مؤمن ومؤمنة يستنصرهم بها )ع(ة  ـا م 
  بعد قيامه.اليوم قبل قيامه وغدال  )ع(

ستتوی  آورم تا فریاد تمام مستتتضتتعفان به، به ن:ارش درمیلغزشپرعمل و من، بندت مستتکین کم
ستوی هر زن  به،  )ع(  یدادگران باشتد؛ تا ندای سترور مستتضتعفین، حجت بر تمام خفق، مهدی این امت ب

اش باشتتد؛ چه  گردانان از یارییرو ها را به این وستتیفه یاری نماید و حجتی بر و مرد مؤمنی باشتتد 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 يهـديينوالحمـد   ــالحني وَ تخزني  ألحقينربي    ،لل اـل الصـــ يوم يبعثون يوم َ    ـب
  من أتى الل بقلب سليم. ينفع مال و َ بنون إَ  

خویش در صتحرای محشتر قرار   هایخواستتارم تا آن را حجتی از حجت عزیز رحیم کریم  از خداوند  
  ومفحق فرما  صتالحین   بهرا  ن  م  !خداوندا .فرموداس هدایتم  ست   ،ستاا  خداوندی که مرا آفرید  دهد.

با قفبی  م:ر کستی که  ،ستودی ندارد  ، هی فرزند وما   روزی که   ؛فکنده مستازاستر شتدن  بران:یختهروز  
 به درگاه خداوند بیاید. فیمس
 

 ...  قلب صاحب الزمان عينربي وتقبل مين هذا العمل القليل وارِض 
 را از من راضی ب:ردان. الزمانباایر و د  صاحب را از من ناچیز  ۀاین تحف ا!خداوند
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َ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 مظفومی ،  یا، ای وارث پیامبران و اوصشای حجت خدا بر زمین!  الزمانصاحب ای  موالی من،  

نزد    ،ای ناچیزبا توشته  ما افتاد وبیت  و اهلبه جان ما که حقش غصتب شتده استت، ای عزیز! مصتیبت  
اجر و ثوا[    گان رادهند بر ما تصتدقی فرما که خداوند صتدقهپیمانه را بر ما تمام کن و پس   ؛شتما 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 .....حبال عواتق  رال 

 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 مذعنةا رواح  ... 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  تاکنندیآنکه در انتظار تو صبور بود هالک شد، ای اح
 پس به پا خیز که تحمفی نمانده است، جز مقدار بسیار اندکی

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

بندهای بردگی بستیار شتد، کی جدا شتده   شتده   ریگنیزمیابد، این نفس  اند، بهبود نمیهمه یکستان
 *گرددیبازمبه آن 

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

 کندی خود حکم 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 سن:ین 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 آسیا[ کردندهای دشمنان، دنده که حسین بر خاک افتاد و اسب 
کردند، رن:ین شتد آن:ه   کنار رودخانه او را با خون ورید ستیرا[  لب تشتنهآ  امیه او را شتهید کردند، 

 شیرخوارش طفب نمود که برای
 ای غیرت 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 کردنلشکر خدا برای 

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

 

 .37ص 1یات من قصیدة مشهورة لشاعر أهل البیت السید حیدر الحف  رحمه الفه، راجع دیوانه: جأب -5
 رجوع نمایید. 37، ص 1. به دیوان او، جفد بیت سید حیدر حفی ابیاتی از قصیدت مشهور شاعر اهل -1
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 جزوعهمات التصبر فی انتظارک أیها المحی الشریعه/ فانهض فما أبقی التحمل غیر أحشاء 
 قد مزقت ثو[ األسی و شکت لواصفها القطیعه/ فالسی  آن به شفاء قفو[ شیعتک الوجیعه

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

 یوم حرمته المنیعته/ من لو بقیمة قدره غالیت ما ساوی رجیعهفیه تحکتتم من أباح ال
 فاشحا شبا غضب له األرواح ماعنة مطیعه/ أن یدعوها خفة لدعوته وان ثقفت سریعه

 واطفب به بدم القتیل بکربالء فی خیر شیعه/ ماذا یهیجک إن صبرت لوقعة الط  الفظیعه
 عفی الثری خیل العدی طحنت ضفوعه أتری تجئ فجیعة بیمض من تفک الفجیعه حیث/ الحسین

 قتفته آ  أمیة ضام إلی جنب الشریعتته/ و رضیعه بدم الورید مخضب فاطفب رضیعه
 غیرة الفه اهتفی بحمیة الدین المنیعتته/ وضبی انتقامک جردی لطفی ذوی البغی التفیعه

 ضیعهودعی جنود الفه عفی هاه األرض الوسیعه/ و استیصفی حتی الرضیع آل  حر[ والر 



 

 
 

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

 .الْدِِن، ربَّ الْعامَلِینِ 
  تکنند تایش مخصتوص خداوند، پروردگار جهانیان استت؛ کستی که مالک ستفطنت، روانحمد و ست 

ستّخر فرمای روز جزا و پروردگار جهانیان  صتب،، حکم  تستاید تبادها، شتکافند تکنندکشتتی )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 
غرند و زمین و ه از تر  و خشتیت او، آستمان و ستاکنانش میستاا  مخصتوص خدایی استت ک.

 زنند.موج می ،ور است در اعماقش غوطه 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  ِزم َلُهم َِحقَِ ُر َعْنُهْم زاِهق، َو الال  خ 
َ
ُم َلهم ماِرق، َو امْلَُتأ  .َمْن َترَ ها، امَْلَُتقد 

کته بر آن  هتای ررف؛ هربتار ختدایتا! بر محمتد و آ  محمتد درود فرستتتت؛ کشتتتتی روان در اقیتانو 
، از دین خارج ها پیش افتدکه از آنکه آن را رها کند غرق شتتود. کستتیستتوار شتتود، ایمنی یابد و هر

 شودمیها، مفحق 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 ا قَ   ۞ُملُوكـال َوآتـَ ُ يـَ َة الَّيِت َكتـََب اَّللَّ ســـــَ دَّ ْرَض امْلُقـَ

َ
ْوِم اْدُخلُوا اْ 

ِ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 َيْخُرُجوا ا فـَ ا َحَتَّ َيْخُرُجوا ِمْنـهَ ْدُخَلـهَ ا َداِخلُوَن    َلْن نـَ ِإنَـّ ا فـَ اُفوَن    ۞ِ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 ِإنَـّ   ۞ُ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

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

َ
َقاَل  ۞َقاَل َربب ِإنبي َ أ

ََ َعَلى الَْقْوِم الَْفاِسِقنيَ  ْرِض َفال َتأْ
َ
ْربَِعنَي َسَنةل َيِتيُهوَن ِي اْ 

َ
َمة  َعَلْيِهْم أ  . (1)﴾ َفِإنََّها ُمَحرَّ

خارج شتدند،   )عفیهما الستالم(  هارون ازآنکه از مصتر به همراه حضترت موستی وپساسترائیل  بنی
ها از حضرت چهل ستا  در صتحرای ستینا گم و سترگردان شدند و این سرگردانی، نتیجۀ سرپیچی آن

طور برای اصتتالح و و فرمان الهی در ورود به ستترزمین مقد  )ففستتطین( بود و همین  )ع(  موستتی
هایی که در اثر ستفطۀ فرعون و حزبش در مصتر، در وجودشتان رستود پیدا شتدنشتان از مفستده خالص

 فرماید:کرده بود. داستان سرگردانی در قرآن کریم ذکر شده است. خداوند متعا  می
 استتت   داشتتته ارزانی  شتتما بر  خدا  که را  نعمتی،  من قوم  ای:  گفت  خود قوم  به  موستتی  کهآن:اه  و﴿

 بته  کته  کرد عنتایتت   چیزهتایی  شتتتمتا بته  و  آورد  پتدیتد پتادشتتتاهتانی و  پیتامبران  شتتتمتا  میتان  از کته کنیتد  یتاد
 مقرر   برایتان خدا  که  مقدستتتی  ستتترزمین  به،  من قوم  * ای  استتتت  نکرده   عنایت   جهانیان از  یکی ه

 آنجا در،  موستتی  ای:  گفتند*   گردیدیبازم  دیده یانز   که  م:ردید باز پس  و  شتتوید  داخل استتت  کرده 
 سترزمین  آن از  آنان  اگر شتوند؛  بیرون  جباران  آنکه آن:اه تا    درنیاییم سترزمین  آن  به  ما .جبارند مردمی
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 عطا  نعمتشتان  خدا و  داشتتند  پیشته  پرهیزگاری  که  آنان از مرد دو*    شتویم  داخل  به آن،  شتوند  بیرون
 بر و شتد  خواهید چون به آن داخل شتوید، پیروز  شتویدکه  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،  نشتینیممی  اینجا ما  .شتد  نخواهیم  داخل شتهر
 جتدایی  نتافرمتان  مردم  این  و  من  میتان  ،هستتتتم  برادرم  و  خویش  نفس  متالتک  تنهتا  من  !من  پروردگتار

  ،بیابان   آن در و  شتتد حرام  برایشتتان  ستتا   چهل مدت  به  ستترزمین  آن  به  ورود:  گفت   خداوند*   بینداز
 .(1)؛﴾مباش بر این قوم فاسق، اندوه:ین 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 -وايش بعض املحيث كانوا يرعون  - من حياة البادية
  استرائیلاولین کستی از بنی  .کردنددر مصتر زندگی می  شتوند،  سترگردان  آنکه از  پیشاسترائیل  بنی

و   اجبارازآنکه بهپس  ؛بود  )عفیهما الستتالم(  یعقو[ پستتر  یوستت  حضتترت  شتتد  ستتاکن  مصتتر  در  که
برادرانش   الما ( شتتتد از پدر وداری )بیت وزیر خزانه ،مصتتتر  ۀفرمان یکی از فراعنبرخالف میفش به

بن  پیامبر خدا حضترت یعقو[ همان  از آن زمان به بعد استرائیل یا    .مکان کنندخواستت تا به مصتر نقل
تی چهارپایان مشتغو  یرع که به چوپانی و  ینشتینصتحرازندگی و فرزندانش،    )ع(  بن ابراهیماستحاق

 .نمودندمکان 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   وربما كان  هذه الدعوة علنال   ،وترِ عبادة ا صنام وتأليه الفرعون

 .د بين إسرائيل ي مصرعد
مردم را به   وستتاکن شتتدند  در مصتتر    )ع(  نوادگان پیامبر خدا حضتترت یعقو[از آن زمان به بعد  

گاهی   ؛ان:اری فرعون دعوت کردند خدا  ها وگردانی از پرستتتش بت یپرستتتی و رو آیین حق  توحید و
 مصتتر در  استترائیلروز بر تعداد بنیروزبهشتتد و  انجام میگاهی پنهانی  و  نی  فصتتورت عبهاین دعوت  

 .شدمی افزوده 
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هاب  هؤَء الظلمة ذام الجور من الفراعنة فخيشــ دعوة إلى الحق تصــطدم بمصــالح حك  وال
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  

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

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

ا ا ا بقي فيهم مؤمن ومـل ــ  كـان  جتمعوا حول ـهذا املنـقذ عـندـما جـاء،  وجنودهم مـل 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

فکر از دستتتت  وحّکام جور ایجاد نمود منافع  هایی با  اصتتتطکاک رفته پرستتتتی رفتهدعوت به حق
در   ،لاسترائیالشتین بنیامبران عظیمیها به دستت پآنحکومت دنیوی  افتادن  شتان و  ستفطنت دادن  

ها و تهدیدها را بر شتتتدیدترین انواع شتتتکنجهها  آن  رو،؛ ازاینها تخم رعب وحشتتتت کاشتتتت د  آن
از شتتان را کشتتتند و فرزندان،  به استتتضتتعاف کشتتیدند، ها را خوار کردندآن ؛استترائیل آغاز کردندبنی

م آئین توحید تعالینمودند که  ستعی  ممکن   ۀبه هر وستیف  .انجام عبادات و شتعائر الهی ممانعت کردند
 اطاعت از فرعون و آئینش و  و کفر به خداوند و  ک شتتر را به  استترائیل  بنی  و مصتتریان ورا از بین ببرند  

اگر باور مجبور ستازند. ها و کشتتار مؤمنان،  ها، عکساز پرستتش مجستمه ،نمودن امر میه آآنچه ب
بر   منتظر خواهتد آمتد و  ۀکته خفیفت  بودنتد کتاشتتتتته  استتترائیتلکته پیتامبران نویتد آن را در د  بنی ،انتظتار

هی  فرد مؤمنی بتاقی   نبود،  استتترائیتلشتتتود، در میتان بنیمی  فرعون و هتامتان و ستتتربتازانش چیره 
نها ها از این منجی تاما متیستتفانه پشتتتیبانی آن کردند؛و هرگز گرد این منجی، اجتماع نمی  ماندنمی

داشتند را  طاغوت  ظفم  ای که از او انتظار نجات از  در حد گردآمدن گروهی مستضع  به دور فرمانده 
ها را بار دی:ر تا آن  ه بودالشتین استت که فرستتاده شتدعظیم  یپیامبر   ،غافل از اینکه این منجی  ؛بود

که در آستتتتانۀ  آن را   میپرستتتتی و تعالتوحید و ی:انه  ینو دنماید  هایشتتتان را تطهیر نفس وکند  تزکیه  
 بار دی:ر ب:ستراند.شدن بود، پوسیده 

 
رـسل موىس 

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

َوَلَقْد  ﴿  :قال تعالى،  )ع(كل من آمن ملوىس   وإيذاء وا واســـتمروا ي غيهمأمثال قارون اســـتكرب
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ْلَطاٍن ُمِبنٍي   ْلَنا ُموىَس ِبيياِتَنا َوـسُ ْرـسَ
َ
اب    ۞أ اِحر  َكذَّ ا   ۞ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقالُوا ـسَ َفَلمَّ

ا َكيْـ  اَءُهْم َومـَ ــَ َتْحُيوا ِنســـ ــْ هُ َواســ ِذيَن آَمُنوا َمعـَ اَء الَـّ بْنـَ
َ
الُوا اْقُتلُوا أ ا قـَ ِدنـَ الَْحقب ِمْن ِعنـْ اَءُهْم بـِ   دُ جـَ

الٍل   ــَ ََّ ِي َــ اِفِريَن ِإ َل    ۞الْكــَ دب ُيبــَ ْن 
َ
أ اُف  خــَ

َ
ِإنبي أ هُ  ْدُع َربــَّ َولْيــَ ْل ُموىَس  ْقتــُ

َ
اَل ِفْرَعْوُن َذُروِني أ َوقــَ

اَد   ْرِض الَْفســَ
َ
ْن ُيْظِهَر ِي اْ 

َ
ْو أ

َ
ٍ  ۞ِديَنُكْم أ  َوَقاَل ُموىَس ِإنبي ُعْذُت ِبَرببي َوَرببُكْم ِمْن ُكلب ُمَتَكربب

 .(1)﴾َ ُيْؤِمُن ِبَيْوِم الِْحَساِب 
اما فرعون و هامان و  ؛روشتتن فرستتتاده شتتد  یهانشتتانهو همراه با آیات    )ع(  حضتترت موستتی

آزار   اذیتت و  وگمراه نمودن    بر  و  دورزیتدنت   تکّبر  قتارون همتاننتد  استتترائیتل،از بنی شستتتربتازان توانمنتد
 آیات  با  را  موستتی ما) ﴿فرماید:میمتعا   ادامه دادند. خداوند    )ع( حضتترت موستتیگان به  آورندایمان

گو دروغ  جادوگری  او  که  گفتند  .قارون و  هامان  و  فرعون  ستتویبه*   فرستتتادیم آشتتکار حجتی  و خود
اند آورده   ایمان او  بهکه    کستانی  پستران:  گفتند،  داشتت   عرضته  هاآن بر  ما جانب   از را حق  چون*  استت 

: گفت   فرعون* نباشتد    تباهی  طریق  در  جز  کافران  ستازیحیفه  و ؛ب:اارید زنده  را  زنانشتان  و بکشتید را
 در ستتازد یا  دگرگون را  دینتان  ترستتممی  بطفبد.  یاری به  را خود  خدای  او  و بکشتتم را  موستتی  :ااریدب

روز  به که  متکبری  هر از  شتتما پروردگار و خود پروردگار  به  من:  گفت   موستتی*   بران:یزد فستتاد  زمین
 .(1)؛﴾برممی پناه ، ندارد باور حسا[

 
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  

 .(٢)﴾َرب ِي َسيَْهِدينِ  َكَّلا إِنا َمِعيَ ﴿ :بقولهإنهم مهاجرون إلى الل  )ع(فنبههم 
اتفتاق  بته  )ع(  حضتتترت موستتتی  .زمین پهنتاور ختدا نبود  درای جز هجرت  چتاره مرحفته،  بعتدازاین 

گروه   اینتوانستتتت  فرعون نمیولی   ؛آغاز کردند  وندخدادر راه را  از مصتتتر  خود  هجرت  استتترائیلبنی
. زمان ها را دنبا  نمودقدرت خود ببیند؛ پس با ستربازانش آن وقبضته  از  خارج   آزاد و را  مستتضتع 

فرعون    لشتکریانیاهیست  قفاو از    بود  بستتهاسترائیل  رود نیل راه بر بنیفرا رستید.  امتحان بزرگ الهی  

 

 .27 - 23غافر:  -1
 27-23غافر: آیه  -1
 .62الشعراء:  -2
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ها را به کستی که آناز یاد برده بودند که  اند و  ترستیدند و پنداشتتند که گرفتار شتده ها  آن ؛نمایان شتد
حضترت ارستا  شتده بود. خداوند ستبحان  که از جانب  پیامبر بزرگواری استت دایت کرده، این مکان ه

 :گفت ﴿نمایند:  ستتتوی خدا هجرت میبهها  آنکه  نمود ها گوشتتتزد  به آنبا این عبارت    )ع(  موستتتی
 .(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 
دریتا    ؛ چراکتهبته دو نیم شتتتددریتا برایش   نتد؛بته دریتا بزرا    شختداونتد بته او وحی فرمود کته عصتتتای

ختداستتتت، مخفص کته تمتام توکفش بر    تهرگز ستتتد راه این بنتدای از بنتدگتان ختداونتد استتتت و  بنتده 
آ[ دریا هرگز ستتد راه حضتترت  .شتتود. آ[ دریا هرگز ستتد راه این موج عظیم ایمان نخواهد شتتدنمی

که استت    یدر خدمت انستاناستت  زمین   زیرا او یک انستان استت و هر آنچه در  ،شتودنمی  )ع(  موستی
 ،دیاما اگر به اطاعت از شتیطان درآ باشتد؛میشتناخت خداوند   معرفت وبرای  مخفوقات   ِن توانمندتری

ها بجوشتد و از ، چشتمههای ستخت بستا از د  ستن چه ؛شتودمیخارا  تر از ستن   تر و ستخت نادان
 درافتند.خشوع تر  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

ها  اما آن  یدند؛د  )ع( ستربازانش از حضترت موستی  ای بود که فرعون ونشتانه این آخرین معجزه و
آ[ با  میان دو کوهِ   ؛ای درن  نکردند تا اندیشته کنندلحظه  بود.تر هایشتان از ستن  هم ستخت د 
 .شدندو هالک و غرق  به حرکت درآمدندهایی سرشار از تکّبر و عناد د 
 

 

 62شعراء:  -1
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مقفرة بعد أن كانوا يعيشـون ي 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  
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   ،النصريوقنوا ب
  وعففیآ[یدر میتان صتتتحرای ب  نجتات یتافتنتد و خود راو  میتان دریتا عبور کردنتد    از  استتترائیتلبنی

 بشتتارت و  )ع( حضتترت موستتی! اما  نیلرود    یزحاصتتفخ تدر در    شتتانبعد از آن زندگی  همآن ؛دیدند
خدا را به نصتترت از جانب   توعدرا بر ایشتتان آورد و ستترزمین مقّد  شتتدن به  وارد برای  فرمان الهی 

شتکافته پس از    هایی که در مصتر مشتاهده کردند ونشتانه  آیات، معجزات وتمام بعد از   .ها نوید دادآن
طاعت ادر   ایذره استرائیل  رفت که بنی، انتظار میلشتکریانش  شتدن آ[ دریا و غرق شتدن فرعون و

ها  اما آنداشتته باشتند؛  کاماًل یقین   ،پیروزیبه وعدت نصترت و    یا سترپیچی نکنند و دید وتر   ،از فرمان
 .نمودندخودداری  ،از ورود به سرزمین مقد  سرپیچی کردند و

 
 ]أهم أسباب الرفض[ 

 ترِن عوامل نافرمانَ[ ]مهم 
 

 : 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  آنبیشتتتر    ؛)ع(  حضتترت موستتیرستتالت   ونبّوت  به  ها  آنضتتع  ایمان    -۱

او نیز ستتترپیچی    فرمتانپتایرفتن   از برخی  حتی  الشتتتین؛پیتامبر عظیم یتکدنتد تتا  کر فرمتانتده ن:تاه می
 کردند.می
 

  .د واملعصية دون اكنباثى بهم إلى التمر  حيث أد   ؛َع  التقوى والخوف من الل -۲
 مهابا شد.بیارتکا[ گناه  تی در تقوی و تر  از خدا که منجر به سرپیچی وسس -۲
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ــوع   -۳ ــع  النفوَ والخوف من الطواغي  والخضــ ــالم لهم وا نن بالظلم َــ ــتســ   ،واَســ

  .وبالتالي ترِ الجهاد ي س يل الل
و ظفم  ها، خو گرفتن به  گران و تستتفیم و خضتتوع در برابر آنضتتع  نفس و تر  از استتتبداد  -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

هایشتان شتد که منجر به رخنه کردن دوستتی دنیا در د آخرت توجه به زندگی دنیوی بیش از    -۴
 نیا همانند بعضی از مسفمانان 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
موىس ـسقط على    ـسمعفلما    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 موستیکه بعضتی از آنطوریبه  ؛هاگیر شتدن خودپستندی در میان آنهمه  –۵
فر ستِ   ،در توراتکه  گونه  همانند؛ رفتنمی  شتانزیر بار فرماندهی  و نددیدمی  )عفیهما الستالم(  هارون
پسران  َابیرام و داتان و الوي بنبن قهاتِیصهار بن قورح و: )اصحاح شانزدهم آمده است   اعداد،
ْون و الَیا[  از نفر پنجاه ودویستتت  یعن  استترائیل،بنی از بعضتت  با2رؤبین پستتران فاِلت  بناس

در  و 3  برخاستتند موست  حضتور به بودند، معروف مردان و شتورا برگزیدگان که جماعت  ستروران
 زیرا نمایید،م  تجاوز خود حد از گفتند: شتتما ایشتتان به شتتده، جمع هارون و موستت  مقابل
 را خویشتتن چرا استت؛ پس ایشتان در میان  خداوند و  اندمقد  ایشتان از یکهر  جماعت، تمام 

فتاد روي به شتنید، را این موست  چون و 4  دانید*برتر می خداوند جماعت  از  موست  و 12 ...دراس
 بود که این کم آیا 13  !آییمگفتند: ما نم  ایشتان بخواند. را الیا[ پستران ابیرام و داتان تا فرستتاد
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 و ستازي هالک  صتحرا در را ما تا آوردي عستل در آن جاری بود بیرون و که شتیر زمین  از را ما
 (....سازي*  حکمران ما بر را خود خواه حا  م 

 
 .وجاء ي القرآن قريب من هذا املعىن

 .متنی نزدیک به این معنی آمده است، در قرآن

 
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 القوماء واملنبفون هم ا غني على ا ن ياء وا وصياء  تكربال 

ْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ ﴿
ُ
ََّ َقاَل ُمنْبَُفوَها ِإنَّا ِبَما أ ْرَسْلَنا ِي َقْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر ِإ

َ
  .(1)﴾ َوَما أ

به   ها را هالک واخالقی استت که بستیاری از انستانآفتی    تکّبر،  شتوم که حب نفس ومی یادآور
آدم از طریق اش را برای گمراه نمودن بنیو چه بستتیار، شتتیطان وعده  دهدجهنم ستتوق میهاویۀ  

تتیییتد   گردانی مردم از اطتاعتت وعتامتل اصتتتفی رویموارد، تکّبر، در بستتتیتاری  ستتتازد! تکّبر عمفی می
،  ان ثروتمندورزند،  تکّبر می  )ع(بیشتتتر کستتانی که نستتبت به پیامبران و اوصتتیا   استتت.  )ع(  پیامبران

 جز ،  نفرستتادیم  ایقریه  به  ایدهنده بیم  هی ﴿ :فرمایدمتعا  میخداوند    .نداقومبزرگان  و   انانمندتو 
»ایمان   کافریم ،ایدفرستتتتاده شتتتده   به آن شتتتما  آنچه  به  ما:  گارانشتتتان گفتندخوش  توان:ران  آنکه

 .(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  *ال َعِظيمال َوآَتيَْناُهْم ُمْلك   .(٢)﴾َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكَفى ِبَجَهنَّ
گزیتده  ر ب  یتارهبری کته از طرف ختدا برای امور دین و دنو از هر    )ع(اوصتتتیتا  و    انخود را از پیتامبر 

متعتا   ورزنتد. ختداونتد  میرشتتتک    استتتت،  هتا عطتا فرموده بته آنچته ختدا بته آن  و بیننتدمیبرتر شتتتود،  
 

 .34ستبی:  -1
 34سبی:  -1
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استتت حستتد   داشتتته  ارزانی  آنان به  خویش  فضتتل  از خدا  که  نعمتی  خاطر  به  مردم  بر  یا﴿فرماید: می
 هتا ارزانیبته آن  بزرگ ییفرمتانروا و  دادیم  حکمتت  و  کتتا[  ابراهیم، ختانتدان بته متا  کتهیدرحتال*  ورزنتدمی

  ایشتان،  افروخته  آتش  آن،  دوزد  ؛گردانیدند روی  آن از  بعضتی و آوردند  ایمان  به آن  بعضتی* داشتتیم  
 .(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 شتتدند  )ع( که همراه حضتترت موستتیاستترائیل  های بنیبریم، د پی میگاشتتت  از آنچه  

کیفری بود که خداوند برای ستترپیچی از   که  ،ستترگردانی و های اخالقی بستتیاری پیدا کردانحطاط
بازگشت به اصل   هایشان وزی د ساپاک جهت  ،  ایشان را به آن گرفتار کرد  ،ورود به سرزمین مقد 

 ناپایر بود.بهبودی، ضروری و اجتنا[ 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  ،ويربطهم بأهلهاهم لها  يشــــد  
ــع  والخوف ــهم الضــ . ولعــل للمعجزات اليت   ومحبني للحريــةفنببوا أحرارال   ،وييرَ ي نفوســ

. فنشــــأ ي التيه جيل إيمانية عاليةي تربيتهم تربية روحية و  ال كبذ ال ثرأكانوا يرونها ي التيه  
ومؤهل لقتال الظلمة والجهاد ي   ،مل الرســــالة اإللهية ونشــــرهامؤمن قوي وشــــجاع مؤهل لح
 .سةس يل الل ودخول ا رض املقد  

 که با حضترت موستیکستانی  نوادگان    نستل جدیدی از فرزندان و  ،در این چهل ستا  سترگردانی
یا از دن یوبرق مکانی برای استتقرار و یا زرق ها هی  جا وآن ؛در صتحرا پرورش یافت  ،خارج شتدند  )ع(

مورد آزار واقع نشتدند تا نیز  هی  ستتم:ری  ۀتحت ستفط  دی:ر،  از ستوی  .نداشتتند  ،که به آن د  ببندند
ها در کما  آزادی آنکاشتتته شتتود. هایشتتان  بار رعب و وحشتتت در د و اذیت شتتدید قرار گیرند و  

در  ینقش مؤثر دیدند  . شتاید معجزاتی که در دوران سترگردانی  آزادی شتدند  دوستتدارند و پرورش یافت
 ،نستفی مؤمن، نیرومند  ،. در دوران سترگردانیاستت شتان داشتته  و ایمان عالی  تربیت روحی و اعتقاد

 

 55-54نساء:  -1



 24                                                                                                                                                             الطریق إلی الفهالتیه أو  

 

 

 آماده برای نبرد با ستتم:ران وو  گستترش آن    کشتیدن رستالت الهی ودوشبه    ایبر  شتایستته  و  دلیر
 پرورش یافت. ،سرزمین مقد و ورود به  جهاد در راه خدا

 
وإرسـال نيب عظيم من أولي العزم لهم وهو موىس   باآلباءاَهتمام الرباني    سـ بومن 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  فيـما بـعد ا بـناء وا حـفاد ـلدخول ا رض املـقد    ()عالســ

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

کشتیدن رستالت ها فاستق بودند و صتالحیت به دوشکه بیشتتر آنینا  رغمیعف  )ع(  حضترت موستی
، هم:ی در این  خارج شتدند  )ع(  همراه حضترت موستیشتود. کستانی که  الهی را نداشتتند، آشتکار می

تا   ها باقی نماندکستی از بین آن  )عفیهما الستالم( کالب و یوشتعجز  و سترگردانی مردند و از بین رفتند 
پیروزی بر استتتبداد    ستترزمین مقد  وبرای ورود به  ها را و نوادگان آنفرزندان    )ع(  حضتترت یوشتتع

 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    أن  والطاغوت بعد
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    ،الرســــاـلة اإللهـيةوـتأهيلهم لحـمل   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 املتكربين ــتخدام القوة    ،فرعون فســ وعند ما لم يكن بد من اســ

 ، قال تعالى:نآما جاء ي القرقتل أحد هؤَء الظلمة ك

 

وَك ِبآَیاِت  َواَل َتِنَیا ِف  ِذْکِري ۞اْذَهَبا ِإَلی ِفْرعَ  )ع(یشیر  -1 خس
َ
نَت َوأ

َ
َك ِلَنْفِس  ۞اْذَهْب أ هس َطَغی( طه: إلی قوله تعالی: )َواْصَطَنْعتس  .43 -14ْوَن ِإنَّ
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ذَ ﴿ ِه َوهـَ يَعتـِ ــِ َذا ِمْن شــ ا َرُجَلنْيِ َيْقَتِتالِن هـَ َد ِفيـهَ ا َفَوجـَ ْهِلـهَ
َ
ٍة ِمْن أ َة َعَلى ِحنِي َغْفلـَ َِدينـَ َل املـْ ا  َوَدخـَ

ِه َفَوَكَزُه ُموىَس  يَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوب َتَياَثهُ الَِّذي ِمْن شـِ ِه َفاسـْ َفَقَضـَ َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن  ِمْن َعُدوب

ْيَطاِن ِإنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبني    . (1)﴾ َعَمِل الشَّ
اصتالح اصتفی آن،  هدف   ؛بودنیز  تحولی اصتالحی عالوه بر کیفر،    ،استرائیلپیامد سترگردانی بنی

بود، طاغوت   ستتردمداران زور وعدم اطاعت از    فستتاد وو   ظفم  از روی:ردانی  بر  ،استترائیلبنیو تربیت  
هی  نهضتتی برای تغییر وضتع بِد موجود   ها شتدند وهای آنازآنکه تستفیم محض خواستتهپسآن هم  

در چنین مکانی  ؛افتاده بودنش اثر بزرگی داردعفت دوره . محل ستترگردانی بایجاد نکردنددر مصتتر 
گونه  همان  وندذکر خدا  .جویدن میتحصتتّ به والیتش    کند وبر او توکل می  برد،پناه می  انستتان به خدا

 هببرای  ها  آنو آماده کردن  استرائیل  اثر بزرگی در اصتالح بنیبود،    مؤثر  )ع(  برای حضترت موستیکه  
یاری دینش خودش و  او را برای  ی که خداوند  رباناین وجودی   داشتتت؛  الهی ت دوش کشتتیدن رستتال

، یکه و تنها وارد کاد فرعون شتد  کهیهن:ام  (1) استت؛خبر داده در قرآن  که  گونه  همان  ،انتخا[ کرد
زمتانی کته هنوز از  .ستتتتمتدیتدگتان را یتاری نمود و رو در روی متکّبران ایستتتتتاد  در راه ختدا جهتاد کرد،

: ایدفرممیمورد  خداوند در قرآن در این    .یکی از ستم:ران را به هالکت رسانید  ،قدرت برخوردار نبود
 آن  و  پیروانش یکی از  ،کنندمی  نزاع  هم  با  که را دید  َتن  دو .شتتد  خل شتتهردا ،شتتهر مردم از  خبریب﴿

 یتاری او از بود دشتتتمنتانش از کته دی:ر آن ضتتتد بود بر  پیروانش ازکته  آنبود.  دشتتتمنتانش دی:ری از
 دشمنی  آشکارا  او به  ،بود  شیطان  عمفی  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.

عمفی استتت که به خاطر  ،منظور  بستتاچه؛   ؛﴾بود  شتتیطان  عمفی  این﴿که    )ع(  ستتخن ویاما این  
باشتتد؛ این شتتخص، عمفی شتتیطانی شتتخص مقتو   خود  قتل انجام گرفت و شتتاید منظورش   ،آن

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

 

  .15القصص:  -1
به ستوی  *  تو و برادرت آیات مرا ببرید و در رستالت من ستستتی مکنید*    تو را برای خودم برگزیدم)﴿نماید: به فرمایش خداوند متعا  اشتاره می)ع( ایشتان  -1

 (.43تا  41؛. )طه: ﴾(فرعون بروید که او طغیان کرده است
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ــر ـخائـفال   )ع(وخرج موىس   مـعاـهدال الل   رحـمة 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

وبقي عنده عشـر سـنني  والزواج بإحدى بناته   )ع(وهو شـعيب  ،الل فرزقه الل اللحاق بنيب عظيم
 .صطناع الل لهاولعل هذا من  ،يرعى الينم

،  که بر دینش ن:ران استت یدرحالشتود،  مصتر خارج میاز   )ع(  حضترت موستی  ،اتفاق  ینا از  پس
با آنچه خداوند از نیرو و ایمان و هدایت به او با خدا عهد بستته بود که  و خداوند دارد  رحمت چشتم به  

ستتوی بهپس    نباشتتد؛  :ریاری اشیحتی با ستتکوت بر ستتتم:ر را بدادگری  هرگز هی  استتتداده بود،  
که راضتتی و قانع به قستتمت الهی، دنیای مادی پستتت و فرومایه و پر یدرحالخداوند هجرت فرمود، 

ی کته در کتاد فرعون وجود داشتتتت را ترک نمود؛ ختداونتد، پیوستتتتن بته پیتامبری بزرگ یعنی  وبرق زرق
یکی از دخترانش و ده ستا  باقی ماندن در کنار این پیامبر به همراه و ازدواج با    )ع(  حضترت شتعیب 

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

ليخرجهم من الظلمات إلى   ؛ثم شــــاء الل أن يعيده إلى قومه ي مصــــر بعد هذه الييبة عنهم
ــالحال ربانيال مؤهالل لى الحرية فأخرج منهم جيالل  ية إالنور 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    ؛َاملتمردين على أمر الل لوَ رحمة الل وفضـله عليهم ولوَ هذا الكيان املقد  

 .اصطنعه الل وزكاه
ها  تا آن ستوی قومش در مصتر بازگرداند  را پس از غیبتش، به  )ع(  خداوند اراده فرمود تا اوستاس  

ها نستتفی از آنطور که اشتتاره شتتد، ؛ و همانون ستتازدم از بردگی به آزادی رهن  را از تاریکی به نور و
فضتل خدا نبود  اگر رحمت و رمود.، تربیت ف الهی ت دوش کشتیدن رستاله  بو شتایستتۀ  خداجو  ،  صتال،

کته ختداونتد او را برگزیتد و تزکیته نمود، نبود، این گروِه   )ع(  اگر این وجود مقتد  یعنی موستتتی  و
فرزنتدان آزاده کته در برابر ختداونتد فروتن بودنتد از آن پتدرانی کته بر فرمتان الهی ستتترکش بودنتد، ختارج 

 شدند.نمی
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 ي ا مة اإلسالمية   التيه 
 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  لمة َ إاإلنـسانية بأن تصـل لها ك  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   إحراق بي  فارمة الزهراء   ــلبه وهي بن  رســ ــن  ،الوحيدة من صــ وهي والحســ

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

لُُكْم َعَليْ ﴿
َ
ْسأ

َ
ةَ ِي الُْقْربَىُقْل َ أ ََّ امْلََودَّ ْجرال ِإ

َ
 .(1)﴾ ِه أ

کته  امتت استتتالم راه را گم کردنتد؛ از هن:تامی  )ص(  بن عبتدالفتهپس از رحفتت پیتامبر ختدا محمتد
نمودند و بیشتتتر   )ص( ابوبکر و گروهی از منافقین اقدام به تستتفو و غصتتب جانشتتینی رستتو  خدا

، )ع(  طالب بن ابیو برگزیدت خداوند یعنی حضرت عفی )ص(  صتحابه از یاری وصتی و جانشتین پیامبر
در آخرین حج -ونتد، در غتدیر خمبته امر ختدا  )ص(شتتتتانته ختالی کردنتد. کستتتی کته رستتتو  ختدا  

ای برای بعد از فرستتادت پروردگار جهانیان منصتو[ او را امیری برای مؤمنین و خفیفه  -الوداع()حجة
و حق انستانیت برای رستیدن پیام )ال اله اال الفه محمد   )ع(  تنها حق مستّفم امام عفیها نهنمود. آن
بن خطتا[ و بفکته گستتتتتاخی را از این هم فراتر بردنتد تتا آنجتا کته عمر  ،جتا نیتاوردنتدالفته( را بتهرستتتو 

ختت پیتامبر استتتالم  گروهی از منتافقین اقتدام بته آتش زدن ختانتۀ حضتتترت فتاطمتۀ زهرا    آن ی:تانته دس
را   )ع(که خداوند، دوستتی با او و همچنین با امام حستن و حستین و امام عفینمودند؛ درحالی )ص(

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

 

 

 .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(
از منز  بته جهتت بیعتت اجبتاری بتا ابوبکر   )ع( چون تالش عمر برای ختارج کردن حضتتترت عفی

هفویش را شتکستتند، جنینش را ستاقو نمودند هجوم بردند، پ  جایی نرستید، به خانۀ حضترت زهرا  به
اش فرموده باره در  )ص(  که او شخصیتی است که پیامبر اسالماش فرو رفت؛ درحالیو میخ در سینه

خشتتم:ین ، خداوند با رضتتایتش راضتتی و با خشتتمش. مادر پدرش و پارت تن من استتت   او)استتت:  
 .(1)؛(آخرینشاناز اولین تا ، 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)سنة بين إسرائيل( النعل بالنعل والقذة بالقذة حَت َ تخطئون رريقهم وَ يخطئكم
استترائیل شتتروع به حرکت نمودند، قدم در گام در همان مستتیر بنیبهکه گاممستتفمانان بعدازاین

قستم به آنکه جانم در دستت )فرمود:   )ص( مستیر سترگردانی یا همان مستیر یهود نهادند. رستو  خدا
از راه و  ؛هتای پیش از خود خواهیتد بودروی ستتتنتت قتدم و بتدون هی  انحرافی دنبتالتهبتهقتدم، اوستتتت 
 .(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

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

 5، سنن الترماي: ج141ص 7، صحی، مسفم: ج210ص 4، صحی، البخاري: ج5ص 4،مسند أحمد: ج520ص 5راجع: أسد الغابة البن األثیر: ج  -1
،  43، ذخائر العقبی: ص1895ص 4، االستتیعا[ البن عبد البر: ج210ص 10، الستنن الکبری لفبیهق : ج87، فضتائل الصتحابة لفنستائ : ص360ص

عفیها ، وغیرها من المصتتادر عند الفریقین الت  جاءت فیها ذکر فضتتائل الصتتدیقة فاطمة الزهراء 102ص 8، اإلصتتابة: ج134ص 42تاریخ دمشتتق: ج
 السالم.

