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 اهدا

 
 به حامالن كلمه ال اله اال اهللا

 پوش به ديدار پروردگار خويش شتافتندكفن به آنانكه 
  ران , فرستادگان خداوند و امامانبه پيامب

 ران و گراميانای سرو
 اين ناتوان به پيشگاهتان سالم می كند و اين بضاعت اندک را عرضه می دارد

و خاندانمان  ما :  و تسليم در برابر شما می گويدبا قلبی آكنده از توحيد حضرت اهللاو
و دستگيری كنيد كه  به نابسامانی و سختی حال گرفتار آمده ايم بر ما بخشيده 

 .ا پاداش خواهد دادخداوند صدقه دهندگان ر
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  مقدمه

و الحمد هللا و صلی اهللا و علی محمد و آل محمد المعصومين و صلی اهللا علی مسک 
 .روحی فداء –ه فی ارضه تالختام نور اهللا و بقي

ِذيَن آَمنُوا انُظُروَنا َنْقَتبِْس َيْوَم َيُقوُل اْلُمنَافُِقوَن َواْلُمنَافَِقاُت لِلَّ  :خداوند متعال می فرمايد
ْح  ُه َباٌب َباطِنُُه فِيِه الرَّ َمُة مِن نُّوِرُكْم قِيَل اْرِجُعوا َوَراءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب َبْينَُهم بُِسوٍر لَّ

َعُكْم َقاُلوا َبَلى  *َوَظاِهُرُه مِن قَِبلِِه اْلَعَذاُب  َوَلكِنَُّكْم َفَتنُتْم َأنُفَسُكْم ُينَاُدوَنُهْم َأَلْم َنُكن مَّ
ُكم بِاهللاِ اْلَغُروُر  ْتُكُم اْألََمانِيُّ َحتَّى َجاء َأْمُر اهللاِ َوَغرَّ َفاْلَيْوَم َال ُيْؤَخُذ  *َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ

ِذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم النَّاُر ِهَي َموْ   )١(.َالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ مِنُكْم فِْدَيٌة َوَال مَِن الَّ
رتو نظری به ما بيفكنيد تا از نور شما پ: منان می گويندؤروزی كه مردان وزنان منافق به م( 

به پشت سرخود باز گرديد وكسب نور كنيد در اين هنگام : برگيريم به آنها گفته می شود
 *نش عذاب وبر , درونش رحمت است ويان آنها زده می شود كه دری داردديواری م
آری : ندويگمی ) مؤمنان(همراه شما نبوديم  آيا ما: مسلمانان را آواز می دهند, منافقان

وليكن شما خود را در بال افكنديد و دچار شک شديد و آرزوها يتان شما را فريفته كرد تا 
پس  *آنكه فرمان الهی فرا رسيد و شيطان فريبنده شما را در فرمانبرداری خدا فريب داد 

, جای شما آتش است همين آتش اليق و نه از كفار فديه گرفته نمی شودامروز نه از شما 
 .)شماست و بد جايگاهی است

                                                 
 .١٥−١٣: حديد (١)
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سامری  كه گاه پيرو پيامربان بودند و گاه پيروايشان یاهر داستاهنای پيامربان پيشين و امتد 
ستمگران و وگذاشته بيشرت اوقات آهنا را تنها امربان می شتافتند وبه ياری پيگاه  ,ها

پندهايی است برای گان وعربهتايی است برای عربت گيرند ,می كردند طاغوت ها را ياری
در اين ضروری است و )سر گذشت پيامربان پيشين(پس بحث در اين مورد ! هوشياران

كنار زدن جانشين آن : عنیرخ داد ي رم ميان ياد آوری آنچه پس از وفات نبی اك
فاجعه های غم انگيزی كه اين واقعه بر سر امت و(تن بر حكومت استيال يافحضرت و

پس از  ما را در فهم اتفاقاتی كه )از عواقب آن به شدت رنج می بريم آورد كه هنوزهم
 .رزندان معصومش افتاد ياری می كندفبرای امير المومنين و رحلت نبی اكرم 

ان می توانيم به امروز خود نيز همچنين در خالل بررسی تاريخ انبياء پيشين و امتان ايش
اتم آينده ای كه خ(نگاهی بيفكنيم و بدين وسيله توانايی آن را بيابيم كه آنچه در آينده 

اتفاق  )جه الشريف در آن ظهور خواهد كردتعالی و فراوصياء حضرت مهدی عجل اهللا و
آن مواجه آن حضرت با را كه تا حدی پيش بينی كنيم و دريابيم آنچه  را خواهد افتاد
با حضرتش پيكار خواهند نمود ايی كه مسلمانان را خوار شمرده وچه طاغوهت: خواهد بود
به همين دليل اين بنده ناچيز كم ) بی عملعالمان ناپاک و(ی و چه سامری ها مانند سفيان

 زعمل و پر لغزش صالح ديدم اين مبحث را بنگارم شايد مانعی باشد برای برخی مومنان ا
 .سقوط در آتش جهنمن وفرو افتاد

پيشگيری هبرت از درمان است و البته همراه شدن با سفيانی يا عالمان ناپاكی كه با مهدی 
 ی از زنجيرها و اغالل دوزخ پيكار می كنند درمانی جز نوشيدن حميم و هبره مند
مناسب ديگر اينكه شايد اين اثر برخی از مومنان را بر انگيزد تا برای ايجاد زمينه  ,ندارد

دولت حضرت امام مهدی يعنی برای تشكيل و بر پايی دولت ال اله اال اهللا بر روی زمين 
  بر گوشه گوشه و دولت حق و عدل تالش كنند آن هم در زمانی كه ظلمات و تاريكی

 .خيمه افراشتهعالم سايه افكنده و
 ین كره خاكساكناكند ور ملتهای مستضعف تنگ تر می طاغوت آمريكا هر روز عرصه را ب

طاغوهتايی كه بر ملتهای مسلمان تسلط دارند  اگر را به سوی دوزخ رهنمون می سازد و
) برای وی همانندی را به ياد ندارد طاغوتی كه تاريخ( خانه زاد طاغوت آمريكايی نباشند

 .پرستش شيطان با وی اشرتاک دارند حداقل در
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اول تحت  .از دو چيز رنج می برندجهان اند  ملتهای مسلمان  كه مستضعف ترين ملتهای
فشارهای طاغوت آمريكايی و طاغوت های مسلط بر كشورهای خويش اند و ثانيا 

عنی آن دسته از عالمان دين كه بی آنكه به ي(ازطاغوهتايی كه درون جامعه اسالمی هستند 
 .رنج می برند )د را اسالم مجسم می دانندومحتوای دين عمل كنند خ

بر انگيخته اند و پيروان  تن ز اين عالمان ناپاک ملتها را بر پذيرش خويشو چه بسا برخی ا
بسياری يافته اند تا به ايشان بی تحركی و تسليم در برابر طاغوهتا را بياموزند و البته اين امر 

بدين سان پيكاری ! واری و بی چيزی برای ملتها نداردحاصلی جز سلطه طاغوهتا و خ
 .جريان داردداوم در درون و بيرون م

پوساند فرعون  اركان دين را می, از درون ,دشمن كافر دائما ضربه می زند و منافق
 .ناپاک بنی اسرائيلل وعم عالمان بیپيالطس و ,وسامری

سازش كاری در آن نيست ضد دين آغاز نموده كه هيچ نرمش وطاغوت جنگی را بر 
از چند لحظه ترانه ها و زنان نيمه تلويزيون آياتی از قرآن كريم را پخش می كند سپس بعد 

ی به نمايش می گذارند كه هدف از ساخت و پخش آهنا از هم گسيختن يعريان و سريالها
ساختارهای اسالمی جامعه  ساختارهای اسالمی جامعه يا هبرت بگويم آن اندک باقيمانده

 .می باشد
ای گذشته معمول همان رويهای كه مجوس در زماهن –تراشيدن ريش و بلند كردن سيبيل 

 !!در نظر اينان همانا اسالم است  –می داشتند 
هر كه كلمه ال اله اال اهللا را بر زبان براند كشته می شود و اهل بيتش به اسارت برده می 

 .د و خانه اش ويران می گرددنشو
مصيبت هولناک آنكه برخی از ايشان خود را عرب می دانند و اين اعمال را به اسم عربيت 

به ناموس و شرف مردمان تجاوز می كنند و در دهند بر زنان ستم روا می دارند وام می انج
تی زنداهنايشان انبوهی از زنان و كودكان گرفتارند در حاليكه يک عرب شرافتمند وق

ود را به كدام عربيتی خ !می شود و به زنان كاری نداردمبارزه می كند با مردان درگير 
 .قيمانده های اقوام مغول و تاتاراين با! يانمنتسب می دانند اين وحش

بر  روی بشريت را سياه كرده اند و جرايم و رسواييهايی به بار آورده اند كه عرق شرم اناين
 .پيشانی فرعون و نمرود نشانده
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قرار دارد كه برای منحرف ساختن شريعت می  )عالم بی عمل(در سوی ديگر سامری
در صورت  با زبان و –جهاد در راه خدا و هنی از منكر و به امر به معروفكوشد و خود را 

را به موظف نمی داند و مكلف نمی سازد و فرموده پيامرب  –! امكان با دست و شمشير
بدترين شما بر يا امر به معروف و هنی از منكر می كنيد و يا : فراموشی می سپارد كه فرمود

 .دعايشان مستجاب نمی گرددد ود آنگاه نيكانتان دعا می كننشد نشما مسلط خواه
 .ت اسالمی مسلط اند يافت می شود ?و آيا پليدتر از طاغوهتايی كه امروز بر ام

كه به انتاج چنين نتايجی انجاميده  و است پس البد مقدمات موجود بوده  نتايج موجود
 بنابراين آنچه امروزه سبب تسلط طاغوت بر.اين مصيبتی است كه تا امروز ادامه دارد 

به  را امر به معروف و هنی از منكر را ترک نموده اند و اين واجباسالمی و مردم  جوامع 
آن است كه عالمان بی عمل اين فريضه را تعطيل نموده اند و چون , اندفراموشی سپرده 
 .شودمی كشيده م به تباهی لعالم فاسد شد عا

غوت حب دنيا و حب حيات , تسليم در برابر طاتا آنجا كه امروز ريشه های ذلت, خضوع
به . هو ترس از مرگ در جان بيشرت مسلمانان به طرزی عجيب و غير طبيعی استوار گرديد

جای رسيده اند كه زندگی با ذلت را از مرگ با عزت برتر می شمارند و اينگونه است كه 
ن ون می يابد و اين آرزوی دست نيافتنی شيطاژگانسان واژگون می گردد و معيارها را وا

و سندان بمانند بی  مسلمان در گيرودار چكشاينكه ملتهای مستضعف و! است )لعنه اهللا(
 .تحرک و حيران

, می كشد می كندميان طاغوتی كه فساد ! بگويم بمانند ميان فرعون و سامریيا هبرت 
عالم بی عملی كه نه امر به معروف می كند و هنی از منكر و در پس پرده وغارت می كند و

آمريكايی سر رشته ها را بدست دارد و عروسكها را به چپ و راست هدايت می طاغوت 
 .ز نام آن چيزی باقی نخواهد ماندكند و بدين ترتيب از اسالم ج

آنچه امروز بر علما واجب است به عهده گرفتن اصالح اسالمی است آنچه بر ايشان 
و شما  ,قرار داده اندود را در معرض آن واجب است پذيرفتن سنگينی رسالتی است كه خ

آيا بر اين باوريد كه  )چه شيعه و چه سنی(ای طلبه های علوم دينی و ای علمای اسالم 
بدون آنكه به ! ?ن تحصيل علوم عقلی و نقلی استيهمه آنچه شما بدان مكلفيد هم

علمتان عمل كنيد و امر به معروف و هنی از منكر كنيد و اين امور را يعنی تحصيل علوم 
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مسلمانان و جهاد در  به دين  رساندن و نقلی را در ضمن تكليفتان كه اصالح امت و  عقلی
 .?ترين متعلقاتتان است بجای آوريد با گرانبهاترين و نفيس  راه خدا

تحصيل علوم عقلی و . به شما بگويم كه سخت در اشتباهيداگر چنين می پنداريد بايد 
روز به اسير و در راه مانده و يتيم و مسكين  نقلی مشكل نيست اما اينكه غذای خود را سه

يتش عمل چنانكه امير المومنين و اهل ب − بدهی و شكمت از گرسنگی به پشت بچسبد 
 .بسيار مشكل است −نمودند

ر حق ايشان ظلم دختی مردمان و جلوگيری از تجاوز واينكه عمرت را صرف نيک ب
خدا بدهی همان طور كه ابا عبد اهللا  اينكه همه چيزت را در راه! گردانی بسيار سخت است

رم به الحسين عليه السالم چنين كرد بسيار دشوار است سالم بر تو ای ابا عبد اهللا پدر و ماد
شتی حتی زنان و طفل شير خوارت همه چيزت را فدا كردی و هيچ باقی نگذا ,فدايت باد

 .نگذاشتیياری ننمودند حجتی باقی  و برای آنانكه تو را ترک كردند و ,را
عبادات خود بسنده كنيد همه آرزوها و خواستهای اگر شما به تحصيل علم و! آقايان

طاغوتيان را بر آورده ساخته ايد زيرا آنان می خواهند شما را به مشتی عابد بی مصرف 
نكر نمی كند نمی توان عابد مبدل سازند هر چند عالمی را كه امر به معروف و هنی از م

فتاد عابد وارد شده اين است كه عالم از ه ين همه آنچه از معصومين اما با ا! دانست
بدليل آنكه تالش عالم اين است كه مردم را برهاند و عابد تنها به رهاندن . برتر است

آنكه حديث ما را  « :خويش از مهلكه می انديشد از امام صادق عليه السالم روايت شده
يان ما را محكم و استوار می سازد از هزار عابد بسيار روايت می كند و با آن قلوب شيع

 .)١(»برتر است 
  :می فرمايدخداوند متعال  
 ُيِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجع ُهوْا فِي الدِّ نُْهْم َطآئَِفٌة لَِّيَتَفقَّ ْيِهْم وْا إِلَ َفَلْوالَ َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ

ُهْم َيْحَذُرونَ     )٢(.َلَعلَّ

                                                 
 .٣٣ص ١ج :كايف (١)
 .١٢٢:توبه  (٢)
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قتی به سوی قوم خود باز  , چند نفر از ايشان به دنبال فقاهت بروند تا وبايد از هر گروهی(
  .)می گردند آنها را انذار كنند شايد بترسند

حتی نمی !! نه اينكه در خواب غفلت فرو روند تا قوم خود را انذار كنند: می فرمايد
د را انذار كنند آقايان اگر انديشه شما فرمايد يک نفر را انذار كنند بلكه می فرمايد قوم خو

نجات خودتان است پس نگوييد ما طلبه علوم دينی هستيم يا عالم دينی هستيم و لباس 
كه نچنا –به لباس ميش در آمده نباشيد  یگرگهاي ,اهل علم را نپوشيد تا مردم را نفريبيد

شهوات و آرزوها نيست به  راه طلب دنيا و دستيابی ,اين راه –امروزه بسياری چنين اند 
, راه بدوش كشيدن باری سنگين است بار رسالت انبياء و معصومين عليهم السالم اين راه

 :فرمود عيسی ! و آخرت خود را تباه خواهيد ساخت پس بر حذر باشيد و اال دنيا
مثل علمای ناپاک همچون  صخره ای می ماند كه بر دهانه رودی قرار گرفته نه خود از (

  .)١()نوشد و نه آب را رها می سازد تا به سوی كشتزار روانه گرددآب می 
در نجف اشرف  )رحمه اهللا(خمينی  سيدكه ش  ـه١٣٥٠مطابق با سال  م١٩٧١در سال 

ر ايشان قرار دهد حضور داشت و شاگردانش از وی انتظار داشتند درسی در هتذيب نفس ب
اوقات آقايان را به مصائبی كه بر احساس می كنم تكليف است بعضی ( :ايشان چنين گفت

من می خواهيد از اخالق  حاال باز هم از :مسلمين وارد آمده متذكر سازم سپس فرمود
ما تا وقتی به اين اوضاع و احوال نيانديشيم مهذب نخواهيم شد و اگر ! ?صحبت كنم

 .)اوضاع تفكر می كرديم  بوديم قطعا در مورد اين مسايل و مهذب
, سيره خود را بر سيره انبياء و مرسلين عرضه كنيد بحمد اهللا ل می گويمبه علمای بی عم

انبيای  –در قرآنی كه امروز در دسرتس ماست به قدر كافی داستاهنا و سرگذشتهای ايشان 
با ايشان مخالف است  هموجود می باشد آنگاه خواهيد دانست سيره شما به تمام –سلف 

هزنان راه خداوند ييد و يا از اين مسير دور شويد و راپس يا به سيره انبيا و مرسلين بگرا
علمای بی عمل و به  من به شما همانی را می گويم كه عيسی مسيح . متعال نباشيد

شما ملكوت آسمان را به روی مردمان می بنديد پس نه ! وای بر شما ( :متكرب يهود فرمود
زه ورود می دهيد هشيار گرديد خود داخل می شويد و نه به آنها كه قصد ورود دارند اجا
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و احسرتا كه در جوار پروردگار چه  ه كرده ايد گرفتار آييد و بگوييدپيش از آنكه بدانچ
 .)١()  كوتاهی نموديم

امروز ريشه های اسالم و مسلمين در معرض نابودی است آنگاه شما از من می خواهيد 
 .شينم و از هتذيب نفس سخن بگويم ?بن

از آنكه شمشير پسر فاطمه از نيام خارج گردد آنگاه است كه از كردارتان بيدار گرديد پيش 
پشيمان خواهيد شد هشيار گرديد و به  –كه شما را در مقابل وی و دشمن وی قرار داده  –

 .به دوزخ در افتان بايسته تر است اشتباهات فاحش خود اعرتاف كنيد چرا كه ننگ از
كه  –, مجاهد و بی اعتنای به دنيا مای عاملگامه دست ياری به سوی علدر همين هن

دراز می كنم آنانكه شب و روز برای نشر  –ظاهرشان تو را به باطن پاكشان داللت می كند 
 با اينكه آهنا گروهی . كلمه توحيد و گسرتش عدالت در جامعه اسالمی تالش می كنند

ه فرمود ٢ول الكايف جأص ی درحديث در اندكند اما همانطور كه امام صادق عليه السالم
و خير فراوان در آن قرار می دهد پس خدا عمل آهنا را مبارک می گرداند آگاه باشيد : ستا

خوشا به حال آنان كه آشنای  )ر خدا بخواهداگ(سستی نكنيد و نرتسيد زيرا شما برتريد 
ا می از خد. اند هر چند بسيار اهل عمل هستند آسمانيان اند و در زمين گمنام و هتيدست

عطايش مرا از خدمتكاران ايشان قرار دهد و در زمره ايشان خواهم با فضل و رحمت و
عملم اندک است چنين است كه قصدی جز علم ونادانی ام بسيار و محشور فرمايد با آنكه

می شوم تا از كسانی  متوسل ای كه نمی ميرد  اصالح ندارم  تا آنجا كه بتوانم  و به زنده
موفقيتم به اراده خداوند بستگی دا از سرزنش هيچ كس نمی هراسند وباشم كه در راه خ

كه دارد كه بر او توكل كنم و به سوی او باز می گردم او سرپرست من است و هم اوست 
 .می برم از خواری در دنيا و آخرت به خدا پناهشايستگان را سرپرستی می كند و

دامان صاحب قدرت و جبروت به خود را در پناه صاحب ملک و ملكوت در می آورم و (
می كه از آن جويم در مقابل هر آنچه  می چنگ می زنم و از صاحب عزت و الهوت ياری

می كنم و ياری می جويم از محمد و علی و فاطمه و حسن و حسين و  از آن دوریترسم و 
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ستايش تنها از ) ع(سی و علی و محمد و علی و حسن و محمد علی و محمد و جعفر و مو
 .)استخد آن
 َقاَل َربِّ إِنِّي* َقْوَم فِْرَعْوَن َأال َيتَُّقوَن * َوإِْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّالِِميَن 

ُبوِن  َوَلُهْم َعَليَّ * َوَيِضيُق َصْدِري َوال َينَْطلُِق لَِسانِي َفَأْرِسْل إَِلى َهاُروَن * َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ
 )١( .ا إِنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعونَ َقاَل َكالَّ َفاْذَهَبا بِآياتِنَ * َأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن َذْنٌب فَ 

 *و به ياد بياور هنگامی را كه پروردگارت موسی را ندا داد كه به سراغ قوم ستمگر برو (
موسی عرض كرد   *, آيا آنان از مخالفت با پروردگار پرهيز نمی كنند قوم فرعون

, و زبانم به قدر كافی و سينه ام تنگ شود *ردگارا از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند پرو
و بر گردنم در نزد ايشان گناهی  *, هارون را نيز رسالت ده تا مرا ياری كند گويا نيست

ا پيش برويد  چنين نيست شما با نشانه های م: فرمود *است پس می ترسم كه مرا بكشند 
 .)و سخنانتان را می شنويم يمما همراه شما هست
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   ابليس وعده می دهد
 

ْيُتُه  *إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشًرا مِن طِيٍن  :مايدخداوند سبحان می فر َفإَِذا َسوَّ
وِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن  ُهْم َأْجَمُعوَن َفَسَجَد اْلَمَالئَِكُة  *َوَنَفْخُت فِيِه مِن رُّ إِالَّ إِْبلِيَس  *ُكلُّ

َقاَل َيا إِْبلِيُس َما َمنََعَك َأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت  *اْسَتْكَبَر َوَكاَن مِْن اْلَكافِِريَن 
نُْه َخَلْقَتنِي مِن نَّاٍر َوَخَلقْ  *َأْم ُكنَت مَِن اْلَعالِيَن  َقاَل َفاْخُرْج مِنَْها  *َتُه مِن طِيٍن َقاَل َأَنا َخْيٌر مِّ

يِن  *َفإِنََّك َرِجيٌم  َقاَل  *َقاَل َربِّ َفَأنظِْرنِي إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن  *َوإِنَّ َعَلْيَك َلْعنَتِي إَِلى َيْوِم الدِّ
تِ  *إَِلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم  *َفإِنََّك مَِن اْلُمنَظِريَن    )١(.َألُْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعين َك َقاَل َفبِِعزَّ

 
من بشری را از گل می : ا كه پروردگارت به فرشتگان فرمودو به خاطر بياور هنگامی ر(

 *هنگامی كه آنرا نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم برای او سجده كنيد  *آفرينم 
 *د و از كافران شد تكبر ورزيمگر ابليس كه  *درآن هنگام همه فرشتگان سجده كردند 

? خود آفريدم سجده كنی ای ابليس چه چيز مانع تو شد كه بر مخلوقی  كه با دست: گفت
ش آفردی و او را از , مرا از آتمن از او بهترم: گفت * دی يا از برترينها بودی?آيا تكبر ورزي

روز  و مسلما لعنت من تا *از آسمانها خارج شو كه تو رانده شده ای : ندا آمد *گل 
پروردگارا مرا تا روزی كه انسانها برانگيخته می شوند : گفت *بود برتو خواهد قيامت 

به عزتت : گفت *تا روز وزمان معين  *دگانی فرمود تو از مهلت داده ش *مهلت ده 
: گفت *خالصت را از ميان آنها  مگر بندگان *سوگند همه آنها را گمراه خواهم ساخت 

