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 شهید دستغیب واليتکتاب 

  نیمه رجب، احبّ ايّام است

  بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم

 

اهل بیت   آن است که مؤمن به شب و روزى که« ايمان»از لوازم 

آن را بزرگ   رسول اند، خدا و به آن اهمّیّت داده  علیهم السالم

، شب و «نیمه رجب»اند، اهمّیّت بدهد و آن را بزرگ داند.  دانسته

روزش از اوقات شريفى است که بايد آن را قدر دانست. سیّد بن 

 طاووس در کتاب اقبال، روايت را نقل کرده که:

اوحى اللَّه تعالى الى آدم بعد ان سئله عن احبّ األيّام واالوقات، »

 1«.من رجب احبّ األيّام النصف

ترين ايّام پرسید و  آدم ابوالبشر از پروردگارش از دوست داشتنى»

ترين ايّام، نیمه رجب  خداوند به او وحى فرستاد که دوست داشتنى

 «.است

 به اعمال نیك تقرّب بجويید

                                                 
 .) با اندكى تفاوت( .235/ 3اقبال األعمال:  -(1)  1
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وضیافة وصدقة وصیام وصالة ودعاء واستغفار تقرّب الىّ بقربان »

 2...«.وقول ال اله الّا اللَّه 

اى آدم! روز نیمه رجب را قدردانى کن، عملى که تو را به خدا »

  نزديك کند، انجام

______________________________ 
 )با اندکى تفاوت( .. 235/ 3اقبال األعمال:  -(1)

 با اندکى تفاوت( ..) 235/ 3اقبال األعمال:  -(2)

 6واليت، ص: 

بده؛ قربانى کن؛ مهمانى کن؛ صدقه بده؛ روزه بگیر و نماز بخوان و 

 ال اله الّا اللَّه. دعا و استغفار کن و بگو:

در   پیغمبرى اى آدم! در علم حتمى من گذشته است که از نسل تو

را مبعوث کنم و   خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله  آخر الزمان؛ يعنى

براى او و امّتش نیمه رجب را اختصاص دهم به اين که دعاهايشان را 

مستجاب کنم و اعمالشان را بپذيرم و اختصاص دهم آنان را به 

که اگر طلب مغفرت کنند، بیامرزم و اگر طلب روزى نمايند، در  اين

 «.شان توسعه دهم روزى
                                                 

 .) با اندكى تفاوت( .235/ 3اقبال األعمال:  -(2)  2
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  اعمال امّ داوود در نیمه رجب

، جوان «امّ داوود»ن میزان است که وقتى مخدّره از روى همی

امام   اش را منصور دوانیقى گرفته و تبعید کرده بود، وقتى به يگانه

 فرمايد: نمايد، حضرت مى عرض حال مى  صادق علیه السالم

صبر بده ماه رجب نزديك است، روز نیمه رجب، درب خانه خدا »

 «.ا روزه بگیربرو تا حاجتت روا گردد؛ سیزده و چهارده ر

مشهور « اعمال امّ داوود»و در روز نیمه دستوراتى داده است که به 

پرهیز از گناه و جلب رحمت  شده و در مفاتیح هم ذکر شده است.

  حق

و همچنین   خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله شب در عالم رؤيا

بیند  که در اين دعا بر آنها صلوات فرستاده است، مى  پیغمبرانى  همه

به او   پیغمبر صلى اهلل علیه و آله نمايند و که همه برايش دعا مى

 دهد که به زودى پسرش به او خواهد رسید. بشارت مى

امیرالمؤمنین   همان شب؛ يعنى شب شانزدهم رجب، منصور دوانیقى

اگر همین » فرمايد: او مىبیند که به  را در خواب مى  علیه السالم
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، لذا «کنم ساعت داوود را به مادرش نفرستى، تو را هالك مى

 شود و همان ساعت با مرکب سريع السیر داوود وحشتناك بیدار مى

 7واليت، ص: 

غرضم دعا در اين روز و شب مبارك و  3فرستد. را به مدينه مى

 استجابت آن است. بايد قدردانى شود.

عا و توسّل، صدقه و خیرات ]کنید و[ به عمل صالح، هر چه بتوانید د

 به خدا تقرّب پیدا کنید.

  پرهیز از گناه و جلب رحمت حق

 کند که: در روايت تأکید مى

پرهیز از گناه در اين ايّام؛ يعنى به همان اندازه که دعا و صدقه و »

اعمال خیر در اين روز و شب در قرب، مؤثّر است، گناه در دورى از 

 «.حمت خدا مؤثّر استر

به نظرم چنین گذشت که امشب عبادتى از ما سر زند که موجب قرب 

آيد که بقیّه عرايض  حق شود، چیزى باالتر از اين به نظرم نمى

                                                 
 ./ فضائل األشهرالثالثة/ حديث اّم داوود وعملها .396 -400مصّنفات الشيخ الصدوق:  -(1)  3
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را ادامه دهیم، البتّه طبق   على علیه السالم  شبهاى قبل را در فضايل

 کنم. مدرك و روايت، اين صحبت را مى

  لیه السالم و يك سال عبادتيك روز دوستى على ع

روايت  رسول خدا در کتاب کشف الغمّه از طريق عامّه و خاصّه از

 فرمايد: نموده است که مى

 4«.برابر با يك سال عبادت است  على علیه السالم  يك روز دوستى»

بگذراند، حقیقتاً از يك سال   على علیه السالم  اگر روزى را به دوستى

 عبادت برتر است.

اش طلوع کند، به  اکثراً آدمى غافل است، اگر غافل نباشد و دوستى

  باشد و فضايل  على ياد

______________________________ 
/ فضائل األشهرالثالثة/ 396 -400مصنّفات الشیخ الصدوق:  -(1)

 حديث امّ داوود وعملها ..

با  -53/ 1حبّ علىّ يوماً خیرٌ من عبادة سنة )کشف الغمّه:  -(2)

 اندکى تفاوت( ..

                                                 
 .با اندكى تفاوت( . -53/ 1حّب علّى يوماً خرٌي من عبادة سنة) كشف الغّمه:  -(2)  4
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 8واليت، ص: 

احسان کند و به   على علیه السالم  آن حضرت را ياد نمايد، با دوستان

آنها خیر برساند، محبّت ورزى نمايد، البتّه که معادل يك سال عبادت 

 است.

مشغول باشیم.   على علیه السالم  اينك هم دقايقى چند به ذکر فضايل

سرگرم   على علیه السالم  به فضايل زبان گوينده و گوش شنونده

 باشد. مروى است:

را نقل کند، کفّاره گناهانى است   على علیه السالم  زبانى که فضايل»

را بشنود،   على علیه السالم  که به زبانش کرده و گوشى که فضايل

را   على  کفّاره گناهانى است که با گوشش کرده و چشمى که فضايل

 5«.گناهانى است که با چشمش کرده استمطالعه کند، کفّاره 

 زند اى که گناه به آن زيان نمى حسنه

خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و  در بحاراألنوار به چند سند از

 نقل کرده که:  آله

                                                 
 .. 196 -197/ 38حباراألنوار:  -(1)  5
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اى است که هر زشتى و گناهى به آن ضرر  حسنه  على  دوستى»

چون علّامه چیست؟ بزرگانى « ضرر»حاال مراد به  6«.رساند نمى

اند که مراد به  مجلسى و میرزاى قمى و ديگران تصريح کرده

 ، خلود، يا دخول در آتش است، نه مطلق.«ضرر»

مند باشد،  را دوست بدارد و عالقه  على علیه السالم  اگر کسى راستى

اصل ايمانش درست است، اصل و شالوده که درست شد، اگر عمارتى 

مند خواهد بود،  باشد، باألخره بهرهکه روى اين شالوده است، سست 

برد؛ در عمارت ظاهرى اگر بر روى  امّا اگر شالوده نباشد، فايده نمى

برد؟ نه، چون با  گل رخوه، ساختمان شود، آيا صاحب بنا بهره مى

شود، امّا اگر شالوده محكم باشد،  رطوبتى، ساختمان خراب مى

، اصل و شالوده برد؛ چون قرار دارد باألخره از عمارت بهره مى

 دارد.

______________________________ 
 .. 196 -197/ 38بحاراألنوار:  -(1)

حبّ علىّ حسنة ال تضرّ معها سیّئة وبغضه سیّئة ال تنفع معها  -(2)

 ( ..248/ 39حسنة )بحاراألنوار: 

                                                 
 .( .248/ 39ضّر معها سّيئة وبغضه سّيئة ال تنفع معها حسنة) حباراألنوار: حّب علّى حسنة ال ت -(2)  6
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 9واليت، ص: 

 گردد حبّ على به ايمان به خدا و رسول بر مى

 گردد حبّ على به ايمان به خدا و رسول بر مى

را ولىّ و   على  در حقیقت ايمان است؛ چون  على علیه السالم  حبّ

محمّد   داند؛ هارون اين امّت است و وزير و وصىّ حجّت خدا مى

هم نماينده ربّ العالمین است،  محمّد است.  صلى اهلل علیه و آله

  . اصل ايمان که حبّ رسولش دا وگردد به ايمان به خ باألخره بر مى

، اگر در دل جا گرفت، هر عمل خیرى که از او سر  على علیه السالم

برد و هر گناهى هم که از او سر بزند، چون اصلش  بزند، بهره مى

زند و باألخره پیش از مرگ،  اش ضرر نمى درست است، به شالوده

گردد که به  ىشود و اگر هم نشد، در برزخ پاك م موفّق به توبه مى

 جهنّم نكشد.

  ترحّم حضرت صادق علیه السالم براى حمیرى

 روايتى دارد که:

على   مدّاح  سیّد حمیرى  خبر دادند که  امام صادق علیه السالم  به»

بر او ترحّم کرد و   امام صادق علیه السالم از دنیا رفت،  علیه السالم
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پیغمبر  ت: اى پسربرايش طلب مغفرت فرمود. يك نفر در مجلس گف

خورد، شما چگونه برايش  ! اين شخص شراب مى صلى اهلل علیه و آله

  باقرالعلوم  فرمايید؟ فرمود: شنیدم از پدرم طلب مغفرت و ترحّم مى

پیش از مرگ، با توبه از دنیا خواهد   اهل بیت که فرمود: دوست ما

 رفت؛ يعنى اگر راستى محبّت در دل باشد، خواهى نخواهى، با

اش کارش را  پشیمانى از گناه خواهد مرد، همان استغفارش و توبه

  امام و  رسول اش. قلبش به خدا و کند به برکت دوستى درست مى

مربوط است، اگر عمل ناروايى هم از او سرزده موفّق به توبه 

حبّ على، عین ايمان به خدا و رسول » 7«.شود گردد و پاك مى مى

 «.است

______________________________ 
 .. 320/ 47بحاراألنوار:  -(1)

 10واليت، ص: 

  على با حق و حق با على است

  نظیر آن 8«کلمة ال اله الّا اللَّه حصنى»  در حديث سلسلة الذهب که

که دو  نیز رسیده است، نه اين 9«طالب حصنى ابن ابى  والية على»

                                                 
 .. 320/ 47حباراألنوار:  -(1)  7
 .7/ 3حباراألنوار:  -(1)  8
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  على علیه السالم  ، درواليتتوحید مطلب باشد بلكه حقیقت ايمان و

گنجانیده شده است، نه حبّ دنیا ونه حبّ شهوات بلكه خدا و آخرت 

با حق است   على علیه السالم و دوستان خدا حبّ حق، نه حبّ باطل و

است.   على ، رسول نماينده خدا و 10است؛  على علیه السالم و حق با

خدا و آخرت است؛ يكى  به مسجد و على،  مندى به حبّ؛ يعنى عالقه

 است.

ال اله   ؛ يعنى فرار از شیطان ودرتبعیّت رحمان رفتن؛ اهل على  واليت

شدن؛ از هواى نفس فرار کردن؛ از گناه پرهیز کردن؛ رفتن   الّا اللَّه

 است.  على  در حكومت حق و واليت

خود پرستى نكنم، هواپرستى و  - ال اله الّا اللَّه  ؛ يعنى على  واليت

محمّد   اطاعت -شیطان پرستى نه، بلكه حق پرستى و خدا پرستى

 است.  ال اله الّا اللَّه  ، اين همان على و  صلى اهلل علیه و آله

  دو حديث سلسلة الذهب بر روى کفن

نیز اين مطلب را ذکر کرده  11 لذا مستحب است و در عروة الوثقى

 است، بر کفن اين دو حديث را بنويسند:

                                                                                                                                                                                           
 .. 246/ 39حباراألنوار:  -(2)  9

 .( .432/ 10علىٌّ مع احلق واحلق مع علّى يدور حيث مادار) حباراألنوار:  -(3)  10
 .76/ 2العروة الوثقى:  -(4)  11
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 .12«کلمة ال اله الّا اللَّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى»

أمن  فمن دخل حصنى طالب حصنى ابى ابن والية على» روايت: وهم

 13«.من عذابى

از آباى عظامش، از جبرئیل، از لوح، از  حضرت رضا هر دو روايت از

است. اين دو روايت در  -جلّ و عال -قلم، از ذات مقدّس ربوبى

 حقیقت يكى است، هر چه در

______________________________ 
 .7/ 3بحاراألنوار:  -(1)

 .. 246/ 39بحاراألنوار:  -(2)

حاراألنوار: علىٌّ مع الحق والحق مع علىّ يدور حیث مادار )ب -(3)

10 /432.. ) 

 .76/ 2العروة الوثقى:  -(4)

 .7/ 3بحاراألنوار:  -(5)

 .. 246/ 39( بحاراألنوار: 6)

                                                 
 .7/ 3حباراألنوار:  -(5)  12
 .. 246/ 39( حباراألنوار: 6)  13
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 11واليت، ص: 

است، در   اهل بیت  است. هرکس در واليت توحید است، در  واليت

 است. توحید  حصن

اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است  اهل بیت!  هرکس از شما اى»

 14«.و هرکس شما را نافرمانى کند، خدا را نافرمانى کرده است

و راستى » 15«.هرکس واليت شما را داشت، واليت خدا ]را[ داراست»

 16«.واليت خدا حق است

  حبّ على علیه السالم و توبه پیش از مرگ

واليت، فرار  غرضم مسأله ريشه و اصل است؛ يعنى ايمان و محبّت و

از شیطان و نفس و هوا و بت پرستى، اينها همه از يك حقیقت خبر 

دهد؛ عباراتنا شتّى وحسنك واحد وکلّ إلى ذاك الجمال يشیر،  مى

وقتى اصل درست شدو با اين اصل بمیرد، اگرعوارضى است؛ يعنى 

گناهانى در کار است، همان حب، پیش از مرگ، او را به توبه وا 

گر خداى نكرده حب، ضعیف باشد، در برزخ تصفیه دارد و ا مى

                                                 
 .من اطاعكم فقد اطاع اللَّه ومن عصاكم فقد عصى اللَّه) زيارت جامعه كبريه( . -(1)  14
 .واىل اللَّه) زيارت جامعه كبريه( .من واالكم فقد  -(2)  15
16  (3)-\i « ُّهَناِلَك ا ْلَولَيُة لِلَِّه ا حلَْق \E   :44كهف .. 
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گردد، اگر خداى نكرده در اثر ضعف حب و زيادتى گناه ]کار[ به  مى

 جهنّم کشید، همیشه در دوزخ نخواهد ماند.

 پیشگیرى از دخول، يا خلود

اى است که گناهى به آن ضرر  حسنه  على  دوستى»پس روايت 

، يا عدم دخول در آتش است، يا عدم «ضرر»، مراد به «زند نمى

گذارد در  گذارد جهنّمى شود، يا نمى خلود است، يا از همان اوّل نمى

در دل باشد، در   على علیه السالم  اى دوستى جهنّم بماند؛ اگر ذرّه

 ماند و آخرش اهل نجات است. جهنّم نمى

______________________________ 
من اطاعكم فقد اطاع اللَّه ومن عصاکم فقد عصى اللَّه )زيارت  -(1)

 جامعه کبیره( ..

 من واالکم فقد والى اللَّه )زيارت جامعه کبیره( .. -(2)

 .. 44کهف:   هُنَالِكَ ا لْوَلیَةُ لِلَّهِ ا لْحَقّ» -(3)

 12واليت، ص: 
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مطلق ضررباشد، درست نیست؛  «التضر»  امّااگرخیال کنى معنى

دارد، هر چه هم گناه کند،   على علیه السالم  که دوستى کسى يعنى

 از اين خیال.  استغفراللَّه ضررى ندارد، نه چنین است،

  اوّل شناسايى و بعد عمل

 فرمايد: مى  امام باقر علیه السالم  در اصول کافى است که

 «.جا آورخواهى ب وقتى شناختى، هرچه مى»

را، آخرت را شناختى، هرچه  آل محمّد يعنى وقتى خدا را،

 جاى آور. خواهى به مى

خواهد بكند،  راوى، بد فهمید، خیال کرد يعنى هرچه گناه هم مى

خواهى بكن!  حاال که اهل معرفت شدى، هرچه کثافتكارى هم مى

 لذا گفت:

 «.؛ هرچند زنا و دزدى نمايد؟ وان زنى وان سرق»

 دهند؟! نه اذن در گناه مىچگو

 فرمود:  امام
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دانیم، آن وقت به  واى بر تو! ما خودمان را مكلّف به ترك گناه مى»

دهیم!؟ من چنین گفتم: وقتى اهل معرفت شدى،  شما اذن در گناه مى

يعنى: اى صاحب معرفت! حاال  17«.پس سرگرم عمل شو، کم يا زياد

 سزاوار است که اهل عمل شوى.

آن بدبختیهايى که ايمان و واليت ندارند، عملشان به کجا آنها را 

آل   دار! تو بايد تجارت کنى، سرمايه تو واليت رساند؟ اى سرمايه مى

  است، تو بايد خیرات محمّد

______________________________ 
عن محمّد بن مارد قال: قلت البى عبداللَّه علیه السالم حديث  -(1)

ك قلت: إذا عرفت فاعمل ماشئت، فقال: قد قلت ذلك، روى لنا انّ

وانّا الیه  قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر فقال لى: انّا للَّه

راجعون واللَّه ما انصفونا ان تكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم، انّما 

قلت: إذا عرفت فاعمل ماشئت من قلیل الخیر وکثیره فانّه يقبل منك 

 ( ..5/ ح 464/ 2فى: )اصول کا

 13واليت، ص: 

                                                 
وانّا اليه راجعون  بوا اخلمر فقال ىل: انّا للَّهوإن زنوا أو سرقوا أو شر  عن حمّمد بن مارد قال: قلت الىب عبداللَّه عليه السالم حديث روى لنا اّنك قلت: إذا عرفت فاعمل ماشئت، فقال: قد قلت ذلك، قال: قلت: -(1)  17

 .( .5/ ح 464/ 2كاىف: واللَّه ما انصفونا ان تكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم، اّّنا قلت: إذا عرفت فاعمل ماشئت من قليل اخلري وكثريه فانّه يقبل منك) اصول  
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است، امّا آن  وصدقات را انجام دهى؛ چون عمل تو پذيرفته

بدبختهاى محروم ازواليت، هرچه صدقه و انفاق، يا نماز و روزه 

شود.  داشته باشند، عمارت بر روى زمینِ رخوه و سست، خراب مى

ارد، کسى که واليت ندارد، شالوده ندارد، لذا عملش هم فايده ند

اش درست است،  دارد، اصل و شالوده  اهل بیت  امّا کسى که دوستى

 برد. تواند کار کند، انفاق کند که اثر دارد و بهره مى او بايد تا مى

  حديث جالب از امیرالمؤمنین علیه السالم

 حديث ديگرى نیز عرض کنم:

با چند نفر در بیرون خانه نشسته   امیرالمؤمنین علیه السالم  روزى»

کرد که دسترسى به او براى مردم  گاهى حضرت چنین مى -بود

برخاست که   امام آفتاب باال آمد و ديگر سايه نبود. -تر باشد آسان

تشريف ببرد در خانه زير سايه که يكى از يارانش عبايش را گرفت و 

مختصرى حضرت، حديث  -عرض کرد: مايلم حديثى برايم بفرمايید

أنت مع من  فرمود: -بیان فرمود که تمام خیر در آن جمع است

مندى، پس از مرگ، با او  به هرکس عالقه 18أحببت ولك ما اکتسبت؛

 «.هستى

                                                 
 .. 179/ 6حباراألنوار:  -(1)  18
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  مندى، پس از مرگ، با جیفه دنیا هستى، اگر هم به حاال به پول عالقه

 مندى، پس از مرگ، با او هستى. عالقه  على علیه السالم

  اندازه اعمالدرجات به 

على علیه  ، درست است که با«آنچه کردى با تو است»جمله دوّمى: 

هستى، امّا درجات هرکس به اندازه کسب اوست؛ خیال   السالم

  کس کردى تو که بى بند و بار هستى، با آن

______________________________ 
 .. 179/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 14واليت، ص: 

بريد؟ نه چنین است، کسى که  که مقیّد است، مثل هم بهره مى

على   کثافتكارى داشته گرفتار کسبش هست، نه اين که چون حبّ

آيد؟ اين دوست على علیه  دارى، عملت به حساب نمى  علیه السالم

برى، اگر عمل شرّ  السالم! اگر عمل خیر کردى، بهره خیرت را مى

 شود. کردى، آن هم حساب مى

 وستان على علیه السالم در يك مقام نیستندد
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با هرکس دوستى دارى، هستى امّا کسبت را نیز دارى. نور نماز و 

ات را دارى و ظلمت گناهانت را نیز همراه دارى، مگر شفاعت  روزه

 به فرياد برسد و آن ظلمات به برکت شفاعت بر طرف گردد.

که با   ه السالمعلى علی خیال نكن مساوى هستى با آن دوست ديگر

  على علیه السالم  تقوا بود و از خود گذشتگى داشت؛ کسى که دوست

که سخاوت دارد،   على علیه السالم  است و بخل دارد، آيا با دوست

مثل هم هستند؟ ظلمات بخل کجا؟ و نور سخا کجا؟ حاال کى شفاعت 

 داند. برسد، خدا مى

در دلهاى مان زياد فرما و حبّش را   على علیه السالم  خدايا! به حقّ

توفیق توبه را پیش از مرگ به ما عنايت بفرما، توفیق کسب هر خیرى 

 را نیز تو به ما عنايت فرما.

است. امشب   حسین علیه السالم يكى از اعمال امشب، زيارت قبر

وعده اجابت داده شده است. خدايا! يكى از حوايج ما آن است که 

 م را به روى ما بگشايى.راه کربالى حسین علیه السال

 15واليت، ص: 
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 19 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

  اتّصال به روح امام، براى نظم آخرت

باشد،  مى  امام ، نیاز به رئیس و«نظم حیات دنیوى»همان طور که در 

اى نیست جز اين که قلبت متّصل  نیز چاره« نظم حیات آخرتى»در 

وط شود به روح کلّى الهى، آن شود به قلب کلّى الهى، روحت مرب

وقت از اين نظم و نَسَقى که پیدا شد، از شعاع آن، بزرگراه و روش 

عدل را پیروى کن، تا ايمان و واليت نیايد که از اين حرفها سر در 

 آورد. نمى

اش براى اين که مسلمانان از اين نعمت  خداى عالم، به حكمت بالغه

ل با بزرگان و اولیاى خودش، عظمى بهره ببرند؛ يعنى نعمت اتّصا

را   امامان دوازده گانه را،  اهل بیت علیهم السالم  واجب فرمود واليت

 20معیّن کرد و امر به اطاعت شان فرمود.

  اطاعت امام به نفع خود مؤمنین است

                                                 
 .[ شب بيستم مجادى الثاىن . ] زمان سخنراىن-(1)  19
20  (2)-\i ... « َْأِطيُعواْ اللََّه وَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوىِل اأْلَْمِر ِمنُكم \E  :59نساء .. 
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اطاعت ايشان براى خود مؤمنین خوب است، آنچه از اجر از شما 

را کنار بگذارد، به جاى  خواست، براى خودتان است، هواى نفسش

 خواه شود.  على خود خواهى،

______________________________ 
 [ شب بیستم جمادى الثانى .. ]زمان سخنرانى -(1)

 59نساء:   أَطِیعُواْ اللَّهَ وأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ»...  -(2)

.. 

 16واليت، ص: 

اين است که: هواپرستى   واليت آل محمّد صلى اهلل علیه و آله  معناى

آل محمّد صلى اهلل علیه و   را کنار گذاشته و تحت فرمان و حكومت

 برود.  آله

  اتّحاد قلوب به برکت واليت

را که واجب  آل محمّد  . خدا اطاعت«وطاعتنا اماناً من الفرقة»

فرمود، براى اين که مسلمانان جدا جدا نباشند، متّصل باشند به 

معدن علم و فیض و کماالت که به برکت اين اتّصال، از اين خرمن پر 

 اى بر چینند، اتّحاد قلوب پیدا کنند. فیض، خوشه
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امام اوّل، على،  بداند، نه اين که فقط بگويد:  امام را على و آل او

؛ يعنى کسى که من او را  امام  بلكه  سن، امام سوّم حسینامام دوّم، ح

  على  قبول دارم که پیشواى من باشد. تو دنبال که هستى؟ دنبال

هستى، يا دنبال نفس و هوا و خواهشهاى خودت؟ میل و هوايت را 

کنى؟ اگر  را دنبال مى  على علیه السالم  پرستى، يا راه و روش مى

شدند، در وادى امن قرار  وارد مى دواليت آل محمّ مسلمانان در

شدند و از  است مربوط مى  امام  گرفتند، به مبدأ فیض که قلب مى

 رسید که اساس هر خیرى است. قلب شريفش به آنها بهره مى

 با حبّ على علیه السالم جهنّم براى چه؟

اند، از احاديث صحیح و  حديثى است که شیعه و سنّى روايت کرده

 است که فرمود:  پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و آله زمسلّم است، ا

را در   على علیه السالم  در لیلة المعراج پس از آن که صورت»

  آسمانها ديدم، جبرئیل اين جمله را گفت: اگر اهل زمین همه بر حبّ

شدند، جهنّم ديگر نبود، جهنّم براى چه آفريده  متّفق مى  على

 21«.شود؟

                                                 
 .. 248/ 39حباراألنوار:  -(1)  21
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______________________________ 
 .. 248/ 39بحاراألنوار:  -(1)

 17واليت، ص: 

شدند؛ يعنى  و مخلص ايشان مى  اهل بیت  اگر همه دوستدار حقیقى

حبّ دنیا، خود خواهیها و قلدريها کنار برود، ديگر جهنّم براى چه؟ 

 جهنّم براى هوا پرستى است، هر چه تفرقه است، از هواپرستى است.

 واليت براى پیشگیرى از جدايیها

 واليت براى پیشگیرى از جدايیها

 فرمايد: مى  زهرا علیها السالم لذا

 22«.امامتنا نظاماً للملة وطاعتنا اماناً من الفرقة»

و وجوب   امامت اهل بیت فهماند؟ چه حقیقتى را به اين مسلمانها مى

لها از هم کنار شان براى پیشگیرى از جدايیهاست تا ديگر د اطاعت

نباشد، مَنْ مَنْ کنار رود، حكومت درفامیل ما باشد، ما بايدسرکار 

 باشیم، من بیشتر به دين خدمت کردم ديگر در میان نباشد.

                                                 
 .ماناً من الفرقة .روايت چنني است: طاعتنانظا ماًللمّلة وامامتنا ا 248/ 29درحباراألنوار:  -(1)  22
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هاى  اگر دور شديد، در تفرقه  واليت على علیه السالم  از نعمت

که تحت حكومت نفس و هوا و  گرديد. در اثر اين دار گرفتار مى دامنه

شان نیز  گیرند، لذا وضع دنیاى اهشهاى نفس خودشان قرار مىخو

 شود. خراب مى

 تهذيب نفس به دنبال رفتن هوا

زمین پر از عدل   ولىّ عصر علیه السالم  زمان»ايد  اين که شنیده

رود، همه  ؛ يعنى خودخواهى و خودپرستى از بین مى«شود مى

مردم در اثر رشد  ؛ يعنى مساواتى در بین«عدل»شوند،  برادروار مى

شود که ديگر اثرى از حرص و حسد و بخل و کبر  عقلى پیدا مى

 گردد. بر مى« هوا»نیست؛ چون همه اينها به 

آوَرَد و تا يك هفته به دنبال مستحق  شخصى زکاتش را در مسجد مى

  گردد، يك مى

______________________________ 
ن است: طاعتنانظا روايت چنی 248/ 29دربحاراألنوار:  -(1)

 ماًللملّة وامامتنا اماناً من الفرقة ..

 18واليت، ص: 
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زند، غصّه فردا را  کند؛ چون کسى حرص نمى نفر از او مطالبه نمى

راستى زمین به نور »خورد؛ چون هوا کنار رفته است و  نمى

« عدالت»  امام زمان نه تنها 23«.گردد پروردگارش روشن مى

شود، عمده همین است که خود  مى« عادل»فرمايد بلكه هر فردى  مى

کنند؛ هرکس نسبت به ديگرى و نسبت به  را رعايت مى« عدل»افراد، 

 نمايد. خدايا! فرجش را نزديك فرما. مى« عدل»خودش 

  على علیه السالم شاگرد مكتب محمّد صلى اهلل علیه و آله

هر چه   حضرت زهرا علیها السالم  هراستى در خطبه شريفه فدکیّ

شود که  گردد و يقین مى بیشتر تأمّل شود، حقايق زيادترى فهمیده مى

مند گرديده مانند همان گفته آن  از چشمه نبوّت پدرش بهره

 مستشرق؛ گويند:

کرده و در حدّ  يكى از مستشرقین چند سال در قرآن مجید کار مى»

البالغه را مطالعه و در آن  خودش قرآن شناس شده بود، سپس نهج

  على علیه السالم نموده است، در نتیجه تحقیقاتش گفته بود: تأمّل مى

 «.اند با صاحب قرآن در يك مكتب بوده

                                                 
23  (1)-\i «... َوَأْشَرَقِت ا أْلَْرُض بُِنوِر َربّ َها\E  :69زمر .. 
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محمّد صلى اهلل علیه و   خواهد بگويد: از همان چشمه علمى که مى

هم از همان چشمه دانش   على علیه السالم بهره برده است،  آله

 ت.اندوخته اس

  زهرا از چشمه علم لدنّى سیراب شده

آيد؛ هر  مى  حضرت زهرا علیها السالم  عین اين حرف درباره خطبه

از چشمه علمى بهره  فاطمه زهرا فهمد کس در آن تأمّل کند، مى

 فرمايد: اش مى برده که قرآن درباره

 24«.از نزد خود به او دانش عطا کرديم»

______________________________ 
 .. 69زمر:  وَأَشْرَقَتِ ا لْأَرْضُ بِنُورِ رَبّهَا ...» -(1)

نساء:   وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ» ؛65کهف:  عَلَّمْنهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا» -(2)

113 .. 

 19واليت، ص: 

ارواحكم فى »  هم مثل پدر و شوهرش بشر عادى نیست  فاطمه

بدنهاى ». به تعبیر بعضى از بزرگان: «االرواح وانفسكم فى النّفوس

                                                 
24  (2)-\i «َعلَّْمنُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما\E   :؛65كهف\i « َُوَعلََّمَك َماَلَْ َتُكن تَ ْعَلم \E  :113نساء .. 
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شان نظیر  و ارواح شريف« شان در حكم روح ديگران است شريف

 ندارد، بايد از شناسايى آنان اقرار به عجز کرد.

  تشريفات تكوين زهرا در اين عالم

  تشريفات تكوين زهرا در اين عالم

را از تشريفاتى که براى تكوين بدن شريفش   ا السالمفاطمه زهرا علیه

شده است بايد شناخت تا حدّى، پى به عظمت روح شريفش بتوان 

برد؛ بدنش هم از عالم اعالست، بدن ديگران از اين خاك و آب 

گردد، امّا  شود و بدن انسان درست مى است. عناصر اربعه نطفه مى

 ه است.بدن انوار طیّبه از اين آب و خاك نبود

 چون شب والدت آن حضرت است، حديث شريف را عرض کنم.

 شود اش نازل مى جبرئیل به صورت اصلى

حاصل روايت در بحاراألنوار و غیر آن از کتب روايات نقل شده است 

 که:

در ابطح بیرون مكّه معظّمه   خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله  روزى»

على ابن   نش که از آن جملهتشريف داشته و چند نفر از يارا

 و ابوبكر و عمر و عبّاس بن عبدالمطّلب و  طالب علیه السالم ابى
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و  حمزه سیّدالشهداء در آن مجلس در خدمتش بودند، عمّارياسر

عارض  پیغمبر بر حالت وحى شايد بعضى ديگر از يارانش نیزبودند که

داد  مىشد. جبرئیل برخالف معمول با صورت اصلى، خودش را تنزّل 

شد، امّا حاال با صورت  وارد مى  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و بر

اش که آمده نشانه آن است که پیغام مهمّى آورده است. در  اصلى

 طور تعبیر شده که: روايت اين

 25«.عظمت جبرئیل، مشرق و مغرب را پر کرده بود»

______________________________ 
 .. 78/ 16بحاراألنوار:  -(1)

 20واليت، ص: 

  تا چهل شبانه روز دورى از شهوات

کنار شويد و از لذّتهاى   خديجه از امشب از»رسالتش اين بود که: 

مادّى دورى گزينید، هر شب تا صبح، عبادت و روزها نیز روزه برويد 

 «.تا دستور ثانوى

فرستاد که از   خديجه  را به درب خانه پیغمبر، ابوذر جبرئیل رفت و

آيم، امر خداست، نه اين که به واسطه  امشب من به خانه نمى
                                                 

 .. 78/ 16حباراألنوار:  -(1)  25
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ناراحتى باشد، هر شب دَرِ خانه را ببندد و من پس از چهل شبانه روز 

 آيم. مى

بست  رامى از نماز مغرب وعشادرب خانه هرشب پس هم  خديجه

 کرد. واستراحت مى

شبُ روز، به  در ظرف اين چهل  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

 عبادت و روزه سر گرم بود.

محمّد صلى اهلل علیه و   ست، بايد بدن لطیف زهرا  تشريفات پیدا شدن

تر بشود که مناسبت پیدا کند با خوراك و مواد  به قدرى لطیف  آله

 پیدا شود. زهرا  لطیف آخرت تا از میوه بهشتى، بدن

  رطب بهشتى و بدن زهرا علیها السالم

اند خاصیّتى در تكامل آدمى دارد که بحث  هم گفته« لچه»عدد 

 اى است. جداگانه

يا محمّد! »گذشت، جبرئیل نازل شد:  به هرحال، پس از چهل روزکه

«. براى افطار منتظرباشید وچیزى میل نكنید  صلى اهلل علیه و آله

هنگام افطار، میكائیل نازل شد و طبقى از انگور و رطب بهشتى 
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نه مثل انگور ورطب دنیا، اشتراك درلفظ و اختالف در آورد، البتّه 

 حقیقت است.

گذاشت که اگر  هر شب موقع افطار، درب خانه را باز مى رسول خدا

سائلى آمد، با او همخوراك گردد، امّا آن شب فرمود درب خانه را 

مقدارى میل فرمود و  پیغمبر ببندند که اين خوراك اختصاصى است.

  خديجه  برد، آن وقت جبرئیل نازل شد که به خانهمیكائیل بقیّه را 

 برويد.

يابد، نه عالم  از عالم اعال تشكیل مى  زهرا علیها السالم  مادّه بدن

  به  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله خاك و مادّه.

 21واليت، ص: 

کوبددرى را که  گفت: کیست مى  خديجه آمد، دَرْ زَد،  خديجه  سراغ

کسى را حقّ کوبیدن آن دَرْ نیست.   محمّد صلى اهلل علیه و آله جز

را کم و   خديجه  ديگر عظمت شأن«. باز کن که خودم هستم»فرمود: 

در پاکترين رحمها قرار  زهرا  در همان شب، نطفه 26دانید. بیش مى

  نقل شده است که همان شب آثار حیات  خديجه گرفت و از خود

  خديجه بر پیغمبر  را حس کردم و در مدّت حمل که گاهى  فاطمه

                                                 
 .باشد مشروحا حبث شده است ( در كتاب فاطمة الزهرا) س( اثر شهيد آيت اهلل دستغيب راجع به چهار زىن به حدكمال رسيدن و از ان مجله خمّدره خدجيه مى1)  26
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با اين که تنهاست، مثل اين که با کسى   خديجه ديد شد، مى وارد مى

گفت: با اين   خديجه زنى؟ زند، پرسید: با کى حرف مى حرف مى

 طفل که در شكم دارم.

  امامان فرمود: جبرئیل به من خبر داده که اين بچّه دختر است؛ مادر

متولّد شود، زنهاى برگزيده از عالم  زهرا ت. در آن شب که بنا بوداس

 همكارى کردند.  خديجه ديگر آمدند و با

______________________________ 
( در کتاب فاطمة الزهرا )س( اثر شهید آيت اهلل دستغیب راجع به 1)

باشد  چهار زنى به حدکمال رسیدن و از ان جمله مخدّره خديجه مى

 حا بحث شده است.مشرو

 22واليت، ص: 

 27 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 57بهمن  22چهلم شهداى 

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ 

 28. الصلِحُونَ

                                                 
 .، درصحن امحد بن موسى عليهما السالم .58[ مجعه سّوم فروردين  ] زمان سخنراىن-(1)  27
 .. 105انبياء:  -(2)  28
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  نداى شهدا پشتیبانى از راه آنان است

امروز چهل روز است از کشته شدن شهداى ما، جوانان عزيز ما در 

تغییر لباس  29«.هايند نزد خداوند اينها زنده»گذرد.  راه اسالم مى

اند. حیاتشان کاملتر گرديده است. اآلن همه آن شهدا ندا  داده

 کنند: مى

اى بازماندگان ما! اى ملّت مسلمان ايران! شما اين راهى را که ما »

ديم! پشتیبانى کنید و دنبالش را بیاوريد تا به نتیجه برسد، طى کر

 اش اين است که شما سعى کنید خونهاى ما هدر نرود، نتیجه

 برقرار شود. اگر بخواهید از ما قدردانى کنید  جمهورى اسالمى

______________________________ 
 ، درصحن احمد بن58[ جمعه سوّم فروردين  ]زمان سخنرانى -(1)

 موسى علیهما السالم ..

 .. 105انبیاء:  -(2)

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَا تًا بَلْ أَحْیَآءٌ عِندَ رَبّهِمْ  -(3)

ى وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ  هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ -بِمَآءَاتَل يُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ

                                                 
29  (3)-\i  ََواَلُهْم ََيَْزنُونَ  ى َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلَْ يَ ْلَحُقواْ ِّبِم ّمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهمْ  ُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلهِ  -ِبَآءَاَتل َواَلََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ىِف َسِبيِل اللَِّه َأْمَوا تًا َبْل َأْحَيآٌء ِعنَد َرّبِّْم يُ ْرَزُقوَن* َفرِِحني \E  :170آل عمران- 

169 .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  32 

آل عمران:   واْ بِهِم مّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَلَمْ يَلْحَقُ

170- 169 .. 

 23واليت، ص: 

براى آنچه ما کشته شديم، شما پشتیبانى کنید تا واقع شود. ما 

مان را در راه اسالم و حكومت اسالمى داديم، شما بايد دنبالش  جان

 «.درا بیاوريد تا به نتیجه برس

اى فرما و با  خداوندا! ارواح همه شهداى ما غريق رحمت تازه

شهداى کربال محشور فرما و بازماندگانش را صبر جمیل عنايت فرما و 

جمهورى »ما را موفّق بدار راهشان را دنبال کنیم تا به همین زودى 

 را برقرار داريم.« اسالمى

در دين « دىآزا»نخست راجع به جمهورى اسالمى و بعد راجع به 

اسالم صحبت شود، البتّه بحثى که مورد استفاده عموم واقع گردد، 

« جمهورى اسالمى»اى که به کار همه بخورد، معنى  لذا با بیان ساده

 را آشكار کنم.

  قوّه مقنّنه و مجريه الزمه هر حكومت

  قوّه مقنّنه و مجريه الزمه هر حكومت
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اش بايد از دو  هر اجتماعى که بخواهدمنظّم گردد، نظام اجتماعى

 جهت تأمین گردد:

هايى در شؤون  دستگاه قانونگذارى است که بايد برنامه نخست:

اى از عقال بنشینند آنچه مورد نیاز  اجتماعى طرح گردد؛ يعنى عدّه

 اجتماع است؛ چه در باب حقوق و چه غیر آن، قانونگذارى نمايند.

قوّه مجريه است که قوانینى که قوّه مقنّنه وضع کرده  ت ديگر:جه

است، آن را اجرا نمايد. اگر خداى نكرده اين دو جهت، يكى شد، 

شود حكومت استبدادى؛ يعنى يك نفر قلدر  اوّلِ مصیبت است؛ مى

کنم! و خودم اجرا  پیدا شد و گفت: من خودم قانون درست مى

 شود ديكتاتورى و استبداد. اين مىکنم! فرمان، فرمان من است!  مى

  استبداد يا يكى شدن مقنّن و مجرى خود رأى

براى بیان حكومت ديكتاتورى و استبدادى، آن جا که عیان است چه 

  حاجت به

 24واليت، ص: 

بیان است. چند سال است که ملّت ستمديده ايران، زير چنگال 

است. خودش فرمان ملوکانه  سلطنت پهلوى پدر و پسر گرفتارشده
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نمايد. ارتش رادر دست گرفته و قوّه  دهد و خودش اجرا مى مى

دهد نفت بايد تیول امريكا داده شود،  مجريه را داراست. فرمان مى

لحه خريدارى شود، بله قربان! به من بله قربان! بايد در برابرش اس

هم دلّالى داده شود، بله قربان! امر امرملوکانه است. بدبخت 

شود حكومت استبدادى  مى اين دوجهت در اويكى شودکه هرملّتى که

ها کنند، دست و پا زنند تا بشود رژيم  و ملّتش زير چنگال او بايد ناله

 برگردد.

  ى اداره مملكت[ همكارى عمومى برا جمهورى ]يعنى

امّا در صورت تفكیك که قوّه مقنّنه جدا و مجريه جدا، جمهورى به 

نیز داراى اقسامى است؛ يعنى « جمهورى»معناى عام است؛ زيرا 

اى اهل حل و عقد جمع شوند؛ آنهايى که عقالى قوم هستند؛  عدّه

نماينده مردم هستند جمع شوند قانونهايى که به صالح اين ملّت 

تشكیل « هیأت دولت»اى به عنوان  ل نمايند و بعد هم عدّهاست، جع

 بدهند براى اجراى اين قوانین.

اى براى اصالح و اجراى قوانین در  ؛ يعنى همكارى عدّه جمهورى

 مملكت.

 انتخابات در گذشته انتصابات بود
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يعنى چه؟ جمهورى اسالمى آن است که اين « جمهورى اسالمى»امّا 

اند؛ چه در جهت قانونگذارى و چه در جهت  شدهاى که تعیین  عدّه

  انتخابات اجرا، بايد منتخب و برگزيده مردم باشند و در حقیقت،

 باشد، نه انتصابات.

مجلس شوراى گذشته اسیر ديكتاتورها بود. من از همان اوايل يادم 

هست که در هر دوره انتخابات، با حقّه و نیرنگ، نماينده را نصب 

 کردند، در بندى مى کردند، دسته مى

 25واليت، ص: 

اين اواخر با کمال صراحت معلوم بود که امسال شیراز وکاليش فالن 

و بهمان است و از پیش معیّن شده بود. اينها که نماينده مردم نیستند، 

روند در مجلس و هر چه آن ديكتاور  نماينده شخص هستند، مى

هست؛ زيرا اينها را ملّت شان هم  گويند. حقّ فرمان داد، بله قربان مى

گو  معیّن نكرده، شخص معیّن کرده، لذا بايد براى او هم بله قربان

 باشند.

  مسلمانان واقعى در جمهورى اسالمى

  مسلمانان واقعى در جمهورى اسالمى
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خالصه در جمهورى اسالمى چه نمايندگان مجلس و چه هیأت دولت 

 مى شود.بايد مسلمان واقعى باشند تا جمهورى اسال

وقتى که نمايندگان انتخاب شده مردم به مجلس رفتند، بر طبق 

کنند، بايد  نمايند، حاال که جعل قانون مى اسالم، قانونگذارى مى

فقیه عادل، ناظر بر قانون باشد، مطابق فقه اسالمى باشد تا بشود 

آيد؛  مجلس اسالمى، تا قابل اجرا باشد. کسى که در پست اجرا مى

، هم بايد مسلمان واقعى باشد، هم مجرى احكام اسالم «دولت»يعنى 

 باشد.

  معنى مسلمان واقعى چیست

  وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

مسلمان ظاهرى است. مسلمان   ال اله الّا اللَّه هر کسى که گفت: 30....

واقعى آن است که دلش و ذاتش، نفسش تسلیم ربّ العالمین باشد. 

که تسلیم پول و ثروت و مقام و  نخواهد مگر رضاى خدا را، نه اين

 رياست باشد.

                                                 
 .. 22لقمان:  -(1)  30
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که کرسى در مجلس داشته  واى به آن نماينده مجلس که به قصد اين

اگر وزرايش،  باشد، نماينده شود! اين حكومت اسالمى نیست.

  رؤساى اداراتش طالب

______________________________ 
 .. 22لقمان:  -(1)

 26واليت، ص: 

مقام باشند، براى رياست کردن، براى مال اندوزى، براى تأمین 

 شود حكومت شیطانى و طاغوتى. آتیه، مى

  تسلیم خدا و خدمت به خلق

پست حكومتى کار زند، يا در  بايد اآلن که در مجلس حرف مى

کند، مسلمان باشد؛ يعنى کسى که تسلیم خدا و حق است. کسى  مى

 برود که بتواند خدمتگزارى خلق کند.

بارکشى کند. جورکش مردم باشد. زحمتكش باشد، نه اين که برود 

آن جا و ثروت جمع کند، نه براى بردن لذّت رياست باشد. قرآن 

 فرمايد: مى
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کسانى قرار داديم که در زمین برترى و اين سراى آخرت را براى »

 31«.فساد نخواهند و عاقبت نیك براى پرهیزگاران است

 شود از نصب و عزل ناراحت نمى

فرمايد: از آخرت  خواهى رئیس شوى! قرآن مى اى کسى که مى

بهره ندارى، بايد زحمتكش و خدمتگزار خلق باشى. اگر استاندار، 

کنى وبراى خدمت، قبول  يارئیس دادگسترى شدى، بايد خدمت

پست کن، لذا اگر چنین است، در صورتى که عزل شد، ناراحت 

اش دخالت ندارد. اگر تو بهتر  شود. نصب و عزل در اراده نمى

 توانى، بیا خدمت کن. مى

شود حكومت  واى اگر با دسته بندى بخواهد پیش بیفتد! اين مى

 شیطانى پیشین.

  دگرگونیهاى اساسى در جمهورى اسالمى

بر پا کنیم، همه چیزمان بايد « جمهورى اسالمى»خواهیم  ما که مى

 اصالح گردد. در

                                                 
31  (1)-\i  َّاُر اأْلَِخَرُة ََنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَليُرِيُدوَن ُعُلوًّا ىِف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلعِقَبُة لِْلُمت  .. 83قصص:  E\ ِقنيَ تِْلَك الدَّ
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______________________________ 
تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا  -(1)

 .. 83قصص:   عقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَفَسَادًا وَالْ

 27واليت، ص: 

رژيم سابق، بشر پرستى بود، حاال بايد خداپرستى شود. قبل از اين، 

پول پرستى بود، حاال بايد خدمت به خلق بايد باشد. در گذشته حبّ 

 رياست و مقام بود، حاال حبّ خدمت به خلق بايد جايگزين آن شود.

ترسیديد، يادتان هست  ن منحوس امنیّت مىپیش از اين اگر از سازما

در رژيم گذشته آيا کسى جرأت داشت به سلطنت ايراد بگیرد؟ فوراً 

ها  بردند و چه اى او را مى دادند و به بهانه جاسوسها خبر مى

 کردند. مى

  ترس از خدا به جاى ترس از مخلوق

  ترس از خدا به جاى ترس از مخلوق

حاال رژيم عوض شد، اى مسلمانان! اگر قبلًا از سازمان امنیّت 

از خدا بترسید، از گناه و مخالفت خدا  ترسیديد، حاال بايد مى

. آقاى کاسب! اگر در رژيم گذشته از گرانفروشى به خاطر بترسید

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  40 

ترسیديد، حاال بايد از خدا بترسید، حاال بايد  مؤاخذه رژيم مى

و رحم داشته باشید. محبّت به ديگران گرانفروشى نكنید، انصاف 

داشته باشید و خودت را جاى ديگرى بگذارى. آن وقت خوف و طمع 

از آن مردك )شاه( بود، حاال بايد از خدا باشد. ترس از خدا و امید 

 هم به خدا باشد.

 به عمل، جمهورى اسالمى باشد، نه زبان تنها

باشند. همه تسلیم در تمام شؤون حكومتى بايد همه مسلمان واقعى 

نه زبان. از « يعنى ذاته 32وجهه؛»حق باشند. اگر تسلیم اللَّه شدى 

اين که به زبان بگويى جمهورى اسالمى و تسلیم حكومت حق لكن به 

 عمل ثروت خواهى باشد، يا رياست و پیش افتادن باشد،

______________________________ 
ى فَطَرَ السَّموَا تِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَآ أَنَا إِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِ -(1)

 .. 79انعام:   مِنَ ا لْمُشْرِکِینَ

 28واليت، ص: 

 اين که جمهورى اسالمى نشد.

                                                 
32  (1)-\i  ِْهُت َوْجه مَوا ِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَمآ أَنَا ِمَن ا ْلُمْشرِِكنيَ ِإىّن َوجَّ  .. 79انعام:  E\ َى لِلَِّذى َفطََر السَّ
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. من معبودى جز خدا ندارم که بخواهم آن را دنبال  ال اله الّا اللَّه

اى کنم، نه مال و نه رياست و نه شهرت دنیا بلكه مدح و ذمّ خلق بر

کنم بلكه براى  من فرقى ندارد؛ چون من که براى مدح خلق کار نمى

 خدا.

  آراى حقیقى، نه رأى فروشى

خالصه در جمهورى اسالمى بايد نمايندگان واقعى مردم باشند، نه 

با دسته بندى و رأى فروشى از صندوقها بیرون بیايند. ملّت واقعاً 

د. کرسى مجلس را براى آنها را بخواهد و آنها هم ملّت را بخواهن

 رياست نخواهد بلكه براى خدمت بخواهد.

  فقه اسالم بسیار غنى است

 شود، بايد با فقه اسالمى مطابقت کند. هر قانونى هم که تصويب مى

، فقه غنى داريم که در تمام شؤون اجتماع نیست  اهل بیت  ما به برکت

جلس آنچه موضوعى مگر اين که قانونش ذکر شده است، لذا در م

شود وقتى که از طرف مرجع تقلید، امضا گردد، قابل  بیان مى

 اجراست.

 مجريان قوانین بايد خود مردم باشند
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قوّه قهريّه نداشته باشند،  بايد درجمهورى اسالمى خود مردم نیاز به

بايد ديگر نیاز به پلیس نباشد، اکنون که مدّت دو ماه از پیروزى 

ها به دست خود جوانان  شهرها و قريه گذرد، پاسبانى انقالب مى

کنند،  اند و پاسبانى مى گیرد؛ جوانان اسلحه به دست گرفته انجام مى

کند؟ وقتى  کنند، ايمان و اعتقاد چه مى بدون طمعى خدمت مى

  فهمد حفظ امنیّت مى

 29واليت، ص: 

خودشان  دينى از اغتشاش واجب است، وظیفه واجب است وپیشگیرى

آيند و اسالم خودشان را بروز  دهند به میدان مى تشخیص مى

 دهند، اين طلیعه حكومت اسالمى است. مى

اين انقالب عظیم وتغییر چنین رژيمى در هر کشورى که شده بود، 

ها و شود؟ چه دزدي شد؟ چه غارتها که مى چقدر خونريزيها مى

[ فارسى که  شد؟ شكر خداى را خصوصاً ]منطقه فسادها که مى

اى  بحمداللَّه به برکت مجاهدين، جوانان عزيز در هر قريه و ناحیه

 اند. امنیّت را حفظ کرده

 اينها طلیعه اسالم است. مسلمان مجرى قانون قرآن است.
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فرق است بین جمهورى ديگران و جمهورى اسالم؛ در ديگر 

ها مجرى قانونش سرنیزه است، امّا در جمهورى اسالمى،  جمهورى

خود مسلمانان مسؤول و ملزم هستند که قوانین قرآن را اجرا 

 نمايند.

  جوان امین در فتح مدائن

  جوان امین در فتح مدائن

 نويسند: در تواريخ مى

پايتخت امپراتورى ايران، پس از آن که به دست  در فتح مدائن»

شان شد، از فرماندهى دستور  مسلمانان افتاد و غنايم زيادى نصیب

شد: هرکس هرچه به دست آورده در بیت المال بريزد تا  داده

اى آورد و جزء غنايم  عادالنه قسمت شود. جوانى جعبه سربسته

چیزى  د: آيا از آنالمال کرد. از اوپرسی گذاشت وتسلیم رئیس بیت

 اى يا نه؟ برداشته

آوردم،  جانمى خدا نداشتم، اصل جعبه را اين گفت: اگرمن ايمان به

المال بكنم؛ اين جعبه جواهرى  خواهم خیانت به بیت من که نمى
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سلطنتى که جزء غنايم و بیت المال مسلمین است، مربوطه به همه 

 ت کند.است، يك نفر سرباز اسالم حق ندارد در آن خیان

به او احسنت وآفرين گفتند واز او نامش را پرسیدند، گفت: 

  ترسم گويم؛ زيرا مى نمى

 30واليت، ص: 

مرا مورد تشويق ومدح وثنا قرار دهید؛ فالن سرباز امین است، چنین 

که  به اين دلم را خوش کنم و چنان است، طرف من خداست، چگونه

 .«درستكار است من بگويند: فالنى مردم به

واى به آن بدبختى که نزد خدا خرابكار باشد و دلش را خوش کند 

به مدح خلق که او را درستكار بدانند! مانند ديكتاتور بدبخت؛ شاه و 

نمود که او را مدح  کرد و تبلیغ مى عمّال مزدورش که چقدر خرج مى

فرستد، امانتدار است، بايد منافع نفت  نمايند؛ میلیاردها به خارج مى

 ب نامبارك خويش و اربابانش برود.در جی

  خدمت همگانى در جمهورى اسالمى

اش اين شد که:  بود و خالصه« جمهورى اسالمى»اين بحث راجع به 

جمهورى به معنى جمع و گروه است و اسالمى هم که به معنى »
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اى که اهل ايمان و براى  است، نه مادّى، پس عدّه« رحمانى و الهى»

خدا سرگرم کار شوند، آشنا به وضع زمان و خدا و خدمت به خلق 

قوانین اسالمى باشند، تسلیم امر خدا باشند و خواهان تحصیل رضاى 

خدا، نه اين که طالب رياست جمهورى، يا کرسى مجلس شورا، يا 

اى در دستگاه قانون که مجلس  پست و مقام، شهرت و مال باشند، عدّه

، اين خدمت را انجام شورا باشد و عدّه ديگر در دستگاه اجرايى

 دهند.

 آزادى در امر به معروف و نهى از منكر

اى هم راجع به آزادى بگويم. ببینیم صاحب ما و خدا و مالك ما  جمله

طور کلّى نسبت به هر  چه مقدار در اسالم به ما آزادى داده است؟ به

است در امر و سفارش به آن به زبان و قلم و  آزادى داده« معروفى»

مسلمانان مأمورند که آزادانه « منكرى»اعضا و جوارح و نسبت به هر 

 نهى از آن کنند. مسلمان حقّ بیان و اعتراض دارد. حقّ نهى دارد.

 31واليت، ص: 

 خلیفه عبّاسى و شاه دزد

 خلیفه عبّاسى و شاه دزد
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اش ثابت شد و  دزدى را در زمان مأمون گرفتند و وقتى دزدى

بايستى اجراى حد شود، گفت:  شرايط بريدن دستش حاصل بود، مى

«. خواهید دست مرا ببّريد، بايد اوّل دست خلیفه را ببرّيد! اگر مى»

دستور داد او را «. گويد دزدى پیدا شده و چنین مى»به خلیفه گفتند: 

هم حضور   حضرت رضا علیه السالم  تّفاقحاضر کنند از حسن ا

 داشتند.

«. اين چه حرفى است که زدى؟»دزد را آوردند: خلیفه پرسید: 

اى  چون دزدى تو از من بیشتر است؛ اآلن تو چند کنیز خريده»گفت: 

از پول بیت المال که متعلّق به من و امثال من است، اگر من چند 

مأمون عصبانى شد و «. اى يدهام تو ملیونها دزد مثقال طال دزديده

متوسّل شد. عرض   حضرت رضا علیه السالم  براى پاسخ دادنش به

کرد حضرت  خیال مى«. فرمايید؟ شما در پاسخش چه مى»کرد: 

للَّه الحجة البالغة، بايد از عهده »کند، امّا حضرت فرمود:  کمكش مى

 گويد. ؛ يعنى حق مى«پاسخش برآيى

  ملّت ايران يارى کنندگان اسالم

اجمالًا شواهد زياد است که مسلمان آزاد است در اظهار معروف و 

 امر به آن و نهى از منكر.
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آرى، ملّت مسلمان ايران در اين انقالب، يارى اسالم کرد و به 

السالم علیكم يا انصار دين »راستى صحیح است به شما خطاب شود: 

 «.اللَّه

و درود خداوند بر ملّت ايران! که پشتیبانى کرد دين  سالم بر شما!

 اسالم را.

  هاى دشمن پیش بینى توطئه

به فرمايش امام امّت، خیال پیروزى را در خودتان راه ندهید؛ دشمن 

 در کمین است.

 32واليت، ص: 

ها دارد. منتظر آرامش شما هستند. تا شما دست از  دشمن توطئه

به جان هم افتاديد و اختالف کرديد! او هم جهاد برداشتید، واى اگر 

کند. هر چند ان شاءاللَّه به جايى نخواهد رسید، ولى  شروع مى

آورد، لذا بايد ملّت ايران خودش را  باألخره اسباب زحمت پیش مى

در آستانه پیروزى ببیند، نه در پیروزى. نخستین قدمى که برداشته 

رأى دادن به »دم، است. دوّمین ق« حزب جمهورى اسالمى»شده 
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استقالل، آزادى،  گفتید: است؛ همان را که مى« جمهورى اسالمى

 ، روى کاغذ بیاوريد. جمهورى اسالمى

  توحید کلمه به برکت حضرت مهدى علیه السالم

امام زمان حجّة بن الحسن العسكرى   امروز جمعه است، اختصاص به

 دارد.  علیه السالم

زَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِى ال

وعده حتمى الهى است. روايات زيادى در ذيل اين آيه  33. الصلِحُونَ

 است:

 (2) «.السالم على المهدى الّذى وعداللَّه به االمم أن يجمع به الكلم»

لزمان، به خدا در کتابهاى آسمانى وعده داده است که در آخر ا

تمام زمین را يك پارچه   مهدى آل محمّد صلى اهلل علیه و آله  دست

نمايند؛ همه الهى  توحید کلمه فرا گیرد؛ همه با هم تقوا را رعايت مى

شوند. خدا خواسته در آخر الزمان، کره زمین از  و اسالمى مى

اشرار پاك شود و اصالح گردند. فقط بندگان شايسته حكومت داشته 

 د.باشن

                                                 
 .. 265/ 101حباراألنوار:  -2. 105انبياء:  -(1)  33
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  انقالب اسالمى و طلیعه حكومت مهدى علیه السالم

است که   امام زمان انقالب اسالمى و اصالح کشور ايران، طلیعه ظهور

اصالح ايران، مقدّم بر ساير کشورها شد. به يقین بدانید پس از 

 ايران، انقالب، ساير کشورها را فرا

______________________________ 
 .. 265/ 101بحاراألنوار:  -2. 105انبیاء:  -(1)

 33واليت، ص: 

خواهد گرفت. درستكار و امینها جاى بدکاران و خائنین را 

کنند و بر سر  گیرند. مال پرستها و رياست پرستها سقوط مى مى

 آيند. مى« صالحین»جايشان 

شكر خداى را که از کشور ايران، مهد اسالم و تشیّع شروع شده 

اصالحش از ايران شد. ديو   امام عصر علیه السالم است. مقدّمه ظهور

 چو بیرون رود، فرشته در آيد.

 ديديد که چنین شد.

 34واليت، ص: 
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 34 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

دَ أَفَإِيْن مّتَّ فَهُمُ الْخلِدُونَ* کُلُّ نَفْسٍ ذَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ الْخُلْ

 35. آبقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

  زندگى جاودانه در دنیا نیست

حضرت خاتم   صفر، مصادف با رحلت 28بنابر اشهر روايات، شب 

صفر، سال دهم  28است که در روز   هاألنبیاء صلى اهلل علیه و آل

هجرت، قبل از غروب از دنیا به عالم اعال رحلت فرمود. راجع به 

در قرآن مجید، چند جا خبر   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  مرگ

( ماندنى نیستى و از جمله در سوره 3میرى، ) داده است که تو مى

 فرمايد: مبارکه حج ]انبیاء[ است که مى

گرامى! ما براى  پیغمبر  اى» 36.عَلْنَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ...وَمَا جَ

 «.هیچ بشرى قرار نداديم ماندن در دنیا را

                                                 
 .) مسجد جامع( .55/ 11/ 28 -97صفر  28[  ] زمان سخنراىن-(1)  34
ّيُتونَ  i\-3. 34 -35انبياء:  -(2)  35  .. 30زمر:  E\ إِنََّك َمّيٌت َوِإن َُّهم مَّ
 .. 34انبياء:  -(3)  36
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يعنى اصلًا آفريده شدن بشر در اين دنیا براى جاودانى ماندن در 

 جا نیست. اين

 انجامد. ساختمان آدمى در خاك، باألخره به مرگ مى

______________________________ 
)مسجد جامع(  55/ 11/ 28 -97صفر  28[  ]زمان سخنرانى -(1)

.. 

 .. 30زمر:   إِنَّكَ مَیّتٌ وَإِنَّهُم مَّیّتُونَ -3. 34 -35انبیاء:  -(2)

 .. 34انبیاء:  -(3)

 35واليت، ص: 

جا عاريه و موقّت است. از اين جا براى هدفى بايد برود. پس از  اين

 آن که غايت و نتیجه حاصل آمد، ماندن در روى خاك، معنى ندارد.

 ماند؟ با مرگ پیغمبر چه کسى مى

 ماند؟ با مرگ پیغمبر چه کسى مى

 «.کس ماندن در دنیا را قرار نداديم ما براى هیچ»
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آيا اگر تو بمیرى، پس ايشان » 37. مُ الْخلِدُونَ... أَفَإِيْن مّتَّ فَهُ

 «.مانند؟ مى

مردنى باشد، آيا ديگرى   محمّد صلى اهلل علیه و آله  جايى که

 میرد؟ نمى

کُلُّ نَفْسٍ ذَ آبقَةُ   آيا کسى هست که خالد در زمین باشد؟ نه بلكه

را ؛ هر نفس از نفوس بشر بايد مرگ را بچشد و نتیجه عملش  الْمَوْتِ

ببیند. از نتیجه عمرش بهره ببرد. کشت و زراعت، حدّى دارد. وقت 

بردارى از  روز درو کردن و بهره 38؛«يوم الحصاد» رسد خرمن مى

 رسد. زرع مى

حیات آدمى روى خاك، براى زرع آخرت  39«الدنیا مزرعة اآلخرة»

است. غرض از زندگى دنیا آمادگى براى عامل باقى است. اين 

حیات عاريه، براى تجارت و سرمايه درست کردن است، تا وقتى از 

بردارى از آثار ملكات و اخالق فاضله و  رود و بهره اين عالم مى

 جا تحصیل کرده است، بنمايد. اى که اين اعمال صالحه

  بردارى از معارف و اخالق و اعمال هرهب

                                                 
 .34انبياء:  -(1)  37
هُ  i\اقتباس از آيه شريفه: -(2)  38  .. 141انعام:  E\يَ ْوَم َحَصاِدِه ... ... َوَءاتُواْ َحقَّ
 .. 267/ 1عواىل اللئاىل:  -(3)  39
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و خالصه بهره بردارى از سه جهت در زندگى دنیوى؛ از حیث عقايد، 

  از معارف

______________________________ 
 .34انبیاء:  -(1)

انعام:  يَوْمَ حَصَادِهِ ... ... وَءَاتُواْ حَقَّهُ اقتباس از آيه شريفه: -(2)

141 .. 

 .. 267/ 1عوالى اللئالى:  -(3)

 36واليت، ص: 

و نور ايمان و علم، همچنین از ملكات و اخالق فاضله انسانى است و 

 اى که براى خدا کرده است. ديگر، نور اعمال صالحه؛ هر کار شايسته

است، لذا از اسماى قیامت که خداى تعالى در قرآن « زرع»باألخره 

 فرمايد: بیان مى

کنند، آن  کنند و درو مى است؛ روزى که خرمن مى 40«ديوم الحصا»

است که از نامهاى قیامت همین است. پس از « يوم الحصاد»روز، 

 مرگ، موقع ثمر برداشتن است.

                                                 
40  (1)-\i ... يَ ْوَم َحَصاِدِه ...\E  :141انعام .. 
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  شهوت و شكم، حرکات دوريه

جا گرم  نه اين که خیال کند در دنیا ماندنى است. نبايد جايش را اين

حرکت دوريه است؛ دست و پا  و پهن کند. خیال کند هدف از زندگى،

بزنى، خوراکى پیدا کنى و شكم را خالى کن تا دوباره آن را 

 پرکنى؟

آيا هدف از زندگى، شهوترانى است. دنبال شهوات و کامروايى 

 جنسى رفتن است؟

اش را  يا ساختمان کردن و خشت روى خشت گذاشتن است؟ زندگى

 زرق و برق بدهد؟

برند؟  است که او را به زير خاك مى اگر براى اين است، پس چطور

 شود هدف از زندگى، اين چیزها نیست. پس معلوم مى

  هدف زندگى امريكايى ثروت است

اى از جوان عزيزى از امريكا رسید که خوشوقت  چند روز قبل نامه

شدم. مايه ايمانى از اين جا به همراه برده است. نوشته است: تمام 

جا فراهم است، امّا متأسّفانه  وانى، اينوسايل مادّى و رفاهى و شه
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است؛ ملیون ملیون در بانك گذاشتن « ثروت»هدف اين ملّت هنوز 

 است؛ کامروايى و شهوترانى است.

ملّت  خداچه هشیارى به اين جوان داده است که حرکت دوريه

 امريكارافهمیده است.

______________________________ 
 .. 141انعام:  ... يَوْمَ حَصَادِهِ ... -(1)

 37واليت، ص: 

  هدف، تحصیل نور ايمان و عمل صالح است

  هدف، تحصیل نور ايمان و عمل صالح است

اى آدم! هدف از زندگى، اين امور نیست. اينها که مال حیوانات 

است بلكه هدف از زندگى تو هدايت شدن و معرفت تحصیل کردن و 

شدن است وگرنه هدفهاى مادّى که زايل شدنى  «انسان»خالصه 

شود شهوترانى و بى بند بارى  است. فانى است. هدف از خلقت نمى

 باشد.

چسبند.  پس با خر و گاو چه فرقى کرد؟ خرها هم نر و ماده به هم مى

 هدف از خلقت را بايد فهمید و دنبال اين غرض و نتیجه رفت.
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ل صالح کسب کندو آدمى نور ايمان وعم هدف آن است که

 عالم اعال ببرد. باخودبه

  انسان بر سر سه راهى

[ در ابتدا بر سر چند راه است. بايد خودش را در راه مَلَك  ]انسان

بیندازد تا پس از مرگ به ملكوت علیا برسد، نه اين که خود را در راه 

شیطان بیندازد و به ملكوت سفلى سر در بیاورد، يا در راه بهیمه و 

 انات بیندازد.حیو

براى کسى پیش از تو »فرمايد:  مى  پیغمبرش  خداى تعالى خطاب به

چون عرض کردم هدف از  41؛«جاودان ماندن را در دنیا نداديم

 جا بماند. آفرينش، نه زندگى بر روى کره خاك است که اين

  مرگ رسیدن به نتیجه زندگى است

پنداريد! غلط است،  ترسید و آن را بال مى اى کسانى که از مرگ مى

مرگ مصیبت نیست بلكه رسیدن به غايت و نتیجه زندگى است. از 

  اوّل اشتباه کردى که خیال ماندن

______________________________ 
 .. 34انبیاء:  وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ... -(1)

                                                 
41  (1)-\i  َ ْبِلَك اخْلُْلَد ...َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ّمن ق\E  :34انبياء .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  57 

 38يت، ص: وال

کردى. وقتى وارد خانه شدى به ياد بیاور که جنازه ات را از اين 

 آورند. خانه بیرون مى

  ملك ينادى کلّ يوم»
 

لدوا للموت وابنوا 

42«للخراب
 

 

آخرحیات مادّى، مرگ است تا بمیرد و واردعالم جزا گردد. مرگ، 

امرعدمى نیست بلكه جا به جا شدن است؛ رفتن به عالم جزاست تا 

آيد، هنگام کشت است. وقتى نفس قطع شد،  رود و مى نفس مى

کس  هنگام بهره بردارى است، پس مرگ وحشتى ندارد مگر براى آن

هر وقت خدا مرگ را داد، خوب  که غافل از هدف بوده است و گرنه

 است.

  شادى از مرگ و برداشت محصول

 کند: در صحیفه سجّاديّه عرض مى  امام سجّاد علیه السالم

 43...«.واجعل لنا من صالح االعمال »

                                                 
 .64/ 73حباراألنوار:  -(1)  42
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خدايا! توفیقم بده اعمال صالح انجام بدهم تا اين که مرگ را »

 «.دوست بدارم

مانند زارع که کشت فراوانى کرده منتظر خرمن کردن است. اگر 

کسى را خداوند توفیق داد براى بار سفر آخرت بستن، از مرگ شاد 

 گردد. مى

هدف از زندگى که معلوم شد که رفتن به عالم جزاست، درو کردن و 

برداشت زراعت است، حاال يا در راه سعادت، يا در راه شقاوت، يك 

ش بهشت تحصیل کند، يا خداى نكرده آتش جمع عمر براى خود

 نمايد.

  رحمت عام به برکت وجود محمّد صلى اهلل علیه و آله

را از  محمّد ، خداوند، خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله  امّا نسبت به

در اين  پیغمبر  عالم اعال به عالم خاك آورد براى چه؟ هدف از آمدن

  توسّط او ابواب علوم عالم اين بود که خداوند به

______________________________ 
 .64/ 73بحاراألنوار:  -(1)

 صحیفه سجّاديّه/ دعاى چهلم. -(2)
                                                                                                                                                                                           

 .صحيفه سّجاديّه/ دعاى چهلم -(2)  43
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 39واليت، ص: 

 پیغمبر  را براى بشر باز کند؛ حقايق و معارف را به واسطه و برکت اين

به مردم بفهماند؛ راه صراط مستقیم و راه سعادت دنیا و آخرتشان به 

 ، نشان داده شود.پیغمبر  توسّط اين

هدف از آمدنش در اين خاك، همین است تا معارف را به اين بشر 

بفهماند. آنچه بشر استعداد دانستنش را دارد، از عوالم پس از مرگ 

نین و دستوراتى که تمام شود به او فهماند، بفهماند و قوا آنچه مى

بیان صراط مستقیم است، بیان راه راستى که مستقیم به بهشت 

رساند؛ راه مستقیمى که اگر انسان بر آن راه باشد، دنیايش هم  مى

گردد، آنچه بايد به اين خلق  شود، آخرتش هم تأمین مى اصالح مى

 رسانده شود، برساند.

  آنچه الزم داشتید بیان کردم

  م داشتید بیان کردمآنچه الز

همین معنى را   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  در حجّة الوداع

ايد که پرده کعبه را گرفت و رو به جمع مسلمین و  رسانید. شنیده

 حاجیان خانه خدا کرد و فرمود:
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اى مردم! نیست چیزى که شما را به خدا و بهشت نزديك کند، مگر »

ر دادم ونیست چیزى که شما را از خدا اين که من آن را به شما دستو

دور کند و به آتش نزديك گرداند، مگر آن که من شما را از آن 

 بازداشتم و نهى نمودم.

کنم آنچه شما را به  سال است براى شما بیان مى 23اى مسلمانان! 

کند را جزئى و کلّى برايتان  خدا و به بهشت و به سعادت نزديك مى

آيد تا وقتى در گور  ه آدمى به دنیا مىبیان کردم. از وقتى ک

آنچه را هم که شما را به  44«.رود، همه چیزش را بیان نمودم مى

کشاند، سبب هالکت شما  کند، به شقاوت مى آتش جهنّم نزديك مى

فلیبلّغ  بود، شما را نهى کردم، شما هم بايد به ديگران برسانید.

اضران به غايبان ؛ بايد به نسل ديگر برسانند؛ ح الشاهد الغائب

 بگويند.

______________________________ 
ء يقرّبكم إلى اللَّه وإلى الجنّة وقد امرتكم به وما من  ما من شى -(1)

ء يبعدکم عن اللَّه ويقرّبكم إلى النار وقد نهیتكم عنه  شى

 با اندکى اختالف( .. -96/ 70)بحاراألنوار: 

 40واليت، ص: 
                                                 

 .كى اختالف( .با اند  -96/ 70ء يبعدكم عن اللَّه ويقّربكم إىل النار وقد هنيتكم عنه) حباراألنوار:  ء يقرّبكم إىل اللَّه وإىل اجلّنة وقد امرتكم به وما من شى ما من شى -(1)  44

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  61 

  خاتم صلى اهلل علیه و آلهدستورات کامل پیغمبر 

اهل   به برکت  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  هاى شكر خداى را که سنّت

 ثبت و محفوظ ماند وبه نسلهاى ديگر رسید.  بیتش

جا که صحبت رسید، اين جمله را هم بیان کنم: از ضروريّات  به اين

  نبوّت به دين اسالم از صدر اوّل تا کنون و تا قیامت اين است که دفتر

محمّد صلى اهلل علیه و آله  ختم گرديد و پس از خاتم األنبیاء

خاتم   نخواهد آمد. صريح قرآن مجید نیز هست که  پیغمبرى

  پیغمبرى به او ختم شد و پس از او ديگر  پیغمبرى است؛ 45 النبیّین

 نخواهد آمد، چرا؟

 خداپرستى در همه اديان يكى بود

 . چرا پیغمبرى به او ختم شد؟ و ديگر هم نبايد«ختمت به النبوة»

 بیايد؛ چون ديگر احتیاجى نیست.  پیغمبرى

آمدند؛ از دو جهت بايد  ، انبیاى متعدّدى مىپیغمبر  پیش از اين

  متعدّد باشند و گرنه اصل دين يكى است، از آدم تا خاتم همه

نهاى خواندند، بعداً گروه گروه و دي به خداى واحد مى  پیغمبران

                                                 
ٌد أَبَآ َأَحٍد ّمْن رَِّجاِلُكْم َولِكْن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاََتَ النَِّبّينَي » -(1)  45  .. 40احزاب: ...« َما َكاَن حمَُمَّ
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مختلف درست کردند و گرنه خداپرستى يكى بوده و يكى هست و 

 است.« تسلیم براى حق بودن»يكى خواهد بود و آن 

 فرمايد: صريحاً در قرآن مجید مى

يعنى براى حق  46؛«ابراهیم يهودى و نصرانى نبود بلكه مسلمان بود»

 تسلیم بوده.