؛ ستنن 141، ص 7؛ صتحی، مستفم: ج  210، ص  4؛ صتحی، بخاری: ج  5، ص  4؛ مستند احمد: ج  520، ص  5رجوع کنید به: استد الغابة ابن اثیر: ج    -1
؛ ذخائر العقبی:  1895البر: ج ، ص  ؛ استتیعا[ ابن عبد210، ص 10؛ ستنن کبری بیهقی: ج 87ائل الصتحابه نستائی: ص ؛ فضت 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  ،42؛ تاریخ دمشق: ج 43ص 
  216ص 7، والهیثم  ف  مجمع الزوائد: ج322ص 3، والترماي ف  ستتننه: ج340ص 5. ورواه أحمد ف  المستتند: ج303ص 1تفستتیر العیاشتت : ج -2

 باختالف ف  االلفاظ مع وحدة المضمون.
با مقداری  216، ص 7؛ هیثمی در مجمع الزوائد: ج 322، ص  3؛ ستتنن ترمای: ج 340، ص5؛ مستتند احمد: ج 303، ص  1تفستتیر عیاشتتی: ج   -2

 ف در الفاظ و مضمون یکسان.اختال
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ــلوا اد ومســ د املـلكبن 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

فكم من مدينة هتك    ،ت بها هذه ا مةرحلة رهيبة مر    إلى...إلى....املتوكل على الشـيطان  
ــول الل  ئعراض نســـــاأـتل خـيارـها واعـتدي على  متـها وقُ حر 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 شتد و با امام و پیشتوای خود از زمانی که این امت بهرت خود را از دستت داد، با دشتمنش هم

د ستوی سترگردانی و خستران رهستاار شت رفته بهدشتمنی کرد و پروردگار خود را خشتم:ین ستاخت، رفته
بن  تا امروز که در د  بیابان جای گرفته استتت. گاری از معاویه و زیاد تا به یزید و ابن زیاد و از مستتفم

خوار و منصتور دوانقی و هادی  عبا  خونالمفک و فرزندانش و از حّجاج تا بنیعقبه تا مروان و عبد
شتتیطان و غیره و غیره. چه   د گمراه و تا امین و میمون و غیر میمون و تا به متوکل بریو مهدی و رشتت 

ستفر هولناکی استت که امت استالم پشتت ستر نهاد! در این فاصتفه، چه بستیار شتهرهایی که هتک  
حرمت شتدند و عزیزانی که به قتل رستیدند و چه بستیار زنانی که عفت و نجابتشتان پایما  شتد! در 

ر امان نبود )یزید و کعبۀ مکرمه از دستتتت این متجاوزان د )ص(  این میان، حتی شتتتهر رستتتو  خدا
ها هزار مستفمان را به مدینه فرستتاد و بیش از ده   -خوارکار خوناین جنایت -بن عقبه  مفعون، مستفم

ها هفتصتتد صتتحابی بود. بیش از هزار دوشتتیزه را مورد تجاوز قرار را از دم تیغ گاراند که در میان آن
ستوی مکه حرکت کرد که در بۀ شتری  بهقصتد کعازآن بههمه جنایت بستنده نکرد؛ پسداد؛ اما به این

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

 

هجریة، حیث أباح یزید مدینة رستتو  الفه ثالثة أیام وحصتتل فیها من   64ذي الحجة من ستتنة   28إلی واقعة الحّرة الدامیة الت  حصتتفت ف   )ع(یشتتیر   -1
أیضتتًا إلی ما  )ع(ت الواقعة. کما ویشتتیر القتل واالعتداء عفی األعراض مما یعجز الفستتان عن ذکر تفاصتتیفه، ومن أحب االطالع فعفیه بالکتب الت  فصتتف

 ربیع األو  من نفس العام ، حیث حاصر جیش یزید بیت الفه الحرام واحرقوا البیت والمسجد. 3حصل ف  
مباح را   )ص(فرماید. یزید به مدت سته روز شتهر رستو  خداهجری رد داد، اشتاره می 64ذی حجه ستا   28به واقعۀ )حّرت دامیه( که در  )ع(ایشتان    -1

هایی که توانند به کتا[اعالم کرد و آنچه از قتل و تجاوز روی داد، زبان از ذکر تفاصتیل آن قاصتر استت. کستانی که خواهان اطالعات بیشتتری هستتند می
ربیع االو  همان ستا  رستید که  3فرماید این واقعه ادامه یافت تا به اشتاره می )ع(طور که ایشتان اند، مراجعه نمایند. همانتفصتیل این واقعه را بیان کرده

 الحرام را محاصره نمودند و مسجد و خانۀ کعبه را به آتش کشیدند.الفهسربازان یزید، بیت



 31 سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

ــجون واـلدـهالك املظلـمة اليت َ  ب ا حرار وقُ ذ  وكم عُـ  ــ منهم ي الســ ـتل ا برار وكم قَضــ
 ،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 رستیدند و چه بستیاری از آنان  مردانی که شتکنجه شتدند و نیک  چه بستیار آزاد

زش مشتخص نبود، روزگار گارانیدند. آنچه های تن  و تاریک که شتب و رو ها و ستردا[که در زندان
کنده استت از رعب و وحشتت و داستتان فستق و فجور امّیه و بنیبنی عبا  بر ستر مستفمانان 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(
کرد، های طال به تن میلمفک که جامهابن عبدبن یزیدها یعنی ولیدمستتعودی دربارت یکی از آن

خواند. چون ولید از خوشتتی د: )در مجفستتی، پستتر عایشتته با صتتدای خوش برایش آواز مییگومی
دهم که یک سترمستت شتد و به وجد آمد به او گفت: احستنت! ای مرد، تو را به عبد شتمس قستم می

ه ق  ستتتم، تکرار کن. او نیز تکرار کرد... بتار دی:ر برایم بخوان؛ و چون تکرار کرد گفتت: تو را بته امیتّ
خوان گفت: دراز بکش؛ و هی  عضتوی بر بدنش نماند که بر او بوسته نزده باشتد تا ستاس ولید به ترانه

رستید به عورتش که آن مرد آن را میان دو رانش مخفی کرد؛ لیکن ولید به او گفت: نه به خدا قستم 
تا اینکه بر آن بوسته زد و به او هزار دینار بخشتید و بر  قدر اصترار کردم:ر آنکه بر آن بوسته بزنم؛ و آن

قاطری ستوار کرد و گفت: از روی فرش من رد شتو؛ و او چنین کرد. ولید در میان باغ حوضتی ستاخت 
نوشتید تا عقفش را از دستت قدر میکرد و آنها شتنا میو آن را پر از شترا[ نمود و در آن، با فاحشته

ستتتوی دخترش رفتت و گفتت: کستتتی کته از مردم بترستتتد، بتا انتدوه مرده داد تتا جتایی کته روزی بتهمی
 (1) .است(

 

 .346ص 1انظر الکنی واأللقا[: ج -1
 346، ص 1کنی و القا[: ج  -1
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وقال الســـيد املرتَضـــ 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:  الفه مرزبانی از احمدستتید مرتضتتی در امالی گفته استتت: ابوعبید
پیروزی خواستند و هر جبار ﴿دین( بود. روزی قرآن را باز کرد و این آیه را دید:  زندیق )بی  بن ولید،یزید

پتاره کرد مصتتتح  )قرآن( را هتدف قرار داد و بته آن تیر زد تتا آن را پتاره .  (2)؛﴾توزی نتاامیتد شتتتدکینته
 گفت:که این اشعار را میدرحالی

 دهی/ پس من همان گردنکش منحرفم آیا هر گردنکش منحرفی را وعده می
 (1).(پاره کردپیش پروردگارت شدی/ ب:و 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

هاستت.  ای از اعما  نن:ین آنآور استت و آنچه ذکر شتد، تنها گوشتهذکر این وقایع بستیار تیست 
هتای نن:ین این  هتا بته دورترین نقتاط، در صتتتتدر برنتامتهو رانتدن آن  )ص(  کشتتتتن فرزنتدان پیتامبر
ی ایران،  در کشتورها )ص(  که امروزه شتاهد پراکندگی فرزندان پیامبرطوریستتم:ران بوده استت؛ به

هستتیم. این خود  )ص( های دور از سترزمین جدشتان پیامبر استالمافغانستتان، هندوستتان و سترزمین

 

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

 أتوعتد کل جتبار عتنتید/ فها أنتا جتبار عتنتیتد
 إذا ما جئت ربک یتوم حشتر/ فقل یا ربتی خرقنتی الولید
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ها با اسالم است؛ همچنین دلیل  ها از دین و دشمنی آندلیفی کافی و محکم بر انحراف و خروج آن
 باشد.می )ص( ها به پیامبر اسالمتوزی آنمحکمی بر کینه

 
ثرواتنا بيد رواغي  يعيثون بها فسـادال ي البالد    ؛لفسـاد حَت يومنا هذاواسـتمر هذا الظلم وا

ــجونهم لم يعرف لـها الـتاريخ مثيالل  ،والعـباد ويـيدقون على من يعـبدهم من دون الل فيـها من ،  ســ
، َ للدفاع عن ة بكل أنواع ا ســلحةوجيوشــهم مزود  ،أســاليب التعذيب ما تقشــعر له ا بدان

الل   له إَ  إوكل من يعلو صــــوته بكلمة َ    ،لقمع الشــــعوب اإلســــالمية المية بلالبالد اإلســــ
ــلمني إلى الحكم بـما   وَ نعلم مَت   ،نزل الل يلقى ي تـلك اـلدـهالك املظلـمة أو يقـتلأوـيدعو 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 دستت ستتم:رانی استت که گستترش  د تا به امروز نیز ادامه دارد. ثروتاین ظفم و فستا
ها در این جهت که مردم هاستتت و از این ثروتها و بین بندگان در اولویت کار آنفستتاد در ستترزمین

کنده از نمایند. زندانجای خدا بارستتتند، استتتفاده میها را بهآن هایشتتان در تاریخ، مشتتابهی ندارد؛ آ
ن دندان مستتف،؛ نه برای دفاع از ها که مو بر بدن راستتت میواع شتتکنجهان کند. لشتتکریانشتتان تا بس

های مستتفمان؛ و هرکستتی که بان  )ال اله إال  های استتالمی بفکه برای از بین بردن مفت ستترزمین
جامش حکم خدا و آنچه خداوند ناز  فرموده است دعوت کند، فر الفه( را فریاد بزند و مسفمانان را به

دانیم چته وقتت این ستتترگردانی و گمراهی پتایتان  دهفیزهتای تنت  و تتاریتک و یتا مرگ خواهتد بود. نمی
بر مستتفمین حکم براند و   )ص(  پایرد و چه وقت استتالم بازخواهد گشتتت تا همچون زمان پیامبرمی

ن  هرحا  یقی های استتتالمی و درنهایت در کل زمین، گستتتترش یابد؛ اما بهعد  و داد در ستتترزمین
به ما وعده و خبر داده استت که استالم، تروتازه، در  )ص(  داریم که بازخواهد گشتت؛ زیرا رستو  خدا

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

ه وينشأ جيل ي توهذا الظهور املبارِ لهذا املصلح الكبذ لن يتحقق حَت ترتفع أسباب غي 
ي بظهور هذا  ليتحقق الوعد اإلله  الرسالة اإللهية إلى أهل ا رض جميعال هذه ا مة مهيئا لحمل  
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
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ــحراء وهذا التيه ونريد ظهور اإلهذه ا ــالم الذي يريده   )ع(مام املهدي  لصـ فعلينا أن نعود إلى اإلسـ
 :قال تعالى ،يده الطواغي الل َ الذي ير

﴿ ُ َ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

ْرِض َفانُْظُروا َكْيَ  َكاَن َعاِقَبُة ا
َ
الَلُة َفِسُذوا ِي اْ  ْ  َعَلْيِه الضَّ ِبنيَ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّ   .(1)﴾مْلَُكذب

که استتبا[ غیبتش برطرف شتتود، م:ر اینکنندت بزرگ محقق نمیاین ظهور مبارِک آن اصتتالح
شتود و نستفی در این امت پدید آید که آمادگی الزم برای بر دوش کشتیدن رستالت الهی برای کل اهل  

، جامۀ عمل باوشتتد. اگر  زمین را داشتتته باشتتد تا وعدت الهی برای ظهور این دین بر تمام ادیان دی:ر
طور عمفی خواستتتتتار گستتتترش عتدالتت بر زمین بتاشتتتیم و بخواهیم از این صتتتحرا و این  واقعتًا و بته

باشتتیم، بر ماستتت که به مستتیر   )ع( ستترگردانی خارج شتتویم و اگر واقعًا خواستتتار ظهور امام مهدی
هاستتت. خداوند استتالمی که مورد رضتتایت خداوند استتت بازگردیم، نه استتالمی که خواستتت طاغوت

 فرماید:متعا  می
از    بعضتتی.  دوری جویند،  پیامبری مبعوث کردیم تا خدا را بارستتتند و از طاغوت،  میان هر امتی﴿ 

پس در زمین ب:ردید و بن:رید که عاقبت ؛ گمراهی مقرر داشتت ،  ها را خدا هدایت کرد و بر بعضتیآن
 .(1)؛﴾چ:ونه بوده است ، کنندگانکار تکایب 

 
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 تورعواومحـاربتهـ ــك ي عمـالتهم  مريكـا    .كمـا فعلوا ي تركيـا اليوم  ،ا 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

 

 .36النحل:  -1
 36نحل:  -1



 35 سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

که آشتتکارا دشتتمنی اند، درحالیهایی که امروزه با کمک آمریکا بر این امت مستتفو شتتده طاغوت
های نمایش زشتت و َکریهشتان را به اتمام برستانند، هدفی ندارند کنند تا آخرین پرده خود را اظهار می

جز از صتحنه خارج کردن استالم و خالی نمودن قفب مستفمان از ایمان به خدا و غافل نمودن او تنها 
گونه حقیقتی؛ حتی اگر بتوانند، حاف همین پوستته و جن  با آن ای از دین بدون هی در حد پوستته

طور کتامتل از بین برود را نیز در ستتتر دارنتد، چنتانچته امروزه در ترکیته شتتتاهتد هستتتتیم.  جتایی کته بتهتتا  
کنند خصتتوص کستتانی که ادعا میها برای آمریکا و استترائیل شتتک دارد بهکس که در نوکری آنهر

ر ل هستتتند، به تاریخ ستتیاهشتتان مراجعه نمایند؛ خواهند دید که هیها دشتتمن آمریکا و استترائکه آن
وقمع و قفع  ستتویکلحظه برای حفظ قدرت خود، با افروختن آتش جن  با مستتفمین و مفت عر[ از 

کنند. هر حرکت استالمی و بیدارگر دینی از ستویی دی:ر، به اربابانشتان، آمریکا و استرائیل، خدمت می
فر دانیا  در تورات مراجعه نم شتتر استت مییب  ک کستی که خواهان استناد و مدار  اید؛ خواهد تواند به ستِ

طور که در آن ذکر شتتده استتت، ممفکت یا آندید که در منطقۀ خاورمیانه، ده پادشتتاه مزدور آمریکا )
کشتتتتد؛ امتا ن را پتایمتا  و بته کتام خود میی( وجود دارد؛ ممفکتی کته دی:ر ممتالتک روی زمآهنین

 دانیا  آمده است. گونه که در ِسفر ل:دکو[ خواهد شد، همان مهدی این امت الفه 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    ،بانتهاء حكمه فيشــهر الحروب وينشــر بني القبائل العصــ ية والنعرات الشــيطانية
بل هي املوت ي  ،الحياة تح  ظل الطاغوت ذل ن  إ،  الرغي  عن الشـعب ليشـيلهم بتحصـيلهحَت  

  .إنها خسران الدنيا واآلخرة ؛لحياةا
های تخت حکومتش چیز دی:ری جز خودش، ارزشتمند نیستت و پایهبرای حکومت طاغوت هی 

اش را ناایرد، به قتل بر خون و پیکرهای مردم استتتتوار شتتتده استتتت. هرکستتتی که والیت و ستتتفطه
ه پایانش، حکم خودش باشتد. کدهد م:ر اینانتها قرار میهای بیرستد. همواره مفت را در بحرانمی

دهتد؛ حتی قرص هتای شتتتیطتان را رواج میافروزد و میتان قبتایتل، تعصتتتب و نعره آتش جنت  را برمی
کند تا همواره سرگرِم به دست آوردن آن باشند. زندگی در زیر یوغ طاغوت، جز نانی را از مفت منع می

 !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    ،لطةويسـتأثر هو بالسـ

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

ــعراء الـذين نفينـاهم من مـ وينهـب الهيـاكـل    ،دينتنـا فيكيلون لـه املـديح كيالل العطـاء للشــ
ه انتقل من الحرية إلى الطييان وهذه  ن  أفيدرِ الـشعب    ،اـسه وأعوانهويعتـصر الـشعب ليطعم حر  

 . هي الحكومة ا خذة(
گویتد:  گیری آن میافالطون، فیفستتتوف یونتانی، در وصتتت  حکومتت طتاغوت و نحوت شتتتکتل

گرترین افراد هستتتند؛ )دموکراستتی( ترین و حیفه، از خشتتن)مدعیان دموکراستتی و حمایت از مردم
بخشتتتد و زمین را بین رعیتت تقستتتیم  هتای مردم را میکنتد، بتدهیثروتمنتدان را تبعیتد یتا اعتدام می

های مخالفان باشتند. مفت آرزویش مرگ دستیستهکند تا پیشکند و برای خود طرفدارانی جمع میمی
ازآنکه نشتتیند. آتش جن  میان کشتتورهای همستتایه پست میکنند و ستترانجام بر مستتند قدر را می

های خود را محکم و اذهان مردم را از خود افروزد تا پایهها دراز کرده بود را برمیدستت دوستتی به آن
ها باشتتد؛ و در این میان، فرصتتتی برای ایجاد فضتتایی امن برای خود دور کند و همراه دائمی نیاز آن

قیبان و منتقدان را از دِم تیغ ب:اراند. افراد الیق و اهل فضتتیفت از او دور در داخل کشتتور باشتتد و ر 
مان دور گردند. به شتتاعرانی که ما را از مدینۀ فاضتتفهخواران جابش میشتتوند و مزدوران و جیره می
 ها راکنند. عبادت:اه ای فروگاار نمیها نیز از مدح و ثنا، کفمهبخشتتد و آنکنند عطای بستتیار میمی

دوشتد تا شتکم ن:هبانان و طرفدارانش ستیر شتود. سترانجام مفت خواهد کند و مفت را میغارت می
 (1) فهمید که از آزادی به طغیان منتقل شده است؛ و این، فرجام این حکومت است(.

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

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

بردند و به یک  برند که در امنیت کامل به ستر میخوارانشتان گمان میاما بندگان طاغوت و جیره 
ها آستیبی اند و تا زمانی که در خدمت طاغوت باشتند، به آندا کرده یدغدغه دستت پزندگی آرام و بی

زند و مفت در برابر ظفم و ستتتمش زانو ؛ چراکه ستترورشتتان با قدرت، مخالفان را گردن میرستتدنمی
 شوند؛زنند و تسفیم میمی

 

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

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

َ
َوِإنَّ أ

 . (1)﴾ َلَبيُْ  الَْعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا َيْعَلُمونَ 
متانتد. ختداونتد متعتا   این، توهمی بیش نیستتتتت، زیرا آتش همچنتان زیر ختاکستتتتر بتاقی می

 فرماید:می
کاش ای ستتاخت و  عنکبوت استتت که خانه  َمَثل،  گیرندرا دوستتت میجز خدا  َمَثل آنان که به﴿ 
 .(1)؛﴾خانۀ عنکبوت 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 

هتا ن:تاهی بیفکنیم تتا ببینیم کته پتایتان تمتامی مفتت برای دانستتتتن حقیقتت کتافی استتتت بته تتاریخ  
ها که و آن﴿ن و مظفومین بوده است؛ یشان، به دست مستضعفخواران های طاغوت و جیره حکومت 

 .﴾که بازگشتشان به کجاست  زودی خواهند فهمیدستم کردند به
 

ارجون من هم مسـلمون فهم خن  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

ْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد  
َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ الَل بَِعيدال َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّ ََ ْن ُيِضلَُّهْم 

َ
ْيَطاُن أ  . (٢)﴾الشَّ

هتا ستتتر فرود آوردنتد، هرچنتد کته ادعتای  هتا شتتتدنتد و در برابر آنامتا کستتتانی کته تستتتفیم طتاغوت
 فرمایند:دانند. خداوند میکه خود نمیاند، درحالیمسفمانی کنند، از والیت خداوند خارج گشته

،  پندارند به آنچه بر تو ناز  شتتده و آنچه پیش از تو ناز  شتتده استتت میبینی که آیا آنان را نمی﴿ 
که به آنان فرمان داده شتتتده درحالی،  خواهنتد که طاغوت را َحَکم قرار دهنتدولی می؛ اندایمتان آورده 

 .(2)؛﴾خواهد گمراهشان سازد، گمراهی بسیار دوردست شیطان می. است که طاغوت را انکار کنند
 

 . 41العنكبوت:  - 1
 41عنکبوت:  -1
 .60النساء:  -2
 60نساء:  -2
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ــالميـة وَ يتورعون عن معـاونتهم خوفـال ويزج بهم   ــعوب اإلســ 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

ر  مجبور بته هتا نیز از تکنتد و آنهتای استتتالمی وادار میهتا را بته جنت  بتا مفتت طتاغوت آن
کنند؛ چه حالی بدتر روند و حرمت مؤمنان را پایمان میشتوند و به جن  اولیای خدا میهمکاری می

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

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

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

، اندو آنان که کافر شتده  جن:نددر راه خدا می،  اندآنان که ایمان آورده ﴿فرماید:  خداوند متعا  می
 .(1)؛﴾ضعی  است ، طان نبرد کنید که مکر شیطانپس با هواداران شی؛ در راه شیطان

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

  :، قال تعالىلنحمله بوجه الطواغي  َ لنصرتهمذا كان َبد من حمل السالح فإمقبول ف
َعِفنَي ِي ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم امْلاَلِئَكُة  ﴿ ــْ َتضـ ــْ ا ُمسـ ِهْم َقالُوا ِفيَم ُكْنُتْم َقالُوا ُكنَّ ــِ نُْفسـ

َ
َظامِلِي أ

اَءْت   ُم َوســــــَ َواُهْم َجَهنَّ
ْ
أ َك مــَ وَلئــِ

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

َ
َلْم َتُكْن أ

َ
الُوا أ ْرِض قــَ

َ
اْ 

 .(٢)﴾َمِصذال 
کنند؛ این عار بدتر از گناه استتتت و را بهانه می ها و کشتتتته شتتتدنبرخی از آنان تر  از طاغوت

ای جز بر دوش گرفتن ستتالح نباشتتد باید آن را به روی طاغوت نشتتانه قبو  نیستتت؛ اگر چاره قابل
 فرماید:جهت یاری او! خداوند متعا  می گرفت، نه در

از .  کرده بودندکه بر خویشتتن ستتم  ستتانند درحالیکستانی هستتند که فرشتت:ان جانشتان را می﴿ 
آیا :  فرشتت:ان گویند.  ما در روی زمین مستتضتع  بودیم:  گویند*  در چه کاری بودید:  پرستندها میآن

 .(2)؛﴾جای:اه اینان دوزد است و بد سرانجامی دارند* زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید
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تُ ﴿ :وقال تعالى َتْكرَبُوا ِللَِّذيَن اســْ َدْدنَاُكْم َعِن الُْهَدى بَْعَد ِإْذ َقاَل الَِّذيَن اســْ نَْحُن صــَ

َ
ِعُفوا أ ضــْ

َهاِر    ۞َجاَءُكْم بَْل ُكْنُتْم ُمْجِرِمنَي   َتْكرَبُوا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَّ ِعُفوا ِللَِّذيَن اسـْ ُتضـْ َوَقاَل الَِّذيَن اسـْ
َداد نـْ

َ
هُ أ َل لـَ ِ َونَْجـعَ اَّللَّ ْن نَْكُفَر بـِ

َ
ا أ ُمُرونَنـَ

ْ
أ ْغالَل ِي ِإْذ تـَ

َ
ا اْ  َذاَب َوَجَعْلنـَ ُوا الْـعَ

َ
َّا َرأ َة مـلَ َداـمَ وا النَـّ رُّ ــَ ســ

َ
ال َوأ

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

آیا ما شتما را از هدایت بازداشتتیم بعد  :  گویندمستتکبران به مستتضتعفان می﴿فرماید: همچنین می
مستتتضتتعفان به   آنکه به ستتراغ شتتما آمد )و آن را بخوب  دریافتید(*! بفکه شتتما خود مجرم بودید!از 

روز امایۀ گمراه  ما شتد ، هن:ام  که وهاي فریبکارانۀ شتما در شتب وستوسته:  گویندمستتکبران م 
:ام  که دادید که به خداوند کافر شتتویم و همتایان  براي او قرار دهیم!« و آنان هنبه ما دستتتور م 

نهیم؛ آیا کنند؛ و ما غل و زنجیرها در گردن کافران م بینند پشتتیمان  خود را پنهان م عاا[ را م 
 .(1)؛﴾شود*!کردند به آنها جزا داده م جز آنچه عمل م 

 
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 الأ؛ ولينظر كل إنسـ ــية الل أم خشـ والخوفان َ ؟ طاغوتخشـ
الخوف من الل يصذ الطواغي  ي عني املؤمن أحقر من البعوض فال  ن  إيجتمعان ي قلب املؤمن ف

 :قال تعالى ،ي حدود التقية الواجبة يكون لهم أي تأثذ عليه أو على قراراته إَ  
معروف و جهتاد و امربته  ک هتا حرام استتتت، تر نمودن و همکتاری بتا طتاغوتطور کته یتاریهمتان

کند. کستی که روز را به منکر نیز حرام استت. دوری گزیدن از مستفمانان، تکفی  را ستاقو نمیازنهی
شتتب برستتاند و به امور مستتفمانان اهتمام نورزد، مستتفمان نیستتت حتی اگر فقیهی باشتتد که ادعای  

چه در آن استت، را داشتته باشتد. هر فرد مستفمان باید به قفب خویش و آن  )ع(  نیابت عامۀ امام زمان
کنده استت یا تر  از طاغوت* این دو در قفب مؤمن جمع نمی شتوند؛ رجوع کند؛ آیا از تر  از خدا آ

گونته  نمتایتد و هی تر و حقیرتر میای هم کوچتکهتا را در نظر مؤمن از حشتتتره تر  از ختدا، طتاغوت
 فرماید:داوند متعا  میکه تقیۀ واجب پیش آید. خهایش ندارد، م:ر هن:امیتیثیری بر او و تصمیم
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َب  ﴿ ا ُكتـِ اةَ َفَلمـَّ الةَ َوآُتوا الزَّكـَ ــَّ ِقيُموا الصــ
َ
ِدَيُكْم َوأ يـْ

َ
وا أ ِذيَن ِقيـَل َلُهْم ُكفُّ َلْم َتَر ِإَلى الَـّ

َ
أ

َشدَّ  
َ
ْو أ

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

ا َقِلـيل  َواآْلِخَرةُ َخْذ  مِلَِن اتَّ  نْيـَ اُع اـلدُّ ْل َمتـَ ٍل َقِرـيٍب قـُ ـجَ
َ
ا ِإَلى أ ْرَتنـَ خَّ

َ
اَل َلْوَ أ ا الِْقتـَ َقى َوَ ُتْظَلُموَن  َعَلْينـَ

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

گروهی چنتان از مردم ترستتتیتدنتد کته بتایتد از ختدا ،  کته جن:یتدن بر آنتان مقرر شتتتدبتدهیتد، امتا هن:تامی
چرا جنت  را بر متا واجتب ، ای پروردگتار متا:  حتی ترستتتی بیشتتتتر از تر  ختدا و گفتنتد*  ترستتتیتدنتدمی

متتاع دنیتا انتدک و :  ب:و*  بمیریم،  زدیتک استتتت دهی تتا بته مرگ خود کته نای و متا را مهفتت نمیکرده 
ای که در میان هستتتتۀ  قدر رشتتتتهاز آِن پرهیزگاران استتتت و به شتتتما حتی به،  آخرت که برتر استتتت 

 .(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 آغاز  گشت بهخدا را ساا  که امروز امت اسالم راه باز 
های استالمی را در برگیرد؛ یابد تا کفیۀ سترزمینبینیم که هرروز گستترش بیشتتری میکرده استت و می

های ستفطنت طاغوتیانی که بر این امت مستفو بودند، به لرزه درآمده استت؛ طغیان:رانی که تا و پایه
های  ها و لاتبه تاراج بردند تا جوانان مستفمان را در منجال[ شتهوتهای آن را  حد ممکن سترمایه

خواری و فسق و فجور را در کشورهای های فستاد و بساط شرا[مادی و جنستی فرو ببرند، عشترتکده 
های زنان مستفمان به پا کردند، آنچه خداوند حرام فرموده استت از رقص و موستیقی و آواز تا صتحنه

های استتالمی ندارد، از گستتیختن خانواده  هم ندگی غر[ که هدفی جز ازهای ز عریان و داستتتان
هایشتان را هایشتان را نقش بر آ[ کرد و پایههای تفویزیونی پخش کردند؛ اما خداوند تمام نقشتهشتبکه

 

 .77النساء:  -1
 77نساء:  -1
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الفه دیری نخواهد پایید که ستق  حکومتشتان بر سترشتان خرا[ خواهد شتاء از بن درهم کوبید و إن
 شد.
 

هم يسـتطيعون رمن معالم دين التوحيد  ن  إَء الطياة كما توهم من سـبقهم  م هؤلقد 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 
شتتتدنتد کته قتادرنتد آثتار دین توحیتدی حقیقی را محو و این طتاغوتیتان همتاننتد نیتاکتان خود متوهم 

ها را های حکومت آننابود کننتد، استتتالم را دگرگون نمتاینتد و نیز عقتاید حقی که در آن استتتت و پایه
را نابود ستازند؛ اما چ:ونه چنین چیزی ممکن   -)ع(  خصتوص 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 ِمْنُهمْ 
َ
َن َلُهْم ِي اْ   .(1)﴾َما َكانُوا َيْحَذُروَن  َونَُمكب

  خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روي زمین قرار دهیم؛ما م ﴿
ها بیم و حکومتشتتان را در زمین پابرجا ستتازیم؛ و به فرعون و هامان و لشتتکریانشتتان، آنچه را از آن

 .(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 شتتد؛ و در این،  در »زبور« بعد از ذکر )تورات( نوشتتتیم: بندگان شتتایستتته﴿

 .(1)؛﴾کنندگانابالغ روشن  است براي جمعیت عبادت
 

 

 .6 -5القصص:  -1
 6-5قصص:  -1
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َتْخَلَ   ﴿ ْرِض َكَما اســْ
َ
ُهْم ِي اْ  َتْخِلَفنَّ اِلَحاِت َلَيســْ ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصــَّ َوَعَد اَّللَّ

َلُهْم وَ  ــَ  ِذي اْرَتَضــ ِديَنُهُم الــَّ َننَّ َلُهْم  َقْبِلِهْم َوَلُيَمكب ِذيَن ِمْن  ْمنــال الــَّ
َ
أ ِد َخْوِفِهْم  بَعــْ ُهْم ِمْن  َلنَّ دب َلُيبــَ

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

اند، وعده داد که در روی خدا به کستتانی از شتتما که ایمان آورده و کارهای شتتایستتته انجام داده ﴿
ها بودند جانشتین نمود و دینشتان را که همچنان که مردمی را که پیش از آن،  نشتان کندزمین جانشتی

پرستتند و ها مرا میآن؛ خود برایشتان پستندیده استت استتوار ستازد و وحشتتشتان را به ایمنی بد  کند
 .(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 گوشتمان چنین   )ص(  این توهم هرگز به حقیقت نخواهد پیوستت تا زمانی که کالم رستو  خدا

در آن روز یکی از فرزندانم قیام خواهد ،  اگر از عمر دنیا فقو یک روز باقی باشتتد)انداز استتت:  طنین
کنده از ظفم و جور شده بودکرد و آن را لبریز از عد  و داد خواهد کرد، پس  .(3).(ازآنکه آ

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

 .(٣) السحاب
در میان ماستتتت و همچنان که زمین و اهل زمین از خورشتتتید پشتتتت ابر بهره   )ع( امام مهدی

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

 

 .55النور:  -1
 55نور:  -2
 ، وغیرهما من کتب الفریقین الکثیر.99ص 1، مسند أحمد: ج397ص 1: ج)ع(انظر مثاًل: عیون أخبار الرضا  -2
 ها از منابع هر دو گروه )شیعه و سنی(.و سایر کتا[ 99، ص 1؛ مسند احمد: ج 397، ص 1: ج )ع(عیون اخبار رضا -3
: لجابر بن عبد الفه األنصاري: )قا  جابر: فقفت له: یا رسو  الفه، فهل یقع لشیعته االنتفاع به ف  غیبته* فقا   إلی قو  النب    )ع(یشیر   -3

ون ستر الفه، أي والاي بعثن  بالنبوة إنهم یستتضتیئون بنوره وینتفعون بوالیته ف  غیبته کانتفاع النا  بالشتمس وإن تجففها ستحا[، یا جابر هاا من مکن
   .253فاکتمه إال عن أهفه( کما  الدین وتمام النعمة: ص ومخزون عفمه،

آیا در زمان !  ای رستتو  خدا  به ایشتتان گفتم::  جابر گفتفرماید: )بن عبدالفه انصتتاری اشتتاره میبه جابر )ص(به این فرمودت نبی اکرم  )ع(ایشتتان    -1
گیرند و با از نورش روشتتنایی می، ها در زمان غیبتشآن، به نبّوت مبعوث نمودستتوگند به کستتی که مرا   برند* فرمود:ای میشتتیعیانش از او بهره،  غیبتش

ای جابر، این ستّر پوشتیدت خداوند استت و در عفمش ذخیره نموده . گردندمند میطور که مردم از خورشتید پشتت ابر بهرهگردند، همانمند میوالیتش بهره
 .253النعمة: ص الدین و تمام(. کما دارد، م:ر برای اهفشاست 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   ،لـطاغوتالل مالزم للكفر ـبا اإليـمان ـبن  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.