جهنم را از تو و هر كس كه تو را پيروی كند پر خواهم  *ويم به حق سوگند و حق می گ
      .)ساخت 

سجده كنند اين سجده اعرتافی بود عملی بر برتری   آدم به مالئكه فرمود بر  خداوند 
ن ايشان و شأآدم نسبت به مالئكه و اين موجودات قدسی وی را مقدم داشتند و اين كار با 

اين سجده بر جسد آدم نبود بلكه بر روح و . داشت تمناسب )عالم عقل(عالمی كه در آنند 
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كامل و حجاب اقرب بوده و حقيقت او بود و در واقع سجده بر حقيقت محمديه و انسان 
 .ه شدن به سوی حی ال يموت می باشد, متوجاين خود

افاضه  حضرت حق زمانی فرمان سجده را صادر كرده كه صورت مثالی را بر ماده آدم 
بود و از روح خود بر وی دميده بود در حديثی از نبی اكرم صلی اهللا عليه و آله و  فرموده

      .)تعالی آدم را بر صورت خويش آفريداهللا سبحانه و (:دندروايت شده كه فرموسلم 
ن آمده و منظور از آن قدرت كه در قرآ )يد اهللا(و صورت خدا در حديث مجاز است مانند 

اينست كه آدم قابليت تحصيل كماالت الهيه را تا باالترين  اينجا هم منظور. خداست
به قاب  امكان دارد دارا می باشد هر چند آدم  )خلوقاتم(حدی كه برای ممكنات 

بدان مقام   محمد مصطفی, از فرزندان برگزيده اش قوسين او ادنی دست نيافت اما
 .راه يافت

ه گشت اما سركشی كرد و همراه فرشتگان به گوشه ای از اين حقيقت متوج لعنه اهللابليس 
گراييد و به ماده و جسم آدم عليه السالم نظر كرد   ) عالم ناسوت(سجده ننمود و به زمين  

و آن را با ظرفيت وجودی خويش يا آتشی كه از آن خلق شده بود قياس كرد و چنين 
نزديكی و استنباط كرد كه ظرفيت وجودی وی از ماده شريف تر است و حقيقت آدم 

پس ابليس با آن علم بسيار و دامنه دار و عبادت . به خداوند متعال را ناديده گرفت او
طوالنی در دوزخ سقوط كرد زيرا خدای را مخلصانه عبادت نمی كرد بلكه نفس خود را 

با عبادت خود در صدد رتبه يافتن و برتری بر ديگران بود و  !!كرد مخلصا عبادت می
برای  به همين خاطر امتحان سجده بر آدم  )برای سرنگونی وی! (همين كافی است

حسادت  بر آدم  ابليس واقعه ای هولناک بود و صاعقه ای بود كه بر سرش فرو آمد و
 .ورزيد

آيا بعد از اين همه عبادت  :می گويدابليس اگر اين مطلب را به تصور در آوری می بينی كه 
 .?بدو آفرينش برتر از من استكه در خداوند بنده ای را می آفريند 
 .?كه پايين تر از وی قرار می گيرندآيا بدانجا می رسد كه مالئ

را نبيند و به دنبال هبانه تراشی برای سجده  اين حجاب مانع شد تا ابليس حقيقت آدم 
نكردن بيافتد و خود را بدان قانع سازد و با پروردگار خويش مجادله نمايد اهللا سبحانه و 

پاسخی جز لعن و طرد به وی نداد زيرا ابليس از كسانی است كه از سر ستم و تعالی 
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ال می , خداوند متعبرتری جويی و پس از آنكه مطلب را عميقا دريافته اند انكار می كنند
ی جويی و فساد در آن سرای آخرت را برای كسانی قرار می دهيم كه اراده برتر(: فرمايد

   )١(.)زمين را ندارند
تاديب گردد بلكه عالمی , خطا كار نبود تا توبيخ و جاهل نبود تا تعليم گيرد لعنه اهللا ابليس

, طغيانگر و برتری جو كه از لجاجت دست بر نمی داشت جانش از بغض اين بود متكرب
آفريده جديد انباشته شده بود و وی را سبب طرد خود از رحمت خدا می دانست و او و 

قرار داد و از اين رو تا روز بر انگيخته شدن تقاضای مهلت فرزندانش را دشمنان خويش 
كرد تا آنان را از صراط مستقيم گمراه سازد اما خداوند تعالی وی را تا روز معلوم مهلت 

سازد اما خداوند متعال  فرنحهتديد كرد كه بنی آدم را از صراط مستقيم م نعولآن م ,داد
را از صراط   هتديد كرد كه نبی اكرم نعولوی را تا روز معلوم مهلت داد و آن م

 .مستقيم منحرف می سازد
, منبر سر راه مستقيم تو در اكنون كه مرا گمراه ساختی: گفت( :خداوند متعال می فرمايد

ت و از طرف چپ به سپس از پيش رو و پشت سر واز طرف راس* برابر آنها كمی می كنم 
 .)٢()واهی يافتتر آنها را شكر گذار نخ, وبيشسراغشان می روم

است چنانكه در حديث آمده كه اسحاق  روز وقت معلوم همان روز قيام امام مهدی 
علوم چنانكه می مهلت دادن خداوند به ابليس تا وقت م :از امام پرسيدمبن عمار می گويد 
 !?فرمايد چگونه است

د كوفه وی را بر انگيزد در مسج وندوقت معلوم روز قيام قائم است چون خدا(:فرمود
شست و خواهد گفت ای خواهد نشست و آنگاه ابليس خواهد آمد و بر دو زانو خواهد ن

آنگاه حضرت موی پيشانی اش رامی گيرد و گردنش را می زند پس ان روز ! وای از امروز
  .)٣()وقت معلوم است كه مهلت ابليس به پايان می رسد
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ده به بند كشي امام مهدی زمان قيام (در انجيل آمده كه شيطان در قيامت صغری 
آنگاه ديدم فرشته ای از آسمان نازل شد كه كليد دوزخ  ( :خواهد شد در رويای يوحنا آمده

همان ابليس يا (آنگاه آن مار ديرين  داشت دسته د و زنجيری بزرگ بررا حمل می ك
فلی زد و و برای هزار سال وی را در بند نمود و در دوزخ افكند و بر آن ق را گرفت  )شيطان

بدان پايان بخشيد پس بعد از آن تا هزار سال پايان نگيرد مردمان را گمراه نخواهد كرد و 
  .)١()سپس برای مدتی اندک دوباره آزاد می گردد

جواب ابليس و  می گويد در صحف ادريس نبی ذيل سوال و )رحمه اهللا(سيد بن طاووس 
 :خداوند چنين يافتم

نه بلكه تو تا روز  :فرمود! هكه برانگيخته می شوند مهلت د گفت پروردگارا مرا تا روزی(
ا از كفر و معلوم مهلت داری و آن روزی است كه حكم حتمی نموده ام كه در آن زمين ر

برای آن زمان بندگانی را انتخاب نموده ام كه قلبهايشان را . شرک ومعاصی پاک سازم
اخالص, يقين, تقوی, خشوع, صدق,  ,ده ام و آن را انباشته ام از ورعبرای ايمان آزمو

بدانچه نزد من است ايشان را داعيان  یو قار و بی اعتنايی به دنيا و آرزومند ,حلم, صبر
خورشيد و ماه قرار می دهم و در زمين جانشين می گردانم و آئينشان را كه بر ايشان 

ک من نمی پسنديده ام قدرت خواهم بخشيد آنگاه مرا عبادت می كنند و چيزی را شري
گردانند نماز را در وقت آن بپای می دارند و زكات را در هنگامش پرداخت می نمايند امر 
به معروف و نهی از منكر می كنند در آن روزگار امانت بر روی زمين قرار می گيرد پس 
چيزی به چيزی آسيب نمی رساند و چيزی از چيزی نمی هراسد گزندگان و چرندگان در 

آيند بی آنكه هيچيک ديگری را بيازارد زهر گزندگان را از ايشان می گيرم  ميان مردمان می
و بركات را از آسمان به زمين نازل می گردانم زمين نيكوترين گياهانش را خواهد روياند 

 .اكيهای خود را نمايان خواهد ساختو همه ثمره ها و پ
به مواسات برخورد می رافت و رحمت را بر ايشان القا می كنم به حدی كه با يكديگر 

, فقير بی نياز می گردد و كسی بر ديگری متها را بطور مساوی تقسيم می كندكنند و نع
برتری جويی نمی كند بزرگ بر كوچک ترحم می كند و كوچک احترام بزرگ را نگه می 

                                                 
 . ٢٠: إصحاح  (١)
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دارد به دين حق می گروند و بدان رو می كنند و بر اساس آن حكم می كنند آنانند اوليای 
و جانشينی پسنديده وی را بر ايشان نبی و  ختيار نموده ام بر ايشان پيامبری برگزيده من ا

و  رسول قرار دادم و ايشان را برای او دوستان و ياران اينانند امتی كه برای پيامبر فرستاده 
 .جانشين برگزيده ام

د شد آن روز آن زمانی است كه آن را در علم غيب خود نهان داشته ام و ناگريز واقع خواه
همانا تو از  !ت را نابود خواهم ساخت پس دور شوتو را و سپاهت را و همه وابستگان

 )١()تا آن روز وقت معلوم! یمهلت يافتگان
سقوط كرد و تكربش وی را به جهنم اين داستان ابليس عالم و عابد است كه در دوزخ 

 پسهای فراوانی است هوشياران پندر اين داستان برای عربت گيرندگان و د. افكند
 .?كجايند اين پند گيرندگان

پس از آنچه خداوند نسبت به ابليس انجام داد عبرت گيريد  (:فرمود منينامير المؤ
او شش هزار سال عبادت . رفتتكبر از بين   زيرا اعمال فراوان و كوششهای مداوم او با

تی تكبر همه را نابود كرد اما با ساع. نيست از سالهای دنيا يا آخرت استكرد كه معلوم 
نه ! ?بماندچگونه ممكن است پس از ابليس فرد ديگری همان اشتباه را تكرار كند و سالم 
همان عمل هرگز خداوند هيچگاه انسانی را برای عملی وارد بهشت نمی كند كه برای 

فرمان خدا در آسمان و زمين يكسان است و بين خدا و خلق  ,فرشته ای را محروم ساخت
. جهانيان ابالغ نموده حالل نمايد وستی خاصی وجود ندارد كه بخاطر آن حرامی را كه برد

ای بندگان خدا از دشمن خدا بپرهيزيد مبادا شما را به بيماری خود مبتال سازد و با ندای 
خود شما را به حركت در آورد و با لشكرهای پياده و سواره خود بر شما بتازد به جانم 

ر خطرناكی برای شكار شما بر چله كمان گذارده و تا حد توان كشيده و سوگند شيطان تي
به ! پروردگارا« :استاز نزديک ترين مكان شما را هدف قرار داده و خطاب به خدا گفته 

چشمهايشان جلوه می دهم و همه را گمراه خواهم  رسبب آنكه مرا دور كردی دنيا را د
 )ساخت

                                                 
 .٣٨٥: ٥٢ج: بحار األنوار  (١)
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دلها می گذارد به خدا پناه بربيد همانگونه كه از حوادث  و از آثار زشتی كه كرب و غرور بر
سخت به او پناه می بريد اگر خدا تكرب كردن را اجازه می فرمود حتما به بندگان 

از قشر  )در صورتيكه پيامربان و امامان(مخصوص خود از پيامربان و امامان اجازه می داد 
موده و به سختی و بال گرفتارشان مستضعف جامعه بودند كه خدا آهنا را با گرسنگی آز

قتی كه  كرد و با ترس و بيم امتحانشان فرمود و با مشكالت فراوان خالصشان گردانيد و
موسی بن عمران و برادرش هارون بر فرعون وارد شدند و جامه های پشمين بر تن و 
ت چوبدستی در دست داشتند و با فرعون شرط كردند كه اگر تسليم پروردگار شود حكوم

آيا از اين دو نفر تعجب نمی : د و عزتش بر قرار باشد فرعون گفتو ملكش جاودانه بمان
كنيد كه دوام و جاودانگی حكومتم را به خواسته های خود ربط می دهند در حاليكه در 

اين  ,?ا دستبندهای طال به همراه ندارندفقر و بيچارگی به سر می برند اگر چنين است چر
 .ال و تحقير پوشش لباس از پشم گفتبزرگ شمردن ط سخن را فرعون برای

خدا را خدا را از تعجيل در عقوبت و كيفر سركشی و ستم بر حذر باشی و از آينده 
دردناک ظلم و سرانجام زشت تكرب و خود پسندی كه كمينگاه بزرگ ابليس و جايگاه 

زهر كشنده می آميزد حيله و نيرنگ اوست برتسيد حيله و نيرنگی كه با دلهای انساهنا چون 
و هرگز بی اثر نخواهد بود و كسی از هالكتش جان سالم به در نخواهد برد نه دانشمند به 

 .هت لباس كهنه اش در امان می باشدخاطر دانشش و نه فقير به ج
خدای سبحان مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت مگر برای ترک امر 

خدا بی خردان را برای نافرمانی و خردمندان را برای ترک  به معروف و هنی از منكر پس
 .نت كردبازداشتن ديگران از گناه لع

م شما رشته پيوند با اسالم را قطع و اجرای حدود الهی را تعطيل كرده و احكا! آگاه باشيم
همانا من از كسانی هستم كه در راه خدا از هيچ سرزنشی . اسالم را به فراموشی سپرده ايد

ترسند كسانی كه سيمای آهنا سيمای صديقان و سخنانشان سخنان نيكان است شب  نمی
و رسولش را زنده می  زنده داران و روشنی بخشان روزاند به قرآن پناه برده سنتهای خدا 

كنند نه تكرب و خود پسندی دارند و نه برتری جويی می كنند نه خيانتكارند و نه در زمين 
  .هايشان سر گرم اعمال پسنديده استدر هبشت و پيكرفساد می كنند قلبهايشان 
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  راه راست

 
ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلكَِتاُب  :می فرمايدمتعال خداوند  َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا مِّ

يَماُن َوَلكِن َجَعْلنَاُه ُنوًرا نَّْهِدي بِِه َمْن نََّشاء مِْن ِعَبادِ  ْسَتِقيٍم َوَال اْإلِ َنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إَِلى ِصَراٍط مُّ
َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َأَال  *  .)١(إَِلى اهللاِ َتِصيُر األُمورُ  ِصَراِط اهللاِ الَِّذي َلُه َما فِي السَّ
يز روحی را به امر خود وحی همانگونه كه بر پيامبران پيشين وحی فرستاديم بر تو ن(

اديم كه به ش از اين نمی دانستی كتاب و ايمان چيست ولی ما آنرا نوری قرار د, تو پيكرديم
, هر كس از بندگان خود را بخواهيم هدايت می كنيم و تو مسلمل به سوی راه وسيله آن

 راه خداوندی كه تمام آنچه در آسمان و زمين است از برای *راست هدايت می كنی 
  .)سوی او باز می گردداوست آگاه باشيد تمام كارها فقط به 

ندگانش خواسته تا آن را ز بامراد از آن حق می باشد همان راهی كه خداوند سبحان و
از صراط  می رساند به بيان ديگر منظور آن زنده پا بر جا و منزهراهی كه بنده را به , بپيمايند

 احكام شرعی صحيح است كه از حضرت حق صادر گرديده ومستقيم همان اعتقادات و
بر اهل انديشه بايسته است كه در . به بندگان رسيده است وسيله انبيا و اوصياء 
د و راهی بسوی پروردگار ند تا با آن خود را از عذاب الهی برهاننجستجوی حق باش

 .دند و صراط مستقيم را بپيماينخويش بياب
لكه خورسند گشتن بدين زندگی مادی و غوطه ور شدن در آن از مرگ بدتر است و ب

 َيْسَتْعِجُلوَنَك  :هنم می ماند حق تعالی می فرمايدهمسان نابودی است و همچون ج
 )٢(.بِاْلَعَذاِب َوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكافِِرينَ 

 .)از تو طلب زودتر آوردن عذاب را می كنند در حاليكه جهنم كفار را احاطه كرده است(
همان زندگی حقيقی است زيرا انجام آن , آن راهودن به همين ترتيب شناخت حق و پيم

ی هدفو اين  آن زنده ای است كه هرگز نمی ميردرسيدن به عالم عقل و بازگشت به سوی 
                                                 

 .٥٣− ٥٢ :شوری  (١)
 .٥٤ :عنكبوت  (٢)
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, خداوند به مردان و زنان با ايمان(: است برتر از هبشت چنانكه حق تعالی می فرمايد
است جاودانه خواهند  باغهايی از بهشت را وعده داده كه نهر ها از زير درختانش جاری

ماند و مسكن های پاكيزه ای در بهشت برای ايشان است و خشنودی و رضای خدا از همه 
هيچ كس نمی داند (: تعالی می فرمايد, )١( )رتر است  و پيروزی بزرگ همين استاينها ب

, اين پاداش شنی چشمهاست برای آنها نهفته شدهكه چه پاداشهای مهمی كه مايه رو
عاقل كسی است كه هبره خويش را از پيمودن اين راه  )٢()انجام می دادنداست كه كارهايی 

باز هم , به رحمت الهی نائل شده و اگر نه ضايع نسازد پس اگر به مطلوب دست يافت كه
, كسی است كه شما را از خاک آفريد او( :كنی خواهد گزيدسبه فضل الهی در هبشت 

, سپس شما را به صورت طفلی از شكم مادر س از نطفه, سپس از خون بسته شدهسپ
و در  می شويد بيرون می فرستد بعد به مرحله كمال قوت خود می رسيد و بعد از آن پير

 اين ميان گروهی از شما پيش از رسيدن به اين مرحله از دنيا می روند و در آخر به سرآمد
 .)٣()عمر خود می رسيد شايد تعقل كنيد

طور كه همان(اوند شما را به اميد آن كه به عالم عقل دست يابيد كه خد: معنای آيه اينست
آفريده است و هدف اين بوده كه به باالترين درجه آن عالم دست  )انبياء و ائمه دست يافتند

و صاحب اين . استَقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى  يابيد و آن درجه تماس با عالم الهوت يا مقام 
 يعنی حضرت محمد «به بركتش عالم وجود خلق گرديده مقام محمود كسی است كه 

هر چند رويه ام در اين كتاب خالصه گويی و اشاره  و سلم و جان او حضرت علی 
خير است اما اشكالی ندارد كه قدری اين مطالب را توضيح دهم شايد خداوند دعای 

عقل نخستين آفريده ! خواهران و برادران مومنم! عزيزانم .خوانندگان را روزی ام گرداند
است اولين عالم روحانی و كلی كه موجودات در آن هم تنيده اند بی آنكه با هم برخورد و 
اختالفی داشته باشند اهل آن عالم نيز درجاتی دارند كه باالترين آن تماس با عالم الهوت 

ن اوست هم جا لی و ع است و آن درجه ای است مخصوص محمد  )سبحانه(
                                                 

 .٧٢:توبه  (١)
 .١٧ :السجدة (٢)
 .٦٧:غافر (٣)
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روايت شده ممسوس به  چنانكه از رسول اكرم  و نيز علی   است  چنانكه آمده
درجات ديگری )مقام مس عالم الهوت(و بعد از مقام اين دو بزرگوار  .ذات اهللا است
كه درود خدا بر ايشان باد  بر همه آهنا كه پايين تر از ايشان هستند بزرگوار است و آن دو 

پايين تر از آن دو بزرگوار هستند به اندازه مرتبه و  احاطه و علم دارند و آهنا كه در مراتب
درجه خويش نسبت به آن دو معرفت می توانند داشت و هيچ كس را توان معرفت كامل  

را كسی غير از آن دو نمی  پروردگار منزهنيست مگر پروردگار عالم چنانكه   ايشان به
از صاحب مقام محمود . سدبشنا –كه برای انسان ممكن است كمالی  –تواند بطور كامل 

و كسی مرا   كسی خدا را نشناخت جز من و تو ! علی جان  ( :چنين روايت شده 
 .)و من نشناخت جز خدا و تو و كسی تو را نشناخت جز خدا 

ی و آن عالمی است مثالی و صوری عالم جاهنا و چيز. اما عالم دوم عالم ملكوت است
در هنگام خواب از وجود مادی رو گردان شده به  چون. شبيه به آنچه در خواب می بينيم

روی می آوريم عالم سوم عالم مادی است كه شبيه به د ملكوتی  يا مثالی و يا نفسی وجو
. وجود و اين آخرين درجه تنزل است عدم است و هبره ای از وجود ندارد مگر قابليت

صعود يا بازگشت  وقتی صورت بر ماده افاضه شد جسم تكوين يافت و اين اولين درجه
 .تاس

حيوان و انسان تقسيم می شوند و  ,, نباتحسب درجات وجودی به جماد اجسام بر
انسان يا ارتقا می يابد و به سوی مبدا متعال خويش باز می گردد و در عالم عقل و قرب به 

د و به پروردگار خود پشت می كاهحی ال يموت شناورمی شود و يا از ارزش خويش می 
ماده ای كه قابل درک نيست و متعلق علم قرار نمی گيرد  آنماده را نمی بيند  كند و جز

می شود بلكه  چون چهارپايانهمو بدين ترتيب  نكه صورت مثالی بر آن افاضه گرددمگر آ
روی آورد و انديشه ورزد و حيات ابدی يابد اما  به خدا زيرا وی آفريده شد تا! گمراه تر

 .برگزيد و به سوی عدم روانه شدرا وی پشت نمود و نادانی 
   :می فرمايد امام جعفر صادق 

از نور خدا اولين از ميان امور روحانی و از جانب راست عرش و (خداوند عقل را آفريد (
اقبال كن و : , پس عقل پشت كرد فرمودپشت كن: آنگاه به وی فرمود )آفريده عقل بود

و تو را بر همه ! فريده ای بس برزگآفريدم آعقل اقبال نمود آنگاه خداوند فرمود تو را 
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و ظلمانی  آنگاه جهل را از دريای تلخ و شور بصورتی تاريک  آفريدگانم سروری دارم ;
آفريد و فرمود پشت كن جهل پشت كرد سپس فرمود اقبال كن اما جهل اقبال نكرد آنگاه 

  )١(.)...فرمود استكبار ورزيدی و آنگاه وی را لعن نمود 
كه جان او محسوب می شود  است و جانشين او علی  حضرت محمد  عقل كل

می باشد و او مبدا  لعنه اهللا جهل كل دومی .)٢()َوَأنُفَسنَا وَأنُفَسُكمْ (چنانكه در قرآن آمده 
 لعنه اهللا, ابليس س را گمراه نمود و در دوزخ افكندتكرب است و همان كسی است كه ابلي

وسيله او گمراه ساختی يا با نكره بيعنی به كسی كه مرا  )٣()آ َأْغَوْيَتنِيَقاَل َربِّ بِمَ ( :می گويد
  .وصوفه آمدهـكره مـورت نـدر آيه بص لعنه اهللاو او  دای كه مسبب گمراهی من ش

كه برای غير عاقل استفاده می شود  )ما(چون مظهر ظلمات است و هويتی ندارد لفظ 
ت لعن مظهر جهل و تمامی آن است قل ندارد وبرايش بكار برده شده چون بهره ای از ع

  .)٤()خداوند با استعمال اين لفظ وی را خوار نموده است  خدا بر او باد و
و چنين است كه از بنی آدم فردی  با عبادت و اتصاف به كماالت اخالقی  به مقام قاب 