بت پرستى را کنار گذارد و غیر پرستى؛ چه بت خارجى؛ چه بت نفس 

 و هوا را کنار

______________________________ 
مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّنْ رِّجَالِكُمْ وَلكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ » -(1)

 .. 40احزاب: ...« النَّبِیّینَ 

يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِیًّا وَلكِن کَانَ حَنِیفًا مُّسْلِمًا  مَا کَانَ إِبْرَا هِیمُ -(2)

 .. 67آل عمران:   وَمَاکَانَ مِنَ ا لْمُشْرِکِینَ

 41واليت، ص: 

 گذارد و به راستى بگويد:

                                                 
46  (2)-\i  ْسِلًما َوَماَكاَن ِمَن ا  .. 67آل عمران:  E\ ْلُمْشرِِكنيَ َما َكاَن ِإبْ َرا ِهيُم يَ ُهوِديًّا َواَلَنْصَرانِيًّا َولِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ
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دين يعنى اعتقاد به روز جزا و در همه اديان،   اشهد ان ال اله الّا اللَّه

 دين يعنى باور داشته باشید بهشت و جهنّمى هست.

  دستورات کامل و عدم تحريف

  دستورات کامل و عدم تحريف

لكن در دستورات دين، کامل و کاملتر داريم و گرنه در جمیع اديان 

اتش بلى در کیفیّت و شرايط و دستور 47نماز و روزه بوده است،

 مختلف است و دستورات اسالم اکمل از همه است.

سلف که متعدّد بودند، با اين که دين يكى، دعوت هم يكى،   پیغمبران

 دو جهت داشته است:

مرده پس از او امّتش يا علماى  هر پیغمبرى که مى جهت اوّل آن که:

کردند و کتاب او را تحريف  نا اهل ايشان دستوراتش را دگرگون مى

فرستاد تا  مى  پیغمبرى مودند، لذا پس از چندى، خداوندن مى

 خرابیهاى آن گروه را اصالح نمايد و باز آن دين را زنده کند، مثلًا

که از دنیا رفت، يهود چه تغییراتى در تورات دادند   موسى بن عمران

 و چه تحوّالتى؟ و چه اختالفاتى؟

                                                 
47  (1)-\i َلوا ِة َوالزََّكوا ِة َماُدْمُت َحيًّا  .. 31مرمي:  E\َوأَْوصِِن بِالصَّ
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رى از احكام هاى خداوند را. بسیا آمد تا احیا کند وحى  عیسى

دادند؛  شان تغییر مى تورات را علماى يهود به دستور سلطان زمان

نمودند، چون کتاب  حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل مى

 ديگرى بیايد. پیغمبر شد، لذا الزم بود آسمانى تحريف مى

 خاتمیّت محمّد صلى اهلل علیه و آله رفع نیاز بشر

در قرن   پیغمبران  ا اين است که: دستوراتتر براى تعدّد انبی جهت مهم

 قبل بود؛

______________________________ 
 .. 31مريم:  وَأَوْصنِى بِالصَّلَوا ةِ وَالزَّکَوا ةِ مَادُمْتُ حَیًّا -(1)

 42واليت، ص: 

چون اجتماع رو به تكامل است، دستورات کاملترى براى قرن بعد 

يد بیايد تا دستورات کاملترى براى ديگرى با پیغمبر الزم است، لذا

محمّد   اجتماع آينده بیاورد. خداى تعالى چنین خواست نبوّت را به

 ختم کند، اين دو جهتش را تأمین کرد:  صلى اهلل علیه و آله

تحريف قرآن غیر ممكن است، از همان اوّل قرآن را  امّا جهت اوّل:

 48اى بر آن بیفزايد به طور اعجاز نازل کرد که هیچ بشرى نتواند آيه
                                                 

48  (1)-\i  ُو حَلِفظُونَ  إِنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الّذْكَر َوِإنَّا َله \E  :9حجر .. 
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سپرد،   محمّد صلى اهلل علیه و آله  و آن را به دوازده نفر اوصیاى

 را تا ايشان حافظ قرآن و سنّت باشند.  پیغمبر اکرم  همچنین سنّت آن

  پیغمبرى  ختم شد و تا قیامت  صلى اهلل علیه و آله محمّد  نبوّت که به

نخواهد آمد؛ چون قرآن قابل تحريف نیست. چهارده قرن از صدر 

گذرد، قرآن قرن اوّل تا قرن چهاردهم همه موجود است،  اسالم مى

هاى داخلى و خارجى موجود است با خطهاى  ها و موزه در کتابخانه

 مختلف.

  معصوم قرآن و سنّت امانت به دست

بینید يك کلمه  قرآن قرن اوّل و چهاردهم را پهلوى هم بگذاريد، مى

کم و زياد ندارد، اين قرآن با آنچه در صدر اوّل بود روى پوستها و 

لوحها و در دلهاى اهل ايمان ثبت بود و جمع آورى گرديد و منتقل 

 در کاغذها گرديد.

ه از دوازده نفر آنچه فرمود  پیغمبر مكرّم  همچنین سنّتهاى اين

 محفوظ ماند. سنّت پیغمبر اوصیايش به خلق رسانیدند و

  جهانى شدن عمل به اسالم در زمان مهدى علیه السالم
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  امام زمان اى بیاورد؛ باشد و دين تازه پیغمبر  نه اين که  امام زمان

  کسى است که به

______________________________ 
 .. 9حجر:   و لَحفِظُونَ نَا الذّکْرَ وَإِنَّا لَهُإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ -(1)

 43واليت، ص: 

بسط عدل  49دارد، دارد خلق را، به تقوا وا مى عمل به قرآن وا مى

 دهد. مى

انتظار ظهور هم براى ديندار کردن مردم است؛ هر متديّنى آرزو 

بیايد، بسط   مهدى  دارد همه ديندار شوند، منتظر باش زمانى را که

 عدل بدهد.

بیايد، همین احكام و همین واجبات و همین   امام زمان  وقتى که

شود، روى کره  محرّمات است. آن روز عمل به دين، جهانگیر مى

شوند، شهوت پرستى را کنار  شوند، خداپرست مى خاك، اهل دين مى

 گذارند. مى

  مژده به زهرا علیها السالم مهدى فرزند اوست

                                                 
 .ايَن جامع الكلم على التقوى) دعاى ندبه( . -(1)  49
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داد، همین   فاطمه  به دخترش پیغمبر ى که در حال احتضار،بشارت

ديد دخترش خیلى   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مطلب بود.

شود، او را نزديك  ناراحت است از اين که به فراق پدرش مبتال مى

 خود طلبید و آهسته با او سخن گفت؛ چند جمله به او فرمود:

ء است و تو سیّدة النساء هستى و شوهرت سیّد األوصیا» اوّل آن که:

 ؛ دو آقاى جوانان بهشت هستند وسیّدا شباب اهل الجنّة  دو فرزندت

است. آقايى که زمین را پر از   حسین علیه السالم  اوالد زاده  مهدى

از اين بشارت شادگرديد،  زهرا 50«.کند، اوالد تو است عدل و داد مى

 ه داد:مخصوصاً آن وقت شاد گرديد که به او مژد

«. گردى من هستى که به من ملحق مى  اهل بیت نخستین فرد از»

(3) 

  در دنیا شادى و غم به هم آمیخته

پدر! دلم را شاد کردى، غصّه دار هستم از »گفت:  زهرا  بعد که

 مردنت، ولى دلم را

______________________________ 
 اينَ جامع الكلم على التقوى )دعاى ندبه( .. -(1)

                                                 
 .. 68/ 37حباراألنوار:  -3. 52 -53/ 28حباراألنوار:  -(2)  50
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 .. 68/ 37بحاراألنوار:  -3. 52 -53/ 28بحاراألنوار:  -(2)

 44واليت، ص: 

فرمود:   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله «.از اين بشارت، شاد کردى

دنیا همین است، خوشى و ناخوشى آن در هم است، غم و سرورش »

توأم است تا به عالم اعلى برسى که روز مطلق است، راحتى که ديگر 

ناراحتى ندارد، بشارتى که ديگر خبر بدى همراه، يا به دنبال 

مرگ ما   محمّد صلى اهلل علیه و آله  حقّ حبیبت خدايا! به 51«.ندارد

 ماقراربده. ت وسعادت وراحتىرا اوّل بشار

  تعیین وصى، بزرگترين برنامه

وظايف نبوّت را   خدا صلى اهلل علیه و آله رسول  بیست و سه سال

، بسط معارف و بیان وظايف بود. محمّد  انجام داد. غرض از حیات

آنچه باقى مانده بود تعیین وصى بود. امر خدا بود که بايد اين 

لذا  52اى، ى و گرنه رسالت خدا را نرساندهوظیفه مهم را انجام ده

مردم معرّفى فرمود  را به  غديرخم، على علیه السالم ايد در شنیده

 «.مسلمانان! مرگ من نزديك است»وخبرداد: 

                                                 
 .. 503/ 22حباراألنوار:  -(1)  51
52  (2)-\i ... يأَي َُّها الرَُّسوُل بَ ّلْغ َمآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّّبَك َوِإْن َلَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه\E  :67مائده .. 
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 53«تو مردنى هستى»يك سال پیش از وفاتش جبرئیل به او خبر داد: 

فهمید که سال آخر عمرش هست، لذا « سوره نصر»و پس از نزول 

کرد؛ چون دستور خداوند  الش دگرگون شد، مرتّباً استغفار مىح

 تر براى عالم اعال گردد. تا آماده 54بود

 زيارت بقیع و تسبیح و استغفار بسیار

با اين که تب شديدى   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در مرض موت،

 مرا بلند کنید»داشت، گفت: 

______________________________ 
 .. 503/ 22حاراألنوار: ب -(1)

يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  -(2)

 .. 67مائده:  رِسَالَتَهُ ...

 .. 30زمر:   إِنَّكَ مَیّتٌ وَإِنَّهُم مَّیّتُونَ -(3)

 .. 3نصر:  و کَانَ تَوَّابًا هُ إِنَّهُفَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْ -(4)

 45واليت، ص: 

                                                 
53  (3)-\i  َّيُتونَ إِنََّك َمّيٌت و  .. 30زمر:  E\ ِإن َُّهم مَّ
54  (4)-\i  ُو َكاَن تَ وَّابًا َفَسّبْح حِبَْمِد َرّبَك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّه\E  :3نصر .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  70 

ايستاد در برابر قبر مؤمنین و به آنها سالم کرد و انس «. به بقیع ببريد

رسول خدا صلى اهلل   بالجمله 55گرفت. براى ارواح آنان دعا کرد.

تسبیح و استغفارى که مناسب مقام خودش هست، مرتّباً   علیه و آله

مشغول بود و در پاسخ بعضى از صحابه که پرسید: انقالبى در شما 

ظاهراً «. خواهم بمیرم مرگ من نزديك است؛ مى»بینم، فرمود:  مى

از يك »طول کشید که در بحاراألنوار دارد که:  پیغمبر  يك ماه مرض

 «.ى شدبستر پیغمبر ماه قبل از مرگ،

 فرمايد پیغمبر سفارش به تقوا مى

 فرمايد پیغمبر سفارش به تقوا مى

به آنها نگريست، نخست  پیغمبر اصحاب براى عیادتش آمدند.

آن وقت آنها  حفظكم اللَّه، نصرکم اللَّه ... مقدارى به آنها دعا کرد:

 را نصیحت کرد:

 «.اوصیكم بتقوى اللَّه»

 «.کنم تقوا بورزيد به شما سفارش مى»

 «.وان ال تعلوا على اللَّه فى عباده وبالده»

                                                 
 .. 466/ 22حباراألنوار:  -(1)  55
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اى کسانى که مسلمان شديد! هوا پرستى نكنید، علوّ بر خدا پیدا »

 «.نكنید

آن است که آدمى میل خودش را مقدّم بدارد، میل « علوّ بر خدا»

 خودش را باالتر از فرمان خدا قرار دهد.

 سازد اهلل علیه و آله عدل خدا را ظاهر مى پیغمبر صلى

آخر عمرش عالوه بر بیاناتى که در قرآن کرد، راجع به عدل خدا 

در روز قیامت و حساب در روز جزا که مسلمان کسى است که از روز 

  حساب بترسد، عملى روى منبر انجام داد که تا قیامت، امّت اين

 ست نباشند.شان س ياد کنند و بترسند، در دين پیغمبر

______________________________ 
 .. 466/ 22بحاراألنوار:  -(1)

 46واليت، ص: 

در «. مرا به مسجد ببريد»فرمود:   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

 رسول خدا  اين روايت دارد که على علیه السالم و ابن عبّاس زير بغل

در اثر   و آله رسول خدا صلى اهلل علیه  را گرفته بودند، پاهاى

شد از بس تب شديد بود، با همان  بیمارى، بر روى زمین کشیده مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  72 

]به منبر[ رفت، نخست از همه خداحافظى  پیغمبر حال نماز خواند و

دانید من با شما چه  مى»کرد. ديگر منبر آخر است. به آنها خبر داد: 

فرمايد، آن وقت فرمود:  چه مى پیغمبر همه منتظرند ببینند«. کردم؟

خداى من به عزّت و جالل خودش سوگند ياد کرده که از ظلم »

يعنى: هرکس به ديگرى ستم کرده است، خدا از ظلم او  56«.نگذرد

خواهى باش؛ حاجى و کرباليى، سیّد و  نخواهد گذشت؛ هرکس مى

رسند. مقدّسم و مسأله دان شیعه هستم،  شیخ ندارد، به حسابت مى

 حرفها در کار نیست. اين

  شود حساب آخرت مهم است معلوم مى

 57«.من کان علىّ مظلمة فلیقم» آن وقت خودش فرمود:

 «.اگر کسى از من به او ستمى رسیده است، پس برخیزد»

طاقت حساب آخرت را ندارد. تا مطلب   محمّد صلى اهلل علیه و آله

کند.  عمل نمى  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله طور مهم نباشد اين

محقّقین  طورکه همان -داند کسى که بايك مظلمه بمیرد مى

شده  پايش سنگ بسته اى که به عین مثل مرغ پرنده به -اند فرموده

                                                 
 .( .508/ 22اّن رىّب عّز وجّل حكم واقسم بعزّته ان ال جيوزه ظلم ظاَل) حباراألنوار:  -(1)  56
 .( .508/ 22رجل منكم كانت له قبل حمّمد مظلمة إاّلقام فليقتّص منه) حباراألنوار:  اىّ  -(2)  57
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تواند پروازکند، اوج بگیرد،  است، هرچندبالش سالم است، امّا نمى

 تواند عروج به عالم اعال کند. اش باشد، نمى که مظلمه برعهده کسى

 کند دادخواهى مى سواده

قسم داد،  پیغمبر  شود يا نه، تا اين که منتظر است ببیند کسى بلند مى

  آن وقت يك

______________________________ 
انّ ربّى عزّ وجلّ حكم واقسم بعزّته ان ال يجوزه ظلم ظالم  -(1)

 ( ..508/ 22)بحاراألنوار: 

إلّاقام فلیقتصّ منه  اىّ رجل منكم کانت له قبل محمّد مظلمة -(2)

 ( ..508/ 22)بحاراألنوار: 

 47واليت، ص: 

حاال  اللَّه! يا رسول» برخاست عرض کرد:  سوادة بن قیس  نفر به نام

گشتید،  که قسم داديد پس من بگويم در وقتى که از طائف بر مى

سوار بر ناقه غضبا بوديد، قضیب منشور در دستتان بود، هنگامى که 

قه بزنید، من در کنار شما بودم و به شكم من خورد، خواستید به نا

 «.ندانم عمداً زديد يا غیر عمد؟
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برم به خدا که من  پناه مى»فرمود:   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

صدمه زدن به ديگرى  58«.عمداً زده باشم! ولى حاضرم قصاص شوم

 ضمان دارد

 صدمه زدن به ديگرى ضمان دارد

اى زديد، بايد  دانید اشتباهاً اگر به کسى صدمه البتّه مسأله را مى

 اش برآيید. تالفى نمايد، ضمان دارد، بايد از عهده

برو و قضیب منشور را بیاور تا   فاطمه  اى سلمان! درب خانه»فرمود: 

 «.همین جا قصاص شوم

کیست که بیايد محكمه عدل خدا را پیش از »گفت:  سلمان در راه مى

 «.قیامت ببیند؟

عرض کردم: عنوان در محكمه عدل الهى مطرح نیست؛ من فالنم يا 

 کنید. واى از ظهور عدل! بهمانم، خیاالتى است که پیش خود مى

پدرت قضیب منشور را »آمد و عرض کرد:   فاطمه  درب خانه

 «.خواهد مى

 «.خواهد؟ براى چه مى»رمود: ف

                                                 
 .. 508/ 22حباراألنوار:  -(1)  58
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 «.براى قضیّه مزبور»عرض کرد: 

 «.پدرم تب دار است» فاطمه فرمود:

  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به هر حال، چوب مزبور را آورد.

 «.اى کسى که مدّعى بودى! نزديك بیا»صدا زد: 

______________________________ 
 .. 508/ 22بحاراألنوار:  -(1)

 48واليت، ص: 

 بوسد سواده سینه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله را مى

آن روز که چوب شما به شكم من خورد،  اللَّه! يا رسول»عرض کرد: 

 «.برهنه بودم

پیغمبر صلى اهلل  پیراهن را کنار زد، امّا سواده ايستاده است. پیغمبر

 کنى؟ چه مى»فرمود:   علیه و آله

 «.زنى؟ ا مىکنى، ي آيا مرا عفو مى

 اين است. نمونه قیامت است.« عدل»شنويد مسلمانها! معنى  مى
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شود. ندانم بر سر ما  فردا از چوبى که ديگرى سهواً بخورد حساب مى

 آيد؟ چه مى

 آدم بدبخت در عمرش چقدر مظلمه برگردنش هست.

 دهد. اين طور حقايقش را نشان مى  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله

دستم خشك باد اگر چنین جسارتى کنم!  اللَّه! يا رسول»عرض کرد: 

 «.دهید لبم را به سینه مبارك شما بگذارم؟ آيا اذن مى

، سینه آن حضرت را بوسید و عرض کرد: «مانعى ندارد»فرمود: 

 «.عفو کردم»

خدايا! تو هم از او »دعايش کرد:   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

 59«.عفو نما

  به مرده به جاى مظلمه عِرْضى دعا

؛ يعنى اگر غیبت کسى را کرده است و طرف «مظلمه عرضى»در 

مرده است، بايد برايش دعا نمايد، امید است جبران آن مظلمه 

عِرْضى را بكند، البتّه مظلمه مالى؛ يعنى بدهى که به ديگرى دارد، 

 اش پرداختن است. چاره

                                                 
 .. 414/ 2وسائل الشيعه:  -2. 509/ 22حباراألنوار:  -(1)  59
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 مروى است:  و ائمّه هدى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

هرکس آثار مرگ را در خودش ديد، درب خانه را باز گذارد براى »

( و هرکس 2« )عیادت و مستحبّ است مسلمانان براى عیادت بروند

  هم به عیادتش آمد، دست به

______________________________ 
 .. 414/ 2وسائل الشیعه:  -2. 509/ 22بحاراألنوار:  -(1)

 49يت، ص: وال

 دامنش بشود که اگر حقّى بر او دارد، حاللش کند.

متأسّفانه با مرگهاى ناگهانى که رواج يافته نوبت به اين آداب 

 رسد، ولى بايد در هر حالى احتیاط کرد. نمى

 از  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  نسبت به همان مرض

نقل شده در مدّت بسترى شدنش کلماتى   امیرالمؤمنین علیه السالم

فرموده و خبرهايى داده است که اگر مجالى شد، بعضى از کلمات 

 کنیم. مبارکش را نقل مى

 طلبد در ساعت آخر عمر، على را مى

 طلبد در ساعت آخر عمر، على را مى
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کس را  ؛ آنايْنَ حَبیبى؟»از جمله پیشامدها در روز آخرش فرمود: 

 «.م کجاست؟دار که دوست مى

على   مطلب، آشكار بود و از قول عايشه نقل شده است که مقصودش

است و ساعت آخر   على علیه السالم  است، محبوبش  علیه السالم

زند. خدايا! ما هم آرزوى  را صدا مى  على علیه السالم عمرش نیز

 ديدار حبیب مان را داريم.

در آن نفس که بمیرم در 

   آرزوى تو باشم

بدان امید دهم جان که 

  کوى تو باشم 60 مست

 

*** 

  اى که گفتى فمن بمت يرنى
 

  جان فداى کالم دلجويت

  کاش روز هزار مرتبه من
 

  مردمى تا بديدمى رويت

 

 هزار باب علم را به روى على گشود

                                                 
 .در ديوان سعدى چنني است: ... خاك كوى تو باشم -(1)  60
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 [ دادند، به سرعت خودش را رسانید ]به  على علیه السالم  خبر به

 و در رسول خدا صلى اهلل علیه و آله.

______________________________ 
 در ديوان سعدى چنین است: ... خاك کوى تو باشم. -(1)

 50واليت، ص: 

نزديك بیا، نزديك »فرمود:  پیغمبر  روايات متواتره از سنّى و شیعه

کشید و مقدارى گذشت   على اى که بر رويش بود، بر سر و پارچه« بیا

هزار باب علم »نقل شده که فرمود:   على علیه السالم و سپس از خود

 «.بر من گشود که از هر بابى، هزار باب علم گشوده شد

  حسن و حسین بر روى سینه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله

رسیدند. طبق عادت سابق و   حسن و حسین  ن حال بود کهدر آ

على ابن  افتادند. پیغمبر  اى که داشتند، مستقیم بر سینه عالقه

بردارد؛ چون ساعت  پیغمبر  خواست آنها را از روى سینه  طالب ابى

 تر باشد، بهتر است. مرگ اگر چیزى روى بدن نباشد ومحتضر راحت
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دعهما اشمّهما واتزوّد » فرمود:  لهرسول خدا صلى اهلل علیه و آ

 61«.منهما

 «.آنها را رها کن تا ببويم و از آنها توشه بردارم»

  محمّد صلى اهلل علیه و آله است.  حسین علیه السالم بهشت از نور

حسین علیه   شنود که بوى بهشت است. خدايا! بوى را مى  حسین  بوى

از مصیبت فرزندانش خبر  را نیز به مشام ما برسان. آن وقت  السالم

 62«.اما انّهما سیظلمان ويقتالن بعدى» شان گريه کرد؛ داد و براى

 «.کشند شود و آنان را مى به ايشان به زودى ستم مى»

______________________________ 
 .. 521/ 22بحاراألنوار:  -(1)

/ 22اما إنّهما سیظلمان بعدى ويقتالن ظلما )بحاراألنوار:  -(2)

510.. ) 

 51واليت، ص: 

 

                                                 
 .. 521/ 22حباراألنوار:  -(1)  61
 .( .510/ 22اما إهّنما سيظلمان بعدى ويقتالن ظلما) حباراألنوار:  -(2)  62
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 63 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ* مِنَ 

 64. الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

  خالق يكى، پس معبود هم يكى است

خاتم انبیا محمّد مصطفى صلى اهلل   شرع مقدّس اسالم که به دست

  است؛ همان توحید  اش بنیانگذارى گرديد، شالوده  علیه و آله

 از دين توحید خواندند. مردم را به آن مى انبیا  که همه  توحیدى

چه   یغمبرانپ  جمع  عیسى و  موسى و  ابراهیم و آدم ابوالبشر

اولواالعزم و چه ديگران، همه در اين جهت يكى بودند؛ مردم را به 

کردند؛ به خلق  خداى عالم که واحد احد است، راهنمايى مى

 فهماندند که خالق همه يكى است، پس معبود هم يكى بايد باشد.

دا پرستش نكنید جز خدا را؛ اطاعت نكنید جز خ» 65؛ لَاتَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ

آن کسى که خالق و رازق شما و جمیع شؤون شما از اوست، او « را

 حقّ حكومت بر شما دارد.

                                                 
 .[ وفات امام صادق عليه السالم . ] شب شّوال 25[ شب  ] زمان سخنراىن-(1)  63
 .31 -32روم:  -(2)  64
 .. 26هود:  -(3)  65
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حاکم مطلق بر بنى آدم، خداست وال غیر و همه افراد در اين جهت 

 که حقّ اطاعت بر ديگرى ندارند، يكسان هستند.

______________________________ 
[ وفات امام صادق علیه  شوّال ]شب 25[ شب  ]زمان سخنرانى -(1)

 السالم ..

 .31 -32روم:  -(2)

 .. 26هود:  -(3)

 52واليت، ص: 

  از روش ابراهیم پیروى کن

  در اين جهت؛ يعنى  پیغمبران  دين الهى يكى است، فرقى میان

، نه دينى که اينك يهود و يا نصارا دارند. اينها پیش 66 نیست توحید

  ابراهیم و  عیسى و  موسى  هايى بستند، امّا دين خالص خود پیرايه

بر پرستش خداى يگانه بوده وخداوند به   پیغمبران  دعوت جمیع

 فرمايد: خطاب مى  خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله  حبیبش

                                                 
66  (1)-\i  ِى ... ... اَلنُ َفّرُق بَ نْيَ َأَحٍد ّمن رُُّسِله\E  :285بقره .. 
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 67«.پیروى کن  ابراهیم  که از روشو سپس به تو وحى کرديم »

 هیچ پیغمبرى به غیر خدا نخواند

  پیغمبرى  بوده، هیچ «ال اله الّا اللَّه وحده ال شريك له»  دعوت همه

 دعوت نكرد خلق را که غیر خدا بپرستید.

رسول خدا  سرپشت  انبیا  )ارواح  پیغمبران  در لیلة المعراج جمیع

 ايستاده و جبرئیل اذان و اقامه گفت و همه با  صلى اهلل علیه و آله

پیغمبر صلى اهلل  نماز خواندند، آنگاه بر  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله

شان اذن  بپرس ما به کدام  پیغمبران  وحى شد: از اين  علیه و آله

 پرستش منحصر به خداست. 68داديم که غیر خدا را بپرستند؟

  هواپرستى برخالف توحید است

  بنده ومخلوق خداست، نه پسرخدا ودر عرض خدا. اطاعت  عیسى

هم که واجب است، از جهت اين است که حكم خدا را بیان   پیغمبران

  که هواى نفس داشته کنند، نه اين مى

______________________________ 
 .. 285بقره:  ى ... ... لَانُفَرّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مّن رُّسُلِهِ -(1)

                                                 
67  (2)-\i ... ُُثَّ َأْوَحْيَنآ ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَا ِهيَم َحِنيًفا\E  :123َنل .. 
68  (3)-\i « ََوَسْل َمْن أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رُُّسِلَنآ َأَجَعْلَنا ِمن ُدوِن الرَّمْحِن ءَاِِلًَة يُ ْعَبُدون»\E  :45زخرف .. 
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 .. 123نحل:  ثُمَّ أَوْحَیْنَآ إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَا هِیمَ حَنِیفًا ... -(2)

وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمنِ » -(3)

 .. 45زخرف:  «ةً يُعْبَدُونَءَالِهَ

 53واليت، ص: 

باشند و پیش خود دستورى بدهند و گرنه عقلًا اطاعت هیچ مخلوقى 

واجب نیست. بلكه خود آدمى اگر به هواى خودش بچرخد؛ يعنى از 

اطاعت »؛ يعنى توحید میل خودش اطاعت کند، اين هم غلط است.

 کنار بگذار: میلت را کناربگذار ومیل ديگرى رانیز«. امرخدا

آيا ديدى آن کس را که هواى نفس خود را خدا قرار داده »

تو بايد تنها از خدا اطاعت کنى، هواى خودت، يا هواى  69«.است؟

 است. توحید  ديگرى را اگر اطاعت کردى، بر خالف

  پیروى هواى ديگرى نیز شرك در اطاعت است

  پیروى هواى ديگرى نیز شرك در اطاعت است

حضرت خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه  األنوار، روايتى ازدربحار

 فرمايد: نقل کرده که مى  و آله

                                                 
69  (1)-\i  ِو ... هُ  -ِلَُه َهَولأَفَ َرَءْيَت َمِن اَّتَََّذ إ\E  :23جاثيه .. 
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هر مردى که از همسرش اطاعت کرد، خدا او را به رو در آتش »

شود؟ فرمود: از او  افكند. عرض کردند: اين مطلب چگونه مى مى

هم  گیرد که در مجالس مختلف شرکت کند با لباس نازك، او اذن مى

زن لباس نازك، بپوشد و آرايش  70«.کند هواى زنش را! اطاعت مى

کرده اين طرف و آن طرف برود، وقتى شوهرش هوايش راپذيرفت، 

درآيه شريفه  است، البتّه شرك دراطاعت است که مشرك شده

 فرمايد: مى

و بیشتر از ايشان )مؤمنین( ايمان نیاوردند، مگر اين که »

  امام صادق علیه السالم مشرکند. بیشتر مؤمنین 71«.مشرکند

 فرمايد: مى

مراد، شرك در اطاعت است؛ هرکس فرمان هواى خود، يا ديگرى »

 72«.ببرد، در حال شرك است

______________________________ 
 .. 23جاثیه:  و ... هُ -أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَل -(1)

                                                 
 .( .53/ 77من أطاع زوجته اكّبه اللَّه على وجهه ىف النار) حباراألنوار:  -(2)  70
71  (3)-\i  َْشرُِكون  .. 106يوسف:  E\ َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَُرُهم بِاللَِّه ِإالَّ َوُهم مُّ
 .. 386/ 1تفسري قمى:  -(4)  72
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من أطاع زوجته اکبّه اللَّه على وجهه فى النار )بحاراألنوار:  -(2)

77 /53.. ) 

 .. 106يوسف:   وَمَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِکُونَ -(3)

 .. 386/ 1تفسیر قمى:  -(4)

 54واليت، ص: 

 سخن گفته است.« شرك در عبادت و اطاعت»قرآن چقدر در 

 تنها فرمان خدا را ببرد و بس. 73کسى است که موّحد باشد، مسلمان

امر خدا را الزم االجرا بداند و بس. تمام هواها را بايد کنار بگذارد 

 تا موحّد شود.

  هرج و مرج از شرك در اطاعت

است. اگر بشر راه و  توحید  هم به« نظم دنیا»نكته ديگر آن که 

بگذارد، زندگى دنیايش نیز مرتّب و منظّم  توحید روشش را بر

 شود. مى

                                                 
73  (1)-\i  ُواْ ِإالَّ لَِيْعُبُدواْ اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الّديَن ...َوَمآ أُِمر\E  :5بّينه .. 
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بگذارد، فقط ببیند امر خدا چیست؟  توحید هر فردى اگر بنا را بر

 رضاى خدا در چیست؟

شده؛ يعنى بنا گذاشته فقط فرمان خدا را اجرا  توحید  کسى که اهل

کند. اين جدالها و نزاعها از  کند، فساد نمى کند؛ ديگر گناه نمى

چرخند و آن را  اطاعت است. همه دارند به هواى خود مىشرك در 

خواهد میل خودش  دانند، نه امر خدا را. هر کس مى الزم االجرا مى

 را اطاعت کند، در حالى که بايد همه مطیع يكى باشند.

  مَثَل موحّد و مشرك در قرآن

 زند که: را در قرآن چنین مى« مشرك»و « موحّد»مَثَل 

موحّد، يك موال بیشتر ندارد لكن مشرك، موالهاى متعدّد دارد، »

تمام فسادها به شرك بر  74«.هواهاى مختلفى را بايد اطاعت کند

 توحید  شان را بر شالوده گردد. اگر مسلمانان زندگى مى

______________________________ 
 .. 5بیّنه:  صِینَ لَهُ الدّينَ ...وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِیَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِ -(1)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیهِ شُرَکَآءُ مُتَشكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لّرَجُلٍ  -(2)

 .. 29زمر:  هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ...
                                                 

74  (2)-\i ... َضَرَب اللَُّه َمَثاًل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكآءُ ُمَتشِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما ّلَرُجٍل َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثاًل\E  :29زمر .. 
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 55واليت، ص: 

 گردد. گذاشتند، ديگر گناه و فسادى پیدا نمى مى

مكرّر روز و شب در سفر و حضر،  پیغمبر  سال اين 23در مدت 

خواند و تنفّر  توحید  مسلمانان را که به ظاهر تسلیم او شده بودند، به

اى مسلمان! نكند به هواى  75از هوا پرستى را به آنها يادآور شد.

 نفس بچرخى بلكه اطاعت خدا بكن.

  تعیین اوامر و نواهى به دست ائمّه علیهم السالم

ر جمیع شؤون زندگى آدمى بیان فرمود به امّا امر خدا چیست؟ د

اى نباشد. آنچه به طور کلّى در قرآن  قسمى که جاى هیچ شبهه

مجید و در شرح قرآن بیان فرموده و تعیین اوامر و نواهى خداوند 

وصیّش واگذار کرد، کسانى که هوا ندارند؛ يعنى از  دوازده نفر  را به

ستند، از همان چشمه روى میل خودشان نیست، ايشان بشر عادى نی

على و يازده  کرد، اخذ مى  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  فیضى که

 نه از خودشان و رأى و نظر شخصى. 76گرفتند، نیز مى  فرزندانش

                                                 
75  (1)-\i « و  ِإِلَُه َهَولهُ أَفَ َرَءْيَت َمِن اَّتَََّذ»...\E  :23جاثيه .. 
76  (2)-\i َءاتَ ْينُه َرمْحًَة ّمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما ...\E   :65كهف .. 
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کسانى هستند که مانند جدّشان از روى هوا سخن  دوازده نفر  اين

 کنند از خداست. گفتند، اگر حكمى را بیان مى نمى

اين معنى را اهمّیّت داد که کسانى را پس از خودش  رسول خدا

 آيد. معیّن کند که هواپرست نباشند و گرنه اوضاع فرعونى پیش مى

کسى بايدباشد که روى میل شخصى کار نكند؛ کسى  پیغمبر  سرجاى

 باشد که با عالم اعلى اتّصال داشته باشد، معرّفى هم کرده در

 تا  على علیه السالم اد و پس ازرا بلند و نشان مردم د  غديرخم على

را به مردم رسانید و اسماى هرکدام و   مهدى علیه السالم

 خصوصیّاتشان را ذکر کرد.

______________________________ 
 .. 23جاثیه:  ...«و  أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَلهُ» -(1)

 .. 65کهف:  لَّمْنهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا... ءَاتَیْنهُ رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا وَعَ -(2)

 56واليت، ص: 

 حضرت صادق علیه السالم پرچمدار توحید
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به مناسبت امشب عرض کنم وقتى وصىّ ششمین خود را معیّن کرد، 

گذاشت و علّتش را چنین  «صادق» نامید و لقبش را «جعفر» اسمش را

 فرمود:

دّعى دروغى امامت هايش همنام اوست و م چون از فرزندزاده»

 «.است

را رها  توحید  تمام خصوصیّاتشان را معرّفى کرد که مردم رشته

 نكنند، اطاعت نكنند جز فرمان خدا را نه فرمان غیر خدا که از

 برکنار شوند. توحید

 نه من.« خدا چنین فرموده»بنشیند که بگويد:  پیغمبر  کسى بايد جاى

 خلفاى جور در مقابل توحید

را رها کردند و تبعیّت از  توحید  چگونه مسلمانان رشته پیغمبر پس از

بنى امیّه و بنى عبّاس کردند؟ مطاعى از خودشان و مثل خودشان را 

بر سرکار آوردند. آيا اطاعت چنین اشخاصى صحیح است؟ معاويه و 

گويند نه از خدا.  يزيد و خلفاى اموى و عبّاسى از خودشان سخن مى

در « هوا»ل فرمان خدا را بايد اطاعت کرد و الغیر. وقتى در صدر اوّ

يابد. هوا پرستى و حزب گرايى  کارآمد، بعدها نیز اين راه ادامه مى
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آيد و خالف نهى صريح قرآن  و در نتیجه تفرقه و پراکندگى پیش مى

بلكه امر قرآن به اعتصام به ريسمان الهى و يك  77 مجید است

 78پارچگى اجتماع میهن است.

  معاويه، فرعون به ظاهر مسلمان

هرکس غیر خدا را اطاعت کرد،  79ز خدا حقّ حكم ندارد.کسى غیر ا

 به شرك در

______________________________ 
 .. 105آل عمران:  وَلَا تَكُونُواْ کَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ ... -(1)

 .. 103آل عمران:  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَاتَفَرَّقُواْ ... -(2)

 .. 40يوسف:  ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ... -(3)

 57واليت، ص: 

 اطاعت مبتال شده است.

معاويه با فرعون چه تفاوتى دارد؟ فرقش اين بوده که فرعون صريحاً 

کرد و کفر صريح داشت، امّا معاويه خود را الزم  دعوى خدايى مى

                                                 
77  (1)-\i ... َْواَل َتُكونُواْ َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقواْ َواْخَتَلُفوا\E  :105آل عمران .. 
78  (2)-\i  ِيًعا َواَلتَ َفرَُّقواْ ... َواْعَتِصُمواْ حِبَْبل  .. 103آل عمران:  E\اللَِّه مجَِ
79  (3)-\i ... ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه ...\E  :40يوسف .. 
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هرچه گفتم، اطاعت کنید،  دانست، بايد فرمان مرا ببريد؛ االطاعه مى

 اين هم يك نوع دعوى خدايى است.

 هنگامى که در کوفه وارد شد، روى منبر گفت:

ام بر شما حكومت  من نیامدم شما را نماز خوان کنم! بلكه آمده»

ها را که پس از معاويه روى کار  دستگاه تفرعن اموى 80«.کنم!!

 آمدند، مالحظه کنید.

 شوند نگذاشتند مسلمانان آگاه

 نگذاشتند مسلمانان آگاه شوند

نوعى شرك  رابكند، به نفس ديگرى گفتیم: هرکس اطاعت هواى

است. يزيد درظرف سه سال خالفت، چه فرمانهايى که داد  مبتالشده

 و مسلمانهاى اسمى نه واقعى، چه کردند.

 فرمايد: رسیده که مى  امام صادق علیه السالم روايتى از

گذاشتند از شرك و منكر کسى دم زند. قضات و روات  بنى امیّه نمى»

را نهى کرده بودند که شرك را به مردم نرسانند، مبادا صدمه به 

 «.دستگاه خالفت بخورد

                                                 
 .. 40يوسف:  -2. 150/ 59تاريخ مدينة دمشق:  -(1)  80
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 ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ... ت کجا رفته است؟ توحید اگر تو مسلمانى،

 زيد.( ببین فرمان خدا چیست، نه هواى نفس ي2)

پس از يزيد هم چگونه خلفاى اموى برگردن مسلمانها سوار شدند، با 

 کردند. فهمیدند لكن خلفا را اطاعت مى اين که بسیارى هم مى

  افشاى شرك توسّط امام صادق علیه السالم

______________________________ 
 .. 40يوسف:  -2. 150/ 59تاريخ مدينة دمشق:  -(1)

 58واليت، ص: 

  جعفر بن محمّد الصادق علیه السالم  اين نوع شرك را کشّاف حقايق

آشكار فرمود. در دوران اخیر از عمرش که مصادف با انقراض بنى 

امیّه و طلوع بنى عبّاس بود و چند سالى که بین اين دو دسته 

آسايش داشت و بعد هم باألخره مبارزه را ادامه   امام درگیرى بود،

 د:فرمو داد، صريح مى

 «.اين دستگاه شرك است»

 فرمود: ها مى نسبت به قاضى
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شیعه حق ندارد نزد آنها به مرافعه و محاکمه برود، مثل اين است »

 «.اين شرك به خداست 81که به طاغوت مراجعه کرده است،

  هواپرستى بدترين نوع بت پرستى

اگر اطاعت هواى خودت را يا ديگرى کرد، شرك است. به هر حال، 

 دستگاه تفرعن و شرك و در حقیقت از بت پرستى بدتر به راه افتاد.

 در روايت اين طور رسیده:

درهند  82«.بدترين بت بر روى زمین، هواى نفس است»

پرستها هستند! از آفتاب پرست! وستاره پرست! تاگاوپرست  هنوزبت

 هستند!

هواى نفس  ازهمه اين بتها بدترهواى نفس است؛ چه»فرمايد:  مى

 «.خودت يا ديگرى

امام صادق  گذاشتند مردم اين معنى را بفهمند، امّا خلفاى اموى نمى

که از اطراف  -به اندازه توانى که داشت، به شاگردانش  علیه السالم

 کرد. اين معنى را گوشزد مى -آمدند مى

                                                 
81  (1)-\i ... َأََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن\E  :243بقره. 

  .. 60نساء:  ... يَ َتَحاَكُموْا ِإىَل الطُغوِت َوَقْد أُِمُروْا َأْن َيْكُفُروْا ...
 .ابغض معبود عبد ىف االرض اِلوى . -(2)  82
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چهار هزار  کردند، به حضرت کسب دانش مى آنکه از  مجموع کسانى

 اند. نفر رسیده

تفرعن منصور دوانیقى که بدتر از فرعون بوده؛ فرعون نسبت به بنى 

  اسرائیل

______________________________ 
 .243بقره:  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ... -(1)

 .. 60نساء:  أَنْ يَكْفُرُواْ ... ... يَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ

 ابغض معبود عبد فى االرض الهوى .. -(2)

 59واليت، ص: 

اجحاف داشت، امّا جنايات منصور بیشتر بوده خودش را خلیفة اللَّه 

دانست، چه مظلومهايى را در گوشه زندان انداخته بوده چه بر  مى

 د؟و از بستگان خودش آور سادات حسنى اوالد پیغمبر سر

  جنايات منصور نسبت به سادات حسنى

  جنايات منصور نسبت به سادات حسنى
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را در مدينه گرفت و دستور داد او  پیغمبر  نواده  عبداللَّه بن حسن

برهنه مكشوف العوره کردند! و به  -که پیرمرد محترمى بود -را

قدرى زدند که از بدن شريف اين سیّد بزرگوار خون جارى شد. 

هاى مدينه کت و بغل  ر داد او و همراهانش را در کوچهسپس دستو

بسته بگردانند! آنگاه آنها را به کوفه ببرند و در زندان مهیبى که 

شب و روزش يكى بوده به قسمى که براى اوقات نماز در زحمت 

بودند، زندانى کرد. از مأمورينى که در اطراف بودند نیز صدايى 

 داند. ن نمىآمد، براى اذيّت آنها خبرشا نمى

، اورادى داشته که بین نمازها  سیّد على  يكى از سادات زندانى به نام

فهمید موقع مغرب  شد، مى خواند، وقتى وردش تمام مى ذکر مى

  است، يا عشا يا صبح و غیره، چند نفر ديگر نیز از روى نماز خواندن

 دادند. ، وقت را تشخیص مى سیّد على

جا ناچاربودند مدفوع داشته  همان وضع زندان طورى بودکه در

اش را بیرون  باشند و دستور داده بود اگر يكى از آنها مُرد، جنازه

 [ بمیرند! نیاورند تا از تعفّن او ما بقى ]هم

آخرين دستورش اين بود که: طاق زندان را بر روى ايشان خراب 

 کنند.
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 گويد امام به خلفاى جور تملّق نمى

  امام صادق علیه السالم  خوانیم که و تواريخ مى ها در بعضى از نوشته

در برابر   حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم در برابر منصور، يا

 اند! بايد کرده« امیرالمؤمنین»هارون به آنها خطاب 

 60واليت، ص: 

متوجّه باشیم که طبق تحقیق بعضى از محقّقین، اين مطلب دروغ 

در   امام علیه السالم  باشد و گرنه است و از شخصى راوى و ناقل مى

ترين شرايط تقیّه نیز چنین خطابى به منصور، يا هارون، يا  سخت

ها و راويان در مقام نقل،  ديگر خلفاى جور نفرموده است. نويسنده

 اند. نمودهاين کلمه را ذکر 

دانستند که چنین خطابى به  تر از اين مى ، اين اشقیا را پست امام

 آنان بفرمايد.

خلفا نداشت بخوانم. منصور  اعتنايى به  امام  روايتى در اين زمینه که

که مردم را به هوا پرستى خواند؛ يعنى واداشت که او را  دوانیقى

 اطاعت کنند و به نوعى شرك مبتال شوند.
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مدتّها گرفتار مروانیها بود، سپس گرفتار بنى   م صادق علیه السالماما

 عبّاس بود.

  منصور دوانیقى آماده آدمكشى

 علّامه مجلسى از ابن بابويه، از ربیع نقل کرده است که:

روزى منصور در قصر حمرا نشست. قصر حمرا؛ يعنى سرخ، محلّى »

نشسته  جامى خواست آدمكشى کند، درآن بوده است که وقتى مى

خواستند  کردند، مظلومى را که مى مى هم آماده وشمشیرى سفره

 کشتند. آورند جلو خودش مى بكشند مى

که به ربیع خادم را طلبید و گفت: تو محرم اسرارم هستى، چیزى را 

ام که به  اى کرده گويم، امروز اراده گويم به تو مى کس نمى هیچ

دست تو بايد اجرا گردد. ربیع هم تملّق گفت که: من در اطاعت تو 

 مخلص هستم، چه فرمانى دارى؟

را تمام کنم! هم اکنون بدون خبر  جعفر خواهم امروز کار گفت: مى

 تى بیاور.اش بشو و در هر حالى که او را ياف وارد خانه

 طلبد منصور، امام صادق علیه السالم را مى
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آن نادان هم مشرك شد و فرمانش را اطاعت کرده. ربیع سرّاً 

  امام  ارادتى به

 61واليت، ص: 

خودم را بین دنیا و آخرت »داشت. خودش گفت:   صادق علیه السالم

وم و ش کشد و من بیچاره مى را بیاورم که او را مى  امام يافتم؛ اگر

، ولى عاقبت حبّ دنیا چربید، دو «اگر نیاورم مقامم در خطر است

را در هر  جعفر تر بود، گفت: برو و پسر داشت، محمّد از ديگرى سخت

 حالى هست، بیاور!

امام صادق  بیند شوند، مى گذارند و از پشت بام وارد مى نردبان مى

را   امام راًدر صحن خانه سرگرم نماز خواندن است، فو  علیه السالم

شود!  گرفتند که ببرند! فرمود: صبر دهید، غسل کنم. گفتند: نمى

فرمود: پس صبر دهید دو رکعت نماز بخوانم، باز مهلت ندادند! 

امام علیه   فرمود: بگذاريد لباسم را بپوشم، اجازه ندادند! سنّ مبارك

را پیاده در حالى   حضرت صادق از شصت سال گذشته است،  السالم

مأمورين سوار بودند، آوردند ولى در اثناى راه ترحّم کردند و که 

 آن حضرت را سوار نمودند.
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را نیاوردند و  جعفر شد که چطور شد منصور مرتّباً از ربیع جويا مى

 آورند. ام هم اکنون او را مى داد پسرم را فرستاده ربیع وعده مى

 شود خواند و وارد مى امام صادق علیه السالم دعا مى

وارد دهلیز قصر که شد، ربیع گريه کرد. وقتى   امام وقتى آمدند،

دهى اين جا دو رکعت  را ديد، حضرت فرمود: اجازه مى  امام  وضع

نماز بخوانم؟ عرض کرد: اختیار با خود شماست. حضرت در دهلیز 

 قصر، دو رکعت نماز خواند و دعايى نیز تالوت فرمود.

در دهلیز دوّم نیز دعايى خواند و بر منصور وارد گرديد. نخست 

منصور جسارت کرد؛ آقا ايستاده و اين شقى نشسته است، گفت: تو 

خواهى حكومت بر ما مستقر شود  در حكومت ما حسد دارى، نمى

 شورانى. خوانى و مى ]مردم را[ بر علیه ما مى

ر بنى امیّه حضرت فرمود: نه خیال خروج نداشته و ندارم، ب

  خواستم خروج کنم نمى

 62واليت، ص: 

 تا بر تو چنین خیالى داشته باشم.
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  امام هاى تو است. هايى در آورد و گفت: اينها نامه منصور نامه

 فرمود: دروغ است.

امّا منصور شمشیرى که آماده کرده بود، از غالف بیرون آورد و به 

 اندازه يك وجب تقريباً بیرون کشید.

  حضرت صادق  یع گويد: من اين منظره را که ديدم لرزيدم، بهرب

نگريستم، حضرت کاملًا خونسرد ايستاده است و اصلًا اعتنايى 

 83«.ندارد

 [ صادق علیه السالم]  حضرت

  به منصور اعتنا نداشت

به منصور « امیرالمؤمنین»، خطاب  امام  جا شاهد عرضم هست که اين

ه شأنش نداشت. اگر در کتابى نوشته است نكرده است، اعتنايى هم ب

فرموده است، کالم ناقل است « امیرالمؤمنین»به او   حضرت صادق  که

 امام.  نه

منصور شمشیرش را در غالف کرد و مرتبه دوّم به اندازه ذراعى 

بیرون کشید و دوباره به جاى خودش کرد و براى مرتبه سوّم تمام 

                                                 
 .. 251 -257مهج الدعوات:  -(1)  83
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 ا در غالف کرد، آنگاه برخاست وشمشیر را بیرون کشید و سپس آن ر

را در برگرفت و نزد خود نشانید و از آن   حضرت صادق علیه السالم

حضرت معذرت خواست و گفت: معلوم شد که اينها تهمت به شماست. 

غالیه و بوى خوش طلبید و محاسن آن حضرت را خوشبو کرد و بعد 

هزار مرکب خاصّ خودش را خواست و آن حضرت را سوار کرد و ده 

 درهم هم حواله آن حضرت کرد.

 ترسد موحّد از غیر خدا نمى

ربیع در خدمت آن حضرت برگشت و در اثناى راه گفت: آقا! چطور 

 بود که در

______________________________ 
 .. 251 -257مهج الدعوات:  -(1)

 63واليت، ص: 

برابر منصور اين طور بى اعتنا بوديد و هیچ گونه تزلزلى در شما 

 نبود؟

 شاهد عرض من است که فرمود:  امام  اين جمله فرمايش
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ترسد؛  کسى که خدا را بزرگ دانست و از خدا ترسید، از مخلوق نمى

 چرا بترسد و به او بگويد: يا امیرالمؤمنین!

هم مضايقه   امام گفت: چه دعايى بود و خوانديد، ياد من هم بدهید.

نكرد و دو دعا دارد که سیّد بن طاووس در کتاب مهج الدعوات ذکر 

 کرده است.

فرمود:   امام علیه السالم ربیع ده هزار درهمِ منصور را تقديم کرد.

تم و گرف اگر ترس اين نبود که منصور از تو بازخواست کند، از تو نمى

دادم، ولى در عوض، ملكى در مدينه معادل ده هزار  آن را به تو مى

درهم دارم و مايل بودى آن را بخرى و نفروختم، آن را به تو 

 بخشم. مى

 ربیع عرض کرد: به جاى ملك، همان دعا را تعلیم من بفرمايید.

گیريم، هم ملك را  چیزى را که داديم، پس نمى  اهل بیت فرمود: ما

 کنم. دهم، هم دعا را تعلیمت مى مى به تو

[ حضرت را احضار کرد ]و اين توهین به حضرت بود[،  با اين که ]ربیع

ولى چون احسان کرد و اظهار ارادت و عالقه کرد، با او احسان 

 کند. مى
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. شماخانواده کرم  اللَّه! يا وجیهاً عنداللَّه اشفع لنا عنداللَّه يابن رسول

کنید،  کنید، احسان مى او کرم مى روبیاورد، به هستید، هرکس به شما

ما را درساعت مرگ، تنهانگذاريد ودر برزخ وقیامت ما را دستگیرى 

 ، مستقیم بدارد.صراط توحید کنید. ازخدا بخواهید ما را بر

 گردد رسول خدا صلى اهلل علیه و آله بر منصور خشمناك مى

را  جعفر  خواستى ربیع نزد منصور آمد و پرسید: چطور شد که مى

  بكشى و سه مرتبه

 64واليت، ص: 

شمشیر کشیدى، ولى وضع عوض شد و او را احترام و اکرام کردى؟ 

گويم ولى حق ندارى براى کسى  منصور گفت: برايت مى

 شوند. مند مى بازگونمايى؛ چون مردم به ايشان عالقه

خشم را ديدم که با حالت  رسول خدا هنگامى که شمشیر را کشیدم،

 نگرد، من ترسیدم و شرمنده شدم، شمشیر را غالف کردم. به من مى

بعد به خودم تلقین کردم که شايد به نظرم آمده باشد و واقعیّتى 

  نداشته باشد، لذا دوباره از غالف شمشیر را بیرون آوردم که ديدم
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نگرد، لذا حیا  نزديكتر شده و با خشم بیشتر به من مى رسول خدا

 ر را در غالف نمودم.کردم و شمشی

مجدّداً به خودم تلقین کردم که به نظرت آمده است، شمشیر را 

بیرون کشیدم، ديدم به قدرى نزديك شده است و با حالت خشم به 

 جعفر  نگرد که يقین کردم مرا از بین خواهد برد، دانستم که من مى

دارد و راضى به کشتن او نیست، ديدم جانم در خطر  را دوست مى

لكن مگر رها کرد،  84ت، لذا از تصمیم کشتنش منصرف شدم.اس

باألخره آن حضرت را به سمّ جفا مسموم نموده و در آن وقتى که 

 مقدّر الهى بود، آن حضرت به لقاى پروردگارش شتافت.

______________________________ 
 .. 251 -257مهج الدعوات:  -(1)

 65واليت، ص: 

 85 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

  مُبْدء ومنعم همه يكى است

                                                 
 .. 251 -257مهج الدعوات:  -(1)  84
 .ليه السالم .شّوال، شب بعد از شهادت امام صادق ع 26[ شب  ] زمان سخنراىن-(1)  85
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که ديشب بیان گرديد؛ يعنى آدمى مبدأ و معاد خودش را  توحید

يكى بداند. خالق و رازق و مربّى، جان دهنده و گیرنده نجات 

وَمَا بِكُم مّن نّعْمَةٍ   ال اله الّا اللَّه  اش يكى است دهنده، آورنده و برنده

( 3هرچه دارى از خداست. او قیّوم تو و همه است. ) 86.هِ ...فَمِنَ اللَّ

 روى پاى خودت نايستادى.

 الحىّ القیّوم. ات به دست خوت نیست بلكه وابسته به اوست. هستى

؛ يعنى آدمى بداند مبدأ او و همه با اين اسما و صفات، يكى توحید

در  است، آن وقت به حكم عقل، الزم االطاعه هم يكى است. بشر

عرض هم هستند؛ يكى حقّ اطاعت بر ديگرى ندارد. فرمان يكى را 

 بايد ببرند و آن خداست.

  کلمه توحید، قلعه امن الهى

 اى نداشته باشد. بايد امید به هیچ مخلوقى و طمع به هیچ آفريده

______________________________ 
شوّال، شب بعد از شهادت امام  26[ شب  ]زمان سخنرانى -(1)

 صادق علیه السالم ..

 ء قائم به )دعاى جوشن کبیر( .. يا من کلّ شى -3. 53نحل:  -(2)
                                                 

 .ء قائم به) دعاى جوشن كبري( . يا من كّل شى -3. 53َنل:  -(2)  86
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 66واليت، ص: 

ايد از احاديث مسلّم در عیون اخبارالرضا علیه السالم حديث  شنیده

 سلسلة الذهب است:

اى است که اگر  قلعه 87؛«قلعه محكم من است  کلمه ال اله الّا اللَّه»

؛ يعنى  ال اله الّا اللَّه  کسى در اين قلعه بیايد، راستى بشود اهل

اش از يكى باشد، هواى نفس خود، يا  امیدش به يكى و فرمانبردارى

کس که  است. آن  ال اله الّا اللَّه  معنى ديگرى راکناربگذارد، اين

س پیروى میل و هواى خودش يا سزاوار پرستش است، خداست. هرک

در اطاعت و عبادت،  توحید ديگرى کند، از توحید کناره گرفته است.

حصن خداست. به قدرى محكم و مهم است که هرکس در اين قلعه 

 درآمد، چه در دنیا و چه در آخرت، در امن و امان است.

  پناهندگى به عمل و حقیقت نه به زبان

[ در بیابان گرفتار  که اگر ]انسان« استعاذه» ام درباره قبلًا مثالى زده

اى هم هست که اگر در آن وارد شود، از  اى شود و قلعه شیر درنده

ماند، اگر رفت و متحصّن شد، به حصن درآمد، از  شرّ شیر محفوظ مى

                                                 
 .( .145/ 1من عذاىب) عيون اخبار الرضا عليه السالم:  ااّل اللَّه حصِن فمن دخل حصِن امن كلمةال اله  -(1)  87
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شرّش محفوظ مانده است، امّا اگر به زبانش به شیر بگويد: اگر 

 شوم! ه وارد مىخواستى به من حمله کنى، در اين قلع

شود بلكه بايد تكان بخورد در قلعه درآيد.  به زبان که درست نمى

 در آيد. توحید  علماً و عملًا در قلعه

خداشناس، خداپرست شود. اگر اطاعتش از خدا شد و بس، امیدش 

جا شد، ديگر شیاطین انس و جن نتوانند در دلش رخنه  و ترسش يك

 آخرت به همچنین.جا در امن است و در  کنند، اين

 خواهد میلش اجرا شود هرکس مى

شود. همه  اگر همه خلق چنین شدند، زندگى دنیا هم خوب مى

 بدبختیها از هوا

______________________________ 
من عذابى  الّا اللَّه حصنى فمن دخل حصنى امن کلمةال اله -(1)

 ( ..145/ 1)عیون اخبار الرضا علیه السالم: 

 67ص: واليت، 

خواهد میل خودش را اجرا کند؛ دو نفرى  پرستى است؛ هرکس مى

بینید توقّعش از ديگرى برآورده نشده. اى  که با هم نزاع دارند، مى
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هوا پرست! نبايد بگويى چرا بر طبق میل من رفتار نكرد، اطاعت 

 هواى مرا نكرد.

ن اى پرسید که م سیزده ساله مسأله -بعد از نماز، نوجوان دوازده

 لذّت بردم؛ پرسید:

مان باطل است، يا  من و رفیقم با يكديگر قهر هستیم، آيا نماز هر دوى

 نماز يكى؟

کدام مقبول  بنده هم گفتم: مادامى که هر دو از هم قهريد، نماز هیچ

نیست، مگر يكى توبه کند به آشتى کردن، آن وقت نمازش رو به 

 رود. قبول مى

 پذيرد. امّا او نمىام آشتى کنم،  گفت: من رفته

 پاسخش دادم: نماز تو رو به قبولى است، امّا آن ديگرى نه.

چقدر خوبِ از حاال اين معنى را بفهمند دو نفرى که از هم قهر 

 کنند، نفس و هواست. مى

ام چنین  روند؛ من گفته بیرون مى توحید زن و شوهرها چقدر از

 شود، چرا نشده است؟
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 از توحیدهواپرستى و بیرون رفتن 

 هواپرستى و بیرون رفتن از توحید

بیرون  توحید  اى که در پرستش نفس افتادى، از قلعه آن لحظه

رفتى. آن وقتى که خواستى ديگرى نیز به هواى تو بچرخد، چنین 

 است بلكه بدتر.

حتّى شخص حق ندارد با غالم و کنیز، يا نوکر و کلفت خودش چنین 

 باشد.

 مروى است:

غالمش را صدا زد و به او کارى داشتند.   حضرت سجّاد علیه السالم

خودش برخاست   امام سه دفعه صدايش زدند، پاسخ نداد. -دو

  دنبال آن کار برود، ديد غالم نشسته

 68واليت، ص: 

شنیدى؟ گفت: آرى.  است. حضرت به او فرمود: آيا صدايم را مى

عرض   امام ترسیدم. ىفرمود: چرا جواب ندادى؟ گفت: از شما نم
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 88«.ترسد کنم که غالمم از من نمى کرد: خدايا! من تو را شكر مى

 يعنى بشر بايد از خدا بترسد، مخلوق کیست، هرچند مواليش باشد.

البتّه اين غالم بايد بترسد از مخالفت امر خدا و اين کارش خالفت 

از جهت شخص خودش که موذى نیست، خدا را   امام  بوده لكن

کند، در حالى که بیشتر موالى؛ يعنى کسانى که  اسگزارى مىسپ

آمد،  داراى غالم و کنیز بودند، اگر چنین جريانى برايشان پیش مى

شدند که چرا غالم و کنیز از آنها  چقدر عصبانى و ناراحت مى

 ترسد. نمى

( کند، هواى خودش را بر 2مخلوقِ عاجزِ ذلیل، حق ندارد تفرعن )

 يد توقّع اطاعت داشته باشد.ديگرى تحمیل نما

 اطاعت از مخلوق در جايى که به خدا برگردد

حقّ خداست و هرکس را که خدا معیّن فرموده است مثلًا « اطاعت»

اطاعت از پدر و مادر، يا شوهر، نه اين که مستقلّاً حق داشته باشند 

بلكه چون خداوند که حقّ اطاعت باالستقالل دارد، دستور فرموده 

 است.

                                                 
 .جتّّب و طغيان كردن بر كسى) لغتنامه دهخدا( . -2. 56/ 46حباراألنوار:  -(1)  88
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همسرش را ندارد. درجهات  درامور زندگى، شوهرحقّ تعرّض به

وخصوص بیرون رفتن از خانه بايد اطاعت از شوهر کند، امّا  زناشويى

 کنند. در جهات ديگر با هم فرقى نمى

اى که ديشب ذکر شد و امشب ادامه داشت، اين خاصیّت را  آيه شريفه

ند، با يكديگر دارد که مسلمانها متفرّق نشوند، دسته دسته نشو

 دشمنى نكنند، شمشیر روى هم نكشند، برادر کشى نكنند.

______________________________ 
تجبّر و طغیان کردن بر کسى  -2. 56/ 46بحاراألنوار:  -(1)

 )لغتنامه دهخدا( ..

 69واليت، ص: 

  فطرت بشر و يكتاپرستى

  فطرت بشر و يكتاپرستى

؛ «در جهت خداپرستى مستقیم باش» 89حَنِیفًا ... فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ

دستگاه خلقت را  -به غیر خدا رو نكن -به چپ يا راست متمايل نشو

اين طور آفريديم که بشر رو به خدا باشد. خداشناس و مطیع خدا 

باشد تا به سعادت مطلوبش برسد. تبديل در خلق خدا نیست؛ يعنى 
                                                 

 ... 30روم:  -(1)  89
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ربى، تمام جمیع افراد بشر در هر گوشه زمین که باشند، شرقى يا غ

ها از اوّل خلقت آدم تا قیامت، جمیع افراد  کره زمین و در تمام دوره

شان همین است، اگر کسى از اين راه کج شد، به  بشر، راه سعادت

 رسد. در اين دنیا ناراحتیها وپس از مرگ، سختیهاست. سعادتش نمى

  توحید، دين محكم الهى است

لكن « است توحید  دين محكم، همین» 90؛... ذَالِكَ الدّينُ الْقَیّمُ ...

  دهند که شان را به آنان نشان مى فهمند. راه سعادت بیشتر خلق نمى

 گردانند. است، ولى آنان روى بر مى توحید

شمابايد انابه » 91؛ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ دهد را شرح مى« دين قیّم»سپس 

بشرى  ؛ رجوع به حق و اصالح کار خودش. اگر هر«سوى خدا کنید به

گردد.  بین خود و خدايش اصالح کرد، بین او و خلق نیز اصالح مى

 فسادها به خاطر جنگ با خداست؛ پیروى میلهاى نفس است.

زندگى سعادتمندانه شما در «. خدا را حاضر و ناظر ببینید» 92؛ وَاتَّقُوهُ

 تقواست.

                                                 
 ... 30روم:  -(2)  90
 ... 30روم:  -(3)  91
 .. 30روم:  -(4)  92
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 کند. حساب قیامت را در نظر بدانید که فردا اعمالتان را بررسى مى

 . اتَّقُوهُ  داشته باش

است در « نماز»شما   توحیدى  بزرگترين عبادتهاى 93.وَأَقِیمُواْ الصَّلَوةَ

 اوّل وقت، با رعايت احكامش.

______________________________ 
 ... 30روم:  -(1)

 ... 30روم:  -(2)

 ... 30روم:  -(3)

 .. 30روم:  -(4)

 ... 30روم:  -(5)

 70واليت، ص: 

؛ به آن باليى «مبادا از مشرکین شويد» 94؛ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

 که در نفس مشرکین افتاد، گرفتار گرديد.

  بتهاى مختلف و هواداران پراکنده

                                                 
 ... 30روم:  -(5)  93
 .31روم:  -(1)  94
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بت پرستها  95.مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا آن بال چه بود؟

 اى دشمن دسته ديگر. هاى مختلف شده بودند، هر دسته دسته

بت که در مسجدالحرام بوده است، هر دسته بت  360ايد  شنیده

اى داشتند، هرکدام بت خود را حق و ديگران را باطل  جداگانه

 دانست. مى

بت، عمده و اصلى بود و گرنه بسیارى از قبايل در مرکز  360اين 

پرستیدند. حزب حزب  خاص درست کرده و آن را مىخودشان بتى 

دانست  اى خودش را حق و ديگران را باطل مى شده بودند. هر دسته

گفت: ما چنین و چنانیم  اى مى هر دسته 96و به آنچه داشت، شاد بود.

 رسید به جنگ و جدالها. و طعن به ديگران زدن تا مى

ستى نكنید؛ اگر از قرآن اعالم خطر کرد: اى مسلمانها! شما هوا پر

فرمان خدا بیرون رفتید و پراکنده شديد، با مشرکین چه فرقى 

 داريد؟

  پراکندگى مسلمانان به واسطه هوا پرستى

                                                 
 .. 32روم:  -(2)  95
96  (3)-\i  َُكلُّ ِحْزٍب ِبَآ َلَدْيِهْم َفرُِحون ... \E  :53مؤمنون .. 
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رحلت  پیغمبر  در دنیا بود، پرده روى کارها بود. وقتى محمّد تا

فرمود، اين حقايق فراموش شد و از فرمان خدا و رسول بیرون 

 ه کشتى نجات بودند،و قرآن ک  عترت شدند.

______________________________ 
 .31روم:  -(1)

 .. 32روم:  -(2)

 .. 53مؤمنون:   ... کُلُّ حِزْبٍ بِمَآ لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ -(3)

 71واليت، ص: 

 رها شدند، دسته دسته چه نزاعهايى که پیش آمد.

اآلن هم همین است. در هر شهرى چند دسته هستند؛ جلسه من، 

 جلسه او؛ حزب من و حزب او.

مسأله هوا پرستى و خروج  -هاى باطل مقابل ديگران برخى از فرقه

 توحید  مسلمانها حاضر نیستند حرف بشنوند و اهل -از فرمان خدا

 شوند. سوءظنها عیبجويیها، تهمتها تا برسد به جنگ و جدالها.

  اى از درگیريهاى به اصطالح مذهبى نمونه
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  اى از درگیريهاى به اصطالح مذهبى نمونه

هاى مذهبى چه نزاعها و کشتارها به راه انداختند، مگر دين  فرقه

 يكى نیست، پس نزاع بر سرچه باشد.

در دويست و « محمّد بن عبدالوهّاب»يك نفر شیخ پیدا شد به نام 

جهاد با »گويد:  کرد که مى« ابن تیمیّه» چند سال قبل، طرفدارى از

گويد چرا به خاطر نفس و  کسى به او نمى«. شیعه واجب است!!

هوايت خون شیعه حالل شود؟ در همان وقت وهّابیّه قشونى تهیّه 

را خراب و   على علیه السالم کردند، به نجف حمله کردند تا قبر

 تكب شدند؟ها را قلع و قمع نمايند و چه فسادها که مر شیعه

 حجّت در پیروى از غیر معصوم!!

به چه دلیل بايد از مخلوق اطاعت کنید؟ بین خود و خدا چه حجّتى 

پذيريد در تبعیّت از رأى اينها؟ چه  داريد که قول ابن تیمیّه را مى

اند، به چه  متولّد شده پیغمبر مدرکى داريد؟ کسانى که سالها پس از

 کنید؟ ز او تبعیّت مىمناسبت و به چه مدرك و دلیل ا
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دهد چون مشهور بودند، حكّام و سالطین گفتند: چون  جواب مى

گردد به هواى نفس،  پدران ما چنین کردند؟ تمامش بر مى

 ، حقّ اطاعت ندارد. معصوم [ غیر از کس ]هیچ

 72واليت، ص: 

  فرمايش پیغمبر صلى اهلل علیه و آله مدرك ماست

حواله   اهل بیت  که خداوند ما را بهحجّت بین خدا و ما اين است 

پیغمبر صلى   و آنهايى که 97داده؛ آنهايى که پاك شده خدا هستند

 پیغمبر  کسانى که 98شان نامیده است؛ کشتى نجات  اهلل علیه و آله

تا با اينها هستید، گمراه و هالك نخواهید »شان فرموده:  درباره

براى ما حجّت   پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  اين فرمايشات 99«.شد

 است.

نسبت به تقلید فقیه نیز نخستین شرط در مرجع اين است که هواى 

نفس نداشته باشد؛ اگر مجتهدى هرچند بسیار عالم باشد، هواى نفس 

 دانیم. داشته باشد، تقلیدش را جايز نمى

 با شیعه چگونه رفتار کردند؟!
                                                 

97  (1)-\i  ََا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهب  .. 33احزاب:  E\َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َويَُطّهرَُكْم َتْطِهريًا ... ِإّنَّ
 .( .123/ 23مثل اهل بيىت كسفينة نوح من ركبها َنى ومن َّتّلف عنها غرق) او هلك(،) حباراألنوار:  -(2)  98
 .. 294/ 1اصول كاىف:  -(3)  99
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ما مثل کسانى نیستیم که با گفته شیخ محمّد بن عبدالوهّاب قشون 

درست کنیم و به جنگ مسلمانان برويم؛ چه بسیار مسلمانهاى 

اى که در کربال به دست گروه وهّابیّه به فتواى اين شیخ کشته  بیچاره

و آواره شدند! چقدر زن و بچّه به صدمه افتادند، در حالى که در 

و بچّه معافند لكن وهّابیّه در کربال چقدر زن و بچّه  جهاد با کفّار، زن

  حسین را خراب کردند! بر سر قبر  حرم حسین از شیعیان را کشتند!

  حرم حسین  خوردند در حالى که با مرکب به کوفتند و مى قهوه مى

 وارد شده بودند ....

  فقیه خداترس سزاوار تقلید است

  لب، شهرت پرست نباشد بلكهشرط مرجع در شیعه اين است: مال ط

 «مخالفاً لهواه»

______________________________ 
... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَهّرَکُمْ  -(1)

 .. 33احزاب:  تَطْهِیرًا

مثل اهل بیتى کسفینة نوح من رکبها نجى ومن تخلّف عنها  -(2)

 ( ..123/ 23و هلك(، )بحاراألنوار: غرق )ا

 .. 294/ 1اصول کافى:  -(3)
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 73واليت، ص: 

 طلبى در مجتهدى باشد، تقلیدش صحیح نیست. باشد. اگر رياست

قول  وقتى که هوا پرست نبود، آن وقت از روى دانش که دارد،

اش، بدون هوا و  را به ديگران برساند، نه روى میل شخصى  معصوم

را بفهمد، واجب   قول معصوم  ه نورى که خدا به او دادههوس. تنها ب

 و حرام را به مردم برساند.

گويد: بیايید اطاعت من کنید؟! هرگز بلكه  مگر مرجع تقلید مى

  جعفر بن محمّد الصادق علیه السالم  گويد: آنچه از فرمايشات مى

  اند در فهم مطالب فهمیدم، آن را اطاعت کنید. فقها اهل خبره

 است.  امام معصوم لذا تقلید از مجتهد، اطاعت از معصوم،

  فرعون هرچند براى اهل خانه

  فرعون هرچند براى اهل خانه

خواهد  موحّد بايد اطاعت از خدا کند و ال غیر. نگويد: دلم چنین مى

ال   بیرون آمده است. از اهل توحید  و گرنه در شرك افتاده و از قلعه

اصله گرفتى تا میلت را در کار آوردى. واى اگر میلت را ف  اله الّا اللَّه

 به ديگرى تحمیل کردى! يك نوع تفرعن است.
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کرد؛ هوس خودش را بر ملّت مصر تحمیل  فرعون اين کار را مى

کرد. فالن شخص هم براى اهل خانه فرعون است. خالصه تا  مى

دگى دانى، موحّد هستى و اگر از بن خودت را بنده و مطیع يكى مى

فرمايد: دسته دسته  بیرون آمدى، از مشرکین هستى که مى

 کند. شوند؛ هر دسته میل و هوا و غرض خودش را پیاده مى مى

  مسلمانان واقعى در زمان ظهور مهدى علیه السالم

اين » شوند آيد زمانى که همه مسلمانها چنین مى بشارتى دهم که مى

که همه مسلمان و  آن زمان است 100«.جامع الكلم على التقوى؟

 گويند: شوند و مى موحّد واقعى مى

______________________________ 
 دعاى ندبه .. -(1)

 74واليت، ص: 

فرمان خدا، نه میل من و تو. اين شرکهايى که اکنون در میان 

رود. همان  مسلمانهاست، نه حاال بلكه از صدر اسالم، ديگر از بین مى

 سیده که:ر رسول خدا تعبیرى که از

                                                 
 .دعاى ندبه . -(1)  100
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شرك در امّت من مانند مورچه بر روى سنگ هموار در شب تار که »

 101«.شود، چقدر پنهان است، شرك در امّت من چنین است رد مى

 فهمند. هرکس هوا بپرستد، شرك است. مشرك هستند و نمى

... وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ*  اى که عنوان کردم صريح است: آيه

پیغمبر و  ( جز فرمان خدا و2) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا ...

 و پیغمبر نگیريد، البتّه فرمان خدا با  آل محمّد صلى اهلل علیه و آله

مردم را به غیر  اهل بیت، و پیغمبر  يكى است، هیچ وقت  اهل بیت

خدا نخواندند و هیچ مقامى را مطاع ندانستند و رعايت سلطنت 

 سالطین و حكومت حكّام را نكردند.

  با بنى امیّه بودن عین ظلم است

در تمام ايّام عمرش هر کس از حكومت و   امام صادق علیه السالم

فرمود، مبادا پا بر  کرد، همكارى با آنان را نهى مى خالفت سؤال مى

 اريد.بساط آنان بگذ

آمد، عرض کرد:   امام سجّاد علیه السالم  يك نفر از شیعیان خدمت

در دستگاه اموى شغلى براى من پیدا شده که معیشتم را تأمین »

                                                 
 .. 32 -31روم:  -2. 113/ 1مستدرك الوسائل:  -(1)  101
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کند و من سخت نیازمند هستم، تنها اذن شما را در اين کار  مى

 «.جويم مى

دهم  آقا! قول مى»عرض کرد: «. دهم به تو اذن نمى»حضرت فرمود: 

کرد اذن ندادن حضرت به خاطر ظلم و  خیال مى«. تمى نكنمکه س

 باشد. جورى است که در اين منصب مى

______________________________ 
 .. 32 -31روم:  -2. 113/ 1مستدرك الوسائل:  -(1)

 75واليت، ص: 

يعنى  102؛«تر از اين است رفتن تو به آسمان آسان»حضرت فرمود: 

توانى وارد  رفتن در دستگاه بنى امیّه عین ظلم است، چطور مى

 دستگاه آنان شوى و ظلم نكنى؟

علّت اين که خلفا و حكّام حاضر نبودند شیعه را در دستگاه خود راه 

 بدهند همین بود که اينها حاضر نبودند به حكّام و خلفا اعتنا کنند.

 كردن بودتقیّه امام علیه السالم اظهار مخالفت ن

                                                 
 .. 166/ 47حباراألنوار:  -2. 188 -189/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  102
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کرد و قیام  اين بود که اسلحه تهیّه نمى  امام  ضمناً بدانید تقیّه

فرمود، هرچند در خفا به اصحاب  نمود و علناً اظهار مخالفت نمى نمى

فهماند که اينها منحرفند که خودشان را واجب االطاعه  خودش مى

 دانند، واجب االطاعه خداست. مى

ويد؛ چون از روايتى حقیقتى معلوم گ مدح نمى« ظالم»هرگز از   امام

 شود که شنیدنى است. مى

 مگس را آفريد؟ [خدا] چرا

اى مرتّباً  همراه منصور بود، پشّه  حضرت صادق علیه السالم ايد شنیده

گشت،  راند، دوباره برمى نشست، او را مى به صورت منصور مى

 عاجزش کرد. منصور با پررويى اعتراض کرد:

 «.چه خاصیّتى در آفرينش مگس است که خدا آن را آفريد؟!»