ای برادران و خواهران مستتتفمتان! ای عزیزان! بته ختدا ایمتان آوریتد و بته طتاغوت کفر بورزیتد و بته 
د و بتدانیتد کته الزمتۀ ایمتان بته ییت وتمستتتک ج )ع( عروة الوثقی، حجتت ختدا بر زمینش، مهتدی موعود

و این دو الزم و مفزوم یکتدی:رنتد؛ همتاننتد رفتن تتاریکی و برآمتدن نور؛   ؛ختدا، کفر بته طتاغوت استتتت 
 ی. یکرد، م:ر با آمدن نور و روشنا ک توان رفتن تاریکی را در هرگز نمی

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

ُ َسِميع  َعِليم    . (1)﴾ِبالُْعْرَوِة الُْوْثَقى َ انِْفَصاَم َلَها َواَّللَّ
کس بته پس هر؛  قطعتًا هتدایتت از گمراهی مشتتتخص شتتتده استتتت ﴿فرمتایتد:  ختداونتد متعتا  می

؛ ن رشتتۀ استتواری چن  زده استت که گستستتنش نباشتدبه چنا، طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد
 .(2) ؛﴾خداوند شنوا و داناست و 
 

له ا رهار  آخافوا الشــيطان وهوى النفن واتبعوا ما جاءكم به رســول الل صــلى الل عليه و
  .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  خدایحذر باشی از شییاان و ووای نسسیانی بر 

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

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

 .(٢)﴾اْفنَبَى ِإْثمال َعِظيمال 

 

 .256البقرة:  -1
 256بقره:  -2
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و گناهان دی:ر را ، آمرزدهمانا خدا گناه کستتانی که به او شتترک آورند را نمی﴿فرماید: خداوند می
دروغی ستاخته و گناهی بزرگ مرتکب شتده ، که به خدا شترک آوردآمرزد و هرکه بخواهد میبرای هر

 .(1)  ؛﴾است 
 

ها  يمان بالطاغوت والتحاكم إليه ومعاونته والركون والخضــــوع واَســــتســــالم له كل  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  ،للطـاغوت وهو عـدو لل فـأي معىن بقي للعبـادات  ال كـان رـائعـ ينصـــ

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

قبو  حکومتش، یاری، خضتتوع و تستتفیم شتتدن در برابرش هم:ی مصتتداق    ایمان به طاغوت،
اید نماز و حا  شتنیده شترک به خدا و گمراهی از راه راستت خداوند استت؛ و چه گمراهی بدی! آیا تابه

قدم ها برای ثابت روزت کستتی که به خدا کفر و یا شتترک بورزد موردپایرش قرار گرفته باشتتد* عبادت
که او دشتتمن داوند استتت؛ حا  اگر طاعتشتتان برای طاغوت باشتتد درحالیشتتدن بنده بر اطاعت خ

ای کته انستتتان در برابر دستتتتورات و قوانین  هتا چته معنتایی دارد* لحظتهختداونتد استتتت، بقیتۀ عبتادت
طاغوت ستتر تعظیم فرود آورد، لحظۀ کفر به خداوند و خروج از والیت او و رفتن زیر والیت طاغوت و 

 ه ظفمت است.یا همان عبور از نور ب
 

َك ُيِرـيُدوَن  ﴿  :ـقال تـعالى نِْزَل ِمْن َقْبلـِ
ُ
ا أ َك َوـمَ نِْزَل ِإَليـْ

ُ
ا أ نَُّهْم آَمُنوا ِبـمَ

َ
ِذيَن َيْزُعُموَن أ َلْم َتَر ِإَلى الَـّ

َ
أ

لَّ  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

َ
الَل  أ ــَ ُهْم َــ

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

که به آنان  درحالی،  خواهند که طاغوت را َحَکم قرار دهندولی می؛ اندایمان آورده ،  ناز  شتتده استتت 
گمراهی بستیار ، خواهد گمراهشتان ستازدشتیطان می.  کنندفرمان داده شتده استت که طاغوت را انکار  

 .(2)  ؛﴾دوردست 

 

 48نساء:  -1
 .60النساء:  -1
 60نساء:  -2



 45 سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

 
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 ـفإذا كـنا نرـيد الع ،الواـحد ا ـحد ــالم املحـمدي ا صــ ودة الحقيقـية إلى اإلســ

علينا أن نؤمن بكل اإلســالم وأحكامه َ أن نؤمن بما  ،  بكل ما جاء به محمد بن عبد الل  
فهم ،  علينا أن نالزم الطريق الذي رســمه أوصــياء محمد ،يوافق أهواءنا منها وننبِ الباقي

 .ملتأخر عنهم زاهق والالزم لهم َحقم عليهم مارق واسفن النجاة واملتقد  
ستوی خدا و والیتش همان راه کفر به طاغوت و خروج از والیت اوستت و در واقع، راه بازگشتت به

شتود؛ زیرا این راه، هر دو یک راه هستتند؛ همان صتراط مستتقیمی استت که با آن اعما  پایرفته می
بازگشت واقعی به اسالم نا[ محمدی هستیم، باید به هر راه خداوند یکتا و ی:انه است. اگر خواستار  

برایمان به ارمغان آورده استتت ایمان بیاوریم، به تمام استتالم و احکام  )ص(  بن عبدالفهآنچه محمد
هتایمتان استتتت ایمتان آوریم و دی:ر احکتام را آن، نته اینکته تنهتا بته احکتامی کته موافق بتا خواستتتتته

برایمتان ترستتتیم کردنتد تبعیتت کنیم،    )ع(هی کته اوصتتتیتای محمتدواگتااریم. بر متا واجتب استتتت از را
ها عقب بیفتد  که از آنکه از آنان پیشتی ب:یرد، گمراه و کستیاند و کستیها کشتتی نجاتچراکه آن

 شود؛ ها باشد، )به حق( مفحق میشود و کسی که همراه آنفنا و نابود می
 

يجدون أنفسـهم ي النهاية يلهثون  ا الذين يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض فسـأم  
  ،قدوة  )ع(ي الســحرة الذين آمنوا بموىس   -كمؤمنني   -وليكن لنا    ،وراء ســراب ي الصــحراء

ـبل كـانوا أولـياء للـطاغوت ووقفوا   ،ومـثل هؤَء املؤمنني كـانوا بعـيدين عن املنهج الرـباني اإللهي
 كنهم عنـدمـا خـالفوا أهواءهم تبني  ول،  )ع(مع فرعون لعنـه الل ي بـاد  ا مر ليحـاجوا موىس  

ــرق نور الحق ي قلوبهم وانجـل  ظلـمة الـطاغوت أو ،لهم الحق ـفأمنوا ـبالل وكفروا بفرعون 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  
بخشتتی از کتا[ )قرآن( کفر بورزند و به بخشتتی از آن ایمان بیاورند، ستترانجام اما کستتانی که به  

زدند. برای ما و برای همۀ مؤمنین، در َله میمتوجه خواهند شتتتد که به دنبا  ستتترا[ در صتتتحرا َله
ایمان آوردند، هدایتی وجود دارد؛ همچنین در مؤمنینی که از   )ع(  جادوگرانی که به حضتترت موستتی

 دور، و حتی از یاران طاغوت بودند و در ابتدا در کنار فرعون مفعون، با حضترت موستیروش الهی به  
ها آشتتکار که با هوای نفس خویش مخالفت کردند، حق بر آنکردند، ولی هن:امیمعارضتته می  )ع(
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افشتان شتد و هایشتان پرتوو نور ایمان در د  دگردید، به خداوند ایمان آوردند و به فرعون کفر ورزیدن
ایستتادند تا در راه خدا   )ع( یاهی طاغوت از دیدگانشتان کنار رفت و این بار در کنار حضترت موستیست 

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

ا ِبَربب َهاُروَن وَ ﴿ :قال تعالى دال َقالُوا آَمنَّ جَّ َحَرةُ سـُ لِْقَي السـَّ
ُ
ْن آَذَن   *ُموىَس َ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
بْقَ 

َ
دُّ َعَذابال َوأ شـَ

َ
يَُّنا أ

َ
ْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ أ لبَبنَُّكْم ِي ُجُذوِع النَّ صـَ

ُ
َِ َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن   ۞  ىَوَ  َقالُوا َلْن نُْؤِثَر

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

،  به پروردگار هارون و موستی ایمان :  گفتند. ستاحران به ستجده افتادند﴿فرماید:  خداوند متعا  می
او بزرگ شتماستت و د*  آیا پیش از آنکه شتما را رخصتت دهم به او ایمان آوردی:  فرعون گفت *  آوردیم

هاي  کنم و شتما را از تنهها و پاهایتان را بطور مخال  قطع م دستت .  آموخته استت   به شتما جادوگری
ستوگند به   گفتند:*  تر استت تر و پاینده یک از ما ستخت آویزم؛ تا بدانید که عاا[ کدامنخل به دار م 

آن کستت  که ما را آفریده، هرگز تو را بر دالیل روشتتن  که براي ما آمده، مقدم نخواهیم داشتتت! هر 
 .(1) ؛﴾توان  حکم کن !خواه  بکن؛ تو تنها در این زندگ  دنیا م حکم  م 

 
اد املؤمن  إن   لتـهدـيد فرعون لعـنه   ـهاـن  اـلدنـيا ي أعينهم ـغاـية الهوان فلم يكن  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 ففازوأمثالهم ــا الل ف، ونجح الســ ــن وا برَــ طوبى لهم وحســ
 .ميب

دنیا در دیدگان این بندگان مؤمن خوار و ذلیل شتتتد، نهایت خوار شتتتدن؛ و تهدیدهای فرعون که 
ها و پاهایشتان و به صتفیب کشتیدنشتان هی  تیثیری بر اقرارشتان لعنت خدا بر او باد، بر بریدن دستت 

بین رفت و حقیقت این دنیا هایشتان به این دنیا از بستت:یبه پیروی از راه حق و حقیقت نداشتت. د 
جن:یدند، برایشتان آشتکار شتد. آن جادوگران  ها بر ستر آن میکه فرعون و هامان و قارون و امثا  آن

در این امتحان ستربفند بیرون آمدند، سترای عقبی را پاداش گرفتند و به رضتای الهی رستت:ار شتدند؛ 
 پس خوشا به سعادتشان، چه خو[ بازگشتی داشتند! 

 

 .72 - 70طته: -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  . .موت أنش   ن كان  ا بدان للإو
 فرمود: )ع( کشتۀ آ  محمد، حسین

 بهاتر است؛رسد، سرای ثوا[ خداوند برتر و گراناگر این دنیا باارزش به نظر می
تر  شتتده و مقّدر استتت، پس برای مرد، حرص کمتر برای کستتب درآمد زیبنده و اگر روزی، تقستتیم

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

 
ا أن نتســـــاءل: أ ــع ـلذكر الل ونتوبوحري بـن ا أن تخشــ إلى الل توـبة حقيقـية    ـما آن لقلوبـن

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

ل
 وحصنال لنا!! أ

 مخاطب قرار دهیم:را شایسته است که خود 
اولیای  ستوی او توبۀ واقعی کنیم و برای  هایمان در برابر ذکر خداوند خشتوع کند، بهباید که د   -

مان قرار دهیم و قرآن، خدا یاور و برای دشتمنانشتان دشتمن باشتیم، استالم را دستتور و روش زندگی
 شعارمان و کفمۀ ال اله اال الفه پناه:اه و حصار ما باشد.

 
 !!قل هذه الحياة الدنياتقض ما أن  قاض إنما اما آن لنا أن نقول للطاغوت أ

توانی  خواهی حکم کن، تو فقو میییم هر چته میوقتت آن رستتتیتده استتتت کته بته طتاغوت ب:و -
 برای این زندگانی دنیوی حکم کنی.

 

 یسیر.، وغیرها باختالف 374ص 44، بحار األنوار: ج32، مثیر األحزان: ص246ص 3رویت األبیات ف  مناقب آ  أب  طالب: ج -1
 و سایر منابع با اندکی اختالف. 374، ص 44؛ بحار االنوار: ج 32االحزان: ص ؛ مثیر246، ص 3البیت: ج در مناقب آ  -1

 إذا کانت الدنیتا تعد نفیسته/ فتدار ثوا[ الفته أعفی وأنبل
 وان کانت األرزاق قسمًا مقدرًا/ فقفت حرص المرء بالکسب أجمل

 لفترک جمعها/ فمتا با  متروک بته المرء یبخلوان کانت األموا   
 وان کانت األبدان لفموت أنشئت/ فقتل امرؤ بالسی  فی الفه افضل
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 !!ما آن لنا أن نختار حكم اإلسالم وننبذ حكم الجاهليةأ

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

هایمان نور حق بدرخشتد تا با درخشتش آن ستیاهی طاغوت از وقت آن رستیده استت که در قفب   -
 بین برود.

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

 ؟ امن  
لَته خواهیم زد* لَتهآیتا در این ستتترگردانی بتاقی خواهیم متانتد* و در این صتتتحرا بته دنبتا  ستتترا[، 

 مان*که خروج در دستان ماست و آ[ در نزدیکیدرحالی
 

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

      .(1)﴾ُمْسِلُمونَ 
تو صتدایت را تنها به گوش  .  شتان نیستتیاهیکنندت نابینایان از گمر تو هدایت ﴿فرماید: خداوند می

 .(1) ؛﴾انداند و تسفیم شده رسانی که به آیات ما ایمان آورده کسانی می
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 اإلسالم والسياسة والحكم 
َ   سیاس  و،  اسالم   وم  ح

 
بین عامة المستتفمین  الاین یحکمون البالد اإلستتالمیة الیوم أن ینشتتروا فکرة یحاو  الطواغیت  

وهؤالء   ،(الدین لفدین والستتیاستتة لفستتیاستتة)  اً لها شتتعار   اویرفعو   ،مفادها فصتتل الدین عن الستتیاستتة
وما کانت هاه الفکرة المادیة لتشتیع    ،بل جاءوا بها من الغر[ المادي  ،الجهفة لم یبتدعوا هاه الفکرة

ولوال تکالب الرهبان والقستاوستة    ،ینفَ اإلنجیل والتوراة محرّ   ف  الغر[ بین المستی، والیهود لوال أّن 
 .ف  حینها عفی الدنیا والمناصب 

جدایی دین    ۀن اندیشت اناکنند تا در میان عامۀ مستفم حکام طاغوت کشتورهای استالمی ستعی می
 ،این اندیشته  .دهندمی از ستیاستت را گستترش دهند و همواره شتعار جدایی دین از ستیاستت را ستر

 . اگر تحری  تورات واندوام گرفته  گرابفکه آن را از غر[ مادی  ،یستتت حاصتتل فکر این افراد نادان ن
میان در   این فکر هرگز در غر[ و  ،یستتان بر ستتر مستتندهای دنیوی نبودستتّ 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  إي اإلسـالم فومن يريد أن يخرج عن السـياسـة اليت يحددها الل    ،الل ملصـلحة الشـعوب
  :إلى ظلمات الجاهلية

گاه هرگز دامن ی،فکر این کج گاهی جزئی نمی دین استالمبه    گیر مستفمان آ شتود، حتی اگر این آ
طور نموده استت، همان  حل ارائهراه   ،بزرگ زندگی چراکه استالم برای تمام مستائل کوچک و باشتد؛

وجود ندارد، اجتماعی   اقتصتادی واستت. هی  تعامل   ها، جزئیات را بیان نموده کفیۀ عبادتبرای  که  
مربوط مسائل    امور نظامی ودر  همچنین    که فقه اسالمی، روشی برای آن بیان نموده باشد.م:ر این
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گونه  ینهم ، شترایو به  هانامهها و صتف،پیمانقراردادها و و تنظیم    انبا غیرمستفمانتعامل   جهاد وبه  
اما این احکام با[ میل طاغوتیان  ها قطعًا برای ادارت جوامع تبیین شتده استت؛ استت و این ستیاستت 

های مسفمان مفت   بربتوانند  ست تا  ا  گریحیفه  فریب وابزاری برای  تنها  ها،  . سیاست برای آننیست 
ت در جهت است موردپستند خداوند ی که ستیاستتاما   ؛هاستت عفیه مفت   هاآن  ستیاستت مستفو شتوند. 

 در وند مشتخص نموده استت بنماید،خدا ی کههرکس ستعی بر خروج از ستیاستتهاستت.  منافع مفت 
 .گااشته است  یت جاهف هایواقع قدم در ظفمت 

  

 
ِ ُحْكمال ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ ﴿ :قال تعالى ْحَسُن ِمَن اَّللَّ

َ
ِة َيْبُيوَن َوَمْن أ َفُحْكَم الَْجاِهِليَّ

َ
  .(1)﴾أ

  چه ،هستتتتنتد  یقین  اهتل  کته  مردمی  آن  برای*  جوینتدمی را  جتاهفیتت  حکم  آیتا﴿  د:ایت فرمت ختداونتد می
 .(1)؛﴾*است  بهتر خدا حکم از حکمی

 
وَلِئَك ُهُم الَْكاِفُرونَ ﴿ :ال تعالىوق

ُ
ُ َفأ نَْزَل اَّللَّ

َ
  .(٢)﴾َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أ

 .(2)؛﴾است  کافر، نکند حکم 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، نکند حکم است  کرده  ناز  خدا آنچه به کههر و﴿
 

ُ ﴿ :وقال تعالى نَْزَل اَّللَّ
َ
وَلِئَك ُهُم الَْفاِسُقونَ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أ

ُ
 .(4)﴾َفأ

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

 

 .50المائدة:  -1
 50مائده: -1
 .44المائدة:  -2
  44مائده:  -2
 45المائدة:  -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
حیفه، فریب ، مکر  ،ستیاستت طاغوتاستا    .حاکم داردحکومت و ارتباط تن:اتن:ی با    ،ستیاستت 

ظفم میتان بنتدگتان    همچنین گستتتترش فستتتاد وو اقتصتتتادی  ایجتاد حصتتتار فکری و  و  آزار مفتت   و
  ؛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 داشتتته باشتتد،  یا معصتتوم یا هرکستتی که از طرف آن )ص(  ستتیاستتت پیامبرشتتالودت  اما  
عد  ، انتشار  تفکر  ستوی تعقل ودا، هدایت مردم بهبندگان خ دوستتی میان مردم و  گستترش 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    ؛اندیشتتدبقای ستتفطنتش می تنها به خود و  ،طاغوت
 ست.هاداد میان آن گسترش عد  و ها از تاریکی 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 رحفت پیامبر  انانمستفم   ،که خداوندمعقو  استت  ، آیا  در این صتورت
داد را  میان مردم عد  و  بدون آنکه امام معصتومی برایشتان تعیین کند تا حافظ دین باشتد 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 استت که با توجه به م خبیر حکیکه او،  درحالی*  صتحی، باشتد  تواندمیچنین چیزی   چطور
را بدون  عنی خانواده  یترین عضتتو اجتماع  ، کوچک  (1)؛﴾ندهستتت  مردان، ستترپرستتت و ن:هبان زنان﴿

 سرپرست رها نکرده 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
جانشتتین رها کرده   امت استتالم را بدون تعیین امام و  ،خداوندکه ب:وییم  استتت عاقالنه  حا ، آیا  

 امام حستینو  بن معاویه بیفتد  زمام امور مستفمین به دستت دشتمنان خدا چون یزید  ،تا سترانجاماستت 
قرار   ختانتۀ ختدا را بتا منجنیق مورد تجتاوز در متدینته کشتتتتتار راه بینتدازد و،  را بته شتتتهتادت برستتتانتد )ع(
 *!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 باشتندبه خدمه مشتغو     مفوان و  یکه در آن تعداد  مدر نظر ب:یریاگر کشتتی کوچکی را 

کند*! اگر صتاحبش چنین کند و کشتتی غرق شتود، آیا منصتفانه  رها میناخدا  آن را بدون  صتاحبش  
نیست ب:وییم که صاحب آن، نادان و جاهل بوده است* حا ، چ:ونه قبو  کنیم که خدای سبحان 

، بدون رهبر رها کرده در این فضتتای متالطمباشتتد،  که پر از بندگانش میو متعا  کشتتتی را درحالی
 باشد*

 
ــالء   ةهؤَء العبـيد اليوم كفيـل  نووـية بني 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 ؟عادل معصوم ينفذ هذا الشرع

 

 34نساء:  -1
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ین بندگان وجود دارد، برای غرق کردن کشتتتی و پراکندن  تهاجمات ستتهم:ینی که امروزه بین ا
قانون الهی   آیا عاقالنه استت که سترنشتینان این کشتتی بدون شترع واجزای آن در فضتا کافی استت؛  

*! ختداونتد را پیتاده کنتد، رهتا شتتتونتداین شتتتریعتت و قتانون  معصتتتوم کته    بتدون رهبری عتاد  و  و
 ها مبّراست!بت متعا  حکیم عاد  مفک قدو  از این نسوسبحان

 
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 يقومون بأمر الدنيا والدين   ال أرهار    الل سـ معصـ
  ،ة الياشـمة القيادة بالقو  ة  هم واسـتولوا على دف  ولكن الطواغي  اغتصـبوا حق    ،بالقسـط والعدل

 . نصروهم فحظهم َيعوا وربهم أغضبواوالناَ خذلوا القادة ا رهار ولم ي
همان دین    ،قانون در این زمان  نظر داریم که شتتترع ون عقیده اتفاقیبر امستتتفمان،   عنوانما به
را صتتوم مع  و ک پا ،  امامان عاد متعا ،  وستتبحانخداوند   ادیان استتت ودهندت  دین پایان ،استتالم

غصتتتب را  هتا  حق آن  ،طتاغوتیتانباردازنتد؛ امتا  دنیتا  بته امور دین و ،عتدالتت  تتا بتا قستتتو وفرمود  ن  ییتع
تنهتا   پتاک رارهبران    نیز آنمردم    چنت  انتداختنتد و  هتاآنستتتکتان رهبری  زور بر    ظفم وبتا    کردنتد و

 .قرار گرفتند رشانمورد غضب 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 على اـلذي  ونا   ،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 استت اتفاق)امامان(  ها  تعداد آنکه  اینتمام مستفمانان بر  

 و  )ع(  هتا حضتتترت عفیآن گوییم کته اولیِن میمتا    و  (1)؛متواتر آمتده استتتت   حتدیتث نبوی صتتتحی، و

 

، وروی أیضًا عن جابر بن  86ص 5: )ال یزا  الدین قائمًا حتی یکون اثنا عشر خفیفة من قریش( جروی أحمد ف  المسند بسنده: قا  رسو  الفه   -1
ن  یقو  ف  حجة الوداع: إن هاا الدین لن یزا  ظاهرًا عفی من ناواه ال یضتتره مخال  وال مفارق حتی یمضتت  م  ستتمرة ، قا : )ستتمعت رستتو  الفه 

 6. ورواه مسفم ف  صحیحه باختالف یسیر: ج87ص 5أمت  اثنا عشر خفیفة، قا : ثم تکفم بش ء لم أفهمه فقفت ألب  ما قا * قا : کفهم من قریش( ج
 راجع. . وکالك روی کون الخففاء بعد النب  اثنا عشر غیر من تقدم ذکرهم ف309ص 2، ورواه أبو داود ف  سننه بزیادة، راجع: سنن أب  داود: ج3ص

؛ 86، ص  5(. ج پیوستته پابرجا خواهد بود تا دوازده خفیفه از قریش باشتند، دینفرمود: ) )ص(احمد با ستند در مستند روایت نموده استت: رستو  خدا    -1
خفیفه از امت من حضتتور تا زمانی که دوازده الوداع فرمود: )در حجة )ص(بن ستتمره روایت شتتده استتت که گفت: شتتنیدم که رستتو  خدا  همچنین از جابر

(. گفت: ستاس چیزی فرمود رستددارند، بر اثر کستی که به ظاهر با آن دشتمنی کند و یا کستی که مخالفت بورزد و یا از آن جدا شتود، به این دین آستیبی نمی
، همین حدیث  3، ص 6صتحیحش، ج  . مستفم در 87، ص  5(. ج ها از قریش هستتندهمۀ آنکه من نفهمیدم؛ از پدرم پرستیدم چه فرمود* گفت: فرمود: )
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 ام:ر ب شتودنمینفر هستتند، محقق  فا که پس از من دوازده فَ حدیث خس   .استت   )ع( آخرینشتان مهدی
بته نفر بعتد از خود   دنیتای امتت را کردنتد و  رهبری دین و  هتا ادعتای امتامتت وآن  تتکتتک؛  هتاآن
 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  
ُدوَن  ﴿ ْم َيْحســُ
َ
ِلِه َفَقْد آَتيَْنا آَل ِإبَْراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة  أ ُ ِمْن َفضــْ ََ َعَلى َما آَتاُهُم اَّللَّ ا النَّ

َم َسِعذال  ۞ َوآَتيَْناُهْم ُمْلكال َعِظيمال   .(1)﴾َفِمْنُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكَفى ِبَجَهنَّ
 دانتاترین افراد زمتان خود بودنتد و ترین وهتا کتامتلدارنتد کته آن  نظرزمتان اتفتاقهر در  مردمتان  همتۀ  

ها  بفکه دانش آن  باشتد،فراگرفته  دی:ری  ها عفم را از کس هی  کجا نقل نشتده استت که احدی از آن
 )ع(  یمو ابراه )ص( حضتترت محمدها از نستتل  آناز جانب خداوند استتت.   الهام لدّنی باصتتورت به

کس بته آن کفر بورزد از جهنمیتان کته هر  نموده و وعتده    ه گواهی داد  انآن بر امتامتشتتت قر   هستتتتنتد و
 د:ایفرمخداوند می .است 
 ، و بر آنچه خدا از فضتتتفش به آنان بخشتتتیده، یا اینکه نستتتبت به مردم اي پیامبر و خاندانش﴿ 

هتا قرار اختیتار آنورزنتد* متا بته آ  ابراهیم، کتتا[ و حکمتت دادیم؛ و حکومتت عظیم  در  حستتتد م 
ها به آن ایمان آوردند؛ و جمع  راه بر آن بستتند. و شتعفه فروزان آتش دوزد، ول  جمع  از آن؛  دادیم

 .(1) ؛﴾ها کاف  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
ســيكفرون به عند ظهوره املبارِ وســيقفون مع الســفياني قائد الضــالل الذي يدعي اإلســالم  

  :قال تعالى ،والدفاع عن املسلمني

 

؛ و به 309، ص 2تر، روایت نموده استت. رجوع کنید به ستنن ابو داوود: ج را با کمی اختالف روایت کرده استت؛ و ابو داوود هم در ستننش با مطالبی اضتافی
 این ترتیب در سایر منابع نیز روایت شده است که خففای بعد از پیامبر دوازده نفر هستند.

 .55-54ء: النسا -1
 55-54نساء:  -1
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ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم عَ ﴿ لَّهُ اَّللَّ َـَ
َ
ْيَ  َمِن اتََّخَذ ِإَلَههُ َهَواُه َوأ

َ
َفَرأ

َ
ِرِه  أ ْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى بَصـَ َلى سـَ

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

به منکر   واستتت    )ع( ها همان مهدیآخریِن آن  اند؛ها متفقآخریِن آن  امامت تمام مستتفمانان بر 
به صتدها زمینه نقل شتده استت  یثی که در این  اداح  وباشتد می )ص(  رستو  خدابه  همانند منکر   ،آن

اند هن:ام ظهور مبارکش او بر خود نهاده مستفمان  که نام از کستانی  رستد. متیستفانه بستیاری  میمورد 
مستتفمین   از استتالم ودم از دفاع ضتتاللت و تاریکی که   تفرماند  ،به ستتفیانی را انکار خواهند کرد و

 د:یافرمخداوند می .زند، خواهند پیوست می
گاه     را  که هواي نفس خویشآیا دیدي کست ﴿  بر اینکه  امعبود خود قرار داده و خداوند او را با آ

اي افکنده گمراه ستتاخته و بر گوش و قفبش مهر زده و بر چشتتمش پرده   شتتایستتته هدایت نیستتت 
 .(1) ؛﴾شوید*تواند غیر از خدا او را هدایت کند* آیا متاکر نم است* با این حا  چه کس  م 

 
بجيش الســفياني  ، فالخســ  لونهاوولكنهم ســيؤ  ،هذا وهم ســيعرفونه باآليات واملعجزات

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

از بین رفتن   و نمودخواهند  تیویل  ها را  آنولی ها و معجزاتش خواهند شتناخت  را از نشتانهایشتان  
بین رفتن لشتتتکر   گونه که عفت ازخواهند کرد، همانقفمداد طبیعی    ۀحادثیک  لشتتتکر ستتتفیانی را 

 !معرفی کردند، نه عاا[ 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

 

 .23الجاثیة:  -1
 .23جاثیه:  -1
، المستتتتصتتتفی لفغزال :  162ص 15، تفستتتیر القرطب : ج43ص 4، أحکام القرآن البن عرب : ج18ص  1شتتترح نهج البالغة البن أب  الحدید: ج -2

 .300ص 51، تاریخ دمشق: ج170ص
 .111ص 37، بحار األنوار: ج312، الیقین ألبن طاوو : ص41لفمفید: ص، النکت االعتقادیة 203االقتصاد لفطوس : ص -3
: . وروی الحاکم الحستکان  ف  شتواهد التنزیل: عن أنس قا : انقض کوکب عفی عهد رستو  الفه، فقا  النب   97الرستائل العشتر لفطوست : ص -4

 : قد غوی)انظروا إلی هاا الکوکب فمن انقض ف  داره فهو الخفیفة من بعدي. فنظرنا فإذا هو انقض ف  منز  عف  بن أب  طالب، فقا  جماعة من النا 
 . 276ص 2ج:  محمد ف  حب عف ، فینز  الفه: والنجم إذا هوی، ما ضل صاحبکم وما غوی، وما ینطق عن الهوی إن هو إاّل وح  یوحی( شواهد التنزیل
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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 

ازجمفه  ؛استت   شتمارش یرقابلغ  بستیار زیاد و  )ع(  عفی  ،مدارک دا  بر امامت اولین امام  استناد و
با لفظ امیرالمؤمنین بر او ستتتالم ) ؛  (2)،(ترین شتتتمتا عفی استتتت حاکم)  :که )ص(  پیتامبرستتتخنتان  

مؤمنی زن و مرد هر    تو ولّی   ،پس از من)  ؛  (4)،(هستتتیو جانشتتین  تو خفیفه    ،پس از من) ؛  (3)،(کنید
و   خفیفه  ،ارونو ه ؛  (2)،(به موستی استت نستبت  به من همانند هارون  نستبت  منزلت تو  ) ؛  (1)،(هستتی

 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 مباهفه آمده است،  طورهمان
بعد از عفم و دانشت  که به تو رستیده، کستان  با تو به محاجه و ستتیز برخیزند، به آنها ب:و:   پس﴿ 

»بیتاییتد متا فرزنتدان خود را دعوت کنیم، شتتتمتا هم فرزنتدان خود را؛ متا زنتان خویش را دعوت نمتاییم، 
یم و شتتتما هم زنان خود را؛ ما از نفو  خود دعوت کنیم، شتتتما هم از نفو  خود؛ آن:اه مباهفه کن

 .(3) ؛﴾لعنت خدا را بر دروغ:ویان قرار دهیم

 

 

 ، وقد روي باختالف یسیر ف  کثیر من المصادر فراجع.97، الرسائل العشر لفطوس : ص112ص 1ینابیع المودة: ج -1
 .208ص 4، ورواه البخاري باختالف یسیر: ج120ص 7، صحی، مسفم: ج396ص 6ج ، و:179ص 1مسند أحمد: ج -2
؛  170؛ مستتصتفی غزالی: ص 162، ص 15؛ تفستیر قرطبی: ج  43؛ احکام قرآن ابن عربی: ج ، ص  18، ص 1الحدید: ج شترح نهج البالغه ابن ابی  -2

 .300، ص 51تاریخ دمشق: ج 
 .111، ص 37؛ بحار االنوار: ج 312؛ یقین ابن طاوو : ص 41اعتقادی مفید: ص ؛ النکت 203اقتصاد طوسی: ص  -3
فروافتاد. ایشتان   )ص(ای در زمان رستو  الفه التنزیل روایت نموده استت: َاَنس گفت: ستتاره؛ حاکم حستکانی در شتواهد97گانه طوستی: ص رستایل ده  -4

طالب ستقوط کرد. بن ابی(. ن:اه کردیم و دیدیم که در خانۀ عفیخفیفۀ بعد از من استت، فروافتادای که  به هر خانه، به این ستتاره ن:اه کنیدفرمود: ) )ص(
گمراه   یار شتما نه که*   کندستوگند به ستتاره هن:ام  که افو  م )﴿گروهی گفتند: محمد به خاطر دوستتی با عفی، گمراه شتده استت. خداوند ناز  فرمود:  

؛: شواهدالتنزیل:  ﴾(گوید چیزي جز وح  که بر او ناز  شده نیست!آنچه م *  گوید! رگز از روي هواي نفس سخن نم و ه*    شده و نه به راه کج رفته است
 .276، ص 2ج  
 و همچنین با مقدار اختالف در منابع بسیاری ذکر شده است. 97گانه طوسی: ص ؛ رسایل ده112ص  1ینابع المودة: ج  -1
 .208ص  4؛ بخاری با کمی اختالف نقل نموده است: ج 120ص  7؛ صحی، مسفم: ج 396ص  6و ج  179ص  1مسند احمد: ج  -2
 .61آ  عمران: -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؛ ومباهفه  را برای    )ع(فاطمه وحستنین،  عفی )ص(  نظر دارند که پیامبرران اتفاقتمام مفستّ 

در مورد متعا  خداوند   ؛زیرا او ستترور زنان عالم از از  تا به قیامت استتت   ، حضتترت فاطمه  ،زنان
 حستنین  ،ان فرزندانیاز م  (1)؛نفر بود  یککه او  فرمود که او امت استت درحالی  )ع(  حضترت ابراهیم

هی  اختالفی   بینینبودند که درا  )عفیهما الستتالم(  امام حستتین  )امام حستتن و  )عفیهما الستتالم(
 (2)باشد.می )ع( همان حضرت عفی )ص( رس پیامبنفْ  وجود ندارد، و

 
 

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

لم   : إن الفه أمرن  إن)ع(لما أورد الدالئل عفی نصتتتاری نجران، ثم إنهم أصتتتروا عفی جهفهم، فقا   )ع(أکتف  بما نقفه الفخر الرازي، قا : )روي أنه   -2
د المستتتی، ما تری، فقا :  تقبفوا الحجة أن أباهفکم، فقالوا: یا أبا القاستتتم، بل نرجع فننظر ف  أمرنا ثم نیتیك ففما رجعوا قالوا لفعاقب: وکان ذا رأیهم، یا عب

قوم نبیًا قو فعاش کبیرهم وال نبت   والفه لقد عرفتم یا معشتر النصتاری أن محمدًا نب  مرستل، ولقد جاءکم بالکالم الحق ف  أمر صتاحبکم، والفه ما باهل
وکان رستو  الفه   صتغیرهم ولئن فعفتم لکان االستتئصتا  فإن أبیتم إال اإلصترار عفی دینکم واإلقامة عفی ما أنتم عفیه، فوادعوا الرجل وانصترفوا إلی بالدکم 

ه، وعف  رضتت  الفه عنه خففها، وهو یقو ، إذا  خرج وعفیه مرط من شتتعر أستتود، وکان قد احتضتتن الحستتین وأخا بید الحستتن، وفاطمة تمشتت  خفف 
هفکوا وال یبقی عفی دعوت فیمنوا، فقا  أستق  نجران: یا معشتر النصتاری، إن  ألری وجوها لو ستیلوا الفه أن یزیل جباًل من مکانه ألزاله بها، فال تباهفوا فت

نباهفك وأن نقرك عفی دینك فقا  صتفوات الفه عفیه: فإذا أبیتم المباهفة فیستفموا،   وجه األرض نصتران  إلی یوم القیامة، ثم قالوا: یا أبا القاستم، رأینا أن ال
أن ال تغزونا  یکن لکم ما لفمستتفمین، وعفیکم ما عفی المستتفمین، فیبوا، فقا : فإن  أناجزکم القتا ، فقالوا ما لنا بحر[ العر[ طاقة، ولکن نصتتالحك عفی

کل عام ألف  حفة: ألفا ف  صتتفر، وألفًا ف  رجب، وثالثین درعًا عادیة من حدید، فصتتالحهم عفی ذلك، وقا :  وال تردنا عن دیننا، عفی أن نؤدي إلیك ف  
نجران وأهفه،  والاي نفست  بیده، إّن الهالك قد تدلی عفی أهل نجران ، ولو العنوا لمستخوا قردة وخنازیر، والضتطرم عفیهم الوادي نارًا، والستتیصتل الفه

  .85ص 8لشجر، ولما حا  الحو  عفی النصاری کفهم حتی یهفکوا ،..( تفسیر الرازي: جحتی الطیر عفی رؤو  ا
 .120. نحل: ﴾(گونه انحراف؛ و از مشرکان نبودابراهیم ابه تنهای   امت  بود مطیع فرمان خدا؛ خال  از هر)﴿فرمایند: به این آیه اشاره می )ع(ایشان  -1
دالیل را برای مستتیحیان نجران ارائه نمود، آنها بر جهل خویش  )ع(کند: )روایت شتتده استتت که وقتی ایشتتان کند، کفایت میآنچه فخر رازی نقل می  -2

اندیشیم  گردیم و میزمی. گفتند: ای اباالقاسم، ما با)خداوند به من امر فرمود اگر حجت را ناایرفتید با شما مباهفه کنم(  فرمود: )ع(اصرار ورزیدند. ایشان 
)به خدا ستوگند گردیم. هن:امی که بازگشتتند به بازماندگان که صتاحب رأی بودند گفتند: ای عبدالمستی،، نظر تو چیستت* گفت: میو ستاس به ستوی تو باز

پیامبری با قومی مباهفه نکرد، م:ر   به خدا ستوگند. نبِی فرستتاده شتده استت و با کالم حق از یار شتما به ستوی شتما آمده استت،  محمد،  که ای مستیحیان
که بر دینتان و آنچه به  پس منصترف شتوید، جز این؛ نصتیبتان نابودی استت،  پس اگر انجام دهید. که دی:ر پیرشتان زندگی نکرد و کودکشتان بزرگ نشتداین

خارج شتده بود، درحالی که عبای مویین ستیاهی پوشتیده، حستن   )ص(. رستو  الفه  این مرد را رها کنید و به سترزمین خود بازگردید(. بمانید  آن اعتقاد دارید
که  )هن:امیفرمود:  می  )ص(نیز پشت سر فاطمه؛ در حالی که ایشان    )ع(رفت و عفی  را دربرگرفته و دست حسین را گرفته بود، فاطمه پشت سرش راه می

م که اگر از خدا بخواهند کوهی از جایش کنده شتتود، از جایش کنده بینهایی را می. استتق  نجران گفت: )ای مستتیحیان، صتتورتایمن باشتتید(،  خواندم
کنیم  ای تا روز قیامت بر زمین نخواهد ماند(؛ ساس گفتند: ای اباالقاسم، ما با تو مباهفه نمیشوید و هی  مسیحیخواهد شتد؛ مباهفه نکنید که هالک می

مستفمان شتوید تا هرچه برای مستفمین استت ،  )حا  که از مباهفه منصترف شتدیدباد، فرمود:    کنیم؛ پس ایشتان که صتفوات خدا بر اوو بر دینت نیز اقرار نمی
. گفتند طاقت جن  با عر[ را  کنم()شتتما را به جن  دعوت می. قبو  نکردند؛ پس فرمود:  برای شتتما باشتتد و بر شتتما باشتتد هر چه بر مستتفمانان استتت(

دهیم: هزارتا در صتفر و هزارتا ی و از دینمان بازن:ردانی و درعوض، هر ستا  دو هزار دستت لبا  میکنیم که با ما جن  نکننداریم ولی با تو مصتالحه می
هالکت بر اهل نجران ستایه افکنده بود؛ و ، )قستم به کستی که جانم به دستت اوستتدر رجب به اضتافۀ ستیصتد زرت آهنی. با ایشتان مصتالحه نمود و فرمود: 

حتی ، شتتدندکن میشتتد و نجران و اهفش ریشتتهور میها از بیابان آتشتتی شتتعفهگردیدند و بر آنوک، مستتخ میشتتدند به صتتورت میمون و خاگر لعنت می
 .85، ص 8...(. تفسیر رازی: ج شدندشد تا هم:ی 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  ؛  استتتت  )ص(  خود پیامبر )ص(  س پیامبرنفْ در این آیه منظور از کنند که  ا میعاما گروهی اد
را بازیچه قرار ستتبحان  و کالم خداوند  کنند  میس خود پیروی  نفْ   یکه از هوااستتت  ادعای کستتانی  

آیا ت!  گویی استت و بیهوده لغو  و متعا  بستتیار برتر از ستتبحان  هرگز چنین نیستتت و خداوند   دهند؛می
  *!ندبه کاری دعوت ک ،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 
ها که ایمان  ستترپرستتت و ول  شتتما، تنها خداستتت و پیامبر او و آن﴿  د:ایفرممیمتعا   خداوند  

 .(1)؛﴾دهنددارند و در حا  رکوع، زکات م ها که نماز را برپا م اند؛ 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 

 

 .55المائدة:  -1
 55مائده:  -1
، وأکتف  بمتا ذکره الحتاکم الحستتتکتان  والفخر الرازي، فرویتا عن أب  ذر الغفتاري أنته قتا : أمتا إن  )ع(قتد صتتترح کبتار عفمتاء العتامتة بتینهتا نزلتت ف  عف   -2

م اشهد أن  سیلت  یومًا من األیام صتالة الظهر فسی  سائل ف  المسجد ففم یعطه أحد، فرفع السائل یده إلی السماء وقا : الفه صتفیت مع رستو  الفه 
فیقبل الستائل حتی أخا الخاتم من خنصتره،  -وکان یتختم فیها   -ف  مستجد رستو  الفه ففم یعطن  أحد شتیئًا. وکان عف  راکعا فیومی إلیه بخنصتره الیمنی  

ح ل  صتدري ویستر ل  أمري  من صتالته رفع رأسته إلی الستماء وقا : الفهم إن أخ  موستی ستیلك فقا : ر[ اشتر   وذلك بعین النب  ففما فرغ النب   
عضتتدك   واحفل عقدة من لستتان  یفقهوا قول  واجعل ل  وزیرا من أهف  هارون أخ  أشتتدد به أزري وأشتترکه ف  أمري فینزلت عفیه قرآنًا ناطقًا: )ستتنشتتد

دد به أزري قا  أبو ذر: فو الفه ما  بیخیك( الفهم وأنا محمد نبیك وصتفیك الفهم فاشترح ل  صتدري ویستر ل  أمري واجعل ل  وزیرًا من أهف  عفیا أخ  أشت 
الکالم حتی هبو عفیه جبرئیل من عند الفه وقا : یا محمد هنیئًا الك  ما وهب الفه لك ف  أخیك. قا : وما ذاك جبرئیل* قا :    استتتم رستو  الفه 

آمنوا الاین یقیمون الصتتالة ویؤتون الزکاة وهم راکعون( شتتواهد  )إنما ولیکم الفه ورستتوله والاین  :  أمر الفه أمتك بمواالته إلی یوم القیامة وأنز  قرآنًا عفیك
 .26ص 12، الفخر الرازي ف  تفسیره: ج230ص 1التنزیل: ج