ت محمد قوسين او ادنی رسيده و معلم مالئكه مقربين می گردد و او انسان كامل حضر
نداشتند  امير  را به مالئكه آموخت آنچه توان دسرتسی بدان است  چنانكه آدم  
 :منين می فرمايدؤالم

و عمل تزكيه نمايد به  انسان دارای نفس ناطقه آفريده شده است اگر نفس خود را با علم 
همچون جواهر خواهد ماند و چون مزاجش معتدی گردد و ازدام اضداد رهايی يابد 

 .مستحكم خواهد گرديدو ماهنای هفتگانه استوار  آس
همچنين از بنی آدم فردی يافت می شود كه خود را به دوزخ می افكند و در دريای تلخ و و

شناور می گردد به طوری كه اگر دست خود را بر آورد وی  − تاريكيهای تو در تو −تاريک 
 ی می شود بدون ذره ای نور,را يارای ديدن آن نيست تا آنجا كه وجودش يكپارچه تاريك

                                                 
 .أصول الكايف  (١)
 .٦١ :آل عمران (٢)
 .٣٩ :حجر (٣)
 .غرر ودرر (٤)
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جهل بدون عقل و اضطراب بدون ثبات و ترس بدون آرامش و هرگز وقار و  هيكپارچ
چنين شخصی به رحمت خدا اميد ندارد و از دستيابی به آن   ,طمانينه بر وی فرو نمی آيد

ند هنگام بر پايی قيامت در رحمت خدا طمع می ك لعنه اهللامايوس می گردد با اينكه ابليس 
  :خداوند می فرمايد) چنانكه در حديث آمده(
: ا در نظرشان زيبا جلوه داد و گفتو به ياد بياور آن هنكامی را كه شيطان اعمالشان ر(

امروز هيچ كس از مردم بر شما پيروز نمی گردد و من  در كنا شما هستم اما هنگامی كه دو 
من از شما بيزارم من چيزی را : گفتو  گروه در برابر يكديگر قرار گرفتند به عقب برگشته

   )١(), كيفر خدا بسيار شديد استشما نمی بينيد من از خدا می ترسممی بينم كه 
ث و مستكبر خود به ايشان سخنان فريبنده و بی اساسی را  به وسيله نفسهای خبيو(

 يم میانتقال می دهند و شيطانهای جنی از شيطانهای آدمی زاد الهام و تعلشيطانهای جنی 
شيطانهای جن وانس هر كدام به ديگری سخنان فريبنده (: گيرند خداوند متعال می فرمايد

, ی خواست چنين نمی كردند بنابراينمام می كنند و اگر پروردگارت و بی اساسی را اله
  .)٢())آنها و تهمتهايشان را به حال خود واگذار

 :می گويد) شاعر(حروری 
بدان سان كه امروز ) و ارتقا يافتم(تا آنكه كارم باال گرفت  يكی از سپاهيان ابليس بودم

پيش از من می مرد من به نيكوترين  −ابليس  −ابليس از جمله سپاهيان من است اگر وی 
را فراهم می نمودم در صورتيكه اگر من می مردم وی چنين  دیفسق و پلي یها هاشيوه ر

  .كاری نمی توانست بكند
 ...آن اينكهو  مانده است مطلبيک 

ن همه يممكن است كسی بپرسد كه اگر كافران هبره ای از عقل ندارند پس چگونه به ا
 .دست يافته اند ), ژنتيک هواپيما, ارتباطات(تكنولوژی 

                                                 
 . ٤٨ :انفال (١)
 . ١١٢ :انعام (٢)
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! عاويه دارد اگر عقل نيست پس چيست?ال شد كه آنچه مؤاز امام صادق س :جواب
ل شباهتهايی دارد اما عقل عقو شيطنت است كه به  نيرنگآن نوعی (: حضرت فرمود

  .)١()نيست
ی مثالی و به هبره نفس وی است كه صورت آن هر انسانی هبره ای از عالم ملكوت دارد و

و اين سايه همان قوه ادراک يا ناطقه است كه در هنان انسان به . منزله سايه عقل است
آينه ک است اما وديعه هناده شده و البته حيوان صامت نيز در اين صفت با انسان مشرت

و در نتيجه اشراقات عقل در آن روشن تر و واضح تر . انسان صاف تر و شفاف تر است
اگر كسی در دنيای حيوانات مطالعاتی داشته . و هبره اش از اين سايه بيشرت استمی نمايد 

باشد خواهد دانست كه برخی از حيوانات قدرت اخرتاع بعضی وسايل را دارند چنانكه از 
انشمندان جانور شناس نقل شده و به عنوان مثال می توان به سگهای آبی اشاره برخی د

در مسير آب  كرد كه برای باال آوردن آب  به درون حوضچه هايی كه از پيش می سازند 
 . موانعی قرار می دهند

و حقيقت و عقل را در آن  پس انسان بر حيوان برتری ندارد مگر آنكه در اين سايه بنگرد 
, شكر ا آغاز كند حركتی همراه با عبادته كند و به سوی آن حركتی تكاملی رمشاهد

گذاری و اخالق پسنديده اما اگر به رصوف داشتن اين سايه اكتفا كند همچون چهار پايان 
 . خواهد بود )حيوان صامت(

 ر پايان نيز گمراهو اما اگر از قدر خود بكاهد و اخالق و صفات ناپسند كسب نمايد از چها
ه ای اندک چيزی نداريم ستايش از آن خداست و ما از علم جز هبر ,تر خواهد بود

مرا و خواهران و برادران مومنم را در رحمت خويش داخل كن تو سر پرست  ,پروردگارا
 .هبرتين سر پرست و ياری دهنده ای منی در دنيا و آخرت و

 
 
 
 

                                                 
 .كايفأصول  (١)
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  عقايد و احکام
 

   :عقايد صحيح
فرستادگان خدا و  اعرتاف به حقانيت پيامربان و ,كتا شمردن اون به وجود خالق و يايما

زخ و عصمت جانشينان , قضا و قدر بداء و هبشت و دواعتقاد به عدل, جانشينان ايشان
و ايمان به مالئكه و عالم غيب و همه آنچه انبيا و رسوالن و جانشينان  ,خدا در زمين
 ان ــشـيروی از ايـتمسک به آن حضرات و پ زـداريم جـاره ای نـو ما چ ,اندايشان فرموده 

 .)١(﴾إِْن ُكنُْتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَّبُِعونِي ُيْحبِْبُكُم اهللا﴿ :خداوند متعال می فرمايد
اگر خدا را دوست داريد از من پيروی كنيد تا خدا نيز شما را دوست : ای پيامبر بگو( 

 )بدارد
پيدايش نسل از حضرت آدم چگونه بوده : سيدندپر   زراره می گويد از امام صادق

است برخی از ما چنين گمان می كنند كه خداوند به آدم وحی نمود كه دخرتش را به 
امام ازدواج پسرش در بياورد و ريشه همه مردمان به خواهران و برادران برمی گردد 

طعا می پندارد خداوند از اين گفته  منزه است آنكه چنين می گويد ق(: ندفرمود صادق 
مسلمانان را  كه خداوند عز وجل خلق برگزيده و دوستان و انبيا و فرستادگان و مومنان و

و توان آن را نداشته كه ايشان را از حالل بيافريند با اينكه از ايشان  ?از حرام آفريده است
كه برخی به خدا سوگند دريافته ام  ,اهر مقيد باشندعهد گرفته كه به حالل پاک و طيب و ط

حيوانات چون خواهر خود را نشناخته بر وی جهيده و فرو آمده آنگاه دريافته كه با خواهر 
خود مقاربت كرده پس آلت خود را خارج نموده و آن را به دندان گرفته تا از هم گسيخته و 

  )از روی جهل  (بدين خاطر هالک شده و همچنين حيوان ديگری كه با مادر خود 
همين عمل را تكرار نموده پس چگونه جايز است انسان با وجود انسانيت و مقاربت نموده 

جز آنكه گروهی از اين مردمان  چنانكه می بينيد  از علم اهل , فضل و علمش چنين كند 
بيت پيامبرشان رو گردان شده اند و از آنجا كه بديشان دستور اخذ علم داده نشده بود اخذ 

                                                 
  .٣١ :آل عمران  (١)
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از  −راهی و جهل رسيدند چگونه بود احوال امور پيشين علم نمودند و بدين پايه از گم
 .تا آنچه الی االبد اتفاق می افتد − ابتدايی كه خدا خاليق را آفريد 

كجايند اينها از آنچه نه فقيهان حجاز و نه فقيهان عراق در آن  ,آنگاه فرمود وای بر اينان
فرمود و قلم بر لوح اختالف نكرده اند و آن مطلب اينست كه خداوند به قلم دستور 

دو هزار سال پيش محفوظ جريان يافت و آنچه تا روز قيامت اتفاق می افتد نگاشت و اين 
 .از خلقت آدم بود

, زبور و قرآن تورات, انجيل: در عالم مشهورند می بينيم هو اينک ما كتب چهار گانه ای ك
تورات را بر موسی, زبور خداوند آنها را از لوح محفوظ بر پيامبرانش نازل كرده  )فرقان(

و در هيچ يک ذره ای از ادعای آنها را . يل را بر عيسی و قرآن را بر محمدرا بر داود انج
حالل نفرموده به نظر من آنها كه اين سخن و نظاير آن را بر زبان می رانند قصدی ندارند 

  .)١()... خدا مرگشان بدهد ايشان را چه می شود ,اللهای مجوسجز تقويت و تحكيم استد
را كه رسوايشان ساخت و به واسطه نادانی و دشمنی كه با صادقان آل  سپاس خدايی 

محمد داشتند خوارشان ساخت آنگاه كه پيامربان را اوالد زنا قرار دادند و چه دور است 
كه در برابر اهل بيت برای  يی راخداوند همه آهنا ,ت پليد از آن پاكان و برگزيدگاناين نسب
تبی قرار دادند و ادعای آگاهی از سنت پيامرب و محكمات و متشاهبات قرآن خود مك

چنانكه ند سازی م را به سوی دوزخ رهنمون منمودند و خود را امامانی قرار دادند كه  مرد
و امروز عذری برای پيروی از آن پليدان لعباس و پيروان آهنا چنين كردند اميه و بنی ابنی 

نمی كنند مگر معاندان و متكربان و البته هبانه ای هم دارند و می نيست و از ايشان پيروی 
 .ا عرتت پيامربند كه پذيرفته نيستگويند اينه

عهده عقايدی كه ايمان داشتن بدان واجب است همانی است كه در انتهای سوره بقره 
و ايمان به خدا و مالئكه و كتب آسمانی  −بدان ايمان داشت  كه پيامرب اكرم  −آمده 

پيامرب و يا هر فرستاده ای از جانب حق  انچه جانشين چه پيامرب باشند و −فرستادگان خدا 
تعالی فرستاده ای كه تنها برای رهربی مردم در امور دنيوی برگزيده شده باشد همچون 

بر هر مسلمانی واجب است كه به خداوند يكتای بی مانند و بی نياز  −طالوت عليه السالم 
                                                 

 . ١٩ص ١ج  :علل الشرائع  (١)
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انبيای پيشين و وعليه وآله وسلم او مالئكه و نبوت محمد صلی اهللا ايمان آورد و
كتاهبايشان و جانشينانشان و دستوراتشان را باور داشته باشد و احرتام كند هر چند اديان 

مين بوده گذشته  با آمدن اسالم  منسوخ شده اما به هر حال روزگاری دين خدا بر وی ز
 .است

محمد صلی اهللا و عليه و آله  حضرت شينان دوازده گانهبر مسلمان واجب است كه به جان
 .بپذيرداست را  و سلم ايمان داشته باشد و اخبار صحيحی كه از ايشان رسيده 

بن الحسن المهدی عليه  ةحضرت حج ,همچنين بايد ايمان بياورد كه جانشين دوازدهم
نمود بر مسلمان  خويش با شمشير قيام خواهد جدالسالم  زنده و پاينده است و همچون 

واجب است وی را دوست بدارد و در موردش انديشه خير داشته و وی را بر جان و مال و 
اوالد خود مقدم بدارد و در راه بلندی نام و آشكار سازی امر وی و مظلومتيش و زمينه 

يعنی سران باطل كه بر  −سازی برای دولتش فعاليت نمايد و همچنين بايد با دشمنانش 
تسلط يافته اند و ياوران كافر آهنا كه از واليت اهللا خارجند و تحت واليت ابليسند  اين امت

  :فرمايددشمنی ورزد و از تعداد و امكانات دنيوی آن ها نرتسد چنانكه حق تعالی می  −
و انها نقشه مهمی كشيدند وما نيز نقشه مهمی كشيديم در حاليكه آنان احساس نمی (

قبت توطئه ايشان  چگونه شد , ما آنها وقومشان را همگی هالک پس بنگر كه عا  *كردند 
 ,لمهايشان خالی از سكنه مانده استپس آن خانه های ايشان است كه به خاطر ظ *كرديم 

                        )١(.)به درستی كه در آن نشانه هايی  است برای قومی كه آگاهی دارند
 

  :امــکـــاح
  

عه شريعتهايی است كه پيامربان فرستادگان از سوی حق تعالی مجمو ,مراد از احكام
آورده اند و بندگان مكلف به اجرای آن بوده اند هر چند برخی از آهنا نسخ شده و يا با 
گذشت زمان و مطابق با حكمت خدای عالميان مطالب جديدی اضافه شده و اين 

                                                 
 .٥٢− ٥٠ :نمل  (١)
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واره توسط فرستاده ای اضافات مطابق با مصلحت مردمان را ادوار مختلف بوده و هم
 .ريق بپيمايد به گمراهی در افتادهمعصوم از جانب خدا انجام گرفته و هر كه جز اين ط

اگر شريعتهای آسمانی و احكام الهی را مورد بررسی قرار دهيم در خواهيم يافت كه تنها 
 همين احكام الهی كه برای اصالح روح و بدون وكشور و اقتصاد مفيد می باشد و هر كه

به جز  –از خود حكمی صادر كند يا تغييری بدهد و يا چيزی را نسخ يا اضافه كند 
ادعای الوهيت نموده و مردم را به  –حضرات معصومين كه از جانب خدا ماموريت دارند 

عبادت خويش واداشته هر چند در ظاهر چنين ادعايی نكند قرآن تصريح نموده كه يهود 
می كردند زيرا آن عالمان حالل را حرام می نمودند و  عالمان و راهبان خود را عبادت

 : در تفسير اين آيه مردم نيز از ايشان پيروی می كردند امام محمد باقر 
را به جای خدا به الوهيت گرفتند در حاليكه ) ع(ايشان دانشمندان و راهبان خود و مسيح (

غير از او نيست منزه است از مأمور بودند كه فقط خدای يكتايی را بپرستند كه هيچ خدايی 
   ).هر آنچه كه شريک او قرار می دهند

مردم از عالمان و راهبان اطاعت می كردند و به گفتارشان عمل می نمودند (: می فرمايد
پس بواسطه آنكه از ايشان اطاعت می كردند و فرمان خدا و كتب و فرستادگان او را به 

ن را پروردگار خويش ساخته بودند و هر چه ايشان كناری افكنده بودند آن راهبان و عالما
می گفتند پيروی و اطاعت می كردند و معصيت خدا را به جا می آوردند و اين در كتاب ما 

  .)١()ذكر شده تا از ايشان پند بگيريم − قرآن  −
بنابراين هر عقيده ای كه انسان دارد اگر از معصوم و به واسطه او از اهللا نگرفته باشد در 

معصوم از واقع عبادت غير خداست و هر حكم شرعی كه انسان بدان تعبد دارد نيز اگر 
بدليل !! است زيرا وی ادعای الوهيت نموده آن فتوا دهنده كردن عبادتمساوی با نباشد 

آنكه حتی معصومين هم اجازه فتوا دادن ندارند بلكه بايد حكم شرعی را از اهللا تعالی 
 :مشهورش خطاب به شيعيان می فرمايدصادق عليه السالم در نامه  بگيرند و نقل كنند امام

ايت ای گروه رستگاری كه مورد رحمت خدا واقع شده ايد و خدا خيری كه به شما عن
 .كرده برايتان كامل نبوده است
                                                 

 .٢٨٩ص ١ج :تفسير القمي  (١)
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ش در دين وی به دلخواه خود مخلوقاتی از حدبدانيد در علم خدا و امر او مقرر نشده كه ا
 .د و از راه اقتباس عمل كندنظر خوی و أو ر

و برای قرآن . خدا قرآن را نازل فرمود و آن را برای همه چيز بيان گر و روشنگر قرار دارد 
د كه آن جماعت را كه خداوند علم خود را به ايشان وو آموختن آن جماعتی را تعيين فرم

خدا به .نندعطا كرده  نمی رسد كه در دين خدا به دلخواه و نظر خود يا قياس عمل ك
واسطه علم خود كه به ايشان عطا كرده آهنا را از اين امور بی نياز ساخته و مخصوصشان 
ساخته و كرامتی نزدشان هناده كه با آن گرامی شان كرده آنانند اهل ذكری كه خداوند امت 

ايشان كسانی اند كه اگر كسی از ايشان بپرسد وی را  ,به پرسيدن از ايشان امر فرموده را
رشاد می نمايند  و از علم قرآن به آن پرسنده به قدری عطا می كنند كه وی به اذن خدا به ا

ايشان كسانی اند كه كسی از . هدايت  شودسوی حق تعالی و همه راههای درست 
علمشان و كسب فيض از محضرشان رو بر نمی گرداند مگر آن ها كه در علم الهی و 

ه قرار داده شده اند آهنا از درک محضر اهل ذكر ابتدای آفرينش بدبخت و شقی و گمرا
محروم اند و به دلخواه خود و آراء و استنتاجات خود رفتار می كنند تا آنجا كه شيطان بر 
ايشان سيطره می يابد و اين از آن رواست كه آهنا ايمان را كافر و گمراهان را مومن می 

ن برترين نتيجه م را حالل می دانند و ايپندارند و در بيشرت موارد حالل خدا را حرام و حرا
با ايشان عهد كرد اما پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم پيش از ارتحال . دلخواه ايشان است

ما پس از آنكه خدا روح رسولش را قبض نمايد اجازه داريم به آنچه در مورد آن : آهنا گفتند
ل خدا و با و جود عهدی كه با ما اتفاق نظر يافتيم عمل كنيم مسلما پس از ارتحال رسو

 .ه ما بر چنين كاری مجاز هستيمكرده و دستوری كه داد
به مخالفت با خدا و رسولش پرداختند و كسی گمراه تر و بر خدا جری تر از اين عده 

 .می توانند به رای خود اكتفا كنندنيست كه پنداشتند 
ت كنند و فرمانش را پيروی كنند به خدا سوگند حق خدا بر بندگانش آنست كه از وی اطاع

چه در زمان حيات محمد صلی اهللا عليه وآله و چه پس از ارتحالش آيا آن دشمنان خدا می 
د و يا استدالالت خود به گفتار و رای خو توانند ادعا كنند كه يكی از ياران محمد 

 .ر گشته اندو به گمراهی ابدی دچا اگر چنين بگويند به خدا دروغ بسته اند! عمل كرده?
 .بر عليه خود اقامه حجت نموده اند! نه هيچ يک چنين نكرده اند : و اگر بگويند



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٣٠
 

 

نيز خدا  و بدين ترتيب جزء كسانی خواهند شد كه معتقدند پس از رحلت رسول اكرم 
 : ايدفرمخداوند متعال می بايد اطاعت گردد و فرمانش پيروی شود چنانكه 

يش از او فرستادگان ديگری نيز بودند آيا اگر او از دنيا فقط فرستاده  است و پ محمد (
برود يا كشته شود شما به زمان جاهليت خود باز می گرديد و هر كس كه به گذشته خود 
باز گردد هيچ ضرری به خدا نمی زند و خداوند به زودی جزای شكر گذاران را می 

       )١(.)دهد
است كه بايد اطاعت شود چه در زمان حيات و اين از آن رواست تا بدانيد كه اين خد(

هيچ يک از مردمان اجازه  همانطور كه در زمان محمد وو چه پس از وی  محمد 
 با دستورات محمد و ای و استدالالت خود عمل نمايند نداشتند به دلخواه و ر

 .)٢()س از وی هم چنين اجازه ای ندارندمخالفت كنند پ
ه و علم واسع به محكم و متشابه و تنزيل و تاويل قرآن با آن عقول تام وقتی ائمه 

نقل می نمايند از  اجازه فتوی ندارند و تنها احكام را از خداوند متعال و رسول اكرم 
چه انتظاری  )و تاويلبا آن عقلهای ناقص و جهل به محكم و متشابه و تنزيل (غير ايشان 

 .?می توان داشت
 :رسيد حضرت عليه السالم به وی فرمود ادق وقتی ابو حنيفه به محضر امام ص

ناسخ و منسوخ آن را ! ?را چنان كه شايسته آنست می شناسیابو حنيفه آيا كتاب خدا  (
! ابو حنيفه ادعای علم نمودی: بلی حضرت عليه السالم فرمود :? گفتز می دهیيتمي

 قرار نداده )دهكسانی كه كتاب بر ايشان نازل ش(خداوند علم را جز در نزد اهل كتاب 
ی از علم تنها در نزد گروه خاصی از ذريه پيامبر ماست خداوند حرف ,وای بر تو. است

 −و البته كه چنين نيستی  −اگر تو چنانی كه ادعا می كنی ! كتاب خود را بهره تو نساخته
  .)٣(...)ر بده بپس به من خ

                                                 
 . ٢١٠ص  ٧٨ج :البحار.  ٦ـ٥ص ٨ج :كايف يف الروضه (١)
 . ١٤٤ :آل عمران  (٢)
 .  ٩٠ص ١ج :علل الشرائع (٣)

 



 ٣١  _______________________________سيد احمد الحسن 
 

 

 
  در داستانهای ايشان عبرتهاست

 
َوَلَقْد َضَرْبنَا لِلنَّاِس فِي َهَذا اْلُقْرآِن مِن ُكلِّ َمَثٍل َوَلئِن ِجْئَتُهم بِآَيٍة  :خداوند متعال می فرمايد

ِذيَن َكَفُروا إِْن َأنُتْم إِالَّ ُمْبطُِلوَن  ِذيَن َال َيْعَلُموَن  *َلَيُقوَلنَّ الَّ  *َكَذلَِك َيْطَبُع اُهللا َعَلى ُقُلوِب الَّ
ِذيَن َال ُيوقِنُونَ َحقٌّ َوَال َيْسَتِخفَّ  َفاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اهللاِ   .)١(نََّك الَّ

ما برای مردم در اين قرآن از هر مطلب و مثالی بيانی آورديم و اگر نشانه ای برای آنان (
خداوند اينكونه بر دل كسانيكه آگاهی  *شما اهل باطليد : بياوری كافران می گويند 

ندارند هرگز وعده خدا حق است و كسانيكه يقين  پس صبر كن زيرا  *ندارند مهر می زند 
 .)تو را خشمگين نسازند

سزاوار است كه هر مسلمانی تاريخ بنی اسرائيل و رفتار ايشان با حضرت موسی و هارون 
را مطالعه كند زيرابر انگيخته شن موسی و هارون با برا نگيخته شدن محمد  و عيسی 

اتفاق عليهما السالم  رای موسی و هارون و آنچه ب. بسيار نزديک است علی و  
رخ داد تفاوت چندانی ندارد و آنچه بنی اسرائيل  و علی  افتاد با آنچه برای محمد 