( خیلى 2) «.لیذلّ به الجبّارين» فرمود:  امام صادق علیه السالم

خواهد در برابر منصور اين طور سخن بگويد. فرمود:  قدرت مى

 «.مگس را آفريد تا به وسیله آن، جبّارين را ذلیل گرداند»
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______________________________ 
 166/ 47بحاراألنوار:  -2. 188 -189/ 17وسائل الشیعه:  -(1)

.. 

 76واليت، ص: 

نكن،  قدرظلم اين ضعیفى، توراذلیل کرد، ديگرادّعانكن، اين به مگس

 سادات را نكش.

و حفظ الهى بوده که جانش را نگه داشت. منصور   امام  راستى توکّل

را بكشد، هیبت الهى   امام اى به دست آورد و خواست بهانه خیلى مى

 گذاشت. نمى

  ام هنوز بزرگتر سادات را نكشته

باشد، جناب سیّد بن طاووس نقل کرده  داستانى که معجزه نیز مى

 است که وقتى منصور رئیس الوزرايش را طلبید، گفت:

ام لكن هنوز  صد نفر از سادات را کشته من تاکنون بیش از يك

او را نیز بكشم، آن وقت راحت مانده است، اگر  بزرگترشان باقى

گردم! هم اکنون بايد با هزار نفر قشون حرکت کنید از بغداد به  مى
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  و پسرش جعفر رويد و سر مى جعفر  اسرع وقت به مدينه و در خانه

 آوريد! بريد و برايم مى را مى  اسماعیل

 برند برُند و مى سرهاى شتر را به جاى انسان مى

دستور فرموده بود دو   امام نه آمدند. قبلًالشكر هزار نفرى به مدي

عدد شتر آوردند درب در نگه داشتند. وقتى رئیس الوزراء با قشون 

آمد و گفت:   اسماعیل و جعفر  وارد شد، اين دو شتر به نظرش

معطّلشان نكنید، اين دو را بكشید، سر هر دو را در توبره گذاشتند و 

 را نیز باز نكردند. راه بغداد را پیش کشیدند و سر توبره

با کمال خوشحالى منتظر خلعت هم هستند. سر توبره را باز کردند، 

ديدند دو عدد سر شتر است!! منصور به آنها اعتراض کرد: چرا به 

 ايد؟! سر شتر آورده اسماعیل، و جعفر جاى سر

 گفتند: به خدا سوگند! ما چنین ديديدم و چنین کرديم.

 77واليت، ص: 
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به اعجاز،   امام  منصور، شیطان روزگار فوراً متوجّه مطلب شد که

چنین کرده است، لذا گفت: بايستى اين قضیّه پنهان بماند و نبايد 

  با توکّل به خدا در مشكالت 103کسى از اين ماجرا مطلع گردد.

  با توکّل به خدا در مشكالت

امام  ه، امّامنصور شقى مرتّباً در مقام از بین بردن آن حضرت بود

کرد. دعاها دارد  توجّه به خدا داشت و توکّل مى  صادق علیه السالم

که براى پیروانش سر مشق است. در هر شدّت و سختى، توکّل و 

 توجّهش به خداست.

منزّه از اين است که امید به مخلوق، يا ترس از مخلوق داشته   امام

 باشد.

  فرج در نهايت شدّت

اسكندرى نزد منصور آمد و براى تملّق گويى   محمّد بن عبداللَّه

 دينش را به باد فنا داد. به منصور گفت:

خبردار شدم. معلّى بن خنیس  جعفر من در مدينه بودم، از اسرار»

 «.قیام کند براى خالفت و سلطنت جعفر  مأمور جمع اسلحه است که

                                                 
 .. 273 -274مهج الدعوات:  -(1)  103
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که عمويش داوود بود که  اين دفعه مأموريّت را به والى مدينه داد

  را بگیر و براى من بفرست. در خانه جعفر بن محمّد  در اسرع وقت

ريختند و آقا را گرفتند و فرستادند. وقتى بر منصور وارد شد،   امام

 «.چرا بر علیه من اقدام کردى؟»اعتراض کرد که: 

 «.دروغ است»فرمود: 

 «.خورى؟ قسم مى»گفت: 

 «.آرى»فرمود: 

______________________________ 
 .. 273 -274مهج الدعوات:  -(1)

 78واليت، ص: 

 «.قسم به طالق و عتاق بخور»گفت: 

[ يك نوع قسمى بوده که از نظر شیعه بى اعتبار است؛ قسم  ]اين قسم

هايم آزاد باشد اگر چنین و  خورد که زنم مطلّقه باشد، يا بنده مى

رغش آشكار شد، زنش مطلّق و چنان باشد، يا نباشد که اگر دو

 شود. اش آزاد مى بنده
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پذيرى،  خورم، تو نمى نه، من قسم به سوگند شرعى مى»فرمود: 

 «.چگونه قسم غیر شرعى و بدعت بخورم؟

 «.کنى؟ منصور متغیّر شد و گفت: در پیش روى من اظهار دانايى مى»

مايیم معدن علم و اهل ذکر، قرآن در خانه ما نازل » حضرت فرمود:

 «.شد، حقیقت علم پیش ماست

کس که اين  فرستم دنبال آن حاال که چنین شد، من مى»منصور گفت: 

 «.خبر را آورده تا مشت تو باز شود

رفتند و محمّد بن عبداللَّه اسكندرى را آوردند. منصور رو به او کرد 

 «.گفتى، بگو فرجع  آنچه درباره»و گفت: 

 در حضور آن حضرت، همان حرفها را زد.

من اسلحه جمع کرده واراده  خورى که آياقسم مى»حضرت فرمود: 

 «.خروج دارم؟

 «.واللَّه الذى ال اله الّا هوالحىّ القیّوم ... آرى،»گفت: 

 «.خواهم قسم بخورى اين جور نمى»حضرت فرمود: 

 «.چرا؟»منصور پرسید: 
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خداوند، کريم و رحیم است، اگر کسى او را به »د: حضرت فرمو

اسماى حسنى بخواند، ممكن است مشمول رحمت خدا شود و حق با 

اين قسم سوگند آشكار نشود، ]او[ بايد اين طور قسم بخورد: از حول 

  و قوّه خدا بیرون شدم و به حول و قوّه خودم

 79واليت، ص: 

 «.واگذار شدم اگر دروغ بگويم

 ه زمین خورد و مرد.فوراً ب

منصور ادب کرد و از آن حضرت معذرت خواست و احترام کرد. اى 

ممكن »مهم است که حضرت فرمود:   ال اله الّا اللَّه چقدر توحید!  اهل

اش رحم  اش با اين عنادش و گناه کبیره است خداوند به گوينده

 «.کند

 ال اله الّا اللَّه. گويیم: خدايا! عمرى است ما مى

 «.وال تعاجلنى بالعقوبة على ما عملته فى خلواتى»

 تعجیل در عقوبت ما مفرما.  ال اله الّا اللَّه  خدايا! به حرمت

  فرج در نهايت شدّت
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 80واليت، ص: 

 104 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

حضرت حسن عسكرى  روايت را از 105شیخ طوسى در کتاب تهذيب،

 نقل نموده است که:  يازدهم  علیه السالم امام

هاى مؤمن، پنج چیز است: نماز پنجاه و يك رکعت در شبانه  نشانه»

روز و زيارت اربعین و انگشتر به دست راست کردن و پیشانى را کاملًا 

 «.را بلند گفتن  بسم اللَّه به خاك آشنا کردن در سجده و

است، دنباله بحث را ان شاء اللَّه « شب اربعین»فردا شب که 

عنوان « هاى مؤمن نشانه»و « مؤمن»آوريم، امّا امشب مقصود از  مى

 شود.

  شوق، امر قلبى است

بار، دو اطالق دارد؛ گاهى به معنى در قرآن مجید و اخ« ايمان»

گويند و « مؤمن به معنى االعم»است که مؤمن به آن را « اسالم»

                                                 
 .ماه صفر املظّفر . 19[ شب  ] زمان سخنراىن-(1)  104
 .. 37/ ح 52/ 6هتذيب االحكام:  -(2)  105
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گردد که همان  گاهى به معنى خاص و مرتبه پس از اسالم اطالق مى

 است.« مؤمن به معنى األخص»

______________________________ 
 ماه صفر المظفّر .. 19[ شب  ]زمان سخنرانى -(1)

 .. 37/ ح 52/ 6تهذيب االحكام:  -(2)

 81واليت، ص: 

کسى است که شهادتین را اظهار نمايد و ظاهراً تسلیم « مسلمان»

آن است که دل براى خدا و « ايمان»احكام اسالم است، ولى 

آخرت، خاشع گردد که آن هم مراتب دارد، تا در چه حد، ايمان 

در ذاتش تا چه  رسوخ کرده باشد، دلش، سرش، خفیّش، اخفايش،

اندازه از خدا خبر دار شده باشد. در ذاتش مشتاق بهشت باشد. رجا 

 و امید مال دل است.

شوق او قلبى است. هرکس رجايش بیشتر است، به کار خیر بیشتر 

چسبد. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. اگر ايمان قلبى  مى

 اش رجاست. پیدا شد، نشانه قطعى
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دارد. هر کس رجايش بیشتر  گر تخم پاشید، ثمر بر مىامیدوار است ا

 کند. چسبد. با خداى خودش معامله مى است، به عمل بیشتر مى

  اگر ايمان نباشد ظلمت محض است

  اگر ايمان نباشد ظلمت محض است

با خبر شدن دل است نه زبان تنها. چه بسا « ايمان»مرتبه نخستین 

ترسد جز از  دنیاست؛ نمى مسلمانى که رجا و خوفش براى امر

اصلًانیست  سختیهاى دنیا و امید ندارد جز به خوشیهاى دنیا؛ چیزى که

اگر دويد دنبال پول، به  امر آخرتى. امید دارد که وامیدنسبت به بیم

دوند؛ چون در دلش  بینیدچطوربراى امردنیامى رسد، لذا مى آن مى

ارد، ظاهرى د جز حبّ دنیا چیزى نیست. اين شخص، اسالم

رساند. درآخرت اگر خوف و رجايى  جايى نمى درآخرت او رابه ولى

 رسد و گرنه ظلمت محض است. از خدا در دل باشد، به جايى مى

  مان برسان ما را هم به خواسته

 کند: عرض مى  زين العابدين  در دعاى ابى حمزه
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 شان اى به زبانشان اظهار ايمان کردند تا به خواسته خدايا! عدّه»

شان رسیدند، خداوندا!  خواسته برسند که آثار دنیوى اسالم است و به

 ما هم به زبان و هم به دل، ايمان آورديم،

 82واليت، ص: 

اينهايى که دنبال دنیا  106«.خدايا! ما را نیز به خواسته مان برسان

رسند. خدايا! ما هم  شان رسیدندو مى دوند، به خواسته مى

مان اين است که با ايمان و پاك بمیريم. عفو تو شامل حالمان  آرزوى

 باشد، ما را به اين آرزو برسان.

 حاال مرا موفّق بدار

آن است که آرزويش اين باشد که از اصحاب يمین « نشانه ايمان»

سش از اين است که در قبر، آرزوى بازگشت به دنیا کند تا باشد، تر

 کند: عرض مى  زين العابدين 107کار نیكى انجام دهد.

 108«.خدايا! آنچه فردا مورد سؤال است، حاال مرا به آن کار وادار»

است. شیطان بیرون رود، نور « هوا پرستى»مقابل « ايمان»آثار 

                                                 
 .( .88/ 98اراألنوار: فانَّ قوماً آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دمائهم فأدركوا ما أّملوا وانّا آمّنابك بالسنتنا وقلوبنا لتعفو عّنا فادركنا ما اّملنا) حب -(1)  106
107  (2)-\i ... ََّرّب اْرِجُعوِن* َلَعّلى أَْعَمُل صِلًحا ِفيَما تَ رَْكُت َكال ...\E  :99 -100مؤمنون .. 
 .واستعملِن ِبا تسلِن غدا عنه) صحيفه سّجاديّه: دعاى بيستم/ دعائه ىف مكارم األخالق( . -(3)  108
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على ابن ابى   یعه واقعىرحمان به جايش قرار گیرد. مؤمن؛ يعنى ش

 طالب علیه السالم.

شده است و «  شیعه على علیه السالم»تفسیر به « مؤمن»در روايات، 

 گرنه ظاهر، اسالم است.

على   کسى که قبول واليت کرده باشد، نه محبّت تنها بلكه حكومت

 در وجودش باشد، نه حكومت شیطان.  علیه السالم

  ايمان و واليت على يكى است

  اش شیطان حاکم باشد، کجا و مؤمن کجا؟ واليت کسى که در هستى

  و واليت  على

______________________________ 
فانَّ قوماً آمنوا بألسنتهم لیحقنوا به دمائهم فأدرکوا ما أمّلوا وانّا  -(1)

/ 98آمنّابك بالسنتنا وقلوبنا لتعفو عنّا فادرکنا ما امّلنا )بحاراألنوار: 

88 ).. 

 ... رَبّ ارْجِعُونِ* لَعَلّى أَعْمَلُ صلِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلَّا ... -(2)

 .. 99 -100مؤمنون: 
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واستعملنى بما تسلنى غدا عنه )صحیفه سجّاديّه: دعاى بیستم/  -(3)

 دعائه فى مكارم األخالق( ..

 83واليت، ص: 

رسیده که:   هال اله الّا اللَّ  خدا يكى است. روايتى که درباره کلمه

طالب  والية على ابن ابى»  نظیرش 109؛«حصن محكم من است»

در عیون اخبار الرضا علیه   حضرت رضا علیه السالم از 110«حصنى

کند؛ زيرا  السالم رسیده و هر دوتايش يكى است. هیچ فرقى نمى

مربوط به خدا و حق است، نه نفس و هوا. بیشتر خلق، بر هوا 

على   چرخند؛ شیطان بر دلشان حاکم است نه حق، نه خدا، نه مى

 لذا از هر گناهى، باکى ندارند.  علیه السالم

  لهى استواليت، قلعه محكم ا

  واليت، قلعه محكم الهى است

در آمد، مؤمن شد،  آل محمّد  [ در واليت رحمان و واليت اگر ]انسان

گردد، امنیّت  شود، در قلعه محكم الهى وارد مى در حرز واقع مى

دارد، پس  براى اوست، در برابر ملك دنیا قدمى به باطل بر نمى

                                                 
 .. 1و  2/ ح 37/ باب 134/ 2عيون اخبار الرضا عليه السالم:  -(1)  109
 .. 38/ باب 136/ 2عيون اخبار الرضا عليه السالم:  -(2)  110
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ضاى نفسش مقدّم مؤمن حقیقى کسى است که رضاى خدا را بر ر

 بدارد، ببیند رضاى خدا چیست.

  مرا به رضاى خودت مايل کن

 کند: خوانید که حضرت عرض مى در دعاى صحیفه سجّاديّه مى

خدايا! اگر براى من دو چیز پیش بیايد؛ يكى رضاى تو و ديگرى »

سخط تو است، پس مايل کن مرا به سوى چیزى که رضاى تو در آن 

گر صحیفه همین مضمون را به عبارت ديگر در دعاى دي 111«.است

 فرمايد: چنین مى

خدايا! وقتى واقع شدن بین دو کار که يكى ضرر و نقص به دنیايم »

 خورد مى

______________________________ 
 .. 1و  2/ ح 37/ باب 134/ 2عیون اخبار الرضا علیه السالم:  -(1)

 .. 38/ باب 136/ 2عیون اخبار الرضا علیه السالم:  -(2)

وإذا هممنا بهمّین يرضیك احدهما عنّا ويسخطك اآلخر علینا  -(3)

 فمل بنا إلى مايرضیك )صحیفه سجّاديّه: دعاى نهم( ..

                                                 
 .وإذا مهمنا ّبّمني يرضيك احدمها عّنا ويسخطك اآلخر علينا فمل بنا إىل مايرضيك) صحيفه سّجاديّه: دعاى هنم( . -(3)  111
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 84واليت، ص: 

خورد، خدايا! مرا نگهدارکه ضررآخرت  وديگرى ضرربه آخرتم مى

ه گاهى براى استفاده مادّى، غش در معامل 112«.راترجیح ندهم

فروشد تا نفع دنیوى ببرد، اآلن در واليت شیطان  کند؛ کم مى مى

 است.

  شان ظهور برکات اهل بیت در پیروان

جا نیست. راستى  اين همه مقامات براى مؤمن بالمعنى األخص بى

مشكل است تمام وجودش ايمان به حق گرفته باشد. در دلش جز 

رحش جز خیر خوف و رجاى خدا و آخرت نباشد. دور اعضا و جوا

شود که آنچه در  موجب اين مى  اهل بیت  نباشد. اتّصال روحانى به

 شان نیز سرايت نمايد. ايشان است، در شیعه

آيد که راستى زندگى  چه برکاتى که به دنبال ايمان حقیقى مى

يابد؛ آخرت که به جاى خود، در همین دنیا زندگى  پاکیزه را در مى

 113مؤمن است.

  نیا بى اعتناستمؤمن نسبت به د

                                                 
 .سّجاديّه: دعاى هنم/ دعائه ىف االشتياق( . الّلهّم ومىت وقفنا بني نقصني ىف دين أو دنيا فاوقع النقص باسرعهما فناًء) صحيفه -(1)  112
 .( .27/ 19احملىي حمياكم واملمات مماتكم) حباراألنوار:  -(2)  113
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چرا بیشتر خلق از زندگى گله دارند؟ اين اضطرابها و ناراحتیها و 

 اوضاع مادّى در نتیجه غفلت است؛ در نتیجه بیرون شدن از صراط

 است. کیست که از نفس و هوا بگذرد؟  آل محمّد صلى اهلل علیه و آله

چند خواهى پیرهن از بهر 

   تن

تن رهاکن تا نخواهى 

  پیرهن

 

اين همه ناراحتى براى چه؟ بر سر زندگى دنیا اين قدر بر سر 

زنید؟ مؤمن کسى است که اصلًا اين عالم نزد او ارزش  يكديگر مى

 جا را مهم دانست، نداشته باشد، هرکس اين

______________________________ 
اللّهمّ ومتى وقفنا بین نقصین فى دين أو دنیا فاوقع النقص  -(1)

 باسرعهما فناءً )صحیفه سجّاديّه: دعاى نهم/ دعائه فى االشتیاق( ..

 ( ..27/ 19المحیى محیاکم والممات مماتكم )بحاراألنوار:  -(2)

 85واليت، ص: 

 لتزم.گردد و به لوازمش م اش اين است که به آثارش متأثّر مى الزمه
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اگر کسى اصل زندگى دنیا نزدش بى ارزش باشد، پس چه پشت 

سرت تعريفت را بكنند، يا فحشت بدهند، هر دو پوچ و بى ارزش 

 است. اهمّیّت دادن به دنیا به واسطه کوچكى ادراك است.

 آيا چه شنیدند که خاموش شدند

 آيا چه شنیدند که خاموش شدند

اش به مقدار همان چیزى است که به  هرکس مقدار ارزشش و هستى

مند است. براى بعضى حدّ ادراکشان مرز عالم طبیعت  آن عالقه

بینید دو روز قبل، اين جنازه چه غوغايى که داشت، امّا  است، مى

 خیزد. حاال چقدر خاموش است، اصلًا صدايى از آن بر نمى

شود نسبت به  اى هم از بعضى افراد شنیده مى گاهى کلمه جاهالنه

بر سر هرکس هرچه آمد، بر سر »گويد:  شود، مى امر آخرت که مى

، مثل اين است که آخرت نزد او مشكوك است که اين «آيد ماهم مى

قدر به آن بى اعتناست، هنوز شك دارد که پس از مرگ، سر و 

شدن است؟ کسى   على علیه السالم  خواهد، اين چه شیعه سامانى مى

 [، هنوز باور نكرده است. ]است  على علیه السالم که از

 آماده سفر طوالنى باشید
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 روايت در بحاراالنوار است که:

شش ماه در کوفه پس از نماز عشا اين جمالت را   على علیه السالم»

مكم عقبة ايّها الناس! تجهّزوا رحمكم اللَّه فأنّ اما کرد: تكرار مى

 البدّ من الورود علیها والوقوف بها [مهولة] کئوداً ومنازل مخوفة

 خوانها!  على اى مردم! اى نمازجماعت پشت سر 114[؛عندها]

______________________________ 
 .. 134/ 73بحاراألنوار:  -(1)

 86واليت، ص: 

 تان باشید. مجهّز شويد که در پیش روى شما مواظب بار سفر بستن

هاى سخت و منزلهاى هولناك است که ناچاريد از اين راه  گردنه

 «.بگذريد و در اين منزلها جاى گزينید

زندگى در دنیا و آخرت را با هم بسنج؛ براى زندگى دو روزه دنیا 

زنى، آن وقت براى زندگى بى پايان آخرت،  اين قدر دست وپا مى

 جنبى؟ چقدر مى

  م کنار کعبههاى حضرت سجّاد علیه السال ناله

                                                 
 .. 134/ 73حباراألنوار:  -(1)  114
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 طاووس يمانى گفت:

اى از مسجد الحرام از حجر اسماعیل بلند شنیدم، وقت  صداى ناله»

کند. اشعارى دارد که از  سحر است، پرده کعبه را گرفته و ناله مى

ام گريه  ؛ آيا براى کمى توشه الزّاد ابكى ام لبعد مسافتى آن جمله:

 کنم؟ يا براى طوالنى بودن مسافرتم؟

 اتیت بأعمال قباح رديّة
 

فمافى الورى خلق جنى 

  کجنايتى

 

 خدايا! دستم خالى است. توشه سفر ندارم. راه دراز در پیش دارم.

 تر از من؟ بار گناهم، کارهاى زشتم سنگین است. کیست بیچاره

  علىّ بن الحسین زين العابدين علیه السالم  نزديك شدم ديدم

 115«.است

______________________________ 
 .. 198/ 99بحاراألنوار:  -(1)

 87واليت، ص: 
                                                 

 .. 198/ 99حباراألنوار:  -(1)  115
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  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

  خاتم بخشى على علیه السالم و آيه واليت

آيه »و در نتیجه درباره   على علیه السالم  شبهاتى درباره خاتم بخشى

افى براى آن اند که سزاوار است مطرح شده و پاسخ ک کرده« واليت

 داده گردد. آيه واليت:

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ 

هر آينه ولىّ )سرپرست و حاکم بر شما( » 116. الزَّکَوةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ

و کسانى که ايمان آوردند، همان کسانى که نماز   رسولش خداست و

پردازند، در حالى که ايشان رکوع  دارند و زکات را مى را بر ]پا[ مى

 «.کنندگانند

که  -از سوره مائده 55روايات متواتره از فريقین در تفسیر آيه 

رسیده. خالصه اين روايات اين است  -است« آيه واليت»مشهور به 

 که:

                                                 
 .. 55مائده:  -(1)  116
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در منزل بوده و در مجلس آن   اهلل علیه و آله رسول خدا صلى»

حضرت، عبداللَّه بن سالم و چند نفر ديگر حضور داشتند که اين آيه 

 «.نازل گرديد پیغمر بر

  وصف منحصر، از تصريح رساتر است

ولىّ و سرپرست شما؛ آن کسى که حكومت بر شما داشته باشد، خدا »

  و رسولش

______________________________ 
 .. 55مائده:  -(1)

 88واليت، ص: 

هست. قیّم و حاکم بر شما پس از خدا و رسول، آن کسانى ]هستند[ 

 «.دهند خوانند و در رکوع زکات مى که ايمان آورده و نماز مى

وصف منحصر است. کلّى منحصر به فرد است نه هر مؤمن و نه هر 

 کند. نمازگذارى بلكه آن مؤمن نمازگذارى که در رکوع انفاق مى

 فرمود:  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

در مسجد درآمدند، چند نفر «. برخیزيد برويم ببینیم جريان چیست»

 جد خارج شود.خواست از مس سرگرم نماز بودند و يك نفر هم مى
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من »احوال از او پرسید، گفت:   خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

مسجددرآمدم، اظهار فقر کردم، کسى به من پاسخ  نیازمندبودم، به

 «.نداد، امّا اين آقا در حال رکوع به من اين انگشتر را داد

 تكبیر گفت و به همراهانش فرمود:  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

اش نازل شده  آقا ولىّ شماست که اين آيه شريفه دربارهاين »

تر از نام بردن است؛ اگر اسم ذکر شود،  اين آيه صريح 117«.است

ممكن است تغییر ]و[ تحوّل در آن داده شود کما اين که سابقه هم 

آيد  در صورتى که در تصريح به وصف، اين احتمال نمى 118دارد،

 وقتى که منحصر باشد.

قع نزول آيه در رکوع صدقه داده باشد، به اتّفاق کسى که در مو

 بود.  على ابن ابى طالب علیه السالم  مفسّرين

 مؤمنین دوست بلكه برادر يكديگرند

چیزى که هست شبهاتى در اين مسأله شده است که بايد از آن پاسخ 

 داد. گاهى در

                                                 
 .. 105 -106/ 3؛ الدّر املنثور: 198/ 1تفسري قمى:  -(1)  117
به كسر الم و نام مبارك حضرت على عليه السالم است و قرائت ديگر، َعَلىَّ به فتح الم و جار و جمرور خوانده « ِصرَا ُط َعِلىّ » [ قرائىت ] بنا به كه  E\ هَذا ِصرَا ٌط َعَلىَّ ُمْسَتِقيمٌ  i\:41در سوره حجر، آيه  -(2)  118

 .شده .
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______________________________ 
 .. 105 -106/ 3؛ الدرّ المنثور: 198/ 1تفسیر قمى:  -(1)

[  که ]بنا به  هذَا صِرَا طٌ عَلَىَّ مُسْتَقِیمٌ :41در سوره حجر، آيه  -(2)

به کسر الم و نام مبارك حضرت على علیه « صِرَا طُ عَلِىّ»قرائتى 

السالم است و قرائت ديگر، عَلَىَّ به فتح الم و جار و مجرور خوانده 

 شده ..

 89واليت، ص: 

آيد در حالى که  مى« دوست»کنند که به معنى  شبهه مى« ولىّ»کلمه 

واليت رسول خدا صلى اهلل   است؛ همان« اوْلى به تصرّف»به معنى 

علیه و آله است که در رديف واليت خدا و رسول خدا صلى اهلل علیه 

و هر  ندارد  على  شمرده شده است؛ چون دوستى اختصاص به  و آله

مؤمنى را بايد به جهت ايمانى، دوست داشت و در قرآن مجید هم 

« برادر يكديگر»بلكه از اين باالتر « دوست يكديگر»را « مؤمنین»

و حصر،  إِنَّمَا  را با کلمه« واليت»خوانده است، امّا در اين آيه 

دانسته که با صفات و   مؤمنین و بعضى از  رسول مخصوص خدا و

على   شود، منحصر به يكى پس از ديگرى بیان مىخصوصیّاتى که 
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حكومت و »به معنى « واليت»گردد، لذا مربوط به  مى  علیه السالم

 شود. مى« سرپرستى

 با حضور قلب چگونه سازش دارد؟

 با حضور قلب چگونه سازش دارد؟

هنگام   على علیه السالم  کنند اين است که: مگر نه شبهه ديگرى که مى

ايت حضور قلب بوده و پیكان که بر ران مبارکش نشسته نماز در نه

بود، سر پیكان در بدن آقا مانده بود و در حال نماز آن را از پاى آن 

که نمازش چنین بود، پس چگونه در   على حضرت بیرون آوردند؟

حال نماز متوجّه شد که سائل آمده است؟ با حضور قلب چگونه 

 ه سائل بدهد؟سازد که انگشترش را درآورد و ب مى

  زکات در نماز، عبادت در عبادت

پاسخ اين است که: اين کار عبادت در عبادت بوده است. کار شخصى 

و مطلبى مربوط به خود آن حضرت نبوده که با توجّه به خداوند، 

 منافات داشته باشد.
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امّا مسأله استغراق تام در نماز به طورى که چیزى جز خدا را در نظر 

نواخت  يك  على علیه السالم  د، بايد دانست که نمازهاىنداشته باش

  نبوده است؛ نمازهاى واجب و مستحبّ آن

 90واليت، ص: 

حضرت، مختلف بوده است؛ آن استغراق تام و توجّه کامل در همه 

هاى آن حضرت از نبودن استغراق تام در همه  نمازها نبوده، لذا ناله

حاالت بوده که البتّه مقدارى هم ناچارى و از لوازم جهات بشريّت و 

 در اين عالم بودن است. ادامه آن حال در تمام حاالت میسّر نیست.

وانت معرض  منامى وکثرة غفالتى، کیف حالى ىلیت شعرى ف»

 119«.ناظر الىّ ام عنّى

اين قسم مناجاتها که از حال خودش در خواب و زيادتى غفالت به 

 نالد، شايد ناظر بر اين جهت باشد. خداى عالم مى

  گناه معصوم، حرام و مكروه نیست

م، شبهاتى اخیراً شنیده شده يك نفر در تهران پیدا شده و با بیان و قل

 سازد؛ از آن جمله گفته است: در دل جوانها وارد مى

                                                 
 .ت( .) با اندكى تفاو 23/ 41حباراألنوار:  -(1)  119
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 معصوم بوده است، خود  على ابن ابى طالب علیه السالم گويند: مى»

 کند، چگونه شما او را اقرار به گناه و خطا مى  على علیه السالم

 «.دانید؟ مى  معصوم

به کدام گناه و کدام   على علیه السالم پاسخش اين است که: اقرار

کند؟ يا از  اشتباه بوده است؟ آيا از زنا و غیبت و تهمت استغفار مى

نسبت به مقام خودش هست، آنچه   على  شرابخوارى و قمار؟ گناه

سزاوار بندگى خداست، آن استغراق تامّى که میسّر نیست، براى 

 داند. خودش گناه مى

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر

 ان را قیاس از خود مگیرکار پاک

را مثل خودش بشر عادى   على علیه السالم امّا اين احمق نادان!

  که  معصوم خیال کرده است.

______________________________ 
 )با اندکى تفاوت( .. 23/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 91واليت، ص: 
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شتباه گويیم، از هر گناه صغیر و کبیره چه عمد و چه سهو حتّى ا مى

کند، عملى که  کند، امّا آنچه براى خودش گناه فرض مى هم نمى

خوابد،  سزاوار اين درگاه است، از خودش سراغ ندارد، امّا وقتى مى

از مباحاتى که الزمه ...« لیت شعرى فى منامى »شرمسار است 

دانستم وقتى  زندگى بشرى است، شرمسار است اى کاش! مى

 اى. با من چگونه خوابم و هنگامى که غافلم مى

گويد، غیر از اين غفالتى است که ما تصوّر  مى  على  غفلتى که

را مانند گناه خود تصوّر کنیم.   على  کنیم. زهى حماقت! که گناه مى

نالد، از بزرگترين حسنات  از آن مى  على علیه السالم  آن گناهى که

آن است که از آن بنالد. عملش   على  ما هم باالتر است، امّا اليق مقام

بیند. او  به هر اندازه بزرگ باشد، اليق عظمت درگاه ربوبى نمى

کنیم  بیند، امّا ما نگاه به کارمان مى عظمت و بى نیازى خداوند را مى

 شماريم. و آن را بزرگ مى

 مناسب مقام خودشان است.  امام و پیغمبر  خالصه ذنب؛ يعنى گناه

شد که بنابر صحّت  در حال نماز اين قدر غرق مى  على علیه السالم

که آن هم معلوم نیست کجانوشته شده؟ واز کى نقل  -اين روايت

در همه  -که پیكان را ازپايش درنمازبیرون آوردند و نفهمید؟ شده
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قدر گريه و  نمازهايش چنین حالى را نداشته است، اگر داشت که اين

آه من قلّة » نالید ت، نمىناله نداشت، اين قدر از کمى توشه آخر

 گفت. نمى ...«الزاد! 

 92واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ 

....120 

 اطاعت به حكم عقل، تنها براى خدا

 فرمايد: اين شد که مىخالصه بحث در اين آيه مبارکه 

خودتان را   ال اله الّا اللَّه اى کسانى که ايمان آورديد! گفتید:»

مخلوق و خداى را خالق دانستید، خودتان را مملوك و خدا را 

مالك، خود را بنده و خدا را موال دانستید، به حكم عقل بر شما 

کنید؛  تان را اطاعت واجب است که امر ربّ و خالق و آورنده و برنده

کسى که همه چیزتان از اوست، پس اطاعتتان هم بايد تنها از او 

 «.باشد

                                                 
 .. 59نساء:  -(1)  120
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، بنده بالخلقه هستى، بنده باالطاعه هم بايد باشى، به  أَطِیعُواْ اللَّهَ

براى   پیغمبرش  حكم عقل خودت؛ اطاعت خدا را در آنچه به زبان

ى اهلل محمّد صل  شما فرستاد در کتاب آسمانى قرآن مجید و بیانات

 علیه و آله.

  گفتار و کردار معصوم شرح قرآن است

در شرح و بیان آنچه در قرآن است،  وأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ

 اطاعت خدا

______________________________ 
 .. 59نساء:  -(1)

 93واليت، ص: 

محمّد صلى اهلل علیه و   نسبت به آنچه وحى فرمود به لسان حبیبش

در تمام امور که شرح و بیان و  پیغمبر و اولى األمر  و اطاعت  آله

پیغمبر اکرم و اولى   تفصیل قرآن مجید است. در تمام قضايا آنچه

اطاعت  رسول،  اند آن را نیز بايد اطاعت کنید، اطاعت فرموده األمر

  طاعتاست که اطاعتش را با ا اولى األمر کالم در 121خداست.

 يكى قرار داده است. رسول،

                                                 
 .. 80نساء: ...« َمن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللََّه » -(1)  121
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 اولى األمر را بايد خدا معیّن کند

 اولى األمر را بايد خدا معیّن کند

را نیز خودش معیّن فرمايد؛ چون ايشان بايد  اولى األمر پس بايد

، معصوم از خطا باشند. اگر پیغمبر کسانى باشند که همچون خود

س نباشند، با ساير مردم نفس قدسى نداشته باشد، مؤيّد به روح القد

فرقى ندارند. ترجیح بال مرجّح است. معنى ندارد کسى که 

گويد: نبايد از او  جايزالخطا باشد، چرا از او تبعیّت کنند؟ عقل مى

چون اين قوّه قدسى  122تبعیّت کرد، بايد متّصل به معدن علم باشد؛

ان که را بشناساند؛ آن اولى األمر الهى بر خلق مخفى است، بايد خدا

و اطاعت آنان چون اطاعت  محمّد صلى اهلل علیه و آله اند  عدل

 محمّد واجب است، کى هستند؟

به قرع  رسول خدا  خداوند روشن فرموده و روايات متواترى که

و   على علیه السالم ، اوّل آنهااولى األمر که دوازده نفرند  فرموده

شود؟ ضمناً  اجب مى، آيا اطاعت فاسق و مهدى علیه السالم آخر آنها

 عرض شد آنچه جز اين باشد، تناقض و خالف حكم عقل است؛ اگر

نباشد چگونه خداوند اطاعت فاسق را همچون اطاعت   معصوم

                                                 
122  (2)-\i َوَعلَّْمنُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما ...\E   :65كهف .. 
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فرمايد؟ کسى که چنین قايل شود، عدل  واجب مى  رسولش خودش و

 خدا را منكر شده است، قرآن را تفسیر به رأى کرده است.

______________________________ 
 .. 80نساء: ...« مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » -(1)

 .. 65کهف:  ... وَعَلَّمْنهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا -(2)

 94واليت، ص: 

باشند که غالباً حكم « صاحبان قدرت نفوذ»، «ولىّ األمر»اگر مراد به 

کنند، معمولًا قتلها و ظلمها از آنان سر  به غیر ما انزل اللَّه مى

شان واجب باشد؟ اگر خداوند  شود اطاعت زند، چگونه مى مى

اطاعت آنان را واجب فرمايد، کمك در ظلم است، چگونه خداوند 

 د.فرماي چنین کارى مى

  در آيه واليت و تطهیر، اولى األمر معرّفى شده

رسول خدا صلى اهلل علیه و   ديگر آن که عالوه بر روايات کثیره که

اولى األمر را تصريح فرمود، در خود قرآن مجید اولى األمر را   آله

آيه »شكّى نیست که  123است.« آيه واليت»به ما معرّفى کرد، يكى 

                                                 
َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن ءَاَمُنواْ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ » -(1)  123  .. 55مائده: « رَا ِكُعونَ  َلوَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكوَة َوُهمْ ِإّنَّ
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است. ديگر از آيات   ابى طالب علیه السالم على ابن  راجع به« واليت

 است:« آيه تطهیر»در اين زمینه 

را از هر   اهل بیت فرمايد که شما به درستى که خداوند اراده مى»

اولى  124«.پلیدى پاك سازد و شما را پاك گرداند پاك گردانیدنى

که بايد ملكه قدس الهى در آن باشد و داراى مقام عصمت  األمر

اهل بیت پیغمبر  که بايد مؤيّد به روح القدس باشد، ى األمراول باشد،

 است.  صلى اهلل علیه و آله

  پاکى عقیده و اخالق و عمل

« هر پلیدى و هر انحرافى به جمیع مراتبش»به معنى   الرّجْسَ

 اش نیست، باشد؛ آن روح مطهّرى که هیچ نوع انحرافى در عقیده مى

ى شرك در او راه ندارد، پاکى از ا را داراست، ذرّه  توحید خالص

 حیث کلمات ناروا، به هیچ وجه اخالق بد در او راه ندارد

______________________________ 
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَوةَ » -(1)

 .. 55مائده: « رَا کِعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ

                                                 
124  (2)-\i َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َويَُطّهرَُكْم َتْطِهريًا  .. 33احزاب:  E\... ِإّنَّ
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... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَهّرَکُمْ  -(2)

 .. 33احزاب:  هِیرًاتَطْ

 95واليت، ص: 

 باشد. بلكه در کلمات فاضله در اعلى درجه آن مى

از نظر عمل، کوچكترين خطايى از آنان سر نزند، طهارت مطلق؛ 

يعنى چه از حیث عقیده چه اخالق و چه گفتار و کردار، رجس در او 

باشد  غیر از ايشان هر که اهل بیت پیغمبرند  راه نداشته باشد، ايشان

خواهى نخواهى انحرافى دارد؛ خواه در عقیده؛ خواه در عقیده، يا 

 در اخالق، يا در عمل.

  مكروهى از امام معصوم سراغ نداريم

  مكروهى از امام معصوم سراغ نداريم

شان  خداوند ايشان را از همان ابتداى آفرينش، پاك و پاکیزه

؛ نه در کارهاى فرموده است؛ هیچ نوع انحراف و پلیدى نداشتند

جزئى، نه امور عقلى، نه امور اعتقادى در گفتار و کردار، در امور 

اهل  گونه کجى نداشتند. درباره هر يك از قلبى از اوّل تا آخر، هیچ

پايش را جلو   امام علیه السالم  ايد که بخوانید، آيا در جايى ديده  بیت
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هیچ وقت از  کسى دراز کرده، يا آب دهان در مسیر انداخته باشد؟

کسى روبر نگردانیده است. کوچكترين حرکتى که خالف ادب باشد، 

است، از صراط انسانیّت و عدل منحرف است واز آنها « رجس»

کرد؛  سرنزده است. هیچ وقت چشمش را در چشم طرف خیره نمى

 چون همین اندازه خالف ادب و مهر است.

  طهارت کامل، کسبى نیست

دارا بودند. اين مرحله کسبى نیست. که  مرتبه کامله طهارت را

تواند کارى کند که هیچ رجس و انحرافى نداشته باشد؟ لذا  مى

شان فرموده  منحصر به کسانى است که خداوند اين لطف را درباره

 اند. آل محمّد  باشد که

اند بر عدل ايشان در جمیع شؤون. بسیارى از  دوست و دشمن متّفق

  علما کتابهايى

 96ص:  واليت،

اند؛ از آن جمله فصول المهمّه تألیف ابن صبّاغ  نوشته  ائمّه  درباره

نوشته در حاالت ايشان، گفتار و رفتار   دوازده امام  مالكى که درباره

 شان را شرح داده است. و اعمال
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همچنین ابن طلحه شافعى کتاب مطالب السؤول نوشته است و ابن 

 جوزى و ديگران. ابى الحديد در نهج البالغه و ابن

  عصمت على قابل ترديد نیست

 نويسد از قول استادش: ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه مى

 مقام عصمت داشته باشد،  على ابن ابى طالب به نصّ آيه تطهیر،»

 125«.معصوم بودن على نصّ قرآن است

 اند. دوست و دشمن در اين مطلب، متّفق القول

خداوند اين طور اراده  اى اهل بیت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله!»

فرمايد که هیچ نوع پلیدى نداشته باشید و در نهايت طهارت  مى

 «.باشید

حتّى خطا و اشتباه هم نداشته باشید. میل به گناه هم نداشته باشید. 

اى است و رجس عملى است،  عالوه بر اين که گناه که فعل جارحه

که  اولى األمر  اه و رجس قلبى نیز نداشته باشید؛ يعنى آنمیل به گن

اهل   گفتیم اطاعتش واجب است و به حكم عقل بايد پاك باشند، آنان

 بیت پیغمبرند.

                                                 
 .. 376/ 6شرح هنج البالغه:  -(1)  125
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 آيه تطهیر در ضمن احكام ديگر

 گويند: چیزى که هست، بعضى مى

است؛ زيرا در ضمن سوره احزاب است و  پیغمبر  راجع به همسران»

  در ضمن

______________________________ 
 .. 376/ 6شرح نهج البالغه:  -(1)

 97واليت، ص: 

 شود، آمده است: مى پیغمبر  خطابهايى که به همسران

وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ   وَقَرْنَ فِى بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجهِلِیَّةِ الْأُولَى

و إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ  نَ اللَّهَ وَرَسُولَهُوَءَاتِینَ الزَّکَوةَ وَأَطِعْ

  ، زنهاى اهل بیت  پس مراد به 126.الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَهّرَکُمْ تَطْهِیرًا

 127«.است پیغمبر

در حالى که اين قول، تفسیر به رأى است و برخالف قواعد عربى 

  عَنكُمْ  بايد به جاى  عَنْكُنَ است؛ زيرا اگر خطاب به زوجات پیغمبر بود،

                                                 
 .33احزاب:  -(1)  126
 .. 82/ 2لشفاء: شرح ا -(2)  127
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توانید بگويید  خطاب به مذکّر است، چطور مى  عَنكُمْ گفته شود و

 راجع به زوجات است؟

 گیرد آيه تطهیر همسران پیغمبر را در بر نمى

 گیرد تطهیر همسران پیغمبر را در بر نمى آيه

 چون غلبه بدهیم جانب مذکّر را و« قانون تغلیب»اگر گفته شود به 

در  پیغمبر  و همسران  فاطمه را با  على و حسن و حسین علیهم السالم

بر بگیرد، پاسخش آن است که اين معنى صحیح نیست به وجوهى که 

رسول خدا صلى اهلل علیه و  ذکر شده؛ از آن جمله رواياتى که از

 44رسیده است، ديگر اجتهاد در برابر نص، صحیح نیست؛   آله

حديث از طريق شیعه روى هم  33حديث از طريق برادران سنّى و 

حديث در اين مورد رسیده که مضمون تمام اينها اين است  77رفته 

  على و زهرا و حسن و حسین علیهم السالم  به اتّفاق رسول خدا»که: 

و ممكن است در موارد متعدّد باشد، در «. در يك جا جمع شدند

 کسا ، يا امّ سلمه، يا عايشه، يا ديگرى که از آن جمله زيرزهرا  حجره

 در اين باره باشد. کسا  و حديث مشهور به

 اهل بیت مورد آيه تطهیر
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  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به هر حال، اين پنج نفر جمع شدند و

 کرد:عرض 

______________________________ 
 .33احزاب:  -(1)

 .. 82/ 2شرح الشفاء:  -(2)

 98واليت، ص: 

 128«.اللّهمّ! هؤالء اهل بیتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً»

من هستند، پس پلیدى را از آنان ببر و پاك   اهل بیت  خدايا! ايشان»

 «.گردان پاك گردانیدنى

 جبرئیل اين آيه شريفه را آورد که:

... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَهّرَکُمْ 

 129.تَطْهِیرًا

خواهد پلیدى را )به طور  اين است و جز اين نیست که خداوند مى»

 «.کلّى( از شما خاندان ببرد و پاك گرداند شما را پاك گردانیدنى

                                                 
 .141/ 10حباراألنوار:  -(1)  128
 .. 33احزاب:  -(2)  129
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  امّ سلمه همسر پیغمبر مشمول آيه نیست

در اين مورد رسیده است، بنابر آن، آنچه در کتاب   امّ سلمه از خود

امّ المؤمنین امّ   غاية المرام است که از طريق عامّه نقل نموده است

 گويد:  سلمه

دعا کرد و آيه تطهیر نازل   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  تا شنیدم»

شد، میل کردم من هم راهى پیدا کنم، نزديك شدم و زير عبا خودم 

 آيا من هم از اهل بیت هستم؟ اللَّه! يا رسول را قرار دادم، پرسیدم:

نیستى، هر   اهل بیت پاسخ فرمود: تو بر خیرهستى؛ يعنى تو از پیغمبر

 «.چند زن خوبى هستى

نباشد، ديگران نیز نیستند؛ بنابراين   بیت اهل جايى که امّ سلمه از

، اين آيه را پیغمبر  توان به قرينه آيات قبل و خطاب به همسران نمى

 نیز شامل آنها دانست.

  اى مستقل بوده آيه تطهیر آيه

اى مستقل است و ممكن است هنگام جمع  آيه« آيه تطهیر»بلكه 

  آورى قرآن
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______________________________ 
 .141/ 10بحاراألنوار:  -(1)

 .. 33احزاب:  -(2)

 99واليت، ص: 

 شده باشد. وَقَرْنَ فِى بُیُوتِكُنَّ ...  مجید، جزء آيه قبل

 .إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ... احتمال قوى آن است که مستقل باشد

و   عَنكُم  و بالجمله چه جزء آيه قبل باشد يا نباشد، به صريح کلمه

على و  باشد؛ مى اهل بیت پیغمبر ه مراد از آيه تطهیر،نصوص کثیر

هستند که خداوند شهادت به   زهرا و حسن و حسین علیهم السالم

 شان داده است. طهارت

  اى مستقل بوده آيه تطهیر آيه

 

 100واليت، ص: 

 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم
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أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ

....130 

 اطاعت مخلوق بايد از خالقش باشد

]اين است که:[ اى مؤمنین!   أَطِیعُواْ اللَّهَ خالصه بحث در آيه شريفه:

ايد خدايى يكتا داريد، الزمه اين ايمان، حرف  حاال که يقین کرده

حال نطفه بودن تا وقتى شنوايى و پرستش اوست؛ همان کسى که از 

روى، تو را تربیت کرده و نعمت داده است؛ چون  دوباره به خاك مى

منعمْ خداست والغیر، لذا بايد خضوع و خشوع، اطاعت و تسلیم و 

ات تنها براى او باشد. تو عابد و او معبود باشد. همان گونه که  بندگى

و خالق است، گونه که تو مخلوقى و ا تو مربوبى و او ربّ است، همان

هرچه خدا فرموده بشنو؛ چون حاکم بر وجودت نیز   أَطِیعُواْ اللَّهَ  پس

 بايد او باشد، نه خودت، يا مخلوقى چون خودت.

هايت مال  کسى که همه اعضاى وجود، رحمت از اوست، تمام عالقه

اوست، لباس و مسكن، اوالد و سر و سامانت همه از اوست، تو 

                                                 
 .. 59نساء:  -(1)  130
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مملوکى و او مالك است، مملوك بايد مطیع مالك خودش باشد 

 حكم عقل، مملوك بايد مطیع مالك و منعمش باشد. والغیر؛ به

______________________________ 
 .. 59نساء:  -(1)

 101واليت، ص: 

 رسول خدا نیز بايد مطاع باشد

 رسول خدا نیز بايد مطاع باشد

رسول او، پیغام آورنده از طرف او را نیز بايد   وأَطِیعُواْ الرَّسُولَ

که از خودش چیزى ندارد بلكه به عنوان   رسول  اطاعت کنى؛ چون

کسى  رسول، کنى. از طرف خداست، او را اطاعت مى  رسول  اين که

است که بیان کننده است فرامین خدا را، لذا اطاعتش واجب است. 

محمّد صلى اهلل علیه و  131گويد جز وحى الهى. از خودش چیزى نمى

نمايد  گونه نماز بخوانید، وحى الهى را ابالغ مى فرمايد: اين مى  آله

نه اين که روى میل خودش بخواهدحرفى بزند. آيه شريفه 

بخواهد چیزى به ما ببندد  محمّد اگر )بر فرض محال(»فرمايد:  مى

گیريم، سپس  )فرمانى که نفرستاديم، بگويد( ما دست راستش را مى

                                                 
131  (1)-\i  ِِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌى يُوَحى ُق َعِن ا ِْلََوىَوَما يَنط * \E  :3 -4َنم .. 
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محمّد صلى اهلل علیه و   امر و نهى هرچه 132«.بريم بند دلش را مى

است، امر و نهى ربّ العالمین است، پس بايد او را اطاعت کرده   آله

 که بیان کننده حكم خداست.

  اولى األمر در رديف پیغمبر است

  رسول نیز همراه با اطاعت خدا و اولى األمر  ، اطاعتاولى األمر و

 باشد.  رسول  ، عِدْلاولى األمر است؛ بنابراين، بايد

 تكرار اولى األمر بعضى از مفسّرين اين نكته را متعرّض شده که در

  رسول نشده؛ يعنى نفرمود: واطیعوا اولى األمر؛ چون در أَطِیعُواْ

يكى هستند، هر  اولى األمر و  رسول  تكرار شده بود و خالصه چون

 يددو اطاعت ربّ العالمین است، لذا نیازى به تكرار نبود، پس با

هواى نفس نداشته باشند و از همان  پیغمبر مثل خود اولى األمر

  محمّدى  چشمه علم

______________________________ 
 .. 3 -4نجم:   * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ ا لْهَوَى -(1)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ ا لْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ* ثُمَّ  -(2)

 .. 44 -46حاقّه:   لَقَطَعْنَا مِنْهُ ا لْوَتِینَ

                                                 
132  (2)-\i  ََوَلْو تَ َقوََّل َعَلْيَنا بَ ْعَض ا أْلََقاوِيِل* أَلََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمنِي* ُُثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه ا ْلَوِتني \E  :44 -46حاّقه .. 
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 102واليت، ص: 

بیان کنند. از همان راهى که خدا به آنها ياد داده که مستنبط حكم 

اهل علم باشند.  133يد.فرما الهى باشند که در قرآن از آنان ياد مى

شان از طرف ربّ العالمین جوشش داشته  چشمه علم در قلب شريف

 باشد.

 چرا اولى األمر بايد معصوم باشد؟

، عصمت داشته باشد و گرنه به حكم عقل اطاعتش  رسول مثل خود

باشد تا   معصوم [ شايد خطا کرده باشد، پس بايد واجب نیست ]چون

 نرود.در اطاعتش احتمال اشتباه 

نیزباشد، ايشان  األمر اولى است، بايددر  رسول شرط در آنچه خالصه

 هستند؟ کسانى چه

جز آن که خداوند خودش آنان را معرّفى فرمايد، چاره نیست. 

تواند آنها را معرّفى کند که خودش مقام آنان را دارا باشد  کسى مى

را از  راولى األم  است که  رسول و آنان را خوب بشناسد، پس کار

معرّفى فرموده که   اللَّه رسول طرف خدا معرّفى نمايد، لذا خود

را   على و يازده فرزندانش  عرض کردم دوازده نور پاك را؛ يعنى
                                                 

133  (1)-\i أُْوىِل اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمْنُهْم ...  رَُّسوِل َوِإىَل ... َوَلْو َردُّوُه ِإىَل ال\E  :83نساء .. 
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 -يكى هستند. در روايت شريفى  رسول معیّن فرموده؛ ايشانند که با

 فرمايد: مى -که قبلًا نیز عرض شده است

سطنا محمّد، کلّنا محمّد صلى اهلل علیه اوّلنا محمّد، آخرنا محمّد، او»

 134«.و آله

  باشند، لذا در آيه شريفه  محمّدى  ؛ يعنى کسانى که نفساولى األمر

 نیاز به تكرار نداشت. أَطِیعُواْ

 آيد تناقض الزم مى

آنچه غیر از اين معنى باشد از امرا و علما و صاحبان حكم و نفوذ و 

  قدرت، يا اهل

______________________________ 
أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ   ... وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى -(1)

 .. 83نساء:  يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...

 .. 363/ 25بحاراألنوار:  -(2)

 103واليت، ص: 

                                                 
 .. 363/ 25حباراألنوار:  -(2)  134
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توانیم قبول کنیم؛  ىحل و عقد، قابل قبول نیست. به حكم عقل نم

آيد و آيا ممكن  چون بین صدر و ذيل آيه شريفه تناقض الزم مى

أَطِیعُواْ  است قرآن مجید تناقض داشته باشد؟ تناقض را توجّه کنید.

؛ هرچه خدا فرموده اطاعت کنید، از جمله فرمانهاى خداوند  اللَّهَ

 فرمايد: است که در آن مى« آيه واليت»

و آن کسانى هستند که ايمان   رسول خدا و ولىّ شما منحصراً»

دهند در  دارند و زکات مى آوردند؛ همان کسانى که نماز را برپا مى

به اتّفاق جمیع شیعه و گروه کثیرى  135«.حالى که رکوع کنندگانند

 بوده است.  على علیه السالم از برادران سنّىِ ما، اين آقا

را قبول   على علیه السالم را معاويه بگیريم! اطیعوا اولى األمر اگر

  على علیه السالم است؛ با  على علیه السالم  ندارد بلكه دشمن

دهد لذا تناقض الزم  را رسمیّت مى  على  جنگد و دشنام به مى

 را. اولى األمر آيد؛ اطاعت خدا کنیم يا مى

  دستور خدا و رسول به دوستى على علیه السالم

 فرمايد: صاحبان نفوذ و قدرت باشند، خدا مى اولى األمر اگر

                                                 
135  (1)-\i  َُلوَة َويُ ْؤت َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن ءَاَمُنواْ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ  .. 55مائده:  E\ وَن الزََّكوَة َوُهْم رَا ِكُعونَ ِإّنَّ
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را   على»فرمايد:  مى محمّد ؛«را دوست بداريد  على علیه السالم»

 روايات متعدّد داريم که:«. دوست بداريد

 136«.يا على! حبّك ايمان و بغضك کفر»

 «.ات کفر است اى على علیه السالم! دوستى تو ايمان و دشمنى»

 فرمايد: ید مىدر قرآن مج

کسانى که ايمان آوردند و کارهايى شايسته انجام دادند، خداوند »

  براى آنان

______________________________ 
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَوةَ  -(1)

 .. 55مائده:   ونَوَيُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ رَا کِعُ

 .. 42/ 39بحاراألنوار:  -(2)

 104واليت، ص: 

را که نخستین مؤمن به   على  پس دوستى 137«.دهد دوستى قرار مى

را دوست   على کرد، واجب فرمود. خدا بوده و کارهاى شايسته مى

 فرمايد: مى پیغمبر  است که  رسول بداريد، اين امر خدا و

                                                 
 .. 42/ 39حباراألنوار:  -(2)  136
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دوستى تو، دوستى من است، سلم با تو، سلم با من و جنگ با تو، »

 138«.جنگ با من است

 شود معاويه اولى األمر باشد؟ آيا مى

در حالى که اگر معاويه اولى األمر باشد، چگونه ]خداوند به اطاعت 

[ عالم  ، ]آن حجر بن عدى دهد؟! چرا و دوستى با او[ دستور مى

 نكرد؟  على علیه السالم  سبّ زاهد روزگار را کشت؛ چون

آيا براى تصحیح کار معاويه و نظايرش سزاوار است قرآن را تفسیر 

 به رأى نمايند؟!

جلو جمعیّت   غدير خم به امر خدا در  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

 بلند کرد و فرمود: -که همه سابقه داريد -انبوه

 (3) «.من کنت مواله فعلىّ مواله»

هم موالى   على علیه السالم  من موالى او هستم، پسهرکس »

 ، آيا در اين حديث، شكّى هست؟«اوست

                                                                                                                                                                                           
137  (1)-\i ِإنَّ ا لَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصِلحِت َسَيْجَعُل َِلُُم الرَّمْحُن ُودًّا\E  :96مرمي .. 
 .. 17/ 1الغدير:  -3( و 2)  138
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 را نتوان تعیین کرد جز از طريق وحى. خدا بايد توسّط اولى األمر

را معرّفى بفرمايد؛ معرّفى کردن از اين باالتر  رسولش اولى األمر

که روى دست بلند کند و نشان بدهد در میان يك صد هزار نفر و 

 بیشتر.

______________________________ 
 إِنَّ ا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا -(1)

 .. 96مريم: 

 .. 17/ 1دير: الغ -3( و 2)

 105واليت، ص: 

  حقیقت واليت در اطاعت است

  حقیقت واليت در اطاعت است

به گوش شما رسیده حجّت بر شما تمام شده  واليت آل محمّد  حاال که

 واليت آل محمّد است. علماى گذشته زحمتها کشیدند و با بیان و قلم،

 را در دسترس ما قرار دادند.

که بنى امیّه و بنى عبّاس براى  -اى ظلمانىحقیقت را از زير ابره

 به ما فهماندند. -غافل کردن خلق درست کرده بودند

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  173 

درآى و   واليت على را بپذير؛ يعنى در  واليت على علیه السالم  پس

رسول و  خودپرستى را رها کن، خداپرست شو، ببین خدا و

چه فرموده است. واليت در اطاعت است، در واليت  األمر اولى

جعفر بن محمّد  باش. رسول و اولى األمر  درآى، يعنى مطیع

هرچه بگويد، حكم خداست؛ شرح دهنده احكام   الصادق علیه السالم

 خداست، لذا بايد مطیع او باشد.

 هاى عملیّه فرمايشات اولى األمر رساله

در  که هاى عملیّه اين رساله است؟ چگونه األمر اولى اطاعت از

تقلید  است. مگرمراجع األمر اولى  شماست، همان فرمايشات دسترس

 دهند؟ خود، روى هوا وهوس فتوا مى ازپیش

 نداشته باشد؛« هواى نفس»نخستین شرط مرجعیّت آن است که 

باشد تا بشود از او تقلید کرد. مجاهده با نفس کرده  «مخالفاً لهواه»

 باشد.

واليت   شده باشد. به قدرى داخل  علوى و جعفرى ى شده باشد.ربّان

وقت  رفته باشد که ديگر از هوا و هوس رسته باشد، آن  اهل بیت

 کند. فهمیده نقل مى  اهل بیت  آنچه از فرمايشات
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 فقهاى عدول و صاحبان تقوا

را نشان « احتیاط»دهد و راه  [ از بس ترس دارد فتوا نمى گاهى ]فقیه

  دهد. گاه مى

 106واليت، ص: 

کند؛ چون هواى نفس  تواند حكم را دريابد، لذا احتیاط مى نمى

 هاى عملیّه همان احكام الهى توسّط ندارد که پیش خود بگويد رساله

ديگران قرار داده است که فقیه عادل دريافته و در دسترس   اهل بیت

در  واليت آل محمّد است؛ واجبات و محرّمات را عمل کنید تا در

آيید. بايد بفهمى در رساله که نوشتند قذف حرام است و هشتاد 

تازيانه بايد بخورد، اگر چنان که خداى نكرده به کسى خواهر فالن 

اى، بايد خودت را تسلیم قذف شده قرار  بیرون رفته  واليت گفتى! از

 بدهى.

 سازد هوا پرستى با واليت نمى
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در   واليت آل محمّد صلى اهلل علیه و آله خواهى در اگر راستى مى

فرموده است،  اولى األمر  بیايى، هواى نفس را کنار بگذار و هرچه

 139«.ء ما نودى احد بشى»  رفتار کن

اساس، واليت است. اطاعت و محبّت. حرف شنوايى است. هواى 

گذاشتن، خودپرستى را رها کردن و خداپرستى را شعار نفس را کنار 

 قرار دادن.

 از آفات نفس راحت شو

هستى؟ تا کى در واليت شیطان  آل محمّد  تا کى در واليت دشمنان

باشى؟ زبانت را کنترل کن. تهمت ودروغ و غیبت را رها کن. چرا 

 کنى؟ نمى  واليت اهل بیت  قبول

واليت »اى که:  ذيرى؟ اين قدر شنیدهپ را نمى  واليت اهل بیت چرا

چرا در اين  140،«حصن و قلعه محكم الهى است  على ابن ابى طالب

 آيى تا از آفات نفس و هوا رها شوى؟ قلعه در نمى

______________________________ 
بنى االسالم على خمس: الصالة والزکاة والصوم والحجّ  -(1)

                                                 
 .( .8/ ح 21/ 2ء ما نودى بالوالية يوم الغدير) اصول كاىف:  بِن االسالم على مخس: الصالة والزكاة والصوم واحلّج والوالية وَل يناد بشى -(1)  139
 .. 246/ 39حباراألنوار:  -(2)  140
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ء ما نودى بالوالية يوم الغدير )اصول کافى:  والوالية ولم يناد بشى

 ( ..8/ ح 21/ 2

 .. 246/ 39بحاراألنوار:  -(2)

 107واليت، ص: 

 شرابخوارى مورد نفرت اولى األمر

 شرابخوارى مورد نفرت اولى األمر

 است که:  المؤمنین علیه السالمامیر روايت از

اگر در چاهى شراب ريخته شده آن چاه را پر کنند و روى آن »

 «.خورم زراعت کنند، من از آن گندم نمى

کند، امّا يزيد دائم الخمر  از شراب فرار مى  على علیه السالم اين قدر

هستى، يا   واليت على اش مداوم است، حاال تو در است؛ شرابخوارى

 يزيد؟ واليت

فرموده حرام است، اگر مخالفت کردى، از واليت  اولى األمر  هرچه

اى. اگر چشم به اسباب قمار بیفتد، نكبت دارد. مروى  بیرون شده
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از   اهل بیت اين قدر 141«.در اين هنگام، يزيد را لعنت کند»است: 

 قمار متنفّر هستند. آيا قمار باز در واليت ايشان است؟

ر درعبادت، ريا، يا عُجب، يا غرور پیدا شود، از يا خداى نكرده اگ

روى هواى نفس کارى انجام دهد، نمايش بدهد من چنین و من 

 چنان هستم، اينها خروج از واليت است.

  توفیق بر مداومت در واليت

هدايت  اولى األمر از خدا بخواهیم تا ما را به راه مستقیم پشت سر

 آل محمّد  و موافق میل دشمنان آل محمّد  فرمايد. اگر خالف رضاى

اى،  از تو سر زد، موافق هواى نفس و خواست شیطان انجام داده

خواهم و  خدايا! من کج رفتم، از تو معذرت مى فوراً توبه و انابه کن؛

ام فرمايى ديگر هواپرستى نكنم، خودنمايى  طلبم که يارى از تو مى

 نكنم، استغفراللَّه وربّى واتوب الیه.

______________________________ 
 .. 419/ 4من اليحضره الفقیه:  -(1)

 

 108واليت، ص: 
                                                 

 .. 419/ 4من الَيضره الفقيه:  -(1)  141
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  استغفار مالئكه براى صاحبان واليت

هفتاد هزار   على علیه السالم  خداوند از نور صورت»مروى است: 

شیعیان على علیه   ملك آفريده که کارشان مرتّباً استغفار بر اين

جمله عرش براى اهل ايمان و توبه استغفار  142«.است  السالم

... فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ  نمايند، براى آنان که اهل توبه شدند مى

 (2. )وَاتَّبَعُواْ سَبِیلَكَ ...

خدايا! بیامرز کسانى را که به سوى تو بازگشتند، توبه و انابه کردند »

 143«.دوزخ نگهدارو راه تو را پیروى نمودند، تو آنان را از عذاب 

  شان اى از حاالت اهل بیت در پیروان نمونه

  شان اى از حاالت اهل بیت در پیروان نمونه

هستید، آثار و  واليت آل محمّد اى مؤمنین! و اى مؤمنان! شما که در

اى از آخرت  صفات آنان بايد در شما پیدا شود، ايشان چه ولوله

 بى پروا بودند. داشتند و مخالفین ايشان چقدر بى باك و

 زهرا بر  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله»به يادم آمد روايتى که: 

ها بايد بشنوند(  گريان و ناالن است )مخصوصاً علويّه زهرا وارد شد،

                                                 
 .. 7غافر:  -2. 320/ 23حباراألنوار:  -(1)  142
143  (2)-\i  ُى َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن ءَاَمُنواْ ... و ُيَسّبُحوَن حِبَْمِد َرّبِّْم َويُ ْؤِمُنوَن بِهِ  الَِّذيَن ََيِْمُلوَن ا ْلَعْرَش َوَمْن َحْوَله\E  :7غافر .. 
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عرض کرد: در فكر فرداى محشر رفتم، ترسیدم برهنه وارد محشر 

داند که برهنگى در روز قیامت، رسوايى است. کسى  مى 144«.گردم

و همان  145«لباس تقوا بهتر است»ه بى تقوا مرد، فردا عريان است ک

 خورد، با اين زبان رها و بى بند و بارى، به درد مى

______________________________ 
 .. 7غافر:  -2. 320/ 23بحاراألنوار:  -(1)

دِ رَبّهِمْ و يُسَبّحُونَ بِحَمْ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ا لْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ -(2)

 .. 7غافر:  ى وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

 .. 527/ 25شرح احقاق الحق:  -(3)

 .. 26اعراف:  ذَا لِكَ خَیْرٌ ...  ... وَلِبَاسُ التَّقْوَى -(4)

 109واليت، ص: 

 چه اطمینانى دارى که رسوايى به بار نیاورى؟

لرزد، چون ايمانش قوى است.  ترسد و مى با آن پاکى مى زهرا

داند آتش جهنّم چه خبر است، قیامت چه روزى است؛ چون  مى

 ترسد. داند لذا اين قدر مى مى

                                                 
 .. 527/ 25شرح احقاق احلق:  -(3)  144
145  (4)-\i َذا ِلَك َخرْيٌ ..  ... َولَِباُس التَّْقَوى.\E  :26اعراف .. 
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 110واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

سعد واللَّه من واالکم وهلك من عاداکم وخاب من جحدکم وضلّ من »

كم وامن من لجأ الیكم وهدى من اعتصم فارقكم وفاز من تمسّك ب

 146«.بكم

 فرق است؛ -به کسر واو - واليت و -به فتح واو - واليت  بین

است؛ همان دوستى « مودّت»به معنى  -که به فتح واو است - واليت

 و محبّتى که اجر رسالت است:

محبّت آل  147«.خواهم جز دوستى بستگانم بگو از شما پاداشى نمى»

از ضروريّات دين اسالم است. جمیع    علیه و آلهمحمّد صلى اهلل

هاى اسالمى جز اندکى به نام نواصب و خوارج همه قايلند که  فرقه

است و بر هر   آل محمّد صلى اهلل علیه و آله  مودّت واجب، براى

مسلمانى، دوستى اين خانواده واجب است. در کتابهاى اهل تسنّن 

 حبّ آل محمّد ود. اگر در ولىّ،ش نیز اين مطالب مفصّلًا ديده مى

رود، يا در جهنّم همیشه نخواهد ماند وباألخره  باشد، به جهنّم نمى

                                                 
 .. 130/ 102حباراألنوار:  -(1)  146
147  (2)-\i  َأَسُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ ا ْلَمَودََّة ىِف ا ْلُقْرىَب  .. 23شورى:  E\...  ... ُقل الَّ
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اش از علماى  که نويسنده -المودّه برايش نجات است. درکتاب ينابیع

 تمامش درباره دوستى اين خاندان است. -حنفى مذهب است

 اند ائمّه واسطه و نمايندگان خدا در زمین

است. نجات و سعادت  -به کسر واو - واليت  امّا آنچه مهمتر است

  کلّى، مال کسى

______________________________ 
 .. 130/ 102بحاراألنوار:  -(1)

شورى:  ...  ... قُل لَّاأَسَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى -(2)

23 .. 

 111واليت، ص: 

 است که اهل واليت گردد که از هر واجبى مهمتر است.

اين است که اين انوار الهى را واسطه  -به کسر واو - واليت  معنى

 ربّ العالمین بداند.

شان را نهى خدا بداند و ايشان را موالى  امرشان را امر خدا و نهى

  شد، خدا موالى اوست؛ چون  على  خود قرار دهد. هرکس مواليش

 اسط لطف الهى است:و  على
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 148«.من واالکم فقد والى اللَّه ومن اطاعكم فقط اطاع اللَّه»

دوازده نور   ؛ يعنى ايناولى األمر ، اطاعت خداست. على  اطاعت

 پاك.

 حقّ امام را شناختن کدام است؟

 حقّ امام را شناختن کدام است؟

 پرسد: مى  امام در روايتى که رسیده سائل از

را زيارت کند در حالى که به   حسین  آقا! اين که فرموديد: هرکس»

حقّش شناسا باشد، مانند اين است که خدا را در عرشش زيارت 

؛ يعنى شناساى به حقّ حسین علیه السالم  عارفاً بحقّه 149نموده است؛

 «.يعنى چه؟

را در کربال زيارت کند، مثل اين است که خدا را در   حسین  کسى که

آشنا   امام  ش زيارت کرده باشد، ولى مشروط است که به حقّعرش

 باشد. فرمود:

                                                 
 .. 151/ 102حباراألنوار:  -(1)  148
 .( .476/ 14ه ىف عرشه) وسائل الشيعه: من زار قّب احلسني عليه السالم عارفاً حبّقه كان كمن زاراللَّ  -(2)  149
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يعنى بر خودش حتم بداند که  150«.مفترض الطاعه بداند  امام او را»

 واجب است. هواپرستى را کنار گذارد.  حسین  اطاعت

 خودخواهى و خودپسندى را کنار بگذارد.

قرار دهد. در   و آله آل محمّد صلى اهلل علیه  هوايش را تبع هواى

 خودبینى نبیند. آل محمّد،  راه

______________________________ 
 .. 151/ 102بحاراألنوار:  -(1)

من زار قبر الحسین علیه السالم عارفاً بحقّه کان کمن زاراللَّه  -(2)

 ( ..476/ 14فى عرشه )وسائل الشیعه: 

گونه تفسیر شده که او  ناي« عارفاً بحقّه»در بعضى از روايات  -(3)

( 10/ ح 554/ 14بداند )وسائل الشیعه: « امام متفرض الطاعه»را 

.. 

 112واليت، ص: 

  هرجا بروى با تو هستیم

                                                 
 .( .10/ ح 554/ 14بداند) وسائل الشيعه: « امام متفرض الطاعه» گونه تفسري شده كه او را اين« عارفاً حبّقه» در بعضى از روايات -(3)  150
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حضرت حسین   همین مطلب را بیان کرد در وقتى که« نافع بن هالل»

 رو به اصحاب کرد:  علیه السالم

 «.امّا بعد، فانّ االمر نزل بنا کما ترون»

بینید که کار به کجا کشیده؟ و باألخره من کشته شدنى هستم،  مى»

 «.تان رو به سمتى برويد هرکدام

فصر بنا مشرقاً او مغرباً  ما همه غالم حلقه به گوش تويیم؛»نافع گفت: 

؛ ما تو را رها کننده نیستیم، مشرق بروى، يا غرب، ما باتو راشداً مهديّاً

 «.هستیم

آخر، وفادارى نموده. همین نافع تا آخرين  راستى هم تا آن لحظه

دانه تیرش، مقاومت کرد و بعد با شمشیر، تا باألخره زخمهاى کارى 

 به او زدند و او را گرفتند با تن پر از زخم نزد ابن سعد آوردند.

  خود را سعادتمند کردم

اى از رؤسا حاضر بودند. عمر بن سعد رو به نافع کرد که از  عدّه

 فه و سرشناسان است و گفت:بزرگان کو

 «.اى نافع! اين چه وضعى است که بر ]سر[ خودت آوردى؟»
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وفاى  پسر پیغمبر  چه کردم؟ خودم را سعادتمند کردم؛ در راه»گفت: 

با اطمینان به اين «. کرده بودم، کردم  رسول به عهدى که با خدا و

 گويد. رود، اين طور سخن مى که راه همین است که مى

 عبد خداست: محمّد  محمّد آل

من اطاعكم فقد اطاع اللَّه ومن عصاکم فقد عصى اللَّه ومن احبّكم »

  فقد احبّ اللَّه ومن

 113واليت، ص: 

 151«.ابغضكم فقد ابغض اللَّه

 152«.سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم»

ام و  هرکس با ايشان دوست است و تسلیم، من هم با ايشان چنین»

 «.آنان دشمن است، من هم با او دشمنمهرکس با 

  خود دوستى مزاحم واليت است

  خود دوستى مزاحم واليت است

                                                 
 .مفاتيح اجلنان/ زيارت جامعه كبريه . -(1)  151
 .. 196السنّيه: التحفة  -3مفاتيح اجلنان/ زيارت عاشورا.  -(2)  152
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التارك »خوانید:  مى  حسین علیه السالم در دعايى که در رواق مطهّر

« ام را رهاکننده که برخالف شماست، آن ( هرچه3) للخالف علیكم؛

 واليت آل محمّد در است. اگر کسى  واليت که تمام سعادت در راستى

 و حكم عقل. پیغمبر  شود به نصّ روايت آمد، خیرالبريّه مى

خود »نیست، حبّ به ذات دارد؛ چون  واليت آل محمّد کسى که در

عیب خودش را  153ء، يعمى ويصم(. )حبّ الشى  است« دوست

کند؛ چون  بیند. دوستى چیزى است که ]انسان را[ کور و کر مى نمى

دارد، حاضر نیست ببیند، يا بشنود، يا سر در  خودش را دوست مى

رفته است،  واليت آل محمّد بیاورد از عیب خودش، امّا کسى که در

هاى جهل و  ، پرده واليت  رود. از برکات اش کنار مى خود دوستى

رود. خودش را به حقارت و عجز و نیاز و بیچارگى  ار مىغفلت کن

 است.« شناسى حقیقت»، «علم»شناسد. جان  مى

  اهل واليت به خودش بدگمان است

وقت از خود راضى نخواهد  عُجب و غرور ندارد. هیچ  على  لذا شیعه

 رود. بود. من چنین و چنانم، چنین کردن و چنان کردم، کنار مى

                                                 
 .( .84/ 5ء يعمى ويصم) التاج اجلامع لالصول:  عن النىّب صلى اهلل عليه و آله: حّبك الشى -(3)  153
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______________________________ 
 مفاتیح الجنان/ زيارت جامعه کبیره .. -(1)

 .. 196التحفة السنیّه:  -3مفاتیح الجنان/ زيارت عاشورا.  -(2)

ء يعمى ويصم  عن النبىّ صلى اهلل علیه و آله: حبّك الشى -(3)

 ( ..84/ 5)التاج الجامع لالصول: 

 114واليت، ص: 

 فرمايد که: را ذکر مى  يتوال  صفات اهل  على علیه السالم

گیرد  همیشه خودش راکوچك مى 154«.به خودش بدگمان است»

کیستم؟ شأنم چیست؟ کومحبّت  است. من شرمنده 155داند. وپست مى

دهد،  مى محمّد آل  جانش را درراه که ورزى من؟ بااين

 گويد: بازمى ولى

فداى دوست نكرديم عمر و 

   مال و دريغ

که کار عشق زما اين قدر 

 آيد نمى

 

                                                 
 .( .231/ 71أّن املؤمن اليصبح والميسى إاّلونفسه ظنون عنده فال يزال زارياً عليها) حباراألنوار:  -(1)  154
 .مثاىل( . وما انا يارّب وما خطرى) دعاى اىب محزه -(2)  155
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خواند، يا  کس که جاهل و مغرور است، دو رکعت نماز مى ولى آن

دهد، به خیالش  مى  اباعبداللَّه علیه السالم  صد تومان براى تعزيه

 خبر است. گیرد؛ چون بى کارى کرده است و غرور او را مى

بیند، امّا يك کار خوب کرده  را نمى صدها کثافتكارى کرده و آن

بیند، امّا  بیند؛ چه واجبهايى که ترك کرده نمى را مهم مى آن

مستحبّى که معلوم نیست شرايط قبول را دارا باشد، انجام داده آن 

 بیند. را مهم مى

  همه عیب خلق ديدن نه مروّت است و مردى

فهمد. هیچ وقت عمل خودش را  فس را مىعیوب ن  على  امّا شیعه

 بیند. بزرگ نمى

کس که در واليت شیطان است،  کند. آن همیشه سر در خود فرو مى

 نگرد. به اين و آن مى

برد که چیست؟ و کیست؟ امّا اگر  وقت سر در خودش فرو نمى هیچ

رود؛ خدايا! فردا من جزء چه  اين جهل، عقب رفت، به فكر فرو مى

مسلمان بود،   على علیه السالم  شوم؟ اگر شیعه شور مىاى مح دسته

 من کیستم؟ و چیستم؟
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______________________________ 
أنّ المؤمن اليصبح واليمسى إلّاونفسه ظنون عنده فال يزال  -(1)

 ( ..231/ 71زارياً علیها )بحاراألنوار: 

 وما انا ياربّ وما خطرى )دعاى ابى حمزه ثمالى( .. -(2)

 115واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 وصى کیست؟ و کارش چیست؟

است.  «سیّد الوصیّین»على ابن ابى طالب علیه السالم   از القاب

على علیه  است، «سیّد األنبیاء والمرسلین»پیغمبر اکرم   گونه که همان

است، بايد نخست « وصى»جمع « اوصیا«. »سیّد اوصیاست»هم   السالم

 فهمید.  على علیه السالم را دانست و سپس نسبتش را با« وصى»معنى 

؛ کسى که پس از شخص، کارهاى او را «جانشین»؛ يعنى «وصى»

انجام دهد، اداره زندگى يا شغل و کسب و کارش را عهده دار است 

 پس از مردن موصى.
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اش  از عهده« موصى»بايد وصىّ شخص، کسى باشد که کارهاى 

شود وصیّش خبّاز، يا  برآيد، مثلًا کسى که شغلش زراعت است، نمى

 خیّاط بشود بلكه بايد کسى باشد که بتواند از عهده زراعت برآيد.