 59 سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

 ؛نظر دارنتداتفتاق  )ع( ن بر نزو  این آیته در شتتتین امیر مؤمنتان عفیار مفستتتّ اکثر قریتب بته اتفتاق  
در این   (2).در راه خدا بخشتتید  هعنوان صتتدق ان:شتتتر خود را به فرد نیازمند به  ،رکوعکه در حا  زمانی
 همتۀو    )ع(  ترتیتب اواینکته بته  نمتایتدمییتازده فرزنتد پس از حضتتترتش  همتۀ  فعتل جمع داللتت بر  آیته،  

 )ص(   پیتامبربتاشتتتنتد، پس از  نیز می  )ص(  پیتامبرفرزنتد    کته از طریق فتاطمته    یتازده فرزنتدش
 ها برگرفته از والیت رستو  خدان افراد برای ادارت امور مستفمین هستتند، چراکه والیت آنتریشتایستته

 .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 تعالىالدينية والدنيوية

ْمِر ِمْنُكمْ ﴿
َ
وِلي اْ 

ُ
ُسوَل َوأ ِريُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِريُعوا اَّللَّ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
 .(1)﴾َيا أ

ی بر تصتترف عنایپس هی  م  ،با والیت الهی قرین شتتده استتت   ایشتتان والیت ازآنجاکه در این آیه  
 د:ایفرمخداوند می د.وجود ندار ها آندنیوی مسفمین توسو غیر  و تدبیر امور دینی وحکومت 

  فرمتان  خویش  اولواألمر  و  رستتتو   از  و  کنیتد  اطتاعتت   ختدا  از،  ایتدآورده   ایمتان  کته  کستتتانی  ای﴿ 
 .(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 رن   ها قُ  ن    ؛ن يعيصـ   ،بطاعة الل سـ

 

ناز  شتده استت. آنچه حاکم حستکانی و فخر رازی از قو  ابوذر  )ع(اند که این آیه در شتین عفی ها( به صتراحت بیان نمودهبزرگان عفمای عاّمه )ستنی  -2
آوردم. نیازمندی در مستجد، تقاضتا نمود. به جا می  )ص(کند که گفتند: در روزی از روزها، نماز ظهر را با رستو  الفه  کنند، ما را کفایت میغفاری روایت می

گفت: خداوندا شتاهد باش که در مستجد رستو  الفه درخواستت نمودم و کستی، چیزی به من کستی به او چیزی نداد. نیازمند دستتش را به آستمان بفند کرد و 
ان:شتت   نداد. عفی در حا  رکوع بود. ان:شتت کوچک دستت راستتش را که ان:شتتری بر آن بود به او اشتاره نمود. شتخص نیازمند قبو  کرد و ان:شتتر را از

،  خداوندا از نماز فارغ شد، سرش را به آسمان بفند کرد و فرمود: )  )ص(رفت. هن:امی که پیامبرکوچکش بیرون آورد. این عمل جفوی چشم پیامبر انجام گ
ام را گشتاده گردان و امرم را آستان نما و گره از زبانم بازگشتا تا ستخنم را بفهمند و هارون برادرم که خدایا ستینه:  برادرم موستی از تو درخواستت نمود و گفت

(. تو را با برادرت یاری کردیم )پس قرآن ناطق بر او ناز  شتتد( ؛  ده و پشتتتم را به او محکم نما و او را در امر من شتتریک فرمااهل من استتت را وزیرم قرار ب
 ام را گشتاده گردان و کارم را آستان فرما و عفی که برادر و اهل من استت را وزیرم قرار بده وستینه،  خداوندا.  نبی و انتخا[ شتدت تو هستتم ،  من محمد،  خدایا

هنوز به طور کامل منعقد نشتتتده بود که جبرئیل بر او فرود آمد و گفت: ای   )ص((. ابوذر گفت: به خدا قستتتم کالم رستتتو  الفه پشتتتتم را به او محکم نما
روز قیامت فرمود و * گفت: خداوند امر به دوستتی با او تا آن چیستت، ای جبرئیلمحمد، گوارای تو باد آنچه خداوند در برادرت به تو ارزانی داشتت. فرمود: 

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

 .59النساء:  -1
 59نساء:  -1
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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

اگر  بتاشتتتد؛  می  )ص( پس از پیتامبر،  )ع(گتانتۀ معصتتتوم ئمتۀ دوازده ا  ،در اینجتا منظور از اولواألمر
کنتد یا خطتایی از او می  گنتاه که   دهدمی اطاعت مطفق از فردیفرمان به    ،باشتتتدها  آنغیر از  منظور 
زیرا تواند صحی، باشد؛  نمی  اینکه  با اطاعت از خداوند قرین شده است    از او  را اطاعت یز  زند؛سر می

کم به معصتتیت که خداوند ما را به اطاعت از دشتتمنانش و یا دستتت ستتت  ین معناه ابدر این صتتورت  
 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

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

ها امر شتتده استتت، عفی و فرزندان به اطاعت از آن )ص(  بعد از پیامبرشتتد، کستتی که  روشتتن  
ذکر شتده استت. خداوند متعا     صتراحت بهها از گناه، در قرآن  هستتند و عصتمت آن  )ع(معصتومش  

 فرماید:می
 .(1)؛﴾سازد پاک  ،بایدکه چنان را شما و بیت دور کنداهل شما از را پفیدی خواهدمی خداوند﴿ 

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

 .(٢) املفسرين

 

 .33األحزا[:  -1
 33احزا[: -1
ن رستتو   روی أحمد ف  مستتنده: عن شتتداد أبی عمار قا  دخفت عفی وائفة بن األستتقع وعنده قوم فاکروا عفیا ففما قاموا قا  ل  أال أخبرك بما رأیت م -2

 فجفستت أنتظره حتی جاء رستو  الفه    و  الفه قفت بفی قا  أتیت فاطمة رضتی الفه تعالی عنها أستیلها عن عف  قالت: توجه إلی رست   الفه 
نًا کل ومعه عفی وحستن وحستین رضتی الفه تعالی عنهم آخا کل واحد منهما بیده حتی دخل، فیدنی عفیًا وفاطمة فیجفستهما بین یدیه وأجفس حستنًا وحستی

ًا، وقا : الفهم  واحد منهمتا عفی فختاه ثم ل  عفیهم ثوبه أو قا  کستتتاء، ثم تال هاه اآلیة: إنمتا یرید الفته لیاهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیر 
 .107ص 4ج: هؤالء أهل بیت  وأهل بیت ( مسند أحمد

غداة وعفیه مرط مرحل من شتعر أستود فجاء الحستن بن عف  فادخفه ثم جاء الحستین  وروی مستفم ف  صتحیحه، فقا : )قالت عائشتة خرج النب   
 7لیاهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرًا( صتتحی، مستتفم: جفدخل معه ثم جاءت فاطمة فیدخفها ثم جاء عفی فادخفه، ثم قا : إنما یرید الفه 

 .130ص
: إنمتا یرید الفته لیتاهب عنکم الرجس أهل البیت  ، قا : )لمتا نزلت هاه اآلیة عفی النب   وروی الترماي: عن عمر بن أب  ستتتفمتة ربیتب النب   

الفهم هؤالء أهل بیت  فیذهب  :  اء وعفی خف  ظهره فجففه بکستتاء ثم قا ویظهرکم تطهیرًا ف  بیت أم ستتفمة فدعا فاطمة وحستتنا وحستتینا فجففهم بکستت 
 . 30ص 5ج: عنهم الرجس وطهرهم تطهیرًا. قالت أم سفمة: وأنا معهم یا نب  الفه، قا : أنت عفی مکانك وأنت عفی خیر( سنن الترماي
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فرموده استت اعالم   صتراحت به )ص(  پیامبر انده اری از مفسترین توضتی، دادیگونه که بست همان
 (2)باشد.می )ع(ینحسن و حسه، فاطم ، عفی ،بیت که منظور از اهل

  

 
لســـــ  أولى بكم من أ)أيـها الـناَ  :الوداع ي ـغدير خم وـق  الظهري حـجة    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

 

الفه عنه فیدخفه ، ثم جاء الحستین رضت  الفه عنه فیدخفه ثم فاطمة،   لما خرج ف  المرط األستود ، فجاء الحستن رضت  )ع(وقا  الفخر الرازي: )وروي أنه  
. واعفم أن هتاه الروایتة کتالمتفق عفی 33ثم عف  رضتتت  الفته عنهمتا ثم قتا : ﴿ إنمتا یریتد الفته لیتاهتب عنکم الرجس أهتل البیتت ویطهرکم تطهیرًا﴾ األحزا[: 

 . 85ص 8صحتها بین أهل التفسیر والحدیث( تفسیر الرازي: ج
( عن ابن حجر، قا : )وقا  ابن حجر: )إنما یرید الفه لیاهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا( ... أکثر  38ص 8وینقل الثعفب  ف  تفستیره: )ج

یات البا[ الحادي عشتر ، ف  اآل 220ط. مصتر، وط. بیروت:   143المفسترین عفی أنها نزلت ف  عف  وفاطمة والحستن والحستین( الصتواعق المحرقة: 
 الواردة فیهم، اآلیة األولی (، وراجع غیر ما تقدم من المصادر.

بن استتقع که جمعی نزدش بودند، وارد شتتدم. ذکر عفی به میان آمد. هن:امی که احمد در مستتندش روایت کرده استتت: شتتداد ابی عمار گفت: بر وائفة  -2
بر نکنم* گفتم: آری. گفت: بر فاطمه وارد شتدم و جویای عفی شتدم، گفت: به ستوی  دیدم باخ  )ص(ایستتاد به من گفت: آیا تو را از چیزی که از رستو  خدا

ها را با دستتش  که همۀ آنآمد، درحالی که همراه او عفی، حستن و حستین بودند و درحالی )ص(رفت. نشتستتم و منتظر شتدم. رستو  خدا  )ص(رستو  الفه
ها کشتید  اش را روی آنهایش نشتستتند؛ ستاس پیراهنش یا جامهگرفته بود داخل شتد. عفی و فاطمه جفو آمدند و پیش رویش، حستن و حستین نیز روی ران

ا یِریتدس الفتَّ ﴿و این آیته را تالوت فرمود:   متَ َل اْلَبیتِت َویَطْهَرکْم َتْطِهیراً إنَّ هتْ
َ
َب َعنکمس الْرْجَس أ هتا این،  هتا اهتل بیتت من هستتتتنتداین،  ختداونتداو ادامته داد:  ﴾هس ِلیتْاهتِ

 .107، ص 4. مسند احمد: ج اهل بیت من هستند
بن عفی آمد و داخل یین ستیاهی بود. حستنهن:ام خارج شتد. بر روی وی باالپوش موصتب،  )ص(کند: عایشته گفت: پیامبرمستفم در صتحیحش روایت می

هس ِلیْاِهَب  ﴿شتد؛ ستاس حستین آمد و با او داخل شتد؛ ستاس فاطمه آمد و او را داخل نمود؛ ستاس عفی آمد و او را داخل نمود؛ ستاس فرمود:   َما یِریدس الفَّ إنَّ
ْهَل اْلَبیِت َویَطْهَرکْم َتْطِهیراً 

َ
 .130، ص 7. صحی، مسفم: ج ﴾َعنکمس الْرْجَس أ

هس ِلیْاِهَب َعنکمس الْرْجَس  ﴿ناز  شتتد:   )ص(گفت: )هن:امی که این آیه بر پیامبر  )ص(بن ابی ستتفمه ناپستتری پیامبرکند: عمرترمای روایت می َما یِریدس الفَّ إنَّ
ْهَل اْلَبیِت َویَطْهَرکْم َتْطِهیراً 

َ
ها لباستتی کشتتید؛ پس از آنها عفی آمد و روی او نیز روی آنپیامبر در خانۀ اّم ستتفمه، فاطمه، حستتن و حستتین را خواستتت و  ﴾أ

ها هستتم  (. اّم ستفمه گفت: من هم با آنپفیدی را از آنها بزدا و کاماًل پاکشتان گردان.  ها اهل بیت من هستتنداین!  خداوندالبا  را کشتید؛ ستاس فرمود: )
 .30، ص 5نن ترمای: ج (. ستو جای:اه خودت را داری و تو بر خیر هستیای نبی خدا* فرمود: 

، هن:امی که با باالپوش مشتکی خارج شتد، حستن آمد و داخفش نمود. حستین آمد و داخفش نمود؛ ستاس  )ص(گوید: )روایت شتده از ایشتانفخر رازی می
ْهَل اْلَبیِت َویَطهْ ﴿فاطمه و ستتاس عفی آمدند؛ ستتاس فرمود:  

َ
هس ِلیْاِهَب َعنکمس الْرْجَس أ َما یِریدس الفَّ . و بدان که صتتحت این روایت 33احزا[:  ﴾َرکْم َتْطِهیراً إنَّ

 .85، ص 8بین اهل تفسیر و حدیث، متقن است(. تفسیر رازی: ج 
َل اْلَبیتِت  ﴿کنتد: )و ابن حجر گفتت:  ( از ابن حجر نقتل می38، ص  5ثعفبی در تفستتتیرش )ج   هتْ

َ
َب َعنکمس الْرْجَس أ هس ِلیتْاهتِ ا یِریتدس الفتَّ متَ ...  ﴾َویَطْهَرکْم َتْطِهیراً إنَّ

، ط. مصتر؛ و ط. بیروت: 143بیشتتر مفسترین اتفاق نظر دارند که این آیه در شتین عفی، فاطمه، حستن و حستین ناز  شتده استت(. صتواعق المحرقة: ص 
 توانید به سایر منابع نیز مراجعه نمایید.، با[ یازدهم، در آیات وارد شده در آن، اولین آیه. می220ص 

هجریتة ف    440قتا  عبتد الرحمن أحمتد البکري ف  کتتابته من حیتاة الخفیفتة عمر بن الخطتا[: )ذکر محمتد بن أحمتد البیرون  الخوارزم  المتوفی عتام   -1
قتب  عند منصترفه من حجة الوداع، وجمع ال )ع(والیوم الثامن عشتر یستمی غدیر خم وهو استم مرحفة نز  بها النب   :  حوادث شتهر ذي الحجة الحرام قا 

وقا : أیها النا  ألستتت أولی بکم من أنفستتکم* قالوا: بفی. قا : فمن کنت مواله فعف  مواله، الفهم   )ع(والرحا  وعالها آخاًا بعضتتد عف  بن أب  طالب 
وقا : الفهم هل بفغت  وا  من وااله ، وعاد من عاداه، وانصتتر من نصتتره، واخا  من خاله، وأدر الحق معه حیثما دار. ویروی أنه رفع رأستته نحو الستتماء،

 .321ثالثًا( من حیاة الخفیفة عمر بن الخطا[: ص
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شتتما ای مردم آیا من از )خم هن:ام ظهر فرمود: بنام غدیرالوداع در محفی ةدر حج  )ص(  پیامبر
  ،هستتتم   پس هرکس من موالی او :فرمود  .آری ای رستتو  خدا  :گفتند  *تر نیستتتمیاولخودتان  بر  

آنان که  ؛دشتمن  ،یار باش و با دشتمنانش  ،کنند  اشیاریبرای کستانی که    ،خدایا ؛عفی موالی اوستت 
 ،و به هر ستمت که رو کند  ؛بفرمارها  ،  رهایش کنندرا    کستانی که او پیروز گردان و،  او را پیروز گردانند

 .(1)؛(حق را به همان سمت ب:ردان
 

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 بـعد خطبـته ي حـجة الوداع ي   )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 حضتترت عفی )ص(  پیامبر  ،ر این حدیث د
از کتا[  ها در ده منبع آن    ومتواتر   )ص(  این حدیث از پیامبر استت وستزاوارتر  بر مؤمنین از خودشتان  

الوداع  ةاش در حجپس از خطبه  )ص(  پیامبرآورده شتده استت که    ؛آمده استت   انانمستفم های  کتا[
ابوبکر هن:ام  در آن    بیعت کنند و  )ع(  خواستت تا با حضترت عفیانان  خم از مستفم در محفی بنام غدیر

از همچنین   و. از متا (2) یرالمؤمنین، بته او ستتتالم دادنتد.امو عمر بتا ایشتتتان بیعتت نمودنتد و بتا القتب   
:ر آنان که با قفبی ستتفیم به م  ،دارندننفعی  هی   روزی که نه ما  و نه فرزندان    ؛ها خواهند پرستتیدآن

 پیش:اه 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

 

هجری در حوادث متاه   440بن احمتد بیرونی خوارزمی متوفی  بن خطتا[ آورده استتتت: )محمتدالرحمن احمتد بکری در کتتابش دربتارت زنتدگی عمرعبتد  -1
الوداع در آن توق  هن:ام بازگشتتت از حّجة  )ص(این نام مکانی استتت که پیامبرشتتود که خم نامیده میگفته استتت: امروز، هجدهم، به نام غدیر  حجهذی

آیتا من بته شتتتمتا از ،  : ای مردمهتا بتاال رفتت و فرمودرا گرفتته بود، از آن  )ع(بن ابی طتالتب هتا را جمع کردنتد؛ درحتالی کته بتازوی عفیهتا و زینفرمود. بتار و بنته
. دوستتان او را دوستت بدار و دشتمنانش را دشتمن دار،  خداوندا.  عفی موالی اوستت،  کس من موالی اویم هر* گفتند: آری. فرمود:  خودتان ستزاوارتر نیستتم 

همچنین روایت شتده استت که سترش را به  ؛  حق را به همان ستو ب:ردان،  تنها ب:اار و هر جا او باشتد  که تنهایش گاارد راکه یاریش کند را یاری فرما و آنآن
 .321بن خطا[: ص *(. از زندگی خفیفه، عمرآیا سه بار ابالغ نکردم،  خداوندا: آسمان بفند کرد و فرمود  سوی

 ، وغیر ذلك من المصادر الت  تعرضت لاکر واقعة غدیر خم.386ص 7، البدایة والنهایة: ج220ص42تاریخ دمشق: ج -1
 اند.خم را بیان نمودهیر منابع که واقعۀ غدیرو سا 386، ص 7؛ بدایة و نهایة: ج  220، ص 42تاریخ دمشق: ج  -2
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وِلي ﴿
ُ
وَل َوأ ــُ ســ ِريُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِريُعوا اَّللَّ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أ

َ
ٍء  َيا أ ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِي يَشْ

َ
اْ 

وِ 
ْ
ْحَسُن َتأ

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

بن عبدالفه  به نقل از جابرادر حدیثی     )ع(  پیامبر،  )ع(  اما در مورد امامان از نستتل حضتترت عفی
 که خداوند فرمود:گفت هن:امیفرمود. ها را ذکر آن تکتک)رض( انصاری

 و  برید  فرمان  خویش  اولواألمر  و رستو  از  و  کنید  اطاعت   خدا از، ایدآورده   ایمان که  کستانی  ای﴿ 
 کته  کنیتد  رجوع  پیتامبر  و  ختدا  بته  ،داریتد  ایمتان  قیتامتت   روز  و  ختدا  بته  اگر  کردیتد  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
خدا را شتناختیم و اطاعتش کردیم و شتما را   الفه،عرض کردم: ای رستو  )ص(  به محضتر پیامبر
کند چه کستتانی کردیم، اما اولواألمر که خداوند ما را به اطاعتشتتان دعوت می  انشتتناختیم و اطاعتت
  ها برادرم عفیآن  اولیِن  ؛اولیای امر پس از من هستتند  ها جانشتین وآن  ،ای جابر)هستتند... فرمود: 

بن محمد،  )ع(  بن الحسینها عفیپس از آن؛  )عفیهما السالم(  ندانش حسن و حسینساس فرز   )ع(
پس از او   ؛ستتالم مرا به او برستتان  ،چون او را دیدی  ،و عمر تو تا زمان او کفاف خواهد داد  )ع(  عفی

بن  عفی،  )ع(  بن عفیمحمد،  )ع(  بن موستتی الرضتتاعفی،  )ع(  بن جعفرموستتی،  )ع( بن محمدجعفر
 ،کندداد می  که با آمدنش دنیا را پر از عد  و  )ع(  بن الحسنمحمد و  )ع(  بن عفیحسن،  )ع( محمد

 .(2)؛(جور گشته است  ازآنکه پر از ظفم وپس

 

  .59النساء:  -1
 59نساء:  -1
، االحتجاج: 4 5، کفایة األثر:285، وروي هاا المعنی باختالف یستیر ف : کما  الدین: ص115النافع یوم الحشتر ف  شترح البا[ الحادي عشتر: ص -2
 ، وغیرها. 87ص 1ج
؛ 45کفتایتة االثر: ص  ؛ 285؛ این معنتا بتا انتدکی اختالف در منتابع زیر نیز آمتده استتتت: کمتا  التدین: ص  115الحشتتتر در بتا[ یتازدهم: ص  نتافع یوم  -2

 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) تاسعهم قائمهم أفضلهم(
پستتر ،  امام،  این فرزندم حستتینفرموده استتت: )  )ع(  در مورد حستتین  )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
 

، النکت االعتقادیة:  89، وروي هاا المعنی باختالف یستیر ف : الرستائل العشتر لفطوست : ص115النافع یوم الحشتر ف  شترح البا[ الحادي عشتر: ص -1
 ، وغیرها.372ص 36، بحار األنوار: ج43ص

؛ نکت اعتقادی: ص 89گانه طوستی: ص این معنا با اندکی اختالف در منابع زیر نیز آمده استت: رستایل ده  ؛115نافع یوم الحشتر در با[ یازدهم: ص    -1
 و سایر منابع. 372ص  36؛ بحار االنوار: ج 43

قا : یا معشتر الشتیعة خاصتموا بستورة إنا أنزلناه تففحوا، فو الفه إنها لحجة الفه تبارك وتعالی عفی الخفق بعد رستو  الفه  )ع(روی الکفین  عن أب  جعفر  -2
ر  فإنها لوالة األموإنها لستیدة دینکم، وإنها لغایة عفمنا، یا معشتر الشتیعة خاصتموا بتتتتت )حم والکتا[ المبین إنا أنزلناه ف  لیفة مبارکة إنا کنا منارین(  

قا : صتدقت،   ، یا معشتر الشتیعة یقو  الفه تبارك وتعالی: )وإن من أمة إال خال فیها نایر( قیل: یا أبا جعفر نایرها محمد  خاصتة بعد رستو  الفه  
ال ف  بعثته من   أرأیت بعیثه ألیس نایره، کما أن رستو  الفه )ع(فهل کان نایر وهو ح  من البعثة ف  أقطار األرض، فقا  الستائل: ال، قا  أبو جعفر 

من ف  أصتال[ الرجا  من   نایر، فقا : بفی، قا : فکالك لم یمت محمد إاّل وله بعیث نایر، قا : فإن قفت ال، فقد ضتیع رستو  الفه  )عزوجل( الفه
واحد، وفستر لممة شتین ذلك  * قا : بفی قد فستره لرجلأمته، قا : وما یکفیهم القرآن* قا : بف ، إن وجدوا له مفسترًا قا : وما فستره رستو  الفه 

. قا  الستائل: یا أبا جعفر کان هاا أمر خاص ال یحتمفه العامة* قا : أبی الفه أن یعبد إاّل سترًا حتی ییت  إبان أجفه الاي  )ع(الرجل وهو عف  بن أب  طالب  
نبغ  لصتتاحب هاا الدین أن یکتم* قا : أو ما کتم عف  بن  یظهر فیه دینه، کما أنه کان رستتو  الفه مع خدیجة مستتتترًا حتی أمر باإلعالن، قا  الستتائل: ی

 .249ص 1حتی ظهر أمره* قا : بفی، قا : فکالك أمرنا حتی یبفغ الکتا[ أجفه( الکاف : ج  یوم أسفم مع رسو  الفه  )ع(أب  طالب 
ید أن أستیلك عنه، قا : قل، قا : وال تغضتب* قا : وال  : یا ابن رستو  الفه ال تغضتب عف  قا : لماذا* قا : لما أر )ع(وروی أیضتًا: قا  رجل ألب  جعفر 

قد عفمه* أو ییتونهم بیمر کان  أغضتتب قا : أرأیت قولك ف  لیفة القدر، وتنز  المالئکة والروح فیها إلی األوصتتیاء، ییتونهم بیمر لم یکن رستتو  الفه  
: مال  ولك أیها الرجل ومن )ع(له واع، قا  أبو جعفر  )ع(مات ولیس من عفمه شت ء إاّل وعف   یعفمه* وقد عفمت أن رستو  الفه   رستو  الفه 

لما أستري به لم یهبو حتی أعفمه الفه جل ذکره عفم   أدخفك عف * قا : أدخفن  عفیك القضتاء لطفب الدین، قا : فافهم ما أقو  لك. إن رستو  الفه  
قد عفم جمل العفم وییت  تفستیره  )ع(ان وما ستیکون، وکان کثیر من عفمه ذلك جماًل ییت  تفستیرها ف  لیفة القدر، وکالك کان عف  بن أب  طالب  ما قد ک

لیال  القدر    ، قا  الستتائل: أوما کان ف  الجمل تفستتیر* قا : بفی، ولکنه إنما ییت  باألمر من الفه تعالی ف ف  لیال  القدر، کما کان مع رستتو  الفه 
إاّل حافظتًا  إلی النب  وإلی األوصتتتیتاء: إفعتل کاا وکاا ، ألمر قد کانوا عفموه، أمروا کی  یعمفون فیته * قفتت: فستتتر ل  هاا قا  لم یمتت رستتتو  الفته  

: فما یحدث لهم ف  لیال  القدر عفم لجمفة وتفستیره، قفت: فالاي کان ییتیه ف  لیال  القدر عفم ما هو* قا : األمر والیستر فیما کان قد عفم، قا  الستائل
. قا  الستائل: فهل یعفم األوصتیاء ما ال یعفم األنبیاء* قا : ال  )عزوجل(  ستوی ما عفموا* قا : هاا مما أمروا بکتمانه، وال یعفم تفستیر ما ستیلت عنه إاّل الفه

من الوصتاة یعفم ما ال یعفم اآلخر* قا : ال لم یمت نب  إاّل وعفمه ف  وکی  یعفم وصت  غیر عفم ما أوصت  إلیه، قا  الستائل: فهل یستعنا أن نقو : إن أحدا  
: بفی قد عفموه جوف وصتتتیه وإنما تنز  المالئکة والروح ف  لیفة القدر بالحکم الاي یحکم به بین العباد، قا  الستتتائل، و ما کانوا عفموا ذلك الحکم* قا 

ل  القدر کی  یصتنعون إلی الستنة المقبفة، قا  الستائل: یا أبا جعفر ال أستطیع إنکار هاا* قا  أبو ولکنهم ال یستتطیعون إمضتاء شت ء منه حتی یؤمروا ف  لیا
هل کان ییتیه ف  لیال  القدر شت ء لم یکن عفمه* قا : ال یحل لك أن تستی   من أنکره ففیس منا. قا  الستائل: یا أبا جعفر أرأیت النب   : )ع(جعفر 

أبی أن    )عزوجل(  کون ففیس یموت نب  وال وصتت  إاّل والوصتت  الاي بعده یعفمه، أما هاا العفم الاي تستتی  عنه فإن الفهعن هاا، أما عفم ما کان وما ستتی
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ها در شب آنروح بر    امر همراه با مالئکه وفرود آمدن    هاست وقدر نیز گواهی بر امامت آن  تسور 
تمام  ،)ص(  پیامبر وگرنه پس از رحفت باشتتتد؛ بر آن میگواه   )ص(  پس از رحفت پیامبر استتتالم ،قدر
در ده شتب آخر ماه   و باقی استت همچنان  شتب قدر   )ص(  پس از پیامبر که این باطل استت.  شتدمی

 (2)قرار دارد.رمضان 

 

قرأ ستورة الدخان  یطفع األوصتیاء عفیه إاّل أنفستهم، قا  الستائل: یا ابن رستو  الفه کی  أعرف أن لیفة القدر تکون ف  کل ستنة* قا : إذا أتی شتهر رمضتان فا
. وراجع بقیة الروایات ف  الکاف  ف  با[  251ص  1فة مائة مرة فإذا أتت لیفة ثالث وعشترین فإنك ناظر إلی تصتدیق الاي ستیلت عنه( الکاف : جف  کل لی

 .242ص 1شین لیفة القدر: ج
ستتّنت( مخاصتتمه و مباحثه کنید تا پیروز  )با اهل ﴾انا انزلناه﴿کند که فرمود: )ای گروه شتتیعه، با ستتورت روایت می)ع( کفینی از ابوجعفر امام محمد تقی  -2

نهایت دانش ماستت. ای گروه شتیعه، با   تبارک و تعالی بر مردم استت. آن ستوره، سترور دین شتما و شتوید. به خدا که آن ستوره پس از پیغمبر، حجت خدای
مخاصمه کنید، زیرا این آیات مخصوص  ؛﴾(ایم ای بودهبیم دهندهما  ،  ما آن را در مبارک شبی ناز  کردیم *  ستوگند به این کتا[ روشن:ر     ،میم*حا)﴿آیات 

ها بوده رستانی در میان آنهی  امتی نیستت م:ر آنکه بیم )﴿فرماید: استت. ای گروه شتیعه! خدای تبارک و تعالی می  )ص(پیغمبر والیان امر امامت، بعد از
ای جز فرستتادن پیغمبر در زمان حیاتش چاره درستت گفتی؛ ولی آیااستت. فرمود:   )ص(؛. شتخصتی گفت: ای ابا جعفر، بیم رستان امت، محمد﴾استت(

فرستتادت خدای    )ص(رستان او نیستت* چنانکه خود پیغمبربه من ب:و م:ر فرستتادت پیغمبر بیم * گفت: نه. امام فرمود:  نمایندگان در اطراف زمین داشتت
الزم ،  اگر ب:ویی ندارد؛ رستتان داردهم فرستتتاده و بیم  برای پس از مرگ خود  )ص(پیغمبر  پس همچنین* گفت: چرا! فرمود:  او بود رستتانعزوجل و بیم 

چرا در ها کافی نیستت* فرمود: قرآن برای آن . آن مرد گفت: م:رضتایع و گمراه کرده باشتد، صتفب مردان امتش بودند هایی را که درآید که پیغمبر آنمی
برای یک مرد تفستتیر کرد و  تنها،  چراقرآن را تفستتیر نفرموده استتت* فرمود:   )ص(. گفت: م:ر پیغمبرشتتدصتتورتی که مفستتری برای قرآن وجود داشتتته با

ستائل گفت: ای ابا جعفر، این مطفبی استت از ناحیۀ شتیعیان که عامۀ مردم زیر بار   مرد  استت به امت خود گفت. )ع(طالببن ابیجای:اه آن مرد را که عفی
  )ص(پیغمبر(  سالهای او  بعثت)  که همچنان، شود خواهد که در نهان پرستش شود تا هن:ام و زمانی برسد که دینش آشکارخدا میروند. فرمود:  آن نمی

شتت. مرد ستائل گفت: آیا شتایستته استت که صتاحب این دین، آن را نهان کند* فرمود:  ور به اعالن گکرد تا زمانی که میمپرستتش خدا می با خدیجه در نهان
نیز  کار ما* گفت: آری. فرمود:  را نهان نکرد تا زمانی که امرش ظاهر گشتتتتاستتتالم آورد آن )ص(از روزی که به رستتتو  خدا )ع(بن ابی طالبم:ر عفی

 .249، ص 1ی: ج (. کافهمچنین است تا نوشتۀ خدا مدتش برسد
! عرض کرد: برای  چه برایعرض کرد: )ای پستر پیغمبر! بر من خشتم مکن. فرمود:   )ع(جعفر امام محمد تقیهمچنین روایت شتده استت: مردی به ابو

شتب قدر معتقدید که . عرض کرد: بفرمایید اینکه راجع به کنم خشتم نمیفرمود:  کنی* . عرض کرد: خشتم نمیب:وخواهم از شتما بارستم. فرمود:  آنچه می
 آن را  )ص(آورند که پیغمبردانستته یا امری میآن را نمی  )ص(آورند که پیغمبرشتوند، آیا برای آنها امری میجبرئیل به ستوی اوصتیا ناز  می فرشتت:ان و

 ،: ای مرد مرا با تو چه کار استامام فرمود تمام عفوم او را فرا گرفته بود! )ع(عفی وفات کرد،  )ص(دانید که چون پیغمبردانسته است* با آنکه شما میمی
گویم خو[ بفهم. چون رستو   آنچه را به تو می پس* عرض کرد: سترنوشتت مرا برای طفب دین نزد تو آورده استت. فرمود:  چه شتخصتی تو را نزد من آورد

جَمل و ستتتربستتتته بود که . او آموختفرود نیامد تا این که خدای عزوجل عفم گاشتتتته و آینده را به  ،  به معراج بردند را )ص(خدا مقدار زیادی از آن عفم مس
مانند ، آیدهای قدر میشتب دانستت و تفستیرش درعفوم مجمل را می؛ هم مانند پیغمبر بود  )ع(طالببن ابیعفی.  آیدتفستیر و توضتیحش در شتب قدر می

های قدر از طرف خدای ولی در شتب؛ چرابستته تفستیرش نبود* فرمود: آن عفوم مجمل و ستر  کننده گفت: م:ر در. مرد ستؤا بود  )ص(آنچه برای پیغمبر
دانند گیرند که نستبت به آنچه میچنین و چنان کن و در آن شتب دستتور می ید کهآدانند دستتور مینستبت به آنچه می  )ع(و اوصتیا  )ص(تعالی به پیغمبر

جز اینکه عفوم ستربستته و تفستیر  ،  وفات نکرد  )ص(پیغمبریم توضتی، دهید. فرمود: گوید، عرض کردم: این مطفب را برامرد ستائل می  کنند. چ:ونه رفتار
. مرد دانستتتستهیفی بود نستبت به آنچه می فرمان وآید چه عفمی بود* فرمود:  های قدر برایش میعرض کردم: پس آنچه در شتبها را فرا گرفته بود. آن

این مطفب از چیزهایی استت که ایشتان میمور به  آید* فرمود:  پدید می دانستتنداز آنچه می های قدر چه عفمی غیرستائل گفت: پس برای ایشتان در شتب
چ:ونه  ! نهدانند* فرمود:  دانند آنچه را که پیغمبران نمیمرد سائل گفت: م:ر اوصیا می  جز خدای عزوجل نداند.،  کتمانش بودند و تفسیر آنچه را پرسیدی

 *!بداند، شود که وصی عفمی جز آنچه به او وصیت شده استمی
میرد، م:ر این که نمیهی  پیغمبری !  نهداند* فرمود:  داند که وصتی دی:ر، آن را نمیتوانیم ب:وییم که یکی از اوصتیا چیزی میمرد ستائل گفت: آیا ما می

مرد ستائل گفت: م:ر  آوردند.می فرود، جبرئیل در شتب قدر، فقو آنچه را که وصتی باید میان بندگان حکم کند عفمش در قفب وصتیش باشتد و فرشتت:ان و
چ:ونه رفتار  ر دستتور یابند که تا ستا  آیندههای قدتوانند مطفبی را اجرا کنند تا این که در شتبدانند، ولی نمیچرا میدانند* فرمود:  ایشتان آن حکم را نمی

مرد ستتتائل گفت: ای    از ما نیستتتت.، را انکار کندهر که آنفرمود:   توانم این موضتتتوع را انکار کنم* اماممرد ستتتائل گفت: ای ابا جعفر، آیا من نمی  کنند.
اما نستتبت به عفم  ،  این ستتؤا  برای تو روا نیستتتدانستتت* فرمود:  میآید که آن را نهای قدر عفمی میدر شتتب  )ص(اباجعفر، بفرمایید که آیا برای پیامبر

که جز خود اوصتیا  پرستی خدای عزوجل نخواستتهداند و اما این عفمی که تو میکه بمیرد وصتی پس از وی آن را می ایهر پیغمبر و وصتی،  گاشتته و آینده
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وما   ،كثذة ني بعد النيب  اَثين عشـــر املعصـــوم  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 با لقد تقمصها فالن )يعين أ)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
ى هاتا أحجى فصــربت وي الصــرب عل  فرأي  أن   ،فيها الصــيذ ويكدح فيها املؤمن حَت يلقى ربه

ها إلى فالن )يعين  حَت مَضــ 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 
 بستیار استت. )ص(  مبرکه معصتوم هستتند، بعد از پیا  )ع(فرزندانش امامت حضترت عفی ودالیل  

مؤمنان   و  )ع(اطهار  ۀائم   رستتولش و  از این بابت از خداوند و  ای بیش نیستتت وآنچه ذکر کردم طرفه
و راه شتتتود  میهتا منحرف  کته از راه آنیای برای کستتت بهتانته  هی  عتار وبنتابراین  طفبم؛  پوزش می

مخصتتتوص   امتامتت   دانتدمیکته او  ؛ درحتالیمتانتدنمیبتاقی  ،  گیردمیغتاصتتتبین حقشتتتان را در پیش  
گاه )  د:ایفرممی  )ع(  امیر مؤمناناو هی  حقی در این زمینه نداشتته استت.   وو نه برای او  هاستت  آن آ

نیک که  درحالی ،ای بر تن کردخالفت را چون جامه   منظور أبوبکرا یبه خدا سوگند که فالن  ،باشید
 ریزد ومی ها از من فروستیل  ؛چونان محور استت به آستیا[  ،من نستبت به آنجای:اه  دانستت که می

از آن چشتتتم   ای آویختم وخالفت پرده  پس میان خود و ؛نیستتتت   رفیع من  ۀپرنده را یارای پرواز به قف
در اندیشته شتدم که با دستت شتکستته بتازم یا بر آن فضتای .  رد برتافتم به دی:ر ستو گشتتم و  پوشتیدم و

 خردستاالن به پیری رستند و  خورده شتوند وی که بزرگستاالن در آن ستا فضتای  ؛ظفمانی شتکیبایی ورزم
تر شتتکیبایی در آن حالت خردمندانه دیدم.  ل آیدئهمچنان رنج کشتتد تا به لقای پروردگارش نا،  مؤمن

 در حالی که همانند کستی بودم که خاشتاک به چشتمش رفته و  من طریق شتکیبایی گزیدم، استت و
به سترای ،  نخستتین  تا آن ؛رودکه میراث من به غارت می دیدممی.  شتداستتخوان در گفویش مانده با

بعد از او تمثیفی از ،   بن خطا[منظور عمرا  مستتند خالفت را به دی:ری واگااشتتت  شتتتافت و دی:ر
 :این سخن شاعر نابینا بود

 

 در هر شتتب ستتورت،  چون ماه رمضتتان فرا رستتد. مرد ستتائل گفت: پستتر پیغمبر! از کجا بدانم که شتتب قدر در هر ستتالی هستتت* فرمود:  از آن اطالع یابند
توانید به ستایر روایات در ؛ و می251، ص 1(. کافی: ج  بینیتصتدیق آنچه را که پرستیدی می،  ستوم رستدوچون شتب بیستت؛  را صتد مرتبه بخوان«  دخان»
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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 وشماَأ  نإشنق لها خرم وأن  إالصعبة  

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

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

ه )ـسعد بن نلكين أـسفف  إذ أـسفوا وررت إذ راروا فصـيى رجل منهم لضـي  )تحقذال لـشأنهم(،
بد الرحمن بن عوف( مع هن وهن )يشــذ إلى وَــاعة القوم(  ومال آخر لصــهره )أي ع  ،(أبي وقاص