انجام دادند با آنچه اين امت  در مواقع غيبت موسی يا بعد از وفات موسی و هارون 
پس از غيبت  و آنچه(و علی عليه السالم انجام دادند  پس از ارتحال رسول اكرم 

بسيار  )خاتم اوصيا حضرت حجه بن الحسن ارواح العالمين له الفدا انجام می دهند
 .نزديک است

همچنين بعثت عيسی در ميان بنی اسرائيل بسيار نزديک است به ماجرای قيام حضرت 
در ميان اين امت و آنچه آن حضرت از اين امت  فالشري همهدی عجل اهللا تعالی فرج

پاک و بی عملشان ديد از يهود و علمای نا اوت چندانی با آنچه عيسی خواهد ديد تف
 .نخواهد داشت

 َُرون ُهْم َيَتَفكَّ   .)٢(َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ
                                                 

  .٦٠−٥٨ :روم  (١)

 .١٧٦ :اعراف  (٢)
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 .)تانها را بازگو كن شايد بينديشنداين داس(
 

 
  بنی اسرائيل چشم به راه والدت

  موسی 
 

و مصلح بزرگ بودند  اين پيامربليه السالم در انتظار پيش از بعثت حضرت موسی ع
و والدتش را به يكديگر بشارت می دادند و خود را برای استقبال از اين مولود 

وت ها و فرعون ها مبارک آماده می ساختند مولودی كه آهنا را از حكومت طاغ
 .رهايی می بخشيد

ر د −كه شايسته وجود پليدشان بود  −از سوی ديگر فرعونيان نيز به نحوی ديگر 
برسانند و از انتظار والدت اين مولود مبارک بودند تا وی را دستگير نموده و به قتل 

پيش از آنكه بزرگ شود و بر عليه دستگاهشان قيام كند و ! دست وی آسوده گردند
فرعوهنا و گزافه گوئيهايشان را رسوا سازد و بنی اسرائيل را به سوی نجات رهنمون 

 .را برای زمينيان به ارمغان آورد اال اهللاگردد و پيغام آسمانی ال اله 
وقتی زمان والدت آن مولود مبارک نزديک شد فرعون سالها نوزادان پسری را كه در 

سالهايی كه احتمال تولد آن موعود  − بنی اسرائيل متولد می شدند به قتل می رساند 
د اما فرعون می پنداشت با اين عمل می تواند سنت الهی را تغيير ده −می رفت 

خداوند متعال اراده فرمود تا وی را خوار نمايد و ناتوانی او را در برابر قدرت الهی و 
ی را در همان قصر فرعون قرار تدبير ربانی آشكار سازد پس انشاء و انعقاد نطقه موس

و كسی موسی را پرورش نداد و بزرگ نكرد جز همان فرعون ستمكار و طغيان ! داد
خداوند متعال ! ز در پی يافتن موسی و قتل وی بودب و روهمان فرعونی كه ش! گر

 پس آل فرعون او را از آب گرفتند تا سر انجام دشمن آنان و مايه حزن و(: می فرمايد
و توست او را نكشيد  مايه چشم روشنی من : همسر فرعون گفت *اندوهشان گردد 

 .)يريم, و آنها نمی فهميدندا اينكه او را به فرزندی بگشايد برايمان نفعی داشته باشد ي
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وان كه فرعون و سپاهيانش بنی اسرائيل را به استضعاف كشيده وخوار می ادر همان 
نمودند و بزرگانشان را و پسرانشان را می كشتند موسی در قصر فرعون رشد می كرد و 
بزرگ می شد و آنچه خارج از قصر رخ می داد نظاره می كرد و ظلم و ستمی را كه بر 

مستضعف روا داشته می شد به چشم می ديد عالوه بر آن از آنچه در قصر اتفاق می  مردم
افتاد و نقشه های مبتنی بر ترور و وحشت و عوام فريبی كه طرح می شد مطلع می گرديد 
نقشه هايی كه هدفی نداشت تحت سلطه قرار دادن مردم و مجبور نمودن آهنا به اطاعت از 

 .ليم در برابر فرعون و ترک مقاومتعيت و تساقل پذيرش واق فرعون يا ال
ز به راه راست من جز آنچه را كه معتقدم به شما ارائه نمی دهم و شما را ج: گفت فرعون(

  .)١()راهنمايی نمی كنم
سياست فرعون و حزبش را از نزديک مالحظه می كرد سياست  حضرت موسی 

يد به شعائر دينی و گسرتش ل از تقجلوگيری از انتشار دين خدا و باز داشتن بنی اسرائي
به سوی فساد  )ين جو فاسدی نشو و نما می يافتندنسلهايی كه در چن( هدايت نسلهافساد و

و اين ها مهم ترين مسائلی است كه . ی و التزام به شريعت مقدس و الهیو ترک ديندار
جدا می  متعال خداوندحكومتهای جائر بر آن ها استوارند زيرا اين هاست كه ملتها را از 

تيان و حزب سازد از قدرت حقيقی و ياور حقيقی و تنها كسی كه توان از بين بردن طاغو
 .شيطانی ايشان را دارد

  
  
  مهاجر الی اهللا ،موسی مجاهد راه خدا

  و پيامبری که مردمان را
 

 :به سوی حق تعالی می خواند
ُه َواْسَتَوى آَتْينَاُه ُحْكمًا ا َبَلَغ َأُشدَّ َوَدَخَل اْلَمِدينََة *َوِعْلمًا َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِيَن  َوَلمَّ

ِه  َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة مِْن َأْهلَِها َفَوَجَد فِيَها َرُجَلْيِن َيْقَتتِالِن َهَذا مِْن ِشيَعتِِه َوَهَذا مِْن َعُدوِّ
ِه  َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا مِْن َعَمِل َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي مِْن ِشيَعتِِه َعَلى الَِّذي مِْن َعُدوِّ

                                                 
 . ٢٩:غافر (١)
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ْيَطاِن إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِيٌن  َقاَل َربِّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر لِي َفَغَفَر َلُه إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر * الشَّ
ِحيُم  َفَأْصَبَح فِي اْلَمِدينَِة * َن َظِهيرًا لِْلُمْجِرمِيَن َقاَل َربِّ بَِما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُكو* الرَّ

ا * َخائِفًا َيَتَرقَُّب َفإَِذا الَِّذي اْسَتنَْصَرُه بِاْألَْمِس َيْسَتْصِرُخُه َقاَل َلُه ُموَسى إِنََّك َلَغِويٌّ ُمبِيٌن  َفَلمَّ
ا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلنِي َكَما َقَتْلَت َنْفسًا َأْن َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما َقاَل يَ 

َوَجاَء * بِاْألَْمِس إِْن ُتِريُد إِالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّارًا فِي اْألَْرِض َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن مَِن اْلُمْصلِِحيَن 
 َيْأَتِمُروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِنِّي َلَك َرُجٌل مِْن َأْقَصى اْلَمِدينَِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى إِنَّ اْلَمَألَ 

نِي مَِن اْلَقْوِم الظَّالِِميَن * مَِن النَّاِصِحيَن  َه * َفَخَرَج مِنَْها َخائِفًا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِّ ا َتَوجَّ َوَلمَّ
   .بِيلِ َيْهِدَينِي َسَواَء السَّ  تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأنْ 

و چون به كمال قوت و اعتدالش رسيد به او حكمت و دانش عطا كرديم و اينگونه (
او به هنكامی كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد  *نيكوكاران را پاداش می دهيم 

, يروان موسی و ديگری از دشمنان او, يكی از پيد دو نفر در حال جنگ و نزاع اندناگهان د
بر او زد و كار او طلب كمک كرد, موسی مشت محكمی  وانش بود از او آن كه از پير
عرض  *مراه كننده آشكاری است اين از عمل شيطان است او دشمن گ: گفت. را ساخت

, او ا ببخش و خداوند نيز او را بخشيدپروردگارا من به خويشتن ظلم كردم مر: كرد
نه نعمتی كه به من دادی هرگز به شكرا: عرض كرد پروردگارا* ه مهربان است بخشند

ود و هر لحظه در انتظار موسی با حالت ترس در شهر ب *پشتيبان مجرمان نخواهم بود 
, ناگهان ديد همان كسی كه ديروز از او طلب كمک  كرده بود  فرياد می زند  و حادثه ای

و  *ی تو آشكارا انسان گمراهی هست: به ياری می طلبد موسی به او گفت دوباره او را 
قدرت مانع او هنگامی كه خواست با كسی كه دشمن هر دوی آنها بود درگير شود و با 

ای موسی می خواهی مرا بكشی همانگونه كه ديروز انسانی را : گفت) آن دشمن(شود 
كشتی? تو فقط می خواهی ظالمی بر روی زمين باشی و نمی خواهی كه از اصالحگران 

ای موسی اين : شهر آمد وگفتعت از دورترين نقطه در اين هنگام مردی باسر *باشی 
, من از خير از شهر خارج شو, تل رساندن تو به مشورت نشسته اندجماعت برای به ق

, مرا از بارخدايا: يكه ترسان بود عرض كردموسی از شهر خارج شد درحال *خواهان توام 
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: توجه شد گفته به جانب شهر مدين مو هنگامی ك  *دست قوم ستمكار رهايی بخش 
 .)١()دگارم مرا به راه راست هدايت كنداميدوارم كه پرور

ساير فرعون سركش را بر بنی اسرائيل و به رزمگاه عالم قدم هناد تا ظلم و ستم موسی 
مصريان ببيند, موسای پاک همان پيامرب مخلص و مورد انتظار كه بنی اسرائيل می 

هرچند اين (ون بماند و او را ياری كند شناختندش وی چگونه می توانست در قصر فرع
پس خدا خواست  –, سكوت در برابر ظلم فرعون و افزودن بر تباهيهای وی باشد ياری

ن فرعون به دست موسی عليه يعنی واقعه كشته شدن يكی از سربازا )تا آن واقعه رخ دهد
ه برد و از هناد به حدی كه به خدا پنا اين جريان اثری عميق در جان موسی . السالم

, زندگی موسی و توقف او در قصر استغفار و توبه نمود  و آن گناه آنچه گناه می پنداشت
چون خدا وی را و ! ش دهنده موسی به حساب می آمدفرعون بود فرعونی كه پدر و پرور

ز از مجرم و ظالم پشتيبانی آمرزيد با خدا عهد كرد كه به شكرانه نعمت آمرزش هرگ
پس از اين واقعه ناگزير  موسی  .باشدداهنه و سكوت در برابر ظلم هر چند با منكند

از هجرت الی اهللا شد پس ترسناک و نگران از شهر خارج شد و ده سال از بنی اسرائيل 
پنهان گشت و در اين مدت در سرزمين مدين و در جوار يكی از پيامربان بزرگ زندگی 

 .بود شعيب حضرت  ساده و آرامی را از سر گرفت آن پيامرب
گله ای گوسفند و بز را شبانی می كرد و مطالب بسياری می آموخت تا پس از  موسی 

ايشان پيشوايی شجاع و الهی گردد و پيامربی  ایاين به سوی بنی اسرائيل باز گردد و بر
باشد كه به سوی خدا می خواند و مومنين را برای نجات از سلطه فرعون رهربی نمايد و 

 .مصر به آن مبتاليند نجاتشان دهد و ذلتی كه دراز استضعاف 
و آهنا كه به او ايمان آورده بودند از دريا عبور كردند و خداوند فرعون و  موسی 

سپاهيانش را در دريا غرق نمود اما پس از اين ماجرا اتفاقات بسياری افتاد بنی اسرائيل از 
اطاعت نكردند و پس از السالم   عليهمافرامين الهی سرپيچی كردند و از موسی و هارون 

و از جهاد با ستمگران در راه نشر كلمه ال اله اال  دآنكه ورود به سرزمين مقدس را نپذيرفتن
اهللا شانه خالی كردند خداوند چهل سال سرگردانی در صحرای سينارا برای آنان مقرر 

                                                 
 . ٢٢−١٤ :قصص (١)
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بسياری از  در اين مدت اذيت شدند عليهما السالمفرمود و چه بسيار موسی و هارون 
ايشان به موسی عليه السالم اعرتاض و توهين كردند و در پيامربی حضرت هارون عليه 

اعرتاض و تشكيک نمودند پس خدا امر  السالم و جانشين بودن وی برای موسی 
فرمود كه رئيس هر يک از طوايف بنی اسرائيل اسم خود را بر روی چوبدستی خشكی 

چوبدستی ها را در  را نوشت و حضرت موسی  نيز اسم خود بنويسد و هارون 
مكان اجتماع مردمان قرار داد خداوند چنين خواست كه چوبدستی ای كه اسم هارون 

  بر آن نوشته شده سبز و تر و تازه گردد تا معجزه ای باشد برای تاييد نبوت آن
توهين به  با اينهمه آهنا از آزار هارون عليه السالم و حضرت و خالفتش برای موسی 

حضرتش دست بر نداشتند تا جاييكه وقتی گوساله سامری را ساختند و به عبادت آن 
در صدد كشتن آن حضرت و ياوران اندكش بر  پرداختند در مقابل اعرتاض هارون 

به  عليهما السالميهود به اين هم اكتفا نكردند و پس از وفات موسی و هارون !!! آمدند
كسی كه بنی اسرائيل را  كه آن: با دستان گنهكار خويش نوشتند د وتحريف تورات پرداختن

را بوده است پس بنگر به مظلوميت اين پيامرب بزرگ و آن  گوساله پرست كرد هارون 
اين سنتی الهی است و (كن مقايسه  علی بن ابيطالب  ,يامربوصی پبا مظلوميت 

 .)ی  هرگز تغيير نمی يابدسنت اله
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  !وسالهفتنه گ

 
َوُأْشِرُبوا فِي ُقُلوبِِهُم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم ُقْل بِْئَسَما َيْأُمُرُكْم بِِه إِيَماُنُكْم إِْن ُكنُْتْم  :قال تعالى

 )١( .ُمْؤمِنِينَ 
ايمان شما : بگو. و دلهاى آنان از عشق به گوساله پر شد از آن رو كه به خدا كافر بودند(

 . )گمارد, اگر ايمان داشته باشيد كردار زشت مىسخت شما را به كار بد و 
َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى مِْن َبْعِدِه مِْن ُحلِيِِّهْم ِعْجالً َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َأَلْم َيَرْوا َأنَُّه ال  :وقال تعالى

ُمُهْم َوال َيْهِديِهْم َسبِيالً اتََّخُذوُه َوَكاُنوا َظالِِميَن  ا ُسقِ * ُيَكلِّ َط فِي َأْيِديِهْم َوَرَأْوا َأنَُّهْم َقْد َوَلمَّ
ا َرَجَع ُموَسى إَِلى * َضلُّوا َقاُلوا َلئِْن َلْم َيْرَحْمنَا َربُّنَا َوَيْغِفْر َلنَا َلنَُكوَننَّ مَِن اْلَخاِسِريَن  َوَلمَّ

َأْمَر َربُِّكْم َوَأْلَقى اْألَْلَواَح َوَأَخَذ  َقْومِِه َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُمونِي مِْن َبْعِدي َأَعِجْلُتمْ 
ُه إَِلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ إِنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفونِي َوَكاُدوا َيْقُتُلوَننِي َفال ُتْشِمْت  بَِي بَِرْأِس َأِخيِه َيُجرُّ

ِفْر لِي َوِألَِخي َوَأْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َقاَل َربِّ اغْ * اْألَْعَداَء َوال َتْجَعْلنِي َمَع اْلَقْوِم الظَّالِِميَن 
اِحِميَن  ٌة فِي اْلَحَياِة * َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ ِذيَن اتََّخُذوا اْلِعْجَل َسَينَاُلُهْم َغَضٌب مِْن َربِِّهْم وِذلَّ إِنَّ الَّ

ْنَيا َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْفَتِرينَ  يِّئ* الدُّ ِذيَن َعِمُلوا السَّ اِت ُثمَّ َتاُبوا مِْن َبْعِدَها َوآَمنُوا إِنَّ َربََّك َوالَّ
 )٢(. مِْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 
اى كه  مجسمه گوساله) يعنى بعد از رفتن او به طور براى وعده حق(و قوم موسى بعد از او 

آيا نديدند كه آن . صدايى و خوارى داشت از طال و زيورهاى خود ساخته و پرستيدند
آرى ديدند و (كند?  گويد و آنها را به راهى هدايت نمى روح با آنها سخنى نمى مه بىمجس

و چون به خود آمدند * . پى آن گوساله گرفتند و مردمى ستمكار بودند) از جهل و عناد باز
اگر خدا ما را : گفتند) با خود(و از آن عمل پشيمان شدند و ديدند كه درست گمراهند 

و چون موسى به حال خشم و  *. د سخت از زيانكاران خواهيم بودنبخشد و از ما نگذر
شما پس از من بسيار بد حفظ الغيب من : تأسف به سوى قوم خود بازگشت, به آنان گفت

                                                 
 . ٩٣ :بقرة (١)
 . ١٥٣ـ  ١٤٨ :عرافا (٢)
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) از فرط غضب(و الواح را به زمين انداخت و ! آيا در امر خداى خود عجله كرديد! كرديد
اى فرزند مادرم, اين : يد, هارون گفتكش را گرفته به سوى خود مى) هارون(سر برادرش 

قوم مرا خوار و زبون داشتند تا آنجا كه نزديك بود مرا به قتل رسانند, پس تو دشمنان را بر 
: گفت) بر او شفقت كرد و(موسى  *. من شاد مگردان و مرا در عداد مردم ستمكار مشمار

داخل گردان, و تو پروردگارا, من و برادرم را بيامرز و ما را در ظّل رحمت خود 
غضب خدا ) آتش قهر و(آنان كه گوساله را به پرستش گرفتند  *. ترين مهربانانى مهربان

و ذلت و خوارى در حيات دنيا محّققًا به آنها خواهد رسيد, و اين چنين ما ) در آخرت(
و آنان كه مرتكب عمل زشت شدند و پس از آن  *. پردازان را كيفر خواهيم كرد دروغ

ايمان آوردند, خداى تو بر آنها بعد از توبه, به يقين ) به اخالص(توبه كردند و  عمل بد
 . بخشنده و مهربان است

ْلنَا َأْوَزارًا مِْن ِزينَِة اْلَقْوِم َفَقَذْفنَاَها  :وقال تعالى َقاُلوا َما َأْخَلْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلكِنَا َوَلكِنَّا ُحمِّ
امِ  َفَأْخَرَج َلُهْم ِعْجالً َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إَِلُهُكْم َوإَِلُه ُموَسى * ِري ُّ َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ

َوَلَقْد َقاَل َلُهْم * َأَفال َيَرْوَن َأالَّ َيْرِجُع إَِلْيِهْم َقْوًال َوال َيْملُِك َلُهْم َضّرًا َوال َنْفعًا * َفنَِسَي 
ْحَمُن َفاتَّبُِعونِي َوَأطِيُعوا َأْمِري  َهاُروُن مِْن َقْبُل َيا َقْومِ  َقاُلوا َلْن * إِنََّما ُفتِنُْتْم بِِه َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّ

َأالَّ * َقاَل َيا َهاُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرَأْيَتُهْم َضلُّوا * َنْبَرَح َعَلْيِه َعاكِِفيَن َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا ُموَسى 
َقاَل َيا اْبَن ُأمَّ ال َتْأُخْذ بِلِْحَيتِي َوال بَِرْأِسي إِنِّي َخِشيُت َأْن َتُقوَل * ْيَت َأْمِري َتتَّبَِعِن َأَفَعَص 

ْقَت َبْيَن َبنِي إِْسرائيَل َوَلْم َتْرُقْب َقْولِي  َقاَل َبُصْرُت بَِما َلْم * َقاَل َفَما َخْطُبَك َيا َسامِِريُّ * َفرَّ
َلْت لِي َنْفِسي َيْبُصُروا بِِه َفَقَبْضُت  ُسوِل َفنََبْذُتَها َوَكَذلَِك َسوَّ َقاَل َفاْذَهْب * َقْبَضًة مِْن َأَثِر الرَّ

ْلَت َفإِنَّ َلَك فِي اْلَحَياِة َأْن َتُقوَل ال مَِساَس َوإِنَّ َلَك َمْوِعدًا َلْن ُتْخَلَفُه َواْنُظْر إَِلى إَِلِهَك الَِّذي ظَ 
قَ  إِنََّما إَِلُهُكُم اُهللا الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ * نَُّه ُثمَّ َلنَنِْسَفنَُّه فِي اْلَيمِّ َنْسفًا َعَلْيِه َعاكِفًا َلنَُحرِّ

  (١).َشْيٍء ِعْلمًا
اى : متأسف و غضبناك به سوى قوم بازگشت و گفت) كه از فتنه سامرى آگاه شد(موسى 

كه شما را نعمت كتاب بزرگ تورات (ن نداد قوم من, مگر خداى شما به شما وعده احسا
? آيا وعده خدا بر شما طوالنى شد, يا مايل شديد كه مستوجب قهر و غضب )عطا كند

                                                 
 .٩٨−٨٧ :طه (١)
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قوم به موسى  *?  )و عهد من شكستيد(خداى خود شويد, كه وعده مرا خالف كرديد 
ينت ما به ميل و اختيار خود خالف وعده تو نكرديم و ليكن اسباب تجمل و ز: گفتند

بار دوش ما نهادند و ما آنها را در آتش افكنديم و چنين سامرى ) از فرعونيان(بسيارى 
اى بساخت  آن گاه سامرى با آن زر و زيورها مجّسمه گوساله *. القا كرد) انگيز بر ما فتنه(

خداى شما و خداى : گفتند) با اين شعبده سامرى و پيروانش(كه صدايى شگفت داشت و 
پرستان  آيا اين گوساله *. ساله است كه موسى فراموش كرده استموسى همين گو

 *سازد?  نگرند كه آن گوساله هيچ حرف و اثرى و هيچ خير و شرى به آنها عايد نمى نمى
اى قوم, اين گوساله اسباب فتنه و : و هارون هم پيش از آنكه موسى باز آيد به آنان گفت

) نه اين گوساله سامرى(خداى مهربان است  امتحان شما گرديده و محققا آفريننده شما
ما بر اين پرستش گوساله ثابت : قوم گفتند *. پس شما پيرو من شويد و امر مرا فرمان بريد

چون بازگشت با عتاب به (موسى  *. هستيم تا وقتى كه موسى به سوى ما بازگردد
از پى من  *ند, اى هارون مانع تو چه بود كه چون ديدى كه قوم گمراه شد: گفت) هارون

بر من قهر و (مهربان  اى برادر: هارون گفت *! نيامدى? آيا نافرمانى امر من كردى?
سر و ريش من مگير, ترسيدم بگويى تو ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و به  و) عتاب مكن

اى سامرى اين فتنه چه بود كه تو برپا كردى? : آن گاه موسى گفت *. سخنم وقعى ننهادى
حق, (من چيزى را ديدم كه قوم نديدند, من مشتى خاك از اثر قدم رسول : امرى گفتس *

به نظرم جلوه ) فتنه انگيزى را(ريختم و نفس من چنين ) در گوساله(برگرفته و ) جبرئيل
هى شد كه به مرضى معذب خوا(از ميان ما برو كه تو در زندگانى دنيا : موسى گفت *. داد