  اش صفات پیغمبر صلى اهلل علیه و آله در نماينده

رسول خدا صلى اهلل علیه و   ىبايد کسى باشد که کارها وصىّ پیغمبر

هنوز در دنیاست، پس  رسول خدا  که را انجام بدهد، مثل اين  آله

باشد،  «علم محمّد صلى اهلل علیه و آله»  ، مثل«علم»بايد از حیث 

 اش برآيد. آنچه مورد نیاز خلق است، در معارف و احكام از عهده

 116واليت، ص: 

در او باشد تا خلق، او را به وصايت  برپیغم  ، صفاتپیغمبر  بايد نماينده

در نهايت   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  طورى که بشناسند؛ همان

 درجه زهد بود، وصىّ او نیز چنین باشد.

باشد، « اشجع خلق»و در جهت شجاعت، « اسخى»در جهت سخاوت، 

 بر ديگران امتیاز داشته باشد.

   علیه و آلهفضايل اخالقى در وصىّ پیغمبر صلى اهلل
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خواهند مردم را به فضايل اخالقى آشنا  راهنماى خلق است و مى

تواند مردم را  سازد. اگر خودش فاقد صفات کمالى باشد، چگونه مى

 راهنمايى کند.

ست و به  رسول خدا  نسخه ثانى  على علیه السالم به اتّفاق مورّخین،

است.  156«هنفس محمّد صلى اهلل علیه و آل» تعبیر قرآن مجید

  على علیه السالم  اگرکسى به تاريخ اسالم مراجعه نمايد، درحاالت

فهمند که در جهت علم، همه مسلمانها  اند واگر منصف باشند مى نوشته

على علیه   آمد، سراغ بودند. هرمشكلى که پیش مى  على  محتاج علم

 نقل کردند که  على علیه السالم گرفتند و مكرّر از را مى  السالم

 فرموده:

 فرمايد: مى 157«.از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید»

نشستم، در میان اهل تورات، به تورات و  اگر بر مسند قضاوت مى»

 158«.کردم اهل انجیل، به انجیل و اهل قرآن، به قرآن داورى مى

  همه چیز در برابر على آشكار است

                                                 
156  (1)-\i  ََك ِفيِه ِمن بَ ْعِد َماَجآَءَك ِمَن ا ْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْواْ نَْدُع أَبْ َنآَءنَا َوأَبْ َنآءَُكْم َوِنَسآَءن  .. 61آل عمران:  E\اَوِنَسآءَُكْم َوأَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكْم ...َفَمْن َحآجَّ
 .( .120/ 10سلوىن قبل أن تفقدوىن) حباراألنوار:  -(2)  157
 .. 387/ 35حباراألنوار:  -(3)  158
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بگويد:   على علیه السالم  اى تاريخ، سابقه ندارد که در مسأله

 اند: نوشته«. دانم نمى»

______________________________ 
فَمَنْ حَآجَّكَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ا لْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ  -(1)

 61آل عمران:  أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَکُمْ وَنِسَآءَنَاوَنِسَآءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ...

.. 

 ( ..120/ 10سلونى قبل أن تفقدونى )بحاراألنوار:  -(2)

 .. 387/ 35بحاراألنوار:  -(3)

 117واليت، ص: 

گفت: چطور است که در هیچ   على علیه السالم  وقتى خلیفه دوّم به»

 کنى؟ اى تأمّل نمى مسأله

حضرت يك انگشت را برابرش گرفت، فرمود: چند تاست؟ گفت: 

. دو انگشت را در برابرش گرفت: فرمود: چند تاست؟ گفت: دو يكى

کنى؟ گفت: اين واضح است، تأمّل الزم  تا. فرمود: چرا تأمّل نمى

 ندارد.
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فرمود: همه چیز هم براى من همین است )يعنى همه چیز در برابر 

 «.آشكار است(  على علیه السالم  قلب

 159ة العلم وعلىّ بابهاأنا مدين»از ضروريّات مذهب، روايت مسلّم 

درب آن است، هرکس بخواهد از   على است؛ من شهر علم هستم و

بهره ببرد، چاره ندارد جز از   محمّدى صلى اهلل علیه و آله  علوم

 «.درب آن وارد شود

  در صفات کمالى نظیر محمّد صلى اهلل علیه و آله است

قطعى است. اگر وصى هم   على علیه السالم  به حكم عقل، وصايت

 محمّد  علمِ باب باشد؛ چون  على علیه السالم معیّن نكرده باشد، بايد

نزد او باشد. نیاز   محمّدى  علوم باشدکه پیغمبر  بايدجاى است. کسى

باشد. مردم را  محمّد مردم را برطرف کند. در صفات کمالى، نظیر

بود. نفوس   ه و آلهمحمّد صلى اهلل علی  گونه که شأن تزکیه کند همان

شان کند به زينت تقوا به  کند. کثافات نفس را پاك کند. مزيّن راتزکیه

 وجود مبارکش و به رفتار و کردارش مردم را رو به خدا بكشاند.

 پاك شده بايد پاك گرداند

                                                 
 .. 34/ 27وسائل الشيعه:  -(1)  159
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شأن نبوّت و امامت، تزکیه نفوس و پاك کردن دلهاست. کثافتهاى 

ها بايد پاك گردد. کى  حبّ دنیا، حبّ شهوات، خودبینى

 که خودش مزکّى باشد. تواندتزکیه کند؟ کسى مى

______________________________ 
 .. 34/ 27وسائل الشیعه:  -(1)

 118واليت، ص: 

ند پاك کند و گرنه پلید چگونه توا اگر خودش پاك شده باشد، مى

 تواند پاك نمايد؟ مى

کسى که غرق در دنیا و شهوات دنیاست، خودبین و خودخواه است، 

تواند ديگرى را آدم کند. کسى بايد اين منصب را عهده  چطور مى

دار شود که به درجه عالیه انسانیّت رسیده باشد تا بتواند ديگران را 

 نیز تزکیه نمايد.

  منین لقبى با واقعیّت براى على علیه السالمامیرالمؤ

  مولى الموالى على ابن ابى طالب علیه السالم  از القاب خاصّه

چنین   پیغمبرى  است که در امّتهاى پیشین، هیچ وصىّ «امیرالمؤمنین»

 حضرت است. نداشته. و ازالقاب خاصّ آن لقبى
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  على علیه السالم  ماين لقب نه تنها از باب تشريفات، يا تجلیل و تكري

[ يك حقیقت و واقعیّت است که معنى امارت  باشد بلكه اشاره ]به

 [. بر دلهاى اهل ايمان ]است  على علیه السالم  وحكومت

  على امیر و حاکم در دلهاى مؤمنین

است، لذا بايد امشب معنى   على هر کس اهل ايمان است، امیر او

فرمانده چه کسانى است؟   على روشن گردد تا معلوم گردد« مؤمنین»

اند، نسبت بین  از بحثهاى مهم که بزرگان و محدّثین عنوان کرده

است؛ تفاوت بین اين دو است. خالصه بحثها و « ايمان»و « اسالم»

عموم و خصوص « ايمان»و « اسالم»شد، نسبت  اى که گرفته مى نتیجه

، مؤمن هرمسلمانى هرمؤمنى، مسلمان است، ولى»مطلق است؛ يعنى 

 اخص ازاسالم است. ايمان معنى«. نیست

 نه هرکس کو مسلمان شد توان گفتش که سلمان شد

  را بپذيرد و حاضر شود رسالت« قرآن»کسى است که « مسلمان»

و احكامى که آورده عمل نمايد. قیامت و بهشت و جهنّم را  پیغمبر

  قبول داشته باشد. مسلمان؛ يعنى کسى

 119واليت، ص: 
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خاتم األنبیاء محمّد   اضر شده بر اين عمل کردن به فرمايشاتکه ح

براى حكم به اسالم « اقرار به شهادتین»، البتّه  صلى اهلل علیه و آله

معنى خاصّى دارد. عالوه بر اين که اسالم را « ايمان»کافى است، امّا 

را قبول نمايد، به عالوه در دلش نیز « آخرت»و « قرآن»بپذيرد، 

وخاضع براى حق باشد.  حقیقتاًدلش خاشع گرددکه نورى روشن

 که همراهش گرويدن باشد. باورکردنى

مند گرديد، اطرافش  اگر کسى چیزى را باور کرد، به آن عالقه

 گويند: چرخید، مى

با اين حالت قلبى که توأم گردد، « اسالم»دارد. « ايمان»به آن چیز 

کردن و هم گرويدن  ، هم باور«ايمان»شود، پس حقیقت  مى« ايمان»

 اش خضوع و خشوع دل است براى حق. است و نتیجه

  درجات آخرتى ويژه مؤمنین است

  درجات آخرتى ويژه مؤمنین است

تمام مقامات ودرجات، مال مؤمن است. اگرنورايمان در دل 

کند و گرنه قالب بى جان است.  گرديد، اعمالش جان پیدا مى روشن
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ن خوب است، امّا درجاتى که خداوند وعده زير بار احكامِ تنها رفت

 داده است، ملحق شدن با اخیار و ابرار براى اهل ايمان است.

اندکند. چقدر افرادى که به « مؤمنین»با اين معنى لطیف، راستى 

بینى مؤمن به هوا  ظاهر مؤمن است، امّا دلش راکه بشكافى مى

 وهوس است، هنوز ايمان در دلش جا نگرفته.

 فرمايد: ن مجید مىدر قرآ

اعراب بیابانى گفتند: ايمان آورديم، بگو: ايمان نیاورديد، ولى »

تان جا نگرفته  بگويید: اسالم آورديم و هنوز ايمان در دلهاى

شما کجا و ايمان کجا؟ بگويید: اسالم آورديم؛ شهادتین را  160«.است

 به زبان جارى کرديم.

______________________________ 
الَتِ ا لْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا قَ -(1)

 .. 14حجرات:  يَدْخُلِ ا لْإِيمنُ فِى قُلُوبِكُمْ ...

 120واليت، ص: 

  تمام فسادها از بى ايمانى است

                                                 
160  (1)-\i  ْميُن ىِف قُ ُلوِبُكم ا َيْدُخِل ا ْْلِ ْ تُ ْؤِمُنواْ َولِكن ُقوُلواْ َأْسَلْمَنا َوَلمَّ  .. 14حجرات:  E\ ...قَاَلِت ا أْلَْعرَاُب ءَاَمنَّا ُقل َلَّ
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خبرى  آيه شريفه راجع به اعراب باديه نشین است. هر باديه نشین بى

و هر باديه نشین صفتى، هرچند شهرى باشد. مگر حاال همه کسانى 

کنند، ايمان در دلشان هست؟ سلطان  که در شهرها زندگى مى

مملكت تن که دل است، اگر چسبیده به حق باشد، پس اين همه 

ين فسادها از بى ايمانى است، به جنايتها و فسادها چیست؟ تمام ا

 واسطه خرابى دلهاست.

آورند، ولى دل به چه  دلها صید شیطان است. نام خدا را به زبان مى

گِرَوش دارد؟ دل، تابع چیست؟ ايمان به چیست؟ ايمان دارد، امّا به 

شهوات، به مال. تمام همّتش همین است که مالش زياد شود. هر وقت 

کشد فالن مال و فالن استفاده از کفم  آه مىکنى،  با او صحبت مى

رفته است. ايمانش به دنیا و موهومات فانى است، اين کجا و ايمان 

« جعل همّه همّاً واحداً»به غیب کجا؛ يعنى دور غیب دلش بچرخد 

گردد و آن وقتى است که دل خشوع پیدا کند، آن خشوعى که تا 

همه مفاسد به خاطر  شود. اين حاصل نگردد، اعمال نیز اصالح نمى

بى خبرى دل از معنويّات و تمام زحمات براى اين است که بشود دل 

خبردار گردد، ايمانى پیدا شود، خشوع حاصل گردد، براى غیب 

 خاضع گردد، به ياد آخرت و وطنش بیفتد.
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  ايمان، محرّك الهى در نیّت

دلها  روى 161زند، امّا دل قساوت پیدا کرده. ظاهراً دم از اسالم مى

به طورى که دل بى خبر از ايمان  162 پرده افتاده وقفل شده است

 است.

اخص از اسالم است. حقیقت ايمان همان اسالم « ايمان»باألخره 

  است؛ باور کردن

______________________________ 
 قَسْوَةً ... ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن بَعْدِ ذَا لِكَ فَهِىَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ -(1)

 .. 74بقره: 

 .. 24محمّد:  قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ  ... أَمْ عَلَى -(2)

 121واليت، ص: 

همراه با گِرَوش. دور حق چرخیدن و طلب حق کردن. اگر جنباننده 

شود ايمان پیدا  انسان و محرّکش در نیّت، خدايى شد، معلوم مى

 شده است.

  شرافت مؤمن باالتر از کعبه

                                                 
161  (1)-\i  ُوُبُكم ّمن بَ ْعِد َذا ِلَك َفِهَى َكاحلَِْجاَرِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة ...ُُثَّ َقَسْت قُ ل\E  :74بقره .. 
162  (2)-\i قُ ُلوٍب أَقْ َفاُِلَآ  ... أَْم َعَلى\E  :24حمّمد .. 
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  فت مؤمن باالتر از کعبهشرا

رسیده است؛ چون راستى « شرافت مؤمن»اين همه روايات که در 

عزيز است. اگر کسى حقیقت ايمان در او پیدا شد، مقامى پیدا 

 توان تا حدّى به آن پى برد. کند که از اين روايت مى مى

در   حضرت باقرالعلوم علیه السالم  روايت در کتاب وافى است

 بوده فرموده: مسجدالحرام

 «.تر است نزد پروردگار به خدا سوگند! که مؤمن از اين کعبه محترم»

 تا حاکم در دل، کى باشد

عرش خداست. تعبیرى چنین مهم شده است، البتّه اگر « دل مؤمن»

شان مرکز  عرش الرحمن گردد؛ چه بسا اشخاصى هستند که دل

 شیطان است.

، کى در دل تو حكمران است؟ رحمان «محلّ حكومت»يعنى « عرش»

اگر در روى کره »است، يا يزيد؟ فرموده:   حسین است، يا شیطان؟

؛ همین يك «زمین، يك نفر مؤمن پیدا شود، غرض حاصل شده است

ارزد؛ چه گل عزيزى است که  گل عالم وجود، به همه خارها مى

 ارزد. مى
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مین مطلب، يك باب وارد شده و در اصول کافى در خصوص ه

روايات متعدّدى نقل کرده که اگر يك مؤمن در روى زمین باشد، 

کافى است، البتّه خیلى مجاهده الزم دارد. خیلى گذشت 

 خواهد. پشت پا به هواها و هوسها زدن الزم دارد. مى

 122واليت، ص: 

  ايمان، اطمینان به خداست

اش که شیخ انصارى در  نازله نور ايمان نیز مراتب دارد؛ مرتبه

فرمايد، مرتبه  رسائل، در باب ظن، در مورد اصول عقايد مى

« علم»است که تالى تلو و مرتبه بعد از « ظنّ اطمینانى»اش  نازله

 است.

دل مطمئن باشد به اين که خدايى هست، حاضر و ناظر. مطمئن است 

ن دل است. آورنده و برنده اوست. چنا« رازق»به اين که خدا 

مطمئن است که هیچ وسوسه و ريب در آن نیست. يقین دارد محیى و 

 ممیت اوست. جان دهنده و گیرنده اوست.

  سكینه، آرامش دل مؤمن است
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طور که  مطمئن است به اين که آخرتى پس از اين دنیاست همان

مطمئن است پس از ساعاتى چند که از اين ظلمات شب گذشت، روز 

اين  163چه شك کند، در قیامت شكى ندارد.شود. در هر روشن مى

« سكینه»است؛ چیزى است که از آن تعبیر به « ايمان»اوّلین درجه 

شود؛ امنیّت پیدا  شود که از آثار ايمان است. دل، امن مى مى

 يابد. کند؛ آرامش مى مى

  ايمان چراغى فرا راه مؤمن

چه بسا ممكن است شخص فیلسوف باشد، ولى دلش مرکز شیطان 

باشد و ممكن است بى سواد باشد، ولى دلش عرش الرحمن باشد؛ 

است، چه بسا « نور ايمان»میزان درس خواندن نیست بلكه میزان 

 164جنبد، خیلى درس هم خوانده باشد، ولى در شك مى

______________________________ 
 .. 7حجّ:  وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِیَةٌ لَّارَيْبَ فِیهَا ... -(1)

 .. 45توبه: « فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ»...  -(2)

 123واليت، ص: 

                                                 
163  (1)-\i ... رَْيَب ِفيَها اَعَة ءَاتَِيٌة الَّ  .. 7حّج:  E\َوَأنَّ السَّ
 .. 45توبه: « ْم يَ ََتَدَُّدونَ فَ ُهْم ىِف َريِْبهِ » ... -(2)  164
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کسى که خدا  165کند. کس که مؤمن است، در نور حرکت مى امّا آن

نور ايمان به او داده است، مثل کسى است که چراغ با اوست و با آن 

چرخد همچون  رود، امّا ديگران در تاريكى، دور خود مى راه مى

 گردند. حیوانات، بى هدف صحیح مى

 ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ از کجا آمده

 ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ از کجا آمده

گويد: بگذار ببینم  در دنیا چیست؟ مىاز آنهابپرس هدف از آمدن 

کجا  شود؟ کارم درفالن اداره به تكلیف اين چك و سفته چه مى

کند تا يك مرتبه جناب  طور حرکت مى انجامد؟! در تاريكى همین مى

 عزرائیل تشريف بیاورد.

؛ اى خدايى که هرچه نور است، از تو يا نورالنور! يا نور کلّ نور!

« چراغ ايمان»نايى عنايت فرما، به ما هم است! خدايا! خودت روش

افاضه بفرما، نورى بده که با آن حرکت کنیم. بدانیم بر روى صراط 

مان مسؤولیّت دارد، مؤاخذه دارد. بدانیم  که اعمال هستیم. بفهمیم

جا تأمین گردد.  که اين جا جاى باربستن است. حیات آخرت بايد اين

امر قلبى است که دل براى « ايمان»پس خالصه مطلب اين شد که: 

                                                 
165  (1)-\i  ِثَُلُه ىِف  أََو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا مَيِْشى بِه  .. 122انعام:  E\الظُُّلمِت لَْيَس ِِبَارٍِج ّمْنَها ... ى ىِف النَّاِس َكَمن مَّ
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حق خاشع گردد، آن وقت دل، عرش الرحمن شود؛ عرش الرحمن با 

از خودش که   على علیه السالم  يكى است؛ چون  امیرالمؤمنین  عرش

باشد؛ يعنى دين خدا و حكم   على  چیزى ندارد، حكمران در دل که

 خدا.

و   فرمانده ودش مى  مأمور، على و تو امیر شود مى  على  اين جاست که

 فرمانبر.  شوى تو مى

 شود هر کار خیرى آسان مى

خدايا! تو عنايتى فرما که کام ما به حق شیرين گردد. اگر دل، عرش 

 الرحمن شد، هر

______________________________ 
اسِ ى فِى النَّ أَوَ مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ -(1)

 .. 122انعام:  الظُّلُمتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَا ... کَمَن مَّثَلُهُ فِى

 124واليت، ص: 

گردد. تمام عالم جمع شوند،  عمل خیرى به هر سختى، آسان مى

شوى. گناه در  حكومت دنیا را بدهند که دروغى بگويى، حاضر نمى
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وقتى دل کند، ولى  گردد که هیچ چیزى شیرين نمى کامت تلخ مى

 شود. مرکز شیطان باشد، به کوچكترين چیزى، تسلیم باطل مى

  مرگ اگر مرد است گو نزد من آى

ايد؛ شب عاشورا  را شنیده  قاسم بن الحسین علیه السالم  سخنان

مرگ نزد تو چگونه »به او فرمود:   حسین علیه السالم  عمويش

 «.است؟

تعارف   حسین علیه السالم ، آيا با«تر است از عسل شیرين»گفت: 

ترين امور که جان  کرد؟ نه چون دلش عرش الرحمن است. نفیس مى

 166«.يا من ذکره حلو»  است، در راه خدا دادنش آسان است

  تر است ظلم در کام على علیه السالم از هر تلخى تلخ

 فرمايد: مى  على علیه السالم در نهج البالغه آقا

به من بدهند در برابر آن که پر کاهى را  اگر حكومتِ هفت اقلیم را»

على   در کام 167«.به جور از دهان مورى بگیرم، نخواهم پذيرفت

کند،  را شیرين نمى ظلم، تلخ است که هیچ چیز آن  علیه السالم

                                                 
 .( .49اى كسى كه ذكرش شريين است) مفاتيح اجلنان/ دعاى جوشن كبري: بند  -(1)  166
 .. 224هنج البالغه: كالم  -(2)  167
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هرچند در کمى، به اندازه گرفتن پرکاهى از دهان مورى باشد و در 

 برابرش سلطنت هفت اقلیم باشد.

شود نامید؟  امیر ماست؟ ما را مأموم چنین امامى مى حاال آقا على،

  اش هم بايد چنین باشد. آن مؤمن که طور است، شیعه آقا که اين

  امیرش باشد، پیدا کن. اين است  على

______________________________ 
اى کسى که ذکرش شیرين است )مفاتیح الجنان/ دعاى  -(1)

 ( ..49جوشن کبیر: بند 

 .. 224ج البالغه: کالم نه -(2)

 125واليت، ص: 

 در برابر ظلم، آن وقت چه اشخاصى که دم از  على علیه السالم  شأن

زند!  زنند و چه ظلمهايى که از آنان سر مى هم مى  على علیه السالم

 ها که پشت سر آنان است! و چه آه و ناله

بنده همان به که زتقصیر 

   خويش
 عذر به درگاه خداى آورد

  اش ورنه سزاوار خداوندى
 

کس نتواند که به جاى 
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168آورد
 

 

اللّهمّ ارزقنى التجافى عن دارالغرور واالنابة إلى دارالخلود 

 169واالستعداد للموت قبل حلول الفوت.

______________________________ 
  ( سعدى1)

 .402 -403/ 1( االقبال االعمال الحسنة 2)

 126واليت، ص: 

 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 محرومیّتها و ناراحتیها نتیجه حبّ دنیا

                                                 
 ى( سعد1)  168
 .402 -403/ 1( االقبال االعمال احلسنة 2)  169
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است. محرومیّت از درجات آخرت و « حبّ دنیا»منشأ هر محرومیّتى 

است حتّى بیشتر « حبّ دنیا»رسیدن به عذابهاى آخرت، در نتیجه 

 است.« حبّ دنیا»ناراحتیهاى دنیوى نیز برگشتش به 

شود  که مى  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  از جمالت کامل و جامع

است.  170«لدّنیا رأس کلّ خطیئةحبّ ا» از معجزات آن حضرت شمرد

نه اين است که دنیا را ترك کند؛ يعنى خوراك « حبّ دنیا»معنى 

نخورد، ازدواج نكند، کسب و کار را رها کند، نه چنین است، آنچه 

اساس فساد است، عالقه دل به دنیا بستن است، به شهوات مايل شدن 

 است.

  داروى نافع، ولى کشنده

بعضى داروهاى سمّى براى امراض جلدى هست که براى سوختن، يا 

کشد.  را فرو برى، مى درد گرفتن عضو، بسیار نافع است، امّا اگر آن

 کشد. اين دوا الزم است، امّا براى بیرون، اگر به درون راه يافت، مى

______________________________ 
 .. 131/ 2اصول کافى:  -(1)

 127واليت، ص: 

                                                 
 .. 131/ 2اصول كاىف:  -(1)  170
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هاى عالم طبیعت بايد باشد، ولى در دل راه نیابد. فساد  اين عالقه

مال وقتى است که به دل وارد شود؛ يعنى آرزو و شوق و تمام کیف 

 در اين باشد که خوراك خوبى بخورد، لباس خوبى بپوشد.

  بهترين نعمتها گواراى مؤمن

  بهترين نعمتها گواراى مؤمن

یست، منكر لباس خوب پوشیدن البتّه کسى منكر خوراك خوب ن

 فرمايد: نیست. قرآن مجید مى

فرموده است،  براى بندگانش آماده بگو: کى زينت خدا راکه»

 بهترين خوراك، سزاوار مؤمن است. سزاوار 171«.کرده است؟! حرام

چیزى که هست عالقه قلبى به آن بد  172و پیروان ايشان است؛ انبیا

باشد که چه باشد، چه نباشد برايش است. بايد وضع مؤمن طورى 

 فرمايد: فرقى نداشته باشد همان گونه که قرآن مجید بیان مى

بر آنچه از کف شما رفته اسف نخوريد و به آنچه داده شديد، »

 173«.شادمان نباشید

                                                 
171  (1)-\i  ِى َوالطَّّيبِت ِمَن الّرْزِق ... ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّىِت َأْخرََج ِلِعَباِده\E  :32اعراف .. 
172  (2)-\i  َالطَّّيبِت ... يأَي َُّها الرُُّسُل ُكُلواْ ِمن\E  :51مؤمنون .. 
173  (3)-\i ُكْم ...  -َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحواْ ِبَآ ءَاتل  ِلَكْياَل تَْأَسْواْ َعَلى\E  :23حديد .. 
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 اسف و شادى بر امر مادّى نداشته باشید

 فرمايد: مى  على علیه السالم

را در اين دو جمله جمع فرموده  زهد  خداوند در اين آيه شريفه»

گويند مال  است: هرچه از کف رفت غصّه دل به دنبالش نباشد. نمى

بد است، امّا اين مال در دل جا نكند که بر فقدانش اسف بخورد. از 

 آن طرف وقتى هم به منفعتى رسیدى، سر

______________________________ 
ى وَالطَّیّبتِ مِنَ الرّزْقِ  هِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّ -(1)

 .. 32اعراف:  ...

 .. 51مؤمنون:  يأَيُّهَا الرُّسُلُ کُلُواْ مِنَ الطَّیّبتِ ... -(2)

حديد:  کُمْ ... -مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتل  لِكَیْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى -(3)

23 .. 

 128: واليت، ص

اگر دلت شاد شد، شوق به  174«.و سامان يافتى، دلت وجد پیدا نكند

شود حبّ دنیا در دلت جا گرفته است. واى از  دنیا يافتى، معلوم مى

                                                 
 .. 1291/ 431هنج البالغه: قصار  -(1)  174
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آيد؟! گفتنش آسان  آن ساعتى که از تو گرفته شود! چه بر سرت مى

مان مرتّب باشد، ديگر  است، امّا تحقّقش مشكل است. وقتى کار دنیاى

مان نیست، امّا اگر وقتى کارمان گیر کرد، مثل اين  در دل هیچ غمى

 که هیچ نعمتى نداريم.

  دو قلب در يك بدن نیست

آيا دلى که چنین شد، ديگر غصّه آخرت دارد؟ شوق بهشت، يا ترس 

گیرد؟ دلى که پر از غصّه دنیا شد،  از دوزخ در چنین دلى جا مى

ه شوق به مال و شهوات ديگر چكارش به غصّه شب اوّل قبر؟! دلى ک

دارد، کجا ديگر شوق بهشت و ثواب و لقاى خدا در چنین دلى جاى 

انسان که  175کند؟ خدا در جوف کسى دو قلب قرار نداده است. مى

 جا کند کسى. دو دل ندارد. سودا خوش است که يك

 عبادتى صورى و تهى از مغز

 ا و آخرت واگر در اين دل، جز شوق و ترس از دنیا نباشد، ديگر خد

شود؟  ، مقامات انسانى و کماالتى که بايد پیدا کند، چه مىآل محمّد

رود، امّا اين معامله سطحى  گیرد، حج مى خواند، روزه مى نماز مى

کند، صورتى  است، دلى که حبّ دنیا دارد، همان عباداتى که مى

                                                 
175  (2)-\i  ِى ... َما َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل ّمن قَ ْلَبنْيِ ىِف َجْوِفه\E  :4احزاب .. 
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است که حقیقتش تقرّب به دنیاست، مثلًا از ترس بدگويى مردم، يا 

 رود. و به دنبالش بعضى از منافع، به حج مى« حاجى»لقب  براى

______________________________ 
 .. 1291/ 431نهج البالغه: قصار  -(1)

 .. 4احزاب:  ى ... مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مّن قَلْبَیْنِ فِى جَوْفِهِ -(2)

 129واليت، ص: 

شنیده است اگر کسى روضه بخواند، يا زيارت عاشورا بخواند، به 

رسد، اينها تقرّب به دنیاست، نه عبادت. تا حبّ دنیا در  حاجتش مى

دل است حتّى عبادات ظاهرى نیز دلخوش کن است، نه حقیقت بلكه 

تقرّب به نفس و هواست. حبِّ هرچه در دل باشد، حرکات بدن نیز بر 

 طبق آن است.

  را نیز بشناسیم درمان

  درمان را نیز بشناسیم

حاال بايد درمان را نیز يادآور شد. آيا دلى هست که در آن حبّ 

 دنیا نباشد؟
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آرى، دلها پر از حبّ دنیا و خالى از شوق خدا و آخرت است؛ شوق 

[ اين مادّه  حاال چه کنیم ]که 176لقاى خدا و جوار ربّ العالمین.

رى، تب الزم که مالزم و چسبیده به سرطانى و به قول شیخ شوشت

ماست، عالج کنیم، البتّه صعب العالج است. نخست بايد فهمید که 

بیمارى خیلى سخت است؛ محرومیّت شديد، از درجات و مقامات 

[ تا اين معنى را نفهمد، در صدد عالج بیمارى  اخروى است و ]انسان

 آيد. بر نمى

ن علمى و عملى است، با اگر جِدْ در طلب پیدا کرد، راهش تمري

 برخورد به هرچه، آخرش را ببیند، اين بزرگترين عیب دنیا را بفهمد.

  اى است مرد آخر بین مبارك بنده

مثلًا فرش زيبايى ديدى و باألخره براى منزلت خريدى، خیلى 

خوب! ولى يادت نرود که آخرش فرش زير تنت، خاك گور خواهد 

 بود، به اين فرش دل نبند.

دهند که خدا پسرى به تو داد، خیلى خوب! ولى متذکّر  ات مى همژد

  باشد باألخره

                                                 
176  (1)-\i  ِى فَ ْلَيْعَمْل َعَماًل صِلًحا ... ... َفَمن َكاَن يَ ْرُجواْ ِلَقآَء رَبّه\E   :110كهف .. 
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______________________________ 
 110کهف:  ى فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صلِحًا ... ... فَمَن کَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِ -(1)

.. 

 130واليت، ص: 

ود، يا تو، از همان ر افتد، يا او زودتر مى يك روز بین شما جدايى مى

 اوّل متوجّه فراق میان خودت و او باش.

اى پر سود کردى، پول فراوانى به دستت آمده، ولى يادت  معامله

نصیب  بماند، باألخره رود. اگرتا آخرعمرهم باشد که از کفت مى

هرحال، دربرخورد به هر امرى از امور عالم  ديگرى خواهدشد. به

 اى است. آخربین مبارك بندهطبیعت، آخرش را بیند، مرد 

  آخر ساختمان زيبا خرابى است

 نويسد: در کتاب روح البیان مى

در زمان سلف، سلطانى قصر باشكوهى با عظمت بسیار بنا کرد و يك 

سال بیشتر طول کشید تا عمارت تكمیل شد، سپس از اعیان مملكت 

شان بر جلوه دادن و خودنمايى است. پس  دعوت کرد. اهل دنیا بناى

رود، هر  از اجتماع اعیان و اشراف گفت: هرکس از در بیرون مى
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ه ديد، در دفترى که درب در قرار داده عیب و نقصى در اين دستگا

خواست  شده نظرش را بنويسد تا نقص را بر طرف کند، ضمناً مى

 ها را نیز بفهمد. نظريّه

همه حاضران جز تمجید، چیزى ننوشتند و آنچه توانستند تملّق 

گفتند، امّا در میان آنها يك نفر اظهار نظر عجیبى کرد که باألخره 

د تا حضوراً با او سخن بگويد. پرسید: آيا سلطان او را احضار کر

 عیبى در اين ساختمان مشاهده کردى؟

 گفت: آرى، دو عیب:

شود، آثار گذشتگان را نیز نگاه  آخرش خراب مى نخست آن که:

کن، روزهاى پیش تخت جمشید چه روزگارى داشت و حاال به چه 

 اى مبدّل گرديده است. خرابه

  هرکه را خوابگه آخر ز دو مشتى خاك است

رود. هرچند بدش هم  صاحبش نیز از بین مى عیب دوّم آن است که:

 آيد که به او مى

 131واليت، ص: 
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بگويند، امّا چاره چیست؟ بايد از اين غفلت بیرون بیايد. بیچاره 

که  ساختمانى کرده و سخت به آن دل بسته است، غافل است از اين

ماند، چرا ديگر  رود، صاحبش نمى که از بین مى بیند. اينآخرش را ب

به آن عالقه ببندد، دلش را خوش کند که ساختمانى کردم که در 

عالم نظیرش نیست. کسى که چنین باشد، ديگر به فكر خانه آخرتش 

کنند، براى همین خطرش  افتد، لذا اهل عقل از دنیا فرار مى نمى

اف و تبذير نباشد، ولى خطر هست، هرچند حرام نیست وقتى اسر

 دارد که در دل راه پیدا کند. دوستى دنیا سَرِ هر گناهى است.

  من، فانى را دوست ندارم

  من، فانى را دوست ندارم

بنابراين، نخستین درمان، توجّه به فناى هر چیزى است که به آن دل 

 بگو:  ابراهیم  بندد. به دنبال مى

است  فانى هرچه 177؛«دارم نمىازبین روندگان رادوست  من»

گويدپول را دوربینداز، نه  اى ندارم، البتّه کسى نمى آن عالقه به من

بلكه مانند دواى روى پوست بدن است، نه براى خوردن. مثل کسى 

 جاباشد وايستگاهش فراموش شود. فقط منتهاى آرزويت اين نباش که

                                                 
177  (1)-\i  ََقاَل اَلُأِحبُّ اأْلَِفِلني ... \E  :76انعام .. 
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. بداند مؤمن بايد بداند و يادش نرود که وطنش جاى ديگر است

مسافر است، در غربت گرفتار شده لنگر نیندازد. ايستگاه، عالم بعد و 

جوار ربّ العالمین است. ساعت مرگ، هنگام رسیدن به عالم اعلى 

است، يا خداى نكرده ملكوت سفلى، تا چه وطنى براى خودش مهیّا 

کرده باشد. چیزى که آخرش چنین است، چرا به آن دل ببندد؟ 

 آيد؟ سرت مى ساعت مرگ چه بر

  عالقه به دنیا در هنگام مرگ

 گفت: يكى از رفقا مى

______________________________ 
 .. 76انعام:   ... قَالَ لَاأُحِبُّ الْأَفِلِینَ -(1)

 132واليت، ص: 

 و  سوره ياسین  هنگام احتضارش -که اهل نماز هم بود -ام دايى»

خواندم، اصلًا در اين چیزها نبود،   دعاى عديله خواندم؛  صافّات

باألخره عقايد حق را تلقینش کردم، در پاسخ به من گفت: مگر من 

 «.خواهید از من بگیريد؟ يك خانه بیشتر دارم، آن را هم مى
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اى  کنند، عالقه خواهد بمیرد، از اين خانه بیرونش مى فهمید مى مى

. آنچه در آورد طور به سرش مى که به اين چند خشت دارد، اين

بیند بین او و آنچه به آن عالقه داشته  کند، مى دلش بود، ظهور مى

 178افتد. فاصله و جدايى مى

 شود از فراقش نیز ناراحت نمى

براى حبّ دنیا. وبازتكرارمى کنم کسى منكر  است دواى اصلى اين

بهره بردارى مشروع از حالل دنیا نیست، هر حرفى است در دل راه 

دارد و مقدّمه در حرام افتادن  که از آخرت باز مى پیدا کردن است

دارد، امّا وقتى  کند، از واجبات باز مى است. حريص و بخیل مى

کند.  پیدانمى ازهمان اوّل، زوالش را نگاه کردى، در دلت راه

خواهم  شوى، مى خواهى بمیرى، خوشوقت مى توبگويند: مى به وقتى

يك عمر به يادش بودم و به  به جوار حق بروم و عالم اعلى جايى که

 اى نداشتم که ناراحت شوم. مند بودم. من به دنیا عالقه آن عالقه

خدايا! تو حبّ دنیا را از دل ما  179سیّدى! اخْرج حبّ الدنیا من قلبى؛

 180غیّر سوء حالنا بحسن حالك. بیرون ببر.

                                                 
178  (1)-\i  ِيَل بَ ْيَنُهْم َوبَ نْيَ َما َيْشَتُهوَن ...َوح\E  :54سبأ .. 
 .مفاتيح اجلنان/ دعاى ابو محزه مثاىل . -(2)  179
 .مفاتيح اجلنان/ اعمال مشَتكه ماه رمضان . -(3)  180
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 مانند اهل آسمانها هم نمى

 مانند اهل آسمانها هم نمى

  زينب علیها السالم به ياد  حسین علیه السالم  اى که نظرم آمد جمله

  آورد و به اين وسیله تسلیت

______________________________ 
 .. 54سبأ:  وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا يَشْتَهُونَ ... -(1)

 مفاتیح الجنان/ دعاى ابو حمزه ثمالى .. -(2)

 ال مشترکه ماه رمضان ..مفاتیح الجنان/ اعم -(3)

 133واليت، ص: 

از شنیدن خبر کشته   زينب  را تسكین داد، از بس  زينب  داد و دل

 بى تاب گرديد، به او فرمود:  حسین  شدن

از من بهتر   على  دنیا جاى ماندن نیست؛ جدّم از من بهتر بود، پدرم»

بود، مادرم و برادرم از من بهتر بودند و از دنیا رفتند، هرکس روى 

 181«.مانند میرد و اهل آسمانها هم نمى زمین است، مى

                                                 
 .. 238/ 1مقتل احلسني عليه السالم:  -(1)  181
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______________________________ 
 .. 238/ 1مقتل الحسین علیه السالم:  -(1)

 134واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

  م استتعیین وصى و قیّم الز

است،   رسول خدا خاتم األنبیاء سیّدالمرسلین  طور که گفتیم همان

از دنیا برود، براى پس از  پیغمبر است. اگر  سیّد الوصیّین وصىّ او نیز

خودش وصى معیّن نكند، خالف حكم عقل و خالف قاعده لطف است. 

اى که عايله اويند، اگر آنان را بدون سرپرست بگذارد و به  عدّه

 فرتى برود، نزد عقال مذموم است.مسا

داند وقتى  حتّى در امور جزئى دنیوى، کسى که صغیر دارد و مى

رود، بايد وصى معیّن  شود، مالش از بین مى بمیرد، صغیر ضايع مى

کند براى صغیرش. قیّم معیّن کند براى مالش. سرپرست معیّن نمايد. 

است کسى را بیند، واجب  وقتى آثار موت را در خودش نزديك مى

براى اين منظور معیّن نمايد؛ کسى را پیدا کند که مثل خودش مورد 

که نمرده  اطمینان و موثّق باشد. کارش را معطّل نگذارد مثل اين

 است.
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  تكمیل دعوت با تعیین وصى

که  پیغمبر اين معنى را صد هزار درجه باال ببريد نسبت به مقام نبوّت.

گذارد؟ چه  نه خلق را بى سرپرست مىخواهد از دنیا برود، چگو مى

 فسادهايى که بر آن مترتّب است؛

 135واليت، ص: 

بنابراين، تعیین وصى، بزرگترين واجب الهى است به قسمى که اگر 

بايد علومى  وصىّ پیغمبر 182ناقص است. پیغمبر  تعیین نكند، دعوت

تواند داشته دارا باشد، آنچه مورد نیاز خلق است بداند و ب پیغمبر  که

باشد تا بتواند نفوس  پیغمبر برآورد. روحانیّتش مانند روحانیّت خود

 را تزکیه کند. دلها را پاك کند و روبه خدا بیاورد.

 گرهگشاى مشكالت علمى، على بود

 گرهگشاى مشكالت علمى، على بود

واجب است وصىّ خودش را معرّفى کند. هیچ  پیغمبر به حكم عقل بر

کند و وصیّش را معرّفى کرده است.  خالف تكلیف نمى پیغمبر  وقت

همچنین به شهادت تاريخ، در تمام مشكالتى که براى مسلمانان پیش 

                                                 
182  (1)-\i  َُه ...... َوِإْن َلَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالَت\E  :67مائده .. 
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گرهگشا بود و در مقام زهد، قوّت سخا   على علیه السالم آمد، مى

 بود.  على علیه السالم بود، در پیغمبر وجود، هر صفت کمالى که در

« وصى»راوان روايت رسیده که عنوان از طريق برادران سنّى نیز ف

معیّن فرموده است. در کتاب ينابیع الموّده   على علیه السالم  را براى

  تألیف قندوزى؛ اين فاضل سنّى حنفى مذهب، روايات متعدّد از قول

 نقل نموده است.  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله

 آيد آقاى اوصیا از در، در مى

 رساند که گفت: نس به مالك مىاز آن جمله سند را به ا

بودم، فرمود: آب وضو   خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله  در خدمت

  وضو گرفت، در خانه  پیغمبر خدا صلى اهلل علیه و آله بیاور، آوردم،

  بود، به همسرش فرمود: پشت پرده باش، آنگاه  امّ حبیبه

______________________________ 
 .. 67مائده:  نْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ...... وَإِ -(1)

 136واليت، ص: 

على فهو امیرالمؤمنین  [ علیك من هذا الباب]  اوّل من يدخل فرمود:

 وقائد الغرّ المحجلین وسیّد الوصیّین.
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شود، او اين سه لقب و سه منصب  نخستین کسى که بر من داخل مى

 را داراست:

على علیه   است )تمام شیعیان  پیشواى روسفیدان است؛  امیرالمؤمنین

على علیه   کند، همان نور واليت صورتشان نور افشانى مى  السالم

ست، آقاى جانشینان من  آقاى اوصیا از آنان ساطع است( و  السالم

 است.

انس گويد: پیش خود گفتم: اى کاش! يكى از انصار و اهالى مدينه 

شان  آمدند و اين افتخار نصیب مى -که همشهريان من هستند

 گرديد. مى

  على علیه السالم حامل لواى حمد در قیامت

او را در  پیغمبر وارد شد.  على علیه السالم ناگهان در زدند و

على علیه   بود. عرق صورت عرق کرده  على علیه السالم برگرفت.

عرض   امیرالمؤمنین علیه السالم مالیده شد. پیغمبر  به صورت  السالم

فرمايید. فرمود: تو  خیلى لطف درباره من مى اللَّه! يا رسول کرد:

رسانى. تو کسى  کسى هستى که دعوت مرا بعد از من به خلق مى

کسى هستى  رسانى. تو هستى که علم قرآن را بعد از من به خلق مى
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سیّد »  غرضم کلمه 183که حامل لواى حمد هستى در فرداى قیامت.

صريحاً   پیغمبر صلى اهلل علیه و آله است که در اين روايت، «الوصیّین

 فرمايد: مى

 «.است  على، سیّد الوصیّین»

 از آن جمله اين روايت مسلّم است که فرموده:

 (2) «.انت اخى ووصیّى ووارثى»

 «.برادر و جانشین و وارث من هستى اى على! تو»

______________________________ 
بحاراألنوار:  -2. 488/ 2؛ ينابیع المودّه: 87/ 8الغدير:  -(1)

102 /106 .. 

 137واليت، ص: 

  على وارث علم پیغمبر است

  على وارث علم پیغمبر است

  پسر عموى  على علیه السالم  البتّه وارث اصطالحى نیست؛ چون

برد.  است، تا وقتى اوالد هست، طبقه دوّم و سوّم ارث نمى پیغمبر
                                                 

 .. 106/ 102حباراألنوار:  -2. 488/ 2؛ ينابيع املوّده: 87/ 8الغدير:  -(1)  183
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که تو وارث من   على  از حیث مال، زهراست، امّا تعبیر به پیغمبر  وارث

هستى؛ يعنى وارث علم من هستى. وارث مقام من و وارث منبر و 

 محراب من هستى. وارث حمل قرآن من هستى.

 اند که فرمود: برادران سنّى ما نقل کردهاين روايت را نیز نوعاً 

لحمك لحمى ودمك دمى وااليمان مخالط لحمك ودمك کما »

 184«.خالط لحمى ودمى

گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است و ايمان با گوشت و »

گونه که با گوشت و خون من آمیخته شده  خون تو آمیخته شده همان

خون تو فرو رفته است و با  است. ايمان به خدا و آخرت در گوشت و

و نظاير اين روايت. و خالصه «. حقیقت و ذات تو آمیخته شده است

يك طرف حتّى يك نفر از   غدير خم  همه اينها يك طرف و حديث

 باشد. حديث غدير مسلمانان نیست که منكر

 موالى پس از احمد، باشد على مختار

 زد: را روى دست بلند کرد و صدا  على علیه السالم

 185«.يوشك ان ادعى فاجیب»

                                                 
 .. 106/ 102حباراألنوار:  -(1)  184
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زود است که مرا به عالم ديگر بخوانند و من نیز اجابت نمايم؛ يعنى »

 «.رسد به زودى مرگ من فرا مى

______________________________ 
 .. 106/ 102بحاراألنوار:  -(1)

چنین است:  387، صفحه 21روايت در بحاراألنوار، جلد  -(2)

 « ..يوشك ان اجیب»

 138واليت، ص: 

 آنگاه فرمود:

 186«.ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟»

شماندارم؟ واليتى که برشما  آيا من اولويّت خدادادى نسبت به»

 «.دارم قبول داريد؟

 را بلند کرد و فرمود:  على ،«آرى»وقتى گفتند: 

 (2) «.من کنت مواله فعلىّ مواله»

                                                                                                                                                                                           
 .« .يوشك ان اجيب» چنني است: 387، صفحه 21روايت در حباراألنوار، جلد  -(2)  185
 .. 387/ 21حباراألنوار:  -2( و 1)  186
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هم موالى   على علیه السالم  هرکس من موالى او هستم، پس»

 «.اوست

 باشد کسى منكر حديث غدير نمى

 حجّة االسالم غزّالى امام الحرمین گويد:

کند.  در بازار بغداد درب دکّان صحّافى، کتابى ديدم صحافى مى»

و يتلوه المجلّد التاسعة   غدير خم  از مجلّات 28ديدم نوشته جلد 

جلدکتاب،  28 187«.آيد ىم 29والعشرين؛ و به دنبال آن جلد 

 آيد. جلدبعدى نیزمى دنبال آن که به  حديث غديرخم سلسله سند تمام

باشد، هرچه که  حديث غدير يك نفر محدّث نیز سراغ نداريم منكر

 برند. تأويل مى «موال»  هست در کلمه

معنى  رابه آن«. که حقّ واليت وحكومت دارد کسى»؛ يعنى «موال»

گیرند. آيا سزاوار  مى« محب»و « ناصر»معنى گیرند، يا  مى« دوست»

است در چنین هواى گرمى، دهها هزار نفر مسلمان حاجى را نگه 

دارند در برابر آفتاب سوزان. اين قدر مقدّمات بتراشد. خبر از مرگ 

سازى براى تعیین جانشین  خود بدهد، آيا خبر از مرگ جز زمینه

 است؟
                                                 

 .) دراين مأخذ، حكايت از امام احلرمني جويِن است، نه غّزاىل( .236/ 37حباراألنوار:  -(2)  187
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______________________________ 
 .. 387/ 21بحاراألنوار:  -2( و 1)

)دراين مأخذ، حكايت از امام  236/ 37بحاراألنوار:  -(2)

 الحرمین جوينى است، نه غزّالى( ..

 139واليت، ص: 

 حكومت را از واليت فهمیدند

 حكومت را از واليت فهمیدند

، «را نیز دوست است  على هرکس دوست من است،»خبر به اين که: 

اين که من بر شما واليت دارم يا نه؟ ندارد و پشت  ديگر پرسش از

، به دنباله «من کنت مواله فعلىّ مواله» سرش اين جمله را بفرمايد:

اللّهمّ وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره » آن دعا کند:

 188«.واخذل من خذله

دوستى بورزد و دشمن باش با   على خداى! دوست بدار هرکس با»

و رها   على  دشمنى نمايد؛ يارى کن يارى کنندگان  على کسى که با

 «.را رها کردند  على علیه السالم  فرما آنان که

                                                 
 .. 11/ 1الغدير:  -2. 387/ 21حباراألنوار:  -(1)  188
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  تبريك براى منصب واليت

از همه اينها گذشته مگر نه خلیفه دوّم حسب نوشته خیلى از مورّخین 

 تبريك گفت:  على علیه السالم  عامّه به

تَ موالى ومولى کلّ مؤمن بخّ بخّ لك يا على! أصبحت وأمسی»

 (2) «.ومؤمنه

گويند؟ جز به کسى که منصبى و مقامى، يا نعمت  تبريك به کى مى

  اى نصیبش شده باشد؛ خداوند نعمت تازه و مقام جديدى به تازه

« واليت و حكومت بر مؤمنین»عنايت فرمود که   على علیه السالم

 گويد: است که خلیفه دوّم به او تبريك مى

رك باد بر تو! که موالى من و موالى همه مؤمنین و مؤمنات مبا»

 «.گرديدى

اند، با اين ترتیب چگونه  اين روايت را غزّالى و ديگران نقل نموده

 را به معنى غیر واليت و غیر حكومت بگیريم؟ «موال»  توانیم مى

 امیرمؤمنان لقب على در زمان پیغمبر

امارت بر »را به عنوان   على فرموددستور   پیغمبر صلى اهلل علیه و آله

  بخوانید؛ يعنى با لقب« مؤمنین
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______________________________ 
 .. 11/ 1الغدير:  -2. 387/ 21بحاراألنوار:  -(1)

 140واليت، ص: 

ها و حسدها مانع از  او را بنامید، امّا متأسّفانه عقده «امیرالمؤمنین»

 قبول حق شد.

 غدير  اند. پس از ماجراى قضیّه حارث را خیلى از مورّخین نقل کرده

 گفت:

 پیغمبر  بر سر جاى  على علیه السالم  خدايا! من طاقت ندارم ببینم»

بنشیند! عذابى بفرست و مرا هالك گردان! که سنگى بر سرش خورد 

 189«.و او را به جهنّم فرستاد

  که ترکنى سر انگشت و صفحه بشمارى

 فرمود:  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  مروى است که

ات غلوّ کنند، اين قدر  ! اگر ترس اين نبود که مردم درباره على يا»

است  اين به اشاره 190«.گفتم که خاك نعل تو را براى تبرّك بردارند مى

                                                 
189  (1)-\i  ُو َداِفعٌ  َسَأَل َسآِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع* لّْلكِفرِيَن َلْيَس َله \E  :1 -2معارج .. 
 .. 494/ 1مرياملؤمنني عليه السالم: مناقب االمام ا -(2)  190
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را آن طورى که واقع مطلب است،   على علیه السالم  فضايل که

 شدبیان کنند. نمى

کتاب فضل تو را آب بحر 

   کافى نیست

که ترکنى سرانگشت و 

  صفحه بشمارى

 

 فرمود:

! بشارت ده شیعیانت را به پاکى والدت )يعنى  على علیه السالم يا»

حالل زادگى(. بشارت ده شیعیانت را به آسان جان دادن. بشارت 

 و نیز فرمود که: 191«.ده شیعیانت را به امنیّت در روز قیامت

خداوند قسم ياد کرده که دوست على علیه السالم را به آتش »

 «.نسوزاند

  توفیق توبه پیش از مرگ

شود؟ پاسخ آن اين است که  اگر پرسیده شود پس گناهان چه مى

  چون دوست

                                                 
191  (3)-\i  َْهَتُدون  .. 82انعام:  E\ ... أُْولِبَك َِلُُم اأْلَْمُن َوُهم مُّ
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______________________________ 
 -2معارج:   و دَافِعٌ سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ* لّلْكفِرِينَ لَیْسَ لَهُ -(1)

1 .. 

 .. 494/ 1مناقب االمام امیرالمؤمنین علیه السالم:  -(2)

 .. 82انعام:   ... أُوْلبِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ -(3)

 141واليت، ص: 

شود؛ يا با  گ، موفّق به توبه مىاست، پیش از مر  على علیه السالم

بیمارى و صدمات و سختى فقر و گرفتارى، يا سخت جان دادن و يا 

رود، يا بر فرض  کنند و باألخره در جهنّم نمى در برزخ او را پاك مى

رسد. سعى  مى« شفاعت»اگر برود، همیشه ماندنى نخواهد بود و به 

توبه از گناهان را کنید دست و پايى بزنید ]تا[ دوستى زياد شود و 

 اهمّیّت دهید تا خدا هم شما را پاك بمیراند.

  حُسنى، واليت اهل بیت است

  حُسنى، واليت اهل بیت است

 فرمايد: در آيه شريفه مى
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کسانى که از ما براى ايشان حُسنى بوده ايشان از عذاب روز قیامت »

ات رواي 192«.گرداند دورند و فزع اکبر، آنان را اندوهناك نمى

واليت على و آل »  در اين آيه شريفه« حُسنى»بسیارى است که 

اند، از فزع  اند، اهل واليت آل محمّد  ؛ کسانى که دوستان«اوست

احینا حیاة محمّد وذرّيّته وامتنا » خداوندا! 193قیامت در امانند.

 «.مماتهم وتوفّنا على ملّتهم واحشرنا فى زمرتهم

  داريمنالیم تو را دوست  در جهنّم مى

پروردگارا! اگر »کنیم:  اگر در ظلمات برزخ نیز گرفتار شويم، ناله مى

 «.هستیم  على علیه السالم  چه گنهكاريم امّا دوست

______________________________ 
أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ*   إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مّنَّا الْحُسْنَى -(1)

سِیسَهَا وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خلِدُونَ* لَايَحْزُنُهُمُ لَايَسْمَعُونَ حَ

 .. 101 -103انبیاء:  الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ ...

 .. 307/ 39بحاراألنوار:  -(2)

 142واليت، ص: 

                                                 
192  (1)-\i  نُفُسُهْم خِلُدوَن* اَلََيْزُنُ ُهُم اْلَفزَُع اأْلَْكَّبُ ...أُْولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن* اَلَيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ىِف َما اْشَتَهْت أَ   ِإنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت َِلُم ّمنَّا احلُْْسَِن\E  :101 -103انبياء .. 
 .. 307/ 39حباراألنوار:  -(2)  193
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اهل   امام سجّاد علیه السالم  اگر در گوشه دوزخ هم بیفتیم به قول

دوستان تو را  194داريم. کنیم که تو را دوست مى آتش را خبر مى

 داريم. را دوست مى  حسین داريم، دوست مى

 در روايت هم وارد است که:

محمّد صلى اهلل   گويند: سالم ما را به چنین اشخاصى به مالئكه مى»

 «.برسان و از حال ما او را آگاه کن  علیه و آله

______________________________ 
الخبرنّ اهل النار بحبّى لك )مفاتیح الجنان/ دعاى ابى حمزه  -(1)

 ثمالى( ..

 143واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.»

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 حجّتك.

                                                 
 .الخّبّن اهل النار حبىّب لك) مفاتيح اجلنان/ دعاى اىب محزه مثاىل( . -(1)  194
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اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن 

 195«.دينى

 «.يا اللَّه! يا رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى على دينك»

 خواهیم؟ پس چرا شناسايى از خدا مى

اللّهمّ! عرّفنى » ممكن است در بعضى ذهنها اين شبهه بیايد که:

خوانیم و امر شده که تكرار کنند، پس از هر  همه روزه مى «نفسك

اى يا  آيا شناخته« خدايا! خودت را به من بشناسان»نمازى بخوانید: 

زنى؟ و از خدا  نه؟ اگر نشاختى که چطور دم از اسالم مى

اى پس چرا  خواهى که خودش را به تو بشناساند و اگر شناخته مى

خودش را به تو بشناساند؟ اين که  خواهى مكرّر در مكرّر از خدا مى

 تحصیل حاصل است.

شده که نظیر   اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ اى در در صدر اسالم نیز شبهه

 196اين شبهه است و جواب آن مشروحاً داده شد.

______________________________ 
 .. 187/ 53؛ بحاراألنوار: 337/ 1اصول کافى:  -(1)

                                                 
 .. 187/ 53؛ حباراألنوار: 337/ 1اصول كاىف:  -(1)  195
 .است . اللَّه دستغيب مشروحاً آمده تفسري سوره محد، اثر شهيد آيت« فاَتةالكتاب» دركتاب -(2)  196
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اللَّه  تفسیر سوره حمد، اثر شهید آيت« فاتحةالكتاب»ب درکتا -(2)

 است .. دستغیب مشروحاً آمده

 144واليت، ص: 

 مقاومت بر کلمه طیّبه توحید

را همه مسلمانها آگاه هستند لكن « صراط مستقیم»به طور اجمال 

است در عمل و راه و روش « صراط»آنچه مهم است ايستادگى بر اين 

، بر صراط توحید بر اين صراط بايستد و از مهم است؛ همه روزه

 مقاومت کند.  ال اله الّا اللَّه  صراط شرك نیفتد. بر کلمه طیّبه

گويند، امّا درمواقع امتحان، ازپاى  مى  الّا اللَّه ال اله هستند بسیارى

مشروحاً نوشته « گناهان کبیره»آيند. دربحث شرك کتاب  درمى

اگر فالنى نبود، من هالك شده »د: شده؛ ممكن است يك مرتبه بگوي

هستى،  توحید  در حالى که اين حال شرك است. تو که اهل 197«بودم

ات اين باشد که خدا کاشف الضر است، کار ساز است،  بايد عقیده

 منتها با اسباب.

  بايد بدانى از خداست

                                                 
 .لوال فالن ِللكت لوال ان مّن اللَّه علّى بفالن ِللكت) حبث شرك گناهان كبريه( . -(1)  197
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«. پس ما هالك شديم، پس چه بگويیم؟»کند:  راوى عرض مى

گر خدا فالنى را به فريادم نرسانده بود، هالك بگو: ا»فرمايد:  مى

، اين مانعى ندارد. باألخره بايد بدانى که از خداست تا «شده بودم

 توجّه بشود.

به يك نقطه مُحْرم، مُجرم شود، مُحرم با حاى حطّى است، اگر يك 

شود. مُحرم با آن حال  نقطه زير آن گذاشته شود، مُجرم مى

ل قربى که مخصوص اوست، در حال احترامى که دارد و آن حا

 گردد.« مجرم»احرام، ممكن است با يك لغزش 

  دوام بر حال توحید مهم است

اين شرك است؛ چون « اگر پاى فالن دکتر نبود، مرده بودم»تا گفت: 

 «.هوالشافى»

اللّهمّ! عرّفنى » گويى: بايد بشناسى که شفا از خداست. وقتى که مى

 ؛ خدا به تو نفسك

______________________________ 
لوال فالن لهلكت لوال ان منّ اللَّه علىّ بفالن لهلكت )بحث  -(1)

 شرك گناهان کبیره( ..
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 145واليت، ص: 

بلى طبیب وسیله شفاست، اگر «. بشناساند که شافى اوست، نه دکتر

 شود، نگذارد بمیرد. طبیب شفا دهنده بود، چطور خودش مريض مى

  بدار، هرچند هر مسلمانى صراط توحید  مل روزانه مرا بهخدايا! درع

الزم  توحید را اجمالًا دانسته است، امّا استمرار بر صراط توحید

 آيد. است، چه بسا لغزش پیش مى

چه دراحكام، چه درعقايد، آدمى همیشه محتاج به مدد وراهنمايى 

بداند؛ پروردگار عالم دارد که لطف خدا يار شود، نه اين که تنها 

دانند، کالم در عمل است. در راه بودن است.  دانستن که خیلیها مى

 باشد. توحید  عملًا قولًا حالًا اعتقاداً بر اين وضع و حال

 خدا را به اسماى حسنى بشناسید

 خدا را به اسماى حسنى بشناسید

خواند که خدا را اجمالًا  . کسى اين دعا را مى«اللّهمّ! عرّفنى نفسك»

ته باشد، مگر شناسايى يك مرتبه دارد بلكه مراتب دارد؛ مرتبه شناخ

 عالى آن شناختن خدا به تمام اسما و افعال و شؤون است.
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چه بسا کسانى باشند که سربسته قبول دارند که اين جهان را 

اى است، امّا اين مرتبه به هیچ وجه کافى نیست؛ نازلترين  آفريننده

آيد، واجب است خدا را بشناسد به  مراتب است بلكه به حساب نمى

هُوَ اللَّهُ ا لْخلِقُ ا لْبَارِئُ ا   است علیم خبیر است، سمیع بصیر  اين که

 198.لْمُصَوّرُ ...

 نود و نه اسم خدا را برشماريد

بشناسد که روزى دهنده اوست. تدبیر امر کننده است. تمام کارها 

جزئى و کلّى تدبیرش با پروردگار عالم است. واجب است اين معانى 

 را دريابد. با تفكّر و تدبیر در

______________________________ 
 .. 24حشر:  -(1)

 146واليت، ص: 

اين معانى را دريابد.   ائمّه هدى علیهم السالم  آيات قرآن و بیانات

در باب معارف الهى، اسما را بفهمد. در توحید صدوق دارد که 

                                                 
 .. 24حشر:  -(1)  198
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هرکس آنها را برشمرد، در بهشت در  199اسم است، 99خداى را 

 آيد. مى

است. به يقین بداند که شفا دهنده خداست « شافى»يكى از آن اسما 

ت تا نه طبیب و نه دارو. اينها اسباب و وسايل است، اصلش از خداس

 او چه بخواهد.

 تمرين توحید در دعاى قبل از دوا

 خواهد دوا بخورد، اين دعا را بخواند: مستحبّ است کسى که مى

بسم اللَّه الشافى، بسم اللَّه الكافى، بسم اللَّه الّذى ال يضرّ مع اسمه »

ء فى األرض وال فى السماء، الحمداللَّه الّذى يجعل الشفاء فیما  شى

 «.دواءيشاء من ال

خورد آن  کنیم. وقتى دوا مى توحید  اينها را که ياد ما دادند تا تمرين

را شافى نداند، طبیب را شفا دهنده نداند بلكه همین طور که 

خداوند شفا را در  «يجعل الشفاء فیما يشاء من الدواء» خواند: مى

گويند به طبیب  که مى دهد، نه اين آنچه بخواهد از دوا قرار مى

گويند طبیب و دوا را شافى ندان بلكه  ه نكن و دوا نخور، مىمراجع

                                                 
 .( .195اّن اللَّه تسعة وتسعني امساً من احصاها دخل اجلّنة) توحيد:  -(1)  199
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اى براى شفا اگر خدا  خدا ]را[ شافى بدان و طبیب و دوا را وسیله

 بخواهد.

 کند خدا رفع پريشانى مى

تواند جلوگیرى  اى به تو برسد، کى مى اگر خداوند بخواهد صدمه

 200وست؟نمايد؟ و اگر بخواهد سودى نصیبت گردد، کى جلوگیر ا

______________________________ 
انّ اللَّه تسعة وتسعین اسماً من احصاها دخل الجنّة )توحید:  -(1)

195.. ) 

و إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلَا  وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ -(2)

 .. 107يونس:  ى ... رَآدَّ لِفَضْلِهِ

 147ص: واليت، 

کند. هر نوع پريشانى  واجب است همه بدانیم که خدا کشف ضرر مى

را برطرف کننده است، يا  و هم و غم براى هرکس پیش بیايد، خدا آن

آورد و در  باواسطه يابالواسطه، مثلًابدهى داشت که طلبكار فشار مى

ناراحتى بود، يك نفر پیدا شد و دينش را ادا کرد، خیال نكند اين 

ش را بر طرف کرده است بلكه خداوند لطف ا شخص پريشانى
                                                 

200  (2)-\i  ُى ... و ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِِبَرْيٍ َفاَل َرآدَّ ِلَفْضِلهِ  َوِإن مَيَْسْسَك اللَُّه ِبُضّر َفاَل َكاِشَف َله\E  :107يونس .. 
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فرموده و اين شخض را فرستاد تا دينش را ادا نمايد. اگر خدا 

کرد. خدا به دلش انداخت و مال  نخواسته بود، چگونه اين کار را مى

خودت را  201به او داد و توفیق به دهنده داد تا اين کار را کرد.

  تفصیلًا به من بشناسان

  ه من بشناسانخودت را تفصیلًا ب

نه اين که معرفت اجمالى؛ يعنى  «اللّهمّ! عرّفنى نفسك»  غرض

خواهد؛  نخواهد آنچه حاصل است بلكه معرفت تفصیلى از خدا مى

 خدايا! اسما و صفاتت را به من بشناسان.

بفهمم همه کاره تو هستى. عزيز مطلق تويى. خلق همه مقهور 

م. بدانم همه مقهور اراده تو قاهريّت وغالبیّت تو را بفهم 202توأند.

هستند. همه نزد عظمت تو ذلیل هستند. عزّت منحصراً براى تو 

 غنى مطلق تويى. 203است.

  جلیل مطلق خداست

                                                 
201  (1)-\i  َُأاَل ِإىَل اللَِّه َتِصرُي ا أْلُُمور ...\E  :53شورى .. 
202  (2)-\i  ِى ... هِ َوُهَو ا ْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباد\E  :18انعام .. 
203  (3)-\i ... يًعا  .. 10فاطر:  E\َمن َكاَن يُرِيُد ا ْلِعزََّة فَِللَِّه ا ْلِعزَُّة مجَِ
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ها را  چهل سال قبل، در سفر حجّ هنگامى که گذرنامه -در سى

 کرد، نام يكى از رفقاى همراه را پرسید، گفت: بازرسى و ثبت مى

 «.، خداست، بگو: عبدالجلیل جلیل»ت: آن مأمور گف «جلیل»

عزيز   طور که . همان جلیل مطلق خداست گفتم: آفرين! درست گفته،

  مطلق

______________________________ 
 .. 53شورى:  ... أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ ا لْأُمُورُ -(1)

 .. 18انعام:  ى ... وَهُوَ ا لْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -(2)

 .. 10فاطر:  مَن کَانَ يُرِيدُ ا لْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ا لْعِزَّةُ جَمِیعًا ... -(3)

 148واليت، ص: 

و « عبدالعزيز»، ديگران  خداست [ هم]  خداست، غنىّ مطلق

 هستند.« عبدالغنى»

عزّت مال کیست؟ هرکس «. خالق»و « مخلوق»فرق بگذاردبین 

هرچندمال، يارياست و مقام داشته باشد، بازهم ذلیل است. آيا 

تواند چرت نزد؟ اگر عزيز است نگذارد قوايش تحلیل برود و  مى

ضايع گردد، نگذارد موهايش سفید و قدّش خمیده گردد. هرکس را 
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نیست، مشاهده کنید، باز به خدا  در هر پست و مقامى که از آن باالتر

 نیازمند است.

  ذلّت از مخلوق جدا نیست

 204اى بشر! همه شما به خدا نیازمنديد، خداست بى نیاز مطلق.

. خدايا! اسما و صفاتت را به «اللّهمّ! عرّفنى نفسك» اشتباه نكن، بگو:

است که اين قدر در قرآن مجید « عزيز»من بشناسان که از آن جمله 

 ر شده است.تكرا

بارد.  بیند ذلّت از او مى کند، مى به هر مخلوقى که برخورد مى

گونه اختیارى از خودش ندارد؛ نه سود و زيان و نه مرگ و  هیچ

 205زندگى.

  هر که به عزيز مطلق نزديكتر شد، عزيزتر است

خدا عزيز است و هرکس را که خدا به او عزّت داده ما بقى همه ذلیل 

یطانند. اگر عزّتى باشد، مال کسانى است که با و توسرى خور ش

 شان شده باشد. اتّصال به عزيز مطلق، عزّتى نصیب

                                                 
204  (1)-\i  ُيأَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَرآُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِِنُّ ا حلَِْميد\E  :15فاطر .. 
 .وال ضرّاً وال موتاً وال حيوة والنشوراً) مفاتيح اجلنان/ تعقيبات ّناز عصر( . ال ميلك لنفسه نفعاً  -(2)  205
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هرکس بیشتر به مرز عزّت متّصل بوده عزيزتر است، لذا عزيزترين 

 موجودات،

______________________________ 
 هُ هُوَ الْغَنِىُّ ا لْحَمِیدُيأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّ -(1)

 .. 15فاطر: 

ال يملك لنفسه نفعاً وال ضرّاً وال موتاً وال حیوة والنشوراً )مفاتیح  -(2)

 الجنان/ تعقیبات نماز عصر( ..

 149واليت، ص: 

اند که براى اوّلین و آخرين، چنین عزّتى پیش  محمّد وآل محمّد

 مثل.نیامده است و پس از ايشان األمثل فاأل

 شود عزّت حسین در برزخ و قیامت آشكار مى

 شود عزّت حسین در برزخ و قیامت آشكار مى

براى کسى است که هر چند بخواهد بشود. روايت دارد عبید « عزّت»

 بن کعب گويد:

عزيز بر   حسین  ديدم  خدا صلى اهلل علیه و آله رسول وارد شدم بر»

اللَّه! صلى  رسول بوسد. گفتم: يا بويد و مى دامنش نشسته او را مى
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را خیلى دوست داريد؟ فرمود: )مضمون   اهلل علیه و آله حسین

دارند بیش از اهل  را دوست مى  حسین  روايت شريف( اهل آسمان

 «.زمین

راستى چنین است. اهل خاك خبر ندارند. در برزخ و قیامت، شأن و 

  و نفوذ اراده و سلطنت  حسین  گردد. عزّت آشكار مى  حسین  عظمت

جا ظهور دارد. ذلّت مال يزيد و  آن  ائمّه و ساير  حسین علیه السالم

 يزيديان و هر کافر ملحدى است.

  ذلّت از حسین و حسینیان دور است

حسین   شود. اين همه فشار و تهديد که آيا عزّت از اين بهتر واضح مى

ذلیل يزيد و ابن زياد گردد، نتوانستند از آن حضرت   المعلیه الس

 بیعت بگیرند. نامه ابن زياد را پرت کرد و در پاسخ پیك فرمود:

 «.لقد حقّت علیه کلمة العذاب»

 آنچه وعده دادند، تأثیر نكرد، خودش هم فرمود:

 «.هیهات منّا الذّلة»

 «.ذلّت از ما دور است»
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 شود. پیدا کرد، براى مخلوق ذلیل نمى کسى که به عزّت خدا عزّت

 150واليت، ص: 

چگونه سر فرود « کرسى رياست»در برابر مال و مقام، در برابر 

آورد، امّا عزيز کسى است که بنده يكى شود و از قید ديگران  مى

 آزاد گردد.

  دان قبر يزيد نیز از بین رفت زباله

گونه که ذلّت  را نیز آشكار کرد، همان  حسین  خدا هم عزّت ظاهرى

 يزيد و يزيديان را ظاهر فرمود.

 نويسد: صاحب حیوة الحیوان مى

جا قبر يزيد  اى مشهور بوده که اين در هشتصد سال قبل، در خرابه»

رسیده براى قضاى حاجتش  جا مى بن معاويه است و هرکس اين

 «.انداخته است سنگى، يا آب دهان مى

باله دان هم نیست. قبر معاويه علیه الهاويه هم کم از او حاال همان ز

 نیست.

 هر دلى میل سوى کرب و باليش دارد
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 هر دلى میل سوى کرب و باليش دارد

را نیز ببینید. همان   حسین علیه السالم سرى هم به کربال بزنید و قبر

  حسینم داد که قبر  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  بشارتى که

 باشد. زيارتگاه و محلّ آمد و شد دوستدارانش مى

هر دلى میل سوى کرب و 

  باليش دارد

من ندانم که چه سرّى است 

  که در خانه اوست

 

 معلوم است چه سرّى است؛ وعده الهى است.

محبّت او را ]در[ دلهاى اهل ايمان  206.... سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا

 در آن هست.  حسین قرار داده است؛ هر دل با ايمانى، حبّى از

______________________________ 
 .. 96مريم:  -(1)

 151واليت، ص: 

 207«.إنَّ للحسین محبّة مكنونة فى قلوب المؤمنین»

                                                 
 .. 96مرمي:  -(1)  206
 .. 588احلّق املبني ىف معرفة املعصومني عليهم السالم:  -(1)  207
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يارب دلم از غم حسین 

   محزون کن

در سینه ما محبّتش افزون 

  کن

جز مهر حسین هر آنچه 

   باشد به دلم

خون ساز و ز راه دلم 

  بیرون کن

 

______________________________ 
 .. 588الحقّ المبین فى معرفة المعصومین علیهم السالم:  -(1)

 152واليت، ص: 

 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.»

 

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 حجّتك.
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اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن 

 208«.دينى

 

 «.يا اللَّه! يا رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى على دينك»

 بايد نايب نمونه منوب عنه باشد

خالصه بحثهاى اطراف اين دعاى شريف چنین شد که: تمام 

هاى اسالمى پیدا کردند، به خاطر اين است که  گمراهیهايى که فرقه

اى، امامى براى خودشان انتخاب کردند. دستهايى، افرادى  هر فرقه

 را معیّن کرد و مردم آنها را پیروى کردند.