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

ــمون ـمال اللالقرآن ـــمة اإلـبل ن ـتة الربيع( يخضــ وأجهز علـيه عمـله  انتكـث فتـله أن  إلى    ، خضــ
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  
نكث  رائفة ومرق  أخرى وقســـط آخرون كأنهم لم  فلما نهضـــ  با مر  ،كربيضـــة الينم

 :يسمعوا كالم الل حيث يقول

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

خواستت که مردم معافش همواره می  ،بود  به دستت گرفتهرا در آن روزها که زمام کار  ،  ای شت:فتا
شتتما  ۀگفت تا زمانی که عفی میان شتتماستتت من شتتایستتتمیمنبر    یدر آن زمان ابوبکر باالا دارند

دو چ:ونه خود به دی:ری بستت. بن:رید که  ز قد آن عرو  را بعد ار، عَ ْم ولی در ستراشتیب عس    ؛نیستتم
ای خشن پس خالفت را به عرصه  ؛شیرش را دوشیدند  ا، آن دو، میان خود تقستیم کردند وپستتانش ر 

رونده را به رنج   ،اشناهمواری  کرد وپای را مجروح می اشای که درشتتتتیعرصتتته ؛افکند  ناهموار  و
پوزش خواستتن فراوان شتد. صتاحب آن مقام، چونان مردی بود  درآمدن و به ستر افکند. لغزیدن ومی

اگر مهارش را  شتتد ویمجروح م  اشکشتتید، بینیکه هرگاه مهارش را می بر اشتتتری ستترکشستتوار 
 

 .83القصص:  -1
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 ؛خروجشتان از صتراط مستتقیم خداوند استت   ،منظوراستاخت خود را هالک می کرد، ستوارستستت می
آن تحریم ازدواج موقت   ۀکه نتیج ؛کردحرام را حال  می  حال  را حرام و  ،خود  ۀچراکه عمر به سفیق

. به خدا ستتتوگنتد که در آن روزها مردم، هم  از اذان بود  ل«العمت عفی خیر حّی »حاف عبتارت   حج و و
من بر این    عراض از حق؛ واهم   ثباتی بودند وخوش بیهم دستت  ،هم سترکشتی گرفتار خطا بودند و

 امر خالفت را در ی:ر شتتتافت وورزیدم تا او نیز به جهان دزمان دراز درگردا[ محنت، شتتکیبایی می
پناه بر خدا از این شورا! که چ:ونه   پنداشتت؛ ومیان جماعتی قرار داد که مرا هم یکی از آن قبیل می

داشتتند که اینک با چنین    تردید روا   منظور أبابکرانخستتین    ۀمرتبت من نستبت به خفیف  در منزلت و
به زمین شیرجه   رو  ،. هرگاه چون پرندگانها ناتحقیر جای:اه آ  طرازم شمارندهم  سن  ومردمی هم

نمودم. یکی همراهی می بتا آنتان  پیمودم و، من راه مختالفتت نمیکردنتدو پرواز میزده   یتا بتا زدنتد  می
 وبن ابیمنظور ستعداای را که با من داشتت دیرینه  ۀاز ایشتان کین

ّ
منظور اآن دی:ر   و  یاد آورد   اص ق

کته   بته دامتاد خود گرایش یتافتت و کتارهتای دی:ر کردنتد ونیز از من روی بتتافتت    بن عوفعبتد الرحمن
می برخاستتتت، در حالی که از ستتتوّ   . آن:اه  اشتتتاره به فرومای:ی قومامن از گفتنشتتتان کراهت دارم 

کته هّمی جز خوردن در اصتتتطبتل نتداشتتتت چهتارپتایی  چونتان    بتاد بته پهفوهتا افکنتده بود و ،پرخوارگی
  . چریتدن نتدارد  کته فکری جز خوردن و  فرمتایتداو را بته چهتارپتایی تشتتتبیته می  اشتتتاره بته عثمتان وا

 ها باد یا همان شتجرتامیه لعنت خدا بر آن منظور بنیادستت شتدند ش با او هماخویشتاوندان پدری
میل فراوان خوردند که اشتتران، گیاه  ما  خدا را چنان با شتوق و و   ای که در قرآن آمده استت خبیثه

ش  ا بارگیشتکم داشتت و پی قتفش را در  ،باز شتد و کردارش  ،سترانجام، آنچه را تابیده بود  تا ؛بهاری را
ناگاه،   هب . او را به هالکت رساندبود  صبی خداوند  غشکمش که پر از ما    ،منظوراسر درآوردش   به

گرد مرا از هر طرف گرفتنتد،    ،هتای کفتتارانیتا   انتد، انبوه چوندیتدم کته انبوه مردم روی بته من نهتاده 
پهفویم را زیر پای فروکوبند و ردای من از دو ستتتو بدرید.   های بازو وچنان که نزدیک بود استتتتخوان

گوستتفندان مرا دربرگرفتند؛ اما هن:امی که زمام کار را به دستتت گرفتم جماعتی از ایشتتان   ۀچون رم
کاران گردیدند. گویی،  دستتت ستتتمهمقومی   گروهی از دین بیرون شتتدند و  شتتکستتتند ورا   عهد خود

 : فرمایدسبحان را نشنیده بودند که می سخن خدای
کنند و سترانجام نه فستاد می جویند ونه برتری می،  سترای آخرت از آِن کستانی استت که در زمین)

 ت(.نیکو از آِن پرهیزگاران اس
 

 .ولكنهم حلي  الدنيا ي أعينهم وراقهم زبرجها ،والل لقد سمعوها ووعوها ،بلى
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ولی دنیا در نظرشتان آراستته جفوه  ،به خاطر ستارده بودند به خدا ستوگند که شتنیده بودند و ،آری
 .بودو زر و زیورهای آن فریبشان داده  کرده 

 
َـر وقيام الحجة بوجود الناصـر  أوبر  ةا والذي فلق الحبأم   خذ أوما   ،النسـمة 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
با   و  بودانبوه آن جماعت نمی  اگر،  جانداران را آفرید  شتکافت وستوگند به کستی که دانه را   ،بدانید

بتارگی  ختدا از عتالمتان پیمتان ن:رفتته بود کته در برابر شتتتکم  وشتتتد  تمتام نمیحجتت    ،وجود نتاصتتتر
رهایش   افکندم وافستارش را بر گردنش می،  ن:زینندی  کشتان خاموشت گرستن:ی ستتم  کاران وستتم

 ،دیدید که دنیای شتتتما نزد منمی کردم که در آغاز 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)  همچنین فرمود:  )ع(  امام عفی

و وصتی بهترین خفیفه و همستر برترین زنان امت و پدر عترت طاهره و   من امام مردم. نزدیک استت 
او و   شتدتاو و انتخا[ و وصتی او و ولی او و وزیر )ص(  من برادر رستو  خدا.  باشتممی  ائمۀ هدایت:ر

. پیشتتوای پیشتتانی ستتفیدان و آقای اوصتتیا هستتتم،  امیرالمؤمنینمن  .  دوستتت او هستتتم حبیب او و
والیت ،  اطاعت از خدا و والیت من،  صتتتف، خدا و اطاعت از من،  جن  خدا و صتتتف، من،  جن  من
اولیای خدا و انصتار من، انصتار خدا هستتند. قستم به خداوندی که مرا آفرید ،  شتیعیان من.  خداستت 

 

 ، الخطبة الشقشقیة.30ص 1نهج البالغة بشرح محمد عبده:ج -1
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دانند که ناکثین و قاسطین و مارقین می  )ص(  حافظان اصحا[ رسو  خدا،  دمکه چیزی نبودرحالی
 (1). (1).(که افترا ببنددمفعون 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   ه ذـلك    ،الـعدل بـعد انتشـــــار الظلم على ـيد وَة عثـمانالظلـمات 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 جميـعللـناكث )ع(وكـان ـما كـان من جـهاده  مـما َ يخفى   ال ني 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(م ينصر الحسني  ول  )ع(ني  ـالحس  (لعنه الل)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
ستتوی خداوند هدایت  فت به دستتت أمیرمؤمنان افتاد ستتعی کرد تا مستتفمانان را بهزمانی که خال

و عد  و داد را ب:ستتراند، آن هم بعد از انتشتار    ستوی نور رهایی بخشتدبهها  تاریکیها را از آن کند و
 وشتتده بودند  بندگان دنیا   ،که مردمدرحالی  ،این چ:ونه میستتر بودظفم به دستتت والیان عثمان؛ اما 

این چ:ونته میستتتر  و  ؛م:ر تعتداد کمی کته بته عهتد ختدا وفتادار متانتدنتدبود، زبتانشتتتان فقتۀ  تنهتا لق ،ندی
بر   ،شتهداالستید تج:ر حمزخورندت فرزند هند   فرمانده ارتش کفر و  ،ستفیانشتد وقتی که پستر ابیمی

که لعنت خدا بر مارقین    در جهاد با ناکثین، قاستتطین ورا  تخت ستتفطنت نشتتستتت و روزهای بستتیار  
 خویش را بر همه آشتکار ستاخت و قح  )ع(  ایشتان  که  تا بر کستی پوشتیده نباشتد ؛ستاری کردها باد  آن

باقی نمانده   هائم  ستتاخت تا حجتی برای دوری مردم از  نمردم را به صتتراط مستتتقیم خداوند رهنمو
امام باد،  لعنت خدا بر او  که  سترانجام معاویه    .ش نشتتافتندابه یاری  مردم او را واگااشتتند وباشتد؛ اما  

جز  را به شتتهادت رستتاند و  )ع( امام حستتینباد،  لعنت خدا بر او  که  و یزید  شتتهید کرد را   )ع( حستتن
 

 ، خطبۀ شقشقیه.30، ص 1البالغه به شرح محمد عبده: ج نهج -1
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 .336، ص 39االنوار: ج  بحار 
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که او پنجمین نفر از اصتتحا[ درحالی ؛نشتتتافت   )ع(  کستتی به یاری امام حستتین  ،اندی نفر هفتاد و
و ستتومین وصتتی بر زمین   )ص(  رستتو  خدا  ت دختریآخرین نو هل بهشتتت واو ستتید جوانان    ء کستتا

مستتفمانان در چه حدی از خضتتوع و   )ع(  د بدانید که در زمان امام حستتینیبابود.   )ص( رستتو  خدا
با قربانی کردن خود به   )ص( که ذریۀ رستتو  خدا تستتفیم شتتدن در برابر طاغوت بودند؛ تا به این حد

با خضتتوع در برابر یزید و   خدا خارج واز والیت   ها از دین دور گشتتته ومستتفمانان هشتتدار داد که آن
 .اندشده وارد والیت طاغوت و شیطان 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 الطواغـي    َ اـلذي يرـيده،  الـناَ للعودة إلى اـلدين اإلســ
ثر كبذ ي عودة الكثذ من املسـلمني  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

 .ووجدوا من يعاونهم ممن رلبوا الدنيا بالدين ،لطواغي  ي الدعوة إلى الشيطانواستمر ا
مردم را بر   جهاد در راه خدا را ادامه دادند و )ص(  پیامبر خدا  یاوصتتتیا،  )ع(  بعد از امام حستتتین

؛ برخالف خواستتتتت آورده بود دعوت کردنتد  )ص(  دین استتتالمی کته پیتامبر ختدا حضتتترت محمتد
مستفمانان بازگشتت    دراثر بزرگی    )ع(  خون امام حستین  این امت مستفو شتده بودند.که بر    هاطاغوت

تشتکیالت استالمی مردمی به رهبری خاندان    ،متعا  داشتت. از آن زمانونبه والیت خداوند ستبحا
دعوت در راه خداوند را ادامه   )ع(ایشتان استت شتروع شتد ونا[ محمدی که نشتان:ر استالم    )ع(پیامبر
کردنتد، از بین افرادی کته دنیتا را از راه دین طفتب میکستتتانی را   ،طتاغوتیتانوی دی:ر، ستتت از  و  ؛دادنتد

 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

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

ها و پاها و مصفو[ کرد: بریدن دست اسرائیل میبنیاین امت، همان کارهایی را کردند که فرعون با  
اذیتت قرار  هرچته بیشتتتتر مؤمنین را مورد آزار و؛ امتا حق را اهفی استتتت و درختت خرمتا شتتتدن بر تنتۀ

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

ــالمـية ملد  ،   ه ءعيون الطواغـي  لئال يقتلوه كـما قتلوا آبا ة تزيد على وظل 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 ،رستید  )ع(امامت به آخرین وصتی پیامبر  کههن:امی

بیش به قتل نرسانند. رهبری امت اسالمی    )ع(نشنیز همانند پدراب کرد تا او را یچشم طاغوتیان غا
از بهترین مؤمنین خالص بودند که کستانی که    ؛صتورت گرفت   )ع( ابان امامهفتاد ستا  توستو نوّ از 

 )ع(  امامبرای  های مستفمانان را  آنان نامه  .ه باشتندتمستتقیم داشت  ۀرابط   )ع(  ایشتانتوانستتند 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  يستفاد منها أن  بعض الروايات اليت 
نظرها  به مدت طوالنی از   )ع(  امام که  زمانی که این مدت به پایان رستید، خواستت خدا بر آن شتد

یاری دین خدا تا غالب  واو  تا زمانی که نستتتفی در این امت به وجود آید که برای یاری   ؛ب باشتتتدیت غا
اجداد ایشتان برخی روایات و    )ع( از امامخدا بر تمام ادیان، آمادگی الزم را داشتته باشتند.  شتدن دین  

کستانی  ،امت استالمیدنیوی    دینی و  انرهبر   که شتودمیبرداشتت ها این چنین  که از آناستت آمده 
 کنند.را نقل میها احادیث آنهستند که 

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

 يرسل عنه وينقل أوامره للمؤمنني. )ع(خاص عنه 
این در    هستتند و  )ع(  فقهای عاد  در زمان غیب ایشتانراویان حدیث، اند که برخی تفستیر کرده 

، وجود نداشتته را به مؤمنین منتقل کند  شدستتوراتکه احکام و    )ع(  ب خاص امامئستت که ناا زمانی
 باشد.

 



 73 سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

، 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 
شتود و ، اطاعت از او بر فقها واجب میخود بفرستتدای از طرف فرستتاده   )ع(  اما زمانی که ایشتان

اش نمتاینتد، از والیتت شتتتود و اگر او را تنهتا ب:تاارنتد و یتا نتافرمتانیحتی یتاری او برایشتتتان واجتب می
ها افقهتا  واجب نیستتتت، بفکته واجب، صتتتورت، اطاعت از آناینشتتتوند؛ درخارج می  )ع(بیتت اهل

 باشد.ارسا  نموده است، می )ع( است که امام ایها 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 عبدالکریم زنجانی  تدر کتا[ ذخیر 

 )ص(   استت که خود بخشتی از والیت پیامبر  )ع( ی از والیت اماممجتهد واجد شترایو بر فتوا، قستمت
 .حاکمیت الهی است  از والیت خداوند وباشد؛ که برگرفته می
 

سـلطان الخالق جل  قدرته على مخلوقاته أسـمى   من الواَـح البديهي أن   أن    وتوَـيح ذلك:
وقد اشـــتق  من هذه الوَية اإللهية والســـلطنة الربوبية    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  بــال الفريقني فقــد مهــد رســ ــحيحــة املتواترة ي كتــب  لوَيــة اإلمــام    طرق 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
استتتت، بر تمام مخفوقات او  هی استتتت که حاکمیت خالق که تجفی قدرت یبدتوضتتتی، مطفب: 

حاکمیت رّبانی،   الهی ووالیت    اینترین والیت استتت. از مشتتتقات  محکم باالترین انواع حاکمیت و
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان ﴿که در این آیه ذکر شده است:  باشد  می )ص(  والیت پیامبر خدا

 

 .6األحزا[:  -1
 .8ص  1الغدیر: ج -2
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گونه  همانمشتتق شتد،   )ع(  والیت امام عفی، )ص(  از والیت پیامبر خدا؛ ستاس    (1)؛﴾ستزاوارتر استت 
در حدیث غدیر اشتاره فرمود و به طرق صتحی، و متواتر از طریق منابع شتیعه و  )ص(  که رستو  خدا

ستتازی زمینه  )ع(  برای والیت امام عفیبا این ستتخن خود   )ص(  ر خداپیامبستتّنت نقل شتتده استتت.  
هرکس  ادامه داد:   .* گفتند: بفهنیستتماختیارتر  آیا من نستبت به مؤمنین از خودشتان صتاحب نمود: )

  ستتتازی یک دلیل قطعی از پیامبراین زمینه  (2)(....عفی موال وآقای اوستتتت   ،من موال وآقای اویمکه  
فرعی   )ع(  والیت امام عفییعنی    ،را روشتن کند  (موال)خواهد اولین معنا از کفمه که میاستت   )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    تـعالى،ـقة على الرعـية من قـبل الل  ســ

 عليها.
 واستت  خدا بر مردم  حجت   )ع(  امام عفیشتود، این استت که  برداشتت میاحادیث بستیار  آنچه از 

اصتل   ،والیت این  . اعطا شتده استت که از طرف خداوند متعا   دارد مطفق بر هم:ان    یحاکمیت  )ع(  او
 است. ارده شده بنا گابر این اصل ماهب و ماهب است 

 
فتاء امللخصة ي التفسذ املنسوب وَية الفقيه الجامع لشرائط اإل  )ع(ومن فروع وَية اإلمام  

من كان من الفقهاء صـائنال لنفسـه، حافظال لدينه،    ا)وأم    :بهذه العبارة )ع(إلى اإلمام العسـكري  

 . (1)مطيعال  مر موَه فللعوام أن يقلدوه(  مخالفال لهواه،
 ی کتهاز تفستتتیر کته  بتاشتتتدشتتترایو بر فتوا میجتامع ال، والیتت فقیته )ع( یکی از فروع والیتت امتام

واما اگر  شتود: )یبرداشتت مبا این عبارت  طور خالصته بهاستت    )ع( امام حستن عستکری  بهمنصتو[  
امام ، مطیع امر شکه مستتتفو به نفس خود، محافظ دینش، مخال  با هوای نفستتت   یی باشتتتندفقها

 (1)(.توانند از ایشان تقفید کنندزمان خود باشد، عوام می
 

 

 6احزا[:  -1
 8، ص 1الغدیر: ج   -2
 .300: ص)ع(تفسیر اإلمام الحسن العسکري  -1
 300: ص )ع(تفسیر امام حسن عسکری -1
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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  هواه يكم حَت تنظروا أمع  َ 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 ة ا موال والنعم املباحة املحللة فينبِ من لذ   أفضـ

ــة البارلةأذلك   ــبه جهنم  ة باإله اتق الل أخذته العز  يل ل، 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 دنـيأوهو يـحل ـما حرم الل ويحرم ـما    مـلا يـقدر علـيه ي ريـياـنه،
  لهم عذابال  عد  أفأولئك الذين غضب الل عليهم ولعنهم و  ،اسلم  له رئاسته اليت شقي من أجهله

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   ،لى عز ا ـبدإقرب  أيرى اـلذل مع الحق 

د ــرا  ن  إو  ،دار َ ت يـد وَ تنفـذه إلى دوام النعيم ي  ويؤـي 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 لى ربكم فارغبوا،إو ،فاقتدوا
ستی آن را طبر  که شتیخفرموده حقیقت مخالفت با هوای نفس را در حدیث دی:ری بیان    )ع(  امام

: فرمود )ع( امام رضتا. ه استت روایت کرد  )ع( امام رضتا  ،در کتا[ احتجاج به استتناد از امام هشتتم
در   خو[ بتاقی متانتد و  اگر دیتدیتد مردی را کته مقتامش بتاال رفتت و:  فرمود  )ع( بن حستتتینامتام عفی)

چه زیرا    ؛ل کنیدکمی تیمّ   ،گاشتت:ی دیدیداز خود در حرکاتش فروتنی و  معروف شتد و  یشخو  ۀمنطق
از دنیا عاجزند و به دلیل ضتع  نّیت و تر  از رستوایی و ضتع  ،  بستیارند کستانی که به دلیل ضتع 

 داری ودین  با ودهند  ای قرار میعنوان تفهکنند و انتصتابات دینی را بهاز محارم اجتنا[ می،  قفبشتان
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بدانید که   ،ی انجام حرام را داشتتته باشتتندیاگر توانا  و  دهندمیفریب مردم را   ،پستتندیده   ستتازیظاهر 
هتای  زیرا شتتتهوت  ،زنتد کمی درنت  کنیتداگر دیتدیتد مردی بته متا  حرام دستتتت نمی .دهنتدانجتام می

دستتتت   ،شتتتدحتی اگر زیاد بادر اختیارش باشتتتد  که  ما  حرام به هرچند که    ؛مختف  استتتت  مردم
اگر دیتدیتد کته از آن .  آیتدهتا حرام برمیکنتد کته از آنبفکته خود را مشتتتغو  اعمتا  قبیحی می ؛زنتدنمی

زیرا ،  بردمنتظر باشتید که عقفش او را به کجا می.  شتما را به اشتتباه نیندازد  ،کندما  حرام گاشتت می
بتا آنچته را کته   این شتتتخص. ولی بته عقتل ستتتفیم برن:شتتتتنتد  هتا، همتۀ این موارد را ترک کردنتدخیفی
اگر دیدید کاری از روی  کند.چیزی استت که با عقفش اصتالح میاز بیشتتر  کند  ش خرا[ میانادانی

ببینیتد کته آیتا هوای نفس بر  صتتتبر کنیتد و  ،عقتل ستتتفیمش انجتام داد بتاز تتیمتل کنیتد واشتتتتبتاه نکنیتد
 در آنش  اپرهیزگاری و  باطل  هایریاستت عالقۀ او به    *عقفش حاکم استت یا عقفش بر هوای نفس

 اند وزیرا دنیا را برای دنیا ترک کرده   ،اندرا از دستت داده   آخرت دنیا و ،بعضتی از مردم  *چ:ونه استت 
برای طفتب ریتاستتتت بتاطتل تمتام  د ونت بینهتای حال  مینعمتت  لتات ریتاستتتت بتاطتل را بهتر از اموا  و

ند  نبیعزت را در پفیدی می  ،به خدا پیشه کنید  یها ب:ویند تقواحتی اگر به آن  ؛دنکنها را ترک میاین
این   کند وشتتروع به کارهای نادرستتت می! و چه بد جای:اهی استتت  شتتوندعاقبت گرفتار جهنم می  و

 و ؛های پستتت برستتدخصتتفت   به بدترینتا آنجا که   ؛دهدکارهای باطل او را بیشتتتر به زوا  ستتوق می
حرام   او حال  ختدا را حرام و.  فرو رودطغیتانش  توانتد در  چقتدر کته میهرکنتد تتا  رهتا میختداونتد او را  

که برایش    یریاستتتدهد برایش اهمیتی ندارد تا فقو  آنچه از دنیا از دستتت می.  کندخدا را حال  می
ن  خداوند برایشتا  گیرند ولعنت خداوند قرار می ها مورد عاا[ وآن.  باقی بماند، استت مشتقت کشتیده 

کسی است که هوای نفس خود را مطیع امر خدا  اما بهترین مردم؛  سخت در نظر گرفته است   یعااب
عزت ابدی را در ذلت ظاهری با حق ببینتد تا در  ودهد  را در اختیتار رضتتتای خدا قرار قوایش   وگرداند  

می در ئاو را به نعمت دا  ،احتما  کمی دارد که رضتای نفس  ،داندخودش می.  عزت داشتتن در باطل
به عاابی   بستتیاری ضتتررها و و اگر هوای نفستتش را پیروی کند به  رود برستتاندای که از بین نمیخانه
جویید و ک تمستّ او  به   ،بهترین مرد استت ،  این چنین مردی .رستدمی ،داردنپایانی   وپیوستته استت  که  
زیرا خداوند دعای او را   ،به او متوستتتل شتتتوید  نزدیک شتتتوید و  یتانخدابه  تا  ستتتنتش اقتدا کنید  به  

 ...و  (1)(؛کنداز او رد نمیرا هی  طفبی  کند ومستجا[ می
 

 :جتهد الجامع لفشرائو 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
 ل فرعی وئت مستتتا ،موارد فتوا .بته آن نیتاز دارنتددر عمفشتتتان  فی کته عوام  ئمقتام فتوا در مستتتااو :  

 شود.ها خارج میموضوعات استنباطی است که حکم شرعی از آن
 

 .  فعات وغذها من القضايا املخصوصة ي املرا  منصب القضاء والحكم فيما يراه حقال   والثاني:
 های مخصوص.غیره در قضاوت دادن حکم در دعواها و مقام قضاوت ودوم: 

 
ــر   :والـثاـلث من الوَـية الـعاـمة ـقابـلة  وهي مرتـبة   ،ف ي ا موال وا نفنمنصـــــب وَـية التصــ
  .(للتفويض

که قابل    استتتت   ی از والیت عاماکه خود مرتبهها  جان تصتتترف در اموا  وو  مقام والیت  ستتتوم:  
  شیخ عبدالکریم زنجانیاپایان 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   )(:  1٢٨صالجزء الثاني:  )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  أ)ثالثة ليشـــكون إلى ربهم يوم القيامة عالم َ ُيســـ  :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، األعفی ستبزواریستید عبدنوشتتۀ    (ئد والفضتو تهایب االصتو  من الزوا)در کتا[  

دهد فقو در فتوا واجرای حکم اعمالی که فقیه واجد شتترایو انجام می: )آمده استتت   ۱۲۸صتتفحه  
خداوند در روز زیرا   ؛بفکه او یک حجت وجودی استت حتی اگر ستکوت اختیار کند ،شتودمنحصتر نمی

نتادانی مردم شتتتکتایتت   کنتد. او در بتارگتاه الهی از جهتل واستتتتفتاده میعنوان حجتت  قیتامتت از آن بته
سته شتخص در )  :کهاستت  . در حدیثی آمده مدآنمی  کستی برای فهم احکام نزد اوکه  ایناز   ؛کندمی

 (؛حتدیتث ادامتۀ  ...  ستتتؤا  نشتتتده استتتت می کته از او عتالِ   :کننتدروز قیتامتت نزد ختداونتد شتتتکتایتت می
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ستیاستت که این    در زندگی بشتر وبخشتیدن  نظم باشتد، یعنی  می بخشتیدارای والیت نظمهمچنین  
، از هر لحاظحکومت دستتش در   شترطی که بر تمام امور مستفو وه  باستت، نظم بر مبنای نظم الهی  

  األعفی سبزواریسید عبداپایان 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
خاصتتی ب  ئنادر زمان غیبت واجب استتت یاری نمودن دین با تمکین  بر مستتفمانان  بنابراین آنچه  

فقیه واجد در صتتورت نبودن نائب خاص امام، تمکین دادن  و یا  استتت  فرستتتاده   )ع( اماماستتت که 
 باشد؛ او در حکومت 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 بجن:ند، زیرا این جن  در این زمان، جهاد مروزه واجب استتتت عفما با طاغوتطور که اهمان
دفاعی از ستترزمین استتالمی استتت. طاغوتیانی که ستتعی در محو کردن کامل استتالم و بازگرداندن  

گونه که یزید که لعنت خداوند بر او باد در زمان امام های استالمی به جاهفیت دارند؛ همانسترزمین
 و  و تصتتاویر؛  هااز بت  ه استتت کشتتورهای استتالمی پر شتتدانجام داد؛ حتی از این بدتر،    )ع(  حستتین
ها بیان:ر عکس ها وزیرا این بت   ،ها را بر مستتتفمانان واجب دانستتتتندآنمقد  شتتتمردن   احترام و

پس های شترک به خداوند استت؛ که این خود از بارزترین مصتداق  شتخصتیت شتیطانی خودشتان استت 
ستتت که عفمش را اظهار کند، جهاد نماید و مجاهدین را یاری نماید حتی اگر در حد واجب ام  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: سول الل قال ر  ،وجوههم
وارد شتتتده استتتت، عالم    )ع(بیت اما عفما یا بهتر استتتت ب:وییم جاهالن، زیرا طبق آنچه از اهل

خود را حتی   اند وزندگی گزیده   ،در دهفیزهای تاریک  کهکستتانی  (1)عمل در حقیقت جاهل استتت؛بی
باخبر شتوند یا هی  حرکت دینی استالمی حقیقی که نمودی احوا  مستفمین  که از دانند    نمیمکفّ 

 ۀفرق  بین خود وارتباطی  هی   اینان،    اانجام دهند ؛  در جامعه داشتتته باشتتد یا حتی حرکتی کوچک
تتاریتک پیتدا  هتایخود را بتا روی ستتتیتاه در دهفیز  ،کننتد. اینتان در روز قیتامتت حس نمییتافتته  نجتات

در روز   شتتتریرترین مردم):  رستتتانتدچیزی بیتان فرمود کته همین معنتا را می  )ص(  پیتامبرکننتد.  می
 (2)(.عاِلمی است که از عفمش سودی نبرده باشد، قیامت 

 

ف  إحدی خطبه: )وآخر قد تستمی عالمًا ولیس به. فاقتبس جهائل من جها ، وأضتالیل من ضتال . ونصتب لفنا  شترکا من   )ع(یقو  أمیر المؤمنین   -1
کبیر الجرائم. یقو  أق  عنتد الشتتتبهتات وفیهتا وقع. حبتائتل غرور وقو  زور. قتد حمتل الکتتا[ عفی آرائته. وعط  الحق عفی أهوائته یؤمن من العظتائم ویهون  

ألحیاء فیین واعتز  البدع وبینها اضتطجع. فالصتورة صتورة إنستان. والقفب قفب حیوان. ال یعرف با[ الهدی فیتبعه. وال با[ العمی فیصتد عنه. فالك میت ا
 .153ص 1تاهبون( نهج البالغة بشرح محمد عبده:ج

، العفم 10أشتد النا  عاابًا یوم القیامة من قتل نبیا أو قتل أحد والدیه، أو عالم لم ینتفع بعفمه( روضتة الواعظین: ص: )إن  روي عن رستو  الفه  -2
 .499ص 2، موسوعة العقائد اإلسالمیة: ج457والحکمة ف  الکتا[ والسنة :ص 

دار اآلخرة وباله لفنا . ولم ییخا عفیه طمعًا. ولم یشتتر به ثمنًا قفیاًل.  أیضتًا: )عفماء هاه األمة رجالن رجل أتاه الفه عفمًا. فطفب به وجه الفه وال  وقا   
فی عباد الفه واخا فالك یستتتغفر له من ف  البحور ودوا[ البر والبحر. والطیر ف  جو الستتماء. ویقدم عفی الفه ستتیدا شتتریفًا. ورجل أتاه الفه عفما فبخل به ع

فجم یوم القیامة بفجام من نار، وینادي مفك من المالئکة عفی رؤو  األشهاد، هاا فالن ابن فالن أتاه الفه عفمًا عفیه طمعًا. واشتری به ثمنًا قفیاًل، فالك ی
 .10ص: ف  دار الدنیا فبخل به عفی عباده حتی یفرغ من الحسا[( روضة الواعظین

 جمعی از را هانادانی از دستته یک .استت بهرهبی دانش از اما ندنام دانشتمند را او که دی:ری وفرماید: )هایش میدر یکی از خطبه )ع(امیرالمؤمنین  -1
 .افکنده استت مردم راه ستر بر دروغین هایگفته و غرور هایطنا[ از هاییدام و بافته هم  به و آموخته گمراهان از را کنندهگمراه مطالب و گرفته فرا نادان
 را بزرگ و جرایم  ستازدمی ایمن بزرگ گناهان را از مردم کند.می تفستیر خود هایهو  با را حق و دهدمی تطبیق خود هایخواستته و امیا  را بر قرآن

.  شتده استت  غرق هاآن در ولی ،دورم هابدعت گوید: ازمی.  خوردمی غوطه هاآن در اما دارد پرهیز به شتبهات ارتکا[ از کندمی دهد. ادعامی جفوه ستبک
 ؛بارهیزد آن از تا داندنمی را باطل و خطا راه برود و ستو شتناستد که از آننمی را هدایت راه .استت درنده حیوان قفبش قفب و انستان چهرت او ظاهری چهرت

 .153، ص 1البالغه با شرح محمد عبده: ج  *(. نهجرویدپس به کجا می ن؛زندگا میان در است ایمرده پس
شتدیدترین عاا[ در روز قیامت برای کستی استت که پیامبر یا فرزند پیامبری را به قتل رستانیده یا عالمی که از  روایت شتده استت: ) )ص(از رستو  الفه  -2

 .499، ص 2؛ موسوعة عقاید اسالمی: ج 457؛ عفم و حکمت در کتا[ و سّنت: ص 10الواعظین: ص(. روضةای نبرده باشدعفمش بهره
کستی که خداوند به او عفمی داده استت که با استتفاده از آن وجه خدا و سترای آخرت را  : اندعفمای این امت دو دستته: )فرموده استت  )ص(همچنین ایشتان

کستی استت که خداوند به او عفم داده استت اما نستبت به  ،  دی:ری.  فروشتدطمعی ندارد و آن را به بهایی ناچیز نمی، بخشتدکند و به مردم نیز میطفب می
شتود و مفکی از  در روز قیامت، به چنین شتخصتی افستاری از آتش زده می؛ فروشتدشتود و آن را به بهایی اندک میکار میورزد و با آن طمعبندگان بخل می

خل  فالنی فرزند فالنی استت که خداوند در سترای دنیا به او عفمی عطا فرمود ولی او نستبت به بندگان ب  دهد که اینمالئکه، باالی ستر شتاهدین ندا ستر می
 10الواعظین: ص(. روضةورزید تا اینکه از حسا[ فارغ شد
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وعلى    ،وتنفيذال   للدين اإلســالمي نظريته الســياســية املتكاملة تشــريعال    أن  مما ســبق تبني  

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 الجـام من بـعده أ  )ع(أو اإلـم ه الرـب ع 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 هم از نظر قانون  ،ستتیاستتی کامل  ۀکه دین استتالم یک نظریدارد بیان میگاشتتت  آنچه  

ۀ ستتیاستی  نظری  ترینکاملآن را رها نکنند؛ چراکه  که  استتت  بر مستتفمانان  باشتتد و هم اجرای آن می
زیرا   ؛پیدا نشتده استت ستط، آن  همستیاستی دی:ری    ۀهی  نظری واستت که بشتریت شتناخته استت  

  پیامبرعهدت اجرای آن بر  .گاار آن استتتت بنیان کننده ووضتتتعستتتبحان متعا  عفیم حکیم،  خداوند  
جانب نبودن نائب خاص از  و  )ع(  در زمان غیبت امام  اوبعد از   و  )ع(  امام معصتومبعد از او،    و )ص(
 لفه وحده.الحمد؛ وباشدا، میزاهد در دنی شرایو عاد  والجامعانی فقیه ربّ  ،ایشان

 

 
 



 

 ــه الخــروج من التي   ـق رريـ 
 َ از سرگردان رف   برون راه  

 
نحن الجـيل اـلذي يخرج  ـها ا حـبة أيـها املؤمنون واملؤمـنات لنعـمل جميـعال على أن نكون  ـيا أي  

بإصـالح أنفسـنا ومجتمعنا اإلسـالمي، كل  ولنبدأ   ،من التيه والصـحراء اليت وجدنا أنفسـنا فيها
 :حسب مقدرته ووسعه، قال تعالى

امْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر  ﴿ ُمُروَن بـِ
ْ
أ اُء بَْعٍض يـَ ْوِليـَ

َ
ُهْم أ ــُ اُت بَْعضــ َوُيِقيُموَن  َوامْلُْؤِمُنوَن َوامْلُْؤِمنـَ

َ َعِزيز  َحِك  ُ ِإنَّ اَّللَّ َحُمُهُم اَّللَّ وَلِئَك َسَذْ
ُ
َ َوَرُسوَلهُ أ َكاةَ َوُيِطيُعوَن اَّللَّ الةَ َوُيْؤُتوَن الزَّ  .(1)﴾يم  الصَّ

بر هم:ی ماستت که نستفی باشتیم که از سترگردانی و   !مؤمنبرادران و خواهران  ای  عزیزان،  ای  
ایم، ختارج شتتتویم. بتایتد از اصتتتالح خودمتان و اصتتتالح جتامعتۀ یتافتتهصتتتحرایی کته خود را در آن  

سع و توان خودش. خداوند متعا  میمان شروع کنیم، هراسالمی  فرماید:کس به مقدار وس
کنند؛ نماز را منکر م ازمعروف، و نه بهیکدی:رند؛ امر   و یار و یاورامردان و زنان باایمان، ول   ﴿ 
زودي ختدا آنتان را مورد هکننتد؛ بت پردازنتد؛ و ختدا و رستتتولش را اطتاعتت م دارنتد؛ و زکتات را م م برپتا 

 .(1) ؛﴾دهد؛ خداوند توانا و حکیم است رحمت خویش قرارم 

 
ــالمي واملنهج الرـباني جـعل على القلوب أقـفاَل   ـها ا حـبة إن  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

قرار داده   هتاییو حجتا[  هتافتلق   ،هتاروی قفتب ه، بت الهیراه    دوری از دین استتتالم وعزیزان!  ای  
و با خدا برای  با اخالص  ، م:راز بین نخواهد رفت هایی قرار داده استت که  حجا[ها  استت. بر چشتم

شتتتروعی مقتتدرانته در جهتت حرکتت از ستتتایتۀ معصتتتیتت ختدا بته عزت طتاعتت ختدا، و از ذلتت طتاعتت 

 

 .71التوبة:  -1
 71توبه:  -1
 .11-9األعفی:  -2
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هتا شتتتدن در برابر او؛ تتا نور در قفتب طتاغوت و خضتتتوع در برابر آن بته عزت طتاعتت ختدا و تستتتفیم
 د:ایفرمخداوند می ها پاک گردد.ی از دیده پرتوافشان شود و ظفمت و تاریک 

اما ؛  شتتودترستتد متاکر م زودي کستت  که از خدا م هو ب؛  اگر تاکر مفید باشتتد  ،پس تاکر ده ﴿ 
 .(2)؛﴾گزیندترین افراد از آن دوري م بدبخت 

 
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
کستتتانی که ستتتخنانش را گوش  بهترین    وما را جز  را از شتتتقاوت دور کند وو شتتتما   نم  ،خداوند

 )ع(  بن حستنمان محمدیشتاید که خداوند در تعجیل فرج موال  ؛کنند قرار دهدپیروی می ودهند  می
 شتتتتن دشتتتمنان دین وک پیروز شتتتویم، شتتتهادت بعد از پیروزی ودر هر دو نیکی  بر ما مّنت گاارد تا  

 د:ایفرمخداوند می .منافقین
  بزرگ  صتتتاحب بخشتتتایش  خدا و داردمی  اشارزان   بخواهد  کههر به که خداستتتت  نعمتت   این﴿ 

 .(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
 ،جهتاد در راه ختدا  ،منکرازنهی  معروف وبتهامر  ،روزه   ،زکتات  ،نمتاز  بتایتد راه خروج از ستتترگردانیدر  
تمام به    ، بایدخروج از سرگردانیکینه داشتن برای خدا را به جا آورد. در راه    و  داشتن برای خدادوست 

راه خروج از ستتترگردانی  در  .بودپایبند    عمل برای خدای ستتتبحان  اخالص و  شتتترایع دین استتتالم و
 ریخته خواهد شد.های پاک وعرقشود جاری میهای پاک خون

 

 

 11-9اعفی:  -2
 .4الجمعة:  -1
 4جمعه:  -1
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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 رضألهي على ا رض وبسط كلمة الل اإل
زیرا در انتهای این  نیکو دارد؛   یولی عاقبتآستان نیستت  خروج از سترگردانی  مستیر  در طی طریق  

الهی و عد   دولت حق  مستیر، وجود دارد. در انتهای این    )ص( پیامبر خدارضتای   رضتای خدا و ،راه 
 .کندزمین گسترش پیدا میتمام نقاط بر  (اکبرالفه ) ۀکفم  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
لبعض آيـات الكتـاب العزيز وبعض ق  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 روشتتتنی بستتتیار واضتتت،   هایت عالم آیات و  ،خروج از ستتترگردانیمستتتیر برای  
یرکنندگان در مستیر خداوند،   شتوند. ها راهنمایی میقرار دارند، با آنصتراط مستتقیم  بر کستانی که  ستِ

گاه استت که همان خدای ستبحان میکستی جز آنشتما را  باشتد و کسانی که عاِلم به که به این آیات آ
گاه نمیمی  )ع(ها هستتند که همان محمد و آ  محمدآن من در این مبحث به بعضتی  کند.  باشتند، آ

شتتتایتد کته  ،کنمهتا اشتتتاره میآن  هتایلتت حتا  و )ع(محمتدو آ   محمتد  احتادیتث   وکتتا[ عزیز از آیتات 
ترین  که او همواره شتتاهد استتت. مهمگوش شتتنوا دارند، نفعی رستتاَند، درحالیخداوند به کستتانی 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

مورد دی:ر تمام اعما   مورد قبو  واقع شتود  اگر    .معراج مؤمن و شترف اوستت   ودین  ستتون   ،نماز
ارواح از   ،توستتو آن نیز پایرفته نخواهد شتتد.اعما   پایرفته نشتتود، ستتایر  اگر    گیرد وقبو  قرار می

 )ص(   پیتامبر ختدا  گردنتد.هتا بتا آ[ از آلودگی پتاکیزه میطور کته بتدنگردنتد، همتانپفیتدی پتاک می
دهد را عاا[ نمی  کنندگانان و ستجده ار زکند که نمازگقستم یاد میبه عزت خودش خداوند  ) :فرمود

از آتش دوزد شتتتونتد،  در پیشتتت:تاه پروردگتار جهتانیتان حتاضتتتر میمردم    کتههن:تامیهتا را  آن  و
 (1)(.ترساندنمی

 
قال   تخفاف بها،وهو يجر إلى اَس  ،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
ن:تاری الاولین ستتتهت زیرا کته تتیخیر انتداختن نمتاز،    نبتایتد بته تتیخیر بیفتتد؛اگر زمتان نمتاز برستتتد  

د به نماز مقیّ خود را  که  کسی)فرمود:  )ص(  شود. پیامبر خدامیآن  باعث سبک شمردن    ومحسو[ 
 ستتتجود پستتتنتدیتده همراه بتا تواضتتتع انجتام دهتد و ستتتاس ختداونتد را تمجیتد و و رکوع ونمتایتد  جتب او 

وجود ه نمتاز بت ی بین این دو  یهی  جدا  نمتاز دی:ر شتتتود و  ۀاری کنتد تا زمانی که وارد فریضتتت زشتتتکرگ
 (1)(.دهدین قرار میّفیع 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 93، بحار األنوار: ج266ص 2: ج)ع(، عیون أخبار الرضا 154أمال  الصدوق: ص -1
 357، ص 93االنوار: ج ؛ بحار266، ص 2: ج )ع( الرضا؛ عیون اخبار 154امالی صدوق: ص  -1
 .260ص 81، بحار األنوار: ج101ص 4، مستدرك الوسائل: ج107رسائل الشهید الثان : ص -2
 260، ص 81االنوار: ج ؛ بحار101، ص 4الوسائل: ج ؛ مستدرک107رسایل شهید ثانی: ص  -1
 .260ص 81ج: وار، بحار األن342ص 2، التهایب: ج363ص 3الکاف : ج -3
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ن را آن مقدار از نمازت مورد قبو  استت که  آ)فرمودند:   )عفیهما الستالم( باقرامام    امام صتادق و
 ،از آدا[ آن غافل شتتدی  ونمودی  ن:اری  استتهلدر آن  اگر   خشتتوع خوانده باشتتی و با حضتتور قفب 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
ــف  وهي ثـمان  ،ثوابـها عظيم ن  إتنبكـها على كـل ـحال ـف  ،ع وركـعة 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   ستتجود و و  به عظمت الهی بیندیش  ،یاکه در مقابل خدا ایستتتاده درحالی
جایی که گتر استتتت. تا  ر آن بزخود ثوابش از   حق استتتت وَمِفک  شتتتما برای    ۀهدی ،ززیرا این نما  ،کن
 زیرا ثوا[ نماز جماعت بستتیار بزرگ و  ،توانی ستتعی کن نماز جماعت مستتجد را از دستتت ندهیمی

در هی    نماز شتتب و خصتتوص نماز غفیفه وعظیم استتت. بر تو باد بعضتتی از نمازهای مستتتحبی به
به   ،هشتت رکعت استت نماز شتب، عظیم استت.   زیرا ثوا[ آن بستیار بزرگ و  ،کننحالتی آن را ترک 

جز ه ب  ،دهیهر دو رکعت ستتالم میبعد از  مانند نماز صتتب،   ؛یک رکعت وتر دو رکعت شتتفع و ۀاضتتاف 
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

که دو نماز صتتب،   ۀنافف نماز وتر وو  د  وکس قبل از نماز صتتب، بیدار شتت هراستتت که  روایت شتتده 
ات را از دستت شتود؛ پس بهره رکعت قبل از نماز صتب، استت را ادا کند، برایش نماز شتب نوشتته می

 (1)نده.