گاهى  هم وعده) در آخرت(دايم گويى كسى مرا نزديك نشود, و  همه از تو متنفر شوند و
دارى كه با تو تخلف نخواهد شد, و اكنون اين خدايت را كه بر پرستش و ) در دوزخ(

. دهيم سوزانيم و خاكسترش را به آب دريا مى خدمتش ايستادى بنگر كه آن را در آتش مى
چ خدايى نيست و علمش به همه تنها خداى شما آن يگانه خدايى است كه جز او هي *

فتنه گوساله سامری در دوران چهل ساله سرگردانی بنی . *رد اد هطاحاذرات عوالم هستى 
و عقوبتی بود برای سرپيچی آنها از فرامين الهی تا بلكه . اسرائيل در صحرای سينا رخ داد

داد كه خداوند  اين واقعه زمانی رخ. فسادی كه در جانهاشان ريشه دوانده بود اصالح گردد



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٤٠
 

 

خداوند متعال سی شب با موسی عليه السالم وعده نمود سپس ده شب بدان افزود چنانكه 
 :می فرمايد

سی شب وعده گذاشتيم سپس آن را با ده شب ديگر تكميل كرديم به اين  ما با موسی (
  )١(.)پروردگارش با او چهل شب تمام شد ترتيب ميعاد

به چهل شبه بودن ميقات جهل داشته باشد و يا در ابتدا به  البته اين طور نيست كه خداوند
حضرت حق با . د از اين گماهنا مربا و منزه استدروغ گفته باشد خداون موسی 
اتفاق  كه له ای ديگر بودهأمس روقف بتسی شب وعده فرمود و ده شب بعدی م موسی 

و دان مبادرت نمايد ممكن بوده ب دعا يا صدقه يا هر عملی كه موسی : بيفتد مثال
و يا كوتاهی و گناهی كه ممكن بوده از گروهی از حق هبره مندی از ده شب ديگر شود مست

محروم  بنی اسرائيل سر بزند و بدين ترتيب برای تنبيه ده شب ديگر ازحضور موسی 
چهل شب غيبت می كند اما در لوح  گردند البته در علم خدا مشخص بوده كه موسی 

ين مكتوب بوده كه موسی سی شب غيبت می كند و اگر فالن امر از موسی و اثبات چن
 افه می شود خدای تعالی می فرمايديا بنی اسرائيل صادر شد ده شب ديگر اض: 

می كند و لوح محفوظ  خداوند هر چه را كه بخواهد محو و هر چه را كه بخواهد اثبات(
  .)٢()در نزد اوست

تا خدا بال را از ما دفع كند  − يک از ما در حق خود می كنيم  اين به دعايی می ماند كه هرو
پس اگر امور مقدر باشد و تغييری در  −آنچه می خواهد از رحمت خويش هبره ما سازد و

 .ن امری لغو و بی فايده خواهد بودآن رخ ندهد دعا كرد
دهد و خداوند مقادير را مشخص فرموده اما قدرت دارد آن را تغيير , اما چنين نيست

اين همان بداء است كه در قرآن آمده و   ,يا تنگی برای كسی روزی فرمايد گشايش
جاهالن آن را انكار نموده مدعی شدند كه خدا ديگر در هيچ امری دخالت نمی كند و به 

و اين در ) نعوذ باهللا ! (دستان خدا بسته است: قد شدند كهگفتاری چون قول يهود معت
فصل ی اهل سنت همچون ابن الجوزی  در كتاب الكافی و در حالی است كه برخی علما

                                                 
 .١٤٣ :اعراف (١)

 .٣٩ :رعد(٢)  
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, كرده اما چنين معنايی را پذيرفتهوی هر چند بدين لفظ تصريح ن. دعا  بداء را پذيرفته اند
فايده  ش در موردبحث و چه از روی نقل می كند ی اكرم باز نكه رواياتی  چه از روی

 .دعا
تفاده كرد و از زيور آالت گوساله ای اس در اين چهل شب سامری از غيبت موسی 

ساخت و مشتی از خاک قدم جبرئيل در آن نهاد پس گوساله مصنوعی همچون گوساله 
, پروردگارا: واقعه بسيار تعجب كرد و عرض كرد از اين واقعی صدا می كرد موسی 

ای  بودز من ا :فرمودگوساله از سامری بود پس صدايش از چه كسی بود خداوند متعال 
توجه می كنند چون مردمان را ديدم كه از من روی می گردانند و به گوساله ! موسی

 )١(.و ابتالئشان بيفزايم دوست داشتم بر فتنه
ار شما در اين يعنی پروردگ .موسی است به ايشان گفت اين پروردگار شما و سامری 

در ساخت  كه بسياری از بنی اسرائيل وی را تصديق نمودند هماهنا ,گوساله حلول كرده
 !!گوساله به وی كمک كردند

سزاوار است در مورد اين حادثه تدبر كنيم شايد خدا بر ما منت هند و زندگی نيک بختان و 
در مورد مطالعه و تدبر  سول رمرگ شهيدن را نصيبمان فرمايد همانطور كه حضرت 

 .رآن چنين وعده ای به ما داده استدر ق
ا يكی از علمای بنی اسرائيل آي !رسيم كه سامری كه بود?حال بايد از خود بپ! برادران

چيزی را ديدم كه : سامری گفت( :قرآن می فرمايد! آيا فردی عابد و زاهد نبود?! نبود?
 )٢( ) …بقيه نمی ديدند

ديگران نمی ديده اند می از سياق آيه بر می آيد كه سامری جربئيل يا برخی امور غيبی را كه 
آمده كه  )َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشيَعتِهِ (در تفسير آيه  !ی يک مجاهد نبود?آيا سامر! ديده است

كمک خواست سامری بوده است اگر اين معنا صحيح باشد پس  آن فرد كه از موسی 
 سامری انسانی مجاهد بوده كه با سپاهيان فرعون سركش مبارزه می كرده آن هم در مصر

 فراموش كرد »فنسی «پرسيد اين كه قرآن می فرمايد  حال بايد. و قبل از بعثت موسی 
                                                 

 .٢٦٨ :قصص االنبياء جزايری (١)
 . ٩٦: ه ط (٢)
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يعنی موسی پروردگارش را اينجا  منظورش كيست چه كسی فراموش كرد? آيا موسی?
ين جمله از سامری صادر هناد و وی را فراموش كرد و به سوی طور رهسپار شد و بنابرا

می دانستند كه موسی حق اينست كه چنين احتمالی بعيد می نمايد زيرا بنی اسرائيل  شده?
در » نسی« ته بنابراين فراموشكار و فاعل فعلفاتعليه السالم به فرمان خدا به سوی طور ش

جانب حق آيه سامری است يعنی وی ايمان حقيقی و معبود واقعی را رها كرد پس كالم از 
 .تعالی صادر گشته است

يشه هر فتنه ای است و آن چيز رحق آنست كه  بايد ديد چه چيزی سامری را فريفت?حال 
نفسی كه به بدی فرمان می  ,نفس او, شيطان و ظواهر دنياست ,هوای نفس, منيت: آن

برتر است پس تمرد نمود و از فرمان آن  دهد  برايش چنين جلوه داد كه وی از هارون 
, زاهد و د نفسش چنين القا كرد كه وی عالم, عابدحضرت اطاعت نكرد و تكرب ورزي

سزاوارتر است تا در  و برخی امور غيبی را می بيند پس حتما از هارون مجاهد است 
عليهما السالم  بنی اسرائيل را رهربی كند پس به موسی و هارون  غياب موسی 

حسادت ورزيد و تكرب سراسر وجودش را فرا گرفت و هوای نفس و منيت اختيار از 
به تكرب نسبت به پيامربان بزرگ تنزل كفش ربود و شيطان وی را به دوزخ در افكند و به مرت

تكرب ورزيد  پس شيطان وی را با ندای خود  داد  چنان كه خود نسبت به حضرت آدم 
فرا خواند و گمراه نموده به بيماری خود  يعنی كرب  مبتال ساخت و چون سامری گمراهی 

حقايق  را با هدايت معاوضه نمود پرده های حجاب آينه روحش را پوشاند و از ديدن
  .محرومش ساخت

  .)١()می كنند ولی در حقيقت نمی بينند و آنها را می بينی كه به تو نگاه(
وی حقيقت را و معبود خود را  كه با چشم ديده نمی شود و به هم در نمی آيد  فراموش 

 .سقوط كرد و آنچه وجودش را آكنده بود, كرد و به نازلرتين مراتب شرک يعنی تشبيه 
ای كه صدا می كرد نمايان ساخت و اين فتنه ای  در قالب گوساله راو شرک يعنی تكرب 

ويش را در دل هنان می شد مايه مسرت عده ای كه پيش از ساخته شدن گوساله آرز
 .داشتند

                                                 
 .١٩٨ :اعراف (١)
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كردند و چه بسيار عليهما السالم  همين عده چه بسيار اعرتاضاتی كه به موسی و هارون 
 .زردندآايشان را 

ای قوم چرا مرا آزار می دهيد با : به قوم خود گفت ی را كه موسی ر زمانو به ياد بياو(
اينكه می دانيد من فرستاده خدا به سوی شما هستم هنگامی كه آنها از حق منحرف شدند 

 .)١()خداوند فاسقان را هدايت نمی كند خداوند دلهايشان را منحرف كرد و
برای عمده آهنا هم كه می پنداشتند و  بسياری از بنی اسرائيل خود را برتر از موسی 

قورح بن يصهار « :ستاصال ارزشی قائل نبودند اين مطلب در تورات آمده ا هارون 
پسران رابين با بعضی از بن قهات بن الوی و دانان و ابيرام پسران الياب و اون بن فالت 

مردان شوری و روران جماعت كه برگزيدگان بنی اسرائيل يعنی دويست و پنجاه نفر از س
: بل موسی و هارون جمع شده و گفتندمعروف بودند به حضور موسی برخاستند و در مقا

و خداوند در  , تمامی اين جماعت از مقدسان هستند شما از حد خود تجاوز می نمائيد(
پس وقتی . ر بر جماعت خداوند بر می افرازيدميان ايشان است پس چرا خويشتن را ب

فردا : و تمامی جمعيت را خطاب كرده گفت بر روی خود افتاد و قورحموسی اين را شنيد 
  .)٢()خداوند نشان خواهد داد كه چه كسی برای او و چه كسی مقدس است

گو و از ايشان با بنی اسرائيل سخن ب *و خداوند موسی را خطاب كرده گفت (
انه دوازده عصا ی دوازده گ, از هر خاندان يک عصا و طبق خاندانهاعصاهايشان را بگير

و اسم هارون را بر عصای  *, و روی هر يک از عصاها  اسم صاحبش را بنويس می شود
نها را پيش خيمه اجتماع آو  *الوی بنويس زيرا هر خاندانی يک عصا خواهد داشت 

و شخصی را كه من اختيار می كنم عصای او  *جائيكه من با شما مالقات می كنم بگذار 
همهمه بنی اسرائيل را كه بر شما می كنند از خود ساكت خواهم  شكوفه خواهد زد پس

و موسی اين را به بنی اسرائيل گفت پس جميع سروران ايشان عصاهايشان را به * نمود
موسی دادند برای هر خاندان يک عصا يعنی مجموعا دوازده عصا كه عصای هارون نيز در 

و در  *د در خيمه شهادت گذاشت و موسی عصاها را به حضور خداون *ميان آنها بود 
                                                 

 .٥ :صف (١)
 .١٦ :سفر اعداد (٢)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٤٤
 

 

فردای آن روز چون موسی به خيمه شهادت وارد شد ديد كه عصای هارون كه از آن 
و موسی همه عصاها را از  *خاندان الوی بود شكوفه داده است و بادام رويانده است 

و  *ر گرفتند حضور خداوند نزد جميع بنی اسرائيل بيرون آورد و هر كدام عصای خود را ب
باز بگذار تا به جهت عالمت عصای هارون را پيش روی شهادت : خداوند به موسی گفت

برای اين قوم متمرد نگاه داشته شود و همهمه ايشان را از من رفع نمائی تا وقتی كه 
و بنی  *, او را امر كرده بود عمل كرد سی چنان كرد و همانگونه پروردگارپس مو *بميرند

  .)١(), جميع ما هالک شده ايمو هالک می شويماينک فانی : نداسرائيل به موسی عرض كرد
و سينه های قوم  و از كوه طور به راه دريای قلزم كوچ كردند تا زمين ادوم را دور زدند (

چرا ما را از : و موسی شكايت آورده گفتند و قوم بر خدا  *تنگ شد به سبب طی مسافت 
ب و ديگر از غذای را كه اينجا نه نان هست و نه آتا در بيابان بميريم زيمصر بيرون آوردی 
  .)٢()سخيف خسته شديم

برای تخليه بغض و , همچون دمل چركينی كه سرباز كرده سامری و گوساله اشاينگونه و 
عليهما بغض و حسدی كه نسبت به موسی و هارون  ,راهی شدندحسد اين قوم فاسق 

اتت نسبت به نبوت و رهربی او آسانرت زيرا توهين به شخصيت وی و شمداشتند السالم  
در نزد بسياری از بنی اسرائيل هيبت و عظمتی شگرف داشت آن هم  بود زيرا موسی 

ق فبه خاطر معجزات فراوانی كه به دست او انجام گرفته بود بدين ترتيب اين جماعت منا
ر راه و يارانش را  كه با آن حضرت د كه از سامری پيروی می كردند حضرت هارون 

 .د قتل آنحضرت بر آمدندحق استوار مانده بودند  ناچيز و بی ياور شمردند و در صد
اما آن حضرت بر اساس حكومت پيامربان با اين فتنه برخورد نمود و سپس درنگ كرد  تا 

را ياری نمود و حق را آشكار ساخت و  بازگشت و آنگاه خداوند موسی  موسی 
  .عقيده صحيح را جايگزين نمودموده عقيده فاسد را محكوم ن

                                                 
 .١٧ :سفر اعداد (١)
   .٢١ :سفر اعداد(٢)
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ما آنرا آتش می زنيم و سپس . بودت كه پيوسته آن را می پرستيدیو اكنون بنگر به مع(
معبود شما فقط خداوندی است كه جز او خدای ديگری  *ذرات آن را در دريا می پاشيم 

  .)١()و علمش همه چيز را فرا گرفته استنيست 
 
 

  سامری  شبيه
 
 ْْيَطاُن َفَكاَن مَِن اْلَغاِويَن َواْتُل َعَلي َوَلْو ِشْئنَا *ِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ مِنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعَليْ  َيْلَهْث َأْو  هِ َلَرَفْعنَاُه بَِها َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إَِلى اْألَْرِض َواتَّ
ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ ُبوا بِآياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ ِذيَن َكذَّ   .)٢(َتْتُرْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

و بر آنها بخوان سرگذشت  آن كس را كه نشانه های خود را به او داديم ولی سرانجام (
و اگر می خواستيم  *او افتاد و از گمراهان شد  خود را از آن تهی ساخت و شيطان در پی

مقام او را بوسيله اين آيات باال می برديم ولی او به پستی گراييد و از هوای نفس خود 
پيروی كرد پس مثل او همچون سگی است كه اگر به او حمله كنی دهانش را باز می كند و 

ار را تكرار می كند اين مثل زبانش را برون می آورد و اگر او را رها كنی نيز همين ك
تانها را بازگو كن شايد , اين داسكه نشانه های ما را تكذيب كردند گروهی است

  .)بينديشند
 

, يكی از پادشاهان كافر و بود كه بعضی امور غيبی را می ديدباعورا عالمی زاهد بن بلعم 
ت آن حضرت از با اينكه می دانسرا نفرين كند و او   ستمگر از وی خواست كه موسی

پيامربان بزرگ الهی است از روی حسادت  چنين كرد بلعم همچنين می دانست كه اين 
هر چند در ظاهر به كلمه ال (پادشاه ستمگر به خدا و دين خدا و فرستادگانش كافر است 

و دين حق نشان كفر باطنی وی  اله اال اهللا معرتف باشد اما خصومت وی با اوليای خدا
                                                 

 .٩٨−٩٧ :طه (١)
 .١٧٦− ١٧٥ :اعراف (٢)
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عم و امثال او شبهات را دستاويز قرار می دهند تا لغزشها و انحرافات خود را اما بل .)است
بپوشانند و چه بسا محكم را متشابه و حق را مشتبه می نمايند تا محرمات الهی را بجای 

را نفرين نكرد و ظاهر  موسی  لعنه اهللابن باعورا در تورات فعلی آمده كه بلعم . آورند
  :نقل شده كه فرمود يهود است زير در روايتی از امام رضا  آنست كه اين از تحريفات

اسم اعظم به بلعم عطا شده بود و وی خدا را با آن اسم می خواند و خوسته اش اجابت (
و اين فرعون غير از آن فرعون مصر است ( می شد تا اينكه به سوی فرعون تمايل پيدا كرد

و يارانش  فرعون به جستجوی موسی  آنگاه كه .)كه خدا همگی شان را لعنت فرمايد
می پرداخت به بلعم گفت موسی و يارانش را نفرين كن تا خدا شر آنها را از سرما كم كند 
بلعم بر االغ خود سوار شد تا برای نفرين موسی در پی اش روانه شود اما االغش از 

ه سخن آورد االغ  ا بحركت باز ايستاد وی شروع كرد به زدن االغ تا اينكه خداوند حيوان ر
آيا می خواهی به همراه تو بيايم درحاليكه می  ?برای چه مرا می زنی! وای بر تو« :گفت

بلعم دست برنداشت  »گروهی از مومنان را نفرين كنی? پيامبر خدا و خواهی موسی 
  .)١()...و آنقدر حيوان بيچاره را زد تا او را كشت و اين گونه اسم اعظم از او گرفته شد 

كه برخی امور غيبی را هم می ديد و يقين هم داشت اما يقينش  یاين هم داستان اين عالم
به او سودی نرساند زيرا وی به سلطان ستمگر تمايل يافته بود و محبت مقام و ارتفاع رتبه 
را برگزيده بود و اخالص نداشت و نفس خود را از تكرب و منيت و حسادت نسبت به 

نباشته بود پس چون به معرض اين امتحان الهی در آمد نشانه ها و دوستان برگزيده خدا ا
آيات الهی را كناری افكند و از آن ها روی گردان شد و باطن تاريک و سياه خود را آشكار 

. برای دنيا پارس می كند  هويدا شدچون سگی است كه همنمود و حقيقت باطنی اش  كه 
شيطان اينچنين ! و عمل و عبادت در آمده بودل علم اين بود داستان كسی كه به لباس اه

 .نه شد و مخلصانه از وی تبعيت كردوی را گمراه ساخت واو نيز در پی ابليس روا
شيطان با آنكه علم اليقين داشتن بر آدم عليه السالم تكرب ورزيد و از دستور خدا سرپيچی 

حسد ورزيد و نفرين  با وجود علم و يقين بر موسی  )يعنی بلعم  (كرد اين ملعون هم 
                                                 

 . ٢٦٨ص ١ج  :تفسير قمي (١)
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در آيد و از وی اطاعت كند بدين ترتيب علم بلعم  كرد به جای آنكه زير پرچم موسی 
سبب تكرب و حسدوی نسبت به موسی شد و بلعم علم را برای خود عذابی ساخت كه وی 

از . می رساند خدارا به دوزخ درانداخت با اينكه علم رحمتی است كه عمل كنندگان را به 
ن همه هالک می شوند مگر اهل عالما( :روايت شده كه فرمود رم اسالم نبی مك
 .)١()ها كه اخالص دارند در خطرندو آن ,عمل

متاسفانه بسيارند كسانی كه خود را عالم می دانند با اينكه حتی تفسير دو سوره از قرآن 
يات به درستی نمی دانند و از روا )رسيده ه از اهل بيت بر اساس آنچ(كريم را 

و غالبا به برخی روايات فقهی  اندكی محفوظات چيزی نخوانده اندجز  معصومين 
منطقی كه ارسطو آن آيا با نيست چرا خود را عالم می دانند?  اكتفا كرده اند با اينهمه معلوم

كه منطق را از را چند هزار سال پيش وضع نموده و چه بسا در ميان ملحدان كسانی باشند 
يا به واسطه مجادالت و اشكاالت منطقی و مانند آن كه هيچ ثمره علمی . اشندما هبرت بلد ب

 .عملی ندارد و از خوشگذرای علی وضايع نمودن وقت تجاوز نمی كند يا
ال می از انسان در مورد عمرش سؤ« :نشنيده ايم كه می فرمايد آيا ما از رسول اهللا  

و هنگامی كه (: می فرمايدند متعال آيا خداون »دهچه كاری صرف نمو در شود كه آن را
, خوشگذران ها و ثروتمندان آنجا را زياد , نخستهری و دياری را هالک كنيمبخواهيم ش

ت يافتند آنها را در هم به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازا می كنيم سپس هنگامی كه
 .)٢()می كوبيم

می  ی باطل هاال و گفگودبه ج ينند و وقتشان راكه ساعتها در مساجد می نش يیهناآ
و هدايت مطلوب خدا بسيار دور گفتارهايی كه از حق  را پر می كنند ازگذرانند و مساجد 

ما از راه راست بسيار منحرف گشته ايم و به همين دليل  !!بايد بر حذر باشند, است
برای امتم زمانی خواهد رسيد كه ( :فرمود جالوهتا بر ما مسلط گشته اند رسول خدا 

از قرآن جز ظاهری و از اسالم جز اسمی باقی نخواهد ماند مسلمان خوانده می شوند اما 
                                                 

صفحه  ٢و نزديک به همين معنا در عيون اخبار الرضا جلد  ١٢٩صفحه   ٢جلد  :شرح رضی استر آبادی (١)
٢٥٣. 

 .١٦ :اسراء (٢)
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از آن بسيار دورند مسجدها يشان ظاهری با شكوه دارد اما بهره ای از هدايت ندارد فقيهان 
آن دوره بدترين فقيهانی هستند كه آسمان بر ايشان سايه افكنده فتنه از ايشان صادر می شود 

 )١(.)ن بازگشت می نمايدشابه ايو 
اين حديث داللت می كند بر اينكه مساجد  هر چن مملو از جمعيت باشد  از هدايت آل 

 .است خالی  محمد
تا كار ف و هنی از منكر را ترک كرده ايم? آيا ما خود را عامل می دانيم با اينكه امر به معرو

صالح امت وظيفه عالم ا. ندارندانجا رسيده كه مردم زشت را زيبا و زيبا را زشت می پ بد
 .دو نفر را و نه يک نفر .)٢()نندود را انذار كقوم خ و(: خداوند می فرمايد. است

متاسفانه بسيارند كسانی كه می گويند مردم دين را نمی خواهند اما اين عده توجه ندارند 
الم  اصيل به طاغوتيان مانع از رسيدن اس!كه مردم در ميان چكش و سندان گير افتاده اند 

خود را برای رساندن حقايق نيز به هبانه تقيه  )عالمان بی عمل(آنان می گردند و شمايان 
وقتی شما برای ياری ما (:می فرمايد امام صادق  ,به زحمت نمی اندازيد مردمدين به 

يعنی  ( )می شوددوست داشتنی تر هم تان از پدران و مادرانتان نزدردخوانده می شويد تقيه 
 .)دوست داريد تقيه كنيد و خاموش باشيد تا اينكه ما را ياری كنيد

ی علمای شايد در بيشرت موارد برای جاهالن عذری وجود داشته باشد اما برای شما ا
همچون  رسول اهللا ( :می فرمايد امير المومنين  اسالم چه عذری وجود دارد?