ند. اى عقال! اگر کسى را نشناخت  رسول  را نشناختند؟ چون  امام چرا

بخواهد نايب ديگرى را تعیین کند، بايد منوب عنه را بشناسد، آن 

وقت کسى را که مثل اوست نايب برايش قرار دهد، امّا اگر وجه 

 کند. مناسبتى بین آنها نباشد، هیچ عاقلى چنین کارى نمى

                                                 
 .. 187/ 53حباراألنوار:  -(1)  208
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______________________________ 
 .. 187/ 53بحاراألنوار:  -(1)

 153يت، ص: وال

  رسول خلیفة اللَّه و امین اللَّه است

  رسول خلیفة اللَّه و امین اللَّه است

شود  کند و گرنه معلوم مى« طبیب»را نايب « نجّار»آيد  کسى نمى

را بشناسید کیست، آن  پیغمبر طبیب را نشناخته است. مسلمانان! شما

را   رسول دوقت پى ببريد که نايبش بايد کى باشد. کسى که بخواه

نیز خلیفة اللَّه و امین اللَّه   رسول بشناسد، بايد خدا را بشناسد؛ زيرا

 است.

  بايد کسى باشد که علمش علم  نايب محمّد صلى اهلل علیه و آله

هم نیابت از خدا دارد  محمّد باشد.  محمّدى صلى اهلل علیه و آله

نیز بايد   رسول گونه که خداوند عالم الغیب والشهاده است، همان

 چنین باشد و از اين حقیقت بهره برده باشد.

 امام علیه السالم بايد همه چیز را بداند

 در عیون اخبار الرضا علیه السالم مروى است که:
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تعداد ستارگان آسمان را   امام پرسد: آيا [ از آن حضرت مى ]راوى» 

 داند؟ مى

کند اطاعت  مضمون پاسخ حضرت آن است که: آيا خدا واجب مى

 «.دارد؟ حجّتش را آنگاه چیزى را از او نهان مى

يعنى اگر حجّت خداست، پس علم خدا را نیز داراست. کسى که 

  مند است، پس علم نیز بهره خلیفه خداست، از صفات کمالى خدا

 نیز علم خداست. محمّد  و علم محمّد  علم امام،

 دارند پیغمبر و امام مردم را از گناه باز مى

عصمت از هر خطا و  نیزبايد باشد،  امام که در  رسول  از اوصاف قطعى

گناهى است؛ چه عمدى و چه سهوى، چه کبیره و چه صغیره، هیچ 

 د سرزند.نوع خطايى از او نباي

 

 154واليت، ص: 

خواهد  مى  امام و پیغمبر برهان اين مطلب هم عقلى و آشكار است.

 باشد؟ مردم را از گناه باز دارد، چگونه خودش مرتكب گناه مى
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خواهند مردم را از غفلت بیرون بیاورند، به ياد خدا  مى  امام و پیغمبر

خواهند مردم را  و آخرت بیندازند، آيا خودش غفلت دارد؟ مى

تزکیه کنند، نفوسشان را از حرص و بخل پاك کنند، آيا خودشان 

 بخل و حسد، يا حرص يا حبّ مال و جاه دارند؟

  رياست طلبى از پیغمبر و امام به دور است

گويد و از  اى حبّ رياست داشت، قطعاً دروغ مى [ ذرّه اگر ]کسى

تواند تزکیه نمايد؟ اگر معلوم شود مايل  طرف خدا نیست، چگونه مى

 است دورش شلوغ شود، مريدش زياد گردد، بدانید روحانى نیست.

چقدر بى يار و   خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله در اوّل بعثت،

رکین خونخوار درگیر بود. در سه سال نخستین ياور بود؟ و با اين مش

بعثت، عدد مسلمانان به چهل نفر نرسیده بود، در آن ايّامى که وضع 

 بدين منوال بود.

  پذيرش اسالم به طمع رياست

به اسالم   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  از جمله کسانى را که

مر از قبايل دعوت فرمود، رئیس قبیله بنى عامر است. قبیله بنى عا

 پیغمبر  مهمّ عرب که پر جمعیّت و با زور و قدرت بودند، اگر به
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شد از آنها به نفع اسالم  پیوستند، کاملًا به حسب ظاهر، مى مى

 استفاده کرد.

ات فهمیدم که  من از قیافه»رئیس قبیله مردى هشیار بود، گفت: 

یاورم و هستى، من هم حاضرم به تو ايمان ب پیغمبر گويى و راست مى

 «.کمكت کنم، امّا با يك شرط

 155واليت، ص: 

 «.کدام شرط؟»فرمود: 

به اين شرط که پس از تو، من جانشین و وصىّ تو باشم و »عرض کرد: 

 «.رياست مسلمین از آن من باشد!

 سیاست بازى در پیغمبر صلى اهلل علیه و آله نبود

د، طالب مال و جاه حاال متوجّه باشید اگر يك نفر مادّى اهل دنیا بو

اش وفا بكند يا نه؟ بگذار فعلًا  پذيرفت، حاال آيا بعد به وعده بود، مى

رسول خدا صلى  پیشرفت حاصل بشود تا بعد هرچه خواست بشود، امّا

اين مطلب به دست من نیست، چه »صريحاً فرمود:   اهلل علیه و آله
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به خیالش راجع به  209،«توانم در اين زمینه بنمايم؟ عهدى مى

 سلطنت دنیاست، لذا ايمان هم نیاورد و اسالم اختیار نكرد.

  عمل با غرض مادّى پذيرفته نیست

ال اله الّا  ايمان و بندگى بايد خالص از غرض مادّى باشد. از اظهار

أَلَا لِلَّهِ الدّينُ ا  اش بايد خالص باشد. تا تمام فروع دين همه  اللَّه

اگر خالص باشد، درست است و گرنه بهترين عبادات،  210.لْخَالِصُ ...

پذيرد.  مطرود است. خداوند هرگز عمل با غرض و مرض را نمى

او را  رسول خدا خواهد اظهار اسالم بكند تا رياست پیدا کند، لذا مى

اى نفس و  رها کرد و اعتنا نفرمود؛ چون خودش خالص است. ذرّه

تواند مردم را  ت که مىهوا در کارش نیست. پاك شده خدايى اس

 پاك کند. از غرضها آنها را زدوده نمايد.

______________________________ 
 ( ..324/ 1يضعه حیث يشاء )السیرة النبويّه:  األمر للَّه -(1)

 .. 3زمر:  -(2)

 156واليت، ص: 

                                                 
 .( .324/ 1يضعه حيث يشاء) السرية النبويّه:  األمر للَّه -(1)  209
 .. 3زمر:  -(2)  210

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  256 

 على علیه السالم سیاستمدار ديندار بود

جمالتى دارد که   یه السالمامیرالمؤمنین عل در نهج البالغه آقا

 مضمونش اين است که:

[ آشنا  معاويه از من سیاستمدارتر نیست و من خوب ]به سیاست»

هستم، امّا دين دارم، ولى معاويه دين ندارد ]و هرچه بخواهد، 

  على علیه السالم  اطراف« زبیر»و « طلحه»وقتى  211«.دهد[ انجام مى

اند، اگر  که اينها طالب حكومت دانست بودند، با آقا بیعت کردند مى

دنیا خواه و رياست طلب بود، بايد حكومتى به اينها بدهد تا فتنه بر پا 

يا »نكنند، امّا اين کار را نكرد. ابن عبّاس و ديگران گفتند: 

حاال اوّل کارت هست، معاويه را بر سر جايش مستقر و  امیرالمؤمنین!

 «.نگاه او را عزل کن!تثبیت بكن، وقتى بر خالفت مستقر شدى، آ

يك لحظه حاضر نیستم اين مردك بر سرنوشت مسلمانان »فرمود: 

 212«.خواهد بشود حاکم باشد، هرچه مى

 کرد. بايست مى [ طالب سلطنت بود، اين کار را مى اگر ]آن حضرت

                                                 
 .191هنج البالغه: خطبه  -(1)  211
 .. 354 -356/ 2مروج الذهب:  -(2)  212
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تواند  بايد از هر جهت پاك باشد و گرنه چگونه مى  امام غرض آن که:

، طیّب است، بايد خلق را مخلص و  امام و مبرپیغ ديگران را پاك کند؟

شود خودش رياست طلب و  خدادوست و خداپرست کند، چگونه مى

 هواپرست باشد؟!

  من نكردم خلق تا سودى برم

از مسلّمیّات و بديهیّات در نزد هر موحّدى آن است که ربّ العالمین 

آنچه آفريده و آنچه عطا فرموده است، بدون چشمداشت نفعى از 

تمام اين نعمتها ابتدايى است، بدون اين که  يا مبتدء بالنّعم! آنهاست.

 بخواهم نفعى به او برسد. او غنىّ بالذات است.

______________________________ 
 .191نهج البالغه: خطبه  -(1)

 .. 354 -356/ 2مروج الذهب:  -(2)

 157واليت، ص: 
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من نكردم خلق تا سودى 

213 برم
  

بلكه تا بربندگان جودى 

  کنم

 

غنىّ مطلق نقصى نداشت که بخواهد به خاطر آن، نقص را جبران 

کند؛ وحشتى نداشت تا بخواهد با آفريدن آن، وحشت را بر طرف 

 سازد.

  بلكه تا بربندگان جودى کنم

  بلكه تا بربندگان جودى کنم

چیزى که هست، خلق کرد تا جود و کرمش آشكار شود. رحمتش را 

بساط رحمتش پهن گردد. بشر به آن  214شامل حالشان سازد.

 نعمتهايى که وعده داده است، برسد. لطفها به اين مخلوق کند.

است، خلیفه  وقتى خدابدون چشمداشتِ نفعى، آفريده

خدا  بايدبدون چشمداشتِ نفعى ازکسى، آنها را به خداهم

آمده است که   پیغمبران  طور که در قرآن مكرّر نسبت به بخواندهمان

                                                 
 .در مثنوى معنوى چنني است: من نكردم امر تا سودى كنم -(1)  213
214  (2)-\i ... َواَليَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي* ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذا ِلَك َخَلَقُهْم ...\E  :118 -119هود .. 
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هیچ پیغمبرى پاداشى از امّتش  215اند. مزدى نخواسته از خلق،

 نخواسته است.

 نايبان امام نیز از مردم توقّعى ندارند

،  امام زمان  نیز بايد چنین باشند بلكه در زمان غیبت پیغمبر  نايبان

نیز کسى است که چنین باشد؛ از مردم مزدى نخواهد،   امام  نايب

نايب امام  شود در او نباشد که نمى  مامام علیه السال  البتّه تا صفات

، اگر طالب مال و جاه و اوضاع دنیا باشد، نايب شیطان  علیه السالم

 نايب امام.  است، نه

  باشد، مگر هر مجتهدى نايب «مخالفاً لهواه ومطیعاً المر مواله» بايد

  امام زمان

______________________________ 
 ست: من نكردم امر تا سودى کنم.در مثنوى معنوى چنین ا -(1)

 ... وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَا لِكَ خَلَقَهُمْ ... -(2)

 .. 118 -119هود: 

 .. 57فرقان:  قُلْ مَآ أَسَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ ... -(3)

                                                 
215  (3)-\i ... ُقْل َمآ َأَسُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر\E  :57فرقان .. 
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 158واليت، ص: 

باشد،   امام  گويم: عِدْل باشد، البتّه نمى  امام اى از شود؟ بايد نمونه مى

اى از او باشد؛ آن صفات کمالى که خودشان براى  گويم: نمونه مى

اند؛ آن مجتهدى که نفسش را  فقیه عادل جامع الشرايط ذکر کرده

مهار کرده باشد، مريد دارى و مقلّد جمع کردن نداشته باشد، اگر 

دارد هر چند با او  قدّم مىديگرى را مقدّم بر خودش دانست، او را م

 کند. موافق نباشد، رعايت تقواى طرف را مى

  توقّعهاى بى جا ناشى از هواى نفس

 گونه که اصل دستگاه خلقت بدون توقّع پاداش است، خالصه همان

 شان چنین باشند. هم بايد در تبلیغ  نايب امام و  امام و پیغمبر

داشته باشد. نفس و کسى است که چنین باشد. توقّع ن« مؤمن»

هوايش که اساس توقّعهاى بى جاست، تزکیه شده باشد. مخلص 

ذکر فرموده « خطبه همّام»شان را در  خالص شده باشد که اوصاف

 است.

  پاسخ مالك اشتر به جوان الابالى
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  اى از مؤمن کامل را عرض نمايم. شايد شنیده باشید. جناب نمونه

گذرد.  در بازار کوفه مى  لیه السالمعلى ع  فرمانده سپاه مالك اشتر

لباس کوتاه و کرباس در برداشته است. يك نفر جوان ناشناس از 

مالك  روى استهزا! ريگى به سوى او پرتاب کرد و مسخره کرد! امّا

اصلًا اعتنا نكرد و رد شد. وقتى گذشت، ديگران به جوان گفتند:  اشتر

 آيا او را شناختى؟

 است.  على علیه السالم لشكر سپهساالر مالك اشتر او

را شناخت، به سرعت به دنبالش رفت تا روى دست و   مالك جوان تا

پايش بیفتد واز او معذرت بخواهد. سراغش را در مسجد گرفت. 

 به نماز  مالك وقتى وارد شد، ديد

 159واليت، ص: 

ايستاده است. صبر کرد، وقتى نمازش تمام شد، از او عذرخواست که 

 م.نشناخت

من مسجد آمدم تا برايت استغفارنمايم تا خداوند از »فرمود:   مالك

  بیشتر کارها از روى هواست 216«.تو درگذرد

                                                 
 .. 2/ 1تنبيه اخلواطر و نزهة النواظر) جمموعه وّرام(:  -(1)  216
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  بیشتر کارها از روى هواست

توانیم ادّعاى شیعه بودن بكنیم؟ اگر کسى کوچكترين  آيا ماهم مى

  کنیم؟ شیعه مى توهینى به ما بكند، ياسخنى پشت سرمان بگويد، چه

 باشد.  على علیه السالم اى از بايد نمونه  ىعل

از اخالص بهره برده باشد. بدون غرض و مرض باشد. به کسى 

که بیشتر کارها روى  کمكى بكند، براى خدا باشد و بس، در حالى

هوا وهوس وغرضهاست، چه بسا براى زيادتى مال ومقام، يا حفظ 

ت خدا کند واسمش را نیز عبادت و اطاع آبرو کارهايى مى

 گذارد. مى

  نور امام در دل مؤمن روشن است

جعفر بن محمّد   ؛ يعنى از اخالص«جعفرى»گويند  کسى را که مى

شرمنده بودند که « بزرگان جعفرى»نیز در او هست.   علیهما السالم

 از صفات آقا در ايشان نیست.

تر است.  در دل مؤمنین از آفتاب در وسط آسمان روشن  امام نور

است که در   امام همان نورى که در قبر و برزخ، با اوست، همان نور

 دلهاى کسانى که با ايشان متّصل بودند، طلوع داشت.
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  هواى سلمان تابع على علیه السالم شده

 فرمود:  امام صادق علیه السالم

ن مقامى رسید؟ به خاطر اين که دانید چگونه سلمان به چنی مى»

 هواى خودش را

______________________________ 
 .. 2/ 1تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعه ورّام(:  -(1)

 160واليت، ص: 

)النّه جعل هواه هوى على علیه  قرار داد  على علیه السالم  هواى

  علیه السالمعلى   . ديگر خواستى نداشت بلكه هرچه خواستالسالم(

 «.باشد

خواه شد.   على خودپرستى، خودپسندى، خودخواهى را رها کرد،

 آمد.  على علیه السالم  حبّ خود رفت، حبّ

  ياران حسین غم او را دارند نه خودشان

هم، چنین شدند که به اين مقامات   حسین علیه السالم  اصحاب

شد، میل و وضع خود را   حسین علیه السالم  رسیدند؛ هوايشان هواى

 کنار گذاشتند.
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وقتى خواستند به میدان بروند، اذن « برادران غفاريان»دو نفر از 

اذن داد، گريه کردند. فرمود:   حسین علیه السالم  گرفتند. وقتى

رويم  مان براى اين است که ما هم مى گريه»، گفتند: «چرا گريانید؟»

كر کشته شدن خودش ف«. مانید شويم و شما غريب مى کشته مى

فكر غربت حسین علیه  ها و تیرها نیست، نیست، خیال شمشیرها و نیزه

 است.  السالم

  وصیّتم يارى کردن حسین است

آمدند در  حبیب بن مظاهر  ]بر[ بالین  مسلم بن عوسجه با  حسین

 گفت:  مسلم گذراند. حالى که لحظات آخرش را مى

گفتم: آيا وصیّتى دارى  ماندم مى اگر من پس از تو مى اى حبیب!»

که پس از تو انجام دهم؟ امّا ساعتى ديگر من هم به تو ملحق 

 «.شوم مى

 در آن حال حبیب چشم باز کرد و گفت:

 217«.اوصیك بهذا الرجل»

                                                 
 .. 187/ 53حباراألنوار:  -(1)  217
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(  حسین علیه السالمکنم که دست از اين مرد ) تو را وصیّت مى»

 «.برندارى

______________________________ 
 .. 187/ 53بحاراألنوار:  -(1)

 161واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.»

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 حجّتك.

رّفنى حجّتك، ضللت عن اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تع

 218«.دينى

 «.يا اللَّه! يا رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى على دينك»

 دعا، طلب جدّى است نه قرائت الفاظ

[ حال دعا دارد، در  گفتیم اين دعا براى همیشه است. هر وقت ]انسان

قرائت تعقیب هر نماز بخواند؛ يعنى حقیقتاً از خدا بخواهد، نه اين که 
                                                 

 .. 187/ 53؛ حباراألنوار: 337/ 1اصول كاىف:  -(1)  218
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اش  تنها باشد. مراد انشاست نه قرائت؛ يعنى خواست جدّى و درونى

 را به زبان بیاورد، نه اخبار و قرائت الفاظ باشد.

اين « خواهم، به من آب دهید آب مى»گويد:  کسى که تشنه است مى

خواهد به زبان بیاورد.  گويند؛ آنچه در نهان دارد و مى مى« انشا»را 

خودش را به او بشناساند و طالب معرفت شده  خواهد خدا جدّاً مى

تا دعا و طلب بشود، نه خواندن  «اللّهمّ! عرّفنى نفسك» گويم: مى

 تنها.

______________________________ 
 .. 187/ 53؛ بحاراألنوار: 337/ 1اصول کافى:  -(1)

 162واليت، ص: 

 خداشناسى خواست جدّى شود

خواند، خدا را شناخته است و گرنه  عرض شد کسى که اين دعا را مى

کرد؟ پس اگر شناخته طلب معرفت چیست  چگونه طلب معرفت مى

 کند؟ که مى

بیاناتى در پاسخ اين شبهه ذکر شده. امشب نیز به دنبال و تأيید 

 مطالب گذشته عرايضى تقديم شود.
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است که: ذات آدمى و آن عبارت از اين   حقیقت معرفت، علم است

ادراك پیدا کند، نه جسم و ظاهرش، نه چشم و گوشش؛ ممكن است 

آدمى ظاهراً چیزى را بپذيرد، ولى درونش بى خبر باشد. مسلمان 

پذيرد، ولى ظاهرش چنین است، در  است و عقايد و احكام را مى

درونش تاريك است. درونش ادراکى نسبت به اين امور و حقايق 

 ندارد.

هاى شخصى خودش، طلبى و خواستى  ش جز حبّ دنیا و عالقهدر ذات

اش زرق و برق دنیاست. او مسلمان است به اسالم  ندارد؛ خواسته

 خورد. ظاهرى، تا لب گور به درد مى

بدنش طاهر است. مال و جان و ناموسش محفوظ و محترم است. 

 شود. نكاح و ارث و ساير احكام اسالم، شامل حالش مى

  ايمان، نور علم در قلب است

خواهد؛ اگر ايمان در ذاتش  جا ايمان مى امّا پس از مرگ چطور؟ آن

جا کشف  رسد. آن آمده باشد، دلش خبردار شده باشد، به جايى مى

گردد.  حقايق و غلبه معنى به صورت است؛ صورت بر طبق سريره مى

و گرنه در  پس از مرگ اگر ايمان قلبى پیدا کرده باشد، در نور است

جا دست و پايى زده باشد و نورى کسب کرده  ظلمت است. اگر اين
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باشد، نه اين که در ظاهر تنها باشد. تا به ذات نرسد، علم نیست، چه 

بسا تقلید و تخیّل است. تا به قلب نرسیده باشد، اعتقاد قلبى پیدا 

 رسد. نكرده باشد، ايمان نیامده است و به جايى نمى

 163واليت، ص: 

  نشانه کمترين مراتب ايمان

  نشانه کمترين مراتب ايمان

اگر خدا را باور کرد، تنهايى و جمعیّت برايش فرقى نداشت، در هر 

حال، خدا را حاضر و ناظر دانست، اگر اين نور در دلى روشن 

گرديد، آثار دارد؛ نخستین اثرش آن است که اگر تصادفاً گناهى از 

آيد، پشیمان  د، از خودش بدش مىکن او سرزند، ناراحتش مى

شود، امّا اگر ايمان نداشته باشد، اعتنايى ندارد؛ اين نشانه درجه  مى

شود  نازله ايمان است که اگر نسبت به گناه بى اعتنا بود، معلوم مى

در دل، خبرى نیست، اسالمش زبانى است، امّا اگر ايمان حقیقى در 

افتد، مرتّباً از خدا پوزش  دل باشد، از گناه در تالطم و اضطراب مى

 خواهد. مى

 گذارد فكر آخرت آرام نمى
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کو تا انسان به علم و ايمان  «اللّهمّ! عرّفنى نفسك» گويى: اين که مى

حقیقى برسد، تا درون آگاه شود، خدا را حاضر و ناظر بداند، احاطه 

علمى خدا را باور داشته باشد، اگر ايمان به قیامت بیابد، آيا هول و 

گذارد، از آثارش آن است که  هراس عقبات و منزلهاى بعد آرام مى

« علم»بیرون آمد و به « تقلید»شود، اگر از  مواظب خودش مى

 رسید.

 گردد دل مؤمن از نام خدا متأثّر مى

نیز مراتب دارد؛ اگر روز به روز اين نور « علم»پس از رسیدن به 

شود تا به جايى  مىبیشتر   ايمان و علم و معرفت زيادتر گردد،

 فرمايد: رسد که قرآن مجید درباره آنان مى مى

افتد؛ چون دلش از  شود، دلش به تپش مى تا اسم خدا برده مى»

 219«.ايمان باللَّه خبردار شده است

______________________________ 
بُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو -(1)

 .. 2انفال:   رَبّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ  و زَادَتْهُمْ إِيمنًا وَعَلَى عَلَیْهِمْ ءَايتُهُ

 164واليت، ص: 

                                                 
219  (1)-\i َا اْلُمْؤِمُنوَن ا ُلونَ   و َزاَدتْ ُهْم ِإميًنا َوَعَلى لَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ءَايُتهُ ِإّنَّ  .. 2انفال:  E\ َرّبِّْم يَ َتوَكَّ
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 روايتى در عدّة الداعى دارد که:

خواند، يك نفر از پاى منبر  بر روى منبر، تورات مى  موسى  جناب»

اش را دريد؛ يعنى از خوف خدا  داد و فرياد راه انداخت و يقه

رسید که به اين بنده بگو:   موسى  کند، وحى به پیراهنش را پاره مى

 «.دلت بايد تكان بخورد و گرنه پیراهن پاره کردن چه فايده؟

؟ واى اگر همراه با ريا باشد! حرکت بدن بدون روح، چه اثرى دارد

شان  شود، ايمان آرى، مؤمنین وقتى آيات خدا بر آنان خوانده مى

 گردد. زياده مى

  زگهواره تا گور دانش بجوى

علم الیقین، عین الیقین وحقّ  آن علم و معرفت نیز مراتب دارد؛

 که 220«اطلبوا العلم من المهد إلى اللّحد» اند: . اين که فرموده الیقین

است، دانش چه چیزى  «بجوى  زگهواره تا گور دانش» اش: فارسى

بجويد؟ علم به مبدأ و معاد، معارف و احكام، عقايد حقّه؛ به اين که 

 آدمى به دنبال شناختن خدا و آنچه مربوط به خداست باشد.

  بهترين عبادتها تحصیل علم است

                                                 
 .. 51/ 1كشف الظّنون:   -(1)  220
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 مروى است که:

د: آقا! اگر مخبر صادقى به پرسی  حضرت صادق علیه السالم سائل از»

من بگويد: يك ساعت بیشتر از عمرت باقى نمانده است، در اين 

[  ساعت آخر، بهترين کار چیست که در اين ساعت مشغول ]آن

 «.باشم؟

به او   امام علیه السالم  چه سؤال بزرگى کرده؟ و چه جوابى جالب که

 داد، فرمود:

 «.مذاکره علم»

______________________________ 
 .. 51/ 1کشف الظّنون:  -(1)

 165واليت، ص: 

آرى، عالمى پیدا کند، از علم او بهره ببرد، به کماالت حقیقى برسد 

رود، با علمى بر بساط پروردگار وارد شود.  که حاال که از دنیا مى

است که با « نور ايمان»شود،  چیزى که بار سفر به آن بسته مى

 از دنیا برود.  امامش معرفت خدا و

  بردارى از محضر عالم بهره
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  بردارى از محضر عالم بهره

اين همه ثواب و فضیلت و تأکید در محضر عالم و مجلس علم شده و 

در  حضرت سجّاد  حتّى تهديد در ترك مجالست با علما رسیده که

 کند: دعاى ابى حمزه عرض مى

پروردگارا! شايد مرا در مجالس دانشمندان نیافتى، پس خذالنت را »

تا از نور آن عالم، روشنايى در دلش  221«.شامل حال من گردانیدى

بیشتر گردد، اگر با   امامش و پیغمبر  پیدا شود، ايمانش، معرفتش به

افتد و گاهى در  هايى مى عالم سر و کار نداشته باشد، در چه مهلكه

 شود. گردد، در جهل مرکّب گرفتار مى ىغرور هالك م

 مسلمانان ظاهرى با مُسلم بیعت کردند

  مسلم در تاريخ کوفه عجیب جريانى اتّفاق افتاد؛ هیجده هزار نفر با

  امام  کنند، همه مسلمان نماز خوان هستند، امّا اينها نه بیعت مى

ى اللّهمّ! عرّفن» شناس، نه خداشناس، پیغمبر  شناس بودند، نه

  شود، هرکس شناس مى پیغمبر . هرکس خداشناس شد،«نفسك

شود، اينها با هم مربوط است،  شناس هم مى  امام شناس شد، پیغمبر

                                                 
 .محزه مثاىل( . اىب ىأو لعّلك فقدتِن من جمالس العلماء فخذلتِن) مفاتيح اجلنان/ دعا -(1)  221
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امّا آن بدبختى که از شناسايى خدا بى خبر است، دل به دنبال مال و 

 رياست است، زبان هم به اسالم گوياست.

______________________________ 
ك فقدتنى من مجالس العلماء فخذلتنى )مفاتیح أو لعلّ -(1)

 حمزه ثمالى( .. ابى الجنان/ دعاى

 166واليت، ص: 

 دعوت کردند [ علیه السالم]  به خاطر دنیا از حسین

  حسین سازد. شان نمى با دنیاى  حسین علیه السالم ديدند موافقت با

کردند، نه   حسین شناختند. دعوتى که از را به امامت و خالفت نمى

اى اندك بیعت  ، جز عدّهپیغمبر  بود، به عنوان وصىّ  امامت  به جهت

، به عنوان سلطنت و  حسین شان از نكردند. اين چند هزار نفر، دعوت

رياست بود. از حكومت معاويه در فشار بودند، از يزيد هم انتظار 

 خیر نداشتند.

مادّى  مستقر شود و در کنارش از منافع  حسین خواستند مى

 باشد.« ايمان»که از روى  برخوردار گردند، نه اين

 مناجات شمر پس از هر نماز!
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 -معرفت اينها در حدّى بود که از اين جمله ذهبى در کتاب احتجاج

 نقل شده که: -که از مورّخین معتبر عامّه است

شمر بن ذى الجوشن پس از واقعه کربال پس از هر نمازش دست به »

  گفت: خدايا! من به امر اولى األمر، ريحانه شت و مىدا دعا بر مى

اين بى شعور هنوز يزيد را اولى األمر  222«.تو را کشتم!! پیغمبر

 223.... أَطِیعُواْ اللَّهَ وأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ... داند! مى

واجب است ]امّا آيا[ يزيد  اولى األمر و  رسول اطاعت خدا و

 ابخوارِ زناکار، اولى األمر است و اطاعتش واجب؟!شر

 سازد اطاعت ظالم و امر به عدل نمى

که به زور حكومتى را  -سالطین و حكّام« اولى األمر»اگر مراد به 

 باشد، -اند گرفته

______________________________ 
 .. 125 -126/ 5ر. ك: تاريخ االسالم:  -(1)

 .. 59نساء:  -(2)

 167ت، ص: والي

                                                 
 .. 125 -126/ 5ر. ك: تاريخ االسالم:  -(1)  222
 .. 59نساء:  -(2)  223
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از جهتى امر به  224آيد؟ چگونه با امر به عدل کردن خدا جور مى

کند، از جهت ديگر امر به ظلم و کمك به ظالم و اطاعت از  عدل مى

 کند؟ او مى

  را و نه  رسولش  اين قبیل افراد، نه خدا را به عادل بودن شناختند، نه

 را. نايب پیغمبر

محمّد صلى   را نشناخته است. ببین پیغمبر  را نشناخته؟ چون  امام چرا

اى هواى نفس نداشت. داعى  کى بود؟ کسى که ذرّه  اهلل علیه و آله

 کشاند. الى اللَّه بود. خلق را به سوى خدا مى

  کشتن حسین و امر خدا به محبّتش

  کشتن حسین و امر خدا به محبّتش

به خدا بكشاند.  هم کسى بايد باشد که مردم را رو پیغمبر  نايب اين

گويد: من، اطاعت من، نه خدا، نه دعوت به خدا بلكه  اين مردك مى

 گويد: دعوت به سوى خودش، آن وقت اين نافهم مى

 «.األمر کشتم!! را به امر اولى  حسین  خدايا! من»

                                                 
224  (1)-\i ... ْحسِن  .. 90َنل:  E\ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوا ْْلِ
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 کند، از جهتى به امر مى  حسین  امر به محبّت  پیغمبرش  خدا به لسان

کسى که »فرمايد:  کند؟! يكى مى کشتنش را واجب مى اولى األمر

بكشد مؤمنى را، بعد بدون اين که سزاوار کشتن باشد، پاداشش در 

، از طرف ديگر، به دستور 225«آتش دوزخ جاودان ماندن است

 نمايد؟! األمر کشتنش را واجب مى اولى

  مؤمن گفتار و کردارش نورانى است

نُورٍ   ... نُورٌ عَلَى  ر علیه السالمحضرت باق در ضمن تفسیر آيه نور،

  را تشبیه به 226...

______________________________ 
 .. 90نحل:  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَا لْإِحْسنِ ... -(1)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خلِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  -(2)

 .. 93نساء:  عَذَابًا عَظِیمًا عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

 .. 35نور:  -(3)

 168واليت، ص: 

 فرمايد: مى« نور مؤمن»

                                                 
225  (2)-\i  َُتَعّمًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم خِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َله  .. 93نساء:  E\َعَذابًا َعِظيًما َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
 .. 35نور:  -(3)  226
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 227«.المؤمن منطقه نور ومدخله نور ومخرجه نور»

ور ايمان اگر در دل روشن شد، سخن گفتنش نور و داخل شدنش ن

 نور و بیرون شدنش نیز نور است.

کند؟ قتل نفس، جنايت و  اگر ايمان در دل آمد، کجا ديگر گناه مى

گردد.  خیانت ديگر در کار نیست، ظاهرش همچون باطنش منوّر مى

 جز خیر خواهى و خیرگويى ندارد.

  اسىشناسى از راه خداشن امام

به هر حال، اين دعا را بايد از دست نداد، امّا نه قرائت الفاظ بلكه 

وصىّ  و پیغمبر راستى از خدا بخواهید معرفتش را نسبت به خودش و

 بیشتر فرمايد.  پیغمبرش

 عین اللَّه الناظرة واذنه الواعیة؛» شويم به قسمى که او را  امام شناس

«. دست دهنده خدا بدانیمچشم بیناى خداى و گوش شنواى خدا و 

را بهتر بفهمیم. بدانیم آن آقايى   حجّة بن الحسن علیه السالم  مقام

است که پروردگار عالم او را قرار داده تا زمام امور خلق به دستش 

آنچه در زيارت جامعه کبیره  «واياب الخلق الیكم وحسابهم» باشد

 آمده است:
                                                 

 .436/ 3تفسري صاىف:  -(1)  227
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 «.تر برود قدمى پیشمؤمن بايد روز به روز در اين معارف، »

  خدايا! دانشم را زياد گردان

 228«.من تساوى يوماه فهو مغبون»

 «.کسى که دو روزش مثل هم باشد، غبن دارد»

دو روز از عمر بگذرد وقدمى درمعرفت برداشته نشود؟! عظمت و 

  عزّت و حكمت

______________________________ 
 .436/ 3تفسیر صافى:  -(1)

 .. 260/ 8شرح اصول کافى:  -(2)

 169واليت، ص: 

خدا را بايد بیشتر بشناسد. مبادا کسى به همین چند کلمه، يا مطلبى 

 که ياد گرفته اکتفا کند.

که اوّل شخص عالم  - محمّد صلى اهلل علیه و آله  خداوند به حبیبش

خطاب  -وجود است و از همه عالمتر و به معارف الهى آگاهتر است

 فرمايد: مى
                                                 

 .. 260/ 8شرح اصول كاىف:  -(2)  228
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آن طورى که سزاوار  229«.بگو: پروردگارا! علم مرا زيادگردان»

  شناختنى، تو را نشناختیم

  آن طورى که سزاوار شناختنى، تو را نشناختیم

ربّ ال احصى ثنائك انت » نسبت به علم بى نهايت حق، متناهى است.

کما اثنیت على نفسك، ما عرّفناك حقّ معرفتك وما عبدناك حقّ 

 230«.عبادتك

آن طورى که تو سزاوار »اين کلمه است:   اللَّه رسول  بزرگترين کلمات

 «.شناختن هستى، تو را نشناختیم

آدمى کوچكتر از آن است که سر در عظمت ربّ العالمین درآورد؛ 

بینى و  بینى و آنچه نمى دستگاه عظیم که به چشم مى آفريدگار اين

 گذرد. آنچه به خیال هم نمى

ومعرفت مارا زيادفرما.  وايمان علم محمّد، محمّدوآل  مقام خدايا! به

شناس فرما. جهل و عجز ما را   امام شناس و محمّد مارا خداشناس،

 به ما بفهمان تا غرور ما را نگیرد.

بنده همان به که ز تقصیر 
 

 عذر به درگاه خداى آورد

                                                 
229  (1)-\i َوُقل رَّّب زِْدىِن ِعْلًما ...\E  :114طه .. 
 .23/ 71حباراألنوار:  -(2)  230
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  خويش

  اش ورنه سزاوار خداوندى
 

کس نتواند که به جاى 

 آورد

 

231 

______________________________ 
 .. 114طه:  ... وَقُل رَّبّ زِدْنِى عِلْمًا -(1)

 .23/ 71بحاراألنوار:  -(2)

 گلستان سعدى .. -(3)

 170واليت، ص: 

 

 232 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

                                                 
 .گلستان سعدى .  -(3)  231
 .. 58/ 4/ 1؛ بعثت پيغمّب اسالم؛ مطابق 99رجب  27[ مجعه  ] زمان سخنراىن-(1)  232
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لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ا لْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَیْهِمْ 

وَيُزَکّیهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْحِكْمَةَ وَإِنْ کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى  ى ءَايتِهِ

 ] 233. لٍ مُّبِینٍضَل

  خداوند[ تنها براى نعمت بعثت منّت نهاده

به « مبعث»است. « مبعث»رجب به اتّفاق علماى امامیّه روز  27روز 

است. در چنین روزى، « برانگیختن»؛ يعنى «زمان بعث»معنى 

که  -خداوند منّت گذاشت بر جامعه بشرى و بزرگترين معلّم روحانى

را براى بشر فرستاد تا بشر را راهنمايى  -تربیت شده آسمانى است

 فرمايد و تزکیه کند.

« منّت»عمتهايى که در قرآن ذکر شده نسبت به هیچ کدام تعبیر به ن

نشده است؛ نعمتهاى آسمان و زمین، ماه و آفتاب، خوراکى و لباس 

« منّت»و مسكن و غیره يك نعمت است که خداوند از آن تعبیر به 

است. لطف خاصّى که خداوند به « بعثت»فرموده است و آن نعمت 

محمّد صلى اهلل علیه   که روح عرش نشینجامعه بشر داشت، سبب شد 

 را فرش نشین فرمايد.  و آله

                                                 
 .. 164آل عمران:  -(2)  233

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  282 

______________________________ 
؛ بعثت پیغمبر اسالم؛ 99رجب  27[ جمعه  ]زمان سخنرانى -(1)

 .. 58/ 4/ 1مطابق 

 .. 164آل عمران:  -(2)

 171واليت، ص: 

  هدف از بعثت، آموزش و پرورش

  و پرورشهدف از بعثت، آموزش 

قدردانى   محمّد صلى اهلل علیه و آله  مسلمانان خیلى بايد از بعثت

نمايند. خداوند اين روح کلّى را در قالب بشريّت آورد براى چه؟ در 

براى آموزش و پرورش »چندين جاى قرآن ذکر فرموده است: 

 «.بشر

خداوند به بشر خیلى عنايت دارد، به قسمى که همه چیز را براى او 

 آفريده است.

برسد. « کمال آدمیّت»نبايد حیران و سرگردان بماند بلكه بايد به 

خواهد، معلّمش را نیز بايد خدا  است، پس معلّم مى« تكامل»هدف 

 تواند براى ديگران معیّن کند معیّن بفرمايد. بشر ديگرى هم که نمى
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بلكه خداوند بايد آموزگارشان را تعیین بفرمايد تا آموزش و پرورش 

 دار گردد. آنان را عهده

  چیزى فروگذار نفرموده

به عنوان « آموزش و پرورش»در دو آيه قرآن، اين برنامه؛ يعنى 

آنها را تزکیه کند و تعلیم  234معرّفى شده است؛« هدف از بعثت»

 ات امور آنان را آگاهى دهد.دهد از حكمت؛ يعنى علم به واقعیّ

میسّر نیست. اگر کسى بخواهد « تزکیه و تعلیم»هاى  به تفصیل برنامه

برنامه آموزش و پرورش اسالم را بحث کند، تمام کتابهاى فقهى و 

اخالقى را بايد زير و رو کند. يك موضوع مبهمى باقى نگذاشته 

  صیاىاست، نیست موضوعى مگر اين که تكلیفش معیّن شده و او

اند. تنها بايد به نمونه هايى از آموزش و  شرح و بسط داده پیغمبر

 گرامى اشاره کرد. پیغمبر  پرورش مكتب اين

______________________________ 
ى  هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى ا لْأُمّیّینَ رَسُولًا مّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَايتِهِ -(1)

  ا لْكِتبَ وَا لْحِكْمَةَ وَإِنْ کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَللٍ مُّبِینٍ وَيُزَکّیهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ

 .. 2جمعه: 

                                                 
234  (1)-\i  َِبنيٍ  ى َويُ زَّكيِهْم َويُ َعّلُمُهمُ  ُسواًل ّمْنُهْم يَ ْتُلواْ َعَلْيِهْم ءَايِتهِ ُهَو الَِّذى بَ َعَث ىِف ا أْلُّمّينَي ر  .. 2مجعه:  E\ ا ْلِكتَب َوا حلِْْكَمَة َوِإْن َكانُواْ ِمن قَ ْبُل َلِفى َضلٍل مُّ
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 172واليت، ص: 

  آشنايى با مبدأ نخستین آموزش

« مبدأ تعالى»ضوعى که براى بشر شرح داد، راجع به نخستین مو

بشرفهماند سازنده و آفريننده دارد. اگر گفته شود ساعتى  است که به

که چرخهاى مختلف ومنظّم دارد، خودش درست شده، آياکسى 

اى داناو تواناو بسیار دقیق  گويندسازنده پذيرد؟ ابداًبلكه مى مى

 دارد.

ها  متر است؟ در بدن ما اين همه کارخانهآيا بدن من و تو از ساعتى ک

و دستگاهها، اين همه حواس که در مُخ قرار داده شده، آيا کسى 

 تواند بگويد خودش شده است؟ مى

يا اين که به ناچار بايد قايل به قدرت فوق طبیعى شد که بر جمیع 

است که قدرت و « مبدأ تعالى»مواد و طبیعت چیره است و آن 

 هايت دارد.حكمت و علم بى ن

  شكل قلب همچون گالبى و چشم چون بادام

چرخد. بايد عقلش را در  بشر خیال نكند اين عالم به خودى خود مى

 کار بیاورد.
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اوّل الدين »است؛ « خدا شناسايى»اوّلین قدم آموزش اسالم 

در قرآن  جهات پرورش و ربوبیّت اوست.  و شناختن 235«معرفته

مكرّر ذکر فرموده است؛ از تصوير  مجید، جهات مختلف مزبور را

کند. در  صحبت مى 237 در تاريكیهاى سه گانه 236بندى در رحمها

بدن، شكل قلب، همچون گالبى، چه مناسب ودربیرون، شكل  درون

 همچون بادام. چشم

 همه به خدا پا برجا هستند

فهمد که ربّ دارد، آن هم تربیت کننده تكوينى که حكیم و  عاقل مى

 مدبّر است.

______________________________ 
 .. 23/ 1نهج البالغه: خطبه  -(1)

 .. 6آل عمران:  هُوَ الَّذِى يُصَوّرُکُمْ فِى الْأَرْحَامِ کَیْفَ يَشَآءُ ... -(2)

 .. 6زمر:  ... فِى ظُلُمتٍ ثَلثٍ .. -(3)

 173واليت، ص: 

                                                 
 .. 23/ 1هنج البالغه: خطبه  -(1)  235
236  (2)-\i  َْف َيَشآءُ ...ُهَو الَِّذى ُيَصّورُُكْم ىِف اأْلَْرَحاِم َكي\E  :6آل عمران .. 
237  (3)-\i .. ىِف ظُُلمٍت ثَلٍث ...\E  :6زمر .. 
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 رزقش از اوست. پیداشدن و هضم شدن و بقاى بدن نیز از اوست.

يك نفسم گر بگذارى به خود، واى من! و واى من! و واى من! چه در 

جهت صورت، چه حقیقت و معناى آدمى، دايماً دست تربیت 

باشد، از مور تا فیل، برگهاى  العالمین، با فرد فرد مخلوقاتش مى ربّ

ستى به خدا قوام دارد. خواستم نخستین هاى عالم ه درختان و ذرّه

 آموزش اسالم را عرض کنم که از خداشناسى او را آگاه سازد.

قیّوم تو، ربّ تو، آورنده و برنده تو خداست، از اين مادّى گرى، بشر 

 ال اله الّا اللَّه. را تكان دهد، خدا شناس کند، بفهماند قیّم دارد

 يك لحظه مرا به خودم وا مگذار

 لحظه مرا به خودم وا مگذاريك 

 مالك بن انس گويد:

  خاتم انبیا محمّد مصطفى صلى اهلل علیه و آله  روزى در خدمت»

دگرگون شد. حالت شكستگى در  پیغمبر  بودم. يك مرتبه ديدم حال

ربّ ال  آن حضرت پیدا شد. با کمال عجز و انكسار عرض کرد که:
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پروردگارا! يك لحظه مرا به  238تكلنى الى نفسى طرفة عین ابداً؛

 «.خودم هرگز وامگذار

اگر به خودت واگذارت کرد، چه در جهت صورت و بدن و چه در 

میرى  جهت روح و معنويّت، ساقط هستى؛ اگر بدنت را رها کرد، مى

افتى و صید شیطان  و اگر روانت را رها کرد، در چه هالکتى مى

 شوى. مى

  و شأن آدمىاعتقاد به معاد به دنباله مبدأ 

تو فانى نیستى. مثل  است.« معاد»دوّمین آموزش در اين مكتب 

  حیوان و گیاه نیستى

______________________________ 
 .. 432/ 5 -6ر. ك: تفسیر مجمع البیان:  -(1)

 174واليت، ص: 

شود، ولى روحت  که مرز حیاتت مرگ باشد. بدنت ظاهراً نیست مى

 باقى به بقاء اللَّه است.

                                                 
 .. 432/ 5 -6ر. ك: تفسري جممع البيان:  -(1)  238
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کسى که مُرد، از ساعت مرگ، عالم برزخ، يعنى واسطه بین اين دنیا 

سوّمین آموزش مهم  240که متّصل به قیامت است. 239 و قیامت است

است. بشر بايد خودش را بشناسد و  «شناساندن شأن آدم»اسالم 

فهمد که غیر از ساير موجودات است. مورد کرامت ربّ العالمین ب

خداى عالم به هستى بشر عنايت دارد. همه چیز فداى آدم  241است.

 است. غرض از آفرينش است.

 قرآن در اين معنى تصريحها دارد.

 مرحوم شیخ بهايى چقدر لطیف فرموده است:

  اى مرکز دايره امكان
 

  اى جوهر عالم کون و مكان

  تو شاه جواهر ناسوتى
 

  خورشید مظاهر الهوتى

صد ملك زبهر تو چشم به 

   راه

تو يوسف مصر و برآى از 

  چاه

  تا والى ملك وجود شوى
 

سلطان سرير وجود 

242 شوى
 

 
                                                 

239  (1)-\i  يَ ْوِم ي ُْبَعُثونَ   ... َوِمن َورَاِئِهم بَ ْرزٌَخ ِإىَل \E  :100مؤمنون .. 
 .شهيد آية اللَّه دستغيب مراجعه فرماييد .« معاد» كتاباز  « برزخ» براى شرح بيشَت، به فصل دّوم -(2)  240
241  (3)-\i «... َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن ءَاَدَم\E  :70اسراء .. 
 .شري و شكر) با اندكى تفاوت( -(4)  242
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  سلطان حقیقى خدا و سلطان نام خداست

همه بشرها هم در اين جهت برابرند، مزيّتى بر ديگرى ندارند، سفید 

پوست و سیاه پوست ندارد، هر زبانى که داشته باشد. امتیازى بین 

 افراد نیست مگر به تقوا.

هیچ بشرى حقّ حكومت بر بشر ديگر ]را[ ندارد. علّت اين که 

  طاغوتهاى زمان

______________________________ 
 .. 100مؤمنون:   يَوْمِ يُبْعَثُونَ  . وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى.. -(1)

شهید « معاد»از کتاب « برزخ»براى شرح بیشتر، به فصل دوّم  -(2)

 آية اللَّه دستغیب مراجعه فرمايید ..

 .. 70اسراء:  وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ ...» -(3)

 (.شیر و شكر )با اندکى تفاوت -(4)

 175واليت، ص: 

خواهد  همیشه دشمن اسالم بوده و هستند، همین است؛ چون مى

خواهد؛ پدرم شاه بود، من هم بايد باشم،  حكومت کند؛ حقّ حكم مى

چه فرقى میان تو و ديگرى است؟ کى اين حق را به تو داد؟ 
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از اسماء اللَّه است؛ سلطان حقیقى، خداست و گرنه به زور، « سلطان»

رد. چرا حكومتها با جمهورى اسالمى آو يا ارث که حقّ سلطنت نمى

دانند راجع به حكومت فرد نیست، ديكتاتورى و  مخالفند؟ چون مى

سلطنت نیست، همه چه رئیس و مرؤوس يكى هستند؛ يعنى کسى بر 

ورزد. حكومت، حكومت اسالمى، مجرى احكام  ديگرى تفوّق نمى

 اسالم است؛ قانون خدايى و احكام الهى است.

  نده خداوند استقانونگذارى زيب

  قانونگذارى زيبنده خداوند است

قانونگذار بايد عالم به جمیع مصالح و مفاسد باشد که به مرور زمان، 

تحويل و تبدّل نداشته باشد و گرنه هر قانونى که به فكر بشر تدوين 

که  -شود، قابل نقض است؛ چون علمش محدود است. خداى عالم

بايد قانونگذار باشد. ديگر  -مور استعالم به جمیع مصالح و مفاسد ا

تواند تشخیص  آن که مصلحت اجتماع بشرى را يكى و چند نفر نمى

 دهد.

خواهد قانون جعل  هرکس هوا و میل دارد و مطابق میل خودش مى

 کند، لذا حقّ قانونگذارى منحصراً سزاوار خداست.
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 مؤمنان، مجريان فرمان خدايند

خواهد. قانونگذار کسى بايد  مى« قوّه مجريّه»ديگر آن که قانون، 

اش همراهش باشد. هر فردى خودش را موظّف  باشد که قوّه اجرائیّه

به اين قانون و مقیّد و متعبّد به قانون بداند. اگر قانونى را بشرى 

وضع کرد، معلوم نیست کسى از روى رضايت خاطر آن را بپذيرد. 

ندارد مگر به زور، ولى اگر قانون، آسمانى و الهى شد، قوّه اجرائیّه 

  آنان که

 176واليت، ص: 

 کنند. پذيرند و اجرا مى معتقدند، با دل و جان آن را مى

 يكى از رفقا گفت:

در اداره دارايى رفتم و به من گفتند: سه هزار تومان مالیات شما »

ن حكومت دهم؛ چو شود. گفتم: من امسال ده هزار تومان مى مى

 «.اسالمى است

گرفتند صرف موارد غیر صحیح  در رژيم سابق، مالیاتى که مى

کردند مالیات ندهند، حق هم داشتند  شد، لذا مردم سعى مى مى

 ندهند.
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 قانون اساسى اسالمى به تأيید رهبر

ازهمه اينهاگذشته غیرخداحقّ تبعیّت ندارد. چرا ازبشرى مثل 

 خودمان اطاعت کنیم؟

خواهد تنظیم شود، بر اساس اسالم است. اگر  اساسى که مىقانون 

اى از  قانون اساسى، اسالمى نشود که مثل رژيم قبل است. وقتى عدّه

خبرگان، قوانینى به نظرشان آمد و تصويب کردند، بايد نزد نايب 

تمام   امام عصر علیه السالم األمر؛ آن کس که در جهت نیابت از اولى

مع است ببرند، اگر اين قانون را تصويب کرد، شرايط نیابت در او ج

يابد و گرنه کسى آن را  کند و رسمیّت مى مشروعیّت پیدا مى

 پذيرد. نمى

خواهند مثل گذشته  دهند، مى هاى مخالفت سر مى کسانى که زمزمه

شان اقتضا  اى از خودشان را داخل کنند و هرچه منافع مادّى عدّه

اجرايش ديكتاتورى را با سر نیزه بر کرد، جمع نمايند، بعد هم براى 

اين ملّت مسلّط نمايند و هر چه بخواهند بكنند، امّا نخواهیم گذاشت. 

تا خون در رگهاى اين ملّت مسلمان است، نخواهند گذاشت 

 شان را پیاده کنند. هاى شوم خیانتكاران، نقشه
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تد؟ شود. چرا تأخیر بیف مملكت اسالمى بدون قانون، منظّم نمى اوّلًا:

تمام ادارات ما بايد اسالمى شود. از اين وضع بیرون بیايد. و 

دادگسترى ما بايد اسالمى شود. قضاى اسالم بايد مو به مو به مرحله 

 اجرا در بیايد.

 177واليت، ص: 

  در صالحیّت رهبرى امام شكّى نیست

  در صالحیّت رهبرى امام شكّى نیست

را امضا فرمود،  آن اولى األمر  يبهر قانونى که مطابق اسالم بود و نا

 از نظر اين ملّتِ مسلمان قابل اجراست.

آن فردى که تمام شرايط نیابت در او جمع است و واجب االطاعه 

است که بايد آنچه تنظیم   آية اللَّه العظمى االمام خمینى  است

شود، به نظر ايشان برسد و در صورتى که مطابق قرآن مجید و  مى

باشد )يا عیناً يا تطبیقاً( امضا فرمايد، آن وقت اطاعتش  برپیغم  سنّت

بر همه واجب است حتّى پس از امضاى ايشان، رفراندم و عرضه بر 

 98ملّت هم الزم نیست؛ چون ملّت رأى خودش را داد، مگر نه صدى 

 اين ملّت گفت:
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شان  لكن براى اين که بعضى از مخالفین دهن« جمهورى اسالمى»

ه ملّت نیز عرضه داشته گردد و شكّى نیست که اکثريّت بسته شود، ب

 ملّت آن را تصويب خواهد کرد.

 مگر اسالم چه کمى دارد؟

گیرند تا به  هايى که از بیگانگان مى امّا آنچه مخالفین در برابر رشوه

اين مملكت خیانت کنند، بايد به آنها نصیحت کرد به خود آيند. اين 

ر اعتصاب بودند، اين همه متضرّر شدند ملّت ستمديده که مدتّها د

 براى چه؟ جز براى اسالم؟

اين همه زحمتها ديدند، زندانها و تبعیدها براى اسالم است. چرا 

ايد؟  کنید؟ چه زيانى از اسالم ديده خون اين شهدا را پايمال مى

اسالم با شما چه کرده است؟ شما خبر از اسالم نداريد؛ ببینید قوانین 

ر آموزش و چه پرورش، چه کمبود دارد که ما قانون از اسالم چه د

 غرب بیاوريم؟

  قوانین اسالم جامع و بى نظیر است

رود،  آدمى از وقتى در شكم مادر است تا وقتى در شكم خاك مى

 اى ندارد حادثه
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 178واليت، ص: 

مگر اين که دستورش در اسالم رسیده است. تمام کارهاى فردى و 

اجتماعى برايش حكمى در اسالم معیّن شده؛ از وقتى بچّه به دنیا 

آيد، قانون رضاع و شیردادنش را جعل فرموده، وقتى از شیر او  مى

گیرند تا هنگام بلوغ؛ قانونهاى متعدّدى معیّن فرموده است.  را باز مى

تواند انتخاب کند؟ چه حقوقى که پدر و مادر بر  مى بعد چه زنى را

اوالد دارند؟ و چه حقوقى اوالد بر آنها؟ و همچنین زن و شوهر 

نسبت به يكديگر. اگر کسى مطالعه کند کتاب نكاح و آداب نفقه را 

کند در زندگى خانوادگى، موضوعى نیست که در اسالم  باور مى

 حكمى نداشته باشد.

  ه مالك و مستأجر در اسالمقانون کار و رابط

اى،  خواهى انجام دهى؛ هر معامله اى که مى در اجتماع هر معامله

قانونى و حكمى دارد؛ اجاره و رابطه بین مالك و مستأجر، 

خواهى چیزى را گرو کنى، احكام رهن و عاريه و خالصه احكام  مى

را کارگرى و حقوق کارگر و کارفرما و کیفیّت کار و مدّت آن، همه 

 اند. در فقه ذکر فرموده

 در حكومت اسالمى، مسؤوالن خدمتگزارانند
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اى در اين  کند و هر شبهه با عدل تطبیق مى« ارث اسالمى»احكام 

اند. بسیارى از علل و اسرار احكام را  زمینه را بزرگان ما جواب داده

 اند. نیز بزرگان دين بیان فرموده

یان شده است؛ کسى که نیز حكمهايش ب« حكومت کردن»در باب 

گیرد، بايد خودش را حاکم نداند.  زمام کشور اسالمى را به دست مى

فاعل مايشاء نداند. حاکم در کشور اسالمى، تنها مجرى عدل خدا 

 باشد و خودش را خدمتگزار مسلمانان بداند.

حكومت وقتى اسالمى است که رهبرش خودش را حاکم نداند و 

  هرکس در هر پستى

 179واليت، ص: 

هست، خودش را اجرا کننده قوانین اسالمى بداند نه رياستمدار که 

 ملعون است:

 243«.لعن اللَّه من ترأس، لعن اللَّه من همّ بها ولعن اللَّه من قصدها»

                                                 
 .ّبا نفسه . چنني است: ملعون من ترأس، ملعون من هّم ّبا، ملعون من حّدث 298روايت در اصول كاىف، جلد دّوم، صفحه  -(1)  243
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کسى که همّتش رياست باشد، مورد لعن است. از رئیس جمهور تا 

مان ومرتّب عنوان خدمتگزارى ملّت مسل رئیس بخش، همه بايد به

 کردن امورشان عهددار پست شوند.

 شود بدون قواى نظامى و انتظامى نمى

 شود بدون قواى نظامى و انتظامى نمى

شود و گرنه هرج و مرج است.  البته اجتماع بدون نظم و ناظم نمى

خواهیم، امّا نه براى  ادارات انتظامى بايد باشد. رئیس شهربانى مى

ى سدّ معبر کرد، راه عبور را بر مردم تنگ رياست کردن بلكه اگر کس

کرد، بايد شهربانى جلوش را بگیرد، نه اين که بخواهد رياست بكند. 

 احكام اسالم را اجرا نمايد. نسبت به ملّت و کشور، امانتدارى کند.

بايد ارتش باشد، امّا به عنوان خدمتگزار به کشور اسالمى، نگذارد 

 دشمن به مملكت هجوم آورد.

اعت از فرماندهى هم بايد باشد؛ زير دستها بايد از مافوق اطاعت اط

اى بايد نظم داخلى حكمفرما باشد، مادامى که از  کنند. در هر اداره

 حدود الهى تجاوز نكند.

  بسیارى از قوانین غرب قابل اجرا نیست
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قوانین اسالمى کمبودى ندارد که بخواهند دست گدايى به سوى 

 غرب دراز کنند.

ودشان گرفتار قوانین خودشان هستند و قوانین آنها در بسیارى خ

 موارد قابل اجرا نیست.

در چند سال قبل، دولت امريكا بر اثر اين که با اکثريّت آرا در 

 مجلس، منع مسكرات را

______________________________ 
چنین است:  298روايت در اصول کافى، جلد دوّم، صفحه  -(1)

 رأس، ملعون من همّ بها، ملعون من حدّث بها نفسه ..ملعون من ت

 180واليت، ص: 

تصويب کرد، فهمیدند واقعاً شراب فساد خیز است، صدى شصتِ 

تصادفات، به واسطه مستى راننده بوده است و همچنین ساير جنايات 

که به واسطه مستى مثلًا همسرش را کشته است، با هفت تیرش 

 که دشمنانش هستند، کشته است. هايش را به خیال اين بچّه

پس از تصويب مجلس، به مرحله اجرا آمد، در ظرف نزديك ده سال 

چقدر زندانها پر شد. خسارتهاى متعدّد به راه افتاد و چاره میگسارى 
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و خريد و فروش مسكرات را نكردند. باألخره جورى شد که خود 

 مجلس، منع را برداشت.

  اگر زباغ رعیّت ملك خورد سیبى

خواهد. ايمان و اعتقاد مردم بايد همراهش  قانون، قوّه اجرا مى

اش که ايمان و اعتقاد ملّت  باشد. وقتى حكم خدا باشد، قوّه مجريّه

کند و حكم تحريم الهى، به مرحله  اسالمى است، آن را پیاده مى

 آيد. عمل مى

س، شرابخوارى و قمار بازى را پس از پنجاه سال که اين رژيم منحو

حضرت رضا علیه   نمود بلكه گفته شد در آمد موقوفات ترويج مى

 کرد، امّا: را نیز صرف جزيره کیش مرکز فسق و فجور مى  السالم

وقتى  244. فَقُطِعَ دَابِرُ ا لْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ا لْعلَمِینَ

رئیس مملكت قمار بازشد، بستگانش هروئین وارد کنند؛ اين مادّه 

حرام است، خودشان ترويج  استعمال وفروش آن خانمانسوز راکه

 آيد؟ مملكت مى کنند، چه برسراين

 شود مصلحت اجتماع از احكام اسالم فهمیده مى

                                                 
 .. 45انعام:  -(1)  244

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  300 

دانند که مصلحت آنها  به هر حال، وقتى حكم الهى باشد، مردم مى

 در همان است.

______________________________ 
 .. 45انعام:  -(1)

 181واليت، ص: 

لذا با رغبت آن را تبعیّت  245فهمند شراب و قمار، فسادآور است، مى

 نمايند. مى

حكمى از احكام اسالم را پیدا کنید که به زيان ملّت باشد. حكمى 

پیدا کنید که بر خالف آزادى باشد. حجاب با آزادى زنها مخالفت 

دارد؟ ببین صالح زن و سعادتش در حجاب است يا در بى حجابى؟ 

تر و بهتر  حجاب براى زنها پاکیزه»فرمايد:  خدا در قرآن مى

هاست. خدا به بندگان خودش از همه اين به صالح خود زن 246،«است

 رسول خدا صلى اهلل علیه و آله:  مهربانتر است. به فرموده

هايش هزار مرتبه بیشتر از مهر مادر به فرزند  مهر خدا به بنده»

 «.است

                                                 
245  (1)-\i  ِِهَما ...َيَسُلوَنَك َعِن ا خْلَْمِر َوا ْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإُْثٌ َكِبرٌي َوَمنِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَمآ َأْكَّبُ ِمن ن َّْفع\E  :219بقره .. 
246  (2)-\i َلُكْم َوَأْطَهُر ...  ... َذا ِلُكْم َأزَْكى\E  :232بقره .. 
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  بى حجابى و پاشیدگى زندگى خانوادگى

  بى حجابى و پاشیدگى زندگى خانوادگى

ات را  اى خانم! اگر سر و سینه»مايد: فر [ از روى مهربانى مى ]اسالم

، ]با[ اين وضع ناهنجار آرايش «بپوشانى براى خودت بهتر است

افتند؟  آيى، تا برگردى چند نفر به دنبالت مى کرده که بیرون مى

؛ يعنى چه؟ با جوان، خصوص عزب با اين «دل پاك باشد!»گويد:  مى

زنى، چه  هم مىکنى؟ امنیّت را ب آيى، چه مى منظره که بیرون مى

هايى که از هم پاشید به خاطر  اندازى؟ چه خانواده فسادى راه مى

 بى حجابى و بى بند و بارى.

هرچند تابستان است و با پوشش کامل زحمت است لكن اگر طورى 

بیرون بیايى و برگردى که کسى را تحريك نكنى، بهتر است. اگر 

 خودت را بپوشانى، چه زيانى دارد؟

 اع اسالم و شخص خودت هم هست.مصلحت اجتم

______________________________ 
يَسَلُونَكَ عَنِ ا لْخَمْرِ وَا لْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَآ إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ  -(1)

 .. 219بقره:  وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...
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 .. 232بقره:  هَرُ ...لَكُمْ وَأَطْ  ... ذَا لِكُمْ أَزْکَى -(2)

 182واليت، ص: 

 هوسرانان از اسالم ناراحتند

غرض رانان و چشم چرانان که ناراحتند، شما را فريب ندهند، مثل 

شرابخواران که از منع مسكرات ناراحتند، از اسالم ناراحتند؛ چون 

بیند حاال مسكرات،  بر خالف هوس آنهاست. مردك شرابخوار مى

به به! از رژيم گذشته که چطور آزادى »گويد:  قاچاق است، مى

واى از »گويند:  و منكرات بودند، مى ، کسانى که اهل فحشا«بود!!

 «.رژيم جمهورى اسالمى!

 183واليت، ص: 

 247 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَآءٌ عِندَ رَبّهِمْ 

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ  ى هِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ -يُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِمَآءَاتَل

 248. لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

                                                 
 .پس از شهادت شهيد مطّهرى . 58/ 2/ 14شنبه  ج[ پن ] زمان سخنراىن-(1)  247
 .. 169 -170آل عمران:  -(2)  248
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  تأثّرات روحى از فقدان شهید مطهّرى

خودشان  اند. در مصیبت شهید مطهّرى، امام امّت خیلى متأثّر شده

 اند: فرموده

ده و امروز را در مدرسه فیضیّه به سوگ به منزله فرزند من بو»

که حال صحبت  . بنده هم به آن بزرگمرد اقتدا کردم با اين«نشینم مى

ندارم در اثر عوارض روحى و جسمى، امّا براى همدردى با اين 

بزرگمرد که بر همه طبقات دعا به وجود مبارکش الزم است 

ستدام دار(، هر )خداوندا! او را به سالمت بدار و وجود مبارکش را م

 مقدار بشود، صحبت نمايم.

از عقايد اسالمى که از « معاد»مطلبى را يادآورى نمايم درباره 

 مند شويم و معقتد گرديم. تعالیم قرآن بهره

______________________________ 
پس از شهادت شهید  58/ 2/ 14شنبه  [ پنج ]زمان سخنرانى -(1)

 مطهّرى ..

 .. 169 -170آل عمران:  -(2)

 184واليت، ص: 
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  مرگ مرز حیات نیست

به نظر ابتدايى، پیش از آن که برهانى و وجدانى پیش آيد، « مرگ»

پندارند. آن را هیوالى بر طرف کننده  را نیستى مى [ آن ]برخى

انگارند. حسّ  کنند. آن را مرز حیات مى حیات آدمى تصوّر مى

ر عقل بفهمند که آدمى برتر حیوانى به ادراك عقلى نرسیده که به نو

که مثل حیوان به مرگ، نیست شود و گرنه دستگاه خلقت،  است از اين

 عبث است.

شويد؟ پس اين دستگاه عظیم  آيا خیال کرديد با مرگ، نیست مى

اين همه دستگاه براى چند سال زندگى پر  249خلقت، بیهوده است.

که هیچ وجدان و عقلى  دردسر و زحمت، آن وقت نیست شوى. اين

تواند باور کند. چنین عالم که سرتاسرش غرض و مصلحت است،  نمى

شود بى هدف وبى غرض باشد؟ با اين همه نظم  آيا حیات آدمى مى

گ، نیست در تمام عالم، مرگ براى آدمى مرز حیات نیست و به مر

شود. اگر کسى مرگ را نیستى بپندارد، از تمام شرايع الهى دور  نمى

 شده است. منكر حكم عقل گرديده است.

 تر برزخ، عالم با حیات وسیع

                                                 
249  (1)-\i  ََا َخَلْقنُكْم َعَبثًا َوأَ نَُّكْم ِإلَْيَنا اَلتُ ْرَجُعون  .. 115مؤمنون:  E\ أََفَحِسْبُتْم أَ ّنَّ
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قرآن مجید، حیات آدمى را حیات برتر و مستمر دانسته است. از پس 

است؛ « واسطه»به معنى « برزخ» 250است.« عالم برزخ»اين مرگ، 

بین عالم مادّه و عالم آخرت است. وقتى روح از اين کالبد  عالمى که

« تبارك»شود. در اوّل سوره  فاصله گرفت، در عالم ديگرى وارد مى

 فرمايد: مى

الزم نیست که ما در اين  251«.خدايى که مرگ و حیات را آفريد»

  بگیريم« قدّر»را به معنى « خلق»آيه تأويل ببريم )و 

______________________________ 
 115مؤمنون:   أَفَحَسِبْتُمْ أَ نَّمَا خَلَقْنكُمْ عَبَثًا وَأَ نَّكُمْ إِلَیْنَا لَاتُرْجَعُونَ -(1)

.. 

 .. 100مؤمنون:   يَوْمِ يُبْعَثُونَ  ... وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَى -(2)

 .. 2ملك:  الَّذِى خَلَقَ ا لْمَوْتَ وَا لْحَیوةَ ... -(3)

 185ت، ص: والي

و بگويیم: خداوند تقدير فرمود مرگ و زندگى را( موت، امر عدمى 

نیست بلكه امر وجودى است؛ يعنى تكامل روح آدمى؛ يعنى خالصى 

                                                 
250  (2)-\i  يَ ْوِم ي ُْبَعُثونَ   ... َوِمن َوَرآِئِهم بَ ْرزٌَخ ِإىَل \E  100منون: مؤ .. 
251  (3)-\i ... الَِّذى َخَلَق ا ْلَمْوَت َوا حْلَيوَة\E  :2ملك .. 
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روح از قالب مادّه؛ يعنى آزادى جان از قفس تن؛ خالصى از عواقب 

 و گرفتارى عالم مادّه؛ يعنى تكمیل شدن و رسیدن به نتیجه اعمال.

  گ، هنگام برداشتن حاصلپس از مر

  پس از مرگ، هنگام برداشتن حاصل

رسد تا ساعت مرگ، مدّت کشت است  [ از اوّلى که به عقل مى ]انسان

 [ هنگام برداشت محصول است. و از اوّل ]مرگ

میرد نه اين که براى جزاى اعمالش تا قیامت منتظر  کسى که مى

گیرد، هنگام  ه مىماند بلكه از همان وقتى که از بدن فاصل مى

 برداشت نتیجه عمل است.

چو عريان گردى از پیراهن 

   تن

شود عیب و هنر يك باره 

252 روشن
 

 

 فرمايد: قرآن مجید مكرّر اين حقیقت را بیان فرموده است؛ مى

                                                 
 .گلشن راز  -(1)  252
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ات برداشتیم، پس چشمت امروز تیز  تو غافل بودى وما پرده از ديده»

 253«.بین است

  مرگ امر وجودى است نه عدمى

در دعاى عديله  254مرگ براى بشر، امر حق و حقیقى است.

 خوانى: مى

 «.اشهد انّ الموت حق»

 «.دهم که مرگ، حق است گواهى مى»

مرگ، هست، نه نیست. امر وجودى است، نه عدمى. نه اين که 

  دهم که گواهى مى

______________________________ 
 ز.گلشن را -(1)

لَقَدْ کُنتَ فِى غَفْلَةٍ مّنْ هذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ا لْیَوْمَ  -(2)

 .. 22ق:  حَدِيدٌ

 .. 19ق:  وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ا لْمَوْتِ بِالْحَقّ ... -(3)

                                                 
253  (2)-\i  ٌَلَقْد ُكنَت ىِف َغْفَلٍة ّمْن هَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَآَءَك فَ َبَصُرَك ا ْلَيْوَم َحِديد\E  :22ق .. 
254  (3)-\i  َّْق ...َوَجآَءْت َسْكَرُة ا ْلَمْوِت بِاحل\E  :19ق .. 
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 186واليت، ص: 

تواند منكر مرگ شود بلكه حق؛ يعنى  مرگ هست، مگر کسى مى

 درست و ثابت و امر وجودى است. مرگ تكمیل حیات است.

 فرمايد: مى  امیرالمؤمنین على علیه السالم

به مرگ، بیشتر از انس بچّه به   ابوطالب به خدا سوگند! که انس پسر»

اعالست.  [ عالم جمع و عالم ]مرگ 255«.باشد پستانهاى مادرش مى

اين قدر به آن   على علیه السالم  محلّ جمع ابرار و نیكان است که

 مشتاق است.

 اند هاى جاودانى شهیدان زنده

 فرمايد: قرآن مجید صريحاً مى

البتّه البتّه گمان نكنید کسانى که در راه خدا کشته شدند، نیست »

ر بدنش مرد، امّا ذاتش زنده است. نزد پروردگارش د 256«.شدند

به آن مشتاق بود، نزد   على علیه السالم  همان عالمى که

خورند. شادند به آنچه خداوند به آنها  پروردگارشان روزى مى

 عنايت فرموده است.

                                                 
 .. 57/ 5هنج البالغه: خطبه  -(1)  255
256  (2)-\i ... َواَلََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلواْ ىِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَوا تًا\E  :169آل عمران .. 
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  نواخت نیست حیات آخرت يك

نقل مكان و تغییر لباس و تكامل است، « موت»جا گفته شد که  تا اين

ت نیست، هر چند از نواخ ولى بايد دانست که مرگ براى بشر يك

 کند. که مرز حیات نیست، فرقى نمى حیث اين

قرب پیدا  )الحىّ القیّوم(  اگر در اين مدّت دنیا توانست به مرکز حیات

  کند، از حیات

______________________________ 
 .. 57/ 5نهج البالغه: خطبه  -(1)

آل عمران:  وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَا تًا ... -(2)

169 .. 

 187واليت، ص: 

گردد. اگر با بدنش، با مالش، با روحش با  آخرتى برخوردارتر مى

اش شد، خدا خريدار جان و مال  خدا سر و کار داشت، خدا مشترى

اگر توانست با خداى خودش کار کند و عمل خالص  257مؤمنین است،

 گردد. از او سرزند، قربش سبب حیاتش مى

                                                 
257  (1)-\i ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم وأَْمَوا َِلُم ...  ِإنَّ اللََّه اْشََتَى\E  :111توبه .. 
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  برترين نیكیها شهادت است

  برترين نیكیها شهادت است

گردد از  اعلى مرتبه قرب پروردگار عالم که متّصل به مبدأ حیات مى

. کسى که جانش را داد، آيا  کشته شدن در راه خداست ساعت مرگ،

شود؟ از همان لحظه  شود؟ از جان عزيزتر چه مى جان عزيزتر مىاز 

فاصله گرفتن از بدن، متّصل به مبدأ حیات است به تمام سعادتى که 

رسد به  شود. باالتر از هر نیكى، نیكى است تا مى فوق آن تصوّر نمى

از جبهه به   على علیه السالم  لذا هر وقت 258کشته شدن در راه خدا،

  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  ت، ناراحت بود و بهگش سالمت برمى

پیغمبر صلى اهلل   که« ترسم به فیض شهادت نرسم مى»کرد:  عرض مى

عاقبت در محراب عبادت، در راه خدا »بشارتش داد:   علیه و آله

  على علیه السالم ،«نمايند محاسنت را از خون سرت خضاب مى

قتل، فى سبیل   باالتر کهراستى چه سعادتى از اين  259خوشحال شد.

بر تو گوارا باد! اى کسى که در  مطهّرى! باشد. علّامه بزرگوار  اللَّه

ناپذير داشتى! در راه خدا بدون هیچ  راه دين خدا مبارزه خستگى

 غرضى، خادم اسالم بودى.

                                                 
 .( .69/ 7؛ حباراألنوار: 17/ 15فوق كّل ذى بّربّر حىّت يقتل ىف سبيل اللَّه فليس فوقه بّر) وسائل الشيعه:  -(2)  258
 .. 491/ 155ر. ك: هنج البالغه: خطبه  -(3)  259
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 انقالب ايران جهاد دفاعى بود

ت ايران جهاد مقدّسى که در ايران مدّتى است برپا گرديده است، ملّ

  نداى مرجع

______________________________ 
 .. 111توبه:  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَا لَهُم ...  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى -(1)

فوق کلّ ذى برّبرّ حتّى يقتل فى سبیل اللَّه فلیس فوقه برّ  -(2)

 ( ..69/ 7؛ بحاراألنوار: 17/ 15)وسائل الشیعه: 

 .. 491/ 155ر. ك: نهج البالغه: خطبه  -(3)

 188واليت، ص: 

را اجابت کردند. تمام اقشار از   آية اللَّه العظمى الخمینى  عالم

اى، ارتشى، کشاورز و کارگرها،  روحانیّت و ساير طبقات؛ اداره

خانمها و آقايان همه بسیج عام شدند براى جهاد در راه خدا و بلند 

 الّا اللَّه. ال اله  کردن پرچم

گم شده بود و حكمرانى به دست  توحید در کشور ايران، سالها

کردند. اين ملّت  ، طاغوتها خدايى مى اللَّه  طاغوتها افتاد. بر سر جاى

بیچاره ]و[ ستمديده را زير چنگال چپاولگرى و غارتگرى انداخته 
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اً گفت، گرفتار زندان وتبعید و احیان مى« چرا»بودند، اگر کسى هم 

گرديد، لذا اعالم مبارزه و جهاد شد؛ آن جهادى که هیچ  قتل مى

شرطى ندارد حتّى بر زنها که جهاد ابتدايى واجب نیست، در جهاد 

دفاعى از حريم اسالم بر آنها و بر پیرها و بیمارها به مقدار توانايى 

واجب است. وقتى اساس اسالم در خطر واقع شد، بر عموم مسلمین 

 ]تا[ نگذارند اساس اسالم از بین برود. قیام واجب است

  خريدار جانتان خداست

لذا بحمداللَّه ملّت ايران آماده شد با خدا معامله کند. تا سرحدّ جان 

 مبارزه کند.

بشارت باد شما را که خريدار جان شما خداست! اى جوانان عزيز! 