 

 260، ص 81االنوار: ج ؛ بحار342، ص 2؛ تهایب: ج 363، ص 3کافی: ج  -2
أنه ستتمعه یقو : )أما یرضتتی أحدکم أن یقوم قبل الصتتب، ویوتر ویصتتف  رکعت  الفجر فتکتب له صتتالة الفیل(    )ع(روی معاویة بن وهب، عن الصتتادق   -1

 .258ص 4ت(: ج، وسائل الشیعة )آ  البی341ص 2تهایب األحکام: ج
شتود که قبل از صتب، بیدار شتود و یک آیا کستی از شتما راضتی نمیفرمود: ) )ع(نقل نموده استت: شتنیدم که ایشتان  )ع(بن وهب از امام صتادقمعاویة  -1

 258، ص 4الشیعه )آ  البیت(: ج ؛ وسائل341، ص 2االحکام: ج تهایبرکعت وتر و دو رکعت ناففۀ 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 رستتو    :گفت   آمد و  )ص(  مردی نزد پیامبر): نقل شتتده استتت که فرمود  )ع(  عبدالفهاز ابی

حق  بهکستتی که تو را قستتم به    :گفت   .نه: فرمود  *کندبه جز از نماز هم ستتؤا  میخداوند  آیا  خدا،  
زیرا ختداونتد مرا :  گفتت   *چرا: فرمود. نمتاز  ۀانجتام فریضتتت بتا  نزدیتک نشتتتدم م:ر   بته ختدا، مبعوث کرد

بر   وندخدا،  : ای محمدگفت  و  فرود آمد  )ع(  جبرئیل. ستکوت کرد پیامبر خدا.  استت   زشتت خفق کرده 
که شتوی  نمیآیا راضتی ،  به او ب:و  برستان و یام فالنفرماید ستالم مرا به بنده می فرستتد وتو ستالم می

خداوند مرا نزد خود که به درستتی   ،ای رستو  خدا:  پس گفت   *نمایممبعوثت  شتدگان  ایمن  وفردا جز
چیزی کته مرا بته ختداونتد   ،کستتتی کته تو را بته حق مبعوث کردقستتتم بته : گفتت  .بفته: فرمود  !یتاد کرد

 (2)(.ام دادمکه آن را انجنزدیک گرداند باقی نماند، م:ر 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، بحار األنوار :ج463عفل الشرایع: ج ص -1
 280، ص 5االنوار: ج بحار ؛463الشرایع: ص عفل -2
 .77الفرقان:  -2
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 .(1)؛﴾پروردگارم ارجی برای شما قائل نبود، اگر دعای شما نبود ب:و﴿ خداوند فرمود:
 

َيْدُخلُوَن  ﴿  :وقال تعاىل َتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتي سـَ َتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيسـْ سـْ
َ
َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أ

َم َداِخِرينَ   . (1)﴾َجَهنَّ
 من  پرستتتتش از که  هاییآن  .گویم  پاستتتخ را  شتتتمتا تا  مرا  بخوانیتد:  گفتت  پروردگارتان﴿همچنین:  

 .(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    بر شییما باد دعا کردن، در راحتی و سییوتی و

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
بند   حتی نمک خمیرت و  ،ای موستتی)وحی کرد:    )ع(  خداوند به موستتیروایت شتتده استتت که  

 .(چهارپایت را از من بخواه  ۀنعفینت 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 

اركـةدأوَ تفوـتك    ،رـبك ة املـب ــجـادـي ــحيفـة الســ ة الصــ ودعـاء  ،  فهي زبور آل محمـد    ،عـي
 .واملناجاة الشعبانية ،حمزة الثماليأبي ودعاء  ،كميل خصوصال ي ليالي الجمع

 ،به مقدار نیازتنها   و  نهایتی نداردبوشیش او   گنجد ودر وصی  نمیمتعا  وسیححانبدانید خداوند  عزیزان،  ای  

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
 .60غافر:  -1
 60غافر:  -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 در اینجا قسیییمتی از آن 

 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 بخشایش:ر
ها کنده خداوندا، ما را در این سترای دنیا منز  دادی، سترایی که به مکر و حیفه بر ستر راه ما چاه 

هتای فریبش آویختته استتتت. از تو درخواستتتت داریم کته متا را از و دستتتت آمتا  و آرزوهتا بته رشتتتتته
ستتازد و یرا که این دنیا طالبانش را هالک میداری، ز  شتتدن به زخارف دنیا و زر و زیورش ن:هفریفته

ها. خداوندا! ما را با توفیق پارسایی ها و نکبت رنج  ،هاکند. دنیایی است پر از آفت واردانش را نابود می
هتای مختالفتت بتا اوامر خودت را از شتتتّر و فستتتاد آن حفظ کن و از تن متا جتامته  ،عالق:ی بته دنیتاو بی

ات  منتها و عطای جاودانهدار امور ما باش و از رحمت بیویش عهده بیرون کن و به حستتن کفایت خ
هتای متا بر نعمتت متا بیفزا و از مواهتب بخشتتتش خود، جوایز و نصتتتیتب متا را افزون کن و در بتاغ د 

های عشتتق و محبت خودت را بنشتتان و انوار معرفت خویش را برای ما به حّد کما  برستتان و نها 
 

 الصحیفة السجادیة: مناجاة الزاهدین. -1
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چشتتم ما را به شتتهود جما    ،ت را بر ما بچشتتان و در روز لقایت شتتیرینی عفو و لات بخشتتش خود
طور که با شتایستت:ان و بندگان نیکوکار آن  ،خویش روشتن گردان و محبت دنیا را از د  ما بیرون کن

ترین بخشتتایندگان و ای کنی. به امید رحمت و بخشتتایشتتت ای بخشتتنده 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   .كل مكروه يدفع عنك
 .ةوا فضل مائة مر   ،اتقل ما يقال فيها شكرال لل ثالث مر  أو ،تعود للسجود

خصتوص بعد از به ،در شتب یا روز  ،فراغت هن:ام  بر شتما باد ذکر خدا در هر حالتی، هن:ام کار یا  
زیاد صتفوات بفرستتید. بعد   )ع( آ  محمد بر محمد و  .قبل از آنکه از جایت برخیزی  ،نمازهای واجب 

همچنین    ورید وآ  اجه  شکر ب  تسجد ،دارداز هر نماز و یا بعد از هر نعمتی که خداوند شما را ارزانی می
 وبه این صتورت باشتد که ابتدا ستجده کنی  بهتر استت   ؛شتودمیدفع بعد از هر مکروهی که از شتما  

حداقل   گردی ودوباره به ستتتجده بربر زمین قرار دهی و را  ات چ  ۀاس گونو ستتت  ت راستتتت  ۀگون  ،بعد
 .شودکه صد بار گفته است بهتر  و (لفه اً شکر )سه بار چیزی که در هر حالت ب:ویی 

 
 ومة عليها خصوصال بعد صالة الصبح: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

ات1٠كل يشء قدير ) خذ وهو علىبيده ال ،َ يموت  .( بعد صالة الصبح وقبل غروب الشمنمر 
وهو  ،  یحیی ویمیت ویمیت ویحیی،  له المفک وله الحمد،  ال اله إال الفه وحده ال شتتتریک له  -۱ 

قبتل از غرو[  مرتبته( بعتد از نمتاز صتتتب، و ۱۰)  .بیتده الخیر وهو عفی کتل شتتتیء قتدیر، حی ال یموت
 خورشید.

 
 

 صحیفۀ سجادیه: مناجات زاهدین -1
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ات 1٠ بالل العلي العظيم )وَ حول وَ قوة إَ   ،العظيم وبحمدهسبحان الل  -٢  .(مر 
 مرتبه( ۱۰) .سبحان الفه العظیم وبحمده وال حو  وال قوة اال بالفه العفی العظیم -۲ 

 
م يتخذ صاحبه وَ  لهال واحدال أحدال فردال صمدال لإ  ،الل وحده َ شريك له  له إَ  إشهد أن َ أ  -٣
 .(مرات 1٠ولدال )
إلهًا واحدًا احدًا فردًا صتتمدًا لم یتخا صتتاحبًة وال  ،  اشتتهد أن ال اله االلفه وحده ال شتتریک له  -۳

 مرتبه( ۱۰) .ولداً 
 

   .(ةمر   1٠٠اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ) -4
 مرتبه( ۱۰۰) .هم صل عفی محمد وعجل فرجهمفال -۴

 
 .ة(مر   ٣٠كرب )أوالل  ،الل وَ اله إَ   ،والحمد لل ،سبحان الل -5
 مرتبه( ۳۰) .سبحان الفه والحمد لفه وال اله اال الفه والفه اکبر -۵

 
ــلـطان    ــر الســ وـهذه ا ذكـار كـما أن لـها ـفاـئدة أخروـية كـذـلك لـها ـفاـئدة دنيوـية وـتدفع شــ

 والشيطان . 
شتیطان را دور  ستفطان و  و شتّر 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 

 
فطتالب العفوم الدینیتة والطبیب   ،ککتلالت  یقوم بهتا المجتمع اإلستتتالم     وهو من أهم الواجبتات

والفالح والمهنتد  وکتل فرد ف  المجتمع اإلستتتالم  مستتتؤو  عن األمر بتالمعروف والنه  عن  
ن یستتتفو الفه عفیها شتتترارها ثم یدعون فال یهاه األمة عن ترکه ب نار رستتتو  الفه  أوقد   .المنکر
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فعودوا إلی األمر   *!ة الیومشتتر من الطواغیت المتستتفطین عفی األمأوهل یوجد  ، (1)یستتتجا[ لهم  
لعتل   ولترفع األصتتتوات بوجته کتل عتاص  ،  بتالمعروف والنه  عن المنکر وال تتیختاکم ف  الفته لومتة الئم

 :قا  تعالی لفه یرحمنا ویرفع عنا هاا البالء،ا

امْلَْعُروِف َوَيْنَهْونَ ﴿ ُمُروَن بـِ
ْ
أ ْدُعوَن ِإَلى الَْخْذِ َويـَ ة  يـَ مـَّ

ُ
َك ُهُم   َولَْتُكْن ِمْنُكْم أ وَلئـِ

ُ
َعِن امْلُْنَكِر َوأ

 .(2)﴾امْلُْفِلُحونَ 
روحانی، دکتر، کشاورز،  ؛اسالمی واجب است انجام دهداستت که بر کل جامعۀ  مهمترین چیزی  

منکر ازنهی  و  معروفبتهامردر قبتا   کنتد  استتتالمی زنتدگی میدر جتامعتۀ  فردی کته    هر  مهنتد  و
ای که این فریضته  بر جامعهداد که   ربه امت خود این چنین هشتدا )ص(  پیامبر خدامستئولیت دارد. 

شتتتریرتر از یا  آ  (3)شتتتود.کنند اما اجابت نمیدعا میآن:اه  ، شتتتدخواهند  مستتتفو ترک شتتتود، اشتتترار  
منکر بازگردید ازمعروف و نهیبهبه امر  شتوند*اند پیدا میهایی که امروزه بر امت، مستفو شتده طاغوت

هر ستتتر  بر  هتا را  فریتادبتایتد   .گری هراستتتی بته خود راه نتدهیتداز ستتترزنش هی  مالمتت ختدا  در راه    و
 گری بفند کنیم تا شتتاید خداوند ما را مورد رحمت خویش قرار دهد و این بال را از ما ب:رداند.عصتتیان
 فرماید:میخداوند 

 ؛نمایند  منکرازنهی و  معروفبهامر و  کنند  دعوت خیر  به  که  باشتند  گروهی شتما  میان از  که  باید﴿ 
 .(1)؛﴾رست:ارانند اینان

 

، وتأمن املذاهب وتحل املكاسب وتمنع   با مر باملعروف تقام الفرائضن  : إوقد ورد عنهم  
  ااملظالم وتعمر ا رض وينتصـ  للمظلوم من الظالم وَ يزال الناَ بخذ ما أمروا باملعروف ونهو 

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

 

عفیکم شترارکم ثم یدعو خیارکم فال : لتیمرن المعروف ولتنهون عن المنکر أو لیستفطن الفه روی الطبران : )عن أب  هریرة قا : قا  رستو  الفه  -1
 .99ص 2یستجا[ لکم( المعجم األوسو: ج

 .104آ  عمران:  -2
در غیر این صتورت خداوند، اشترار  ،  منکر نماییدازمعروف و نهیبهبر شتماستت که امرفرمود: )  )ص(هریره روایت نموده استت که رستو  الفهطبرانی از ابی  -1

 99، ص 2(. معجم اوسو: ج شویدکنید اما اجابت نمیساس دعا می، کندشما را بر شما مسفو می
 104آ  عمران:  -1
أنه قا : )ال یزا  النا  بخیر ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وتعاونوا عفی البر والتقوی، فإذا  روي الشتتیخ الطوستت  ف  التهایب عن النب    -4

 .181ص 6لم یفعفوا ذلك نزعت منهم البرکات وسفو بعضهم عفی بعض ولم یکن لهم ناصر ف  األرض وال ف  السماء( تهایب األحکام: ج
آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرؤون ویتنستتکون حدثاء ستتفهاء ال یوجبون أمرا بمعروف وال  ، قا : )یکون ف  )ع(وروی الکفین  عن أب  جعفر 

ما ال یکفمهم ف  نهیا عن منکر إال إذا أمنوا الضترر یطفبون ألنفستهم الرخص و المعاذیر یتبعون زالة العفماء وفستاد عمفهم، یقبفون عفی الصتالة والصتیام و
الة بستائر ما یعمفون بیموالهم وأبدانهم لرفضتوها کما رفضتوا أستمی الفرائض وأشترفها، إن األمر بالمعروف والنه  عن المنکر نفس وال ما  ولو أضترت الصت 

، إن األمر  فریضتتتة عظیمتة بهتا تقتام الفرائض، هنتالك یتم غضتتتب الفته عز وجل عفیهم فیعمهم بعقتابه فیهفتك األبرار ف  دار الفجتار والصتتتغتار ف  دار الکبتار
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ماند، در امان میها  راه   ،شتتودها برپا مییضتتهمعروف فر بهامراستتت که با  نقل شتتده   )ع(  از ائمه
 ؛ شودحق مظفوم از ظالم گرفته می  و  شود، زمین آباد میرودمی، ظفم از بین  شودمیها حال   ب کْس 

کننتد، در خیر و نیکی هستتتتنتد. در کتارهتای نیتک  منکر میازمعروف و نهیبتهتتا زمتانی کته مردم امر  و
شتود و بعضتی بر بعضتی دی:ر مستفو ها از آنان گرفته میهمکاری کنید که در غیر این صتورت، برکت 

 (2)ه در زمین و نه در آسمان، یاوری وجود نخواهد داشت.ها نشوند 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  إذا أمرتم ـباملنكر ونهيتم عن : نعم فقـيل ـله ـيا رســ

 .(1) (ال واملنكر معروف ال م املعروف منكركي  بكم إذا رأيتوشر من ذلك، 
باشتند، فاستق نتان  جوانا زنان شتما فاستد وچ:ونه خواهید بود زمانی که )فرمود:   )ص(  پیامبر خدا

  شتود*!صتحابه گفتند: ای پیامبر خدا م:ر می*  کنیدمنکر نمیازنهی معروف وبهشتما امر  کهدرحالی
 

رض ف والنه  عن المنکر سبیل األنبیاء ومنهاج الصفحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض وتیمن المااهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر األ بالمعرو
ی الحق رجعوا فال إلوینتصت  من األعداء ویستتقیم األمر فینکروا بقفوبکم والفظوا بیلستنتکم و صتکوا بها جباههم وال تخافوا ف  الفه لومة الئم، فإن اتعظوا و

م ستتتبیتل عفیهم )إنمتا الستتتبیتل عفی التاین یظفمون النتا  ویبغون ف  األرض بغیر الحق أولئتك لهم عتاا[ ألیم( هنتالتك فجتاهتدوهم بتیبتدانکم وأبغضتتتوه
وأوحی الفه عز وجل إلی شتعیب النب   بقفوبکم غیر طالبین ستفطانًا وال باغین مااًل وال مریدین بظفم ظفرًا حتی یفیئوا إلی أمر الفه ویمضتوا عفی طاعته. قا :  

: یا ر[ هؤالء األشرار فما با  األخیار* فیوحی الفه عز وجل )ع(: أن  معا[ من قومك مائة أل  أربعین ألفا من شرارهم وستین ألفا من خیارهم، فقا  )ع(
 .55ص 5إلیه: داهنوا أهل المعاص  ولم یغضبوا لغضب ( الکاف : ج

کنند در خیر هستند؛ و در کار نیک و تقوی منکر میازمعروف و نهیبهمردم تا زمانی که امرفرمود: )  )ص(رده است که پیامبرطوسی در تهایب روایت ک  -2
شتتود و بعضتتی بر بعضتتی دی:ر مستتّفو خواهند شتتد و نه در زمین و نه در ها از آنان گرفته میبرکت،  همکاری و تعاون داشتتته باشتتید که در غیر این صتتورت

 181، ص  6االحکام: ج (. تهایباوری نخواهند داشتی، آسمان
کننتد و راه قرائتت میاقرآن     اینتان بته زبتان.  انتد)در آخرالزمتان مردمتانی خواهنتد بود کته ریتاکتاران پیرو آنتانکنتد کته فرمود:  روایتت می  )ع(جعفرکفینی از ابو

عتار و بهتانته  ،  داننتد، م:ر اینکته از ضتتترر و زیتان ایمن بتاشتتتنتد و برای خودواجتب نمی  منکر راازمعروف و نهیبتهامر.  گزاران نتادان را خواهنتد پیمودبتدعتت
اما اگر نماز ،  آورندمی جابه  های عفما و کردار فاستدشتان هستتند. نماز و روزه و هرچه را برای جان و مالشتان ضترر نداشتته باشتدروی لغزشتراشتند و دنبالهمی

یعنی ؛ زنندچنان که از واالترین و بزرگترین وظیفه ستتتر باز می،  کنندجانشتتتان ضتتترری داشتتتته باشتتتد، از آن شتتتانه خالی میبرای ما  و ، و دی:ر کارها
شود خشم و غضب خدای عزوجل ظاهر می، در این صورت؛ منوط به آن است، است و انجام دی:ر تکالی  ای عظیم که فریضه منکرازمعروف و نهیبهامر

، منکرازمعروف و نهیبهامر. و خردستاالن همراه بزرگستاالن هالک و نابود خواهند شتد نتیجه نیکان به همراه فاجران،در؛ واهد کردو هم:ی را مجازات خ
کار ،  یابدها امنیت میراه، منکرازمعروف و نهیبهبا امر. باشتد که انجام واجبات دی:ر بستته به آن استتای عظیم میراه پیامبران و شتیوت صتالحان و فریضته

، پس با د  و زبان؛ گرددشتتود و کارها استتتوار و پابرجا میشتتود، حق از دشتتمنان ستتتانده میزمین آباد می، گرددگیرد و ظفم برطرف میو کستتب رونق می
راه انکوهشتی  بر آنان  ، حق برگشتتند  اگر پایرفتند و به راه.  گران نهراستیدرا بر پیشتانی دشتمنان بزنید و در راه خدا از سترزنش مالمتمنکر کنید و آنازنهی

. برای اینان عاابی دردناک استتتت. نمایندظفم و جور می، کنند و به ناحق در زمین)راه انکوهش  فقو بر کستتتانی استتتت که به مردم ستتتتم می.  نیستتتت
در د  با آنان دشتمن ،  کار ظالمیباشتید و یا کمکبا جستمتان در راه خدا جهاد کنید و بی آنکه به آنان گرایشتی داشتته باشتید و خواهان ظفمی  ، حا ایندر

؛  کنم من صتتتد هزار نفر از قومتت را عتاا[ می:  وحی کرد )ع(پیتامبر  ختداونتد عزوجتل بته شتتتعیتب. کته بته راه ختدا بتازآییتد و او را اطتاعتت کنیتد بتاشتتتیتد تتا وقتی
زیرا با  :  خدای عزوجل به او فرمود*! اشترار به جای خود، اما چرا نیکان!  خداوندا: عرض کرد  )ع(شتعیب!  هزار از نیکانش راهزار از اشترار و شتصتتچهل

 55ص  1(. کافی: ج خشم ن:رفتند، کارانکاران مبارزه نکردند و به خاطر خشم من بر گناهمعصیت
 .122ص 16، وسائل الشیعة )آ  البیت(: ج177ص 6، تهایب األحکام: ج59ص 5الکاف : ج -1
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پس  *کنیتدمعروف میازمنکر و نهیبتهچ:ونته خواهیتد بود وقتی کته امر ؛بفکته بتدتر از این  !بفتهفرمود:  
حا  شتتما چ:ونه ؛  بفه و بدتر از آنگونه خواهد شتتد*! فرمود: به او گفته شتتد: ای رستتو  خدا، این

 (1)*(.بینیدرا معروف می خواهد بود وقتی معروف را منکر و منکر
 

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

روز برای  شتتتبتانته  منکر کنتد وازنهی  معروف وبتهمؤمن واجتب استتتت کته امرزن و مرد  امروز بر هر 
 .ه لفه وحدوالحمد. بکوشد بینند،ی که معروف را منکر و منکر 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 استتتت در بعضتتتی از خبرها وارد شتتتده، کستتتی که زکات نمی

 ،یتاختدا  :ب:ویتد ترین گرفتتاری مردم در روز قیتامتت زمتانی استتتت کته صتتتاحتب خمس برخیزد وشتتت بی)

 

 122، ص 16الشیعه )آ  البیت(: ج ؛ وسائل177، ص 6االحکام: ج ؛ تهایب59، ص 5کافی: ج  -1
مانع الزکاة،   -وعد منهم  -قا : یا عف ، کفر بالفه العظیم من هاه األمة عشترة  )ع(لعف     ف  وصتیة النب    - روي عن الصتادق عن آبائه   -1

مانع الزکاة، ثم قا : یا عف ، من منع قیراطًا من زکاة ماله ففیس بمؤمن وال بمستتتفم وال   -وعد منهم  -ثم قا : یا عف ، ثمانیة ال یقبل الفه منهم الصتتتالة 
 9رجعة إلی الدنیا وذلك قوله عز وجل: حتی إذا جاء أحدهم الموت قا  ر[ ارجعون( وستائل الشتیعة )آ  البیت(: ج  کرامة، یا عف  تارك الزکاة یستی  الفه ال

 .34ص
 . 43ص 2، من ال یحضره الفقیه: ج547ص 1الکاف : ج -2
 .541ص 9، وسا  الشیعة )آ  البیت(: ج521کما  الدین وتمام النعمة: ص -3
ده گروه از این امت به خداوند کافر هستتند  ، ای عفیکه فرمود: ) )ع(به عفی  )ع(  در وصتیت پیامبروایت شتده استت، ر   )ع(از پدرانش )ع(از امام صتادق  -2
مستتفمان  ،  کس به اندازت یک قیراط از زکات مالش را ندهد مؤمن نیستتتهر، ای عفی: ستتاس فرمود  -دهدبرد تا کستتی که زکات نمیها را نام میو آن -

ی  : فرمایدکند به این دنیا بازگردانیده شتود و این ستخن خداوند استت که میاز خداوند تقاضتا می، ترک کنندت زکات،  ای عفی.  نداردنیستت و کرامتی  َحَتّ
وِن  مس اْلَمْوتس َقاَ  َرِ[ّ اْرِجعس َحَدهس

َ
 34، ص 9البیت(: ج یعه )آ الش(. وسائلمرا بازگردان،  ای پروردگار من:  گوید،  چون یکیشان را مرگ فرا رسد)  ؛ِإَذا َجاء أ
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در شتکم او آتش استت و  ،بخورد  یاگر کستی 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  ۞َلْن َتُبوَر  
ُ
َيُهْم أ  . (1)﴾ِإنَّهُ َغُفور  َشُكور  ِلُيَوفب

شتتتدن متا  زیتاد  بتاعتث برکتت و  آخرت در آن استتتت و  ا ونیت خیر دباردازیتد کته  زکتات را    خمس و
 :فرمایدمیخداوند  .شودمی

 آشتتتکتارا  و  پنهتانی  ایمداده  هتاآن  بته  آنچته  از  و  گزارنتدمی  نمتاز  و خواننتدمی  را  ختدا  کتتا[ کتهآنتان﴿ 
 تمامی به  را  پاداشتتشتتان خدا  زیرا*  کندنمی  هرگز زیان که  هستتتند  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 أخماَيشءه لل فهو مالك كل  املال كل  
دفع الخمن والزكـاة لتعرب    ،فيـه ه وحبـ  وفرض 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 آناستتت که    این،  بدانیم  ترین چیزی که باید در نظر داشتتته باشتتیم ومهم

بته همراه و در دهتد، زکتات نمی کته خمس و یکستتت .  دهتدکنتد جتانش را هم در راه ختدا نمیانفتاق نمی
آن زمان که  ؛بجن:د  )ع( برضتد امام بعید نیستت در مقابل وحتی جن:د،  نمی  )ع(  حجت   امامصت  

ن:اه   انهمنصتفاین موضتوع،  اشتته باشتد. اگر به  اش همخوانی ندبا مصتال، شتخصتی  )ع( عدالت امام
 همته چیز استتتت؛ با این حا ،مالک حقیقی  او   خداستتتت و  اموا  دنیتا تمتامًا از آِن  که  بینیمکنیم می
برای خود برداشتتته و واجب را  قستتمت  را به ما بخشتتیده و یک  پنج قستتمت   قستتمت ازچهار خداوند  

متان را بته او و فرموده استتتت کته خمس و زکتات را پرداختت کنیم تتا اطتاعتمتان از ختداونتد و دوستتتتی
 

 43، ص 2الفقیه: ج ؛ من ال یحضره547، ص 1کافی: ج  -3
 541، ص 9الشیعه )آ  البیت(: ج ؛ وسائل521النعمة: ص الدین و تمامکما  -4
 .30-29فاطر:  -1
 30-29فاطر:  -1
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اگر پرداختت نمودی،  ختداونتد نیتازی بته این متا  نتدارد ونشتتتان دهیم.    )ع(و ذریتۀ او )ص( رستتتولش
 .کنیمیانفاق تن:دستان  امروز آن را برای فقرا و

 
ــرب مـثاَل و وا أربـعة أخـماَ ال فـقال لهم اعملوا فيـها وـخذلعمـ    صـــــاـحب مزرـعة أعـطاـها:  أَــ

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  
 . رب العاملنيوالحمد لل  ؟!الهؤَء العم  
روی این  ها گفته استتت آنبه   خود را در اختیار کارگران قرار داده و ۀصتتاحب مزرعه، مزرعمثا :  

مانده را به همستتای:ان فقیر خود پنجم باقیپنجم محصتتو  ما  خودتان و یکزمین کار کنید، چهار
هم آن یک قسمت را   د وها گرسنه وعریان بمانند. کارگران طمع کردنخواهم آنزیرا من نمیبدهید،  

مالحظه خستتتاستتتت کارگران مزرعه را  بخشتتتندگی صتتتاحب مزرعه و  آیا  حا   برای خود برداشتتتتند.
 العالمین.والحمد لفه ر[نمایید*! 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 

اُء  َوِإَذا ِقـيَل ﴿ نُْطِعُم َمْن َلْو َيشـــــَ
َ
ِذيَن آَمُنوا أ ِذيَن َكَفُروا ِللَـّ اَل الَـّ ُ قـَ ا َرَزَقُكُم اَّللَّ نِْفُقوا ِمـمَّ

َ
 َلُهْم أ

الٍل ُمِبنيٍ  ََ ََّ ِي  نُْتْم ِإ
َ
ْرَعَمهُ ِإْن أ

َ
ُ أ  .(1)﴾اَّللَّ

  یاهتمتام بته امور فقرا و  توجته  عالوه بر تقوای الهی،    نفس و  ۀکیت ز روزه عبتادتی استتتتت برای ت
که قرار استت تناو  کند   یینوع غاا دار استت که تمام روزش را به افطار و. بر روزه باشتدمیمستفمین  
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احستتا  گرستتن:ی کردی به یاد مستتفمانانی که بیشتتتر ایام داری  در حا  روزه فکر نکند. زمانی که 
 :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)  ﴿ 
راستتتی که به*  دادمی طعام  ها راآن ،خود ،خواستتت می  خدا  اگر  که  دهیم  طعام را  کستتانی  آیا:  گویند

 .(1)؛﴾هستید آشکاری گمراهی در شما

 
ـــعك هو إرـعام بعض الفقراءولين كـل  ـبل عليـنا جميـعال أن نعـمل لرفع الفقر عن   ،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

ولكن ولألســــ  تســــلط اليوم على ا رض  ،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
ام  املواد الـي ذين ينفق عليهم ـما يكفي إلرـع ات وغذهـا ومن الخـدم وغذهم اـل ة والكمـالـي ذائـي

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 

جهه ا سـود وفمه الذي يقطر من دماء املؤمنني ليبقى متسـلطال على املسـلمني  سـ يل أن تيطي و
 . أشبع الل بطنهيوم آخر ينهب فيه ا موال ويأكل فيه الكثذ من الطعام َ لولو 

ستت کاری واجب ا بفکه بر همۀ ما  ،در حد اطعام بعضتی از فقرا نباشتدصترفًا  تالش شتما    ستعی و
 ،برندستتر میه  زیرا بیشتتتر مستتفمانان در فقر ب ،ستتفمانان برداشتتته شتتوداز تمام م رفقتا  انجام دهیم  

نفت،   معادن، کشتتاوزی وزمین مانند  های  ثروتهای استتالمی از نظر داشتتتن  ستترزمینکه  درحالی
استتالم این منابع برای مستتفمانان خرج شتتود، امروزه قوانین  درستتتی و طبق ه  اگر ب  غنی هستتتند.

طاغوتیان بر سترزمین استالم امروزه  ستفانه  ی. ولی متخواهند بودجهان ثروتمندترین مردم از مستمانان  
 و، فستق و فجور ستاختن قصترها  ،هاجز چااو  ثروتای  مشتغولید آنانی که هی    اند؛مستفو شتده 

هفت داشتته باشتد،  گستاری ندارند. اگر یکی از طاغوتیان قصتد ستفر به یکی از کشتورهای غربی را یمِ 
 ۀغیر آن به اضتتتافت  تجمالتی و ل راحتی ویت وستتتا  ،هواپیمتای بزرگ که حامل صتتتدها تن مواد غاایی

طعام شتهری از شتهرهای استالمی که اهالی  ابرای  که  طوریبه  ،کننداو را همراهی می  ،مستتخدمین
ها در تبفیغاتش خرج ای که یکی از اینمقدار هزینهکافی استتتت.    ،برندستتتر میهگرستتتن:ی ب آن در
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ها به آن که با ریختن خونمستتتفمان را    ۀتوان با آن یک مفت گرستتتنکه میبه حدی استتتت    کندمی
دهانی   و  شتمامی این اعما  برای آن استت که روی ستیاه .از گرستن:ی نجات داداند، مستفو شتده 

 برای یک روز اگر  حتی    ،تا بر مستمانان حاکم بماند  مخفی کندچکد را  خون مستفمانان می  ،که از آن
ختداونتد    ؛خوردمیهتا  خوردنیع  ااز انو و کنتد چاتاو  میتوانتد  تتا جتایی کته میدر آن روز   بیشتتتتر بتاشتتتد؛

 !شکمش را سیر نکند
 

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

در روزه، جهاد با نفس، شتیطان،    مستفمین استت.  عزیزان! در روزه، حکمِت تدّبر و تفکر در احوا 
هو  و زینت دنیاست. در روزه، دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا، وجود دارد. در قفب   و  هوی

مؤمن، رحمتت برای مؤمنین و شتتتدت و غفظتت بر کتافرین و منتافقین وجود دارد. از اینکته بهرت روزت 
 کنید.شما صرفًا گرسن:ی و تشن:ی باشد، پرهیز 

 
 .(1) (أكا الجوعقل الصوم وما أما  ): روي عن رسول الل 

  داران و چته بستتتیتارنتدچته کم هستتتتنتد روزه استتتت کته فرمود: )روایتت شتتتده    )ص( از پیتامبر ختدا
 (1)(.گرسن:ان

 
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  
چه   واز روزه نصتتتیبی جز گرستتتن:ی ندارند دارانی که ه روز   بستتتیارچه )فرمود:   )ع(  امیرالمؤمنین

 (2)(.چه نیکوست ، خوا[ و افطار دانایان. ندارندجز خست:ی که نصیبی ( نماز)کنندگانی قیام بسیار
  

 
 

 .293ص 93انظر: بحار األنوار: ج -1
 293، ص 93االنوار: ج بحار -1
 .35ص 4نهج البالغة بشرح محمد عبده: ج -2
 35، ص 4البالغه به شرح محمد عبده: ج نهج -2
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يا جابر هذا ـشهر رمضـان من ـصام  )  :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

این ماه رمضتان    ،ای جابرفرمود: )بن عبدالفه انصتاری  به جابر )ص(  پیامبره استت که روایت شتد
با ،  فرج و زبانش را حفظ کند ت کند و شتتکم ودکس روزش را روزه ب:یرد و شتتبش را عباهر .استتت 

  پیامبر  این ستخن چقدر نیکوستت.جابر گفت:  .  شتود(از گناهانش خارج می، خارج شتدن از این ماه 
 (3)!(.و چه سخت است شرایو آن ای جابرفرمود:  )ص(

 
ر القرآن ودرَ  فاعملوا على تدب    ،ولعل أهم العبادات املقنبنة بشــــهر الصــــيام هي قراءة القرآن

على الناَ  يأتي سـ):  فعن رسـول الل    ،القرآن لتعيشـوا حياة السـعداء وتموتوا موت الشـهداء
 . (2)رسمه(  زمان َ يبقى من القرآن إَ  

آن و تتدریس قرآن استتتت تتا بته این متاه، تالوت قرآن، تفکر وعمتل بته  هتای عبتادتترین  مهماز  
زمانی بر امت )  فرمود: )ص( شتتیوت ستتعادتمندان زندگی کنید و به روش شتتهدا بمیرید. رستتو  خدا

 (4)(.ماندآن باقی نمی آید که از قرآن چیزی جز خومی
 

ولكن هل نتدبر القرآن؟   ،يقرأ القرآن والحمد للكا من أوما   ،كا نسخ القرآن اليومأوما 
هــل نحن كــافرون    هــل نحن عبــاد الل ؟  ق بــأخالق القرآن ؟ هــل نتفكر بــييــاتــه ؟هــل نتخل  

 هل نحن موقنون ؟  القرآن؟ أمرنا يبالطاغوت كما 
لفته، چته بستتتیتارنتد قتاریتانی کته قرآن و الحمتد انتدهتایی کته بته چتای رستتتیتده چته بستتتیتار قرآنامروزه  

آیا به آیات آن ایم*  خود را به اخالق قرآنی آراستته نموده آیا  کنیم*  خوانند، ولی آیا در قرآن تدبر میمی
طور که قرآن به ما فرمان داده استت، ما از کافراِن به طاغوت هستتیم* آیا ما همان* آیا  اندیشتیممی

 داران هستیم*از یقین
 

 

 .196ص 4، تهایب األحکام: ج87ص 4الکاف : ج -1
 196، ص 4االحکام: ج ؛ تهایب87، ص 4کافی: ج  -3
 .253، ثوا[ األعما : ص308ص 8الکاف : ج -2
 253االعما : ص ؛ ثوا[308، ص 8کافی: ج  -4
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 ﴿ :ال تع اىلق 
َ
ِ اْ  ْل َّلِلَّ ِه امْلَْوَتى بـَ َم بـِ

ْو ُكلب
َ
ْرُض أ

َ
ِه اْ  ْ  بـِ عـَ ْو ُقطب

َ
اُل أ ِه الِْجبـَ ْت بـِ َ ذب ــُ نَّ ُقْرآـنال ســ

َ
ْمُر  َوَلْو أ

 .(1)﴾َجِميعال 
  مردگان  یا شتتتود پاره پاره   زمین  یا  درآیند  به جنبش  هاکوه   با قرآن  و اگر﴿د:  ایفرممیمتعا   خداوند  

 .(1)؛﴾خداست  آِن  از کارها بفکه همۀ، (آوردندباز ایمان نمی) درآیند سخن به
 

وهل نظن   ،ا إلیه راجعونا لفه وإنّ فإنّ   !!کل هاا ف  القرآن ونحن غاففون عن القرآن  ،ستبحان الفه
فف  القرآن درو  ال تحصتی ف  الصتبر والتوکل    *  قل نازلة تنز  بنارنا القرآن ونحن نجزع ألإننا تدبّ 

  :عفی الفه ف  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
او  ستتتوی  بته  م ویهمته از ختدای  !!ن غتاففیمآمتا از    قرآن استتتتت ودر  هتا  تمتام اینستتتبحتان الفته!  