  .)٣()نبال مريض می گشتيعنی به د( )بودطبيبی بود كه با داروهايش در حركت 
بند چون بميرند بيدار خواهند مردمان در خواسيره پيامربتان اقتدا نموده ايد? آيا شما به 

 .شد
 

 
                                                 

 .١٩٠ – ٥٢ :بحار انوار (١)
 .١٢٢: توبه (٢)
 .مراجعه كنيد ١٨٣ − ٧ :به نهج بالغه شرح ابن ابی الحديد  (٣)
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  طالوت

 
تِْل فِي َأَلْم َتَر إَِلى اْلَمِأل مِْن َبنِي إِْسرائيَل مِْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلنَا َملِكًا ُنَقا

َل فِي َسبِيِل َسبِيِل اهللاِ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتِ 
ْوا إِالَّ قَ  ا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّ لِيالً مِنُْهْم َواُهللا َعلِيٌم اهللاِ َوَقْد ُأْخِرْجنَا مِْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَائِنَا َفَلمَّ

َوَقاَل َلُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اَهللا َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملِكًا َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك * بِالظَّالِِميَن 
نَّ اَهللا اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك مِنُْه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مَِن اْلَماِل َقاَل إِ 

َوَقاَل َلُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة * َبْسَطًة فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواُهللا ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواُهللا َواِسٌع َعلِيٌم 
ا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َتْحِمُلُه ُمْلكِِه َأْن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة مِْن َربُِّكْم  َوَبِقيٌَّة مِمَّ

ا َفَصَل َطاُلوُت بِاْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ اَهللا * اْلَمالئَِكُة إِنَّ فِي َذلَِك َآلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤمِنِيَن  َفَلمَّ
َمْن َلْم َيْطَعْمُه َفإِنَُّه مِنِّي إِالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه ُمْبَتلِيُكْم بِنََهٍر َفَمْن َشِرَب مِنُْه َفَلْيَس مِنِّي وَ 

ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َقاُلوا ال َطاَقَة َلنَا اْلَيوْ  ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ َم بَِجاُلوَت َفَشِرُبوا مِنُْه إِالَّ َقلِيالً مِنُْهْم َفَلمَّ
ِذيَن َيُظنُّونَ  َأنَُّهْم ُمالُقو اهللاِ َكْم مِْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اهللاِ َواُهللا َمَع  َوُجنُوِدِه َقاَل الَّ

ابِِريَن  ا * الصَّ َمُه مِمَّ َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللاِ َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآَتاُه اُهللا اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ
َلْوال َدْفُع اهللاِ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َوَلكِنَّ اَهللا ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن َيَشاُء وَ 

 .)١(تِْلَك آَياُت اهللاِ َنْتُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوإِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلِينَ * 
: د از موسی, كه به پيامبر خود گفتندی از بنی اسرائيل را بعآيا مشاهده نكردی جمع(

شايد اگر : پيامبر آنها گفت. دا پيكار كنيم فرماندهی برای ما انتخاب كن تا در راه خ
چگونه ممكن است : گفتند. پيچی كنيد و پيكار نكنيددستور پيكار به شما داده شود سر 

ما هنگامی كه دستور پيكار ا. از خانه ها و فرزندانمان رانده  شده ايمپيكار نكنيم در حاليكه 
, همگی سرپيچی كردند و خداوند از احوال آنانبه آنها داده شد جز عده اندكی از 

رای فرماندهی شما , طالوت را بخداوند: پيامبرشان به آنها گفت و *ستمكاران آگاه است 
                                                 

    .١٤٦− ١٥٢بقره  (١)
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برای گفتند چگونه ممكن است او فرمانده بر ما باشد در حاليكه ما . مبعوث كرده است
علم و , و او را در ا بر شما برگزيدهخدا او ر: پيامبرشان گفت. فرماندهی از او شايسته تريم

ملكش را به هر كس كه بخواهد می دهد  ىخداوند. قدرت جسمی وسعت بخشيده است
نشانه حكومت : وپيامبرشان به آنها گفت *اه است و احسان خداوند وسيع است و اوآگ

, كه در آن آرامشی از طرف ه سوی شما خواهد آمدب) ندوق عهدص(, اينست كه او
حاليكه قرار دارد در و خاندان هارون  پروردگارتان و يادگارهای خاندان موسی 

, اگر ايمان داشته ر اين موضوع نشانه ای برای شماستد. فرشتگان آنرا حمل می كنند
خداوند شما را  :گفت لوت سپاهيان را با خود بيرون برد, به آنهاو هنگامی كه طا * باشيد

آنها كه از آن بنوشند از من نيستند و آنان كه بيش . , آزمايش خواهد كردبوسيله يک نهر آب
, اندكی, بقيه از آن نهر نوشبدند پس جز عده. از يک كف دست نخورند از من هستند

, ما روزام: د از نهر گذشتند, گفتند سپس هنگامی كه او و افرادی كه به او ايمان آورده بودن
قات با اما آنها كه يقين به مال. توانايی مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم 

چه بسيار گروه های كوچكی كه به فرمان خداوند گروه های : پروردگارشان داشتند گفتند
و هنگامی كه در برابر جالوت و   *بزرگی را شكست دادند و خداوند همراه صابران است 

پروردگارا پيمانه شكيبايی و صبر را بر ما بريز و ما را ثابت : گرفتند, گفتند سپاهيانش قرار
, لشكر دشمن را از هم سپس به فرمان خدا  *يروز بگردان قدم بفرما و ما را بركفار پ

پاشاندند و داوود جالوت را كشت و خداوند نيز به او حكومت و دانش عطا كرد و از آنچه 
را بوسيله بعضی ديگر دفع داد و اگر خداوند بعضی از مردم كه می خواست به او تعليم 

, زمين را فرا می گرفت ولی خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد نمی كرد, فساد
  .)و به تحقيق, تو از رسوالن هستی اينها آيات خداست كه به حق بر تو می خوانيم *
نش بر بنی اسرائيل تسلط سپاهيار ودتی نه چندان كوتاه جالوت كافدر م عد از موسی ب

ايشان را خوار شمرده از شهر و ديار خود بيرون كردند و اين همه نشد مگر به يافتند و
خاطر ضعف ايمان و تقوا و ترک امر به معروف و هنی از منكر در بنی اسرائيل و تمايل 

عوامل  .الهی پيچی از پيامربان و دستوراتيافتن ايشان به زندگی دنيا و ترک جهاد و سر
 زيادی دست به دست هم داد تا بنی اسرائيل به حالتی شبيه آنچه پيش از بعثت موسی 
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جش سر گردانی در داشتند باز گردند حالتی از ذلت و تسليم در برابر ستمگران كه راه عال
 .صحرای سينا بود

شرايط  خداوند خواست جالوت بر بنی اسرائيل سيطره يابد تا برخی از ايشان تحت اين
ظلمانی به كمال شايسته خويش دست يا بند و به سوی پروردگار خود باز گردندو بطور 
كلی روحيه خود سازی در بنی اسرائيل غلبه يايد چنانكه در دوران چهل ساله سرگردانی 
در صحرای سينا چنين شد و نسلی صالح كه حامالن كلمه ال اله اال اهللا برای ساير مردمان 

 .فتندابودند پرورش ي
نفری كه به همراه  ٣١٣همان . يافتاين بار نسلی صالح و امتی ربانی و مجاهد پرورش 

رود گذشتند و خداوند برای آنكه ميزان التزام آهنا به دستورات الهی و پيرويشان  زطالوت ا
امتحان كرد و البته نبايد  )نوشيدن از رودخانه(از پيامرب خويش را دريابد آهنا را با آن 

 نيز در لشكر بودند وكه قدری از آب نوشيدند هم وش كرد كه عده ای ضعيف االيمان فرام
بايسته است بدانيم كه فتنه رودخانه امری بود بسيار ضرروی تا مومنان و مقربان و اهل 
اخالص شناخته شوند مساله مساله خطيری بوده است زيرا سپاهيان بنی اسرائيل زمانی به 

ر تشنه بودند و آهنا كه از آب نوشيدند چنين می پنداشتند كه رودخانه رسيدند كه بسيا
عت وزندگی در نظر ايشان از اطاه نمی خواهند از تشنگی هالک شوند دليلش اينست ك

 .خدا مهم تر بوده است
را هبرت از زنده ماندن  )در راه اطاعت خدا(اما آهنا كه آب ننوشيدند از تشنگی هالک شدن 

بلكه يقين داشتند كه خدايی كه آهنا را از نوشيدن آب و . انستنددر حال معصيت خدا می د
نمی سازد تا از  ا جايگزين هبرتی برايشان قرار خواهد داد و آهنا را رهامهنی فرموده حت

و  نفر مخلص بر جالوت  ٣١٣بدين ترتيب می بينيم كه آن . تشنگی هالک شوند
به (ضعف شدند و  ند دچار سستی سپاهيانش پيروز می شوند اما آهنا كه از آب نوشيد

امروز ما را توان  :وچنين گفتند )از هوای نفس و شيطان ومعصيت خداواسطه پيروی 
دو گروه با هم مقابله كرند حزب اهللا به رهربی  !پاهيانش نيستمقابله با جالوت و س

از نظر تعداد و ساز و برگ جنگی  جالوت سپاه. ب شيطان به رهربی جالوتزطالوت و ح
رتر بود و طالوت نيز جز گروهی اندک از مومنان  كه از هنر ننوشيده بودند  ياوری نداشت ب
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البته بودند عده ای كه يک جرعه نوشيده بودند و نيز منافقينی كه خود را سيراب نموده (
 .)بودند

پيش از آغاز جنگ آن گروه نخبه و مومن به خدا التجاء نمودند و از او صرب و پايداری و 
َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ الّلَه ﴿زی طلب كردند پس خدا نيز ايشان را ياری نمود پيرو
 .)١(﴾َرَمى

مخلص جالوت را كشت و بدين ترتيب سپاهيانش از هم پاشيد و فراری ز مومنان يكی ا 
آن بنده شايسته كه  )من می بينم آنچه شما نمی بينيد(شدند و شيطان نيز گريخت و گفت 

خدا وی را واقعه كه پس از آن  الوت را هالک نمود كسی نبود جز حضرت داود ج
و اين زمانی بود كه داود مراحل ( برگزيد و پيامربی بزرگ و پادشاهی دادگسرت قرار داد
  .)ايمان, اخالص و جهاد شجاعانه را پشت سر هناده بود

 
 

  عيسی 
 
 ََفاتََّخَذْت مِْن ُدونِِهْم ِحَجابًا *َبَذْت مِْن َأْهلَِها َمَكانًا َشْرقِّيًاَواْذُكْر فِي اْلكَِتاِب َمْرَيَم إِِذ اْنت

ْحَمِن مِنَْك إِْن ُكنَْت َتِقّيًا * َفَأْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحنَا َفَتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسِوّيًا   *َقاَلْت إِنِّي َأُعوُذ بِالرَّ
          .)٢(َزكِّيًاَهَب َلِك ُغالمًا َربِِّك ِألَ  َقاَل إِنََّما َأَنا َرُسوُل 

, آن هنگام كه از خانواده اش جدا شد و در ناحيه اين كتاب آسمانی مريم را ذكر كن درو (
در آن هنگام ما روح خود را به سراغ . و ميان خود و آنان جدايی افكند *شرقی قرار گرفت 

 *نقص بر مريم ظاهر شد  بیاو فرستاديم و او در صورت يک انسان خوش قد و قامت و 
من : رشته گفتف *, به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهيزكاری من از تو: مريم گفت

  .)تا تا به تو پسر پاكيزه ای ببخشمفرستاده پروردگار توام 
                                                 

 .١٧ :انفال (١)
 .١٩−١٦:مريم (٢)
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فرستاد تا به مريم آن صديقه  −به روايتی جربئيل را  −خداوند سبحان يكی از مالئكه را 
ک عطا نمايد آن فرشته بر مريم دميد و خداوند اراده فرمود اين دميدن طاهره فرزندی مبار

 .در رحم مريم قرار دهدرا سبب شكل گيری جنين 
مريم از دير خارج شد تا آن فرزند مبارک را به دنيا آورد و آنگاه به امر خدا نوزاد را به 

باشد بر سوی قوم خود برد و كودک در گهواره سخن گفت تا اين معجزه اشاره ای 
همچنين روايت شده كه . عظمت اين كودک و برائت مادر پاک هنادش از هتمتهای يهود

تا در آنجا به دور از  −مريم آن حضرت را به ناصره يا مصر برد  و سپس به ناصره بازگشت
  .رشد كند )يروديس  كه در پی قتل آنحضرت بوده( حاكم ستمگر

ای كوهها و ای پرندگان با او هم . بخشيديم فضيلتی بزرگ از سوی خود و ما به داوود(
زره های كامل و  *ختيم آواز شويد و همراه او تسبيح خدا گوييد و آهن را برای او نرم سا

به آنچه , و حلقه ها را به اندازه ومتناسب كن و عمل نيک انجام دهيد كه من فراخ بساز
 .)١()انجام می دهيد بينا هستم

 
 

  ر انگيخته شدن عيسی ب
 

عالمان بنی اسرائيل دنيا و مال دنيا را دوست می داشتند لذا مردم نيز شيفته دنيا و مال دنيا 
ری می هنادند و بدان مشغول بودند و رفته رفته سفارشات پيامربان را به كناشده بودند و 

 ., عالم فاسد می شودشود چون عالم فاسد ,فراموش می كردند
بدين ترتيب در جامعه طبقاتی  !روزی كه بگندد نمک چه بگندد نمكش می زنند وای بههر 

ال پديد آمد گروهی در ناز و نعمت كه  از سيری می تركيدند و گروهی بينوا كه در طول س
 .از گرسنگی به خود می پيچيدند

ر كشاورزانی كه مالياهتا و خراج ها ايشان را خسته و شكسته ساخته بود و با اينكه بسيار كا
 .ناچيزی داشتند می كردند در آمد

                                                 
 .١١−١٠ :سبأ (١)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٥٤
 

 

گروهی كار می كردند و نمی خوردند گروهی ديگر می خوردند و كار نمی كردند و 
 .ير اين نظام فاسد تالش نمی كردندعالمان هم در ناز و نعمت و برای تغي

هر كه می ( :مبعوث شد تا به مردمان بگويد رخوت عيسی و در اين فضای سستی 
 .)ب شدن باشد تعقيخواهد مرا پيروی كند آماده مرگ و 

از (از آن حضرت روايت شده كه فرمود. شكارا دعوت به قيام و انقالب بودكه اين آ
از كسی بترسيد كه ! ان كشتن جانتان را ندارند نترسيدكسانی كه بدنتان را می كشند و تو

  .)١()نتان را با هم در دوزخ هالک سازدمی تواند جسم و جا
ان بسياری از امور فاسد را نمی تواند تغيير دهد اما آن حضرت می دانست كه در آن زم

حداقل می توانست ضربه ای بر آن نظام فاسد وارد كند و اثری بر تاريخ انسانيت در روی 
چه آينده نزديک يعنی پس از صعود به (زمين بگذارد و منتظر نتايج بزرگ در آينده باشد 

مهدی عجل اهللا ن ظهور حضرت يعنی زما, قيامت صغری عنیآسمان و چه آينده دور ي
 . )تعالی فرجه الشريف

را نسخ نمود و اين نسخ داليلی  برانگيخته شد ودينش تنها دين موسی  عيسی 
يكی آنكه برخی از احكام به واسطه شرايطی كه بنی اسرائيل در زمان بعثت موسی : داشت
 لم آهنا و بی ادبی داشتند بر آهنا واجب شده بود مانند برخی تحريمها كه به سبب ظ

ت عيسی در موردشان نسبت به پيامربان ودين الهی صورت گرفته بود و با بعثت حضر
و  هر حيوان ناخن داری را حرام كرديم و از گاو , و بر يهوديان(: تخفيف داده شد

قرار دارد , پيه و چربيشان را بر آنها حرام كرديم به جز چربيهايی كه بر پشت آنان گوسفند
, و يا آنها كه با استخوان آميخته است اين را بخاطر ستمی كه می ر دو طرف پهلوهاو يا د

 .)٢()آنها كيفر داديم و ما راستگوئيم كردند به
اين بود كه عالمان يهود دين را  و شايد مهمرتين دليل نسخ و تجديد شريعت موسی 

ه های ذهنی و دروغينشان تغيير داده و حالل كرده بودند و اين يا از روی هوای نفس و بافت
بود و يا برای راحت كردن و همراه ساختن حاكمان ستمگری بود كه بر ايشان تسلط 

                                                 
 .٢٨اصحاح  :انجيل متی (١)
 .١٤٦ :انعام (٢)
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بدين ترتيب سامری و گوساله اش دوباره پديدار  )چنانكه در بعضی روايات آمده(داشتند 
 سامری در قالب علمای بنی اسرائيل و گوساله در: اما اين بار با اسم و هيئتی جديدشدند 

 قالب تحريف احكام دينی هر چند پيامربان بسياری برای محافظت از شريعت موسی 
 ,همان جريان عنیي ,بر انگيخته شدند اما جريان منحرفو جلوگيری از تحريف آن 

دور  از صحنه  سامری  داشت كم كم زمام امور را به دست می گرفت و پيامربان الهی را
از ايشان   نيز پيش از و بسياري !می داد یی خشک فرارمی ساخت و به بياباهنا و سرزمينها

 .به شهادت رسيدند همچون زكريا و يحيی بعثت عيسی 
زكريا را خود يهود كشتند و يحيی را نيز با ترک امر به معروف و هنی از منكر به كشتن 

را مدتی طوالنی زندان انداخت با اين حال  هيروديس حاكم ستمگر يحيی  .دادند
يهود حركتی نكردند بلكه بسياری از ايشان از اين واقعه استقبال نمودند و هر چند  عالمان

محض ورود  آهنا آن حاكم ستمگر را طاغوت و پليدی می دانستند و اعتقاد داشتند كه به
اما از همكاری با همان ستمگر برای كشتن يكی از انبياء ! به قصر وی نجس می شوند

اگر شرايط برای پيامربان فراهم می شد  !ابايی نداشتند ان راستين و مجاهديا عالم 
جز به ريشه كن ساختن ستمگران و تشكيل حكومت الهی رضايت نمی دادند و در نتيجه 

خود را , تحريف نموده و برای جلب نظر مردمنفوذ و جايگاه عالمان بی عمل  كه دين را 
پس طبيعی بود كه اولين دشمنان . يا نشان می دادند  از بين می رفتوارثان انبيا و اوص

منجی هستند تا وی را  كه مدعی بودند منتظر ظهور(عيسی ستمگران و عالمان بی عمل 
ار من دستانم است و مركبم خدمتك( :می فرمود عيسی حضرت  .باشند )ياری كنند

قسمتهای  )رفتن به(زمين بسترم است و سنگ بالشم در زمستان گرم دهنده ام . پاهايم
جامه زيرينم لباس  , خورشم گرسنگی زمين است و چراغم در شب ماه است نانشرقی 
و ميوه ام و بوی خوشم آنچه زمين برای چهار پايان و وحوش می روياند شب را به  ينپشم

سر می آورم در حاليكه چيزی ندارم و صبح می كنم در حاليكه چيزی ندارم و بر روی 
  .)١()زمين كسی از من بی نياز تر نيست

                                                 
 .نبياء جزايری قصص اال − ديلمی  :ارشاد القلوب (١)
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آن عالمان خوشگذران و بی عمل با عيسی مواجه شدند كه آهنا را به بی اعتنايی به دنيا و 
كه قطعا به برخورد با طاغوهتا و يارانشان كه ( خداپذيرا گشتن مصائب دعوت به سوی 

 .دمی خوان )وت به سوی اهللا بودند می انجاميدمانع دع
ود در آمادگی برای مرگ و تحمل قتل و عيسی را چنان يافتند كه ايشان را به پيروی از خ

 .در راه خدا فرا می خواند تمصيب
با گنهكاران و باجگيران همنشين می شد تا ايشان را اصالح نمايد لذا عيسی  عيسی 
  نيامده بود تا عالمان را عزت بخشد و سلطه و اعتبارشان افزونی بخشد بلكه آمده بود

سوايشان سازد پس عالمان بنی اسرائيل شروع كردند به تا با علم خود و بی رغبتی به دنيا ر
 .وی و هتمت زدن به آن حضرت زبدگويی ا

آيا می دانی كه علمای يهود چون ( :ضرت به نزدش می آمدند و می گفتندشاگردان آن ح
 :آن حضرت در پاسخ می فرمود )نوند آزرده و اندوهناک می گردند?اين گفتار تو را می ش

و چون كوری عصا كش ! كورانی هستند پيشوای كورانی ديگرايشان ! شان كنيد يهار(
 .)١()با هم در چاه سقوط خواهند نمود كور دگر شود هر دو

بسيار گسرتده بود و شامل علمای بنی  جبهه باطل در مواجهه با عيسی و اينگونه 
و حاكم ستمگر  −كه فريب عالمان بی عمل را خورده بودند  − اسرائيل و يهوديان 

 .طس و سپاهش می شدپيال
اگر در می يافتند كه دشمنی وعداوت  )و حق هم داشتند(چه بسا برخی متحير می شدند 
 .بيشرت از دشمنی پيالطس ستمگر با آن حضرت بود عالمان بی عمل يهود با عيسی 

در مقابل همگان شروع به بيان انحرافات عالمان بی عمل نمود  به همين دليل عيسی 
 :طب ساخته فرموداشاگردان خود و مخو مردم و 

به شما می را كه تكيه زده اند پس آنچه  معلمان شريعت و فريسيان بر جايگاه موسی (
گويند به جای آوريد و عمل كنيد اما به كردار آنها عمل نكنيد زيرا آنها می گويند و عمل 

به دوش مردمان نمی كنند بارهای سنگينی كه حمل آن پر مشقت است آماده می سازند و 
                                                 

 . ١٥−١٤: ١٥اصحاح  :انجيل متی (١)
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گين انگشت خود را هم نمی می گذارند اما برای ياری مردم در حمل آن بارهای سن
دستارهای خود را بزرگ می ! ر برای آنكه مردم آنها را ببينندكاری نمی كنند مگ! جنبانند

بندند چنانكه بر پيشانی و بازوان قرار می گيرد و كناره های لباس را بلند می گيرند و در 
 .جامع صدر نشينی را دوست می دارندنی ها بهترين جاها را می پسندند و در ممهما

 ...دوست دارند مردم در كوچه و بازار احترامشان كنند و ايشان را معلم بخوانند 
درهای ملكوت آسمان را به روی ! وای بر شما ای معلمان شريعت و فريسيان ريا كار

ای معلمان ! نه می گذاريد كسی داخل شود  مردمان می بنديد نه خود داخل می شويد و
نيد كه نمازهای از اموال بيوه زنان می خوريد و تظاهر می ك! شريعت و فريسيان ريا كار

می گوييد آنكه به ! ای پيشوايان گمراه! باد بر شماعذاب دردناک ! طوالنی می خوانيد
خورد بايد الی هيكل سوگند هيكل سوگند ياد كند نيازی به التزام بدان ندارد اما آنكه به ط

ا هيكلی كه طال را طال ي! م يک عظيم ترند ای جاهالن كور دلپس كدا !?ملتزم باشد
 .تقدس بخشيده?