ه دانید به چه سعادتى رسیديد؟ فداى آنها که در راه خدا کشت مى

را تثبیت نكنند، آرام ننشینند.   ال اله الّا اللَّه شدند و آنان که تا شعار

 بود ]اين را[ فراموش نكنید.  ال اله الّا اللَّه  جهاد ما براى

 هاى طاغوت را برکنید بقاياى ريشه
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تا حدّى عملى شد؛ طاغوت ريشه کن شد؛ آنها  «ال اله»  با اين انقالب

ن در دستگاه ما نقشى ندارد! خداپرستى يعنى دي»گفتند:  که عملًا مى

 «.چه؟!

را يارى کرديد، ولى  توحید  شكر خداى را که شما ملّت اسالم کلمه

 نصف کار

 189واليت، ص: 

هاى اين فساد، گوشه و کنار  درست شد، هر چند هنوز رگ و ريشه

هستند. شما هنوز در جبهه جنگید. همه بايد پاسدار انقالب باشید. هر 

هاى  جلوتر مسامحه کرده اآلن توبه کند و در از بین بردن ريشه کس

 طاغوت، همكارى نمايد.

 برقرارى اسالم پس از ريشه کن شدن کفر

 برقرارى اسالم پس از ريشه کن شدن کفر

را بايد پیاده کنید.  «الّا اللَّه» درست شد، «ال اله» پس از اين که کاملًا

بايد در کشور ما اسالم، عدل، حقیقت قرآن حكومت کند. تا 

تواند کناره بگیرد.  جمهورى اسالمى کاملًا مستقر نگردد، کسى نمى

بايد از بین برود و همه يد واحده جان بر کف بگويیم: « تو»و « من»
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ايد که با خداى خود معامله  شما آفريده شده«. من»، نه «خدا»

بودن برسید. نجات از طاغوت، « انصار اللَّه»د. بايد به سعادت کنی

الزم است. افرادى که « عدل اسالمى»کافى نیست بلكه برقرارى 

مسلمان واقعى باشند و حكومت نخواهند، بايد بر اين مملكت 

 حكومت يابند.

 حاال هم با اتّحاد بیشتر پیش ببريد

مسلّح با طاغوت بود. بر روى  شما ملّت، تنها بوديد. قواى «ال اله» در

خواستید طاغوت را از بین  کشید. در موقعى که مى شما مسلسل مى

الوصف در اثر اتّحاد و تكیه به خدا غالب  ببريد، مسلّح نبوديد، مع

خواهید پیاده کنید، ارتش با شماست.  را مى «الّا اللَّه»  شديد. حاال که

نمايند.  ملّت همكارى مىقواى مسلّح بیدار شده است. برادروار با 

ارتش، پشتیبان اسالم است. اتّحادتان نیز بايد بیشتر باشد. دلها 

تر و محكمتر گردد. تكیه به خدا زيادتر باشد و يقین به اين که به  قوى

 هدف نزديكتر شديد، بیشتر باشد.

 190واليت، ص: 

  آزادى، مشروط به عدم مزاحمت
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گروهى که ضدّ اسالم و ضدّ انقالب اسالمى است، بدانند نقششان 

 اثرى ندارد.

نمايند. بايد بیايند  حنايشان ديگر رنگى ندارد. حرکت مذبوحانه مى

توبه کنند. مسلمان شوند و گرنه اگر سوء استفاده از آزادى کنند، با 

 آنها به حكم اسالم رفتار خواهد شد.

شروط به اين است که با انقالب اسالمى دهد، م آزادى که اسالم مى

کند،  مزاحمت نداشته باشد. کسى که تبلیغ کمونیستى و ضدّ دينى مى

خواهد شما را ضعیف کند. اسیر ديكتاتورها کند. آن نیروى ايمان  مى

 [ به برکت آن بر ديكتاتور پیروز شديد، بگیرد. را ]که

دهان اژدهاى  ملّت را از دوباره برگردانند به اوضاع قبل و در

 ديگرى بیندازند.

 هزار بار شهادت بهتر از مرگ در بستر

  آقاى مطهّرى  کنند. با کشتن کنند با ترور، پیشرفت مى خیال مى

اند،  رودند. علما جانشان را بر کف گرفته خیال کردند علما کنار مى

 فرمايد: پیرو آن آقايى هستند که مى
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رم، کشته شوم بهتر از آن هزار ضربه شمشیر در جبهه جنگ بخو»

هاى نخست که عرض  همان جمله 260«.است که در رختخواب بمیرم

کردم: کشته شدن در راه خدا سعادتى است که نصیب همه کس 

رسند. آرزوى هر  ها به اين سعادت مى شود، مثل مطهّرى نمى

  ديندارى است که اتّصال به مبدأ حیات پیدا کند، برود همان جايى که

 است.  السالم حسین علیه

 کند شهادت، ملّت را بیدارتر مى

کنند. يقین بدانید ملّت  شان پیشرفتى پیدا مى خیال نكنند که در هدف

  ايران از همان

______________________________ 
 .. 54/ 5فروع کافى:  -(1)

 191واليت، ص: 

آلن ديروز که اطّالع پیدا کرد، در هر حدّى که بودند، جلو آمدند. ا

 همین اجتماع عظیم شما نتیجه هیجان روحى شماست.

که   مطهّرى خواهد چه کند؟ ملّت همه با همند. آن ترور کننده مى

شود؟ مسلمانان بر  کنى اين انقالب خاموش مى تنها نیست. خیال مى
                                                 

 .. 54/ 5فروع كاىف:  -(1)  260
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درست  «ال اله» را درست کنند. «الّا اللَّه» دانند خودشان تكلیف مى

را درست کنند. واجب است جهاد در راه  «ا اللَّهالّ»  اش شد، به دنباله

. واجب است اطاعت و «الّا اللَّه»  خدا. واجب است تثبیت

 امام خمینى. فرمانبردارى از امر مرجع تقلید

  مقابلگى با فرمان امام خمینى در حدّ شرك است

  مقابلگى با فرمان امام خمینى در حدّ شرك است

را رد   امام زمان  را رد کند، فرمان  امام خمینى  اگر کسى فرمان

کرده است. مخالفت امر خدا کرده است. در حدّ شرك به خداست. 

که صادر گردد، ملّت ايران مسلمان است. دين دارد.   امام  فرمان

 «.واجب است  امام اطاعت از»گويد:  شان مى دين

 گويد: شان مى قرآن

 «.ياران دين خدا باشید» 261.... ... کُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ

  شما را مژده باد! جدّت  اى پسر امام حسن عسكرى! علیه السالم

تن ياور پیدا نكرد،  72طلب يارى کرد، بیش از   حسین علیه السالم

طلب يارى کرد، اين همه جمعیّت، همه يك   امام خمینى امّا نايب شما

                                                 
 .. 31احقاف:  -2. 14صف:  -(1)  261
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؛ بُواْ دَاعِىَ اللَّهِ ...... أَجِی دل و يك جهت دعوتش را اجابت کردند

و اين ملّت سر جايش « داعى و خواننده الهى را اجابت کردند( »2)

  تثبیت نگردد. همه با هم کلمه واحده «الّا اللَّه» نشیند تا نمى

 «.استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى»

______________________________ 
 .. 31احقاف:  -2. 14صف:  -(1)

 

 192واليت، ص: 

 فرمان خدا به جاى فرمان من اجرا شود

فرمان من کنار برود، کسى بیايد که فرمان خدا بگويد و آن را اجرا 

نمايد. غرضهاى مادّى، ثروت اندوزى و رياست خواهى کنار رود، 

 کسانى بیايند که دلسوز ملّت باشند.

شكرى، براى خدا مملكت را اداره کنند. در تمام شؤون کشورى و ل

فرمان خدا را پیاده کنند و ما تا اين هدف پیاده نشود، راحتى را بر 

 دانیم و از هیچ زحمتى رويگردان نیستیم. خود حرام مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  319 

کردند، ملّت  در آن وقتى که ابرقدرتها با رژيم فاسد گذشته کمك مى

با کمال شجاعت و شهامت نهراسید. امیدواريم ابرقدرتها به کلّى گم 

 بشوند، حاال از چه بهراسیم؟

 تان فراموش نكنید برابرى را با برادران

مخوار بايد غ 262إِنَّمَا ا لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... تمام مؤمنین برادرند

 يكديگر باشند.

است. اگر مسلمانى صدمه ببیند،   محمّد مصطفى پدر روحانى شما

 شوند. همه ناراحت مى

بايد غرضها کنار رود. اگر يكى صدمه ديد، همه او را يارى کنند. 

امروز روز تعاون است، کمك کنید. مشكالت را خودتان اصالح کنید. 

 انتظامات را رعايت کنید.

 ها را جمع کنید خنثى و اسلحهها را  توطئه

ها را کشف و خنثى سازد.  دولت اسالمى نیز مسامحه نكند؛ توطئه

ها را از خارج بگیرد.  حاال بايد دولت جلو وارد کردن اسلحه

                                                 
 .. 10حجرات:  -(1)  262

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  320 

ها را در دست مردم جمع کنند، منحصراً در دست دولت باشد  اسلحه

 و هر کس از طرف دولت مجاز است.

______________________________ 
 .. 10حجرات:  -(1)

 193واليت، ص: 

  يارى دين و شهادت را نصیبم گردان

  يارى دين و شهادت را نصیبم گردان

ماه  263 . در دعاى افتتاح«واجعلنا ممّن تنتصر به لدينك» خداوندا!

 خوانید: مبارك رمضان مى

 «.نمايند خدايا! مرا از کسانى قرار بده که دينت را يارى مى»

 «.قَتْلًا فى سَبیلِكَوَ»

 264«.خدايا! سعادت کشته شدن در راهت را نصیب من گردان»

خدايا! ما را يارى فرما که يارى دينت کنیم و ما را عاقبت به خیر 

                                                 
ُر ِمَن اأْلَْمِر اْلمْحُتوِم ... َوجَتَْعَلِن  خواىن: اللُهمَّ اىنّ  رمضان مى اعمال شبهاى ماه رمضان، از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: در هر شب ماهاين دعا در  -(1)  263 ممَّْن تَ ْنَتِصُر ِبِه   اْسَئُلَك اْن جَتَْعَل فيما تَ ْقضى َوتُ َقدِّ

 ..  رْيىغَ   ِلديِنَك، َوال َتْسَتْبِدْل ىب
كند، موجود است. شكر خداى را كه به آرزويش رسيد و  هايش كه در آن از خداوند طلب شهادت مى امي و نوارها و نوشته دعاى شهادت و آرزوى كشته شدن در راه خدا را مكّرر از آن سعيد شنيده -(2)  264

 .فرزندزاده و چند نفر از ارادمتندانش را با خودش به مأل اعلى برد
 . .وندا![ ما را نيز از اين خوان پر احسانت، حمروم مفرما. توفيق يارى دين و شهادت در راهت را به ما نيز عنايت فرما، آمني رّب العاملني] خدا
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مان، اوّلِ راحت و سعادت ما باشد و  گردان، طورى شود که مرگ

 والسّالم علیكم ورحمة اللَّه وبرکاته. جزء انصاراللَّه بمیريم.

______________________________ 
اين دعا در اعمال شبهاى ماه رمضان، از امام صادق علیه  -(1)

  خوانى: اللهُمَّ انّى رمضان مى السالم است که فرمود: در هر شب ماه

  اسْئَلُكَ انْ تَجْعَلَ فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمحْتُومِ ... وَتَجْعَلَنى

 ..  غَیْرى  تَصِرُ بِهِ لِدينِكَ، وَال تَسْتَبْدِلْ بىمِمَّنْ تَنْ

دعاى شهادت و آرزوى کشته شدن در راه خدا را مكرّر از آن  -(2)

هايش که در آن از خداوند طلب  ايم و نوارها و نوشته سعید شنیده

کند، موجود است. شكر خداى را که به آرزويش رسید و  شهادت مى

 ارادتمندانش را با خودش به مأل اعلى برد.فرزندزاده و چند نفر از 

]خداوندا![ ما را نیز از اين خوان پر احسانت، محروم مفرما. توفیق 

يارى دين و شهادت در راهت را به ما نیز عنايت فرما، آمین ربّ 

 العالمین ..

 

 194واليت، ص: 
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 265 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

جِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يُحْیِیكُمْ يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَ

 266. ى وَأَنَّهُ و إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

 نیمه شعبان شب عبادت و دعا

در عالم   لیلة البرات  ماه مبارك رمضان، امشب لیلة القدر  پس از شب

اسالم، بى نظیر است. جمیع ملل اسالم شب نیمه شعبان را شب 

داند؛ شبى است که خداوند نظر رحمت به بندگانش دارد؛  عبادت مى

 شب استجابت دعاست، قدر بدانید.

  انتخاب راه حیوانیّت به دست انسان است

کند،  ور عقل در او طلوع مىآيد و ن از ابتدا که آدمى به شعور مى

تواند انتخاب  در انتخاب زندگى بر سر دو راهى است؛ دو قسم مى

 کند:

زندگى حیوانى بى بند و بارى. حیاتى که سرتاسر، شقاوت و  اوّل:

 نكبت است.

                                                 
 .[ شب نيمه شعبان؛ والدت امام زمان عليه السالم . ] زمان سخنراىن-(1)  265
 .. 24انفال:  -(2)  266
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زبان و دست و اعضا و جوارحش کنترل نداشته باشد و هر چه هوا و 

 هوسش اقتضا

______________________________ 
[ شب نیمه شعبان؛ والدت امام زمان علیه  ]زمان سخنرانى -(1)

 السالم ..

 .. 24انفال:  -(2)

 195واليت، ص: 

کند، انجام دهد. هر نوع تجاوز و ستم نسبت به ديگرى باك نداشته 

رسد، او را از  اش توحّش باشد. به بشر ديگرى که مى باشد. زندگى

جدا بداند. مانند گلّه حیوانات وحشى، هر فردى زندگى  خودش

مستقلّى داشته به فكر خودش هست. صیدى پیدا کند از جنس 

خودش؛ هرکس پايمال شود، باکى نداشته باشد. از وقتى بیدار 

شود تا وقتى دوباره بخوابد، در فكر شهوت و ثروت و تبعیّت از  مى

دا کند. اين زندگى میل شخصى است. مالى، رياستى، حكومتى پی

حیوانى است که بدون هدف باشد. غیر از شهوت شكم و شهوت 

 جنسى، غرضى نداشته باشد.

  انس و امنیّت از زندگى انسانیّت
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  انس و امنیّت از زندگى انسانیّت

]دوّم:[ يا راه و حیات انسانى را انتخاب نمايد. حیات طیّبه آدمى. 

امنیّت باشد، کدام است؟ آن زندگى که در آن سرتاسر، انس و 

انسانى؛ يعنى فردى که ساير افراد را از خودش جدا نداند؛ ديگرى 

را اجنبى نداند. حیوان نسبت به حیوان ديگر، بیگانه است، امّا 

داند. حاضر نیست  است، ديگران را از خودش مى« انس»از « انسان»

اند.  همنوع او در رنج باشد. ديگران از دست او در امان و آسايش

 غمخوار ديگران است. اين زندگى آدمى است. خیر رسان است.

 زنند ها را آتش مى مزرعه

[ راه حیوان را گرفت، کارش درندگى و شر رساندن  اگر ]انسان

اى به ديگران بزند بلكه گاه  شود. باکى ندارد هر نوع صدمه مى

کند زايد بر حدّ شكمش،  شود درنده چند حیوان را صید مى مى

کند و به ديگرى  خورد و رها مى ارى از گوشت اين حیوان را مىمقد

پردازد، ولى آدم که شد، درندگى و اذيّت کردن ندارد.  مى

  ايد بعضى از حیوانات شنیده

 196واليت، ص: 
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زنند، اينها با آن حیوان وحشى که  دو پا بعضى مزارع را آتش مى

 د، چه فرقى دارند؟کن خورد و بقیّه را پايمال مى قدرى از مزرعه مى

کنند با هدف و غرض شیطانى، بشرى مثل  يا اينهايى که ترور مى

کند، گرگ گوسفند را  کشد، با همنوع خودش اذيّت مى خودش را مى

 کند. درد، امّا آن بشر از حیوان بدتر، بشر ديگرى را پايمال مى مى

 به نام طرفدارى از حقوق بشر

آنهاخون بشر ارزش ندارد، به  مانندطرفداران حقوق بشرى که نزد

اسم طرفدارى از حقوق بشر، حقّ همنوع خودشان را ناديده 

کشند. در ويتنام و  اندازند و چه افرادى را مى گیرند؛ بمبى مى مى

کنند درندگان حقوق نشناس و پايمال کننده  جنوب لبنان چه مى

 حقوق.

خشى از به خاطر چند نفر از جنايتكاران که در ايران به جزاى ب

اندازند که در ايران رعايت  اند، سر و صدا راه مى شان رسیده اعمال

شود! امّا جنايات خودشان را در اطراف و اکناف عالم  حقوق بشر نمى

گیرند. اين قسم زندگى بى بند و بارى، زندگى حیوانى  ناديده مى

 است، اگر زندگى انسانى بود، رحم داشتند.
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اگر آن درنده خويى 

  زطبیعتت بمیرد

همه عمر زنده باشى به 

267 روان آدمیّت
 

 

 خشم از حیوانیّت است، آدم را چكار با خشم و ستم؟

  کند نه شهوت آدم براى خدا سجده مى

حیات آدمى؛ يعنى حیات حیوانى و اسالمى، خودش را مسؤول 

 بداند نه بى بند

______________________________ 
 سعدى. -(1)

 197واليت، ص: 

و بار، آزاد مطلق نداند. در برابر پروردگارش خاضع باشد، نه در 

 برابر شهوات.

کند، امّا آدم در برابر خدا. اگر  حیوان در برابر شهوات، سجده مى

آدم شد و حیات طیّبه آدمى پیدا کرد، حاضر نیست آزارش به مورى 

گويد، نه  . آزار رساندن، مال حیوان است نه آدم؛ نه زور مىبرسد
                                                 

 .دىسع -(1)  267
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رود؛ نه  کند، نه زير بار ستم مى رود؛ نه ستم مى زير بار زور مى

رود، هیچ وقت تسلیم غیر خدا  کند، نه زير بار قلدرى مى قلدرى مى

 شود. نمى

 ترسند ابر قدرتها از آدم مى

 ترسند ابر قدرتها از آدم مى

 چندى قبل ضمن سخنان امام امّت بود که فرمود:

دانند ايرانى که آدم شد، بارکش  ترسند، مى ابرقدرتها از آدم مى

 شود. آنها نمى

عزيز است، آزاد است، حاضر نیست مملوك اجنبى و نه غیر اجنبى 

داند و بس. هیچ بشرى نتواند بر  گردد. تنها خدا را مالك و حاکم مى

نمايد. حیات طیّبه آدمى اگر پیدا گرديد، او حكومت و قلدرى 

 گردد. آزادى از هر قید نابه جا و ديكتاتورى در او پیدا مى

خاطر همین است که مسلمان حقیقى  دولتها که با اسالم مخالفند، به

رود. هیچ  رود. ديگر زير بار اينها نمى آدم است. زير بار زور نمى

کند. پول  وطن فروشى نمىرود.  وقت مسلمان زير بار ذلّت کفر نمى
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پرست نیست. در برابر میلیونها رشوه حاضر نیست تسلیم گردد و 

 فرمانبر کافرى گردد.

غیر خدا هر قدرتى که باشد، در چشم مؤمن ناچیز است. اسالم 

دهد که هیچ وقت نسبت به کافر ذلیل  روحیّه قوى به مسلمان مى

 شود. نمى

  کوبیدن اسالم به کوبیدن روحانیّت

سالها سعى کردند اسالم را بكوبند و راه کوبیدن اسالم نیز کوبیدن 

  روحانیّت

 198واليت، ص: 

شان بر اين است که قرآن طرفدار نداشته  هاى است. مدّتهاست نقشه

باشد و راهش کوبیدن علماست. مبادا قرآن طرفدار پیدا کند. مبادا 

کنند. حاال هم ملّتها بیدار شوند و آزاد گردند امريكا را بیرون 

ترسند، در کمین هستند تا نگذارند اسالم در ايران پیاده شود.  مى

 مبادا روحانیّت متّحد باشند و بتوانند بر آنها غالب گردند.

اندازند. گروه گروه و  بینید چطور میان علما و جوانان فاصله مى مى

کنند تا از اختالف بهره ببرند، لذا من اعالم  دسته دسته درست مى
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کنم جوانان عزيز! شما را به خدا از گروه گروه شدن، دست  مى

 برداريد، اين قدر دشمن را شاد نكنید، بنا شد ما مسلمان باشیم.

  ن اجزاى يك ساختماناقشار اجتماع چو

 268«.المسلم للمسلم کالبنیان يشدّ بعضه بعضا»

از  مسلمانان همه با هم بايد باشند، مثل يك ساختمان، بعضى

 اجزابعضى ديگر را بگیرد.

اى، کاسب و زارع، کارگر همه برادرند. بايد با يكديگر انس  اداره

قرآن، حیات داشته باشند. آدم باشند. الزمه اسالمیّت و تبعیّت از 

آدمیّت است. کمك يكديگر باشیم، نه تو سر يكديگر بزنیم. دولتها در 

خواهند از هم جدا باشیم تا روى اين  کمین تفرقه ما هستند، مى

اختالفات هجوم بیاورند، حكومت کنند. دوباره ما را بارکش 

خودشان سازند. شما را به خدا جوانان عزيز! بیايید همه با هم يكى 

ما با روحانیّت و هر دو با بازارى و هر سه با کارگر و دهقان، باشیم. ش

 با هم برادروار باشیم. 269إِنَّمَا ا لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...  تمام اقشار همه

                                                 
 .چنني است: املؤمن للمؤمن ِبنزلة البنيان ... . 150، صفحه 61اين حديث در حباراألنوار، جلد  -(1)  268
 .. 10حجرات:  -(2)  269

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  330 

______________________________ 
چنین است:  150، صفحه 61اين حديث در بحاراألنوار، جلد  -(1)

 . ..المؤمن للمؤمن بمنزلة البنیان ..

 .. 10حجرات:  -(2)

 199واليت، ص: 

  در تحت رهبرى واحد، يكى شويم

  در تحت رهبرى واحد، يكى شويم

همه با ديكتاتورى و طاغوت مخالف هستیم. عوض اين که به هم 

بزنیم، به دشمن بزنیم. در گذشته امتحان کرديد، ديديد به برکت 

وز شديد و امید است و آخر پیر« مرگ بر شاه گفتید»وحدت و اتّحاد، 

خواهند آن اتّحاد را به هم بزنند.  به زودى به جهنّم برود. اينك مى

رهبر يكى است. آن کسى که واجب االطاعه است، به تمام مسلمین 

است. همه يك رهبر دارند، ديگر   امام خمینى اطاعتش واجب است،

را  اين گروه و آن گروه کدام است؟ پنجاه سال رژيم گذشته اين ملّت

مند شوند،  برد، امّا حاال بايد همه از زندگى آدمى بهره به قهقرا مى

 برند. آن وقت لذّت زندگى را مى
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 اجتماع اسالمى با صلح و صفا

زندگى انفرادى، وحشت زاست. حاال که بنا شد اجتماع اسالمى 

باشد، بايد با صلح و صفا کنار هم باشیم. يكديگر را دوست بداريم. يار 

هم و غمخوار هم باشیم. امشب در برابر اين جمعیّت انبوه اعالم 

کنم اگر تمام ملّت آدم شد، به همان تفصیل که عرض کردم،  مى

یلیون جمعیّت يكى شد، به خدا قسم! حیات م 35اجتماعى با وحدت 

شود که نمونه و الگويى براى جهان بشريّت  اى نصیب شما مى طیّبه

شويد. دسته دسته بیايند زندگى آدمى را ببینند. جهانیان را تكان  مى

 دهید. مى

 احكام اسالم را در خودتان پیاده کنید

عظمت ياد  مان را به هم اکنون ملّتهاى جهان شما را و انقالب

کنند، نگذاريد مكتب اسالم لكّه دار گردد. با عمل خودتان اسالم  مى

ها  را معرّفى کنید؛ يعنى خالف موازين اسالمى از شما سر نزند. تفرقه

 و خودخواهیها را کنار بگذاريد. از زندگى خانوادگى تا

 200واليت، ص: 
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وهر، پدر اجتماعى، همه جا دستورات اسالمى را پیاده کنید؛ زن و ش

 و فرزند، ارحام و دوستان نسبت به هم.

  اليق حكومت مهدى علیه السالم شويم

بشارت بدهم که اگر راستى آدم شديد، آن آقايى که در کتابهاى 

آيد. آن مصلح آسمانى  آسمانى بشارت آمدنش داده شده است، مى

کند و تمام کره زمین را افراد صالح  که زمین را پر از عدل و داد مى

پیغمبر  شوند. آن آقايى که مورّخین از گیرد و همه آدم مى فرا مى

اند که اگر از عمر دنیا يك روز  نقل کرده  ه و آلهاسالم صلى اهلل علی

فرمايد تا  باقى نمانده باشد، خداوند آن روز را اين قدر طوالنى مى

فرزندى از اوالد من بیرون آيد و پس از پرشدن زمین از ظلم و 

 کند. جور، زمین را پر از عدل و داد مى

گى با انس، شود به زند زندگى نكبت بار و توحّش انسانها مبدّل مى

طرفدارى از حقوق يكديگر. در آن زمان، هر فردى حقّ بشر ديگر 

شود، براى چه درگیرى  کند، ديگر نزاع برداشته مى را رعايت مى

 زند. باشد. آدم که تو سر ديگرى نمى

  عدالت فردى سپس عدالت اجتماعى
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اگر شما ملّت آمادگى پیدا کرديد، اين بشارت براى شماست که به 

فرمايد و از ايران نعمت عدل و اسالم به تمام  ظهور مى  امام  زودى

کشورهاى جهان سرايت نمايد. همه آدم شوند. آزاد و حرّ گردند. 

 رود. ديكتاتورى و قلدرى از بین مى

مدرك اين سخن که اگر ملّت ايران راستى اطاعت از اسالم کنند و 

 چیست؟ آيد مسلمان شوند، حضرت مهدى علیه السالم زودتر مى

کند؟ شكّى نیست که با سر  با چه قدرتى بشر را آدم مى  امام زمان

  نیزه کسى آدم

 201واليت، ص: 

شود به زور، حیوان را اصالح کرد؟ بلى با سرنیزه و  شود، آيا مى نمى

شود قلدرها را کشت، امّا يك نفر را به زور عادل کند به  شمشیر مى

 شود. لت را کند، نمىقسمى که در خانه و بیرون رعايت عدا

  رشد عقلى در زمان مهدى علیه السالم

حضرت باقر   است که از اصول کافى« کتاب عقل»پاسخ اين مشكل در 

 فرمايد: مى  علیه السالم
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شود، خداى تعالى  کند و آشكار مى هنگامى که قائم ما خروج مى»

گذارد و به آنها رشد عقلى  دست لطفش را بر سرهاى افراد مى

فرمايد که زمین را صالحین فرا  وقتى خداوند اراده مى 270«.دهد مى

فرمايد. وقتى رشد عقلى پیدا کردند،  گیرند، عقولشان را کامل مى

را   امام کنند و مقدّمه ظهور خودشان عدل در خودشان را آماده مى

 سازند. فراهم مى

  تزريق شاه پرستى به جاى خداپرستى

طاغوت و شستشوى مغزى شد. به جاى ملّت ايران پنجاه سال اسیر 

کردند. به جاى اين که  خداپرستى، شاه پرستى را به او تزريق مى

آدمیّت را ترويج کنند، توحّش، پول پرستى را ترويج کردند. يك 

مرتبه پس از پنجاه سال، اين ملّت بیدار گرديد. براى چه چهل هزار 

از بودجه ملّت  مستشار آمريكايى بر ما حكومت کند؟ ارتش ما را که

شود، امريكايى و اسرائیلى کنند. دوست را از دشمن  تأمین مى

از پاريس   امام خمینى تشخیص داد. وقتى که رهبر عظیم الشأن ما

 خرداد را تعطیل اعالم کرد 15اعالمیّه داد 

                                                 
 .( .25/ 1إذا قام قائمنا وضع اللَّه يده على رؤوس العباد فجمع ّبا عقوِلم) اصول كاىف:  -(1)  270
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______________________________ 
مع بها إذا قام قائمنا وضع اللَّه يده على رؤوس العباد فج -(1)

 ( ..25/ 1عقولهم )اصول کافى: 

 202واليت، ص: 

مردم چه کردند؟ چه «. آشكار کنید نهضت اسالمى را»و فرمود: 

رشد عقلى پیدا کردند که تمام شهرها بلكه دهات و قصبات، تعطیل 

معلوم شد « مرگ بر شاه سردادند؟»عمومى کردند و صداى: 

 فهمیدند آدم هستند، نه حیوان بارکش. سرفراز و آدم هستند.

 اينك ارتش اسالم است نه ارتش کفر

نزديك است. سال   امام زمان  ذا اسباب دلگرمى است که فرجل

گذشته بسیارى از اقشار از ملّت فاصله داشت. ارتش خودش را نوکر 

فهمیدند، تكان  ها نمى دانست. بسیارى از ادارى ديكتاتورى مى

اند.  نخورده بودند، امّا امسال شكر خداى را که اکثريّت بیدار شده

تقويت شده است. پارسال ارتش، حافظ اين حسّ آدمیّت در همه 

منافع امريكا بود، دست نشانده خارجى بودند، امّا امسال عزيز 

 هستند. با ملّت و برادر آنها هستند.

 اند، نه ارتش کفر. ارتش اسالم شده
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 عزّت مسلمان در سجده براى خدا

 اند اين است که: نماز را بر پا نشانه اين که تمام طبقات، مسلمان شده

دارند. مسلمان يعنى نماز خوان، منعم شناس، کسى که مادّه نزد او 

آورد جز براى  هیچ است. سَرْ نزد هیچ کس و هیچ چیز فرود نمى

 خدا.

دارد و  عزّت مسلمان به نماز است. اوّل وقت از هر چیز دست بر مى

 آورد. رو به خدا مى

 271رَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ ...إِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَ  عزّت مسلمان

 است.

 تنها رو به خدا بیاورد.

______________________________ 
 .. 79انعام:  -(1)

 203واليت، ص: 

                                                 
 .. 79انعام:  -(1)  271
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. اگر چوب خیمه نباشد، خیمه هم برپا نیست.  نماز، عمود دين است

تارك الصلوة کافر است. هرکس با خداى خودش در جنگ باشد، 

 طاغوت است در حدّ خودش.

  دشمن در کمین است

  دشمن در کمین است

مساجد را پر کنید. صفوف اسالم را محكم کنید. ما اکنون در جبهه 

 جنگ هستیم.

شمن در کمین است. دشمن خواب در نیمه پیروزى هستیم. هنوز د

نرفته که ما راحت باشیم. دشمن که عقب نشینى نكرده است که 

 کند؟ آسايش کنیم. اين فسادها را کى مى

رود و تحريك  ها کى مى زند؟ در کارخانه خرمنها را کى آتش مى

کند؟ البتّه به جايى نخواهند رسید. از طرف کسانى اين کارها را  مى

 شان از بین رفته است. کنند که منافع مى

  تا جهانى شدن اسالم جهاد هم هست

جهادى که بر ما واجب بود، هنوز باقى است. هدف ما آن است که 

تها زير پرچم اسالم بیايند و همه قوانین قرآن پیاده گردد. تمام ملّ
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همه با هم گردند. نزاع و جدل کنار برود. آرامش بر پا و رعايتِ نظم 

 بشود.

خودش، هم ستم کرده  هرکس امروز اختالف بكند، ستم کرده است به

صف جهاد، برگرديد. جهاد از مسجد شروع شده است. اصلش  است به

 نیّت است.از حلقوم روحا

آزادى ايران به برکت مسجد و روحانیّت شد. آيا قدرتى غیر اسالم 

جا رسانید؟ پس صفوف جهاد را در جماعت مساجد  کار را به اين

 محكم کنید. اوّل وقت هرجا هستید، نماز را برپا بداريد.

 کند آن طورى که هستید حاکم بر شما حكومت مى

شد عقلى داشته باشد. هر شود که ملّت، ر ظهور حضرت وقتى مى

 فردى عدل در

 204واليت، ص: 

آن را در سطح جهان پیاده کند، ملّتى   امام زمان خودش پیدا شود و

عمّا لكم ] » که ظالم است، حاکم عادل با اين ملّت چكار کند؟

 272«.کما تكونون يولّى علیكم [ أعمالكم

                                                 
 .. 435/ 7لبحار: مستدرك سفينة ا -(1)  272
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شود، اگر با  مىاگر شما با يكديگر ظلم کنید، ديكتاتور بر شما مسلّط 

 يكديگر به عدل رفتار کرديد، منتظر حكومت عدل باشید.

  همكارى با دولت اسالمى الزم است

در حكومت گذشته تفرقه میان ملّت و ارتش و اداريها بود. در 

گفتیم مالیات به آن دولت دادن حرام است؛  حكومت گذشته ما مى

گويیم  ا امروز مىچون رژيم، طاغوتى بود و کمك به ظالم حرام، امّ

مالیات دادن و کمك به دولت اسالمى الزم است. مردم بايد با دولت 

همكارى نمايند و آن را تضعیف ننمايند. مراتب ادارى را رعايت 

 نمايند.

دولت سابق با شما سر جنگ داشت، امّا اين دولت خدمتگزار 

 شد، مثل اين که شماست. پارسال يك نفر پلیس وقتى وارد جمعى مى

گرگى وارد شده است، امّا حاال مثل يكى از افراد ملّت، همه با هم در 

صف واحد در اين مجلس حضور دارند. اين از برکت اسالم است که 

 اند. امشب طبقات مختلف با چه شوقى همه جمع گرديده

اين آمادگى براى قبول حكومت مصلح جهانى است که در هر محلّى، 

 اورد؛ چون اجتماع، طالب عدل است.استاندار عادلى بر سرکار بی
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 ات عدل کن آن وقت ... با خانواده

«. را نزديك کن  امام زمان  خدايا! فرج»گويند:  بعضى از مقدّسین مى

  گاهى هم

______________________________ 
 .. 435/ 7مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 205واليت، ص: 

نمايد.  ا گريه و زارى نیز مىخواند و براى فرج آق مى« دعاى ندبه»

بیايد چه   امام هستى؟  امام زمان علیه السالم  آيا تو ]واقعاً[ طالب

کند؟ عدل را برپا نمايد. تو اآلن با همسر و اوالد و والدينت و مشترى 

امام زمان علیه  نمايى تا و همسايه و زير دستت به عدل رفتار مى

  امام زمان  بیايد عدل را گسترش بدهد؟ تو به زبانت  السالم

خواهم  گويد حجّاج بیايد و آن که من مى گويى، امّا سرت مى مى

 تواند راستى طالب ظهور بیشتر نمايد! تو طالب ظلم هستى! کسى مى

 باشد که خودش طالب عدل و مجرى عدل باشد.  امام زمان

  جرأت دشمنان از بى تفاوتى شماست

  دشمنان از بى تفاوتى شماستجرأت 
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امید است اين تذکّرات نافع باشد و همه با هم در صف واحد، مشت به 

دهان دشمن بزنند. عمّال رژيم سابق و مزدوران امريكا را برانند. 

اگر همه شما با هم باشید، اينها چیزى نیست. تفرقه شماست که به آنها 

 273.کَأَ نَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ* فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ  دهد و گرنه جان مى

جرأت آنها از سكوت شماست. خرمن آتش زدنهاى آنها از بى تفاوتى 

 شماست.

شويد تا نهیب شما آنها را از  مال اين است که در مساجد جمع نمى

 میدان بدر ببرد.

 اند که يك مشت دزد خائن هستند و بفهمند که شناخته شده

خواهند کشور را به بیگانه تحويل دهند. دزد تا فهمید صاحبخانه  مى

کند. شما به خواب نرويد، بفهمانید بیدار هستید.  بیدار است، فرار مى

مساجد و صفوف جماعت و مجالس و شعاير دينى را برپا کنید، هیبت 

 و شوکت اسالم را برسانید.

ا راند، حاال هم با در گذشته ديديد همین اجتماعات بوده که دشمن ر

همین اجتماعات، بقاياى طاغوت را برانید و حكومت اسالم را مستقر 

 سازيد.

                                                 
 .. 50 -51مّدثّر:  -(1)  273
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______________________________ 
 .. 50 -51مدّثّر:  -(1)

 206واليت، ص: 

  تغییر حال در شب لیلة البرات

دعاى »است، احیا به عبادتش مستحبّ است. « لیلة البرات»امشب که 

د شده است. براى اين ملّت، همه دعا کنیم. توبه وار« کمیل

دستجمعى نمايیم. هر کس از هر گناهى که داشته از امشب عهد کند 

ترك کند. اگر با ديگرى قهر است، توبه کند، تصمیم بگیرد همین فردا 

برود آشتى کند، ديگر بغض کسى را از روى غرض نداشته باشد و 

 خدا هم آمرزنده و مهربان است.

 207يت، ص: وال

 274 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

وَالعَصْرِ* إِنَّ ا لْإِنسنَ لَفِى خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ 

 275.وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ

  سه چیزى که سعادت بشر در آن است

                                                 
 .سخنراىن در مرودشت، پيش از پريوزى انقالب . -(1)  274
 .. 1 -3عصر:  -(2)  275
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حكم عقلش طالب سعادت در دنیا و آخرت  هر فردى از افراد بشر به

است. آسايش و خوشى خودش را خواهان است لكن سعادتش در 

تواند بفهمد و خداى عالم انسان را راهنمايى  چیست؟ به تنهايى نمى

فرموده است، راه سعادت و کمالش. آنچه خوشى حقیقى است، در 

 ن فرموده است.بیا وَالعَصْرِ اين سوره مختصر

سه چیز است که اگر آن را يافتى، سعادت دنیا و آخرتت را تأمین 

اى. تا روى خاك هستى، در راحتى و پس از مرگ نیز در روح  کرده

 باشى. و ريحان مى

خورد که تمام بشر در زيان و  نخست پروردگار عالم سوگند مى

 ند.محرومیّت هستند، مگر کسانى که اين سه چیز را دارا باش

______________________________ 
 سخنرانى در مرودشت، پیش از پیروزى انقالب .. -(1)

 .. 1 -3عصر:  -(2)

 208واليت، ص: 

  ايمان، جلوگیر يأس و اضطراب
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است. کسى که به خداى خودش ايمان ندارد، تكیه « ايمان»نخست 

اى  ثهترين حاد ندارد، زندگى دنیايش سراسر دلهره است، با کوچك

آيد، ولى وقتى ايمان داشته باشد، در هر سختى متوجّه  از پا در مى

گیرد، امیدش اين است که خدا به  شود، يأس او را نمى خدا مى

 رسد. فريادش مى

داند آخرتى هست، قیامتى  کسى که ايمان به روز جزا دارد، مى

کند، دزدى  هست، حساب و کتابى هست، هیچ وقت کار زشت نمى

شود.  کند، گرفتار هم نمى ، کم فروشى و ظلم وخیانت نمىکند نمى

گذرانند؟ چه بدبختیها که  آيا کسانى که بى ايمان هستند، خوش مى

به دنبال دارند؟! گرفتاريها و حسرتها و حسد ورزيها از بى ايمانى 

قیامت دارد، عفّت نفس دارد، خیانت  کس که ايمان به است، امّا آن

 آيد. رايش پیش نمىهم ب کند، گرفتارى نمى

شود بلكه مرگ، تغییر مكان و  ايمان دارد که به مرگ، نیست نمى

جابه جا شدن است؛ تغییر لباس است از عالمى به عالم ديگر رفتن 

است؛ ابتداى رسیدن به محصول عمل است؛ آنچه کشت کرده از 

 دارد. اعمال بر مى

  بدون عمل صالح ايمان نیز در خطر است
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نباشد، آن ايمان هم در خطر « عمل صالح»باشد، ولى  «ايمان»اگر 

خواند، مثل  است. کسى که تارك الصلوة است، کسى که نماز نمى

اين است که تخم بكارد و آن را آبیارى ننمايد. اگر ايمان در دل 

باشد و شبانه روز، پنج مرتبه با نماز، آبیارى نشود، تخم ايمان 

 شود. خشكیده مى

شود مسلمان، نماز  کفر، نماز است. مگر مى فارق بین اسالم و

نخواند؟ به آدم نماز خوان، امید خیرى هست، ولى به تارك الصلوة 

امید هیچ خیرى نیست. ان شاء اللَّه به نماز اوّل وقت خصوصاً با 

 جماعت اهتمام بورزيد.

 209واليت، ص: 

  مسجد مرکز انقالب و مبارزه

  مسجد مرکز انقالب و مبارزه

شكر خداى را که به برکت اين نهضت مقدّس، به اين ملّت هشیارى 

 عطا شده است.

فهمیدند اين سینماها را  قبلًا دام بود و جوانان ما در دام بودند و نمى

دانند ايران اگر اهل  درست کرده بودند مقابل مسجد؛ چون مى
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رود. جوان اگر رو به خدا آمد، از  مسجد شد، زير بار ظلم نمى

ترين اشخاص  رود. ذلیل فرار کرد، زير بار حكومت کفر نمى شهوت

هاى  کسانى هستندکه کافر بر آنها مسلّط است. جشن هنرهاومنظره

مردم را سرگرم کنند. اين اجتماع فلك  تلويزيون براى اين بود که

 وقت هرچه دارندببرند. زده را مشغول کنند، آن

 زراعتها را ويران کردند

اند؟ زراعتى داشتیم که آن را نیز از ما  ذاشتهچه چیز براى ما گ

گرفتند. قبلًا زراعت ما طورى بودکه عالوه بر رفع نیاز داخل، به 

رفت، حاال  گرديد؛ جو وگندم و برنج به خارج مى خارج نیز صادر مى

جايى که کشاورزى ايران، تنها خوراك يك ماه  اند به کار را رسانیده

ه ماه بايد دستش جلو امريكا دراز باشد ايرانى را بیشتر ندارد، يازد

که لعنت خدا بر او باد! ايرانى بدبخت را اسیر وذلیل کردندتانَفَس 

تومان، ولى از امريكا کیلويى ده  نتواندبكشد؛ از زارع کیلويى سه هم

 خريدند تا زارع ايرانى ضرر کند و دنبال زراعت هم نرود. تومان مى

 دامها را رها کنید

هاى به اصطالح ورزشى و  شان هم که عرض کردم برنامه دامهاى

شهوانى، در هر آبادى بايد سینمايى باشد! آيا جايى سراغ داريد که 
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جد خراب کردن فراوان؛ چون ايرانى مسجدى ساخته باشد. بلى مس

رود، امّا شكر خداى را که  اگر اهل مسجد شد، ديگر زير بار آنها نمى

هشیارى و  جوانان ما سینماها را خالى و مسجدها را پر کردند.

 فطرت پاك توحید و واليت محمّد و آل محمّد طلوع کرد.

 

 210واليت، ص: 

  با حكومت قرآن جايى براى استعمار نیست

هفتاد سال قبل رئیس الوزراى انگلستان در  -حرفى که در شصت

تا وقتى قرآن در میان مسلمانان »مجلس عوام اين کشور زد که: 

تا قوانین قرآن، حكومت «. حكمفرما باشد، جايى براى ما نیست!

 رسد؟ داشته باشد، کجا نوبت به حكومت استعمار و استثمار مى

توانند صد میلیون جمعیّت ايرانى را عبد و عبید خودشان  کجا مى

 ام که مردك در نطقش گفته بود که: سازند؟ اخیراً هم شنیده

 «.ترسیم! ترسیم، ما از اسالم مى ما از قطع نفت نمى»

راست گفته است، بايد هم از اسالم بترسند و دشمن امريكا و انگلیس، 

 :زند است که فرياد مى« اسالم»
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 276«.االسالم يعلو وال يعلى علیه»

کافر حق ندارد بر مسلمان حكومت کند. چهل هزار مستشار 

اند که بر ما حكومت کنند؛ بر مال و جان و نوامیس  آمريكايى آورده

اند و مقداريش را که  شان داده مسلمین مسلّط نمايند. نفت را که پول

در جیب همان آقايان است و مقداريش هم که در برابر اسلحه 

ت بیچاره، بى گناهان را در اين اجتماعات دهند براى سینه اين ملّ مى

 بكشند.

  نهى از منكر، راه سعادت

هم دارد؛ يعنى واجباتش را « عمل صالح»دارد و « ايمان»اگر کسى 

نمايد، ولى امر به معروف و  آورد و محرّماتش را نیز ترك مى بجا مى

طور که خودت نماز  کند، او هم زيانكار است. همان نهى از منكر نمى

نماز وادارى. اى  ات، همسرت، رفیقت را نیز به خوانى، بايد بچّه مى

فاسد،  اين رژيم که بینى کنى! مى که نهى از منكرنمى کسى

  چقدرمنكرات

______________________________ 
 )پاورقى( .. 96/ 1عوالى اللئالى:  -(1)

                                                 
 .) پاورقى( .96/ 1عواىل اللئاىل:  -(1)  276
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 211واليت، ص: 

آورد، چقدر حرام  شود، چه بر سر اسالم و مسلمین مى را مرتكب مى

ندارى،  277 وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ خدا را حالل کرده است، ساکت هستى؟

 حق ندارى. خاسرهستى، سفارش به

 با اتّحاد، نهى از منكر کنید

 با اتّحاد، نهى از منكر کنید

همه بايد با هم صدا بدهند. ملّت اسالم از ظلم رژيم، به ستوه 

خواهد لكن منكرات  تى چندان نمىاند. منكرهاى جزئى، قدر آمده

اش اتّحاد و اتّفاق عام  عامّه که از صاحبان قدرت است، راه جلوگیرى

است، مثل نهى از منكرى که ملّت ايران در روز عاشورا کرد؛ میلیونها 

گفتند. اعتراض خودشان را نیز « مرگ بر رژيم»جمعیّت، همه با هم 

ريزد.  ق را آشكارا مىرساندند. ظلمى از اين باالتر که خون ناح

خون مظلوم ريختن، از هر منكرى بدتر است که در قرآن مجید 

لعنت  278وعده صريح عذاب جاودانى براى قاتل جور داده است؛

 خدا و غضب او را بر قاتل فرستاده است.

                                                 
 .. 3عصر:  -(1)  277
278  (2)-\i  َُتَعّمًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم خِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َله  .. 93نساء:  E\َعَذابًا َعِظيًما َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
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کن سازد. اى قاتل ظالم!  ودى ريشهخداوند تو را لعنت کند و به ز

 گناهى را بكشد، جهنّم برايش آماده شده است. کسى که بى

 سكوت در برابر طاغوت مسؤولیّت دارد

اگر کسى امروز ساکت باشد؛ يعنى با مسلمانى که مشغول نهى از 

 منكر هستند، همصدا نشود، نزد خدا مسؤول است.

 در روايت شريف دارد که:

______________________________ 
 .. 3عصر:  -(1)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خلِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  -(2)

 .. 93نساء:  عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا

 212واليت، ص: 

د. پرسیده شد: دارد مؤمن ضعیفى که دين ندار خداوند، دشمن مى»

 چگونه است؟
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مؤمن است، نماز خوان  279«.کند فرمود: مؤمنى که نهى از منكر نمى

کند، اين شخص  اندازد، امّا نهى از منكر نمى است، تسبیح مى

 مبغوض خداست.

ام عابدى مشغول نماز بود و دو بچّه، خروسى را گرفته و  عرض کرده

کرد، عابد  کندند، آنچه خروس ناله مى زنده زنده پرهايش را مى

نمازش را طوالنى کرد تا خروس مُرد، امر شد زمین عابد را فرو برد؛ 

يعنى مورد قهر خدا واقع شد که چرا به فرياد حیوان مظلومى 

 نرسیدى؟

  بر اين ستمها خاموش باشیمچرا در برا

اآلن در اين زندانها کمیته و شكنجه گاهها و سازمان نا امنى چقدر 

مظلومها، پسرها و حتّى دخترها هستند که بر تمام ملّت ايران واجب 

ما با اين رژيم مخالفیم و حكومت اسالمى »است که يك صدا بگويند: 

ى ندارد. در حكومت اسالمى، زندان سیاسى معن«. خواهیم مى

سازمان نا امنى وجود ندارد. شغل اين سازمان چیست که از بودجه 

دارد تا جاسوسى کنند و حفظ کیان سلطنت  اين ملّت ستمديده بر مى

که « امنیّت سلطنت»گذاشته؛ يعنى « سازمان امنیّت»کنند؟ اسمش را 

                                                 
 .( .122/ 16ان اللَّه يبغض املؤمن الضعيف الذى ال دين له) وسائل الشيعه:  -(1)  279
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بینید چند سال است در سراسر مملكت  کسى نگويد چرا؟ آن وقت مى

د؟ اگر کتابى درجايى باشد که به مذاق آنها نخورد، کنن چه مى

ها، خوب  کشند و ساير شكنجه برند و ناخنش را مى گیرند و مى مى

چرا اى ملّت! چند سال ساکت بوديد؟ بر شما واجب بود فرياد بزنید، 

ات  بس است، اين دستگاه را برچین وخودت هم برو و اين ظلمتكده

 بیچاره زير ستم تو باشد؟را ببند تا چند سال اين ملّتِ 

______________________________ 
ان اللَّه يبغض المؤمن الضعیف الذى ال دين له )وسائل الشیعه:  -(1)

16 /122.. ) 

 213واليت، ص: 

  شكر خدا را بر بیدارى ملّت

  شكر خدا را بر بیدارى ملّت

ب اى کسانى که ساکت هستید! به خدا مسؤول هستید. برهمه واج

 است فرياد بزنند:

خواهیم کشورمان آزاد باشد،  ما طالب حكومت قرآن هستیم. ما مى»

اآلن سى میلیون جمعیّت، اسیر آمريكا هستند، اسیر  280«.نه اسیر
                                                 

 .فرمايد: هيهات منا الذّلة . قربانت اى حسني عزيز! مى -(1)  280
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نوکرشان هستند که بر مال و جان و نفوس همه افراد اين کشور 

کنند و اگر کسى هم صدا داد، مسلسل است لكن  دارند، حكم مى

اند  اند، فهمیده شكرخدا را که اکثر قريب به اتّفاق ملّت بیدار شده

 اسارت بد است.

حكومت اسالم،  281است. المانه مرگ حقیقىظ زندگى ]در[ دستگاه

هرکجا ظالم بود، بايد  282دشمن سرسخت ظالم است و يار مظلوم؛

دانند  ترسند، چون مى سرکوب شود. ابرقدرتها که از اسالم مى

ترسند،  مى« عدل»از  اسالم، ظالم کش وظالم کوب است. آنهاهم

حكومت »زودى ملّت مسلمان وبیدار ايران،  همین امید است به ولى

 تشكیل دهند.« اسالمى

 سفارش به عدل و نهى از منكر

خالصه بايد وصیّت به عدل و جلوگیرى از ظلم داشته باشید. تواصى 

به حق بايد باشد و اين عرض مرا به ديگران برسانید که نمازِ تنها 

 کافى نیست بلكه امر به معروف و نهى از منكر بكنید.

                                                 
 .( .117/ 78وال احلياة مع الظّاملني إاّلبرماً) حباراألنوار:  -(2)  281
 .( .256/ 42كونا للظاَل خصماً وللمظلوم عوناً) حباراألنوار:   -(3)  282
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ان را از شرّ ظالم نجات بده. آنها را خداوندا! به همین زودى، مسلمان

از اسارت کفّار نجات بده و نعمت آزادى به آنها عنايت بفرما. اين 

 مملكت را به همین زودى، استقالل مرحمت فرما.

______________________________ 
 فرمايد: هیهات منا الذلّة .. قربانت اى حسین عزيز! مى -(1)

 ( ..117/ 78مین إلّابرماً )بحاراألنوار: وال الحیاة مع الظّال -(2)

( 256/ 42کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً )بحاراألنوار:  -(3)

.. 

 214واليت، ص: 

 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 283. ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَبذٍ عَنِ النَّعِیمِ

  سؤال از ضروريّات معاد است

                                                 
 .. 8تكاثر:  -(1)  283
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فى اعتقادش به آن واجب است، از مسائل اعتقادى که بر هر مكلّ

است. در بعضى از آيات، سوگند ياد « سؤال از اعمال و عقیده»مسأله 

به پروردگارت سوگند که هر آينه پرسش خواهیم »فرمايد:  کرده مى

پرسیم: آيا  مى  پیغمبران هم از 284؛«و هم از امّت  پیغمبران کرد از

انديد، يا نه؟ و هم آنچه به شما دستور داده شد به مردم برسانید، رس

شما ابالغ کردند،  به  پیغمبران  کنیم: آيا آنچه از مردم سؤال مى

 معتقد شديد، يا عمل کرديد، يا نه؟

  موضوع سؤال در آيات قرآن

نگه داريد ايشان را که هر آينه پرسش »فرمايد:  در آيه ديگر مى

 285؛«شوندگانند

______________________________ 
 .. 8تكاثر:  -(1)

 .. 6اعراف:   فَلَنَسَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَلَنَسَلَنَّ ا لْمُرْسَلِینَ -(2)

 .. 24صافّات:  «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونَ» -(3)

 215واليت، ص: 

                                                 
284  (2)-\i  َِل ِإلَْيِهْم َولََنَسَلنَّ ا ْلُمْرَسِلنيَ فَ َلَنَسَلنَّ الَِّذيَن أُْرس \E  :6اعراف .. 
285  (3)-\i « َُسوُلون  .. 24صاّفات:  E\«َوِقُفوُهْم ِإن َُّهم مَّ
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 شود. يعنى از همه پرسش مى

 فرمايد: در سوره بنى اسرائیل نیز مى

از گوش  286«.شود به درستى که از گوش و چشم و دل پرسیده مى»

از آنچه شنیده و گوش گرفته و از چشم، از آنچه نگاه کرده و از دل، 

 شود. از آنچه اعتقاد پیدا کرده است، سؤال کرده مى

سخن رفته است، امّا کیفیّت « پرسش روز قیامت»در آيات ديگر نیز از 

يا حسب بعضى از  امام، ه ملك، ياآن معلوم نیست، آيا به وسیل

گیرد، همان گونه که در  هر زمان انجام مى  امام روايات، توسّط

 ذکر شده است:« زيارت جامعه»بعضى فقرات 

هر امامى در هر زمانى، پرسش از اهل زمان، توسّط او انجام »

 آيا نعیم، نعمتهاى مادّى است؟ 287«.گیرد مى

 آيا نعیم، نعمتهاى مادّى است؟

آنچه مهم است، آماده کردن پاسخ براى پرسش است. در مورد 

 فرمايد: سؤال، آيه شريفه آخر در سوره تكاثر مى

                                                 
286  (1)-\i  ْمَع َوا ْلَبَصَر َوا ْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمُسواًل  .. 36اسراء:  E\... ِإنَّ السَّ
 .م وحساّبم عليكم وفصل اخلطاب عندكم) مفاتيح اجلنان/ زيارت جامعه كبريه( .واياب اخللق اليك -(2)  287
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 فرمايد: ، با تأکید هم مى«شود از نعمت از شما پرسش مى»

شود،  آنچه از روايات مستفاد مى 288. ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَبذٍ عَنِ النَّعِیمِ

است. بعضى از مفسّرين عامّه نعمتهاى مادّى « واليت»به معنى « نعیم»

اند، مانند آب خشك، يا طعام طیّب و خوراك پاکیزه،  را نعیم گرفته

 اند. يا همسر دانسته

______________________________ 
 ادَ کُلُّ أُوْلَئِكَ کَانَ عَنْهُ مَسُولًا... إِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَ -(1)

 .. 36اسراء: 

واياب الخلق الیكم وحسابهم علیكم وفصل الخطاب عندکم  -(2)

 )مفاتیح الجنان/ زيارت جامعه کبیره( ..

 .. 8تكاثر:  -(3)

 216واليت، ص: 

  نعمت مطلق، واليت و دين است

  ؛ يعنى«عیمن»رسیده   بیت علیهم السالم اهل  از طريق آنچه

واليت على ابن » . ودر روايت ديگر علیهم السالم« محمّد محمّدوآل»

                                                 
 .. 8تكاثر:  -(3)  288
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  طالب ابى ابن واليت على نیز ازطريق عامّه که  علیه السالم« طالب ابى

عن والية  289، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونَ شريفه: رسیده است، درضمن آيه

 طالب. على ابن ابى

در «. شوند ، پرسیده مى واليت على نگه داريد ايشان را که از»

« دين»تفسیر شده است که از « دين الهى»به « نعیم»روايات ديگر، 

 گردد. پرسیده مى

 شود از عُمْر و به ويژه جوانى پرسیده مى

رسیده  حضرت خاتم انبیا همچنین از طرق مختلف شیعه و سنّى، از

 است که:

هیچ کسى قدم از قدم بر ندارد مگر اين که از چهار فرداى قیامت، »

از عمرش که در چه چیز آن را به  نخست: شود: چیز از او پرسیده مى

 پنجاه سال به تو عمر دادند، چه کردى؟ -چهل 290«.پايان برده است

شباب؛ »در روايت ديگر که در همین موضوع رسیده خصوص کلمه 

 «.ومن شبابه فیما أباله؟» نیز ذکر شده است؛ يعنى:« يعنى جوانى

                                                 
 .. 24صافّات:  -(1)  289
 .( .311/ 27وار: ل قدم عبد يوم القيامة حىت يسئل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله وعن ماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه) حباراألنال تزو  -(2)  290
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تواند همه جور کار کند، لوح سینه پاك و  در سنّ جوانى که مى

تواند کماالت را کسب کند، در چه صرف کرده  فطرت طیّب که مى

 است؟

 شود از مال و دوستى اهل بیت نیز پرسیده مى

از چه راهى به دست آوردى؟ و در چه « مالى که اندوختى»ديگر 

 صرف کردى؟

______________________________ 
 .. 24صافّات:  -(1)

ال تزول قدم عبد يوم القیامة حتى يسئل عن أربعة: عن عمره  -(2)

فیما أفناه وعن شبابه فیما أباله وعن ماله من اين اکتسبه وفیما أنفقه 

 ( ..311/ 27)بحاراألنوار: 

 217واليت، ص: 

پیامبر صلى ود؛ اين قدر ]ش پرسیده مى «دوستى اهل بیت» از  چهارم

[ سفارش کرد دوستى خاندانش را، با آنها چه کرديد؟  اهلل علیه و آله

 قرآن سفارش فرموده:
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ممكن است ما اين روايات را که  291....  ... إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى

بشنويم، خوشحال باشیم که ما دوستدار اهل بیت هستیم، ديگر باکى 

را داريم. اوالدت را   حبّ اهل بیت  نداريم لكن بايد بدانیم چه اندازه

 را. اوالد پیغمبر دارى، يا بیشتر دوست مى

 دوستى پیغمبر بیشتر است يا مال؟

 ال؟دوستى پیغمبر بیشتر است يا م

است، نداريم.   اهل بیت  بايد بدانیم آن طورى که سزاوار دوستى

از   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  ايمان وقتى کامل است که شخص

نزد او از اوالد   اوالد محمّد صلى اهلل علیه و آله جانش عزيزتر باشد.

تر باشد. اينها امر قلبى است و گاهى بر خود  خودش دوست داشتنى

گردد و گاهى يك اسكناس هزار تومانى برايش از  مشتبه مى انسان

 همه مقدّسات عزيزتر است.

 گويد: ابن فهد حلّى مى

از درگیرى  پیغمبر خاطر خدا و کنند، بگو: به نزاع مى دونفرکه»

کند، امّا يك اسكناس در دستش بگذار و بگو:  درگذر، اعتنا نمى

 «.پذيرد بینید فوراً مى صرف نظر کن، مى
                                                 

 .. 23شورى:  -(1)  291

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  361 

  واليت، اصل دين است

تفسیر  «واليت اهل بیت»  و بعضى« دين»را به « نعیم»رواياتى که 

گونه اختالفى با هم ندارد بلكه ذکر مصاديق است و به  کند، هیچ مى

واليت  ،«دين، مورد پرسش است»طور کلّى، روايتى که فرموده: 

 ، اصل دين است. حبّ محمّد و آل و  على علیه السالم

______________________________ 
 .. 23شورى:  -(1)

 218واليت، ص: 

نعمتهاى مادّى، خوراکها و پوشاکها و مسكن و همسر و غیره به خودى 

  شود که بر سبیل خود )بنفسه وبالذات( نعمت نیست، وقتى نعمت مى

 صرف گردد.  واليت

  واليت حقیقى در ديندارى است

باشد، « واليت»اگر لذّتهاى دنیا در طريق «. اطاعت»يعنى « واليت»

شود. به عبارت  است و گرنه نقمت و بال و مورد پرسش مى« نعمت»

بداندنه  آدمى خودش را بنده«. حكومت الهى»يعنى « واليت»ديگر، 

 مستقل. خودش بنده خدا و اينها هم نعمت خداست.
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را از راه حالل به دست دانست، مال « بنده»کسى که خودش را 

آورد. به مجرّدى که از راه حالل منحرف شد، در واليت شیطان  مى

 در آمده است.

  در حكومت خدا آمدن، واليت است

يعنى   واليت على نیست. واليت خدا ، چیز جداگانه جز واليت على

انسانى نفسش را کنار گذارد، خودپرستى و «. حكومت خدا»

داشته باشد بلكه بنده فرمانبردار باشد. تا خودخواهى و استقالل ن

دست به سوى مال حرام دراز کرد، از اطاعت و واليت خارج شده 

 است.

اگر در خوراك، پوشاك اسراف کرد، شأنش نبود که فرش به اين 

گران قیمتى بخرد، هم اکنون در حكومت نفس و هواست. اين نعمت 

 يت، منحرف شدى.پرسند: چرا از نعمت وال نیست. فردا از او مى

شود جهت نعمت است نه خود آن چیز؛ اين مال  چیزى که پرسش مى

را چرا بر خالف جهت واليت و اطاعت به دست آوردى و صرف 

 ، اطاعت، انقیاد و تسلیم حق.«واليت»يعنى « نعمت»کردى، پس 

 219واليت، ص: 
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 شود از تصرّفات حرام پرسیده مى

 شود از تصرّفات حرام پرسیده مى

اگر کسى از راه به دست آوردن و صرف کردن مال، يا بدن بر خالف 

شود. اگر چشم و گوشت و  واليت و اطاعت بود، از او پرسیده مى

کنى، بر طبق واليت و اطاعت نباشد،  تصرّفاتى که با بدنت مى

 شود. پرسیده مى

کنى، خروج از واليت و دين است و نعمتى که  نگاه حرام که مى

شد از آن بهره ببرى، چرا در حرام صرف کردى؟ خود زبان که  مى

اى، از آن  مورد پرسش نیست، آنچه از واليت بیرون بوده و گفته

شود. چشم و گوش و دست و پا با آنچه به وسیله آنها  پرسیده مى

خالصه آنچه از واليت، دين،  292هند.د انجام گرفته است، گواهى مى

شود، نعیم است و تمامش به يك معنى و حقیقت  طاعت پرسیده مى

الجمع است. هر  شود. قیامت، يوم است. بعد، از ساعات عمر سؤال مى

 گردد. فردى متفرّقات و پراکندگیهايش جمع مى

  ضبط صوت نمودارى از وجود اعمال

                                                 
292  (1)-\i  ُُلُهم ِبَاَكانُواْ َيْكِسُبونَ آ أَْيِديِهْم َوتْشَهُد أَْرجُ  أَفْ َوا ِهِهْم َو ُتَكّلُمى  َعَلى اْلَيْوَم ََنِْتم \E  :65يس .. 
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ضبط صوت »آيد، همین  ر مىتشبیهى که براى رفع استعجاب به کا

اند. چند متر با پهناى يك بند انگشت  است که درست کرده« نوارى

کمتر، چندين هزار کلمه روى اين نوار ضبط است. چند ساعت 

صحبت را در اين مختصر جمع کرده است. صحبتهايى که به نظر 

آيد از بین رفته، امّا اين سخنان را در اين محدوده جمع کرده  مى

 است.

گفتند: محال است،  گويد، مى گفتند: جماد سخن مى اگر سابق مى

بینیم که اين نوار چطور  شود سنگ حرف بزند، امّا حاال مى مگر مى

 گويد. متفرّقات انسان را جمع کرده است. سخن مى

______________________________ 
أَيْدِيهِمْ وَتشْهَدُ أَرْجُلُهُم  آ أَفْوَا هِهِمْ وَ تُكَلّمُى  عَلَى الْیَوْمَ نَخْتِمُ -(1)

 .. 65يس:   بِمَاکَانُواْ يَكْسِبُونَ

 220واليت، ص: 

 نويسند منشیهاى الهى مى

حاال بايد آدمى به هوش بیايد و آيه قرآن را باور کند که هر حرفى 

؛ منشیهايى که خداوند  کرام الكاتبین آيد، که از دهان بیرون مى
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باألخره يوم  293نمايد. معیّن فرموده است، آن را ثبت و ضبط مى

الجمع است. فرداى قیامت، تمام متفرّقات از ساعات عمر و کلمات و 

 اعمال و عقايدش جمع است، بدون اين که يكى از قلم افتاده باشد.

اين توانستى به چه سعادت بزرگى برسى،  نعمتى به تو داديم که مى

نعمت بزرگ، چه بوده؟ نعمت واليت، دين همان حقايق و معارفى که 

 شودخصوصاً از به تو رساندند. هر آينه از نعمت، سؤال کرده مى

پرسند. خودش بخشى از  مى  محمّد صلى اهلل علیه و آله دوستى آل

که مورد امر « حب»به طور کلّى و خصوص « واليت»است. از « دين»

 .شود است، پرسیده مى

  دوستى آل محمّد صلى اهلل علیه و آله براى خودتان خوب است

را   آل محمّد صلى اهلل علیه و آله  واجب است بر شما که خاندان

دوست بداريد و براى خودتان خوب است. آنچه از شما از اجر 

 خواستم، براى خودشماست.

ه حسین علی اى کسانى که دستتان خالى از حسنات است! بیايید و با

راهى پیدا کنید که وقتى در شدايد برزخ و قیامت گرفتار   السالم

                                                 
 .. 227/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)  293
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شويد، امن و سكون داشته باشید. با آن حب و با آن تكیه و عالقه  مى

 بروى.

[  گذارند ]انسان ، اگر نباشد، نمىحبّ آل محمّد  فريضه الهى يعنى

 قدم از قدم بردارد. شعر درستى گفته است:

جو  از خارجى هزار به يك

  خرند نمى

گو کوه تا به کوه خاليق 

  سیاه باش

 

نباشد، بزرگترين فريضه الهى را ترك کرده   محمّد و آل  اگر حبّ

 است؛ قسمت مهمّى از تكلیف الهى است.

  حب، دوستى و واليت، تبعیّت است

  حب، دوستى و واليت، تبعیّت است

 حب، غیر از واليت به معنى تبعیّت و اطاعت است. اصلًا مسلمان بايد

در دلش باشد، آيا   على  را دوست بدارد. اگر کسى بغض  محمّد و آل
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هل الدين الّا الحبّ » نمازش نماز است؟ اين که اصلًا دين ندارد

 294«.والبغض؟

جز مهر حسین هر آنچه 

   باشد به دلم

ام  خون ساز و ز راه ديده

  بیرون کن

 

ايم. آن طور که سزاوار دوستى آقايان است  ما که خودمان شرمنده

 نداريم.

مان زياد  خواهیم که دوستى ايشان را در دل خداوندا! از تو مى

 فرمايى.

  امید ما به شفاعت اهل بیت است

، آن را عرض کنم. آنچه  اهل بیت  بشارتى داده شده براى دوستان

است.   حقّ اللَّه و حقّ الناس موجب گرفتارى مردمان است،

کنیم و از خداوند  شفاعت مى  حقّ اللَّه  فرمايد: نسبت به مى

است، يا بابت   حقّ الناس  خواهیم عفو کند او را و آنچه مربوط به مى

کنیم و يا به نحوى او را شفاعت کرده و نجاتش  خمس حساب مى

                                                 
 .. 227/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)  294
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دهیم. هر وقت از وضع خودت دچار يأس شدى، از باب رجاى  مى

 وارد شو، امید ما به همین است.  حبّ اهل بیت واليت و

______________________________ 
 .. 227/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)

 222واليت، ص: 

 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 295. ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَبذٍ عَنِ النَّعِیمِ

  سر لوحه نامه اعمال مؤمن، دوستى على علیه السالم

مروى است   خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله در حديثى که از

 فرمايد: مى

 «.طالب عنوان صحیفة المؤمن حبّ على ابن ابى»

 «.است  حبّ على علیه السالم سرلوحه نامه عمل مؤمن،»

                                                 
 .. 8تكاثر:  -(1)  295
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اى دارد که  اى، سرمقاله لهخواند، هر مقا کتابهايى که انسان مى

مطالبش مربوط به آن عنوان است. هرچه در اين مقاله است، مربوط 

به اين سرمقاله است. عنوان نامه و سرمقاله چیزى است که مطالب 

آن نامه در آن باره است. خدا کند انسان کارش به جايى برسد که 

باشد.   على ابن ابى طالب علیه السالم  عنوان نامه اعمالش دوستى

کرده   حبّ على  بیند، هرچه کرده فرداى قیامت نامه عملش را که مى

است. محبّت ورز بوده است. تمام کارهايش از روى محبّت بوده. 

حبّ  حب، او را به حرکت آورده است. هر کار خیرى که کرده است،

 ، او را واداشته است. على و آل

______________________________ 
 .. 8ر: تكاث -(1)

 223واليت، ص: 

 اند همیشه اهل بیت گرفتار دشمنان بوده

 اند همیشه اهل بیت گرفتار دشمنان بوده

از صدر اسالم   اهل بیت  تاريخ اسالم را مراجعه کنید، همان طور که

ها؛ چه تهمتها و  اند؛ چه زندانها و چه شكنجه مظلوم واقع شده

 شان نیز مبتال بودند. افتراها، شیعیان
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 پس از قضیّه کربال فرمود:  زين العابدين

  عوض سفارش و اکرام به  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  اگر جدّم»

 «.شد ، امر به اذيّت کرده بود، بیش از اين نمى اهل بیتش

پیغمبر صلى اهلل   با اين همه سفارش خدا در قرآن و راهنمايیهاى

تان کنید که به نفع خودتان  خرتمرا ذخیره آ  اهل بیت  که  علیه و آله

، بنى مروان و  اهل بیت است، آنها بر عكس کردند. علمدار دشمنى با

 -علیه هاويه -بنى امیّه و بنى عبّاس بودند که در رأس آنها معاويه

 توان نام برد. را مى

  شیعه کشى رسمى، در زمان معاويه

على علیه   چه کرد؟ نخست نام شیعیان  على علیه السالم  با شیعیان

را از ديوان بیت المال حذف کرد، سپس شیعیان را کشتار کرد   السالم

  على علیه السالم  و در آخرِ کار، امر کرد هرکس که احتمال شیعه

بودنش هست، بايد کشت به صرف اتّهام شیعه بودن. پس از او نیز چه 

گناهان را  گرفتاريها، چه تهمتها و افتراها که به شیعه زدند و چقدر بى

تكفیرها. ابن حزم اندلسى مالكى، شیخ االسالمش کشتند. چقدر 

 دهد که: دانستند! فتوا مى مى
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ومن توقّف  اى، از يهود و نصارا بدتر و کشتنش واجب است: هر شیعه»

؛ و هرکس شك کند کشتن شیعه جايز است، او فى ذلك فهو مثلهم!!

 «.هم مثل آنهاست!!

  نسبتهاى ناروا به شیعیان

دهد، چرا؟ اينها  نسبتهاى ناروايى که به شیعه مىهم چه « ابن تیمیّه»

 کسانى هستند

 224واليت، ص: 

اند! قبر  شان چسبیده که مساجد را رها کرده! و به قبر امامان

 شان بت شده است. هاشان براى ائمّه

که اکنون  -در اين اواخر محمّد بن عبدالوّهاب رئیس مذهب وهّابیّه

  مذهب جعفرى  اى غلطى بر علیهچه فتواه -در حجاز حكومت دارند

حسین   و سجده بر تربت  حسین علیه السالم  داده است؛ اقامه عزاى

را تحريم کرده است! زيارت قبور را به طور کلّى حرام   علیه السالم

 296کرده است!

  تبلیغات سوء بر علیه شیعیان

                                                 
 .. 11/ 11؛ ج 35/ 7موسوعة مؤّلفات االمام حمّمد بن عبدالوّهاب:  -(1)  296
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کردند! پیروان متعصّب او چه  اى کاش به فتواى تنها اکتفا مى

کنند؟ هرکس بر خالف اين فتوا عمل کند، او را مشرك  مى

 گويند. مى «اشهد انّ علیاً ولىّ اللَّه»  دانند!! چرا در اذان مى

ضمناً نظرم اين است که تبلیغات سوء وهّابیّه تا حدّى معلوم شود، در 

شوند، ممكن است تبلیغات سوء آنان  مشرّف مىسفر حج که ايرانیان 

گويید:  گويند: اين که شما مى در بعضى از ضعفا مؤثّر واقع شود؛ مى

، مگر «ولىّ خداست  على  دهم که ؛ گواهى مى اشهد انّ علیاً ولىّ اللَّه»

 297«.گیرد؟ خداوند ولىّ نمى»فرمايد:  نه خداوند در قرآن مى

  على، ولىّ از طرف خداست

؛ «ولىّ منه»و « ولىّ علیه»ابش اين است که: فرق است میان جو

خداوند سرپرستى براى خودش ندارد. خدا عاجز نیست که کسى 

  ولىّ بر او باشد لكن از طرف خودش ولىّ

______________________________ 
/ 11؛ ج 35/ 7موسوعة مؤلّفات االمام محمّد بن عبدالوهّاب:  -(1)

11 .. 

 .. 111اسراء:  و وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِ ... لَمْ يَكُن لَّهُ... وَ -(2)

                                                 
297  (2)-\i  ُِل ... ... وَلَْ َيُكن لَّه  .. 111اسراء:  E\و َوىِلٌّ ِمَن الذُّ
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 225واليت، ص: 

ولىّ از طرف خداست، همین   على علیه السالم معیّن فرموده است؛

 طور که در آيه واليت، در سوره مائده بیان فرموده است که:

اين است و جز اين نیست که ولىّ شما خداست و رسول اوست و »

دارند و  اند؛ همان کسانى که نماز را بر پا مى ان آوردهکسانى که ايم

 298«.که رکوع کنندگانند دهند در حالى صدقه مى

  حاتم بخشى على علیه السالم متواتر است

رسول خدا صلى اهلل  در احاديث متواتر قطعى رسیده که در مسجد

در نماز بود، سائلى اظهار فقر کرد و   علیه و آله على علیه السالم

[ خدا بدهد تا به او پاداش دو  کیست که قرض ]به»عرض کرد: 

در حال   على علیه السالم کس به او اعتنا نكرد و ، هیچ«چندان بدهد

رکوع بود، انگشتش را به سوى او دراز کرد و با اشاره فهمانید که 

 انگشترش را برگیرد.

 در بعضى از روايات عامّه چنین رسیده که:

                                                 
298  (1)-\i  َْلوَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكوَة َوُهم َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن ءَاَمُنواْ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ  .. 55مائده:  E\ رَا ِكُعونَ  ِإّنَّ
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حاضر بود و اين مطلب را ديد و به   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله»

 عمر که نزد او بود، فرمود:

واجب شد؛ انگشتر که   على علیه السالم  ؛ بهشت براىوجبت له الجنّة

در  299«.؛ از هر گناهى پاك گرديد خرج من ذنوبه از دست در آورد

 مجلس، اين آيه شريفه نازل گرديد.همان 

 واليت على بر مؤمنین از طرف خدا

مأخذ  66مرحوم امینى رحمه اهلل در الغدير، اين آيه شريفه را از 

 عامّه؛ چه تفسیر؛ چه غیر

______________________________ 
ينَ يُقِیمُونَ الصَّلَوةَ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِ -(1)

 .. 55مائده:   وَيُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ رَا کِعُونَ

 .. 162/ 3الغدير:  -(2)

 226واليت، ص: 

 300است.  على علیه السالم  عام، نقل فرموده که اين آيه راجع به

ولىّ على » يعنى ولىّ از طرف خداست، نه ولىّ بر خدا« ولىّ خدا»

                                                 
 .. 162/ 3الغدير:  -(2)  299
 .. 156 -161/ 3الغدير:  -(1)  300
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، ولىّ بر خدا کفر است، هیچ  على است. «ب اللَّهالمؤمنین من جان

 وقت مؤمنى چنین حرفى نزده است.