 تی،ترین ناراحایم ولی با کمتدبر کرده  ایم که در قرآن تفکر وشتاید پیش خود گمان برده   گردیم.بازمی
 در صتبر وشتماری  بیهای  ت ایحک و در ستورت شتعرا،  که در قرآن درحالی  !شتویممیپریشتان  ستخت 

 :آمده است توکل بر خداوند 
چنین نیستتتت!  :  گفت *  آمدیم   گرفتتار:  گفتنتد موستتتی  یاران، دیدند  را یکتدی:ر  گروه  دو  آن  چون﴿
 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 دستتت فرعون و ستتربازانش خواهند افتاد، درحالیتیکید می  )ع(  اصتتحا[ موستتی
 بخشد:کند و از فرعون و سربازانش رهایی میکند که خداوند او را هدایت میتیکید می )ع( موسی

 .﴾قَا َ کلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیهْدِینِ﴿ 

 
 !؟ )ع(تهزم به عدوِ كما فعل موىس  ال هل استعمل  هذه اآلية سالح

 

 .31الرعد: -1
 31رعد:  -1
 .62 -61الشعراء:  -2
 62-61 :شعراء -2
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استتفاده    تانبرای پیروزی بر دشتمنانعنوان ستالحی  از این آیه به  )ع(  آیا شتما هم همانند موستی
 *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  صتتبر رستتد  تو به  چههر  بر و  نما منکرازنهی  کن و  معروفبهامر و  ب:زار نماز،  من پستترک   ای﴿
 زیرا،  مرو راه   زمین بر  خودپستندی  به و  م:ردان روی مردم از  تکّبر  با*   ترین کارهاستت مهم  از  این  که

، فرود آر را  آوازت و  برگزین را  میانه  راه  رفتارت در*   ندارد دوستتت  را  فخرفروشتتی  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 کستی که )فرمود:  )ص(  پیامبر خدااستت که  نقل شتده   )ع(  عبدالفهاز ابی

 (2)(.ندارد دانرسنمیدی:ری 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 -17لقمان:  -1
 19-17لقمان:  -1
 .215ص 64، بحار األنوار: ج256ص 2الکاف : ج -2
 215، ص64؛ بحار األنوار: ج256، ص2الکاف : ج -2
 .261ص 3البیت(: ج، وسائل الشیعة )آ  252ص 2الکاف : ج -3
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ابتدا  )فرمود:   *ین مردم در دنیا چه کستتانی هستتتندر گرفتارت  :پرستتیده شتتد  )ص( از پیامبر خدا
 ؛ستن عمفشحس   ایمان و ۀدرج  تها و ستاس مؤمن به انداز جانشتینان آن ستاس جانشتینان و  ،پیامبران

عمفش   و  ترش ضتعی هرچه ایمان  ش بیشتتر واباشتد گرفتارینیکوتر  عمفش   وبیشتتر    شچه ایمانهر
 (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 مصتیبت  یستالح  عنوانبهصتبر  از باید  و  ستت  ر امؤمن همیشته 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  ،وعبيدهم من منبفني وسـفهاء

كسـاعة ما ل ث  فهذه الحياة سـاعة املوت َ يراها اإلنسـان إَ  ،  توردوا أنفسـكم موارد الهلكة
 .أن يعرف الناَ فيها

انجام در صتتتبر  های مختففی دارد؛  و شتتتکلستتتت  هاعبادتترین  عظیماز صتتتبر در راه خداوند  
 ادیقترین مصتت عظیم ترین ومهم و از  صتتبر در هن:ام مصتتیبت   ،مقابل معصتتیت صتتبر در ها،  عبادت

 

 261، ص3؛ وسائل الشیعة )آ  البیت(: ج252، ص2الکاف : ج -3
 .284ص 34، بحار األنوار: ج26ص 4نهج البالغة بشرح محمد عبده: ج -1
 284، ص 34االنوار: ج ؛ بحار26، ص 4البالغه با شرح محمد عبده: ج نهج -1
 .26ص 4نهج البالغة بشرح محمد عبده: ج -2
 26، ص 4البالغه با شرح محمد عبده: ج نهج -2



 102                                                                                                                                                             الطریق إلی الفهالتیه أو  

 

 

 -  خدا  ۀکه هر انستتان مؤمن برای اطاعت خالصتتانیی استتت  هامصتتیبت   ها ومشتتقت تحمل    ،صتتبر
 -شتتتود در آن هستتتتنتد مواجته میجتاهالن    ثروتمنتدان وو طتاغوتیتان  و آنچته از بتا بتاطتل کته هن:تامی

بنتدگتانشتتتان از  کته از طرف طتاغوتیتان و  یاذیت بر آزار وهران مؤمن، کنتد. ای برادران و خواتحمتل می
بر   .دندان از دین خود محافظت کنید  با چن  و و  شتکیبا باشتید صتبور و  ،آیدنادانان می ثروتمندان و

زندگی، ستاعتی بیش نیستت زیرا    ،هالکت نیندازیددر معرض  خود را    تن:دستتی زندگی صتبور باشتید و
بیند که در آن درن:ی کرده و فقو مردم را در آن انستتتان آن را جز ستتتاعتی نمیو با رستتتیدن مرگ،  

 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 الل  لتصـلح دنياكم وأخراكم

ومَت ذلك الزمان   :قالوا  .ومن حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله  ،من شاهق إلى شاهقر  يفمن    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  ،: بلى!! 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( 

ین  دپس ستعی در اصتالح ت؛ منع شتد خیری نیست  )ص(  بن عبدالفهبدانید در دنیایی که از محمد
بر مردم زمانی )فرمود:  )ص(  دنیا و آخرت شتتتما اصتتتالح شتتتود. پیامبر خدا  تاباشتتتید  داشتتتته  خود 

همتاننتد روبتاهتان کته فرزنتدان خود را بته  ندارادین  متانتد وفراخواهتد رستتتیتد کته هی  دینی ستتتالم نمی
  :گفتند   .کنندستتن:ی فرار میاز ستتن:ی به    دین خود را گرفته از کوهی به کوهی و  ،گیرنددندان می
دستت ه فقو با معصتیت خدا ب  ،ت یشت معکه  زمانی  فرمود:  *رستدمی  فرا یاین زمان کِ خدا، ای پیامبر  

 !تو متا را بته ازدواج امر کردی ،. گفتنتد: ای پیتامبر ختداگیردبعتد از آن ازدواجی صتتتورت نمی آیتد ومی
 دستت همستر وه  اگر والدینی نداشتت ب  ،والدینشآن زمان که فرا رستد مرد به دستت ولی    !بفهفرمود: 

ای پیامبر    :گفتند .رسدهمسای:انش به هالکت می  دست اقوام وه  ها را نداشت باگر این  فرزندش، و
بیشتتر از  ت تحقیر وشت خاطر تن:دستتی در امرار معیه: او را بفرمود *شتودچ:ونه این چنین می  ،خدا

 (1)(.سازندمی مهیاهالکت او را  ۀکه زمین حدیبه ،کنندحد توانش از او مطالبه می

 

 .37ص10، شرح ابن أب  الحدید: ج  388ص 11مستدرك الوسائل: ج -1
 37، ص 10الحدید: ج  ؛ شرح ابن ابی388، ص 11الوسائل: ج مستدرک -1
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وَ تداهنوا  ، قلوا العرجة على الدنياأو ،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 نه لم يبق من إسـ
ــ إَ كـ ا مَضــ ب ـم ــر  إدنيـاكم هـذه ي جـن اخـة راكـب أو صــ ا تعرجون  حــن ب فعلى ـم مـاذا واـل

ن الدنيا لم يكن، وما تصــذون إليه من اآلخرة  فكأنكم والل وما أصــبحتم فيه م   ؟تنتظرون
ه و على ـما ـقدم     ٍ ن كـل امرأـعدوا الزاد لقرب الرحـلة واعلموا  ألم يزل فخـذوا أهـبة َ زوال لنقـل

 .(1)قادم، وعلى ما خل  نادم( 
کمتر به دنیا   وباشتید  قانع    ،چند کم باشتدبه روزی حال  هر  ورا تحمل کنید  ستختی  عزیزان،  ای  

فرج شما   و  )ع(فرج آ  محمدشاءالفه  ان  .ها معاشرت نکنیدآنپیروان    با طاغوتیان و  واهمیت دهید  
 پیامبر خدا ؛.﴾آستانی استت ،  پس بعد از هر ستختی* آستانی استت  ،بعد از هر ستختی﴿. نزدیک استت 

ها را مغرور آرزوها آنها را فریب داده و داِر  نباشتید که سترای زودگار آنجزو کستانی )فرمود:   )ص(
اش ستتریع و نابودی. ستتوی دار عقبی رهستتاار خواهی شتتدزودگار استتت و به،  فریب . ستتاخته استتت 

به چه !  ه استت، م:ر به اندازت ستوار شتدن بر شتتریاز دنیا چیزی باقی نماند. انتقا ، نزدیک استت 
اصتتاًل وجود ،  ایدآن بوده  به خدا ستتوگند! گویی آنچه از دنیا در  *کنید و منتظر چه هستتتیداعتماد می

پیوستتته آمادت انتقا  از .  پیوستتته خواهد بود،  ایدنداشتتته استتت و آنچه در مستتیر آخرت انجام داده 
توشته برگیرید و بدانید هرکستی هر آنچه را فرستتاده استت در پیش رو ،  آنادنیا  باشتید و برای ستفر

 (1)(.پشیمان خواهد شد  ست و کوتاهی نموده اا خواهد دید و از آنچه پشت سر گااشته است 
 

ــ إَ   ـــنة تقريـبال لم يبق من اـلدنـيا ي جـنب ـما مَضــ 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 7، نهج السعادة: ج183ص 74بحار األنوار: ج -1
 61، ص 7السعاده: ج نهج؛ 183، ص 74االنوار: ج بحار -1
 .)ع(، والحدیث عن اإلمام عف  112خصائص األئمة: ص -2
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بیش از ستوار شتدن بر پشتت شتتری چهارصتد ستا  پیش به انتهای دنیا چیزی  وهزاراگر بیش از  
 که امام مهدیبستتا چه ، باقی نمانده استتت.اکنون چیزی از آن که قابل ذکر باشتتدباقی نمانده بود  

از  بمتانیم* غتافتل دنیتا در طفتب   ،خوا[ هم بتایتد غتافتل و آیتا بتازامستتتا  یتا ستتتا  دی:ر ظهور کنتد.   )ع(
 .(2)؛(بیدار شوند چون بمیرند، مردم در خوا[ هستند)از ما خواسته شده است* آنچه 

 
ــُ  تم  وخرب    نكم عمرتم دنـياكم  :ـئل أبو ذر ريض الل عـنه مـلاذا نحن نكره املوت ـفأـجابســ

 .(1) إلى خراب واملرء يكره أن ينتقل من عمار ،  آخرتكم 
زیرا شتتتمتا دنیتای خود را  :فرمود  *چرا متا مرگ را دوستتتت نتداریم :ستتتؤا  شتتتد  )رض(  از ابوذر 

 (3).از جای آباد به جای خرا[ منتقل شود داید و کسی دوست ندار ا[ کرده ر آخرت را خ اید وساخته
 

منــه لطلــب الرزق والعمــل َ    ومــا زاد  ،فوقتنــا يجــب أن يكون للعبــادةخلقنــا الل للعبــادة  
 . العكن

چه وقت اضتافه آمد به روزی پس باید که از عابدین باشتیم و هر ؛خدا ما را برای عبادت خفق کرد
 و عمل اختصاص دهیم، نه برعکس آن!

 
فأجملوا ي الطلب  ن الرزق مقسـوم لن يعدو أمرل ما قسـم له  إ)أيها الناَ  : قال رسـول لل 

 . (2)( …ن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له إو
روزی  کس بیشتتر از قستمت خودهی   وتقستیم شتده استت روزی   ،ای مردم)فرمود:   )ص(  پیامبر

بیشتتر کس  برای هر زیرا عمر محدود استت و  ؛کم کنید، روزی  ۀخود را در مطالب  ۀپس خواستت ؛ندارد
 (1)(....کندادامه پیدا نمی، از آنچه مقدر شده است 

 

 

 باشد.می )ع( ؛ و حدیث از امام عفی112االئمه: ص خصایص -2
إلی خرا[ (   )ألنکم عمرتم التدنیتا وخربتم اآلخرة ، فتکرهون أن تنقفوا من عمران:  متا لنتا نکره الموت * فقتا :  -رحمتة الفته عفیته    -قتا  رجتل ألب  ذر    -1

 . 57االعتقادات ف  دین اإلمامیة: ص
اید؛ پس منتقل شتدن از جای  گفت: چرا ما از مرگ کراهت داریم* جوا[ داد: »زیرا شتما دنیای خود را آباد و آخرتتان را خرا[ کردهشتخصتی به ابوذر  -3

 .57آباد به جای خرا[ را خوش ندارید«. اعتقادات فی دین امامیة: ص 
 .179ص 74، بحار األنوار: ج29ص 13مستدرك الوسائل:ج -2
 179، ص 74االنوار: ج ؛ بحار29، ص 13الوسائل: ج مستدرک -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

آنچه برای اصتتتالح  ،ای مردم)فرمود: گشتتتت بازمیاز جن  احد    کههن:امی )ص(  پیامبر خدا
روی   ،کنتدمیتحمیتل  آنچته دنیتا بر شتتتمتا  از    انجتام دهیتد واستتتتت را  آخرت شتتتمتا تکفی  شتتتتده  

 (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 خواستته  پس  ؛رستدتو میبه  ، قستمت شتده استت آنچه برای تو  )فرمود:    )ع(  عفی
 (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 صترفاز خواستته پس  ،مرگ ستراغت خواهد آمد)فرمود:   )ع(  و نیز ایشتان
 (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 هاستت و آنروزیداند خداوند ضتامن از کستی که می  در عجبم)فرمود:   )ع(  همچنین

همواره در  ،همهبا این  ،  کندبیشتتر نمی  اش را از آنچه مقّدر شتده استت نموده استت و تالش او، روزی
 (5)!(.طفب روزی، حریص است 

 
 

 .329ص 7، نهج السعادة: ج182ص 74بحار األنوار: ج -1
 329، ص 7السعادة: ج ؛ نهج182، ص 74بحار االنوار: ج  -2
 .330ص 7، نهج السعادة: ج33ص 13مستدرك الوسائل: ج -2
 330، ص 7السعادة: ج ؛ نهج33، ص 13مستدرک الوسائل: ج  -3
 .330ص 7، نهج السعادة: ج32ص 13مستدرك الوسائل: ج -3
 330، ص 7السعادة: ج ؛ نهج32، ص 13مستدرک الوسائل: ج  -4
 .330ص 7، نهج السعادة: ج33ص 13مستدرك الوسائل: ج -4
 330، ص 7السعادة: ج نهج؛ 33، ص 13مستدرک الوسائل: ج  - 5
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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 طفب  با ستتعی وتعارضتتی  روایات هی    بدانید این احادیث و

ای که باعث شتتتود از عبتادت کنتاره ب:یری یا در آن کوتاهی کنی یا طفتب روزی به گونهبفکته با  ندارد، 
بتاشتتتد؛ چراکته نمتاز را بته تتیخیر بینتدازی و یتا بتدنتت را در طفتب روزی بته هالکتت افکنی، در تعتارض می

 بدن تو حقی بر تو دارد.
 

فيجـب أن نوفر وقتـال للعبـادة الواجبـة    ،على العبـادة  الـذي يجهـد بـدنـه لن يقوى  ن  أواعلموا  
  .الة الليل َ تنبكوها على كل حالوخصوصال ص ،ة لهاونعد العد   ،ةواملستحب  

 های واجب وپس باید برای عبادت  د؛ر ابدانید کستتی که جستتمش را خستتته کند قدرت عبادت ند
حالتی هی   در که خصتوص نماز شتب بهنمود، استبابش را مهیا    ودر نظر گرفته شتود وقتی   ،مستتحب 

 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 امليثم(إلب فضالل فبجا وَ الحرص

مانند کستی که   وبیشتترین تالشتت را برای طفب روزی مکن ،  ای فالنی)فرمود:   )ع( امام حستن
کم کردن طفب روزی از  و ت از ستتنّ   ،که طفب روزی و رحمت بر تقدیر تکیه مزن  ، تستتفیم شتتده استتت 

 ،روزینماید؛ چراکه چیزی اضتتتافه نمی ،طمع  حرص و  و کندروزی را دفع نمی  ،ت عفّ .  عّفت استتتت 
 (1)(.آوردبه بار میگناه  ،ورزیدن حرص  ووقت معینی دارد ، مرگ و تقسیم شده است 

  

 

 .95الحکایات لفمفید: ص -1
 95حکایات 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  

از ضتتترر متادی دوری  طور فطری  بتهزیرا انستتتان    ،کنیمبته نوعی در زنتدگی روزانته تقیته می  ههمت 
 را طبق احکتام وویژگی فطری  کته این امتا الزم استتتت  ؛ انتدنیز چنین زبتانحتی حیوانتات بی  ؛کنتدمی

مؤمنین   شتود ومحستو[ می  هاعبادتترین  از مهمتقیه  به کار گیریم. در استالم، موازین شترع استالم 
 ؛حرام استتتت در مواردی که باید انجام شتتتود ن  آترک طور دقیق و کامل به جای آورند و  باید آن را به

 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(
نقل شتده استت  کنند.  میکوتاهی  از مؤمنان در آن  اندکی   وروی  زیاده بستیاری از مؤمنین در تقیه  

روایتی نقل شتده استت   )ع(  از امام صتادق .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 1، دعائم اإلسالم: ج255ص 1المحاسن: ج -1
 110، ص 1االسالم: ج ؛ دعائم 255، ص 1محاسن: ج  -1
 .216، أوائل المقاالت: ص432ص 1عوال  الفئال :ج -2
 216المقاالت: ص اوایل؛ 432، ص 1الفئالی: 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  باشتتد: )نقل شتتده استتت که معنایش چنین می  )ع(  همچنین حدیث دی:ری از ایشتتان

 (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 تیکید می  )ع(  امام  کهگونه  همان
الخصتتوص در زمان نمایند، عفیشتتانه خالی می  )ع(محمدکنند و از یاری آ  با تقیه، عارتراشتتی 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 
انجتام کتار بتا احتیتاط  معنی بته بفکته  ، تقیته بته معنی ترک جهتاد و عمتل در راه ختدا نیستتتت، بنتابراین

 دبه آرامی به آن نزدیک شتویباید  ستمی را بکشتید  ماربخواهید یک  اگر شتما عنوان مثا   باشتد. بهمی
ما  احت  وشتود  میتوجه او به شتما جفب صتدا به آن نزدیک بشتوید،  وستراما اگر با   د؛و سترش را بزنی

 .خود ب:یرده دارد حالت تهاجمی ب
 

الحــذاء  )ع(بي جعفر  أوعن   ــحيح  إن    :ي صــ وأفقههم  أ  )والل  أورعهم  إلي  ــحــابي  أصــ حــب 
 .(2)( …وأكتمهم لحديثنا 

 

: )لن تبقی األرض إال وفیهتا منتا عتالم یعرف الحق من البتاطتل، قتا : إنمتا جعفتت التقیتة لیحقن بهتا )ع(عن أب  حمزة الثمتال ، قتا : قتا  أبو عبتد الفته    -1
ت التقیة أحب إلیکم من آبائکم وأمهاتکم، ولو قد قام القائم  الدم، فإذا بفغت التقیة الدم فال تقیة، وأیم الفه لو دعیتم لتنصرونا لقفتم ال نفعل إنما نتقی، ولکان

 .172ص 6ما احتاج إلی مسائفتکم عن ذلك وألقام ف  کثیر منکم من أهل النفاق حد الفه( تهایب األحکام: ج )ع(
. که در آن عاِلمی باشتتد که حق را از باطل بشتتناستتداینماند، م:ر  روزی از زمین باقی نمیفرماید: )می  )ع(عبدالفه امام صتتادقحمزت ثمالی: ابواز ابو  -3

ستتوگند به خدا اگر . دی:ر نباید تقیه نمود،  و اگر تقیه باعث ریختن خون شتتود  کنیم ما فقو برای جفوگیری از به هدر رفتن خون، تقیه میهمچنین فرمود:  
 )ع(  تر استت و اگر قائم داشتتنی برای شتما تقیه از پدران و مادرانتان دوستت؛  کنیم دهیم و ما فقو تقیه میگویید انجام نمیمی،  برای یاری ما دعوت شتوید

 223، ص 2(. تهایب االحکام: ج  سازدقیام کند به پرسیدن از شما نیازی ندارد و برای بسیاری از منافقین شما حّد الهی را جاری می
 .223ص 2الکاف : ج -2
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  ،رترین اصتحا[ من اددوستت   ،خدا ستوگنده بدر صتحی، حااء نقل شتده استت: )  )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 دستتت نااهالن و  )ع(بیت کتمان کردن احادیث اهلامنظور   

 .باشدایشان، میخارج شدگان از والیت  وها دشمنان آن ایمان ندارند و
 
  

 والجهاد 
 جهـاد 

 
ِدير   ﴿  :ق ال تع اىل ِ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
به کستتتان  که جن  بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شتتتده ﴿فرماید:  متعا  میخداوند  

ها که از خانه و شتتهر همان*  ها تواناستتت اند؛ و خدا بر یاري آند ستتتم قرار گرفتهاستتت؛ چرا که مور 
گفتند: »پروردگار ما، خداي یکتاست!« و اگر خداوند بعض   خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه م 

ه ها، و معابد یهود و نصتارا، و مستاجدي کوستیفه بعضت  دی:ر دفع نکند، دیرها و صتومعههاز مردم را ب
و از ایاري کننتد  او را گردد! و خداوند کستتتان  را که شتتتود، ویران م نام خدا در آن بستتتیتار برده م 

 .(1)؛﴾کند؛ خداوند قوي و شکست ناپایر است یاري م   آیینش دفاع نمایند

 
ح  الدماء  يواســتب  ،ةام تســلطوا على املســلمني بالقو  هؤَء الحك   ها املؤمنون واملؤمنات إن  أي  

ــراء املرتزـقة من ا راذل  ـخذوا يـحاربون كـل إنســــان حر  أو ،اليت حرم الل وـباملكر والـخداع وشــ

 

 223، ص 2کافی: ج  -1
 . 40الحج:   -1
 40-39حج:  -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 يثن ــهم فوق ال شــ وا على ا قوال ويحمــدوا  أنفســ

ــتكربون َ يعون الكلـمة الطيـبة،إ  ،فـعالا  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

 .يمتحن املؤمنني بالجهاد ليعلم الصادق ي إيمانه من الكاذب الذي يدعي اإليمان
هایی  اند، خونبا زور بر مستتفمانان مستتفو شتتده این حاکمان ظالم  برادران و خواهران مؤمن،  ای  

ن افراد پستتتت، بتا هر انتد و بتا مکر و حیفته و بته ختدمتت گرفتکته ختدا حرام نموده استتتت را حال  کرده 
بینتد و از ای کته خود را مقیتد بته دوری از اطتاعتت از هر شتتتخص دی:ری غیر از ختدا میانستتتان آزاده 

بیننتد، پس بته هتا خود را بتاالتر از بشتتتر میخیزنتد. آنکنتد، بته جنت  برمیهتا پیروی نمیقوانین آن
ها  ها و اعما  را تییید نمایند. آنگفتهها باید ب:ویند و انجام بدهند و مردم نیز باید این  زعمشتتان، آن

فهمند، زور استت؛ زور مستتکبرانی هستتند که تحمل شتنیدن کفمۀ طیبه را ندارند؛ تنها چیزی که می
تقدیر ماستت؛ این  کند و  و قدرت تنها چیزی استت که مشتکالت ما را با این مستتکبرین ظالم حل می

که در ایمانش صتادق استت   تا مؤمنیدهد  قرار میمؤمنین را مورد آزمایش   ،خداوند ستبحان با جهاد
 کسانی که به دروغ ادعای ایمان دارند، بازشناسد.را از 

ا َوُهْم َ ُيْفَتُنونَ   ۞الم  ﴿  :قـال تعـالى ْن َيُقولُوا آَمنَـّ
َ
ْن ُينْبَُكوا أ

َ
َُ أ ا َب النَـّ ــِ َحســـ

َ
ا    ۞  أ ْد َفَتنَـّ َوَلقـَ

 ُ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللَّ اِذِبنَي  الَـّ َدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الْكـَ ــَ ِذيَن صـــ ِ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  َوَمْن َجاَهدَ  ۞السَّ
َ َلَييِنٌّ َعِن الْ   .(1)﴾ َفِإنََّما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ اَّللَّ

  

، آوردیم  ایمان:  ب:ویند  چون که  اندپنداشتته  مردم  آیا*   میم، الم،  ال ﴿  فرماید:میخداوند متعا   
 بودنتد  هتاآن  از  پیش  کته  را  مردمی  آینته  هر*    *گیرنتدمورد آزمتایش قرار نمی  و دی:ر  شتتتونتدمی  رهتا

 مرتکب  که  آنان  آیا*  بشتناستد را  گویاندروغ و دارد  معفوم  اندگفته  راستت   که را  کستانی خدا  تا  آزمودیم
 امید  خدا دیدار  به که  کسهر*   کنندمی داوری  بد چه*  گریزندمی  ما از  که  اندپنداشتته  شتوندمی  گناه 
کست  که جهاد و تالش کند، براي خود *   داناستت   و او شتنوا  و استت   آمدنی خدا  وعدت  که  بداند دارد

 .(1)؛﴾نیاز است کند؛ چرا که خداوند از همه جهانیان ب جهاد م 

 

 

 .6-1العنکبوت:  -1
 6-1عنکبوت:  -1



 111 سرگردانی یا مسیر به سوی خدا 

     

 

ويأبى  ، (1) )ع(ة أو الذلة كما قال موَنا الحسـني  زوا بني اثنني السـل   هؤَء الطواغي  ركإن   
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 .
انتخا[ قرار دارند: کشتته شتدن بین دو  فرماید،  می  )ع(  امام حستین طور کههمانطاغوتیان  این  

پستتتنتدنتد. از هرگز برای متا ذلتت و خواری نمیمؤمنین   و، پیتامبر  ختداونتد  (2)و یتا قبو  ذلتت و خواری.
قبل از آنکه روزی ، ناگزیریم؛  ریزندوگماشتت:انشتان که خون مستفمانان را میها  جهاد با این طاغوت

ایم. برای هی  در روی زمین شتتده مردگان متحرک  بدون خون وتبدیل به جستتدهایی  ببینیم    بیاید و
ی که خود را مفزم به زیرا هر مستفمان؛  که ب:وید ما با ستیاستت کاری نداریممستفمانی شتایستته نیستت 

 داند که دینش، یک دین سیاسی است.داند، میاسالمش می
 

حكام املعامالت اَقتصـادية واَجتماعية  أيها من ما ف 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 الدع  ابن الدع  قد ترکن  بین الستفة والالة وهیهات له ذلك من  ! هیهات منا الالة! أبی الفه )ع(إلی قو  جّده اإلمام الحستین  )ع(یشتیر  -1
، وکثرة العدو،   ذلك لنا ورستوله والمؤمنون. وحجور طهرت وجدود طابت، أن یؤثر طاعة الفئام عفی مصارع الکرام، األوان  زاح  بهاه األسرة عفی قفة العدد

 تمثل فقا  شعرًا:   وخالة الناصر، ثم 
 وإن نهزم فغیر مهزمینا       فإن نهزم فهزامون قدمتاً 
 منایانا ودولة آخرینا      وما أن طبنا جبن ولکتن
 ولو بق  الکرام إذا بقینا    ففو خفد المفوك إذا خفدنا

 .24ص 2سیفقی الشامتون بما لقینا( االحتجاج لفطبرس : ج    فقل لفشامتین بنا أفیقوا  
: زاده مرا میان دو انتخا[ قرار داده استتفرزند ناپاک،  زادهکه این ناپاک!  بدانیدفرماید: ))اشتاره می )ع(  به این ستخن جدش امام حستین )ع(  ایشتان  -2

پستتندند و نیاکان پاک نمیخداوند، پیامبر و مؤمنین او هرگز برای ما ذّلت و زبونی  . چقدر دور استتت که من تن به ذّلت دهم  ؛ وکشتتته شتتدن یا قبو  ذّلت
برداری فرومای:ان را بر مرگ شتترافتمندانه ترجی، نخواهیم  گاه فرمانما هی ! هرگز  .پایرندهای پاکی که ما را پرورانده اند این را از ما نمیستترشتتت و دامن

ن با همین خاندانم و آمادگی کم و یاران اندک، با شما پیکار م! به هوش باشید.  بدانید من با شما اتمام حّجت کردم و شما را از عاقبت کارتان بیم دادم.  داد
 :گاه این اشعار را خواندآن .کنم وآمادت شهادتم می

زیبندت ما نیست  ، تر .  ایم باز هم ما شکست نخورده،  شکست بخوریم   به ظاهرا و اگر این شیوت دیرین ماست،  دشمن را درهم بشکنیم ،  اگر ما در جن 
و اگر بزرگواران باقی  ماندیم اگر بنا بود پادشتتاهان جاودان باشتتند، ما نیز جاودان میما میستتر نیستتت.    ومت دی:ران جز با کشتتتناینک دولت و حک  ولی
احتجتاج  ((.کننتدگتان متا خواهنتد دیتد آنچته را کته متا دیتدیم بته زودی ستتترزنش  کننتدگتان متا ب:و بیتدار بتاشتتتیتد؛متانتدیم. بته ستتترزنشمتانتدنتد، متا نیز بتاقی میمی
 24، ص 2سی: ج طبر 
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ــتكربينواملؤمنني امل القرآن وجدناه ثورة ا ن ياء   ــعفني بوجه الطواغي  املســ ــتضــ وإذا   ،ســ
 .(1)( الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أفضل: )وجدناه يقول رنا حديث النيب تدب  

خواهیم دیتد احکتام معتامالت اقتصتتتادی،  ن:تاهی بینتدازیم،  هتای فقته استتتالمی  اگر بته کتتا[
 وما ن دستتور زندگی  آقر عالوه، م:ر به  ؛و ستیاستی بیشتتر از احکام عبادی استت   ییقضتا،  اجتماعی

ر در قرآن تدبّ ترستتیم کنندت صتتراط مستتتقیمی نیستتت که طی طریق در آن بر ما واجب استتت* اگر  
و مستتضتعفین در رویارویی با طاغوتیان مستتکبر را خواهیم یافت. کافی   )ع(نهضتت پیامبران    ،کنیم

گفتن   ،بهترین جهتاد)گویتد:  میچته  خواهیم یتافتت کته   ،ر کنیمتتدبّ   )ص( یتامبرپاین حتدیتث  در  استتتت  
 (1)(.حق در مقابل حاکم ظالم است  ۀکفم 

 
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 حکم او  رو که  باشد؛ ازاینبرتری جهاد در مقابل حاکم ستم:ر می  ،آیدمیر  حدیث باین  آنچه از  

هتا و اموا  و نوامیس مردم را خون  ،کنتدس خویش متتابعتت میفاز هوای ن،  دهتدحکم می  ،جتاهفیتت 
عفمای خود فروخته را گاارد، م:ر هوای نفس خودش؛ نمیچیزی از استالم باقی  و شتمردمباح می
االمر در آیۀ و او را مصتتداق اولوتفستتیر کنند   شا طبق هوای نفس خودن ر آتا قر کند می  دومزدور خ

 زیر قرار دهند:
 فرمتان  اولواالمرخویش  و  رستتتو   از  و  کنیتد  اطتاعتت   ختدا  از،  ایتدآورده   ایمتان  کته  کستتتتانی  ای﴿ 
 .(2)؛﴾برید

، عفیه  )ع(. موستتی، عفی و حستتین )ع(معصتتومگانۀ  دوازده ها حاکمان ستتتم:رند، نه امامان  آن
؛ ها باد، خروج کردندائمۀ اگمراهی  زمان خودشتتان یعنی فرعون، معاویه و یزید که لعنت خدا بر آن

 

 .161ص 7، سنن النسائ : ج19ص 3مسند أحمد: ج -1
 161، ص 7؛ سنن نسایی: ج 19، ص 3مسند احمد: ج  -1
 .59النساء:  -2
  59نساء: -2
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گردند و از قرآن جز خطش و از استتالم جز استتمش باقی ترتیب مردم به زمان جاهفیت بازمیاینبه  و
 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 مسفمان  و  فهمیم که جهاد در مقابل حاکم ستم:ر، جهاد دفاعی از اسالم است رو، میازاین
اند، از بین بردن های استتالمی مستتفو شتتده هایی که بر ستترزمینناگزیر استتت از مبارزه با طاغوت

ها، اقامۀ حکومت الهی آستتمانی استتالمی و به َتَبع آن به جریان انداختن آنچه قرآن گماشتتت:ان آن
گتانتۀ  جتاری شتتتده استتتت و آنچته امتامتان دوازده   )ص(  تشتتتریع نموده و آنچته بر زبتان پیتامبر اعظم

خدا و انتشتتار عد  و   ها و بندگاناند، در بین ستترزمینبا خود آورده  )ص(  از رستتو  خدا  )ع(معصتتوم
 مبارزه با فساد.