دهک نعنا و آويشن و زيره را می  !وای بر شما ای معلمان شريعت و فريسيان ريا كار
می عدل , رحمت و صدق اهمال پردازيد اما در مورد قواعد مهمتر شريعت يعنی 

 )١(.)ورزيد
سزاوار است در مورد اين جمالت تفكر كنيم و هر چند طرف خطاب آن بنی اسرائيل بوده 

بيشرت شدند و آهنا  روز به روز پيروان عيسی . ما شايد مخاطب امروز آن ما باشيماند ا
را ايشان يا چنانكه دشمنان انبيا , بينوايان و مستضعفان بودند ,مانند پيروان ساير پيامربان

 :خطاب می كنند
  .)٢()ت های قوم كه نظرشان بی ارزش استپس(

شروع به توطئه نمودند و استداللشان اين بود كه عيسی  عالمان يهود برای قتل عيسی 
  مدعی پادشاهی است و طرفداران او در حال زياد شدن هستند و اين باعث می شود

كشتار بزنند لذا رئيس عالمان يهود  رومی ها قوم يهود را مورد هجوم قرار دهند ودست به
                                                 

 .٢٣ :اصحاح متی (١)
 . ٢٧ :هود (٢)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٥٨
 

 

سزاوارتر است از كشته شدن همه مردم پس برای  چنين مقرر داشت كه قتل عيسی 
 .كشته شود ب است عيسی محافظت از مردم واج

ميزان عدالت و حقيقت چنين  )ن انبياءقاتالاين (در نظر اين جماعت ظالم و منحرف   
دانند برای آنكه زندگی به ظاهر زيبايشان توسط  اين عده كه زشتی را زيبايی می. است

را واجب می دانند و اينكه حق از بين برود و  رومی ها به خطر نيفتد كشته شدن عيسی 
آن چه . دامه يابد برايشان اصال مهم نيستنور آن خاموش شود و سلطه تيره و تار ظالمان ا

 . دن عالمان ناپاک بنی اسرائيل استمهم است زنده مان
, بر زندگی  دنيا خواهی يافت) حتی حريص تر از مشركين(و آنها را حريص ترين مردم (

تا آنجا كه هر يک از آنها آرزو دارد  هزار سال به او عمر داده شود در حالكه اين عمر 
  .)١()اوند به اعمال آنها بيناستطوالنی او را از كيفر اعمالش نجات نخواهد داد و خد

شده قيصر روم و حاكمش پيالطس ملعون را فريفتند تا آن حضرت را به هر طريقی كه    
بكشد و از آن جا كه جماعتی ضعيف النفس و ترسو بودند تاب مقابله مستقيم با آن پيامرب 

آن هنگام فريسيان به مشورت پرداختند « :درانجيل آمده استشجاع و عظيم را نداشتند 
وی را به دام اندازند پس آن دسته از  )ندكه از زبان آن حضرت می كش(تا با كلمه ای 

  :د وی فرستادند آهنا گفتندنزوديس بودند به رشاگردان خود را كه حاميان هي
ای معلم می دانيم كه تو راستگويی و راه خدا را به حقيقت می شناسی و در اين راه از (

يست آيا جايز كسی بيم نداری زيرا تو به روی مردمان نمی نگری پس به ما بگو نظر تو چ
 :شان آگاه گرديد و فرموداز نيت پليد است كه جزيه به قيصر داده شود يا خير? مسيح 

! ای ريا كاران )فتن چيزی كه آن را آشكار نمی كنمبه گ(برای چه مرا مجبور می كنيد 
 :آنچه برای جزيه پرداخت می كنيد به من نشان دهيد پس ديناری به حضرت دادند فرمود

بنابراين  :پس فرمود, از آن قيصر :گفتند ?نگاشته  بر روی سكه  از آن كيست اين نقش و
آن جماعت  ,به خدا تعلق دارد به خدا بدهيدآنچه به قيصر تعلق دارد به او بدهيد و آنچه 

 .)٢()ندرفتچون چنين شنيدند متحير شدند و حضرت را ترک نمودند و 
                                                 

 .٩٦ :بقره (١)
 .٢٢ :اصحاح متی (٢)
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در مقابل همگان پرداخت ماليات به آهنا می خواستند كه آن حضرت به صورت صريح و 
 .قيصر را تحريم كند و بدين ترتيب وی را در چنگال طاغوت و ياران ملعونش بياندازند

اده بودند  دمی دادند و به مردمان نيز فتوای جواز  كه خودشان  ماليات  تاين در حالی اس
ل ستمگران اينان در مقاب .ات باعث تقويت حكومت طاغوت می شدبا اينكه اين مالي

وجودشان از  همچون برده بودند و به خاطر محبت و حرصی كه نسبت به دنيا داشتند
 .ترس انباشته شده بود

اين بود كه به قيصر ماليات ندهيد زيرا نقش و  اما معنای فرمايش حضرت عيسی 
 كه است ارزشی ندارد و دليل ارزشمندی سكه طاليی است كه ازسنگاشته ای كه بر روی 

را زندانی كردند و  به هر حال در هنايت عيسی . اخته شده و طال از آن خداستآن س
نجيل آمده كه به صورت شريف آن حضرت آب دهان انداختند و ايشان را زدند و ادر 

اهانتها نمودند و متهم به كفر گويی و دروغ بستن به خدا نمودند و سرانجام به پيالطس 
و امپراطوری روم را  دارد دند كه ادعای پادشاهیآن حضرت را متهم كر ,تحويل دادند

در انجيل . د و بر صليب بكشدهتديد می كند و از پيالطس مصرانه خواستند كه وی را بكش
اين مرد در : آن حضرت را متهم ساختند و گفتند همگی به نزد پيالطس آمدند و( :آمده

منع می كند و ادعا می كند كه مسيح ميان قوم ما فتنه به پا كرده و آنها را از پرداخت ماليات 
تو چنين «: فرمود !?آيا تو پادشاه يهودی: پيالطس از آن حضرت پرسيد. ه استپادشا
من اين مرد را گناهكار نمی دانم اما : طس به سران كاهنان و مردمان گفتآنگاه پيال »گفتی

 از جليل تا(ديه را او با تعليماتش مردم تمام يهو :خود اصرار كرده و گفتند حرفايشان بر 
  .)١()استتحريک نموده  )اينجا

, بيالطس حاكم ستمگر می خواست آن حضرت را آزاد كندعالمان آنگاه كه در عيد فصح
يهود و مردمان فريب خورده مخالفت كردن و در خواست كردند تا يكی از قاتالن به جای 

شردند عجيب آنست وی آزاد گردد و بر كشته و به صليب كشيده شدن آن حضرت پای ف
را آوردند تا به پيالطس تسليم كنند وارد قصر نشدند زيرا پيالطس را  كه وقتی عيسی 

 !!!هر كه وارد قصر شود نجس خواهد شدكافری می دانستند و در نتيجه 
                                                 

 .٢٣ :اصحاح لوقا (١)
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بنگر ! با پيالطس كافر و نجس همدست شدندبا اين همه برای كشتن عيسی عليه السالم 
د وجود همه اختالفات و كشمكشهايی كه با هم دارند  برای نابوكه چگونه اهل باطل  با 

 .كردن حق همدست و متحد می گردند
 

 
  !بينديش و از غافالن مباش

 
اهل باطل هر چند رويه و انديشه شان با هم متعارض باشد در اطاعت شيطان و محبت 

ا هبرت ين مكر دنيا مشرتكند و درهر حال به مكر می پردازن و خدا نيز مكر می كند و خد
متمكن نساخت و وی را به آسمان  پس خداوند آهنا را بر قتل عيسی . دگان استكنن

 :خداوند می فرمايد  .باال برد اما امر بر آنان مشتبه شد و گمان كردند كه وی را كشته اند
 , عيسی پسر مريم كه پيامبر خدا بود را كشتيم در حاليكه نه او راو گفتارشا, كه ما مسيح(

كسانيكه در مورد او اختالف و. يختند بلكه امر بر آنها مشتبه شدكشتند و نه او را بر دار آو
, و قطعا او را ند و تنها از گمان پيروی می كنند, در شک هستند و علم به آن نداركردند

و هيچ يک از اهل كتاب  *, توانا وحكيم است لكه خدا او را باال برد و خداوندب *نكشتند 
وز قيامت بر آنان او ايمان می آورد و ر) زنده بودن ( گر اينكه قبل از مرگش به نيست م

 .)١()گواه خواهد بود
را زنده نگه داشت و برای آخر الزمان ذخيره نمود و آن  خداوند سبحان عيسی 

حضرت برای هدايت مردم به صراط مستقيم از آسمان فرود خواهد آمد و آنگاه كه خاتم 
به حق قيام می كند تا زمين را از شرک و الحاد وظلم و  مهدی االوصياء حضرت 

فساد پاک سازد و توحيد و عدل و رحمت را ميان بندگان گسرتش دهد حضرت عيسی 
 حال كه ما سر گذشت اين پيامربان بزرگ را مورد . ياور آن حضرت خواهد بود

ت يابد هم چون كف چند قدر بررسی قرار می دهيم سزاوار است باور كنيم كه باطل هر
اطل سعی در نابودی آن هر چند ب(به كمرت تالطمی  ناپديد خواهد شد و حق  ,روی آب

                                                 
 .١٥٩−١٥٧ :نساء (١)
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باقی خواهد ماند و به مردمان سود خواهد رساند همچون آبی كه كه زير كف ) داشته باشد
  .وخس و خاشاک است

البی جاری شد سي خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه ای به اندازه آنها(
آوردن زينت  , كفی حمل كرد و از آنچه در كوره ها برای به دستسپس سيل بر روی خود
. كفهايی مانند آن به وجود می آيد , آتش روی آن روشن می كنند نيزآالت يا وسائل زندگی

  .)١()ق و باطل را اينچنين مثال می زند, حخداوند
و انبوه تر و شاخه های درخت حق را بپوشاند هر چه شاخه های درخت باطل بيشرت گردد 

و در صدد نابودی آن بر آيد روزی خواهد رسيد كه درخت باطل از بيخ كنده خواهد شد و 
 .لی دارد و نه ريشه ای و نه دوامیدر دوزخ خواهد افتاد زيرا نه اص

ر و درخت حق حتی اگر تنها يک شاخه از آن باقی مانده باشد در پس ابر به اهتزاز د
خواهد آمد رشد خواهد كرد و شاخه های فراوان و انبوه ايجاد خواهد نمود تا آن جا كه بر 
تمامی اهل زمين سايه خواهد افكند و اين از آن روست كه ريشه اين درخت در زمين 

آيا نديدی ( :ند می فرمايداستوار گرديده و شاخه هايش در آسمان به اهتزاز در آمده خداو
ی تشبيه كرده كه ريشه آن را چگونه به درخت پاكيزه ا) گفتار پاكيزه(و  خداوند كلمه طيبه

هر زمان ميوه خود را به اذن  *, ثابت و شاخه های آن در آسمان است در زمين
و همچنين * پروردگارش می دهد, و خداوند برای مردم مثالها می زند شايد متذكر شوند 

ده ای تشبيه كرده است كه از روی زمين بركنده را به درخت آلو) گفتار آلوده(كلمه خبيثه و 
ايمان آوردند, بخاطر گفتار و اعتقاد خداوند كسانی را كه  *شده و ثبات و قراری ندارد 

, هم در اين دنيا و هم در سرای آخرت استوار می دارد و ستمكاران را گمراه می ثابتشا
  .)٢()هر كاری كه بخواهد انجام می دهد و خداوند .زدسا

 
 

 
                                                 

 .١٧ :رعد (١)
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  تحريف تورات و انجيل

 
داليلی كه نشان دهد يهود و نصاری تورات و انجيل را تحريف نموده اند بسيار است اما 
من در صدر بر شمردن آن داليل نيستم هر كه فطرتی پاک و فكری مستقيم داشته باشد و 
رد اين دو كتاب را مطالعه كند تحريف شدن آن ها برايش پوشيده نخواهد ماند در اين مو

اسپينوزا فصل هشتم (می توانيد به آن چه يكی از متفكرين ايشان نوشته است مراجعه كنيد 
 .)از كتاب رساله ای در باب الهوت و سياست

برای اينكه با شيوه ای منظم در اين ( :بخشی از سخنان او را نقل می كنم به عنوان مثال
علق است به آنها كه به تدوين بحث وارد شوم ابتدا می پردازم به احكام ابتدائی كه مت

را  ,كتابهای مقدس پرداخته اند و در اين بخش نيز ابتدا می كنم به آنها كه اسفار خمسه
 ,است تدوين نموده اند تقريبا همگان براين باورند كه گرد آورنده اسفار خمسه موسی 

ر كس را كه چنين و فريسيان با اصداری شديد اين نظر را تاييد نموده اند تا آن كه جا كه ه
كه تا اندازه ای ميتوان وی را آزاد فكر   عزراگمانی نداشته باشد كافر شمردند از اين رو ابن 

هم اكتفا نمود مبانست جرات نكرد نظر خود را آشكارا بيان كند و به اشاره آنهم با الفاظی 
ر داده است اما اولين كسی است كه نسبت به اين خطا تذك − من می دانم −و او تا آن جا كه 

ن عزرا من از توضيح اين مطلب و آشكار ساختن حقيقت بيمی ندارم اين گفته های اي
ای ... آن چه كه پس از رود اردن واقع شددر (زده است  »هالتثني« است در شرحی كه بر

با اين كلمات ...) موسی شريعت خود را نگاشت ... كاش سر دوازده را می دانستی 
می كند كه مولف اسفار خمسه موسی عليه السالم نيست بلكه شخص  اندک همزمان ثابت

ديگری است كه در ساليانی دور پس از موسی می زيستند و اينكه موسی مطالب ديگری را 
موسی مقدمه تثنيه  − ١به رشته نوشته در آورد و برای اثبات اين مطالب ياد آور می شود كه 

  )١()الخ  ...نكرده  را ننوشته است زيرا وی از رود اردن عبور

                                                 
 .٢٦٦ :رساله ای در باب الهوت و سياست (١)
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در نزد هر متفكر آزاده امری مسلم است و يا حداقل محرف بودن تورات و انجيل كنونی 
چگونه كسی . ريب به يقين استق ,است كه بندهای تقليد كوركوراند را ازهم گسيخته ای

می تواند در برابر اين همه دشنام و سخنان و صفات  كه به خداوند متعال ايمان دارد
, می شود تاب بياورد نسبت داده   يست كه به انبياء الهی و فرستادگان خداناشا

 !!!مطالبی كه تورات مملو از آن است
هبر حال تورات وانجيل امروزه مانند متون تاريخی قابل استفاده است و به عنوان حكم و 

يا  است و الهی و اخبار غيبی می توان برخی قسمت های آن را صادر شده از انبياء 
می توان از آن حضرات   −و نه دقيقا الفاظ موجود را −الاقل برخی معانی موجود در آن را 

مطابقت  و اهل بيت  دانست البته تا آنجا كه با معانی قرآنی و سنت رسول اهللا 
 .داشته باشد

 
 

   اسالم احياء دين ابراهيم
 
 ِْسَتق َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن مَِن اْلُمْشِركِيَن ُقْل إِنَّنِي َهَدانِي َربِّي إَِلى ِصَراٍط مُّ لَّ يٍم ِدينًا قَِيًما مِّ
 َال َشِريَك َلُه َوبَِذلَِك ُأمِْرُت *  ُقْل إِنَّ َصالَتِي َوُنُسكِي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمينَ  *

ُل اْلُمْسلِِمينَ     .)١(َوَأَنْا َأوَّ
, به آئين ابراهيم كه از م مرا به راه راست هدايت كرده, به آئينی پا بر جاگارپرورد: بگو(

ندگی و , و زتمام عبادات مننماز و : بگو *ی گرداند و از مشركان نبود آئينهای خرافی رو
, و به همتايی برای او نيست *انيان است , پروردگار جه, همه برای خداوندمرگ من
 .)مسلمانم أمور شده ام و من نخستينهمين م

دين حنيف : در جزيره العرب رواج داشت یسه دين آسمان يش از بعثت پيامرب پ 
و هر سه از صراط مستقيم منحرف شده بودند مگر گروه  .رانيتنص و ابراهيمی و يهوديت

مانی از اين گروه اندک و زمين هرگز و در هيچ ز(اندكی كه بر راه حق پای می فشردند 

                                                 
 .١٦٣−١٦١ :انعام (١)
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دند كه البته توسط برخی ل مكه تابع دين حنيف ابراهيمی بوبيشرت اه )خالی نيست
ای سنگی را رواج داده همجسمه به اين صورت كه گمراه تحريف شده بود , پيشوايان

اينها به صورت فرشتگان ساخته شده اند و مردم را ذليل كرده بودند و : و می گفتندبودند 
دند و به راههای مختلف بديشان اين بتها را تقديس می كر مردمكه كاری كرده بودند 

طريق تقرب می جستند به مردم چنين القا كرده بودند كه خداوند از ايشان می خواهد از 
گمان می كردند كه بتها بی واسطه خداوند ضرر و نفع می . اين بتها به وی نزديک گردند

ه خدا از اين اوند می پرستيدند و البتدرساند بلكه آهنا را همچون الهه هايی به همراه خ
گويی ها منزه است همانطور كه عقايد در دين حنيف ابراهيمی تحريف شده بود  هگزاف

بسيار ساده  )احكام شرعی(زيرا تحريف آن . رعی نيز چنين سرانجامی يافته بوداحكام ش
 .تر بود

 بن عامر خزاعی را ديدم عمر: فرمود ) اكثم ابن جون(به   اهللاروايت شده كه رسول 
 .بود كه دين ابراهيم را تغيير دادو او اولين كسی  دچون نی در آتش كشيده می شكه هم

, اصنام قانون وضع كرد و دين اسماعيل را تغيير ر مورد جمی, سوائب, بحيره, وصيلهد
ای رسول : اكثم گفت. به او شبيه تر نيافتم  )يعنی اكثم ابن جون(كسی را از تو داد و من 

 .نه چون تو مومنی و او كافر بود: برايم ضرر دارد حضرت فرمود به اوخدا آيا شباهت من 
عمر ( :روايت شده كه فرمود از رسول اكرم  :٣٤االوائل احمد بن ابی عاصم صفحه 

بن عامر خزاعی را ديدم كه همچون نی در آتش كشيده می شد و او اولين كسی بود كه در 
 .)مورد سوائب قانون وضع كرد

م مسند احمد البته در مكه همه پيروان دين حنيف منحرف نشده بودند االوائل الغاری مسل
و گروه اندكی مانده بودند كه بر طريقه حق پای می فشردند كه عبد المطلب جد پيامرب 

ه ب بی اكرم نعبد اهللا و ابو طالب پدر و عموی ايشان از اين عده بودن در وصيت  
سنت در جاهليت وضع نمود  پنج   عبد المطلب, علیای : آمده است حضرت علی 

 :كه خدای عزوجل آهنا را در اسالم تاييد فرمود
 .ازدواج با همسر پدر را تحريم نمود و خدا نيز فرمود – ١
  ٢٢ نساء )با همسرهای پدرانتان ازدواج نكنيدِ (
 .لمطلب با پيكان ها قرعه نمی كشيدعبد ا – ٢
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 .دبت ها را نمی پرستي – ٣
 .رپای بتان ذبح شده بود نمی خوردبو از آن چه  – ٤
  )١(.و پيوسته می گفت من بر دين ابراهيم عليه السالم هستم – ٥

در تاريخ آمده كه حضرت عبد المطلب مكان آب زمزم را  پس از آن كه به مرور زمان 
يا دريافت و همانجا را كه در رويا ؤالهی و از طريق روحی  لهيسناپديد گرديده بود  به و

حضرت ابو طالب نيز سيد پيروان دين حنيف و . د حفر كرد و آب زمزم هويدا شدبو ديده
و پس از  − پيش از بعثت  − بلكه از اوصيای حضرت ابراهيم بود و حجتی بود بر پيامرب 

آن حضرت در مكه . يد چنان كه از معصومين روايت شدهبعثت از پيروان آن حضرت گرد
ايل ايشان آمده و اشعار بسياری از ايشان مانده سيد مسلمانان بود و روايات بسياری فض

كه بر مسلمان بودن وی داللت دارد و در ياری اسالم فعاليتهای بسياری از ايشان نقل شده 
و البته دليلی ندارند و تنها به ! می گويند ابو طالب كافر مرده استاما با اين همه برخی 

ابو طالب . م دارند چنين می گويندعليه السالخاطر بغض و كينه ای كه از فرزندش علی 
 ويژ در −كسی است كه همگان بر او اتفاق دارند و هيچ چيزی كه مايه نكوهش باشد 

اگر فقط همين . افته اند تا بر آن انگشت بگذارندني −گيهای جسمی و اخالقی و دينی اش
نيد كه ما آيا نمی دا( :برای اثبات مسلمانی اش كافی بود يک بيت از او به ما می رسيد

 )همچون موسی و اين در كتاهبای پيشين مقرر گرديده است −محمد را پيامربی يافته ايم 
ان واضح حال آنكه تنها اين بيت نيست و فعاليتهای آن حضرت در دفاع از اسالم بر همگ

هر چند وی مانند مومن آل فرعون مدتی اسالم آوردن خود ! بوده و مثل روز روشن است
 .استاشته را پنهان می د

 
 
 
 
 

                                                 
 .٤٨٣ :رم االخالقمكا (١)
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  در زمين است اسالم ثمره اديان الهی

  ، موسیهمان عيسی محمد 
  توراتقرآن همان . ابراهيم استو

  .انجيل و صحف ابراهيم است
 

ى بِِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك  :ه استخداوند متعال فرمود يِن َما َوصَّ َن الدِّ َشَرَع َلُكم مِّ
ْينَا بِ  ُقوا فِيِه َوَما َوصَّ يَن َوَال َتَتَفرَّ  .)١( ...ِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأقِيُموا الدِّ

, و آنچه را بر تو وحی فرستاديم يع كرد كه به نوح توصيه كرده بودآئينی را برای شما تشر(
فرقه در آن تدين را بر پا داريد و : موسی سفارش كرديم اين بود كهو به ابراهيم وعيسی و 

من تافته جدا بافته ای از انبياء قبلی نيستم و نمی دانم با من و شما چه : بگو(. )ايجاد نكنيد
من تنها از آنچه بر من وحی می شود پيروی می كنم و فقط يک بيم دهنده . خواهد شد

به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن كافر شويد : بگو  *آشكارم 
ايمان آورد و شما تكبر بورزيد  يكه شاهدی از بنی اسرائيل بر آن شهادت دهد و اودر حال

 .)گروه ستمكاران را هدايت نمی كند خداوند) ه كسی گمراه تر از شما خواهد بودچ(
در صحف ابراهيم و كتاب * اين دستور ها در كتب آسمانی پيشين نيزآمده است (

        .)موسی
رد و چيزی و ابراهيمی نداالهی تفاوتی با دين يهودی, نصرانی يک دين اسالم به عنوان 

البته در بعضی تفاصيل تشريعی اختالفاتی ميان اين اديان . جديد و خود ساخته نيست
وجود دارد و اسالم نيز از اين قاعده مستثنی نيست و اين تفاوهتا در راستای حركت 

اما عقايد الهی در . ی نيستزيرن گتكاملی انسان بر روی زمين امری است طبيعی كه از آ
فرستادگانش می باشد زيرا , كتاهبا وان به خدا, فرشتگانشهمه اديان يكسان است و آن ايم