 در روايت ديگر است:

 301«.علىّ منّى وأنا من على، على ولىّ على کلّ مؤمن»

  على، ولىّ من اللَّه مقصود، «اشهد انّ علیاً ولىّ اللَّه» بنابراين، در

را ولىّ بر مؤمنین قرار داده است و واليتش را بر   على [؛ خدا ]است

 مؤمنین واجب فرموده است.

گفتن حرام است.  يا محمّد! گويند: توسّل حرام است، شرك است. مى

خودم ديدم يك نفر در برابر   مسجد النبى صلى اهلل علیه و آله در

يا  گفت: هاى عامّه هم بود، مى ايستاده بود و اتّفاقاً از فرقه پیغمبر قبر

اش را  شُرطى، چفیه اللَّه! رسول ، يا محمّد صلى اهلل علیه و آله

يا  ، بگو: قل: يا اللَّه! محمّد مات گفت: درآورد و در دهنش کرد و مى

مرده است! اين قدر نادان! اگر   اللَّه! محمّد صلى اهلل علیه و آله

ك شرك کسى ضريح را ببوسد، يا در بقیع توسّلى پیدا کند، فوراً مار

 زنند. به ا و مى

  دانیم ما على را خدا نمى
                                                 

 .روايت چنني است: علّى مِن وأنا منه وهو وىّل كّل مؤمن بعدى . 22در الغدير، جلد سّوم، صفحه  -(2)  301
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را براى خدا   اهل بیت  ايم؟ کى ما کى على را شريك خدا قرار داده

ايم؟ بلكه ايشان را بندگان گرامى شده خداوند  شريك خوانده

 اند. عباداللَّه  آل محمّد صلى اهلل علیه و آله 302دانیم. مى

______________________________ 
 .. 156 -161/ 3الغدير:  -(1)

روايت چنین است: علىّ منى  22در الغدير، جلد سوّم، صفحه  -(2)

 وأنا منه وهو ولىّ کلّ مؤمن بعدى ..

  ى يَعْمَلُونَ و بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ... عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ* لَايَسْبِقُونَهُ -(3)

 .. 26 -27انبیاء: 

 227واليت، ص: 

بندگان »مقصود از  303خورند. اى که از آن، بندگان خدا مى چشمه

 )البتّه مصداق کامل و اتمّ آن(. آل محمّدند در اين آيه،« خدا

 آيا زيارت قبور بت پرستى است؟

 آيا زيارت قبور بت پرستى است؟

                                                 
302  (3)-\i  ُْكَرُموَن* اَلَيْسِبُقونَه  .. 26 -27انبياء:  E\ ى يَ ْعَمُلونَ  و بِاْلَقْوِل َوُهم بَِأْمرِهِ  ... ِعَباٌد مُّ
303  (1)-\i ... َعْيًنا َيْشَرُب ِّبَا ِعَباُد اللَِّه\E  :6دهر .. 
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و امّا زيارت قبور و ترك مساجد، بايد ديد کدام شیعه ترك مسجد 

رت قبور رفته است؟ عوض مكّه معظّمه به کرده و در عوض به زيا

ترك حج، »اند:  مشهد رضا، يا کربال رفته است. همه فقهاى ما گفته

کس  حج نزد شیعه از واجبات ضرورى است و هیچ«. گناه کبیره است

 قايل به وجوب زيارت مشهد و غیره نشده است.

ا را روند، هرگز به عنوان بت آنه که به زيارت قبور ائمّه مى کسانى

 کنند. زيارت نمى

را مقرّب درگاه خدا   امام  داند؟ بلكه را خدا مى  علىّ بن موسى  کى

طور که  داند که با توسّل به او قربى به خدا پیدا کنند، همان مى

او را  304،«به سوى او وسیله بگیريد»خودش در قرآن مجید فرموده: 

 دانند. وسیله الهى مى

  آنچه على دارد از خداست

، به «امكان»پنداشت، از  را مستقل مى  اهل بیت  بلى اگر کسى

شد؛ يعنى از ممكن الوجودى، آنها را برتر و قايل  قايل مى« وجوب»

شد! و خالصه قايل به خدايى ايشان  شان مى به واجب الوجود بودن

هرچه   على  چسبید، امّا ما قايلیم که گرديد! اين حرفها به او مى مى

                                                 
304  (2)-\i  ََوابْ َتُغواْ ِإلَْيِه ا ْلَوِسيَلة ...\E  :35مائده .. 
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  ؛ شفاعتش هم از خدا و به اذن خداست، اين عیندارد، از خداست

 است. توحید

______________________________ 
 .. 6دهر:  عَیْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ... -(1)

 .. 35مائده:  ... وَابْتَغُواْ إِلَیْهِ ا لْوَسِیلَةَ -(2)

 228واليت، ص: 

  قسمت کننده بهشت و دوزخ

؟ اين «يا على!» گويند: خیزند، مى گويند: چرا وقتى از جا بر مى مى

يعنى گفته:  يا على! شرك است! مگر کسى که از جا برخاست و گفت:

 يا خدا؟!

کسى است که طبق   على هم قدرتى که دارد، به قدرت خداست.  على

روايات کثیره بهشت و جهنّم را خداوند در اختیارش قرار داده است، 

قسیم »  ين که کسى قايل باشد که خالق بهشت و جهنّم است بلكهنه ا

 است. «الجنّة والنار

 اند کارگزاران ويژه الهى، اهل بیت
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، ديگر فرداى قیامت که بايد به حساب هر فردى بررسى گردد پیغمبر

و هر فردى را به جاى خودش در بهشت يا دوزخ جا دهند، ذات 

اشرت اين افعال؛ يعنى خودش اقدس احديّت که منزّه است از مب

بیايد کسى را در بهشت يا در جهنّم جا دهد، پس ايادى و افرادى 

 الزم است که اين کار را به اذن خدا انجام دهند.

 جان گرفتن نیز به خدا نسبت دارد

کند، امّا نه  است، قبض روح را خداوندمى« قبض روح»مانند 

الموت؛ عزرائیل و اعوان  بالمباشره؛ يعنى خودش مستقیماً بلكه ملك

قبض روح نسبت به  305کنند. و يارانش به اذن خداوند مى

شود؛ چون به  و خداوند داده مى 307 و اعوان عزرائیل 306 عزرائیل

گیرند، لذا صحیح است  اذن خداوند، عزرائیل و اعوانش جان را مى

  به خداوند نسبت داده

______________________________ 
 .. 42زمر:  تَوَفَّى ا لْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا ...اللَّهُ يَ -(1)

 .. 11سجده:  کُم مَّلَكُ ا لْمَوْتِ الَّذِى وُکّلَ بِكُمْ ... -قُلْ يَتَوَفَّل -(2)

                                                 
305  (1)-\i ... اللَُّه يَ َتَوىفَّ ا أْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا\E  :42زمر .. 
306  (2)-\i َلُك ا ْلَمْوِت الَِّذى وُّكَل ِبُكْم ...  -ُقْل يَ َتَوفَّل  .. 11سجده:  E\ُكم مَّ
307  (3)-\i  َف َّْتُهُم ا ْلَمَلِئَكُة ...َفَكْيَف ِإَذا تَ و\E  :27حمّمد .. 
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 .. 27محمّد:  فَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ا لْمَلَئِكَةُ ... -(3)

 229واليت، ص: 

را به عزرائیل داده است؟ جز خداوند؟ « قبض روح»شود. کى منصب 

دهیم به اذن اللَّه آيا  پس ما قبض روح را که به عزرائیل نسبت مى

 ايم؟ مشرك شده

  شفاعت هم به اذن خداست

  شفاعت هم به اذن خداست

است، به اذن خداست. فرداى  قسیم الجنّة والنار  هم  على علیه السالم

آن زمان انجام   امام  از پرسى از هر فردى به وسیلهقیامت، ب

کار انجام  گويیم: به اذن خدا اين گیرد، آيا شرك است؟ وقتى مى مى

افراد را   على علیه السالم  است. بلى توحید  گیرد؟ اين عین مى

دهد به اذن خدا، تمامش به خدا بر  دربهشت و دوزخ جا مى

 گردد، شفاعت هم به اذن خداست. مى

  پیشانى بر تربت حسین سجده براى خداست

شود، نظرى به خود اين مُهر نداريم،  مُهرى که بر آن نماز خوانده مى

گذاريم، نه بر اين مُهر به خاطر خود  براى خداوند سر به سجده مى
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مُهر سجده کنیم. مُهر، خاك پاکى است که طبق روايات رسیده 

ال است؛ براى اين خاك کرب 308؛«بهترين خاکهاى روى زمین است»

که نمازگزار چیزى که همیشه سجده بر آن صحیح باشد، به عقیده 

 همراه داشته باشد.  جعفرى علیه السالم  شیعه

  خاك کربال از جهت تبرّك

اين امر مرسوم شد لكن از خاك   حضرت صادق علیه السالم  از زمان

گام اى در سجّاده همراه داشت و در هن کیسه  حضرت صادق کربال

کرد، بعدها چون  کرد و بر آن سجده مى نماز آن کیسه را باز مى

  حمل و نقل خاك، قدرى مشكل بود، با آب، آن را آمیختند و به

______________________________ 
 .. 115/ 101بحاراألنوار:  -(1)

 230واليت، ص: 

شكل مُهر در آوردند که حمل و نقل آن آسان باشد. محلّ سجده 

 بايد پاك باشد و چه بهتر که به صورت مُهر در آيد.

 کرد عالمى که بر تخته سجده مى

                                                 
 .. 115/ 101حباراألنوار:  -(1)  308
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مرحوم امینى در کتاب سیرتنا و سنّتنا از يكى از علماى بزرگ عامّه 

راه اى هم خواست سفر دريا برود، تكّه تخته کند که وقتى مى نقل مى

اش پاك باشد، حاال ما اعتراض کنیم  برد که محلّ پیشانى خودش مى

اى سجده  و بگويیم: اين آقاى عالم، مشرك شده که بر روى تكّه تخته

کند! مگر اين تكّه تخته مسجود است؛ يعنى خودش مورد تعظیم و  مى

 سجده قرار گرفته است؟ چه فرقى است میان مُهر و تخته و سنگ.

  و رويیدنیهايش صحیح است سجده بر زمین

  گويد حتماً روى مُهر بايد سجده کرد بلكه ديگر آن که شیعه که نمى

  معدن ، به جز خوردنى و پوشیدنى، البتّه ازرويد بر زمین و آنچه مى

هم نباشد، هر چند بعضى از فقهاى معاصر بر معدن را نیز جايز 

  قالى  ارد، بلىاند، هر چه که باشد، سجده بر آن مانعى ند دانسته

چون از پشم حیوان است؛ چون پوشیدنى است، به مذهب ما سجده 

 دانید؟! ندارد حاال ما را به اين واسطه مشرك مى

  خاك کربال در دست پیغمبر صلى اهلل علیه و آله

خدا در مشت  پیغمبر طبق رواياتى که از طريق عامّه رسیده است،

بود،   حسین  ش قنداقهيك دستش قدرى خاك بود و بر دست ديگر
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من است.   حسین  ايّها الناس! اين خاك، مال کربالى»آنگاه فرمود: 

  کربالست. بغض  حسین  جبرئیل برايم آورده است. مقتل

 231واليت، ص: 

يا جابر! زر قبر الحسین بكربال »کشید:  گلويش را گرفته بود و آه مى

را   حسین ارت کن قبر؛ فرمود: اى جابر! زيفان کربال قطعة من الجنّة

 «.در کربال، پس به درستى که کربال بخشى از بهشت است

خواهیم بر اين  مى  حسین علیه السالم ما تبرّکاً به برکت خاك قبر

 مان مورد نظر قرار گیرد. خاك، خدا را سجده کنیم بلكه نماز ناقابل

 پیغمبر عزاى حسین را برپا فرمود

 رمودپیغمبر عزاى حسین را بر پا ف

را بر پاکرد، مشرك است؟ در   حسین علیه السالم  آيا اگر کسى عزاى

حسین علیه   عزاى  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله حالى که خود

 را بپا کرد، آن هم نه يك مجلس بلكه مجلسهاى متعدّد.  السالم

  مرحوم امینى از طريق روايات عامّه مجالس عزاى متعدّدى که

حسین علیه   بر پا کرده بلكه عاشوراى   علیه و آلهرسول خدا صلى اهلل

 را نیز مجلس عزا داشته است، نقل فرموده است.  السالم
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  عزاى حسین الزمه دوستى اوست

قابل انكار است؟ اين همه   حسین علیه السالم  آيا ديگر عزادارى

را چگونه   اهل بیت  و محبّت  حسین علیه السالم  سفارش به محبّت

 را دوست بداريد، به خاطر اطاعت از  حسین کنید؟ اگر تعبیر مى

شويد؟ اگر حب آمد،  و جريان کربال را بشنويد، آيا متأثّر نمى پیغمبر

کنند که ما هم  هر چه بیشتر باشد، تأثّر هم بیشتر است. ادّعا مى

 خوب هستیم!  اهل بیت داريم! با را دوست مى پیغمبر  خاندان

  شمن، دشمن استدوست د

دشمن شخص، دشمن دوست  ثابت شده که دشمن سه قسم است؛

  شخص

 232واليت، ص: 

  اهل بیت اينها هر سه دشمن هستند. شما با و دوست دشمن شخص،

را يعنى معاويه را دوست   حسن  خوب هستید، پس چرا قاتل

. اگر  على علیه السالم  داريد؟! دوست معاويه؛ يعنى دشمن مى

داشته باشید هر کس او را دوست بدارد، با شما دشمنى کرده  دشمنى

 است.
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!! بگويد، يا ابن  رسول خدا رضى اهلل عنه  کسى که به قاتل جگرگوشه

است؟ آن وقت   على علیه السالم  ملجم را بهشتى بداند! آيا دوست

اهل   خواهند راستى اين فريضه الهى؛ يعنى دوستى اى که مى عدّه

 دهند، مشرك بنامند. را انجام  بیت

  چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

آن طور که   اهل بیت در حالى که خود ما شرمساريم که در برابر

ايم؛ طورى که تمام دل را بگیرد؛ به  سزاوارند، دوستى نورزيده

قسمى که از خود عزيزتر باشند، شرمساريم که نیستیم. به هر حال، 

  در روز والدت پیغمبر کنیم؛ اقتدا مى رپیغمب  ، به حسین  در عزاى

 چه کرد؟ به جاى شادى، چقدر غمناك بود.  حسین

داد، بغض  پیغمبر  را به دست  حسین علیه السالم  قنداقه اسما  وقتى

 اسما  را گرفته و اشك از چشمانش جارى شد. در پاسخ پیغمبر  گلوى

 ، فرمود:«شود؟ شما را چه مى»که پرسید: 

 309،«نگو  فاطمه  آمد، ولى به  حسین علیه السالم  يادم از جريانات»

مكرّر خبر داده   خدا صلى اهلل علیه و آله  رسول  ولى باألخره از بس

 نیز باخبر گرديد.  فاطمه زهرا علیها السالم بود،

                                                 
 .. 239/ 43حباراألنوار:  -(1)  309
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 الاليى حسین با ناله همراه بود

 الاليى حسین با ناله همراه بود

هر مادرى در دوران شیرخوارگى »فرمايد:  مرحوم امینى مى

 فرزندش،

______________________________ 
 .. 239/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 233واليت، ص: 

 خواند، امّا جنباند، با شوق برايش الاليى مى اش را مى وقتى گهواره

اً وا حسین خواند: جنباند، مى را که مى  حسین  گهواره فاطمه زهرا

 310«.حسیناً وا حسیناً غريباً وا غريباً وا غريباً

 کربال الزلت کرباً وبال
 

 کربال وا کربال وا کربال

 

______________________________ 
 .. 51سیرتنا و سنّتنا:  -(1)

 234واليت، ص: 

                                                 
 .. 51سريتنا و سّنتنا:  -(1)  310
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 311 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

و عَلَى الدّينِ  وَدِينِ الْحَقّ لِیُظْهِرَهُ  و بِالْهُدَى هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ

 312. ى وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ کُلّهِ

وأَشِدَّآءُ عَلَى ا لْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرَلهُمْ  مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

ا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مّنْ أَثَرِ رُکَّعًا سُجَّدً

ةِ وَمَثَلُهُمْ فِى ا لْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ  -السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَل

الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ ى يُعْجِبُ  سُوقِهِ  عَلَى  و فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى وفَازَرَهُ شَطَهُ

ا لْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا 

 313.عَظِیمًا

 اسالم چیست؟ و مسلمان کیست؟

اسالم چیست؟ و مسلمان کیست؟ بايد شناخته شود مسلمان که اين 

برايش وعده حیات طیّبه داده است،  قدر اهمّیّت دارد، همان که خدا

                                                 
 .97صفر  29[  ] زمان سخنراىن-(1)  311
 .33توبه:  -(2)  312
 .. 29فتح:  -(3)  313
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اش بهترين زندگى است و وقتى هم که بمیرد، اوّل  زندگى مادّى

کس  سعادت و حیات ابدى و رسیدن به اجرهاى عظیمى که هیچ

  نداند برايش چه ذخیره فرموده است. چه بشارتهايى

______________________________ 
 .97صفر  29[  ]زمان سخنرانى -(1)

 .33توبه:  -(2)

 .. 29فتح:  -(3)

 235واليت، ص: 

که در قرآن مجید داده است؛ چیزى که هست بايد دانست اسالم 

چیست؟ و مسلمان کیست؟ شرح بسیار دارد، ولى مختصرى در اين 

 زمینه عرض کنم و دعا کنم که با اسالم بمیريم.

  در اصول دين، يقین الزم است

  در اصول دين، يقین الزم است

اش نباشد، کفر است  اسالم روى سه اصل استوار است که اگر يك پايه

 اصول دين، توحید، نبوّت، معاد است. دانید نه اسالم؛ همان که مى
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يعنى يقین به اين که خالق همه موجودات، همه کرات،  «توحید»

ال اله الّا اللَّه وحده ال  شود، يكى است؛ شود و نمى آنچه ديده مى

يكى « رازق»دانید  ا توجّه در صفاتش که کم و بیش مى، ب شريك له

 است. مدير و مدبّر عالمِ وجود، يكى است.

گرداننده هر متحرّکى، يكى است. جان دهنده و جان گیرنده يكى 

گشا و نجات دهنده يكى است.  مشكل 314ى وَيُمِیتُ ... ... يُحْىِ  است

به خدا بر هر فعلى از افعال در عالم هستى را مالحظه کنید، 

ال اله الّا   اسما و صفات خدا برگشتش به«. يكشف الضّرّ»گردد.  مى

است. همچنین صفات تنزيهى خدا به اين کلمه مقدّس بر   اللَّه

گردد. خدا حد و اندازه ندارد. علمش محیط به جمیع دستگاه  مى

گذرد،  آفرينش است. يعلم السرّو اخفى است. در ته دل، چیزى مى

ند، آن را که هنوز خطور به دلت هم نكرده است، دا آن را مى

 داند. مى

 حضور خدا در هرجا و با هر چیز

مسلمان کسى است که يقین دارد هر جا باشد، خدا با اوست. سه نفر 

  در مجلسى

                                                 
 .و ... . 156آل عمران:  -(1)  314
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______________________________ 
 و ... .. 156آل عمران:  -(1)

 236واليت، ص: 

نه پنج نفرى، مگر اين که خدا  باشند، خدا چهارمین آنهاست و

 315ششمین آنهاست و نه کمتر و نه بیشتر، مگر اين که خدا با آنهاست.

  توحیدى هر کجا بِروى، زير زمین يا باالى آسمان، خدا با تو است.

به تمام معنى  يقین به يكتايى خداست. که پايه اساسى اسالم است،

 شد.وحدت الهى را در ذات و اسما و صفات، باورش با

  خدا بى مكان و چشم آفرين است

خدا مكان ندارد، مكان آفرين است، نه اين که استغفراللَّه در آسمان 

 باشد.

جا درست کن است. آسمان و زمین آفريننده است. منزّه است از اين 

که مكان داشته باشد. منزّه است از اين که چشم داشته باشد. او چشم 

اش چه  کنى، يقین سازنده ت. ترکیب بدنت را که نگاه مىآفرين اس

 علم و قدرت بى نهايتى داشته است.

                                                 
315  (1)-\i ... ِمن َذا ِلَك َواَل َأْكَثَر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم ...  ثَلثٍَة ِإالَّ ُهَو َراِبُعُهْم َواَل مَخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َواَل أَْدىنَ   َما َيُكوُن ِمن َنََّْوى\E  :7جمادله .. 
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هاى عجیبى که در اين بدن ساخته است؛ کارخانه قلب، کبد،  کارخانه

 معده، کلیه دستگاههاى چشم و گوش.

 مسلمان بايد نعمت شناس باشد

باشد. اگر خداى نكرده حافظه از « نعمت شناس»مسلمان بايد 

ات را  کنى. بچّه ات را فراموش مى شخصى گرفته شد، خانه

رود.  شناسى. نظام عالم به حافظه است و گرنه زندگى از بین مى نمى

و  316 عظمت دستگاه را متوجّه باش، راستى چقدر انسان ضعیف است

 به تمام معنى محتاج به خداوند.

______________________________ 
ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ   ... مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى -(1)

 .. 7مجادله:  مِن ذَا لِكَ وَلَا أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ...  سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى

 .. 28نساء:  ... وَخُلِقَ الْإِنسنُ ضَعِیفًا -(2)

 237واليت، ص: 

 پیغمبر صلى اهلل علیه و آله تربیت شده ويژه خداوند

                                                 
316  (2)-\i نسُن َضِعيًفا  .. 28نساء:  E\... َوُخِلَق اْْلِ
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به معنى « نبأ»است.  «پیغمبرى»  اش است که فارسى «نبوّت»  پايه دوّم

خبر آورنده و پیغام آورنده از »هم به معنى « نبى»است و « خبر»

مسلمان  «.فرستاده خداوند»؛ يعنى  اللَّه رسول «.طرف ربّ العالمین

آخرين فرستاده   محمّد صلى اهلل علیه و آله يقین کند کسى است که

گويد بلكه تمام امر و نهیهاى خداوند  خداست، از خودش چیزى نمى

آنچه در سعادت دنیا و آخرت بشر دخالت دارد، ذکر  317را آورده.

 فرموده است.

ش تواند براى بشر تكلیف معیّن کند و راه سعادتش را نشان کسى مى

بدهد که محیط به همه امور باشد. جز خدا کسى احاطه به تمام 

مصالح و مفاسد بشر دارد که بتواند قانون کامل برايش تنظیم کند؟ 

هم حیات دنیا و هم آخرت بايد راه و روشى را به لطف و فضلش 

ترين روحها را که استعداد  براى بشر تنظیم کند و پاکترين و قوى

داشته باشد، براى آنان تربیت نمايد. چه  وحى بر قلبش را 318 نزول

آيات بیّناتى که هدايت براى مردم است، امرها و نهیها که اگر کسى 

را غیر از اين بداند، از اسالم بیرون است. امرها و « نبوّت»معنى 

                                                 
317  (1)-\i ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌى يُوَحى ِطُق َعِن ا ِْلََوىَوَما يَن * \E  :3 -4َنم .. 
318  (2)-\i قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ   نَ َزَل بِِه الرُّوُح اأْلَِمنُي* َعَلى \E  :193 -194شعراء .. 
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هم از خداست و واجب االطاعه   محمّد صلى اهلل علیه و آله  نهیهاى

 ا نیز باور نمايد.است، عالوه بر اين، خاتمیّت او ر

مجهولى باقى نگذاشت.  319«.امروز، دين شما را کامل گردانیدم»

آنچه بايد براى بشر سرمشق باشد و سعادت دنیا و آخرتش را تأمین 

 نمايد، رسانید.

 320؛«شود هرکس غیر از اسالم دينى بگیرد، هرگز از او پذيرفته نمى»

  چون چیزى

______________________________ 
 .. 3 -4نجم:   * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ ا لْهَوَى -(1)

شعراء:   قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ* عَلَى -(2)

194- 193 .. 

نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَكُمُ  ... ا لْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ -(3)

 .. 3مائده:  ا لْإِسْلمَ دِينًا ...

وَمَن يَبْتَغِ غَیْرَ ا لْإِسْلمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ مِنَ ا  -(4)

 .. 85آل عمران:   لْخسِرِينَ

                                                 
319  (3)-\i  ْسلَم ِديًنا ...... ا ْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم  .. 3مائده:  E\نِْعَمىِت َوَرِضيُت َلُكُم ا ْْلِ
320  (4)-\i  َْسلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ىِف اأْلَِخَرِة ِمَن ا خْلِسرِين  .. 85آل عمران:  E\ َوَمن يَ ْبَتِغ َغرْيَ ا ْْلِ
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 238واليت، ص: 

مالت و ناگفته نگذاشت. تمام افعال آدمى را در عبادات و معا

 معاشرتش معیّن فرموده.

حج و جهاد را بیان و چه بسیارش را خودش در حضور ديگران عمل 

 کرد.

  مهدى علیه السالم اجرا کننده احكام اسالم

نه به عنوان جعل حكم و دين تازه   حضرت مهدى علیه السالم ظهور

کند و بسط  است بلكه آنچه احكام اسالم است، آن را عمل مى

گیرد. ديگر ثروت پرستى و  کره زمین را عدل فرا مىدهد.  مى

 شود. شود. کثافتكاريها تمام مى طلبى رها مى شهوت

...   گردد، لذا در تفسیر که کند و ايمانها قوى مى عقلها رشد مى

 ظهورش به ظهور»چنین رسیده که:  321و عَلَى الدّينِ کُلّهِ ... لِیُظْهِرَهُ

( اگر کسى پیدا شود و ادّعاى نبوّت 2«. )است  مهدى علیه السالم

کند، واجب القتل است. بايد او را کشت که جلو گمراه کردن مردم 

 گرفته شود.

                                                 
 .. 121/ 2الّبهان ىف تفسري القرآن:  -2. 33توبه:  -(1)  321
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پیغمبر آنچه بايد بفرمايد، فرمود، حاال مردم عمل بكنند يا نكنند، او 

اش را انجام داد. اگر مردم، مسلمان شدند، خودشان بهره  وظیفه

 322«.سى است که مردم از شرّش در سلم باشندمسلمان، ک»برند.  مى

، نزول وحى نیز تا قیامت  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  پس از رحلت

 منتفى شد و اين از ضروريّات اسالم است.

  تعريف مسلمان از زبان قرآن

 اى که تالوت شد، تعريف مسلمانها بود: آيه

کسانى هستند که با  هستند،  محمّد صلى اهلل علیه و آله کسانى که با»

 کفّار شديدند، هرکس با خدا

______________________________ 
 .. 121/ 2البرهان فى تفسیر القرآن:  -2. 33توبه:  -(1)

/ 1المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه )بحاراألنوار:  -(2)

113.. ) 

 239واليت، ص: 

                                                 
 .( .113/ 1املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه) حباراألنوار:  -(2)  322
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اند و آنان  ، دشمن است، اين مؤمنین هم با او سخت دشمن رسول و

با   مهدى علیه السالم  اى دارند؛ يعنى ، میانه رسول که با خدا و

... أَشِدَّآءُ عَلَى ا  مؤمنین مهربانند، میان خودشان دلسوز هستند

 مسلمانانى که با کفّار دوست هستند 323«.لْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ ...

 نانى که با کفّار دوست هستندمسلما

امّا متأسّفانه مسلمانهاى امروز از اين خصوصیّات بهره ندارند. با 

ورزند و میان خودشان اين طور درگیرند.  دشمنان خدا دوستى مى

 شوند، نه جنبه خدايى. بلى از جنبه هوا و هوس با يكديگر دوست مى

 .هُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا -تَرَل

شان  هاى اهل رکوع و سجودند. در چهره محمّدند، کسانى که با»

کنند. فضل خدا را  آثار سجده هويداست از بس سجده مى

جويند. به هر کار خیرى رو بیاورند، چون فضل خدا را  مى

جويند، دنبال ثواب خدايند. دنبال رضاى خدايند. ببیند خدا چه  مى

 «.خواهد، نه نفس و هواى خودش مى

  نودى نفسرضاى خداوند، نه خش

                                                 
 .. 29فتح:  -(1)  323
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خواهم بروم، آيا رضاى خداست؟ اگر نیست هرچند  جا که مى اين

است، رضاى   محمّدى  نفس خودش خیلى مايل است، امّا کسى که

جويد. گاهى رضاى خدا در اين است که فحش بخورى و  خدا را مى

 هیچ نگويى، خالف میلش را رفتار نمايد.

درب سینما  کند. عكسهاى کذايى جوان است، شهوت غوغا مى

خواهد او را به داخل بكشاند، ولى رضاى خدا بر شهوت نفسش  مى

 نمايد. اختیار مى

______________________________ 
 .. 29فتح:  -(1)

 240واليت، ص: 

خواهد خرج کند، ببیند رضاى خدا در آن است، اگر  پولى که مى

 نمايد. کند و در راهى که خدا گفته است، صرف مى نیست، خرج نمى

بايد اسالم را معرّفى کنید تا بدانند اسالم چیست؟ و مسلمان کدام 

است؟ نه اين که اسالم لفظى و تقلیدى. عقايد واجب را بايد دانست و 

آن را پیاده کرد. هر کس به خودش سرى بزند، آيا مسلمان است يا 

 نه؟
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  بررسى به تمام عقايد و اعمال

ت. بر هر مسلمان واجب است يقین کند اس «اعتقاد به معاد»  اصل سوّم

که عالم جزايى در پیش است. ثواب و عقاب، بررسى اعمال بندگان 

در کار است. قیامت يعنى چه؟ عالمى در پیش است که در آن جا هر 

شود، اگر يقین به آن  فردى به تمام اعمال و عقايدش بررسى مى

نجس است، امّا مطلب نداشته باشد که مسلمان نیست، اگر انكار کرد، 

شود او را  کند، ولى عقیده ندارد، باور ندارد، نمى اگر انكار نمى

مسلمان ندانست، امّا مسلمان حقیقى نیست و اگر با اين حال بمیرد، 

 در عذاب جاودانى است.

  سوره زلزله و اعرابى تازه مسلمان

آمد که مسلمان شود. شهادتین  پیغمبر  عربى خدمت»روايتى دارد: 

گفت، آن وقت به اصحاب فرمود: قدرى از قرآن يادش بدهید. را 

سوره   سوره حمد و چند سوره کوچك را تعلیمش کردند؛ از آن جمله

فرمايد:  را که راجع به زلزله قیامت است و در آخر آن مى  زلزال

اى  بیند، اگر کسى هموزن ذرّه هموزن ذرّه خیر و شرّ را انسان مى
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بیند و همچنین اگر هموزن  امت آن را مىخیر انجام دهد، فرداى قی

 324اى شرّ. ذرّه

______________________________ 
و* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَرَهُ -(1)

 .. 7 -8زلزال:  و يَرَهُ

 241واليت، ص: 

و عرض کرد: در قیامت چنین است؟ فرمود:  رسول خدا  آمد خدمت

آرى، به قدرى تحت تأثیر قرار گرفت که ناله کرد و گفت وافضیحتا! 

 آيد؟ شود، چه بر سر ما مى فردا که از هموزن ذرّه حساب مى

؛ بیابانى دانا شد. اين است فقه و  فقّه االعرابى فرمود: رسول خدا

 «.علم حقیقى

 اباور داشتن حقايق، خوف و رج

 باور داشتن حقايق، خوف و رجا

                                                 
324  (1)-\i  ُو و* َوَمن يَ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَهُ  َفَمن يَ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ رَه\E  :7 -8زلزال .. 
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ه هر فردى حتّى به ، باور کردن اين حقايق و معانى است ک«اسالم»

رسد، به عدد کلماتى که گفته، حرکاتش؛ چه  کمترين عملش مى

 کوچك و چه بزرگ.

 فرمايد: مى  امیرالمؤمنین

 «.حتّى دمیدن به آتش نیز ثبت و حساب است»

زند. اگر کسى که  گاهى، انسانى با يك دمیدن، جايى را آتش مى

است. تو « خوف و رجا»مسلمان شد، الزمه باور داشتن اين معانى، 

دانى جاسوس الهى در کار است، اعمالت ثبت و ضبط است؛  که مى

است، پس خودت را « معاد»ترسى؟! اگر راستى اعتقاد به  چرا نمى

 ارى، گواه بى ايمانى است.بايد کنترل کنى. بى بند و ب

 امنیّت براى ترسناکها

اگر مؤمن شدى، راستى در دلت خدا و آخرت جا کرد، در اعمال 

صالح، کوتاهى نكردى، خداوند هم وعده آمرزش و رحمت بزرگ 

دارد. از  از اين هولها و ترسها تو را در امان نگه مى 325داده است.

 326مانى. فزع اکبر محفوظ مى

                                                 
325  (1)-\i .وعداهلل والذين امنو عملوصاحلات ِلم مغفرة و اجر عظيم\E  :103انبياء .. 
326  (2)-\i ... ُاَل ََيْزُنُ ُهُم اْلَفزَُع اأْلَْكَّب\E  :103انبياء .. 
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______________________________ 
 وعداهلل والذين امنو عملوصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. -(1)

 .. 103انبیاء: 

 .. 103انبیاء:  لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ ... -(2)

 242واليت، ص: 

  پناهندگان، به ذيل عنايت محمّد و على

کند،  اى حمله مى درندهآيد، مثلًا  اى هولناك پیش مى وقتى حادثه

 کند؟ بچّه چه مى

شود. اى  رود، پناهنده مى زود در دامن مادر، يا بغل پدر مى

امنیّت براى شماست،  محمّد و على و اهل بیت!  اوالدهاى معنوى

  ترس و وحشتهاى همه گیر براى شما نیست؛ چون به ذيل عنايت

 شويد. پناهنده مى  پیغمبر و اهل بیتش

  پیغمبر با امّتشدوستى زياد 

روايتى از   االمام علىّ بن موسى الرضا علیه السالم در کتاب مسند

رسیده که موجب دلشادى است. حضرت   رضا علیه السالم  حضرت

دارد  امّتش را بیشتر دوست مى رسول خدا  کند که جدّم قسم ياد مى
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روايتى که خود حضرت نقل  327از دوست داشتن پدر فرزندش را.

 کند، از روى اين عالقه است که فرمود: مى

هر مسلمان که بدهكار بمیرد و مالى نداشته باشد که دينش را ادا »

 328«.نمايد، به عهده من است

شد، مسلمان شد، زيربیرق   محمّدى  که هرکسى به پیغمبر  يعنى

 آمد، عالقه دارد. اسالم

 افريادرسى حضرت رضا در سه ج

 فرمايد: آنگاه حضرت مى

 329«.وکذلك االئمّة بعده»

 «.نیز چنین است  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله هر امامى پس از»

______________________________ 
 )با اندکى تفاوت( .. 80/ 1مسند االمام الرضا علیه السالم:  -(1)

 )با اندکى تفاوت( .. 80/ 1مسند االمام الرضا علیه السالم:  -(2)

 )با اندکى تفاوت( .. 80/ 1مسند االمام الرضا علیه السالم:  -(3)
                                                 

 .) با اندكى تفاوت( .80/ 1مسند االمام الرضا عليه السالم:  -(1)  327
 .) با اندكى تفاوت( .80/ 1مسند االمام الرضا عليه السالم:  -(2)  328
 .اوت( .) با اندكى تف80/ 1مسند االمام الرضا عليه السالم:  -(3)  329
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 243واليت، ص: 

نیز چنین است. به همه شیعیانش   امام زمان علیه السالم  اکنون

 ايد: شنیده حضرت رضا مند است. نسبت به خود عالقه

رسد  فريادش مى ش را زيارت کند، درشدايد، بههرکس قبر»

. نامه اعمال که به دست «عند تطاير الكتب» 330«.آيد زيارتش مى وبه

 دهند، چقدر دلهره دارد؟ افراد مى

 فرمايد: مى

 «.رسم در آن موقف دهشت و وحشت، به فريادش مى»

سنجش اعمال است  که جايى ؛ آن«عندالمیزان»  جمله ازآن

 دلهره است. جاى وراستى

، چقدر «صراط»است. عبور از  «عند الصراط» سوّمین مورد

علىّ بن  وحشتناك است، يك مرتبه جاذبه آتش او را فرا گیرد، امّا

 رسد. به فريادش مى  موسى الرضا علیه السالم

                                                 
 .. 34/ 99حباراألنوار:  -(1)  330
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است. از   محضرت رضا علیه السال  امشب هم شب آخر ماه صفر و وفات

همین جا زيارت روحانى آن حضرت را انجام دهید. حضرت به 

 زايرين قبرش نظر لطف دارد.

 انگیز از زايرين مشهد اى شگفت واقعه

 انگیز از زايرين مشهد اى شگفت واقعه

 مرحوم فاضل عراقى در دارالسالم نقل کرده است:

ر مدارك هجرى قمرى، اين معجزه واقع گرديده و د 1298در سال »

که نود  -اش آن است که: در سال مزبور معتبر موجود است و خالصه

حضرت رضا   چند نفر از بحرين، جهت زيارت -و چند سال قبل است

اى از اهل اخالص با زن و بچّه به  کنند. عدّه حرکت مى  علیه السالم

شان  نمايند. خرجى آيند و مدّتى توقّف مى مى حضرت رضا مشهد

شود. تصمیم داشتند از مشهد به کربال و بعد  تمام مىبراى برگشتن 

بصره بیايند و از طريق دريا به وطن خودشان بحرين برگردند. حاال 

 توانند برگردند. توانند بمانند و نه مى چه کنند؟ نه مى

______________________________ 
 .. 34/ 99بحاراألنوار:  -(1)
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 244واليت، ص: 

شوند. کسى هم به آنها قرض  مى  ا علیه السالمحضرت رض  متوسّل به

خواستند دستجمعى  داد. تا روز چهاردهم رجب، هنگام ظهر مى نمى

 به حرم مشرّف شوند. يك نفر به آنها گفت:

 شما خیال کربال نداريد؟ گفتند: چرا امّا وسیله نداريم.

 گذارم. گفت: من چند قاطر دارم، در اختیارتان مى

 نداريم.گفتند: ما پول 

 رسانم. گفت: من تا کاظمین شما را مى

 گفتند: ما خرجى راه نداريم.

 دهم. گفت: آن را هم مى

 جا بدهكاريم. گفتند: مقدارى هم در همین

پردازم همین امروز عصر درب دروازه  گفت: بدهى اين جا را نیز مى

 سوار شويد.

طور که  آماده شدند درب دروازه سوار شدند و به راه افتادند. اين

اند، سه ساعت تقريباً حرکت کردند. گفت: پیاده شويد  ثبت کرده
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جا قاطرها را  همین جا نماز بخوانید و شامتان را بخوريد، من همین

 کنم. چرانم و قدرى استراحت مى مى

ى گذشت، خبرى از مسافرين پیاده شدند و کارشان را کردند. مدتّ

آن شخص و قاطرهايش نشد. ناراحت شدند. مردها اين طرف و آن 

طرف گشتند. شب مهتابى است لكن هیچ اثرى از آن شخص و 

 قاطرها نیست. گفتند: کاله سرما گذاشته، چه کنیم؟

هوا روشن شد. نمازشان را خواندند. اين طور تصمیم گرفتند که سه 

گردند تا در بیابان  د، به مشهد بر مىان ساعت راه که بیشتر نیامده

 نمیرند.

شان به  بارشان را بستند. حرکت کردند. مقدارى که رفتند، چشم

شان به يك نفر عرب  نخل افتاد. نخلستان کجا؟ خراسان کجا؟ چشم

جا  جا؟ پرسیدند: اين افتاد. تعجّب کردند، لباس عربى در اين

 کجاست؟

 245واليت، ص: 

شان به دو  گفت: کاظمین است. تعجب کردند. پیشتر آمدند. چشمان

افتاد. شوق عجیبى پیدا   موسى بن جعفر و جواد االئمّه گنبد مطهّر
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مردم خبردار  331«.شوند کردند. ضجّه کنان وارد حرم شريف مى

 گردند و اين قضیّه تاريخى، از مسلّمیّات است. مى

  شان باشیم کارى کنیم فرزند روحانى

  شان باشیم کارى کنیم فرزند روحانى

امام نسبت به شیعیان از پدر به فرزند، »فرمايد:  خودش مى

گذارد در گودال قبر و ظلمات برزخ و  ، کجا مى«تر است مهربان

شود به فرزندش  موقف حساب، ناراحت شويد؟ پدر چطور راضى مى

ى سخت بگذرد؟ چیزى که هست بايد طورى شود که ما فرزند روحان

ايشان شويم. ما هم فرزند حرف شنو باشیم؛ يعنى تسلیم و خاضع 

 باشیم براى فرمان ايشان.

______________________________ 
 .. 955 -957دارالسالم:  -(1)

 246واليت، ص: 

 332 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

                                                 
 .. 955 -957دارالسالم:  -(1)  331
 .. 337/ 1اصول كاىف:  -2عاشورا.  12[ شب  ] زمان سخنراىن-(1)  332
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اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن »

 (2) «.دينى

 اتّصال به حجّت را زياد کنید

واسطه خلق و خالق است. دعاى رسیده را در تعقیبات نماز  امام،

 مكرّر بخوانید:

 «.شوم خدايا! حجّتت را به من بشناسان و گرنه از دين گمراه مى»

اش، ذکر و يادش  را بشناسید، بدانید حبّش، عالقه  تان امام زمان

تزکیه   مهدى علیه السالم  وحانیّتبراى خودتان خوب است. بايد به ر

  امام زمان  شويد. اين همه سفارش شده در زمان غیبت، دعاى به

کنید. صدقه از طرف او بدهید تا اتّصالتان به حجّت خدا محكمتر 

 شود و خودتان پاك شويد.

هر چند از نظرها غايب است لكن   حجّة بن الحسن علیه السالم خود

فقیه »و در احكام شرعى، ايشان را به خلق را سرگردان نگذاشت 

 راهنمايى فرمود.« عادل

 فقیهى که مردم را به امام آشنا سازد
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حجّة بن   فقیهى که هواى نفس نداشته باشد و گرنه چگونه مردم را به

  الحسن علیه السالم

______________________________ 
 337/ 1اصول کافى:  -2عاشورا.  12[ شب  ]زمان سخنرانى -(1)

.. 

 247واليت، ص: 

طلبى، اگر  سازد؟ خودخواهى، مال پرستى، حبّ دنیا و جاه آشنا مى

در فقیه باشد، خودش را از حجّت خدا بريده است و فاصله دارد، 

نزديك   حجّة بن الحسن علیه السالم  تواند مردم را به چگونه مى

 ند.گردا

کسى بايد باشد که خلق را رو به خدا و آخرت و حقیقت   نايب امام

 «.مخالفاً لهوا» بكشاند، لذا فرمود:

فقیهى که هواى نفس نداشته باشد و گرنه اگر مردم از هوا پرست 

دانند  کنند؟ با اين که مى پیروى کنند، با افراد منحرف، چه فرقى مى

 کنند. او تبعیّت مىالوصف از  رهبرشان هواپرست است، مع
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حجّة بن  شناس کند. خداوندا!  امام از خدا بايد خواست ما را

فانّك ان لم »  ، امام باشد، من مأموم. او جلو و من پشت سرش الحسن

 «.تعرّفنى حجّتك، ضللت عن دينى

  واسطه بین خدا و خلق، امام است

  واسطه بین خدا و خلق، امام است

اند، به خاطر  هايى که از مذاهب مختلف منحرف شده تمام فرقه

 اند. انحراف از حجّت است. از واسطه بین خلق و خالق فاصله گرفته

فرداى قیامت از ما اگر بپرسند: از کى تبعیّت کردى؟ يعنى چه کسى 

 على و آل او. گويیم: را بین خود و خدا واسطه قرار دادى، ما مى

شان خوانده   امام  است که هر گروهى بهروز قیامت روزى »

اى امامى که داشتند، با او هستند. واى به  هر فرقه 333«.شوند مى

شان را به آتش  آن گروهى که با امامانى هستند که مأموم

 [ محشور فرما. معصوم]  امامان خداوندا! ما را با 334کشانند! مى

______________________________ 
 .. 71اسراء:  يَوْمَ نَدْعُواْ کُلَّ أُنَاسٍ بِإِممِهِمْ ... -(1)

                                                 
333  (1)-\i ... يَ ْوَم نَْدُعواْ ُكلَّ أُنَاٍس بِِإمِمِهْم\E  :71اسراء .. 
334  (2)-\i ًة َيْدُعوَن ِإىَل ال  .. 41قصص:  E\نَّاِر ...َوَجَعْلنُهْم أَِئمَّ
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 .. 41قصص:  وَجَعَلْنهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ... -(2)

 248واليت، ص: 

  دانیم قبر امام را قبله نمى

شان  چون دور قبر امام»گويند:  پندارند! مى زيارت قبور را شرك مى

 «.گردند! مى

دانند! آخر کجايش شرك است؟! آيا ما  رت را شرك مىصرف زيا

را قبله قرار   امام ايم؟! ما که قبر صاحب قبر را شريك خدا قرار داده

کنیم. قبله ما کعبه شريف است  سجده نمى  امام دهیم و براى قبر نمى

داريم؛ چون بدن مبارك حجّت خدا در  را که محترم مى  امام و قبر

 جاست. اين

افتش به خاطر اين است که به دست حجّت خدا درست شر« کعبه»

 شده است.

شرافتش به اين است که بدن حجّت خدا در آن جاى دارد، « کربال»

 دهیم. در عین حال ما کربال را قبله خود قرار نمى

شان جهاد با  سال قبل، طبق فتواى علماى 150ها در حدود  وهّابى

اوّل بايد شیعه را »گفتند:  ند و مىشیعه را مقدّم بر جهاد با کفّار دانست
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لذا مكرّر به نجف و کربال حمله کردند. در کربال « قلع و قمع کرد!!

 چقدر کشتارها و غارتها کردند به خاطر اين که شیعیان مشرکند! قبر

 آمدند! شان در صحن مى را خراب کردند! با اسب  حسین علیه السالم

  ه امّ سلمهرسول خدا صلى اهلل علیه و آله در خان

اند و  در حالى که عامّه نسبت به خاك کربال روايت را نقل کرده

مرحوم امینى نیز در کتاب سیرتنا و سنّتنا ذکر فرموده است از چند 

 کتاب معتبر عامّه، گويد:

بود و به او   امّ سلمه  در خانه  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  روزى»

 «.حت کنم، کسى وارد نشودخواهم قدرى استرا فرمود: من مى

درب   امّ سلمه استراحت فرمود و  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

  حجره نشسته بود که اگر کسى بخواهد وارد شود، مانع شود. ناگهان

 آمد.  حسین علیه السالم

  امّ سلمه وارد شد. رسول خدا نتوانست جلويش را بگیرد و بر  امّ سلمه

 خواست عذر

 249واليت، ص: 
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  حسین من نتوانستم از  اللَّه! صلى اهلل علیه و آله رسول بیاورد که يا

  حسین فرمود:  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  جلوگیرى نمايم که

استثناست، آمدنش مانعى نداشت.   حسین  نور چشم من است؛ يعنى

 را در دامنش نشانید و گريه کرد.  حسین علیه السالم  آن وقت

جريان  پیغمبر «.کنید؟ چرا گريه مى اللَّه! رسول يا»پرسید:   امّ سلمه

پیغمبر صلى اهلل   را بیان فرمود. يكى از مجالس عزادارى  حسین  آتیه

براى حسین همین مجلس است. چند مرتبه در خانه عايشه   علیه و آله

 اند. هبود که در کتب عامّه نقل کرد  امّ سلمه  و چند مرتبه هم در خانه

 سپارد خاکى که به امّ سلمه مى

 سپارد خاکى که به امّ سلمه مى

دارد، چرا  را بر پا مى  حسین  پیش از واقع شدنش، عزاى رسول خدا

 ما بعد از وقوعش بر پا نكنیم.

را نشانم داد آن   حسین  ! جبرئیل محلّ قتل امّ سلمه آن وقت فرموده:

رى از خاك آن جا را به من داده نامیده شده و مقدا کربال  جايى که

سپارم، اين خاك را نگهدار، وقتى  است و من آن خاك را به تو مى

 اند. را شهید کرده  حسینم  که خون شد، بدان
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حسین   اى ضبط کرد. مدّتها گذشت، وقتى خاك را در شیشه  امّ سلمه

گفت: فرزندم! به عراق   امّ سلمه خواست به کربال برود،  علیه السالم

 ام. چیزها شنیده پیغمبر نرو، من از

 خاك خون شده در عصر عاشورا

دانم. دست دراز کرد و  کنى من نمى فرمود: مادر! خیال مى  حسین

را نزد  داد وفرمود: اين  سلمه امّ  مقدارى از خاك مقتلش راگرفت وبه

 همان خاکى که جدّم به تو داده بگذار.

با سر و  رسول خدا در خواب ديد  امّ سلمه  بعدازظهر عاشورا وقتى

پاى برهنه گردآلود و ناراحت آمده پرسید: اين چه وضعى است که 

آيم، وحشتناك از خواب جهید، به سراغ  داريد؟ فرمود: از کربال مى

 شیشه خاك رفت و ديد خون شده است.

 250واليت، ص: 

 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم
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 اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.»

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 «.حجّتك

  در عقايد، ايمان الزم است

؛ چیزهايى که بايد قلباً به آن معتقد بود «اصول دين»؛ يعنى «عقايد»

، آنچه دل اطرافش «رَوش دلگِ»؛ يعنى «ايمان»و ايمان داشت و 

و   امام و پیغمبر گردد بايد در مقام خواست، دور وبر خدا و مى

يعنى به هر  -که ايمان به آن الزم است -آخرت بود. اصول دين

هم برگشتش به صفات الهى است. به « عدل»يك گِرَوش داشته باشیم. 

 خدا را مؤمن باشد. توحید عدل خدا مطمئن و مؤمن باشد.

  معرفت در زمان غیبت دعاى

تا آخر، اين طور رسیده که در  ...«اللّهمّ! عرّفنى نفسك »  دعاى

شیعیان بخوانند، شايد براى   حضرت مهدى علیه السالم  زمان غیبت

اين باشد که از خداوند، نور معرفت بخواهند و گرنه استدالل و 

 درس، چندان نورآور نیست.

 251واليت، ص: 
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 تقوا نور علم به دنبال

 نور علم به دنبال تقوا

دهد؛ کسى که زير بار تكلیف  پذيرد، مى خدا هم به هر که مى

 رود، نه کسى که نفس و هوا پرستى دارد. مى

دهند. تا شخص راه  جبر در کار نیست. تا کسى نخواهد، به او نمى

مُ اللَّهُ ... وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلّمُكُ شود: تقوا را طى نكند، نور نصیبش نمى

شما راه تقوا را پیش بگیريد، تا خدا هم نور علم افاضه » 335....

 «.فرمايد

مؤمن بايد راه تقوا را پیش بگیرد، آن وقت از خدا بخواهد که نورش 

 را زياد کند.

 معرفتش بدهد. شرح صدر به او عنايت کند.

  ضیق دل به واسطه بى تقوايى

چه بسیار از مسلمانها هستند که به واسطه بى بند و بارى، دلش 

شده، ديگرجاى ايمان برايش نمانده « ضیق»سخت و به اصطالح 

ترين چیزها برايش اعتقادات  که مشكل دلش تنگ شده قدرى است؛ به

                                                 
 .. 282بقره:  -(1)  335
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است. به واسطه هواپرستى وقلدرى، اين طور بر سرش آمده  حق

 است.

  رينشمورچه و آگاهى از اسرار آف

خدا چرا شیطان را آفريد تا ما »پرسید:  چندروزقبل، يك نفر مى

 «.فريبش را بخوريم؟

کنى؟ به خداى عالم که آفريدگار  گفتم: اين اعتراض را به کى مى

تر  جهان است؟ در اين عالم وجود، چه نسبتى دارى؟ از مورى ضعیف

 خواهى سر در اسرار اين خلقت هستى نسبت به عالم هستى، مى

اى  هاى گنديده عظیم درآورى. اوّل خودت را به ياد آور، نطفه

 بودى که تو را به اين جا رسانید، پا از گلیم خودت دراز نكن.

______________________________ 
 .. 282بقره:  -(1)

 252واليت، ص: 

اگر سؤال استفهامى باشد، خوب است؛ بخواهى بعضى از اسرار را 

بفهمى لكن سؤال از روى اعتراض، خیلى بى باکى است. حدّ خودت 

 را بشناس.
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  سر تا پا نیاز، آن وقت قلدرى

اگر آدمى راستى در مقام تسلیم باشد، قلدرى نداشته باشد، بنده 

رت هست؟ بى ضعیفى که از خودش هیچ ندارد، خوابت در اختیا

گردى. نفس  برد، از دست مگسى عاجز مى اختیار خوابت مى

کشیدنت، پیرى، جوانى، کدامش در اختیارت هست؟ اگر کارى از تو 

 آيد، نگذار حوادث روزگار رو به تو آورد. نگذار مريض شوى. مى

 از جزئیّت بايد بیرون بیايد

به قدرى  اش کسى که حدّ ايمانش جزئیّات است، بايد قلبش، سینه

الَّذِينَ  ها را رها کند و ايمانش به غیب بیفتد بزرگ شود که همه عالقه

تاکنون زندگى مادّى، موردنظرش بود،  336.يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ...

شود. خدايا! قبر و  زندگى خراب مى بزرگ شود، بفهمدآخرش اين

خواهد. کسى که به خانه فانى ايمان  شود؟ رشد مى برزخ من چه مى

داشت؛ يعنى گرويده بود، همه حواسش در اين جهت بود، يك دفعه 

، برق قبرم چطور «أبكى لظلمة قبرى» ايمان از اين جا ببرد و بگويد:

 شود؟ چراغ اين جا مهم نیست. مى

 خواهد عالقه به آخرت شرح صدر نسبى مى

                                                 
 .3بقره:  -(1)  336
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تاکنون فكر فرش دنیا بود،  337«لرقدتى لم أفرشه بالعمل الصالح»

 افتد. ر فرش قبرش مىحاال به فك

______________________________ 
 .3بقره:  -(1)

 .. 89/ 98بحاراألنوار:  -(2)

 253واليت، ص: 

 ايمان از لباس مادّى کنده شود. نكند عريان وارد محشر شوم.

فكرش به لباس تقوا بیفتد. خدايا! ندانم لباس من از قطران 

 ؟339 يا ازحريربهشتى 338است،

خالصه تعلّق گرفتن ايمان به امور معنوى و آخرتى و غیب اين عالم، 

شرح صدر الزم دارد و احتیاج به کمك خداوند دارد و گرنه تنها 

 شود؟ چطور مى

 جاسوسهاى الهى را مواظب باشید

 جاسوسهاى الهى را مواظب باشید

                                                 
 .. 89/ 98حباراألنوار:  -(2)  337
338  (1)-\i ُوُجوَهُهُم النَّارُ   َسرَابِيُلُهم ّمن َقِطرَاٍن َوتَ ْغَشى\E  :50ابراهيم .. 
339  (2)-\i  ٌَولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِير\E  :23حّج .. 
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کاسبها! اگر خبر شويد مفتّش در بازار آمده ببینید چه کسى 

کند، وقتى خبر شديد، چطور هول و  فروشى مى ى، يا گرانفروش کم

هراس داريد؟ مواظبید کم ندهید، گران ندهید، مال اين که 

گويید مفتّش خدا  تان به اين جاست، امّا اگر ايمان آمد، مى ايمان

همراهم هست، مفتّش دنیا چیست؟ کرام الكاتبین، مأمورين الهى مهم 

 مايد:فر است. خدا در قرآن صريحاً مى

دارد،   على علیه السالم  اى جمله 340«.کنند هرچه بگويى، ثبت مى»

مطابق  341«.اعضاوجوارحت، همه جاسوسهاى خدايند»فرمايد:  مى

فردا همه اعضا و جوارح »فرمايش پروردگار در قرآن است که: 

 342«.دهند آدمى، به آنچه کرده است، گواهى مى

  از خدا شرح صدر و معرفتش را بخواهیم

 ه هر حال، رشد فكرى و شرح صدر بايد پیدا کرد. در دعا بايد گفت:ب

 اللّهمّ!»

______________________________ 
 .. 50ابراهیم:  وُجُوهَهُمُ النَّارُ  سَرَابِیلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى -(1)

                                                 
340  (3)-\i  ََوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلِفِظنَي* ِكرَاًما كِتِبني \E  :10 -11انفطار .. 
 .( .157وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق) هنج البالغه: خطبه  -(4)  341
 .. 65؛ يس: 24نور:  -(5)  342
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 .. 23حجّ:  وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِيرٌ -(2)

 .. 10 -11انفطار:   وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحفِظِینَ* کِرَامًا کتِبِینَ -(3)

( 157وعیونا من جوارحكم وحفاظ صدق )نهج البالغه: خطبه  -(4)

.. 

 .. 65؛ يس: 24نور:  -(5)

 254واليت، ص: 

خواهم تا  خواهم. شرح صدر مى . خدايا! من ايمان مى«عرّفنى نفسك

]از[ روى صدق، به تو گِرَوش پیدا کنم، البتّه اگر کسى از روى عجز 

حقیقى رو به درگاه خدا بیاورد و از او بخواهى، خداوند دريغ 

ندارد. جدّاً ايمان و معرفت از خدا بخواهد؛ خدايا! خودت را به من 

ا کنم، بدانم تو همه جا حاضر و ناظر بشناسان که من شرح صدر پید

هستى. همه چیز من دست تو است. باورم شود که حیات و مرگم به 

شناسم.  را نیز نمى  پیغمبرت دست تو است که اگر تو را نشناسم،

را به من بشناسان.   پیغمبرت درست شود، بعد  توحیدم  خدايا! نخست

 د. راستى دور قرآن وباش محمّد  پیدا کنم. دلم به محمّد  ايمان به

محمّد   دلم بچرخد. خشوع براى او داشته باشم که اگر من محمّد
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را  محمّد  شوم. خدايا! حاال که نیز نمى  امام شناس نشدم،  شناس

 شناساندى، حجّت خودت را نیز به من بشناسان.

 شناسى واجب است نه لفظ تنها امام

  امام باشد.  امام  من بهباشد. مؤ  امام شناس  واجب است بر هر مؤمنى

را چطور بشناسد؟ به اين که حجّت خدايند. به لفظ گفتن تنها کافى 

دانند، در  نیست. بعضى هستند که اسماى ائمّه را نیز درست نمى

 حالى که از سؤاالت شب اوّل قبر است.

؛ يعنى کسى که پیشواى تو بوده است. کسى را حجّت و واسطه  امام

که در بیان حكم خدا و حالل و  ر دادى. آنبین خود و خدا قرا

 حرام، به او تكیه داشتى، بايد بشناسى.

خدايا! حجّتت را به من بشناسان که به او ايمان داشته باشم. طورى 

 باشند و من مأموم.  امام  شود که راستى ايشان

  هر دنیاپرستى امامش معاويه است

[ امامش معاويه است. هر پول پرستى، امامش  شود ]که انسان گاه مى

 معاويه است.

 255واليت، ص: 
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  اهل بیت هر دنیا پرستى، امامش يزيد است. هر قلدرى، راهش از

 جداست.

 343«.من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیّة»

مردن  هباشد، ب امام زمانش را نشناخته که هرکس بمیرد درحالى»

 «.مرده است جاهلیّت

شان را بداند و يقین کند که حجّت  واجب است اسما و اوصاف

خدايند. امر آنها امر خداست. دوستى آنها دوستى خداست و بداند 

اند حق است و صدق، سعیش در اين باشد که به دنبال  آنچه فرموده

 اند، اطاعت کند، مخصوصاً ايشان باشد. ببیند آقايان چه فرموده

 را بشناسد.« مقام عصمت»

 344است که علم لدنّى است؛  محمّد صلى اهلل علیه و آله  علم آنها علم

اکتسابى بشرى نبوده بلكه افاضه الهى بوده است. با اتّصال به معدن 

 علم، به آنها موهبت شده است.

  امامت حضرت جواد علیه السالم در کودکى

                                                 
 .. 307/ 4مستدرك سفينة البحار:  -(1)  343
344  (2)-\i َوَعلَّْمنُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما ...\E   :65كهف .. 
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 محمّد  است. اسم مبارکش  محضرت جواد علیه السال  امشب متعلّق به

سال و  25سنّ مبارکش  جواد.  است و لقبش  ابوجعفر ثانى  اش و کنیه

 220و شهادتش سنه  195چند ماه بود. والدتش در ماه رمضان 

حضرت رضا علیه   هجرى بوده است. حضرت در موقع وفات پدرش

سنّ شريفش نُه سال بوده است. کوچك و بزرگ ندارد.   السالم

شود؟ جواب  پرسند با اين سن چگونه امامت مى مى که مىهنگا

با بنى اسرائیل  345بود. پیغمبر  در گهواره  عیسى بن مريم فرمايد: مى

منم بنده خدا، به من خداوند، کتاب عنايت »در گهواره سخن گفت: 

،  امام و پیغمبر 346«.ساخته است  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله کرده و

 کوچك و بزرگ ندارند.

______________________________ 
 .. 307/ 4مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 .. 65کهف:  ... وَعَلَّمْنهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا -(2)

 .. 30مريم:  قَالَ إِنّى عَبْدُ اللَّهِ ءَاتنِىَ ا لْكِتبَ وَجَعَلَنِى نَبِیًّا -(3)

 46آل عمران:   ويُكَلّمُ النَّاسَ فِى ا لْمَهْدِ وَکَهْلًا وَمِنَ الصلِحِینَ -(4)

.. 

                                                 
345  (3)-\i قَاَل ِإىّن َعْبُد اللَِّه َءاتِِنَ ا ْلِكتَب َوَجَعَلِِن نَِبيًّا\E  :30مرمي .. 
346  (4)-\i  َوُيَكّلُم النَّاَس ىِف ا ْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصِلِحني \E  :46آل عمران .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  425 

 256واليت، ص: 

  پاسخ سى هزار مسأله در کودکى

 روايات معتبره دارد که:

در آن سنّ  حضرت جواد  شان به جماعتى براى رفع مشكالت»

کوچكى مراجعه کردند. حدود سى هزار مسأله از آن حضرت 

عملش همان علم پدرش و آباى  347«.د و پاسخ شنیدندپرسیدن

که   محمّد صلى اهلل علیه و آله  گردد به علم عظامش هست که بر مى

حضرت جواد علیه   علم خداست. وقتى مأمون دخترش امّ الفضل را به

تزويج کرد، بنى عبّاس به او ايراد گرفتند که چرا دوباره   السالم

 بیاورى؟ ها را روى کار خواهى علوى مى

  مباحثه حضرت جواد علیه السالم با قاضى القضات

نگاه به سنّ او نكنید، علمش »[ گفت:  ضمن پاسخهايى که داد، ]مأمون

قاضى القضات را که بزرگترين «. است  رضا علیه السالم  علم پدرش

 علماست، با او به مباحثه واداشتند.

                                                 
 .. 78/ 50ر. ك: حباراألنوار:  -2. 91/ 50نوار: حباراأل -(1)  347
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( طورى از 2در آن مجلس که تفصیلش در محلّ خودش ذکر شده )

آن حضرت علم آشكار شد که بر همه واضح شد که علوم ايشان 

شناختند، امّا ايمان  اکتسابى نیست. با اين که بنى عبّاس خودشان مى

 «.الملك عقیم»نداشتند. ايمان آنها به کرسى رياست بود 

 کند حبّ رياست کور و کر مى

همان پاسخى که هارون به همین مأمون داد وقتى که احترام هارون 

ديد و از پدرش شنید آن   حضرت موسى بن جعفر علیه السالم را از

کنى؟  پس چرا با او چنین مى»به حق است، پرسید:   امام حضرت،

 گفت: تو هم که پسرم هستى، اگر در ملك من با من منازعه کنى،

______________________________ 
 .. 78/ 50ر. ك: بحاراألنوار:  -2. 91/ 50بحاراألنوار:  -(1)

 257واليت، ص: 

واى از رياست! جاه و مقام  348«.برم، الملك عقیم تو را نیز از بین مى

 رود. [ زير بار هر جنايتى مى که ]انسان

                                                 
 .. 91/ 1عيون اخبار الرضا عليه السالم:  -(1)  348
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 حسب ظاهر از ، مأمون به حضرت رضا علیه السالم  پس از شهادت

کند، پس از مدّتى  تكريم و احترام مى  السالمحضرت جواد علیه 

 شود که توجّه نفوس به سوى آن حضرت است. متوجّه مى

مدّتى سعى کرد آن حضرت را دربارى جلوه دهد، نتوانست تا به 

 سقر واصل شد.

  توجّه نفوس به حضرت جواد علیه السالم

ت بعد از مأمون، معتصم عبّاسى به خالفت رسید. چهار سال از مدّ

را شهید گردانید. در ظرف اين مدّت   امام  خالفتش گذشته بود که

شنید که از اطراف چگونه متوجّه آن حضرت و بزرگوارى او  مى

 هستند.

از اين گذشته کرامات و معجزات و خوارق عاداتى که از آن حضرت 

 شد که حسادتش بیشتر گردد. گرديد، موجب مى مشاهده مى

  يك شب زيارت مشاهد مشرّفه در

 از علىّ بن خالد نقل شده که گفت:

کرده   پیغمبرى  شنیدم يك نفر زندانى است به علّت اين که ادّعاى

است. علىّ بن خالد، زيدى مذهب بوده است. گفت: بروم ببینم چه 
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گويد. با زندانبانان آشنايى داشتم و به مالقات زندانى رفت.  مى

د چیزى نیست. مرد درستى وقتى نزد او نشست، با او سخن گفت. دي

 اى؟ کرده  پیغمبرى  است. پرسید: آيا ادّعاى

 گفت: نه به خدا سوگند!

______________________________ 
 .. 91/ 1عیون اخبار الرضا علیه السالم:  -(1)

 258واليت، ص: 

 اند؟ پرسید: پس براى چه تو را زندانى کرده

لسالم در جامع اموى شام گفت: من خادم مسجد رأس الحسین علیه ا

شود که از شیعیان و اهل تقوا بوده است. شبى  بودم. معلوم مى

جا آمد فرمود: میل دارى برويم مسجد کوفه؟ گفتم: آرى.  آقايى آن

با هم راه افتاديم. به يك چشم بهم زدن به مسجد کوفه رسیديم. آن 

 جا نماز خوانديم.

سپس فرمود: به مدينه برويم. زيارت قبور مبارك را کرديم. و سپس 

فرمود: به مكّه برويم. طواف خانه خدا را کرديم. و سپس به شام 
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برگشتیم. در همان شب، اين مكانهاى مقدّس را زيارت کردم. از 

 نظرم غايب شد.

يك سال گذشت. پس از يك سال، همان آقا را ديدم و همان جريان 

 ديد.تكرار گر

اين مرتبه دامنش را گرفتم و سوگندش دادم: آقا! تو را به آن 

خدايى که اين مقام را به تو عنايت فرموده است! خودت را به من 

هستم. از  محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر  بشناسان. فرمود: من

 نظر غايب گرديد.

  زندانى شدن به اتّهام ادّعاى پیغمبرى

اين جريان را به بعضى از افراد نقل کردم.  اشتباه من اين بود که

منشتر شد. حاکم هم مرا گرفت. به بغداد خبر دادند. از طرف خلیفه 

امر شد مرا بیاورند در زندان انداختند و تهمت زدند که ادّعاى 

 پیغمبرى کرده است.

علىّ بن خالد گويد: من ديدم مظلوم است. بیچاره ادّعايى ندارد. 

ريان حالت را بنويسم براى محمّد بن عبدالملك خواهى ج گفتم: مى

 ات شده؟ شايد خالصت کند. زيات که سبب زندانى
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 259واليت، ص: 

  آمیز به نامه استغاثه پاسخى توهین

  آمیز به نامه استغاثه پاسخى توهین

آمیز براى اين مردك نوشتم که اين زندانى بى گناه  اى رقّت نامه

 است. ادّعايى ندارد.

اى مشاهده کرده و نقل کرده است. سزاوار است او را آزاد  معجزه

 کنى.

آن بدبخت زيرنامه نوشت: به آن شخص بگويید: همان کس که در 

يك شب تو را از شام به کوفه و از کوفه به مدينه و از مدينه به مكّه و 

 از مكّه به شام آورده است، بیايد تو را از زندان خالص نمايد.

ست علىّ بن خالد رسید. گويد: جواب نامه خیلى مرا متأثّر نامه به د

کرد. به اين بیچاره چه بگويم؟ چگونه پاسخى که نوشته به او بگويم؟ 

امّا چون آن بیچاره منتظر پاسخ نامه بود، باألخره تصمیم گرفتم بروم 

 و او را از انتظار بیرون بیاورم.

  نجات ناگهانى زندانى
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زندانبانان متوحّش هستند. در حال  درب زندان آمدم ديدم

جستجو، اين طرف و آن طرف هستند. پرسیدم: چه شده؟ گفتند: 

زندانى گم شده است؛ کند و زنجیر هست، امّا خودش نیست. تا 

 ديشب بوده ندانیم به کجا رفته است؟!

رسید، آتش حسدش  گوش معتصم مى به اين قسم امورکه

 گفت: شد، مى ورترمى شعله

است. از   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  ام؛ يعنى نايب همن خلیف

 است که نزد  محمّد صلى اهلل علیه و آله  بیند اگر علم طرفى مى

 است، اگر قدرت اعجاز است که به دست اوست.  جواداالئمّه

  توطئه براى قتل حضرت جواد علیه السالم

ريف بیاوريد. باألخره دنبال آن حضرت فرستاد که بايد به بغداد تش

[ وارد بغداد گرديد. در ابتدا از  در ماه محرّم ]حضرت 1220در سال 

  آن حضرت به ظاهر احترام

 260واليت، ص: 

کرد، امّا در مقام بهانه جويى بود که آن حضرت را شهید کند. تا  مى

اى از وزرا را طلبید و دستور داد کاغذهاى جعلى تهیّه  اين که عدّه
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توطئه کرده و به خراسان و ساير نقاط نامه   ئمّهجواداال  کنید که

نوشته تا بر علیه من بشورند! در مجلس گواهى دهید تا من همین 

 مطلب را بهانه کنم و او را بكشم!

باألخره مجلس را فراهم کرد و توطئه را شروع کرد؛ حضرت را 

 احضار کرد وگفت:

 خیال خروج دارى؟ فرمود: نه.

 ارك توطئه تو است!گفت: اين کاغذها مد

 فرمود: مال من نیست.

 گفت: هستند کسانى که گواهى دهند اين کاغذها مال تو است.

کسانى که جعل کاغذ کردند، در مجلس گفتند: آرى، اين کاغذها 

 ايم!! مال خودت هست که ما از دست غالمت گرفته

 شوند تهمت زنندگان رسوا مى

گويند،  خدايا! اگر دروغ مى حضرت دست به دعا بلند کرد و فرمود:

 تو حق را آشكار فرما.
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سكّويى بود که اين عدّه روى آن نشسته بودند که متصّل به جايى بود 

که  قسمى لرزيدن کرد به بود، همین قطعه شروع به که معتصم نشسته

 افتادند. خواستند برخیزند، مى تامى

کنید  وحشتى عجیب عارض معتصم شد که حضرت را سوگند داد دعا

باتواست، لذاحضرت دعافرمود  بال برطرف گردد، حق

کرد وحضرت مراجعت فرمود، امّا در  برگشت. عذرخواهى وجريان

آخر، حاال يا توسّط امّ الفضل همسر آن حضرت که دختر مأمون بود، 

يا به کمك جعفر بن مأموم، يا توسّط يكى از وزرايش آن حضرت را 

 مسموم کرد.

 261واليت، ص: 

  اللَّه الرحمن الرحیمبسم 

 اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.»

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 حجّتك.

اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن 

 «.دينى
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 «.يا اللَّه! يا رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى على دينك»

 شناسايى امام نیز مراتب دارد

ايد که مكرّر  ممكن است کسى بگويد: مگر شما حجّت خدا را نشناخته

 خوانید: اين دعا را مى

 «.اللّهمّ! عرّفنى حجّتك»

 «.خدايا! حجّت خودت را به من بشناسان»

 349 اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ  پاسخى است که در ايراد به پاسخش نظیر

داده شده است. شناسايى اجمالى داريم و تفصیل علم نیز مراتب 

 حقّ الیقین. و  عین الیقین و  علم الیقین دارد؛

______________________________ 
 .. 6حمد:  -(1)

 262واليت، ص: 

 نیز مراتب دارد همان طور که خداشناسى مراتب دارد.  امام شناسى

شناسند. آن معرفتى  نام مى را به  امامان چه بسیار اشخاصى که تنها

ايشان را حجّت خدا و واسطه بین خلق و خالق بداند، رهبر  که
                                                 

 .. 6محد:  -(1)  349
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بشناسد؛ يعنى کسى که راه راست را بنماياند که هر کس پیرو ايشان 

اين قسم شناسايى نیز مراتب دارد تا  شد، به راه راست هدايت يابد،

بابى انت من » برسد به جايى که امام خود را همه جا حاضر بداند

 350«.مغیب لم يخل منّا

 امام، واسطه فیوضات خدا

خود را   امام خود را محلّ ظهور و علم و قدرت خدا بداند.  امام

لم وسیله فیوضات خدا بشناسد چه در دنیا و چه درآخرت حتّى در عا

  اى ومقامى که به هر کسى برسد، به وساطت آخرت نیز هردرجه

 351«.واياب الخلق الیكم وحسابهم علیكم» است و  امامان

کند،  کند؟ درست است که خداوند مى به حساب خلق کى بررسى مى

امّا مأمورين الهى که به امر و اذن خداى تعالى اين کار را 

اند. حتّى در بهشت نیز هرکس   ائمّه هدى علیهم السالم نمايند، مى

مقام و حدّى دارد. اين مقامات را کى بايد تعیین کند؟ حتّى تزويج 

طالب علیه  على ابن ابى حور براى اهل ايمان مروى است که توسّط

 پذيرد. انجام مى  السالم

                                                 
 .بنفسى أنت من مغيب َل خيل مّنا) مفاتيح اجلنان/ دعاى ندبه( . -(1)  350
 .مفاتيح اجلنان/ زيارت جامعه كبريه . -(2)  351
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  معرفت بیشترى از خدا بخواه

شده است.   امام شناس [ جهل مرکّب پیدا کند. خیال کند نبايد ]انسان

 در هر حدّى است، بازگويد:

 «.اللّهمّ! عرّفنى حجّتك»

______________________________ 
بنفسى أنت من مغیب لم يخل منّا )مفاتیح الجنان/ دعاى ندبه(  -(1)

.. 