 
 :هي، مة لهذه املرحلة َبد من أمور ولكي نهيا هذه ا  ،وَبد من الجهاد املسلح  

 از جهاد مسفحانه گریزی نیست، اما برای آماده نمودن این امت، باید چند مرحفه ساری شود:
 

   : بني املؤمنني نشر الفقه الديين    - 1
 مؤمنین: نشر فقه دِنَ بین    - 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

 .م يقوم هو بنشر الفقه بني املؤمننيث، واجبهم كمرشدين
اصتتتالح تمام  و  هاتمام عبادت  ۀزیرا مقدم ؛استتتت و یک واجب شتتترعی واجب    ،بر هر مؤمنکه  

آموختۀ دانشت:اهی استت؛ االبته  هرکس برحستب توان و قدرتش. آنچه برعهدت یک دانشمعامالت  
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آموخته باید عنوان مثا  یک دانشباشتد؛ بهاستت مانند آنچه برعهدت یک شتخص عامی استت، نمی
که راهنمایی  -درو  فقهی یا برخی از مستتتائل آن را بیاموزد یا از یک طفبۀ عفوم دینی کمک ب:یرد 

 ساس به نشر فقه بین مؤمنین اقدام نماید. -ها واجب است سوی روحانیون، بر آنکردن از 
 

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 بعضتتی    اقدام به  دی:ر مؤمنین  ازدر مستتاجد و یا  باید   ،اما کستتی که توان خواندن ندارد

کستتی نباید عفمش را کوچک در میان مؤمنین باردازد.  آن  اس به انتشتتار  نماید؛ و ستت ل فقهی ئمستتا
 .اقدام نماییدنشر آن بین مؤمنین به بدانید باید را فه فقهی ئیک مساگر فقو  د؛ حتیبشمار 

 
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

  واملؤمنني املتدينني.
گاه باشتتتید که   در خصتتتوص قوانین استتتالمی و احوا   بین مؤمنین  و بحث نشتتتر فقه امروزه با  آ

شود؛ کنند، عریان میها که با اسالم ظاهرنمایی میها و اعوان و انصار آنمسفمانان، چهرت طاغوت
ترتیب مستفمانان متوجه خروج این حاکمان ستتم:ر از شتریعت مقد  و تمستخر مقدستات اینو به

 اند، خواهند شد.ها و جن:ی 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 ﴿ :قال تعاىل
َ
نَْيا َوَيْوَم َيُقوُم اْ    .(1)﴾ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِي الَْحَياِة الدُّ

ترین واجبات  پیشتتتر گفته شتتد که یک وظیفۀ اجتماعی مهم و واجبی از مهمدربارت این موضتتوع  
ی عهده بر ستازیم.  ها را رستوا میآوریم و طاغوتشترعی استت که با آن رضتای خدا را به دستت می

ستخنان   آن ور ق آیات  در خدمت طاغوتیان هستتند را اصتالح و که  فرومای:انی   ماستت که زیردستتان و
هتا یتادآور شتتتویم. ختداونتد متعتا  انجتام دادنتد را بته آندر مقتابتل طتاغوت  کته  و جهتادی    )ع(انبیتا
 فرماید:می

اند، در زندگ  دنیتا و روزي که گواهان به پا یقین پیتامبران خود و کستتتان  را که ایمتان آورده ما به﴿ 
 .(1)؛﴾دهیمخیزند یاري م م 
 

َ َقِويٌّ َعِزيز   ﴿  :وقال تعاىل ِلي ِإنَّ اَّللَّ نَا َوُرسـُ
َ
ْغِلَسَّ أ

َ
 َ ُ ِ َوالَْيْوِم    ۞َكَتَب اَّللَّ َ َتِجُد َقْومال ُيْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

ــِ  ْو َعشـ
َ
ْو ِإْخَوانَُهْم أ

َ
بَْناَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
وَلهُ َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أ ــُ َ َوَرسـ وَن َمْن َحادَّ اَّللَّ وَلِئَك ذَ اآْلِخِر ُيَوادُّ

ُ
َتُهْم 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

ِ ُهمُ  َ ِإنَّ ِحْزَب اَّللَّ
َ
ِ أ وَلِئَك ِحْزُب اَّللَّ

ُ
وا َعْنهُ أ َُ ُ َعْنُهْم َوَر   .(2)﴾امْلُْفِلُحونَ  ِفيَها َريِضَ اَّللَّ

شتتتویم؛ چرا کته ختداونتد چنین مقرر داشتتتتته کته من و رستتتوالنم پیروز م ﴿فرمتایتد:  همچنین می
یاب  که هی  قوم  را که ایمان به خدا و روز رستتاخیز دارند نم *  ناپایر استت خداوند قوي و شتکستت 

فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ چند پدران یا  با دشمنان خدا و رسولش دوست  کنند، هر
ها را دلهایشتان نوشتته و با روح  از ناحیه خودش آن ۀآنان کستان  هستتند که خدا ایمان را بر صتفح

 کند که نهرها از زیر )درختانش( جاري استت ها را در باغهای  از بهشتت وارد م تقویت فرموده، و آن
اند؛  الفهها حز[ها خشتنود استت، و آنان نیز از خدا خشتنودند؛ آنآنمانند؛ خدا از  جاودانه در آن م   و

 .(1)؛﴾هستند رست:اراناز پیروز و  ،بدانید حز[ الفه
 

ِلنَي  ﴿:قال تعاىلو  َبَقْ  َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدنَا امْلُْرســــَ وُرونَ  ۞َوَلَقْد ســــَ َوِإنَّ ُجْنَدنَا َلُهُم   ۞  ِإنَُّهْم َلُهُم امْلَْنصــــُ
 .(3)﴾الَْياِلُبونَ 

 

 .51غافر:  -1
 51غافر:  -1
 .22-21المجادلة:  -2
 22-21مجادله: -1
 .173 -171الصافات:  -3
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*   ایمگرفته  تصتمیم  پیش از  فرستتیممی رستالت   به  که  بندگانمان  دربارت ما﴿ د:ایفرمهمچنین می
 .(2)؛﴾اندغالب  خود ،ما لشکر 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 شتتد   ،کستتی که در وجودش اندکی نور الهی وجود داشتتته باشتتد

 .گرددمفحق میگروه مؤمنین به  فرمان طاغوت نخواهد بود وه دی:ر 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  ،رابر طاغوتدر بشتدن  گمان دارد تستفیم  )بدبخت( کستی استت که  اما  
کند که زندگی در فکر میزیرا  ،   شتتدبرای چنین شتتخصتتی نباید متیستتّ خواهد گااشتتت.  زنده باقی 

شتده طاغوت  از خوف    ماالما  از تر  وقدر آنوجود او  دستت طاغوت استت، نه در دستت خداوند!  
 است.شخصیتی دوگانه پیدا کرده که است 

 
ــائرهما أعوان أم   ــبحوا يرون  أو  ،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

دگانشتان نابینا گشتته استت،  دی هایشتان تاریک وقفب کستانی هستتند که  طاغوت،  دهندگان  یاری
ها را نیستتت که آن  ااین معن  این ستتخن بهاما  بینند؛  را منکر میو معروف  به حدی که منکر را معروف 

ستتتوی والیت خدا به  وشتتتود زیرا امکان دارد یکی از آنان اصتتتالح    د،تا هیزم جهنم شتتتونرها کنیم  
 .بازگردد

 
لجيش يزيد بن معاوية لعنهم الل   حيث نصـح   ،أسـوة )ع(وليكن لنا كمؤمنني ي الحسـني 

ويني وهو فكـاـن  النتيجـة عودة ـقاـئد من قواد جيش ا م   ،وأمرهم ـباملعروف ونـهاهم عن املنكر

 

 173-171صافات:  -2
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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  لشتکر یزید  )ع(  قرار دهیم؛ امام حستینرا ال:و    )ع(  مؤمن باید امام حستینعنوان  ما به

فرمود و نتیجته، بتازگشتتتت منکر  ازنهیو  معروف بتهامرهتا را  آن  وکته لعنتت ختدا بر او بتاد را نصتتتیحتت  
بود، حاصتتتل شتتتد. اگر این، تنها   بن یزید ریاحیفرماندهی از فرماندهان ستتتااه اموی که همان حر

 باشد، کافی است. )ع( دالفهعبنتیجۀ خطبۀ حضرت ابی
 

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

الل ســبحانه لهم   وســذســل  ،اإلســالمي فهم حزب الل وجنده قد كتب الل لهم الفالح واليلبة
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  أموا أن  واعل  ،ال وعالنيـةل ، فـاعملوا ليالل ونهـارال وســ

 ي هذا الوق  عظيم. )ع(لتهيئة ا ساَ لدولة صاحب الزمان 
و باید خویشتاوندان مؤمنین یا نصتیحت کنند   پند ورا گمراهان  این    ،ریتدب  با احتیاط وباید  مؤمنین  

اصتالح جامعۀ  از  ین نبایدمؤمنها را نصتیحت نمایند.  ها در امان هستتند، آنکستانی که از آستیب آن
 ها پیروزی وخداوند برای آن هستتتند و  او  [ خدا و ستتربازانز ها حزیرا آن  ،دناستتالمی مییو  شتتو

 تکه اصتالح کنند  کند؛ارستا  میا  ر   )ع( مهدیالهی،  ستربفندی نوشتته استت. خداوند ستبحان رهبر  
وعده برای رستوالنش  خداوند  ای استت که  و کفمهاستت شتریعت بر روی زمین  کنندت  منتشتر بزرگ و

کننده و ها وعدت پیروزی داده بود. از طفوع خورشتید بعدازاین غیبت طوالنی، خستتهو به آنکرده بود  
ش کنید؛ تالشتی درخور مؤمنی که برای  ، آشتکار و پنهان، تالروز و شتب آور، گریزی نیستت. مرارت
 کند!در این هن:امۀ 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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 قتائم  زمتان  خوشتتتا بته ستتتعتادت کستتتی کته در د:فرمو )ص( پیتامبر ختدا)فرمود:   )ع(  عبتدالفتهابی
دار او را دوستتتت ؛  اقتتدا نموده استتتت قبتل از قیتامش بته او  کته  درحتالی  ،کنتدزنتدگی میبیتت من  اهتل

؛ برائت بجوید و ائمۀ هدایت:ر قبل از او را دوستت داشتته باشتد،  دوستت داشتته باشتد و از دشتمن او
و : رفتاعته گفتت . تریِن امتم بر من هستتتتنتداینهتا رفیقتان من و مورد رحمتت و دوستتتتی بتا من و کریم

 (1)!(.ترین خفق 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 شتمابرابری میها  از آنشتما خواهد آمد که اجر یک مرد 
تحمِل شتما  : فرمود. شتدناز   قرآن در میان ما   بودیم وهمراه  تو با    حنین  و احد، های بدرما در جن 

 (2)(.صبر ندارید، کنندندارید و بر آنچه آنان صبر می را 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   ،(ه واحتملوهعـنا فقبلوفبليهم ذـلك ذـلك )
 .نهم خلقوا من هذا ملا كانوا كذلك َ والل ما احتملوهأفلوَ 

!  محّمد اباای  )فرمود:   )ع(  امام صتادقعبدالفه  ابی  که گفت:  بصتیرابیبن عبدالخالق از  از محمد
مفک مقر[ و نه نبی مرستتتل و نه نه  که هستتتت عفمی از عفم خدا   خدا واستتترار نزد ما ستتتّری از  در 

خدا قسم کسی را جز ما مکف  ه  ب.  تا[ آن را ندارد  است،برای ایمان آزموده  خدا  مؤمنی که قفبش را  
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در نزد ما ستتّری از  ؛ وکستتی غیر از ما را با این ستتّر، بندت خویش ننموده استتت حمل آن نکرده و  ه  ب
جانب خدا آنچه را که از  ما .  استت ما داده ه  خداستت که دستتور تبفیغ آن را ب  خدا و عفمی از عفماسترار  

حمل که آن را   یمنیافت حامفیمحل و موضتتعی و اهفی و   و  تبفیغ کردیم،  داشتتتیمتبفیغش  به  دستتتور 
اش و از نوری که محمد و خاندانش را از سترشتتی که محمد و ذریه،  کند تا زمانی که خداوند برای آن

اش را آراستتته و ذریهمحمد گونه که با فضتتل و رحمتش آن-ها را آراستتت آنو استتت  آفریده از آن  
پتایرفتنتد و هتا  آن  تبفیغ کردیم و،  تبفیغش داده بودبته آنچته را ختدا دستتتتور . بیتافرینتدگروهی را   -نمود

و مقام ما را (  تحمفش نمودند ها قبولش کردند وها تبفیغ شتتد و آنی ما به آناز ستتو )تحمفش کردند 
ها چنین نبود اگر سترشتت آن. ما متمایل شتدگفتار  ها به معرفت و های آند ، یادآور شتدندبه ایشتان  

 د.آوردننمیو تحمل تا[ قسم که نه به خدا  ؛این طور نبودند
 

ـــمأزوا من ذأـفخلـقال الل خلق لجهنم والـنار   إن  : ثم ـقال ـلك  مرـنا أن نبليهم كـما 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
مرنا بالك  عنهم  أو ،ك ما عبد الل ي أرَهولوَ ذل  ،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 تبفیغ کنیم به ما دستتور داد آن  ؛خداوند گروهی را برای جهنم و آتش آفرید)ستاس فرمود: 
بته خودمتان آن را  و  هتایشتتتتان نفرت ورزیتد  راحتت شتتتتدنتد و قفتب از آن نتاتبفیغ نمودیم ولی  را  هتا  آن

هر ها مس های آنخدا بر د   .گوستتت ستتاحر و دروغ:  گفتندو تکایب کردند    ند وبرگرداندند و تا[ نیاورد
به  راآن  که  گااشتت   بازای از حق بر پاره زبانشتان را  ستاس خداوند  ؛  به فراموشتی واداشتت ها را  آنزد و 

اگر  ؛ دفع شتتتودین وستتتیفته از اولیتای ختدا و بنتدگتان مطیعش  ه اآورنتد ولی در د  منکرنتد تتا بت زبتان می
برداریم و این مطفب را دستتت ها  ما دستتتور داریم از آن .شتتدخدا در زمین پرستتتش نمی  ،چنین نبود

از کستتانی که   و شتتما نیز آنچه خدا به کتمانش فرمان داده استتت را پوشتتیده بدارید و  پوشتتیده بداریم
 (. مخفی نمایید، کردن از او را داده است داشتن و مخفیخداوند، فرماِن پوشیده 
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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( 
  .ند اگروهی اندک اینها    !خدایا) گریه کرد و فرمود: ،دستت خود را بفند نمود  )ع( در این موقع امام

ها چیره مکن که گرفتار ها را زندگی ما و مرگشتان را مرگ ما قرار ده و دشتمن خود را بر آنزندگی آن
در زمین پرستتش  ،ها مبتال شتویمخدایا اگر ما به مصتیبت و اندوه آن. ها شتویماندوه و مصتیبت 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(املعمورة على يد مهدي هذه ا مة 
مستتضتعفین عفیه    مؤمنین و  و )ص(  بن عبدالفههمان نهضتت حضترت محمد  مینهضتت استال

به این نهضتت و َاعوان و انصتارشتان استت. قیصتر   و ستفیان، کستریواب مانند  شتانطاغوتیان زمان خود
 ( را سر بدهندالفهمحمد رسو   ،ال اله اال الفهزمین کفمۀ )مردم روی همۀ  که  ینا م:ر ،رستدپایان 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 
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طور  استت، همان  )ص(  نهضتت پیامبر  ۀادام  )ع(  که نهضتت امام حستینکند  تردید نمیمستفمان  
 (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 
  ؛ستتتت او[  ز ح  طتاغوت وعفیته یتارانش    [ ختدا وز همتان نهضتتتت ح )ع( نهضتتتت امتام حستتتین

 )ع(  پسترش حستینشتخصتیت اما در  )ص(  همان خروج پیامبر خدا  )ع(  همچنین خروج امام حستین
 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  با هدف به دستتتت آوردن پیروزی نظامی در میدان جن  نبود،    )ع(  امام حستتتینخروج 

خروج  )ص(  رستو  خدااز جانب جدش عهدی    ستفارش وا  ب  )ع(  با او بودند. حستیننفر  چند  وهفتاد
گاه بود که کشتته خواهد شتد خوبی  کرد و به رستند و یارانش و حتی فرزند شتیرخوارش نیز به قتل میآ

حضتتتور داشتتتت نیز به  )ص(  ها زینب دختر فاطمه دختر رستتتو  خداهمچنین زنانش که بین آن  و
 اسارت خواهند رفت.

 
اـستهدف  إحياء الثورة اإلـسالمية املحمدية وحقيقتها اإلصـالحية اليت   )ع(ثورة الحسـني   ن  إ

د نهضــة عســكرية إلقامة إمربارورية عربية باســم تحويلها إلى مجر  كان ا مويون يريدون  
 اإلســالم َ لتقول للناَ جميعال ي كل مكان وزمان إن   )ع(فجاءت نهضــة الحســني    ،اإلســالم

  .قامة إمربارورية عربية أو إسالميةيستهدف إ
ایانه  گر با هدف احیای نهضت اسالمی محمدی صورت گرفت و حقیقتی اصالح  )ع(  قیام حسین

امیّته خواهان تبتدیل این هدف به یک شتتتورش نظتامی بودند تا به این وستتتیفته یک  داشتتتت؛ اما بنی
آمد تا به مردم در هر مکان و زمان،   )ع(  اماراتوری عربی به اسم اسالم برقرار نمایند. نهضت حسین

 اعالم دارد که اسالم هدِف برپایی اماراتوری عربی را در سر ندارد.
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 . الل( له إَ  إ) َ  :الم هو أن يقول كل من على ا رضهدف اإلس ن  إ

 هدف اسالم این است که همۀ مردم روی زمین )ال اله اال الفه( ب:ویند.
 

 .ل اإللهي على ا رضإن  هدف اإلسالم هو إقامة العد
 هدف اسالم، برپاداشتن عد  الهی در زمین است.

 
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( خداوند ستبحان و رستولشآمد تا برائت    )ع(  نهضتت امام حستین

، امتامتان )ص(  و جتانشتتتینتان ختدا در زمینش کته همتان اوصتتتیتای محمتد  مستتتفو شتتتده این امتت  
 هستند را از حکومت 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  ظـاهر ـهذه الرد  عظم م 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  ا مة مع أوصـــياء ن يها  

  أعظم.فعلته هذه ا مة أنكى و
کند که امت تیکید میحاصتل شتد، آنچه در روز دهم محرم ستا  شتصتت ویک هجری در کربال  

این    ۀبتارزترین نمونت   ترین ومهم  .بته عصتتتر جتاهفیّتت برگشتتتتنتد  )ص( استتتالمی بعتد از وفتات پیتامبر
 استتیر کردن وصتتی چهارم از  باال بردن ستتر مبارکش بر نیزه و  و  )ع(  م حستتینکشتتتن امابازگشتتت،  

های زنجیر با دستت آن هم    ،دن ایشتان به شتامیو کشتان  )ع(  بن الحستینعفی )ص(  پیامبر  یاوصتیا
کتامتل کننتدت اعمتالی بود کته   آوردنتد )ص(  پیتامبر  یآنچته این امتت بر ستتتر اوصتتتیتابتاشتتتد. میشتتتده  

 از آن نباشد!بدتر  تر ونن:ینبود؛ 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 ارتَض أن يقتل  أو
، )ع(الحســني   ، وي نفن الوق  فهو رحمة  جيال هذه ا مة اليت جاءت بعد مقتل)ع(الحســني 

ــبحانه  حيث بدأ يتعم   ــع خطتها الل سـ ــالمية اليت وَـ ق ي نفوَ الكثذين فكر الثورة اإلسـ
 .من بعده ل محمد آوتعالى وينفذها محمد و

شتدند   )ع(  ماحصتل واقعۀ کربال، لعنت بر آن نستفی از امت استالمی بود که راضتی به قتل حستین
 امام حستینهایی از این امت بود که بعد از شتهادت رحمتی برای نستل  )ع(  ایشتان ،در همان زمان  و

های بستیاری ریشته دوانید؛ فکری ؛ به این صتورت که فکر انقال[ استالمی در جانوجود آمده  ب  )ع(
آن را  )ع(و پس از او، آ  محمد )ص( و متعا  خطوط آن را ترستیم نمود و محمدکه خداوند ستبحان

 اجرا نمودند.
 

ــتوـعب ـهذه الحقيـقةونحن الي ــمع   ؛وم نســ ــوراء حَت تســ  نـها واقع عملي فال ـيأتي يوم ـعاشــ
 ة ي ا رض يتواجد فيها املؤمنون.والعويل يرتفع على كل بقع الدويَّ 

روز عتاشتتتورا   کتههن:تامی ودر عمتل رد داد زیرا این واقعته کنیم؛  امروزه متا این حقیقتت را درک می
 خیزد.برمی ،زمین که مؤمنی وجود داردۀ گریه از هر گوش عزاداری و رسد نوحه ومی فرا
 

بكل يشء ليصبح أوَح عالمات الطريق إلى الل والخروج من التيه    )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  ،ليعيدوها إلى الجاهلية  سـيفه بوجه الطواغي  الذين تسـلطوا على هذه ا مة ني  ــــ
ة جيل مؤهل املحمدية 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  كـان مقـتل ال  ن  إ، ـفال الل أو من ينوب عـنه ـحاكـم ر   الـهدف مـنه بـقد ن  إـف ال عظيـم  ال أمر  )ع(حســ

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 ستتیر ترین عالمت تا از واضتت، آنچه را که داشتتت در راه خدا قربانی کردهر   )ع(  امام حستتین
ای که بر این امت واقع شتد، باشتد؛ تا پایه و استا  محکمی سترگردانیخارج شتدن از  وستوی خدا  به

اند تا هایی که بر این امت مستفو شتده برای هر مستفمانی که شتمشتیر خود را برای مواجهه با طاغوت
نهضتت محمدی استالمی اصتیل استت   )ع(  آن را به دوران جاهفّیت بازگردانند، باشتد. نهضتت حستین

ستتازی نستتفی استتت که توانایی حمل رستتالت الهی را که هدف آن اصتتالح فرزندان این امت و آماده 
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 ن قبو  ندارند وآهی  دستتتوری را جز دستتتور قر   کنند ومینستتفی رّبانی که خداوند را عبادت  دارند. 
ها هستتتتند ب آنیکستتتانی که نایا    وتعیین شتتتده  از طرف خداوند که    )ع(معصتتتومینحاکمی را جز  

، هدفش نیز به همان اندازه بسیار عظیم است ای  واقعه  )ع(  اگر کشتته شدن امام حسین  پایرند.نمی
بر روی زمین، دولت عد  الهی به رهبری   (ال اله اال الفهبزرگ )دولت   یپایبرهمان  که  عظیم استتت  

 باشد.می امام مهدی منتظر )ع( الحسنابن
 
 

   : تهيئة القوة للجهاد   - 4
 برای جهاد: قوا  سازی  آماده   – ۴

 
ــلمون ي دينهم وبدإذا تفقـ   ــتوعبوا هدف  له املســ وا 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    ،لجهاد الطواغي أ 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  منکر زانهی  معروف وبهو شتتتروع به امردر دین خود اندیشتتته کنند  اگر مستتتفمانان  
عد  الهی بر  ۀاقام  الاله اال الفه بر تمام اهل زمین و  ۀنهضتتت استتالمی را که همان برافراشتتتن کفم 

شتتود. استتت، آماده میطاغوتیان  عفیه  جهاد  تدانستتفی که آم  ،خوبی بشتتناستتنده باستتت  روی زمین  
 یحتی اگر چاقویاستتتت، ستتتالح   ۀتهی وبدنی    ستتتازی، آماده چهارم آماده ستتتازی برای جهادۀ  مرحف

با  )ص(  ناچیز نشتتمارید زیرا اصتتحا[ پیامبر خدا اهمیت واینها را بی  ؛کوچک یا قطعه ففزی باشتتد
 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 عجنود الطاغية الشــــيطان هو الذي يســــتفز    معو  ،ســــبحانه
 :زم الجمع ويولون الدبر، قال تعالىينباءى الجمعان وسيه

ْخَلْفُتُكْم َوَما كَ ﴿
َ
َ َوَعَدُكْم َوْعَد الَْحقب َوَوَعْدُتُكْم َفأ ْمُر ِإنَّ اَّللَّ

َ
َّا ُقِلَ اْ  ْيَطاُن مَل اَن  َوَقاَل الشَّ

نَا
َ
ُكْم َما أ ــَ نُْفســ

َ
َتَجْبُتْم ِلي َفال َتلُوُموِني َولُوُموا أ ــْ ْن َدَعْوُتُكْم َفاســ

َ
ََّ أ ْلَطاٍن ِإ ــُ  ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن ســ
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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

دهد اگر  یاری میرا  شتتما  شتوستتو فرشتتت:ان کند وپابرجایتان می ،بدانید خداوند با شتتماستتت 
راهنمایی  ها را که آنطغیان:ر، شتتیطان استتت همراه لشتتکر   و؛ باشتتید  اوراستتتی جزو مخفصتتین  هب

لشتتتکر   ی کته دو لشتتتکر بتا هم مواجته شتتتونتد ویکننتد تتا جتاحرکتت می اونتان نیز بته دنبتا  آ کنتد ومی
 فرماید:میداوند خپشت به جن  کند.  طغیان:ر فرار کرده و

 شتما  به  نیز من  و  حق بود  او  وعدت و  داد وعده   شتما به  خدا:  گوید  شتیطان،  آید  پایان به  کار  چون﴿ 
 کردم   دعوتتان آن که  من بر شتما هی  تستفطی ندارم جز و کردم خالف  خود  در وعدت  ولی دادم  وعده 

 فریتادر  من نته ؛کنیتد  مالمتت  را  خود، مکنیتد  مالمتت  مرا پس  ؛کردیتد  اجتابتت   مرا دعوت نیز و شتتتمتا
بیزارم، زیرا   قرار داده بودید  خدا  شتریک  ،این از  پیش  مرا  اینکه  از .من  فریادر  شتما  نه  ،شتما هستتم

 .(1)؛﴾دردآور است  عاابی کارانستم برای

 
ــبحا، )ع(ت يتهيأ جنود املهدي فبهذه املراحل اليت مر   ــيال  جنود الل ســ نه وتعالى للجهاد نفســ

ار الســماوات وا رض  ه مع الل ســبحانه جب  ن  أوليســتحضــر كل مؤمن مجاهد ي نفســه    وبدنيال.
  :تهمطاغوت وجنوده مهما كا عددهم وعديخاف وَ يخىش من الفال 

ِعيفال  ﴿ ََ ْيَطاِن َكاَن    .(2)﴾ِإنَّ َكْيَد الشَّ
  متعا وکه همان ستتربازان خداوند ستتبحان  )ع( ستتربازان مهدیمراحفی که بیان شتتد، با اجرای  

عد جستمانی   ،هستتند عد نفستانی و هم از بس باید شتوند. هر مؤمن مجاهد  برای جهاد آماده میهم از بس
ها و انبوهی  ها و زمین استتت و از طاغوتدر خودش ببیند که همراه با خدای ستتبحان جّبار آستتمان

 سااهیان و امکاناتشان هی  تر  و هراسی به د  راه ندهد:
 .(2)؛﴾ضعی  است  ،شیطان مکر ﴿ 

 
الاي    )ع(ج الفه ستتبحانه وتعالی عن هاه األمة ویرستتل لها القائد الربان  المهدي  ستتیفّر   وعندئا  

 قدسة إن شاء الفه سبحانه وتعالی.یقودها لفخروج من التیه ولدخو  األرض الم 

 

 .22إبراهیم:  -1
 22ابراهیم:  -1
 .76النساء:  -2
 76نساء:  -2
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را   )ع( مهدی  ،کند و رهبر رّبانیگشتتایش میاین امت  بر  متعا وخداوند ستتبحاندر این هن:ام،  
شتتتاءالفه  انشتتتوند؛  به ستتترزمین مقد  داخل   وشتتتوند  از این ستتترگردانی خارج  کند تا  ارستتتا  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 

.     
 ،فرزند موستتی  ،فرزند عفی ،فرزند محمد  ،فرزند عفی  ،فرزند حستتن ،محمد،  )ع( حضتترت مهدی

او از فرزندان استت.   )ع(طالب بن ابیفرزند عفی  ،فرزند حستین  ،فرزند عفی  ،فرزند محمد  ،فرزند جعفر
 ست.پیامبر خدا )ص( دختر حضرت محمد  فاطمه و )ع( عفی

 
ومنكره كافر   ،وا حاديث ي ذلك متواترة ،خروجه ي آخر الزمانواملسـلمون متفقون على 

 . كما جاء ي الحديث عنه  بما جاء به محمد 
در این خصتتتوص  ونظر دارنتد اتفتاق  ،کنتدمیخروج زمتان  الآخر   دراو مستتتفمتانتان هم:ی بر اینکته 

آمده استتت، منکر او  )ص( طور که در حدیثی از حضتترت 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

 ومتولد شتد   )ع( پنج ستا  قبل از شتهادت پدرش امام حستن عستکری  .ق  .هتتتتت  255در ستا  
از   یرستد. بستیار می  )ع(  یحواریون عیست یکی از به او  ب  ستَ که نَ استت پادشتاه روم نوت دخترِی  مادرش 

امامت رستتتید فقو   مقامزمانی که به   .او را دیدند  )ع( امام عستتتکریین در زمان حیات پدرش نمؤم
ستتاس ؛ دیدنداو را میطو  کشتتید، ستتا    ۷۰که بیش از خاص در زمان غیبت صتتغری    نایب چهار 

زمین را از تا  زنده باقی بماند تا امروز   )ع(  واقع شتود و ایشتانغیبت کبری  خواستت خدا بر این بود که  
 شده است. ظفم 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(
نتامیتده شتتتده  (االیتامقتدیماش )ذکرش بته میتان آمتده و بته دلیتل عمر طوالنیانجیتل    در تورات و

 و تییید کنندت حق او  )ع(  تا وزیر او  آیداز آستمان فرود می  )ع(  ایشتاندر زمان قیام   )ع(  عیستیاستت.  
 باشد. )ع(

 
ة  عشــر رجالل على عد    ةوعدتهم ثالثمائة وثالث ،، يجتمع له أصــحابه فيهاي مكة )ع(قيامه 

 ة مننون املخلصــــون إلى مك  ثم يتوافد املؤم   ،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
اإلسـالمية من  ، وبعد هذا الحادث يبدأ حركته بتطهذ ا رض  )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  اصحا[  تعداد    بهنفر   ۳۱۳کند و یارانش که بالغ بر  امام در مکه قیام می
اس از تمام کشتتورهای  گردند و ستت باشتتند؛ گرد او جمع میمی  ،که توانستتتند از رودخانه عبور کنند

اینها   رستد وهزار نفر میها به ده آن  دکه تعداشتوند  روان میمکه   ستویمؤمنین مخفص به  ،استالمی
آن که خداوند لشتتکر تا  شتتود  هستتتند. امام برای جن  از مکه خارج نمی  )ع(  نخستتتین لشتتکر امام

شتتود تا ارستتا  میاین همان لشتتکری استتت که    ور زمین فرو ببرد دمدینه    ستتفیانی را بین راه مکه و
ستتتازی زمین حرکتت امتام برای پتاک   ،را ب:یرد. بعتدازاین واقعته  )ع(  مهتدیجفوی حرکتت نهضتتتت  
 امام به جن  ستفیانی وشتود. آغاز میاند  ه ها جمع شتدنوکرانی که اطراف آن استالمی از طاغوتیان و

 .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)عد سبحانه وتعالى ي كتابه الكريم القرآن ولو كره املشركون كما و

 

ْفِه َوَلْو َکِرهَ  )ع(یشیر  -1 ْظِهَرهس َعَفی الْدیِن کس َدی َوِدیِن اْلَحْق ِلیس وَلهس ِباْلهس ْرَسَل َرسس
َ
ِاي أ َو الَّ وَن( التوبة: إلی قوله تعالی: )هس ْشرِکس  .33 اْلمس
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؛ اما [ استتت غر لشتتکر   ها دجا  وآنجمفۀ از  بستتیارند؛  امتحانات الهی در زمان ظهور حضتترت 
کند تا دشتمنان پیروز می بر  ستربازانش که همراه او هستتند را یاری و  و  )ع( مهدی ،خود  خداوند ولّی 

 قرآن در  خداوند کهگونه  همانحتی اگر مشترکین را خوش نیاید؛   ،دین الهی بر تمام ادیان پیروز شتود
 (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
ــعـار وجور  تنقا الثمـار وتو ــلطـان ويظهر فيكم الظلم  جـدب البالد وت تلون بيالء ا ســ الســ

  .(2)( …والعدوان مع البالء والوباء والجوع وتظلكم الفنت من اآلفاق 
 کند؛ش را منع میآستتتمان باران  آن استتتت که  )ع(  ایشتتتانظهور   شتتتدن  دیکنز  هایاز عالمت 

هتا در نج  بته قتتل  بستتتیتاری از آنمرگ فقهتا کته  اختالف بین شتتتیعته،   شتتتدیتد،گرمتای همچنین  
ها آمده استتت حتی ِدرَهمی با عراق  گونه که در روایت ، محاصتترت اقتصتتادی عراق، همانرستتندمی
کند، ها را منع میشتوند و کستی که آنمنع میت خانۀ خدا  ر اهل عراق از زیا  (2)شتود.نمیستتد  وداد

 که اهل عراق را مخاطب قرارطور که از امام صتتتادق هن:امیباشتتتد، همانروم )غر[ امروزی( می
 وشتود میمحصتوالت کم    ،شتویدآن هن:ام از حج منع می... داده بود، روایت شتده استت که فرمود: )

ها و همچنین به ظفم حاکم مبتال به تورم و گرانی قیمت ،  گیردها را دربرمیستتالی ستترزمینخشتتک
ها  شود و فتنهمیو گرسن:ی ظاهر  (  )بیماری  شوید و در بین شما ظفم و تعدی به همراه بالیا و وبامی

 (1)(....افکنندبر شما سایه می
 

 

ها تا آن را بر همۀ دین استت که فرستتادت خود را با هدایت و دینی بر حق فرستتاداو کستی  )﴿فرماید: به این ستخن خداوند متعا  اشتاره می )ع(  ایشتان  -1
 33. توبه: ؛﴾(چند مشرکان را خوش نیایدهر،  پیروز گرداند

، بحار  424عن أب  نضترة، قا : کنا عند جابر بن عبد الفه، فقا : )یوشتك أهل العراق ان ال یجبی إلیهم قفیز وال درهم ...( العمدة البن البطریق: ص -1
 .184ص 8، صحی، مسفم: ج91ص 51األنوار: ج

 .122ص 47، بحار األنوار: ج64أمال  المفید: ص -2
شتود...(.  ستتد نمیوها دادبن عبدالفه بودیم، گفت: )بر اهل عراق زمانی خواهد رستید که درهمی با آننضتره نقل شتده استت که گفت: نزد جابراز ابی  -2

 184، ص 8؛ صحی، مسفم: ج 91ص  ،51االنوار: ج  ؛ بحار424البطریق: ص ابنعمده 
 122، ص 47االنوار: ج ؛ بحار64امالی مفید: ص  -1
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ن تصـــبح الســـنة كالشـــهر  وأ ،وا كل ي املســـاجد ،وزخرفة املســـاجد، وتزيني املصـــاح 
ف مســلم ي مســجد آَوقتل أربعة   ،وا ســبوع كاليوم واليوم كالســاعة  والشــهر كا ســبوع

ام  واختالف حك  الكوفة،  ، وهدم حائط مسجد  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
ا ردن واحتالله  ي ؛  ، 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.ي منتص  شهر رمضان
. ستا  مانند  شتودگردند و در مستجد غاا خورده میه میها آراستتقرآن  وشتوند  تزیین میمستاجد 

. چهار هزار مسفمان روز جمعه گاردمیروز مانند یک ساعت    ته مانند روز وفمانند هفته و هو ماه ماه 
ریزد. بین  شتتتوند. دیوار مستتتجد کوفه فرو میبه دستتتت حاکمان عراق کشتتتته میدر مستتتجد کوفه  

از بین رفتن حکومتشتان استت  نخستتین عالمِت   ،اختالف  این  و  آیدحاکمان عراق اختالف پیش می
پیدا   ،ش مانند نور ماه استتتت ایدار که روشتتتنایهدنبال  تستتتتار  .کنندمردم به این حکومت طمع می  و

اند  عبارتدی:ر عالمات   .رستدآن می  الۀکه سترستتاره به دنبطوریبه  ،شتودمیخم ستاس   و  شتودمی
از بخشتی  اشتغا  ستوریه و اردن و  شتام و درستفیانی  ظهور   ،انماه رمضت  23ندای آستمانی در روز  از:  

داخل شتدن ، در شتاماختالف بر سترحکومت  ،قبل از ظهور ستفیانی در شتام  وتوستو او؛ ففستطین 
روز مانده به آخر ماه و خورشتیدگرفت:ی   ۵گرفت:ی در ستفیانی به عراق و کشتتن حاکم آن، وقوع ماه 

 دهند.یک ماه رد میدر نیمۀ رمضان که این دو عالمت در 
 

ن تمطر السماء أربع وعشرين مطرة ترى آثارها أ، و)ع(الكوفة ي سنة قيامه   وفيضان يمأل
ـــنة قـياـمه  ن تفســــد الثـمار ي أن يفســــد التمر ي النـخل وورد أو. )ع(وبركـاتـها ي ا رض ي ســ

ــجار  ــماء، وظهور نار ي الحجاز(1)  ا شــ ــماء، وركود  ، وظهور حمرة ي ال، وظهور نار ي الســ ســ
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 2لسنة غیداقة، یفسد فیها الثمار والتمر ف  النخل، فال تشکوا ف  ذلك( اإلرشاد: ج )ع(، قا : )إّن قدام القائم  )ع(عن أب  عبد الفه  -1
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 آثار و بارد ومی  انبار  ۲۴در ستا  قیام، از آسمان  گیرد. کوفه را می  ،ستیل  )ع(  ایشتان در ستا  قیام
آمده استت که در بعضتی از روایات   وشتود  میها فاستد خرما در نخل  شتود،در زمین دیده میبرکاتش  

 آستتمان وظاهر شتتدن آتش در   آتش در حجاز وظاهر شتتدن    (1).شتتوندفاستتد میها در درختان  میوه 
ظاهر شتدن سترخی در آستمان، متوق  شتدن خورشتید هن:ام زوا  )ظهر(، خرا[ شتدن همچنین  

ها، خروج بر ستتِر زبان  )ع(  ها، خرا[ شتتدن بصتتره، ظاهر شتتدن ذکر ایشتتانها و فتنهبغداد با جن 
ها، قائم س زکیه در کعبه بین رکن و مقام؛ و پس از این عالمت ایشتان در ستالی فرد، کشتته شتدن نف

 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 جمفه، به زمین است    )ع(  ایشان  که دا  بر ظهوردهد رد میچند عالمت دی:ر   شبعد از قیام
 راز ظهوندای آستمانی بعد  که  احتما  دارد بستا  چهو  رفتن لشتکر ستفیانی در بیداء، بین مکه و مدینه؛  

در آستمان ل  یجبرئ  ،خصتوص که منادیبهباشتد،  بر حقانیت امام   یداللت  تا واقع شتود  )ع( قیام امام  و
 باشد.می

 
ه  قليالل   ، ومـا أوتينـا من العلم إَ  أعلموالل    عنهم    هـذا بعض مـا ورد ي الحـديـث ــأـل  نســـ

 سبحانه الزيادة.
خداوند داناتر   و،  نقل شتده استت   )ع(احادیث از ائمهها برخی از چیزهایی استت که در ت این عالم

 است؛ به ما جز اندکی از عفم 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

 
 .ني واملؤمنات ورحمة الل وبركاتهوالسالم 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 شکایت نکنیدها و خرما بر درختان فاسد میمیوه، )ع( در سا  قیام قائم که فرمود: ) )ع(عبدالفهابیاز  -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 َهَديْ  نَْ  الَْوهَّ
َ
 .(1)﴾َتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدنَْك َرْحَمةل ِإنََّك أ

پس متا را در   ؛ای ایمتان آوردیم و از رستتتو ، پیروی نمودیمای پروردگتار متا، بته آنچته نتاز  کرده ﴿
 .(1).﴾دهندگان بنویسشمار گواهی

به باطل متمایل مستاز و رحمت  های ما را ای پروردگار ما، پس از آن که ما را هدایت کردی، د ﴿
 .(2).﴾ایخود را بر ما ارزانی دار که تو بسیار بخشاینده 

 
 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 
 

هتایشتتتان را خریتد تتا بهشتتتت برای آنتان بتاشتتتد. در راه ختدا جنت   هتا و متا ختدا از مؤمنتان جتان﴿
شتند یا کشتته شتوند، وعده می ای که خدا در تورات و انجیل و قرآن داده استت به حق بر کنند، چه بکس

اید فروشتی که کرده وا به عهد خود وفا خواهد کرد* به این خریدت و چه کستی بهتر از خدست او تعهد
 داران، کننتدگتان، پرستتتتنتدگتان، ستتتتتاینتدگتان، روزه توبته  ؛بزرگی استتتت   شتتتاد بتاشتتتیتد کته کتامیتابی

کننتدگتان از منکر و حتافظتان حتدود کننتدگتان بته معروف و نهیکننتدگتان، امرکننتدگتان، ستتتجتده رکوع
 .(3).﴾خداوند و مؤمنان را بشارت ده 

 

  املذنب املقصـر
 أحمـد

 هـ. ق 14٢٠
 

 

 .8 - 7آ  عمران:  -1
 53آ  عمران:  -1
 8آ  عمران:  -2
 .112 - 111التوبة:  -2
 112 -111توبه:  -3
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 کار تقصیرکارگناه 
 حمتدا

 (1).ق .هت ۱۴۲۰
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هجری شمسی )مترجم( ۱۳۷۸ -1