 مفاتیح الجنان/ زيارت جامعه کبیره .. -(2)

 263واليت، ص: 

 «.سم، بیشتر و بهتررا بشنا  امامم  خدايا! مرا راهنمايى کن که»

افتم. از حقیقت  اگر حجّت را نشناختم، در وادى ضاللت از دينم مى

 خوانید: شوم؛ همان که مرتّباً در سوره حمد مى گم مى

خدايا! در راه گمشدگان نیفتم؛ گمشدگانى که هر کدام امامانى »

براى خود برگزيدند که آنان را در راههاى کج و منحرف، 

  پراکندگى اجتماع نتیجه انحراف از امام 352«.کشاندند

                                                 
352  (1)-\i  َآّلنيَ َغرْيِ اْلَمْغُضوِب ع  .. 3/ 28حباراألنوار:  -2. 7توحيد:  E\ َلْيِهْم َواَل الضَّ
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  پراکندگى اجتماع نتیجه انحراف از امام

 نقل شد که فرمود:  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

شوند؛ يك فرقه رستگار است و  فرقه پراکنده مى 73امّت من بر »

 (2«. )رسند بقیّه هالك و به مقصد نمى

اند؛ کسى که از او تبعیّت  اى، امامى براى خود گرفته چون هر فرقه

 کنند، بدون اين که بر اين کار خودشان حجّتى داشته باشند. مى

رئوف و مهربان، دلسوز براى مسلمین، فرقه ناجیه را معیّن  پیغمبر

 شود ايد، آيا مى کرده يا نه؟ اگر بگويید: نكرده است که تهمت زده

فرقه يكى رستگار است، آن وقت  73يد: از میان اين بفرما پیغمبر

 آن فرقه را معیّن نفرمايد.

 پیغمبر رسالتش را رسانید

حاجیان  کعبه را گرفت وروبه که ]پیامبر[ درحجّةالوداع پرده درحالى

 نمود و فرمود:

خدا و بهشت نزديك کند و از آتش دوزخ  نبود چیزى که شما را به»

فروگذار نكرد.  -شما را به آن دستور دادم دور سازد، مگر اين که

 و نبود -مسامحه نكرد و بیان فرمود
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______________________________ 
بحاراألنوار:  -2. 7توحید:   غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلّینَ -(1)

28 /3 .. 

 264واليت، ص: 

زد، مگرشما را سا جهنّم نزديك مى که شما را از خدادور وبه چیزى

شودبیان نكند،  چنین موضوع مهمّى رانمى 353«.ازآنان نهى کردم

 هم با چه بیانهاى روشن. معیّن فرموده آن

  کشتى نجات اهل بیت علیهم السالم

مثل » که فريقین قبول دارند، روايت مشهور پیغمبر  يكى از بیانات

 است که فرمود: ...«اهلبیتى 

مثل اهل بیت من مانند کشتى نوح است؛ هر کس بر کشتى نوح »

درآمد، از توفان نجات يافت و هرکس از آن کنار گرفت، هالك 

هرچند پسر خود نوح باشد، وقتى در کشتى در نیايد،  354«.گرديد

کند؛ هر کس  وضع فرقه ناجیه را معیّن مى پیغمبر شود. هالك مى

                                                 
 .. 171/ 2حباراألنوار:  -(1)  353
 .( .40/ 30مثل اهل بيىت كمثل سفينة نوح من ركبها َنى ومن َّتّلف عنها هلك) حباراألنوار:  -(2)  354
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امان باشد، بايد در کشتى خواهد از خطرات دنیا و آخرت در  مى

 در آيد و هر کس کناره گرفت، هالك گرديد.  اهل بیت  نجات

[ مطلبى است که هر عاقلى توجّه کند، شكّى برايش باقى  ]اين

بیان فرمود. آيا از اين   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله [ ماند ]که نمى

 شود معرّفى کرد؟: آشكارتر گروه رستگاران را مى

هستند و ديگران مانند  اهل بیت پیغمبر ستگاران آنانند که باگروه ر»

 «.اند کسانى هستند که از کشتى نوح فاصله گرفته

 دوستى با تمسّك فرق دارد

را دوست   اهل بیت  است و ما هم  دوستى اهل بیت مراد،»گويند:  مى

 گیرند. را دوستى مى« بودن  اهل بیت با»برند و  تأويل مى« داريم مى

______________________________ 
 .. 171/ 2بحاراألنوار:  -(1)

مثل اهل بیتى کمثل سفینة نوح من رکبها نجى ومن تخلّف عنها  -(2)

 ( ..40/ 30هلك )بحاراألنوار: 

 265واليت، ص: 
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فرق «. واليت»و « محبّت»فرق است بین  اوّلًا:  بايد در پاسخ گفت که

ممكن است کسى را دوست «. بعیّتتمسّك و ت»و « محبّت»است بین 

بدارند و کارى هم به او نداشته باشند. دوستى بدون واليت و تبعیّت 

واجب جداگانه است که صريح آيه  اهل بیت،  چه فايده؟ دوستى

  میزان نجات، در کشتى در آمدن است 355قرآن مجید است.

  میزان نجات، در کشتى در آمدن است

فرمود. « من رکبها»بلكه « من احبّها»د: میزان در نجات را که نفرمو

مالحظه وجه تشبیه را بكنید؛ کشتى نوح، راجع به دوستى نیست بلكه 

  نوح با نوح بودن است. اگر صرف دوست داشتن باشد، مگر پسر

داشت؟  فرزندش را دوست نمى  نوح داشت؟ يا پدرش را دوست نمى

خدايا! فرزندم از اهل من است و »پس چرا او را شفاعت کرد و گفت: 

که نداى قهر الهى  356«دهى وعده تو حق است که اهل مرا نجات مى

اگر اهل تو بود،  357؛«اى نوح! اين فرزند از اهل تو نیست»رسید که: 

که با تو  تبعیّت میزان است، پسرت هست، امّا اهلیّت ندارد، اهلى

ورزد و  باشد، راه نجات را بپیمايد. پسرى که بر پدر تكبّر مى

                                                 
355  (1)-\i  ََّأَسُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ ا ْلَمَود  .. 23شورى:  E\...  َة ىِف ا ْلُقْرىَب ... ُقل الَّ
356  (2)-\i ... ِإنَّ اْبِِن ِمْن أَْهِلى ...\E  :45هود .. 
357  (3)-\i ... ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ...\E  :46هود .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  441 

اهل  358،«من احتیاجى به آمدن در کشتى تو ندارم»گويد:  مى

 نیست.

 رود از همان راهى که على علیه السالم مى

 میزان است. آل محمّد  میزان اين است که بیايد در کشتى. تمسّك به

رود،  مى  على  . از همان راهى که مأموم و او بشود  امام بشود  على

  يعنى از همان  على  برود. تمسّك به

______________________________ 
شورى:  ...  ... قُل لَّاأَسَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى -(1)

23 .. 

 .. 45هود:  ... إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى ... -(2)

 .. 46هود:  ... إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ ... -(3)

 .. 43هود:  جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ الْمَآءِ ...  قَالَ سَاوِى إِلَى -(4)

 266واليت، ص: 

« شیعه»رود، برود. شیعه را به همین مناسبت  راهى که آقا مى

 را.  اهل بیت  کند راه نامند که دنبال مى مى

                                                 
358  (4)-\i  َجَبٍل يَ ْعِصُمِِن ِمَن اْلَمآِء ...  قَاَل َساِوى ِإىَل\E  :43هود .. 
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هاى مسلمین  ضرورى اسالم است و تمام فرقه  محبّت اهل بیت  وجوب

هاى هالك شونده  اين مطلب را )جز خوارج( قبول دارند، پس فرقه

 کیست؟

 همه مسلمین دوستى اهل بیت را قبول دارند

اگر بنابر اين باشد که صرف اظهار دوستى باشد که همه قايل هستند. 

ها متّفق  ن کند، ما بقى فرقهخوارج هم که بسیار کمند و خدا کمترشا

 محبّت اهل بیت علیهم السالم. اند در الكلمه

ايد که بر روى ديوارهاى  ديده  مسجد النبى صلى اهلل علیه و آله در

  دوستى اهل بیت  اند. مسأله را نوشته  نام دوازده امام صحن مسجد،

ه قابل انكار نیست، پس چگونه تنها يك فرقه ناجى است و ما بقى هم

 گردد. بر مى« تبعیّت»شود که به موضوع  گم هستند، پس معلوم مى

  تمسّك به قرآن و عترت هر دو الزم است

مسجد  و در  غدير خم مخصوصاً با مالحظه حديث مسلّم ديگر که در

 و بر روى منبر، در آخر عمر فرمود:  خیف

 روم و دو ثقل عظیم و گرانبها در میان شما من از میان شما مى»

، تا وقتى به اين دو متمسّك هستید، هرگز  قرآن و عترت گذارم؛ مى
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تمسّك به قرآن و عترت الزم است، نه صرف  359«.شويد گمراه نمى

دوستى و احترام. در اصول دين و فروع بايد از روش آنان پیروى 

کرد، نه بنى امیّه و بنى عبّاس. غرض، فرقه ناجیه که اهل نجات 

 .اند هستند، معرّفى شده

______________________________ 
 .. 105/ 23بحاراألنوار:  -(1)

 267واليت، ص: 

على علیه   اند، خطاب به در روايت ديگرى که باز نوعاً نقل کرده

 فرمايد: مى  السالم

[ ا  إِنَّ ]کِتب فرمايد: )درقرآن مى 360تو وشیعیانت ازنیكان هستید»

 «.361لْأَبْرَارَ ...

 362363«.تو و شیعیانت رستگارانید»

  دوستى با دشمن، دشمنى است

  دوستى با دشمن، دشمنى است
                                                 

 .. 105/ 23 حباراألنوار: -(1)  359
 .انت وشيعتك ابرار . -(1)  360
361  (2)-\i  َِإنَّ ِكتَب ا أْلَبْ رَاِر َلِفى ِعّلّيني \E  :18مطّففني .. 
 .انت وشيعتك هم الفائزون -(3)  362
 .( .66يا على! شيعتك هم الفائزون) اماىل صدوق:  -(4)  363
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برگرديم؛ اگر کسى از بیرون، مدح « حديث سفینه»خالصه به شرح 

کشتى کند و تنها به اين که به به! چه کشتى خوبى است! من به آن 

تبعیّت چرخى؟ و از کى  مندم، آيا تمسّك شد؟ ببین دور کى مى عالقه

 کنى؟ مى

اظهار محبّت هم معلوم نیست حقیقتى داشته باشد؛ زيرا به حكم  ثانیاً:

است؛ اگر خداى « دوستى با دشمن»عقل، يكى از اقسام دشمنى، 

وقت  نكرده دشمن داشته باشید که تشنه خون شماست، آن

 گذرد؟ شماسخت مى بورزد، چقدربه دشمن، دوستى پسرشماباآن

سان دوستى کند، هر چند نزديكترين افراد کسى که به دشمن ان

 شخص باشد، دشمن است.

  دوستى على علیه السالم دشمن معاويه است

خال »هستید، پس با معاويه چكار داريد که او را   على  شما دوست

را   حسین گويند! اگر مى« رضى اللَّه عنه»نامید؟! و  مى« المؤمنین

 ست هستید؟داريد، پس با يزيد چگونه دو دوست مى

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله حسن مجتبى   معاويه، جگر گوشه

  کند، سم را شهید مى  علیه السالم
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______________________________ 
 انت وشیعتك ابرار .. -(1)

 .. 18مطفّفین:   إِنَّ کِتبَ ا لْأَبْرَارِ لَفِى عِلّیّینَ -(2)

 انت وشیعتك هم الفائزون. -(3)

 ( ..66يا على! شیعتك هم الفائزون )امالى صدوق:  -(4)

 268واليت، ص: 

وصىّ پیغمبر صلى اهلل علیه  کشد، يا با فرستد و آن حضرت را مى مى

کند، براى اين که کارش را  جنگد و چه جنايتها که مى مى  و آله

 بوده است؟!« مجتهد»گويید  تصحیح کنید، مى

  شود؟ به چه جرأت ادّعاى و قاتلش چگونه مى  حسن  جمع بین دوستى

کنید و حال آن که با قاتلین ايشان دوستى  را مى  دوستى اهل بیت

 ورزيد؟! مى

  جنگ با على جنگ با پیغمبر است

  جنگ با على جنگ با پیغمبر است
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شديد؟  اگر شما در زمان جنگ صفّین بوديد، در کدام دسته وارد مى

  على علیه السالم  شود که بر کنار باشید، باألخره يا بايد در رکاب نمى

باشید که بخواهید معاويه و هوادارانش را از بین ببريد، يا در رکاب 

 و اصحابش چنین باشند.  على معاويه که با

کسى مسلمان باشد و در لشكر معاويه بر   سالمعلى علیه ال  آيا با بودن

پیغمبر صلى اهلل   شمشیر بكشد، در حالى که  على علیه السالم  روى

 فرمود:  علیه و آله

 364«.حربك حربى»

 «.جنگ با تو، جنگ با من است»

جلو چندين هزار جمعیّت   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  با اين که

اللّهمّ! وال من وااله » دشمنى بورزد:  على نفرين کرد به کسى که با

 ( فرمود.2) «وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

اين معاويه چه خونهاى پاك بى گناه را ريخته است، آن وقت امام 

ا و شان دنیا و هو شود! بسیارى هستند که امام بعضى از افراد مى

شان انوار طیّبه است.  اى مهم هستند که امام هوس است. فرقه

 نمايد. شان راه مستقیم را مى راهشان راه تقواست. اوامر و نواهى
                                                 

 .. 57اماىل مفيد:  -2. 156اماىل صدوق:  -(1)  364
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______________________________ 
 .. 57امالى مفید:  -2. 156امالى صدوق:  -(1)

 269واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 فسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.اللّهمّ! عرّفنى ن»

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 حجّتك.

اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن 

 «.دينى

 «.يا اللَّه! يا رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى على دينك»

  نشناختن حجّت از ناشناختى پیغمبر است

خالصه بحث اين شد که تمام ضاللتها و گمراهیهايى که از صدر اسالم 

است. مسلمانان حجّت   امام تاکنون واقع شده است، از ناحیه حجّت و

خدا را يا نشناختند، يا شناخته و ناشناخته قرار دادند و هر گروهى 

 را  امام که بايد ر داد، با اينکسى را براى خود امام و هادى قرا

 قرار دهند. پیغمبر
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شوند، اين دانسته  در اين دعاى شريف علّت اين که از دين گمراه مى

  است پیغمبر  اند و علّت نشناختن حجّت، نشناختن که حجّت را نشناخته

. پیغمبر را نیز که «فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف حجّتك»

 است که خدا را نشناخته است.نشناختند، مال اين 

شود. بیان اين مطلب  نیز مى  پیغمبر شناس و امام شناس خداشناس،

 را توجّه کنید.

 270واليت، ص: 

 برنامه امام دنباله برنامه پیغمبر

  ست. آنچه رسول خدا  ، حجّت و هادى کسى است که نايب امام

ايد و احكام به آن مبعوث شده بود که مردم را آدم کند، عق پیغمبر

نیز بايد  نايب پیغمبر حق را به ايشان برساند، آنان را بیدار سازد،

را انجام  پیغمبر کسى باشد که آنچه پیغمبر دانسته بداند و همان کار

است  پیغمبر  رسد و تشريع منحصر به ، وحى نمى امام دهد، البتّه بر

حقیقت وحى فرستاده از   پیغمبرش لكن دانا بودن به آنچه خدا بر

کسى است که   امام است. پیغمبر  قرآن و تفسیر و تأويل آن، همچون

بتواند خلق را راهنمايى کند، هم در اصول دين و  پیغمبر  همچون

 آنچه بايد معتقد باشند و هم در فروع احكام.
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 بايد نايب شبیه منوب عنه باشد

« همنوب عن»در حكم « نايب»گويند:  مثالى روشن برايتان بزنم، مى

است. اگر نانوا بخواهد مسافرت کند و دکّانش تعطیل نشود، نانوايى 

رود که بتواند تنور را بگرداند، نه دنبال  برقرار باشد، دنبال کسى مى

 عمله و بنّا.

آيد، از  خواهد نايب معیّن کند، بايد کارى که از او مى کسى که مى

از آن کار عهده آن شخص بیايد تا بتواند نايبش شود، نه اين که 

 اجنبى باشد.

  که من شهر علمم علیّم در است

از طرف خداست که بايد  پیغمبر گونه که مقام خود که همان ديگر آن

 پیغمبر  هم بايد منصوب خدا باشد. حاال که نايب پیغمبر معیّن بفرمايد،

رود، بايد کسى وصىّ او باشد که هر پرسشى از او  از دنیا مى

 بود. پیغمبر گونه که خود شود، بداند و بتواند بیان کند، همان مى

 271واليت، ص: 
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  على من شهر علم هستم و»است که:  پیغمبر  از روايات متواتر فرموده

در آن است؛ هر کس بخواهد وارد شهر شود، بايد از درب آن وارد 

  زهد نايب پیغمبر چون اوست 365«.رددگ

  زهد نايب پیغمبر چون اوست

فرقه ناجیه بايد اطراف علم بچرخد؛ از راه علم و از دَرِ علم وارد 

 است، تراوش کرده  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  گردد؛ علومى که

باشد. هرکس او را  پیغمبر  بايددراوصافش نیزنمونه نايب پیغمبر

باشد. زهدش  پیغمبر بیفتد. رفتارش يادآور رفتار پیغمبر بیند، ياد مى

 پیغمبر صلى اهلل علیه و آله. زهد

 فاطمه و گردنبند و تقاضاى کنیز

 روايت شريفى را به يادتان بیاورم:

  فاطمه علیها السالم  بر دخترش  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله»

چیز ديگر بود و وارد گرديد، مشاهده فرمود گردنبندى از عاج، يا 

فوراً متوجّه   فاطمه برگشت. رسول خدا باشد. دستبندى به دستش مى

داد و   حسن و حسین  شد و گردنبند و دستبند را باز کرد و به دست

فرمود: به مسجد ببريد و به جدّتان تقديم کنید ]و بگويید:[ در هر 
                                                 

 .( .79/ 6انا مدينة العلم وعلّى باّبا فمن اراد احلكمة فليدخل من باّبا) الغدير:  -(1)  365
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  فاطمه مورد ديگر، 366«.مصرف خیرى که صالح دانستید، صرف کنید

رسول خدا صلى اهلل  زهرا تقاضاى کنیزى براى کمك خانه داشت و

 367«خودت کار خانه را بكن، بهتراست»فرمود:  مى  علیه و آله

را يادش داد   زهرا علیها السالم  تسبیح  وباألخره تسبیحات مشهور به

 به جاى کنیز. دنیا ارزشى ندارد، به جايش ذکر خدا بهتر است.

______________________________ 
انا مدينة العلم وعلىّ بابها فمن اراد الحكمة فلیدخل من بابها  -(1)

 ( ..79/ 6)الغدير: 

 .. 81/ 43ر. ك: بحاراألنوار:  -(2)

 .. 320 -321/ 1من اليحضره الفقیه:  -(3)

 272واليت، ص: 

 شود نايب پیغمبر باشد آيا معاويه مى

اش بر  را و بى میلى پیغمبر د چنین کسى باشد که زهدباي پیغمبر  جاى

دنیا را به ياد آورد. سنگ وطال نزد او يكى باشد وبرايش ارزش 

 باشد. خوبیهاى دنیارا نخواهد. نداشته

                                                 
 .. 81/ 43ر. ك: حباراألنوار:  -(2)  366
 .. 320 -321/ 1من الَيضره الفقيه:  -(3)  367
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آمده که خلق را متوجّه آخرت سازد، نه اين که با عملش  پیغمبر

يه حريص به دنیا شوند تا آنها هم پول جمع کن شوند، آيا معاو

کسى بايد باشد که اتّصال به  پیغمبر  باشد؟ جاى نايب پیغمبر شود مى

عالم اعلى در آن باشد. بى رغبت به شهوات باشد. يك ذرّه حبّ دنیا 

 نداشته باشد. مردم را به آخرت مايل سازد.

  على علیه السالم ، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  راستى که نسخه ثانى

را   پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  بكنید. صفات است. رعايت مناسبت را

 بینید. مى  على علیه السالم در

 امام هم مثل پیغمبر بايد معصوم باشد

امر   عصمت  اش را مالحظه کنید. مقام از اين گذشته نص وارد درباره

 گونه که خدا پنهان است، جز خداوند کسى اطاّلع ندارد، همان

نايب  خبردارد، ى که به او عنايت کردهاست و از عصمت  پیغمبرشناس

 است.  معصوم  کندکه شناسدو او را بايدمعرّفى رانیزمى پیغمبر

او هم واجب است که اطاعتش   نايب شناختید،  عصمت  را به پیغمبر اگر

 را نمايند.
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و از طرف خدا باشد. کسى را که خدا معیّن کرده است.   معصوم بايد

را معرّفى   على علیه السالم  رسیده مبرپیغ روايات متعدّدى که از

 فرمايد. مى

 فرمود: غدير  نشان حاضران داد، در همان روايت  غدير خم در

ايّها الناس! هذا علىّ مع القرآن والقرآن مع على، ما ان تمسّكتم »

 368«.بهما لن تضلّوا ابدا

______________________________ 
روايت چنین است: ايّها  35، صفحه 38در بحاراألنوار، جلد  -(1)

ف القرآن والقرآن مع على ولن يفترقا حتّى  الناس! هذا علىّ مع

 يردا علىّ الحوض ..

 273واليت، ص: 

  تزکیه و تعلیم کار امامان هادى

  تزکیه و تعلیم کار امامان هادى

 روايت ديگرى فرمود:

                                                 
 .لقرآن مع على ولن يفَتقا حىّت يردا علّى احلوض .ف القرآن وا روايت چنني است: ايّها الناس! هذا علّى مع 35، صفحه 38در حباراألنوار، جلد  -(1)  368
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اش زندگى من و مردنش مردن من  هرکس دوست دارد که زندگى»

على   و پس از مرگ نیز در بهشت پروردگارم داخل شود، پس از من

از   امامان را ولىّ بر خودش قرار دهد و پس از او  علیه السالم

و در روايات متعدّد، اوصیايش را دوازده نفر معیّن  369«.فرزندان مرا

 شان. و خصوصیّاتفرمايد حتّى با اسم  مى

. مردم را  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  ايشان کسانى بودند که همچون

  کردند، همان روش کردند. از کثافات باطنى، پاك مى تزکیه مى

را، اسما و صفات  توحید آنچه دانستنى است به آنان بفهماند. پیغمبر

ه سفر و افعال خدا را به مردم بفهماند. احكام الهى و زاد و توش

 آخرت را به مردم برساند.

شود او را  اى که يك پارچه شهوت رياست دارد، چطور مى معاويه

 امام دانست؟!

  پیشواى پیشانى سپیدان

روزى خدمت رسول »در ينابیع المودّه از انس بن مالك نقل نموده: 

  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  خدا صلى اهلل علیه و آله بودم که

                                                 
 .وجود دارد( . 376/ 1و الغدير:  558من فرح أن َيىي حياتى وميوت مماتى ويدخل جّنة عدن رىّب فليوال علّياً من بعدى واألئّمة من ولدى) مشابه اين روايت در اخلصال:  -(1)  369

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  455 

امیرالمؤمنین و سیّدالوصیّین  شود فرمود: نخستین کسى که وارد مى

 است.  و قائد الغرّالمحجّلین

در  رسول خدا  است )لقبى است که  امیر مؤمنان سه منصب را دارد؛

  حیاتش  زمان

______________________________ 
من فرح أن يحیى حیاتى ويموت مماتى ويدخل جنّة عدن ربّى  -(1)

وال علیّاً من بعدى واألئمّة من ولدى )مشابه اين روايت در فلی

 وجود دارد( .. 376/ 1و الغدير:  558الخصال: 

 274واليت، ص: 

به على علیه السالم فرمود. و سیّد اوصیاى من است و پیشواى پیشانى 

  ؛ کسانى که رو سفید هستند. فرداى قیامت نشانه شیعیان سفیدهاست

 ور صورت آنهاست.ن  على علیه السالم

 پیغمبر  خواست يكى از بستگانم بیايند و آنچه انس گويد: من دلم مى

طالب علیه  على ابن ابى  اش باشد، طولى نكشید که فرموده درباره

 وارد شد.  السالم
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برخاست وعرق  پیغمبر واردشد،  على علیه السالم انس گويد: تا

ديد، به قدرى شادمان متّصل شد، خوشحال گر  على  به پیغمبر  صورت

 تر باشى. ! شادمان اللَّه رسول گفت: يا  على  بود که

امیر   فرمود: چگونه شاد نباشم که جبرئیل به من خبر داد: تويى

 370«.المؤمنین و سیّد الوصیّین و قائد الغرّالمحجّلین

 شود هرکس به امامش خوانده مى

را بايدخدا معیّن کند واين قسم روايات براى ما مشخّص   امام  خالصه

 فرموده است.

روز قیامت، روزى است که هر »فرمايى:  خداوندا! در قرآن مى

خدايا! طورى قرار بده که ما  371،«خوانیم شان مى گروهى را به امام

 بخوانى و با آنان محشور فرمايى. آل محمّد  را به

برادر! شايد اين جمعیّت تو »رض کرد: ع  زينب ايد ظهر عاشورا شنیده

 ، چه پاسخى داد؟«شناسند، خودت را معرّفى فرما را نمى

  شان پول و مقام است آنان که امام

                                                 
 .. 487/ 2ينابيع املوّده:  -(1)  370
371  (2)-\i ... يَ ْوَم نَْدُعواْ ُكلَّ أُنَاٍس بِِإمِمِهْم\E  :71اسراء .. 
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هاى آتشین کردند، ولى  ، بعضى از اصحابش موعظه حسین قبل از

  اى براى اين فايده

______________________________ 
 .. 487/ 2ينابیع المودّه:  -(1)

 .. 71اسراء:  يَوْمَ نَدْعُواْ کُلَّ أُنَاسٍ بِإِممِهِمْ ... -(2)

 275واليت، ص: 

را   حسین  بى خبران نداشت. راستى عجیب است کسانى باشند که

 بدانند و اين چنین کنند. پیغمبر  عترت

کسى که از خدا غافل  372«.اند ايشان از خدا غافل»فرمود:   حسین

خوانیم، همین  نیز غافل است. اين دعا را که مى  پیغمبر و امام شد، از

 رساند. مطلب را مى

شان  شان پول و رياست است. جايزه يزيد براى لشكريان يزيد، خداى

ارزش دارد، نه دين. از کسى که غیر از پول و رياست، معبودى 

 باشد؟!  امام شناس خواهید خواهید؛ آيا مى ندارد، چه مى

  شان پول و مقام است آنان که امام

                                                 
372  (1)-\i ... ْيطُن فَأَْنَسُهْم ِذْكَر اللَِّه  .. 19جمادله:  E\اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
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______________________________ 
 .. 19مجادله:  اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطنُ فَأَنْسَهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ ... -(1)

 

 276واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 .اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك»

اللّهمّ! عرّفنى رسولك، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف 

 حجّتك.

اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن 

 «.دينى

  ضاللتها نتیجه انحراف از رهبرى

ها و راههاى انحرافى که افراد طى  عرض شد تمام ضاللتها، تفرقه

ر کس براى خودش کسى را امام و واسطه اين است که ه کنند، به مى

به حق و حجّت خدا رانشناختند و علّت   امام هادى قرار داده است و

و خداست، لذا از همان اوّل از   رسول  نشناختن حجّت خدا، نشناختن
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خواهیم که خداشناس شويم؛ خدايا! خودت را به ما بشناسان  خدا مى

 اسیم.را بشناسیم و سپس حجّت تو را بشن  پیغمبرت تا

و حجّت، متّصل به يكديگر است. از آثار   رسول معرفت خدا و

  اوست و شناسايى  رسول  شناختن حق و الزمه شناسايى خدا، شناختن

  مالزم با شناسايى وصىّ او و حجّت خداست؛ کسى که رسول خدا

تواند حجّت شناس شود؟ و کسى هم که  را نشناخته چگونه مى پیغمبر

 شود. ز دينش گمراه مىحجّت را نشناخت، ا

 277واليت، ص: 

  معرفت، شناسايى تفصیلى است

  معرفت، شناسايى تفصیلى است

، شناختن خدا، نه مراد شناخت اجمالى است «اللّهمّ! عرّفنى نفسك»

که عالمى با خداست و مرا و همه را خالقى است بلكه بايد خدا را به 

 حكمت بى نهايت بشناسد. منعم نعمتهاى بى نهايت است.

عمده صفات الهى را که بايد آدمى در ابتدا بشناسد، آن است که 

بیند  نگرد، مى مى خدا را به حكمت تام باور کند. دستگاه عالم را که

 تمام، حكمت اندر حكمت است.
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در ساختمان بدن خودش دقّت کند. خواصّ اجزاى بدن، حیرت آور 

است؛ از سر تا پا در تمام اجزاى بدن، يك ناخن و يك مو، يا يك رگ 

 و استخوان بى حكمت نیست.

دهد. میلیونها  تمام اين دستگاه عظیم را چندين کارخانه تشكیل مى

 اى داراى حكمتى است. کار رفته و هر ذرّه ذرّه به

 ناخن با اين زيبايى خاصیّتها دارد

در همین ناخن، چه حكمتها و مصلحتها و منفعتهايى نهفته است؛ آن 

 اش. هم با شكل خارجى به اين زيبايى

يابد.  خورد، تشكیل مى ناخن از زيادتى خوراکى که آدمى مى

گردد؛ از راه بول  رج مىفضوالت غذا از چند طريق از بدن خا

 گردد. وغايط و مقدارى هم به شكل مو و ناخن خارج مى

  ازاله موها و سالمتى بدن

خورد، به اين ترتیب بیرون  آنچه از خوراك که به درد بدن نمى

شود و لذا در شرع اسالم دستور داده شده که موهاى بدن را زود  مى

  به زود پاك کنید. موضع به

 278واليت، ص: 
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براى سالمتى بدن  373خصوص، بیش از پانزده روز نبايد طول بكشد،

 خیلى مؤثّر است.

و « بیش از يك جو نشود»و در بعضى روايات تعبیر چنین شده که: 

 (2است. )« نوره»بهترين وسیله دفع آن، همان 

  سنّت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و اجر باقى

ناخن نیز بايد زود به زود گرفته شود. براى اين که آدمى در 

نقل  پیغمبر اش هم اثر باقى نصیبش شود، سنّتهايى از کارهاى عادى

شده؛ از آن جمله کسى که روز جمعه ناخن بگیرد، ثواب آزاد کردن 

گردد، عالوه بر مصلحت حفظ الصحه اگر  بنده در نامه عملش ثبت مى

ها تنظیف کند، جنبه  ، جمعهسنّت پیغمبر  انجامبه قصد امتثال امر و 

شود، امّا امروزه چگونه از خیرات و معنويّات،  آخرينش هم تأمین مى

 اند. کم بهره شده

کنند، از  ها را بلند رهامى پرسید، مرسوم شده ناخن مى زنى مسأله

 نظرشرعى چگونه است؟

  ستمحمّد صلى اهلل علیه و آله به پیروى کردن سزاوارتر ا

                                                 
 .. 89/ 76حباراألنوار:  -2. 506/ 6فروع كاىف:  -(1)  373
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سزاوارتر است پیروى   محمّد صلى اهلل علیه و آله  گفتم: آيا روش

ها  جمعه»هاى خارجى؟ اسالم دستور داده است  شود، يا روش رقّاصه

[ وسیله دفاع و  کسانى که چنگال دارند، ]چنگال 374«ناخن بگیريد

 کنید؟! شان است، چرا شما چنین مى تحصیل رزق

 خلق را تقلیدشان بر باد داد
 

اى دو صد لعنت بر اين 

375تقلید باد
 

 

الك به ناخن زدن چگونه است که »پرسید:  يا مثلًا مسأله ديگر مى

  مرسوم

______________________________ 
 .. 89/ 76بحاراألنوار:  -2. 506/ 6فروع کافى:  -(1)

 .. 120/ 76بحاراألنوار:  -(2)

 در مثنوى مولوى اين بیت چنین است: -(3)

 

                                                 
 .. 120/ 76حباراألنوار:  -(2)  374
 :ر مثنوى مولوى اين بيت چنني استد -(3)  375

 مر مرا تقليدشان بر باد داد
 

 كه دو صد لعنت بر آن تقليد باد
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 مر مرا تقلیدشان بر باد داد
 

که دو صد لعنت بر آن 

 تقلید باد

 

 

 279واليت، ص: 

 «.شده آيا وضو دارد يا نه؟

راستى عجیب است! حائل براى وضو، مانع رسیدن آب وضو که 

 شود. باشد، وضو باطل و نماز هم باطل مى

  حنا مستحب و موجب زيبايى است

  حنا مستحب و موجب زيبايى است

بنديد که هم  نمى« حنا»زنید؟ چرا  چرا به يك تیر، دو نشان نمى

سنّت حضرت   جهت حفظ الصحه و رنگ و زيبايى تأمین باشد و هم

 را عمل کرده باشید؟!  خاتم األنبیاء صلى اهلل علیه و آله

کند؛ چیزى  ناخنها را حنا ببنديد، براى وضو هم مانعى ايجاد نمى

 نیست که مانع رسیدن آب وضو گردد.
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  استحكام ناخنها بى نظیر است

تكوين ناخن در دستگاه خلقت، فضوالت زايده را بر طرف کردن 

است و امّا شكل و وضع خارجى آن با اين استحكام، چقدر جالب 

 ه گويند:است؛ به قدرى محكم است ک

 «.کند کند، امّا ناخن را حل نمى معده سگ، استخوان را حل مى»

چنین وضعى، به اين استحكام براى چه؟ چون ناخن تكیه انگشتهاى 

دهد؛ چیز سنگینى را که  دستهاست؛ با انگشتها خیلى کار انجام مى

خواهد بردارد، فشار دارد، اگر انگشتها تكیه داشته باشد، به  مى

کند و گرنه اگر گوشت خالى باشد،  ینى را تحمّل مىراحتى سنگ

تواند مگر به زحمت و سختى. وقتى ناخنهاى انگشت بیفتد،  نمى

 شود که چگونه از برداشتن چیز سنگین، عاجز است. معلوم مى

غرض، عالوه بر مصالح ديگر و زينتى که به همین ناخن داده است، 

 ندارد.اگر ناخن بیفتد، دست، ديگر آن زيبايى را 

 280واليت، ص: 

  گودى کف پا، اهرم براى برخاستن
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در ضمن فرمايشاتش   حضرت صادق علیه السالم در حديث مفصّلى از

به آن مدّعى طب که منكر خدا بود، چنین رسیده )مضمون روايت(: 

چرا کف پا مسطّح »از جمله پرسشهايى که حضرت از او کرد، فرمود: 

گودى دارد؛ هرکس وقتى راه نیست. بشر معمولى، کف پايش 

رسد، وسط پا برآمدگى دارد،  رود، تمام کف پا به زمین نمى مى

 «.چرا؟

آنگاه «. دانم! نمى»قريب چهارده پرسش از او فرموده و ]او[ گفت: 

 خود حضرت برايش تعريف فرمود.

گودى کف پا به خاطر اين است که اگر صاف بود، بلند کردن آن 

تمام کف آن روى زمین باشد، بلند کردن  مشكل بود. اگر سنگینى

آن خیلى سخت است، امّا اگر گوشه آن از سطح زمین باال باشد، به 

شود با اهرم کردن، آن را بلند کرد. بدن سنگین است،  آسانى مى

کنند،  بینید چند نفر به زحمت آن را بلند مى [ مُرد مى وقتى ]انسان

فردى بايد حكمتهاى خدا را رود. هر  امّا حاال به چه آسانى راه مى

 متوجّه گردد.

  خدا با تو چه فرموده است
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بعضى از افراد را ديدم که از اين نعمت محروم بودند؛ يعنى کف 

رفتند؛ چون کف پا وقتى  شان صاف است، به سختى راه مى پاى

 دارد. تمامش به زمین چسبیده باشد، به زحمت آن را بر مى

  حكمت بشناسد. معرفت خدا به فرمودهعاقل بايد نخست خدا را به 

ببین با تو چه  376؛«ان تعرف، صنع بك» نخست به اين است که: امام،

پیغمبر شناسى وامام   کرده است. اين سرچشمه معرفت است. ابتداى

 بشناسى.« نعمت»وبه « حكمت»خدا رابه  است که  شناسى

______________________________ 
 ( ..50/ 1)اصول کافى:  ان تعرف ما صنع بك -(1)

 281واليت، ص: 

 فرستد؟ آيا هادى نمى

 فرستد؟ آيا هادى نمى

[ به  نهايت، ]انسان پس از شناختن خداى تعالى به حكمتهاى بى

کند. خدايى که از يك ناخن و مو و گودى کف پا  عقلش رجوع مى

فرستد؟ کسى که  مضايفه نكرده است، آيا هادى و رهنما نمى

روشنگرى آدم را به عهده داشته باشد، از فرستادن آن مضايفه 
                                                 

 .( .50/ 1ان تعرف ما صنع بك) اصول كاىف:  -(1)  376
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هماند بشر براى عالم ديگر کند؟ حتماً هادى بايد باشد که بف مى

آفريده شده و راه سعادتش به اين است که چه کارها که بكند و از 

 چه کارهايى پرهیز کند.

 اند خدا را به حكمت نشناخته

 فرمايد: قرآن مى

وحى  پیغمبر  گويند: خداوند بر بشرى؛ يعنى کسانى که مى»

است، قدر نفرستاده  پیغمبر نفرستاده است، کسانى که قايلند خدا

اند؛ خدايى که  خدا را به حكمت نشناخته 377«.اند خدا را نشناخته

 پیغمبر کند؟ اگر اين همه نعمت داده آيا از اصل نعمت خوددارى مى

 ام؟ نبود، آيا آدمى در کار خودش حیران نبود؟ چرا آمده

روم؟ چه چیزها که برايم نافع است؟ و چه امورى براى  و کجا مى

 آخرتم ضرر دارد؟

اين دستگاه را عبث نیافريده بلكه براى هدف بزرگى خلق  که خدايى

ازآن  است، براى سعادت باقى آفريده، بايدکسى رابفرستدکه کرده

آنچه براى حیات ابدى آنها نافع  سعادت باقى، بشر را خبردارکند، به

 شان کند. شان مضر است، نهى است، دستورشان دهد واز آنچه براى
                                                 

377  (1)-\i  ٍِء ... َبَشٍر ّمن َشىْ   ى ِإْذ قَاُلواْ َمآأَنَزَل اللَُّه َعَلى َوَماَقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرِه\E  :91انعام .. 
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  ابرو به شكل زيباى قوسى

احتیاج بشر به »اى جالب گفته است:  شیخ الرئیس در کتاب شفا جمله

 راهنما بیشتر

______________________________ 
بَشَرٍ مّن   ى إِذْ قَالُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -(1)

 .. 91انعام:  ءٍ ... شَىْ

 282يت، ص: وال

ببینید چگونه خداى تعالى ابرو را  378«.است تا قوسى شدن ابرو

شكل قوسى، زيبايى خاصّى دارد. قطع  اوّلًا: قوسى آفريده است؛

نظر از آن، حكمت ديگرش اين است که براى چشم، ناودان باشد تا 

عرق سر و پیشانى به چشم سرايت ننمايد و از گوشه ابرو سرازير 

خواصّ ديگر که تنظیم کننده نور براى چشم و مانع گردد، عالوه بر 

 باشد. آسیب آن براى چشم مى

بینى کسى که از  هستى؟! آيا نمى  پیغمبران  اى کسى که منكر بعثت

امر جزئى که هم موجب زينت تو است، هم حفظ چشم تو، غفلت 

 فرستد؟ ندارد، آيا راهنما براى بشر نمى

                                                 
 ./ املقالة العاشره/ الفصل الثاىن ىف اثبات النبّوه .557االِلّيات من الشفاء:  -(1)  378
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 را نشناسد.  رسول محال است کسى خداشناس شود و

  آگاهى پیغمبر از ملك و ملكوت

و گرنه چگونه  379راهنما به حكم عقل بايد خودش هدايت شده باشد

 تواند ديگران را هدايت نمايد؟ مى

به ملكوت احاطه دارد تا از سعادت و شقاوت واقعى بشر آگاه  پیغمبر

نه باشد، تا خودش فناى دنیا و بقاى آخرت را نفهمیده باشد، چگو

تواند بشر را از حبّ دنیا جدا کند و به حبّ خدا و آخرت بخواند؟  مى

تواند مردم را تهذيب و  اگر خودش مهذّب و مذکّى نباشد، چگونه مى

 تزکیه نمايد؟

  امام هم تزکیه کننده خلق است

هم تزکیه کننده خلق   امام  آيد؛ چون هم مى  امام تمام اين سخنها در

 است، راهنما

______________________________ 
/ المقالة العاشره/ الفصل الثانى فى 557االلهیّات من الشفاء:  -(1)

 اثبات النبوّه ..

                                                 
379  (2)-\i يَِهّدى ِإالَّ َأن يُ ْهَدى ن الَّ  .. 35يونس:  E\ ََتُْكُمونَ  َفَما َلُكْم َكْيفَ   ... أََفَمن يَ ْهِدى ِإىَل احلَّْق َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع أَمَّ
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... أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّايَهِدّى إِلَّا أَن  -(2)

 .. 35يونس:   تَحْكُمُونَ فَمَا لَكُمْ کَیْفَ  يُهْدَى

 283يت، ص: وال

 پیغمبر  جانشین  امام  شان اين است که و هادى مردم است. تنها فرق

 شود. نمى« وحى»است و بر او 

خواهد ]تا[ خلق را رو به خدا بكشاند، نبايد  است مى« هادى»که  آن

هم همین است.   امام گمراه باشد، هرچند پیش از رسالتش باشد،

 اند که يكى از آن شرايط ردهنقل ک  امام و پیغمبر  بیست شرط براى

 است؛ نه گناه کبیره، نه صغیره، نه سهو و اشتباه.  عصمت

شود خودش  خواهد مردم را به ترك گناه وا دارد، چگونه مى مى

 مرتكب باشد؟

 کند پیغمبر برخالف حكم عقل رفتار نمى

 کند پیغمبر برخالف حكم عقل رفتار نمى

کنند! و  را شرابخوار معرّفى مى  حضرت مسیح  در عجب از نصارا که

از معجزاتش حوض آب را شراب کردن وحاضران محل راسرمست 

حكم عقل، ممنوع است و از بین برنده  به که دانند!! شرابى کردن مى
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برخالف حكم  پیغمبر کند و عقل است، چگونه عقل آن را تجويز مى

را اند؛ چون خدا  را نشناخته پیغمبر عقل، رفتار نمايد؟ اينها

 اند. نشناخته

 رطب خورده منع رطب چون کند؟

اند،  اند و شرابخوار بوده چگونه کسانى که مدّتها بت پرستیده

کسى است که مردم را از هر رجس و   امام باشند؟!  امام توانند مى

 گناهى پاك کننده باشد.

خواهد مردم را به سخاوت دعوت کند، بايد خودش  که مى کسى

 سخى باشد.

خواهد مردم را به عفو و گذشت وادارد، بايد خودش از  ه مىکسى ک

اين صفت بهره داشته باشد. حجّت خدا را بايد خدا معیّن کند، خلق 

 کوچكتر از آنند که بتوانند حجّت درست کنند.

  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  يكى از بزرگان گويد: چگونه وقتى

  بر مشرکین پیروز شد، ابوسفیان

 284واليت، ص: 
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و معاويه و يزيد برادر معاويه و فرزند ابوسفیان که در هر جنگى بر 

را کرد « ابوسفیان»علیه او بودند، همه را عفو فرمود و رعايت احترام 

اش را نیز پناه قرار داد،  و چون به ظاهر اسالم آورده است، خانه

ردند؟ گونه رفتار ک چطور شد وقتى بنى امیّه روى کار آمدند اين

 پیغمبر چه کرد؟ آيا از عفو  اوالد پیغمبر صلى اهلل علیه و آله معاويه با

 چیزى در آنها بود و آيا اينها لیاقت امامت را داشتند؟

 285واليت، ص: 

  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 اللّهمّ! عرّفنى نفسك، فانّك ان لم تعرّفنى نفسك، لم اعرف رسولك.»

، فانّك ان لم تعرّفنى رسولك، لم اعرف اللّهمّ! عرّفنى رسولك

 حجّتك.

اللّهمّ! عرّفنى حجّتك، فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن 

 «.دينى

  توجیه حديث سفینه به محبّت

 فرمود:  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  خالصه بحث اين شد که
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فرقه » 380«.شوند، يكى رستگار و بقیّه هالکند فرقه مى 73امّت من »

 را مكرّر معیّن فرمود؛ در حديث متواتر بین فريقین فرمود:« ناجیه

من مانند کشتى نوح است، هر کس با اينها بود، در   اهل بیت  مثل»

 (2«. )کشتى در آمد، نجات يافت و گرنه هالك گرديد

کسى که آنان را هادى و حجّت بین خود و خدا قرار داد، نجات 

. عرض شد چنین اصلِ حديث، مسلّم است. يافت و گرنه هالك گرديد

توجیه « محبّت»بعضیها براى توجیه مرام خود، حديث ]را[ به 

  ائمّه و اهل بیت  ما هم»گويند:  کنند و مى مى

______________________________ 
 .. 105/ 23بحاراألنوار:  -2. 3/ 28بحاراألنوار:  -(1)

 286واليت، ص: 

 «.همه ارادت داريم داريم و به را دوست مى

است؛ مراد دخول در کشتى « تمسّك»گفتیم: مراد از حديث سفینه، 

 است، نفرمود:

                                                 
 .. 105/ 23حباراألنوار:  -2. 3/ 28حباراألنوار:  -(1)  380
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از توفان نجات يافتند، آيا   نوح  کسانى که در زمان«. من احبّها»

 صرف دوست داشتن کشتى بود؟ يا در کشتى در آمدن بود؟

هم اگر بعضیها که دوستى زبانى تنها هم دارند، همین ادّعاى حب 

 دوستى بورزد.  اهل بیت  شود با دشمن صحیح باشد، نمى

  دشمن دوست نیز دشمن است

 دشمن خود شما و دشمن دوست شما اند: دشمن سه قسم است؛ گفته

مثلًا دشمن پسر شماست، او هم دشمن شماست، فرقى نیست بین کسى 

که با خود شما دشمنى داشته باشد، يا دوست، يا فرزند شما را. 

 است.  دوست دشمن وّمین قسم آن،س

است، ساير « خوارج»منحصر به   اهل بیت  درست است که دشمن

اهل   را ندارند، امّا با دشمنان  اهل بیت  هاى اسالمى، دشمنى فرقه

است که با معاويه هم دوست   على  دوستند. اين چه دوستى  بیت

 شمشیر کشید و  على  بود. روى  على  اى که تشنه خون باشد؟! معاويه

 را کشت.  حسن مجتبى

  تولّا و تبرّا باهم است
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انكار کند؟   على علیه السالم تواند دشمنى معاويه را با آيا کسى مى

 را کشت؟  على علیه السالم  چقدر دوستان

تواند او  دشمن باشد، چگونه مى  على علیه السالم  بادوستان که ياکسى

 شمرد؟  على علیه السالم  را دوست

نیز دشمن باشد.   اهل بیت  دوستى کسانى صادق است که با دشمنان

  تولّا و تبرّا با هم

 287واليت، ص: 

است. اگر تبرّا نباشد، تولّايش نیز درست نیست. اگر کسى از معاويه 

اش  برائت و بیزارى نداشته باشد، واليتش درست نیست. دوستى

 دروغ است.

دارى، بايد معاويه را دشمن  را دوست مى  على  به هر اندازه که

آيد؟  ، چطور جور مى حسین دوستى بدارى و گرنه يزيد دوستى، با

حسین علیه  مان بر اگر يزيد را لعن نكنیم، چگونه سالم و صلوات

 درست است؟  السالم

 تان را به نیكى ياد کنید هاى مرده

 تان را به نیكى ياد کنید هاى مرده
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نقل شده و صحّت و سند آن  رسول خدا تى که ازبعضیها به روايا

 کنند که: معلوم نیست، استشهاد مى

 381«.المؤمن لیس بلعان»

 «.مؤمن، لعنت کننده نیست»

 حديث ديگر آن که:

 382«.اذکروا موتاکم بالخیر»

 «.تان را به نیكى ياد کنید هاى مرده»

 نه لعن؟! معاويه مرده، يزيد مرده، بايد آنها را ياد به خیر کرد،

گويید ما اهل قرآنیم، ببینید  در پاسخ آنها بايد گفت: شما که مى

چقدر خداوند ]در قرآن، برخى را[ لعن فرموده است؛ از آن جمله 

کسانى که به خدا و رسول اذيّت نمايند، لعنت خدا در دنیا و آخرت 

 383بر اوست.

                                                 
 .، ضمن گفتار غّزاىل در منع از لعن يزيد!!( .288/ 3املسلم ليس بلعان) ر. ك: وفيات األعيان:  -(1)  381
 .( .239/ 72ال تقولوا ىف موتاكم إاّلخريا) حباراألنوار:  -(2)  382
383  (3)-\i  ُنْ َيا َواأْلَِخَرِة ... ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَله  .. 57احزاب:  E\و َلَعَنُهُم اللَُّه ىِف الدُّ
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______________________________ 
، ضمن 288/ 3المسلم لیس بلعان )ر. ك: وفیات األعیان:  -(1)

 گفتار غزّالى در منع از لعن يزيد!!( ..

 ( ..239/ 72ال تقولوا فى موتاکم إلّاخیرا )بحاراألنوار:  -(2)

 و لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْیَا وَالْأَخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ -(3)

 .. 57احزاب:  ...

 288واليت، ص: 

 ستمگران ملعون هستند

پیغمبر صلى اهلل   ملعون نیست که اذيّت به  حسین علیه السالم  آيا قاتل

کرده و اوالدش را کشته است؟ در جاى ديگر، خداوند   علیه و آله

و ديگر آن که لعنت کردن را نیز  384ستمگران را لعنت فرموده است.

دعا طلب رحمت کردن است و  385دهد. ىبه ديگران نسبت م

اللّهمّ! صلّ على محمّد وآل  ، طلب دورى از رحمت است.«لعنت»

وَالْعَن   ]او[ بفرست  محمّد و آل ؛ خدايا! درود و رحمتت را برمحمّد

 شان را از رحمتت دور کن. شان را، قاتلین ؛ و دشمنان اعدائهم

                                                 
384  (1)-\i  ََأاَل َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظِلِمني ... \E  :18هود .. 
385  (2)-\i  ََويَ ْلَعُنُهُم اللِعُنون ... \E  :159بقره .. 
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 بنى امیّه و بنى عبّاس قطع رحم کردند

اند، خداوند آنها را لعنت فرموده  که قطع رحم کننده کسانى

بنى امیّه و بنى عبّاس قطع رحم کردند و بستگان خودشان  386است.

را اذيّتها کردند تا به حدّى که به تبعید و زندانى کردن « بنى هاشم»

و شكنجه دادن و باألخره کشتن انجامید، آيا ايشان لعنت کرده 

ت که ما از خودمان در آورده چیزى نیس« لعن کردن»نشدند؟ 

 باشیم.

  اللَّه چه اشخاصى را لعن فرموده است خود رسول

از آن جمله کسانى که از سپاه اسامة بن زيد کناره گرفتند و 

 نافرمانى کردند، لعنت کرد و فرمود:

______________________________ 
 .. 18هود:   ... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظلِمِینَ -(1)

 .. 159بقره:   ... وَيَلْعَنُهُمُ اللعِنُونَ -(2)

فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى ا لْأَرْضِ وَتُقَطّعُواْ  -(3)

محمّد:   أَبْصرَهُمْ  لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ

23- 22 .. 
                                                 

386  (3)-\i  َُهْم َوأَْعَمىَلَعنَ  فَ َهْل َعَسْيُتْم ِإْن تَ َولَّْيُتْم َأن تُ ْفِسُدواْ ىِف ا أْلَْرِض َوتُ َقّطُعواْ أَْرَحاَمُكْم* أُْولَِئَك الَِّذين  .. 22 -23حمّمد:  E\ أَْبصَرُهمْ   ُهُم اللَُّه فََأَصمَّ
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 289واليت، ص: 

 387«.لعن اللَّه من تخلّف عن جیش اسامة»

خداوند لعنت کند کسى را که از لشكر اسامه سرپیچى نمايد و »

 «.کناره کند

  صلوات کامل به ضمیمه لعن بر دشمنان

  صلوات کامل به ضمیمه لعن بر دشمنان

الزم است،   اهل بیت  ؛ يعنى برائت نمودن از دشمنان«لعنت کردن»

است بلكه حسب بعضى از روايات براى اجابت   اهل بیت همراه تولّا با

دعا صلوات کامل نافع است که لعن بر دشمنان اهل بیت نیز 

 اش باشد: ضمیمه

 «.اللّهمّ! صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم والعن اعدائهم»

اليت تمام چون جمع هر دو الزم است. تا برائت از دشمنان نباشد، و

 نیست.

 [ دشمن دشمن نیز باشد. محبّت در صورتى تمام است که ]انسان

                                                 
 .( .430/ 30أنفذوا جيش اسامة لعن اللَّه من َّتّلف عنه) حباراألنوار:  -(1)  387
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 اند هاى مؤمنین آيا بنى امیّه از مرده

بنابر فرض صحّت  388«تان را به نیكى ياد کنید هاى مرده»در حديث 

هاى شما مؤمنین که اهل  مرده»است؛ يعنى  «موتاکم» روايت،

نه آنها که منافق و ظالم بودند. آيا معاويه و يزيد را « ايمانند

 بشماريم و از اموات مؤمنین به شمار آوريم؟« مرده مؤمن»توانیم  مى

آورند،  را در مجلسش مى  حسین علیه السالم کسى که وقتى سر

کنند که:  کفّار بدر مى خواند وياد گذشتگانش از اشعار کفر را مى

  محمّد صلى اهلل علیه و آله ديدند چگونه از اى کاش! بودند، مى»

 کند. ؛ کسى که به اين کار جنايت بارش افتخار مى«انتقام گرفته!

______________________________ 
/ 30أنفذوا جیش اسامة لعن اللَّه من تخلّف عنه )بحاراألنوار:  -(1)

430.. ) 

 ( ..239/ 72تقولوا فى موتاکم إلّاخیرا )بحاراألنوار:  ال -(2)

 290واليت، ص: 

  حديث ثقلین از محكمترين احاديث

                                                 
 .( .239/ 72ال تقولوا ىف موتاكم إاّلخريا) حباراألنوار:  -(2)  388
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سندش  است که  حديث سفینه، حديث ثقلین هرحال، پس از به

 باشد. محكمترنیز مى

که  -«عبقات األنوار»، صاحب کتاب  مرحوم میر حامد حسین هندى

اين کتاب بزرگ نیز در اثبات  -راستى خدمت بزرگى کرده است

سند اين قسم احاديث است که اين حديث را از يك صد و هشتاد سند 

رسول خدا صلى اهلل  و تصحیح آن نوشته است که به اتفّاق فريقین،

 فرموده است:  علیه و آله

لن  [أهل بیتى انّهما]  إنّى تارك فیكم الثقلین: کتاب اللَّه وعترتى»

 389«.ىّ الحوضيفترقا حتّى يردا عل

تان  روم ولى دو چیز سنگین و گرانبها در میان من از میان شما مى»

گذارم؛ کتاب خدا و عترتم، اين دو با هم هستند تا  به جاى مى

 «.قیامت

  دين اسالم تا قیامت باقى است

اند که مشتمل بر خبرهاى غیبى است؛  گفته لذا در تحقیق اين حديث

 از آن جمله:

                                                 
 .. 278/ 10الغدير:  -(1)  389
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. دين اسالم تا قیام قیامت مستمر خواهد «حتّى يردا علىّ الحوض»

بینید چهارده قرن  طور که مى بود، از بین رفتنى نیست و همان

شود و اطّالع پیدا  گذرد و روز به روز حقیقت آن آشكارتر مى مى

 هزار نفر در افريقا مسلمان شدند. کرديد که در سال گذشته، چندين

  عترت تا قیامت باقى است

اوالد »فرمايد:  جهت ديگر براى اين خبر غیبى، بقاى نسل اوست؛ مى

ماند،  طور که قرآن تا قیامت مى ، همانلن يفترقا من تا قیامت هست؛

 «.ماند عترت من نیز مى

______________________________ 
 .. 278/ 10الغدير:  -(1)

 291واليت، ص: 

در وقتى اين سخن را فرمود که جز يك دختر از اوالدش نبود. در 

ابتر   محمّد صلى اهلل علیه و آله  کردندکه وقتى که منافقین شادى مى

است! بالعقب است! وقتى مُرد چون پسر ندارد، اثرش نیز ازبین 

 اندازيم و رود ودوباره بساط بت و بت پرستى را به راه مى مى

خصوص پس از وقتى  خودشان پسرهاى رشید متعدّد داشتند، امّا به

 مُرد. رسول خدا  هیجده ماهه  ابراهیم  که
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 امّا از بنى امیّه چه ماند؟

 امّا از بنى امیّه چه ماند؟

کثرت »هاى آن  که از رشته« خیر کثیر»امّا وعده الهى حق است. 

داده شد، امّا از بنى امیّه   محمّد صلى اهلل علیه و آله  است، به« نسل

 چه ماند؟

علىّ بن  جز  حسین اند که در حادثه کربال از اوالد در تواريخ نوشته

کسى نمانده بود. و از مسعودى که از بزرگان   الحسین علیه السالم

هاى طال و نقره اين بنى امیّه  مورّخین است، نقل شده است که گهواره

 ه شدند؟رسید، امّا چ به دوازده هزار مى

دهد که الى األبد  با تكیه به وحى الهى خبر مى  اللَّه رسول  چگونه

و « قرآن»براى نفى ابد است، هرگز  «لن» مانند. فرزندان من مى

 شوند تا قیامت. از هم جدا نمى« عترت»

  پیروى از حجّت، با قرآن
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است. اگر به هر دو   امام جهت ديگر در اين حديث، معرّفى حجّت و

اگرازهردو، تبعیّت  390ان اتبعتموهما؛»ديگر  بید و در روايتبچس

 «.شويد کرديد، هرگزگمراه نمى وپیروى

را شرح دهد و از چشمه  طور مجمل است. کسى که بايد آن قرآن به

است. از اين حديث خوب « عترت»مند شده باشد  بهره  محمّدى  علم

هم هادى « عترت»هادى است، « قرآن»که  شود چنان فهمیده مى

  شود مطاع به تنهايى نمى« عترت»طور که  است و همان

______________________________ 
 .. 153خالصه عبقات األنوار:  -(1)

 292واليت، ص: 

 هم چنین است.« قرآن»باشد، 

اگر هر دو را  391وان اخذتم بهما؛»فرمايد:  در روايت ديگر مى

شود که علم قرآن نزد  مقام حجّت از اين بیان فهمیده مى«. گرفتید

را رها کرد و به دنبال « عترت»شود  ايشان است، حاال چگونه مى

 ديگرى رفت؟

                                                 
 .. 153خالصه عبقات األنوار:  -(1)  390
 .. 294/ 1اصول كاىف:  -(1)  391
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 توان قرار داد سنّت را به جاى عترت نمى

 اند: نقل کرده پیغمبر  قولاند و حديث ديگرى از  برخى آمده

اند! بايد  گفته «کتاب اللَّه وعترتى»  به جاى «کتاب اللَّه وسنتى»

دانست که سند اين حديث معلوم نیست و به هیچ وجه در برابر 

که عرض کردم با يك صد و هشتاد  -«ثقلین»حديث مشهور متواتر 

تواند عرض  نمى -را عنوان کرده سند معتبر که صاحب عبقات آن

 اندام نمايد.

و  سنّت پیغمبر صلى اهلل علیه ديگر آن که: در داللت آن اشكال است.

 چیست؟  آله

در  پیغمبر  حتماً مقصود گوينده اين حديث، رواياتى است که از قول

هاى اشخاص، يا بر روى کاغذها نوشته شده است،  ها و حافظه سینه

تواند رفع  آيا اين اخبار با اين اختالف الفاظ و اختالف راويان، مى

 اختالف کند و از گمراهى افراد، پیشگیرى نمايد؟

 فرموده است:  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله خودکه  با اين

آيند که حديثهاى دروغین به من  پس از من بسیار دروغگويانى مى»

 «.دهند نسبت مى
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خواهد. چقدر اختالف در نقل، شرح و تفسیر آن از  قرآن، شارح مى

 نقل شده است؟ پیغمبر  قول

______________________________ 
 .. 294/ 1اصول کافى:  -(1)

 293واليت، ص: 

  قرآن را خدا حافظ است

  قرآن را خدا حافظ است

تضمین نشده   قرآن مانند  سنّت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله حفظ

، خداوند وعده فرموده است که ما آن را قرآن مجید  است. نسبت به

داريم، امّا  را نگه مى از دستبرد و تحريف، آن 392کنیم؛ حفظ مى

اى داده نشده  چنین وعده  ت پیغمبر صلى اهلل علیه و آلهسنّ  نسبت به

اى اضافه نشده است لكن تا بخواهید، در  است. نسبت به قرآن کلمه

نسبت  پیغمبر  سنّت جعل شده است؛ چه بسیار روايات دروغى که به

 داده شده است.

از اين گذشته سنّت نیز احتیاج به شرح و تفسیر و بیان دارد. بايد 

 را بفهمد و براى ديگران نقل نمايد. پیغمبر  کسى باشد که فرمايش
                                                 

392  (1)-\i  ُو حَلِفظُونَ  إِنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الّذْكَر َوِإنَّا َله \E  :9حجر .. 
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  سنّت پیغمبر با اهل بیتش

  نسبت به  رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  از همه اينها بگذريم، سنّت

 چه بود؟  عترت و اهل بیتش

زهرا علیها السالم و على علیه السالم و  را با پیغمبر رواياتى که رفتار

کند، احترامى که به آنها  بیان مى  حسن و حسین علیهما السالم

کرد، در نظر بگیريم شكر  گذاشت و اظهار دوستى که به آنها مى مى

 ، هدايت فرمود.«واليت»خداى را که ما را به 

نَا  -نَا لِهذَا وَمَاکُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَل -ذِى هَدَل... ا لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ

 (3) «.الحمدللَّه على هدايته لدينه» 393.اللَّهُ ...

چقدر جاى شكر است که حق را بر ما آشكار فرمود. رحمت خدا بر 

علماى گذشته که حق را براى ما بیان کرده و با کتابهاى مستدل، 

 ه نسل بعد رساندند.مطلب را روشن کرده ب

______________________________ 
 .. 9حجر:   و لَحفِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّکْرَ وَإِنَّا لَهُ -(1)

 .. 740/ 2مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد:  -3. 43اعراف:  -(2)

                                                 
 .. 740/ 2مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد:  -3. 43اعراف:  -(2)  393
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 294واليت، ص: 

  اخبار آخرالزمان بیشترش واقع شده

رسیده در اخبار آخر الزمان،   دق علیه السالمصا حضرت از روايتى

فرمايد،  که حضرت بعضى از جريانات آن زمان را ذکر مى پس ازآن

 دهد در آن زمان اين دعا را بخوانند: دستور مى

 ...«.اللّهمّ! عرّفنى »

رسیده   خاتم األنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله خبرهاى غیبى که از

رود،  اى از معجزات آن بزرگوار به شمار مى و واقع گرديده و رشته

ها و سلطنت بنى عبّاس و از آن  از قبیل قضاياى کربال و تسلّط اموى

تفرقه و اختالف   پیغمبر صلى اهلل علیه و آله  جمله از خبرهاى غیبى

امّت اسالم است؛ چند دستگیها و مذاهب مختلف. در بسیارى از 

 از طريق عامّه و خاصّه ]آمده است که:[ روايات

فرقه شدند، يكى نجات يافته و بقیّه هالك شدند.  71  موسى  امّت»

فرقه شدند و يكى نجات يافته و بقیّه هالکند، امّت  72بر   عیسى  امّت

 394«.شوند، يكى رستگار و بقیّه هالکند فرقه مى 73من نیز به زودى 

                                                 
 .. 3/ 28حباراألنوار:  -(1)  394
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خبر داد، چقدر مذهبهاى   علیه و آله پیغمبر صلى اهلل  گونه که همان

 کنند. مختلف پیدا شده و هرکدام سب و لعن ديگرى مى

  گیرى از حجّت ضاللت نتیجه کناره

فرموده از روى   رسول خدا صلى اهلل علیه و آله  اى که فرقه ناجیه

گردد. از آنچه فرموده و آنچه واقع شده  مدارك قطعى آشكار مى

تفرقه و اختالفات میان مسلمانان به موضوع  شود که منشأ معلوم مى

 گردد. بر مى« حجّت»

 «.فانّك ان لم تعرّفنى حجّتك، ضللت عن دينى»

______________________________ 
 .. 3/ 28بحاراألنوار:  -(1)

 295واليت، ص: 

صراط  است.« گیرى از حجّت کناره»تمام ضاللتها، گمشدنها، ناشى از 

اين همه انحرافات، برگشتش به نشناختن حجّت  يكى است.  مستقیم

  است؛ آن هادى الهى که واسطه بین خلق و خالق است؛ آن که عِدْل

از جهت علم و قدرت خدادادى فرقى  پیغمبر و  امام است. رسول خدا

  شان اين است که وحى و تشريع احكام، منحصر به کنند، فرق نمى
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احاطه به ملكوت عالم، فرقى  است، امّا از حیث روشنايى دل و پیغمبر

، افاضه  کسبى نیست  شان لدنّى است؛ علوم الهى که کند، علم نمى

 صرف است.

  واليت، پاك کننده نفوس است

  واليت، پاك کننده نفوس است

آن کس است که مردم به او تكیه کنند و به خداى خود، « حجّت»

 قرب پیدا کنند.

حكم واقعى الهى را بفهمند. به نورانیّت و روحانیّتش تزکیه شوند. 

 پاك و پاکیزه گردند.

اجرا نمايند. نفوس بشرى  395که تزکیه است، پیغمبر  همان برنامه

و نور حجّت « واليت»کند جز  آلوده است، چیزى آن را پاك نمى

کس که جاى اوست و  و پس از او آن پیغمبر است، پیغمبر خدا. تا

رنه کثافتهايى که در آدمى است، از جهات جوانى است؛ چون حبّ گ

دنیا، حرص و حسد، خودبینى و خودخواهى، قلدرى، تا پاك شود، 

تواند خودش را تزکیه کند، کار خداست  خیلى طول دارد. کسى نمى

                                                 
395  (1)-\i  ِى َويُ زَّكيِهْم ... ... يَ ْتُلواْ َعَلْيِهْم َءايِته\E  :164آل عمران. 

ِبنيٍ  ُهَو الَِّذى بَ َعَث ىِف ا أْلُّمّينَي َرُسواًل ّمْنُهْم يَ ْتُلوْا َعَلْيِهْم َءايِتهِ    .. 2مجعه:   ى َويُ زَّكيِهْم َويُ َعّلُمُهُم ا ْلِكتَب َوا حلِْْكَمَة َوِإْن َكانُواْ ِمن قَ ْبُل َلِفى َضلٍل مُّ
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و به اتّصال به حجّت خدا که به نورانیّتش شستشويى شود، وضع 

 شخص عوض شود.

  براى پیروان حجّت استغفار مالئكه

 فرمايد: ايد روايتى که مى شنیده

______________________________ 
 .164آل عمران:  ى وَيُزَکّیهِمْ ... ... يَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَايتِهِ -(1)

ى وَيُزَکّیهِمْ  هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى ا لْأُمّیّینَ رَسُولًا مّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَايتِهِ

 2جمعه:   وَيُعَلّمُهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْحِكْمَةَ وَإِنْ کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَللٍ مُّبِینٍ

.. 

 296واليت، ص: 

هزار مالئكه آفريده است هفتاد   طالب على ابن ابى خداوند از نور»

کسى  396«.است  على علیه السالم  که کارشان استغفار براى شیعیان

را حجّت بین   على علیه السالم شد،  على علیه السالم  که متّصل به

خود و خدا قرار داد و بسته به او شد، محب و تابع او شد، استغفار و 

 طلب آمرزش براى اوست.
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  رسول خداست ست، کارش کار خدارسول   کس که جاى حجّت، آن

که صراط مستقیم را نشان بدهد، نفوس را تزکیه کند، آيا بشر 

 تواند او را معیّن کند؟ خودش مى

را که خدا اين  توانند آن افراد بشر همه مثل هم هستند، چگونه مى

گونه که بر خداوند  منصب را به او داده است، معیّن کنند، لذا همان

گونه بر خداوند است که او  را نصب بفرمايد، همان« حجّت»است که 

 را معرّفى فرمايد.

  اى از واليت است خالفت، رشته

  است اى از واليت خالفت، رشته

  امام  است. وظیفه« امامت»اى از  رشته« حكومت»و « خالفت»البتّه 

هم حكومت بر خلق است، امّا اختصاص به آن ندارد. درست است که 

 ؛ يعنى خلیفه. امام  که است لكن نه اين  معصوم و  امام  حقّ

، وصىّ اوست. سرجاى او پیغمبر  ؛ يعنى کسى که عِدْل«حجّت خدا»

 ت است، جز در وحى و تشريع احكام.در تمام جها
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، هادى حقیقى است. آن رهبرى که اگر تمام خلق پشت «حجّت»

رساند. حجّت  و بهشت مى  سرش بیفتند، همه آنها را به سعادت عظمى

 بايد از طرف خدا معیّن گردد.

اش را کى  رود، نماينده که نماينده خداست، وقتى از دنیا مى پیغمبر

را معیّن فرموده است. شأن  پیغمبر  کس که مانبايد معیّن کند؟ ه

 مردم نیست که بتوانند او

______________________________ 
 .. 71مناقب خوارزمى:  -(1)

 297واليت، ص: 

 پیغمبر  شناسند، مخصوصاً براى کسانى که را معیّن نمايند؛ چون نمى

 شوند: اند، لذا در حجّت، گم مى را نیز نشناخته

 «.تعرّفنى رسولك، لم اعرف حجّتكان لم »

  پايان

 298واليت، ص: 

 فهرست منابع و مآخذ
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 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن کريم. -1

 «الف»

بیروت/  -/ کلینى/ محمّد بن يعقوب/ دار التعارف اصول کافى -2

 ه. ق./ چاپ چهارم. 1401

/ ابن طاووس/ علىّ بن موسى بن  اإلقبال باالعمال الحسنه -3

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1418جعفر/ دفتر تبلیغات اسالمى/ 

بن  بن عبداللَّه على حسین الرئیس/ ابى / شیخااللهیّات من الشفاء -4

 سینا/ انتشارات بیدار.

/ شیخ صدوق/ مرکز الطباعة و النشر فى مؤسّسة البعثه/  األمالى -5

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1417

ه. ق./ چاپ  1414بیروت/  -/ شیخ مفید/ دار المفید األمالى -6

 دوّم.

 «ب»
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/ حسینى بحرانى/ سیّد هاشم/  البرهان فى تفسیر القرآن -7

 مؤسّسه مطبوعاتى اسماعیلیان/ چاپ دوّم.

 299واليت، ص: 

بیروت/  -/ مجلسى/ محمّدباقر/ مؤسّسة الوفاءبحاراألنوار -8

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1403

 «ت»

/ منصور على ناصف/ دار احیاء التراث  التاج الجامع لالصول -9

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1382بیروت/  -العربى

احمدبن عثمان/  الدين محمّدبن / ذهبى/ شمس تاريخ االسالم -10

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1410دارالكتاب العربى/ 

ه.  1415بیروت/  -/ ابن عساکر/ دارالفكر تاريخ مدينة دمشق -11

 ق.

/ فیض کاشانى/ محمّدمحسن/ دارالمرتضى/  تفسیر الصافى -12

 چاپ اوّل.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  496 

ه.  1411بیروت/  -/ قمى/ علىّ بن ابراهیم/ دار السرورتفسیر -13

 ق./ چاپ اوّل.

/ ورّام بن ابى تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام( -14

 دارالتعارف. -فراس/ دارصعب

 -دبن علىّ بن الحسین/ مكتبةالصدوق/ صدوق/ محمّالتوحید -15

 ه. ق. 1398تهران/ 

/ طوسى/ ابى جعفر محمّد بن حسن/ دار  تهذيب األحكام -16

 بیروت. -دارالتعارف -صعب

 «خ»

/ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسین/ مكتبة الصدوق/  الخصال -17

 ه. ق. 1389

 «د»

 -/ دارالفكرالدين عبدالرحمن / سیوطى/ جاللالدرّ المنثور -18

 ه. ق. 1414بیروت/ 

 300واليت، ص: 
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 «س»

 بیروت. -/ ابن کثیر دمشقى/ دارالكتب العلمیّه السیرة النبويّه -19

دار الكتب اإلسالمى/  -/ شیخ امینى/ دارالغديرسیرتنا و سنّتنا -20

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1412

 «ش»

/ سیّد مرعشى/ منشورات مكتبة آية اللَّه  شرح احقاق الحق -21

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1412المرعشى/ 

/ مازندرانى/ محمّدصالح/ دار احیاء التراث  شرح اصول کافى -22

 بیروت. -العربى

محمّد ابوالحسن  / هروى قارى/ علىّ بنشرح الشفاء -23

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1421بیروت/  -نورالدين/ دارالكتب العلمیّه

/ ابن ابى الحديد/ دار احیاء التراث العربى/  شرح نهج البالغه -24

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1385

 «ص»

 ه. ش. 1378/ دفتر انتشارات اسالمى/  صحیفه کامله سجّاديّه -25
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 «ع»

/ ابن ابى جمهور/ محمّد بن على/ مطبعة  عوالى اللئالى -26

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1403قم/  -سیّدالشهداء

/ يزدى/ سیّدمحمّدکاظم/ مؤسّسة النشر  العروة الوثقى -27

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1417اإلسالمى/ 

 301واليت، ص: 

علىّ بن  / صدوق/ محمّدبن عیون اخبار الرضا علیه السالم -28

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1363حسن بن بابويه/ رضا مشهدى/ 

 «غ»

 1387/ بیروت -/ امینى/ احمد/ دارالكتاب العربىالغدير -29

 ه. ق./ چاپ سوّم.

 «ك»

 تبريز. -/ اربلى/ علىّ بن عیسى/ مسجد جامع کشف الغمّه -30

 «م»
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/ طبرسى/ ابى على فضل بن حسن/ مكتبة  مجمع البیان -31

 العلمیّة اإلسالمیّه.

/ طبرسى/ میرزا حسین/ مؤسّسة آل  مستدرك الوسائل -32

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1408قم/  -البیت

/ شاهرودى/ شیخ على/ دفتر انتشارات مستدرك سفینة البحار -33

 ه. ق. 1419قم/  -اسالمى

/ عطاردى/ شیخ عزيزاللَّه/  مسند اإلمام الرضا علیه السالم -34

 مؤسّسه طبع و نشر آستان قدس رضوى.

/ طوسى/ محمّد بن حسن/ مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد -35

 ه. ق. 1411بیروت/  -مؤسّسة فقه الشیعه

 / قمى/ شیخ عبّاس. مفاتیح الجنان -36

/ خوارزمى/ موفّق بن احمد/ مكتبة  مقتل الحسین علیه السالم -37

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1416قم/  -المفید

 302واليت، ص: 
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/ کوفى/ محمّد بن  مناقب اإلمام امیرالمؤمنین علیه السالم -38

ه. ق./ چاپ  1412 قم/ -سلیمان/ مجمع احیاء الثقافة اإلسالمیّه

 اوّل.

/ صدوق/ ابى جعفر محمّد بن على/  من اليحضره الفقیه -39

 جماعة المدرّسین فى الحوزة العلمیّه/ چاپ دوّم.

/ محمّد بن  موسوعة مؤلّفات اإلمام محمّد بن عبدالوهّاب -40

 عبدالوهّاب.

/ سیّد بن طاووس/ علىّ بن موسى بن جعفر/  مهج الدعوات -41

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1430حى/ شمس الض

/ خوارزمى/ موفّق بن احمد بن محمّد/ مؤسّسة النشر  المناقب -42

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1411اإلسالمى/ 

 «ن»

 / صبحى صالح. نهج البالغه -43

 / فیض اإلسالم. نهج البالغه -44

 «و»
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/ شیخ حرّ عاملى/ محمّد بن الحسن/ مؤسّسة آل  وسائل الشیعه -45

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/  -البیت

 لبنان. -/ ابن خلّكان/ دارالثقافه وفیات األعیان -46

 «ى»

 / قندوزى/ داراألسوه. ينابیع المودّة لذوى القربى -47
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