مردمان امتی واحد هستند و فرا خواندنشان از سوی خدا نيز يكسان است اما آنچه برخی 
مسيحيت يا اديان در مورد  )ه اند و غلط نتيجه گيری كرده اندكه مطالب را درست نفهميد(

ديگر مدعی اند و می گويند اينها دعوت به روی گردانی از زندگی مادی و منحصرا 
                                                 

 .١٣:شورى (١)
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اسالم ! طلبی است بسيار سست و بی انجامبه زندگی معنوی و روحی كرده اند م نپرداخت
نين چيزی را می توان اصالح می خواند و چ −به اصالح روح و جسم به طور همزمان فرا

 .خواند
ته نك) مسيحيت به ترک دنيا دعوت می كند كه( .من اين ادعا حقيقتا نادرست استر به نظ

كسانی كه در پی نشر اسالم اند بايد به صورت  :ای كه تذكر آن ضروری است آنكه
موضوعی به نقد مباحث بپردازند نه اينكه كور كورانه و بی تحقيق سخن بگويند و پيامربان 

جهل و مورد اهانت قرار دهند و بلكه خدا را به  −ندانسته دانسته يا −و فرستادگان خدا را 
ش آهنم با اين استدالل كه می خواهيم اسالم را گسرت!! نداشتن حكمت متهم سازند

ی ملعون به عنوان مثال می بينيم برخی علمای اسالم بر عليه صهيونيست ها! دهيم
 :صحبت می كنند و می گويند

سليمان : بلكه بايد بكوئيم! اين درست نيست! من انزنه عزي! سليمان آهنا و هيكل آهنا
  !!هود سزاوارتريمو آثارشان از يهود و غير ي ءما مسلمانان نسبت به انبيا  ما زيراوهيكل ما

  :می فرمايدمتعال خداوند 
از او پيروی كردند و همچنين ) در زمان او(, آنها هستند كه سزاوار ترين مردم به ابراهيم(

جمعی  *ن است خداوند سرپرست مؤمنا. و كسانی كه به او ايمان آوردند اين پيامبر 
آنها گمراه نمی كنند مگر  آرزو می كردند كه شما را گمراه كنند ولی) يهود(از اهل كتاب 

ت الهی كافر می شويد در , چرا به آياای اهل كتاب *حاليكه نمی فهمند  , درخود را
ای اهل كتاب , چرا حق را با باطل می پوشانيد  * شهادت می دهيد) به درستی آن(حاليكه 

  )١(.)می دانيد) حقيقت را(كنيد و حال آنكه  و حق را پنهان می
وموسی  وعيسی  اسالم مسيحيت و يهوديت هر سه از اديان آسمانی اند و محمد 

 و دعوتشان يكسان است آهنا مردم را به راه خداوند و . همگی فرستادگان خدا هستند
كه (و در شريعتهای ايشان . الت روحی و معنوی فرا خوانده اندآن و توجه به كما ودنپيم

ديده می شود كه  احكام معامالت شرعی بسيار )صلوات خداوند بر آهنا و يارانشان باد

                                                 
 .٦٨−٧١ :آل عمران (١)
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جتماعی و سياسی جامعه انسانی , انتيجه اين احكام, اصالح عالم مادی  رفاه اقتصادی
 .است

در كالم انبيا ديده می شود و داللت دارد بر دعوت به توجه به اما مطالب بسياری كه 
! ادی در واقع طرف ديگر معادله استكماالت روحی و معنوی و روی گردانی از عالم م

يعنی انبياء می بينند كه مردم از كماالت معنوی روی گردان شده اند و تمام توجهشان به 
ر آن غرق شده اند لذا بر انقطاع از دنيا عالم مادی معطوف گشته بلكه بصورت غير عادی د

نيا يعنی مردم هم به اصالح د(اصرار می ورزند تا اين معادله به حالت عادی برگردد 
است كه  و اين دقيقا همانی) استچنانكه اسالم فرموده , بپردازند و هم به اصالح آخرت

 .امروزه ما با آن مواجهيم
مردم را به دنيا دعوت كنيم چون آن ها خود در  نيازی نيست كه ما در جامعه اسالمی مان

آنچه ما بايد بكنيم اينست ! را نمی بينند آن غرق اند و جز ماديات و ظواهر دنيا چيز ديگری
در مذمت غرقه گشتن در متعال خداوند . را به توجه به سوی خدا دعوت كنيمكه آهنا 

 : روی گردانی از معنويات می فرمايدماديات و 
, ولی به زودی خواهند ها بخورند و بهره گيرند, و آرزوها آنان را غافل سازدبگذار آن(

  .)١()فهميد
و «: آن عنیمروايت شده كه   از معصومين» , آنان را غافل سازدآرزوهاو «در تفسير

دنيا ايشان را از آخرت يعنی پرداختن به كسب و كار . است »شان آهنا را غافل سازدلاعما
 .غافل سازد

نچه در كالم انبيا آمده و برخی افراد را  در جامعه الهی  به سوی كار و كسب در آمد و اما آ
يشات ديگر ايشان  بسيار هبره مندی از نعمتهای خداوند فراخوانده اند  در مقايسه با فرما

و آن هم به اين خاطر است كه گروه بسيار كوچكی از مومنان هستند كه . اندک است
. مادی هبره مند گردند خشنود نيست از اينكه آهنا از نعمتهای گوارای اعتقاد دارند خداوند

چنين می پسندند كه در گوشه ای بنشينند و عبادت كنند و ! ركه برخی طفيلی هاهمانطو
صد البته هبره  و اين عده!! گردند و لقمه به دهانشان بگذارندمردمان متكفل مخارج ايشان 
                                                 

 .٣ :حجر (١)
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احت طلبند كه می خواهند در سايه و جای خنک بنشينند اين ها مشتی ر! ای از دين ندارند
 و خود را به زحمت نيندازند و افراد سخت كوش و آفتاب سوخته هزينه هايشان را تكفل

 !كنند و لقمه در دهانشان بگذارند
  .)١()بافته ای از پيامبران قبلی نيستممن, تافته جدا : بگو(
عوت همه انبياء و اوصياء با مخالفت , دن فرستاده الهی نبودنخستي ت محمد حضر 

 .دعلمای دين و بزرگان جامعه مواجه ش
نيز با جبهه گيری روسای مكه و عالمان آن مواجه شد و عالمان يهود  حضرت محمد 

و نصاری  و مردمی كه فريفته ايشان بودند  نيز به حضرت ايمان نياوردند با آنكه آهنا به 
 .!هور حضرتش بودندآمدنش بشارت می دادند و منتظر ظ

نيز بسياری از بنی اسرائيل راضی نشدند و برخی عالمان نيز در برابر آن  از موسی 
لمانی همچون حضرت ايستادند و به تحريف شريعت و فريفتن مردمان دست يا زيدنده عا

 .سامری و بلعم باعورا
و بزرگان  هم قضيه همين طور بود بيشرت عالمان بنی اسرائيل در مورد حضرت عيسی 

ان بر ايشان سرزنتش و توبيخ ايشان وی را نپذيرفتند زيرا وجود آن حضرت در ميان ايش
در آن ( :در انجيل آمده است. رت به دنيا ايشان را رسوا می كردو بی اعتنايی آن حض ,بود

را فراموش كرده  خدامردمان را با تندی تمام نكوهش نمود زيرا ايشان  هنگام مسيح 
خود را تنها برای فريفته شدن تسليم نموده بودند و كاهنان را به خاطر  یاهناج بودند و

اهمال در خدمت خداوند و حرص و طمع نكوهش نمود و كاتبان را از آن رو كه مطالب 
فاسد می آموختند و شريعت الهی را ترک نموده بودند توبيخ نمود وعالمان را برای آنكه 

 .بودند سرزنش نمود طل نمودهشريعت الهی را با سنتهای خود با
در مردم اثر گذاشت تا آنجا كه همگی از كوچک و بزرگ  می گريستند  كالم مسيح (

و با فرياد از وی طلب رحمت می نمودند و با تضرع از حضرت می خواستند كه بر ايشان 
 را به دل البته كاهنان و رئيسان چنين نمی كردند و از آن روز كينه مسيح (دعا كند 

گرفتند زيرا وی بر ضد كاهنان و كاتبان و عالمان سخن گفت و ايشان بر كشتن وی مصمم 
                                                 

 .٩ :احقاف (١)
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گشتند اما لب به سخن نگشودند آن هم از ترس مردمی كه حضرت را پيامبر خدا می 
دستهايش را به سوی پروردگار و معبود بلند كرد و دعا نمود مردمان  مسيح  .)دانستند

چون دعا به پايان ! پروردگارا چنين باد! ند پروردگارا چنين بادفتند و گفتگريستند و آمين گ
به همراه عده (آمد و آن روز از اورشليم  مسافرت نمود  داز هيكل فرو يد مسيح سر

  .)١()ندكاهنان در جمع خود به بدگويی از آن حضرت پرداختو  )شزيادی از پيروان
و طاغوت ها ديدند خواهد ديد و شايد از عالمان دين  ءو اوصيا ءنيز آنچه انبيا مهدی 

و اين مبحث را  )استچنانكه در بعضی روايات آمده (مصائب آن حضرت شديدتر باشد 
بر  كردن قرآن توسط عالمان دين و مخالفت با حضرت مهدی  تاويل«تحت عنوان 
 .مطرح خواهيم نمود »ت خود ساخته و خود بافتهالاساس استدال

 
  محمد 

 
 !دعوت می كندبه سوی خداوند 

 َبِاْلُمْؤمِنِيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم ا َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل مِْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه م
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِ *  ْوا َفُقْل َحْسبَِي اُهللا ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ   )٢(يمِ َفإِْن َتَولَّ

به يقين رسولی از بين خود شما به سويتان آمد كه رنجهای شما بر او سخت است و (
) از حق(اگر آنها * , مهربان و بخشنده است هدايت شما دارد و نسبت به مؤمناناصرار بر 

وكل , بر او ت, هيچ معبودی جز او نيستخداوند مرا كفايت می كند: د بگوروی بگردانن
       ).عرش بزرگ است كردم و او صاحب

كسانی كه عهده دار تحريف دين  اجتماع مكه را می توان به دو يا سه دسته تقسيم كرد,
د چه در عقايد  مانند نيف بودند و يارانشان اين عده به عبادهتای باطل خود سرگرم بودنح

 ز بزرگانااين جماعت , حيره و حامبو چه در احكام شرعی همچون تحريم  عبادت بتها
گروه دوم كسانی . بيشرت اهل مكه طرفدار آهنا باشندقوم و علما بودند پس طبيعی بود كه 

                                                 
 .١٢فصل   :انجيل برنابا (١)
 . ١٢٩ـ  ١٢٨ :التوبة (٢)
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, سترا هبودند كه گذشتگان خويش را گمراه می دانستند و در آن اجتماع منحرف از را
اما از وضعيت نابسامان و نكوهش بار خويش خشنود نبودند و حتی . گرفتار شده بودند

خود حالتی از برانگيختگی و انتقاد نسبت به آن اجتماع فاسد برخی از ايشان در درون 
داشتند گروه سوم عده بسيار كمی بودند كه بر حق  يا همان دين حنيف ابراهيمی و در 
واقع آن چه از دين حنيف به دستشان رسيده بود  پای می فشردند و حداقل می توان گفت 

رای اين دسته كه منتظر آن بودند و به ب كه برخی از ايشان موحد بودند بعثت نبی اكرم 
بشارتی بزرگ به شمار می . درگاه خدا تضرع می كردند تا رويه صحيح را بديشان بنمايد 

و سلم ياوری قوی و پناهگاهی مورد اعتماد بود برای همه گمراهانی كه  رفت پيامرب 
ط مستقيم می و عدالت و صرا كور كورانه در تاريكی های جاهليت به دنبال نور حقيقت

شهری  ,دندنموشهری كه مردمان آهنگ آن می (در مكه  در ام القری پيامرب . گشتند
تا اصالح را از مركز دينی بر انگيخته شد )  می رفت كه مرجع دينی موحدان به شمار

. اهد فساد عقايد و احكام الهی بودديد شمجزيره العرب آغاز كند مركزی كه مدهتای 
با شريعت اسالم كه برخی از احكام دين حنيف را تجديد و برخی   پيامرب مكرم اسالم

را نسخ می نمود برانگيخته شد با شريعت ابراهيم كه در نزد مردمان مقبول تر بود و برای 
زيرا ايشان (اينكه يهود و نصاری را به زير پرچم اسالم دعوت كند توانايی بيشرتی داشت 

 ).را پدر پيامربان بزرگ می دانستنده و وی ابراهيم عليه السالم را تقديس نمود
آن پيامرب شجاع كه در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش كننده ای هراسی  محمد 

نداشت به فرمان خدا به انذار نزديكان خويش پرداخت و واقعه معروف حادثه الدار اتفاق 
نين در افتاد آن حضرت نزديكان خود را از بعثت و نبوت خويش آگاه ساخت و هم چ

همان روز به فرمان خدا جانشين وزير و وصی خود را در زمان حيات و پس از مرگ 
مرا تعيين فرمود و بدين ترتيب دعوت به اهللا در مكه  معرفی نمود و حضرت علی 

گسرتش يافت و بزرگان مكه دريافتند كه منافعشان به خطر افتاده لذا شروع كردند به نقشه 
منان بی درنگ به تبليع ؤوصی او و ساير مو و كشتن او  رم كشيدن برای آزار نبی اك

اسالم می پرداختند و بر شمار مسلمانان روز به روز افزوده می گرديد و به همان نسبت 
آزار و اذيت مشركان بيشرت می شد مسلمانان را شكنجه می كردند و مانع از آن می شدند 
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جبور شد به م دين ترتيب رسول اهللا رسالت آسمانی خود را تبليغ كند ب كه پيامرب 
 .مرحله هجرت به سوی خدا, مرحله دوم قدم بگذارد

 : می فرمايدمتعال خداوند 
, و هر وان و گسترده ای در زمين می يابد, جاهای امن فراهر كس در راه خدا هجرت كند(

 ,ن رود و مرگش فرا رسدكس به عنوان مهاجرت به سوی خدا و رسول او از خانه بيرو
  .)١(), آمرزنده و مهربان استبر عهده خداست, و خداوندپاداش او 
لذا در موسم كند در صدد بود تا مركزی برای اسالم بيابد و بدانجا هجرت  نبی اكرم 

آيا كسی هست كه مرا به سوی قوم خويش ( :ات می نمود و می فرمودحج با مردم مالق
 .)٢( )می نمايند ? قريش مرا از تبليغ كالم پروردگارم منعبردب

قريش در موسم حج نيز آنحضرت را رها نمی كردند بلكه مردمان را به تكذيب و مسخره 
نمودن ايشان وامی داشتند و آنحضرت در مقابل با صرب و تسامح با ايشان برخورد می 

خداوندا قومم را بيامرز زيرا ايشان ( :وايت شده كه حضرت مكررا می فرمودنمود ر
 .)٣()آگاهی ندارند

در همين شرايط دشوار و درد آور گروهی از مسيحيان حبشه به همره جعفر بن ابيطالب به 
كه  و گروهی از اصحاب رسول اهللا صلی  و اين زمانی بود كه جعفر(آمدند  نزد پيامرب

 .مسيحيان صودا چهل نفر بودند )با وی به حبشه هجرت كرده بودند به مكه باز می گشتند
همنشين گشتند و از ويژگی ها و حاالت آن حضرت با  سول اهللا وقتی آهنا با ر«

فرمود گوش فرا دادند همگی  ند به آياتی كه از قرآن مجيد برايشان تالوت میدخرب ش
ما : ت و گفتفاتايمان آوردند وقتی ابو جهل از اين قضيه مطلع شد به سوی آنان ش

تاده اند تا در مورد اين مرد تحقيق جماعتی احمق تر از شما نديده ايم قومتان شما را فرس
 شما با او نتيجه ای نداشته جز اينكه از دين خود خارج شده ايد و گفته یكنيد اما همنشين

                                                 
 .١٠٠ :نساء (١)
 .١٦٠البوطی  :رهفقه السيي (٢)
 .١٦٧ − ٩٥ :بحار االنوار (٣)
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بی خردانه برخورد نخواهيم , سالم بر شما ما با شما: های او را تصديق می كنيد  گفتند
خود را از دستيابی به خير كرد ما بر عقايد خود هستيم و شما نيز بر عقايد خود بمانيد ما 

 : آيات در حق اين عده نازل شده استاين  »يمزمحروم نمی سا
 ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب مِْن َقْبلِِه ُهْم بِِه ُيْؤمِنُوَن  َوإَِذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َقاُلوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه اْلَحقُّ مِنْ * الَّ

َتْيِن بَِما َصَبُروا َوَيْدَرُأوَن بِاْلَحَسنَِة * ِه ُمْسلِِميَن َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا مِْن َقْبلِ  ُأوَلئَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ
ا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقون  يَِّئَة َومِمَّ َأْعَرُضوا َعنُْه َوَقاُلوا َلنَا َأْعَماُلنَا َوَلُكْم  َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغوَ * السَّ

 .١٢٦فقه السيره ـ البوطي ص َعَلْيُكْم ال َنْبَتِغي اْلَجاِهلِينَ  َأْعَماُلُكْم َسالمٌ 
را داديم البته كه به قرآن ايمان می  )تورات و انجيل(اب آنان كه ما به آنها پيش از اين كت(

ايمان آورديم كه اين قرآن به حق از : ت ما بر آنها تالوت شود می گويندو اگر آيا *آورند 
پاداش اينان  *بوديم ) فرمان خدا(پيش از اين نيز تسليم ازل شده و ما جانب پروردگتر ما ن

دو برابر است زيرا صبر پيشه كردند و بدی را با خوبی جواب می دهند و از آنچه به آنان 
اعمال : از آن اعراض كرده و گويندو چون سخن لغوی بشنوند  *داده ايم انفاق می كنند 

ی خودتان است برويد سالمت باشيد كه ما هرگز مردم ما برای خودمان و اعمال شما برا
  .)زه گوی نادان را نمی طلبيمهر

 
 

  هجرت به سوی خدا
 
اصرار نمودند آن حضرت ناچار به  گاه كه قريش و اهل مكه بر آزار و اذيت پيامرب آن

هجرت شد در آغاز به سوی طائف و قبيله ثقيف هجرت نمود و می پنداشت كه ايشان 
 دياريش نكردنومی آورند و ياريش می كنند اما آهنا نه تنها دعوتش را نپذيرفتند  بدو ايمان

آزار و اذيت نمودند آن حضرت به گوشه ای نشست و به حال قوم  رابلكه بسيار حضرت 
قومی را كه آن حضرت به حيات طيبه عوت می نمود و ايشان (خويش تاسف می خورد 

سر به آسمان بلند نمود و  پيامرب  )خواستند بودی دعوت كننده را میكشته شدن و نا
از ناتوانی ام و بيچارگی ام و خواری  ,خداوندا( :اين جمالت سرشار از درد را بيان فرمود

ردگار تو پرو, می كنم ای مهربان ترين مهربانان شكايتتو ام در ميان مردمان به 
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ه ای كه بر من حمله می آورد مرا به كه می سپاری آيا به غريب, مستضعفانی و پروردگار منی
اگر تو بر من غضبناک نباشی از كارم را به وی سپرده ای? دشنامم می گويد يا دشمنی كه 

اما عافيت تو برايم فراگيرتر است پناه می برم به نور وجه تو كه  ,چيز ديگری باكی ندارم
می برم از اينكه را نيكو ساخته است پناه  ,را روشن ساخته و امر دنيا و آخرت اريكی هات

تا راضی  ستاز آن تو توبيخ كردن . يا از من خشمناک گردیو غضبت را بر من نازل كنی 
  .)١()هيچ نيرو و قدرتی نيست مگر به سبب نيروی توگردی و 

 پس از اين مدت خداوند اراده فرمود كه گروهی از اوس و خزرج را با رسول اهللا 
بربند به شهری كه برای انتظار حضرتش بنا شده بود مرتبط سازد تا آن حضرت را به يثرب 

 .هور و قيامش را انتظار می كشيدندشهر يهوديانی كه ظ
ا نشان بشارت وی را  كه پيامرب(سيس كردند تا در آن پيامرب خاتم را أاين شهر را يهوديان ت

رزمين های اين عده از س. وی را ياری كنندگمان خويش ه به انتظار بنشينند و ب )داده بودند
بر ايشان توصيف شده  كه(ت نموده بودند تا آن مكان موعود شام به جزيره العرب مهاجر

در آن جا و باالخره آن را يافتند و بيابند  را )بود و منطقه ای بود ميان دو كوه احد و اير
پادشاه يمن به همراه سپاهيانش , وقتی تبعو . سيس كردندأمستقر شدند و شهر يثرب را ت

آن ها وی را مطلع ساختند كه در انتظار پيامربی , پرسيد آنجا آمد و سبب هجرتشان رابه 
, مستقر خواهد گرديد پس پادشاه )يثرب(هستند كه مبعوث خواهد شد و در اين مكان 

نند را ياری ك, او برخی از فرزندان خود را در يثرب ساكن نمود تا پس از بعثت پيامرب 
 .اند و اينان همان اوس و خزرج

هر گاه اختالفی ميان يهوديان و اوس و خزرج پديد می آمد يهوديان ايشان را با پيامرب امی 
گمان خود در انتظار آن حضرت  هآهنا ب. شد هتديد می كردند میكه به زودی بر انگيخته 

 : می فرمايدمتعال و ياوران و حواريون وی می دانستند خداوند  بودند و خود را از پيروان 
كه با خود هنگامی كه از طرف خداوند كتابی برای آنها آمد كه موافق نشانه هايی بود و (

كه با كمک او بر (پيروزی بر كافران را می دادند  , نويدداشتند, و پيش از اين, به خود

                                                 
 .٢٢٠ – ١٩ج:بحار االنوار  (١)
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را كه می شناختند به  )كتاب و پيامبری ( , وقتی كه اين با اين همه) كافران پيروز گردند
   .)١()پس لعنت خدا بر كافران كفر ورزيدند آن  , بهسويشان آمد

نيز  نمودند پيامرب مسلمانان پس از مدهتا تحمل رنج و سختی در مكه به مدينه هجرت 
تاسف بار از اهل مكه در حاليكه حامل تصويری دردناک و در پی ايشان رهسپار مدينه شد

يت و تكذيب نمودند و در پايان بود از قوم خود يعنی كسانی كه او و گروندگان به او را اذ
وی را مجبور ساختند ترسان و نگران به سوی مدينه بگريزند مسلما بايد يهوديان اولين 

شهری كه (ند و قدوم مباركش را به شهر خود ردكسانی می بودند كه از وی استقبال می ك
گروندگان و د و نيز بايد نخستين فتنگمی خير مقدم  )سيس شده بودأبرای استقبال از وی ت

ياری كنندگان آن حضرت می بودند اما وی را ياری نكردند و عالمانشان به تكذيب وی 
پرداختند و در صدد بر آمدند تا مردم را از ايمان آوردن به نبوت او باز دارند آهنا نه تنها از 

جوئی برتری  بی قرار دادند برای تكرب وبعلمی كه نزدشان بود هبره ای نربدند بلكه آن را س
ل زد تا دست از اثمن باعورا را برايشان بخداوند در قرآن بلعم . در مقابل پيامرب خدا

لجاجت بر دارند و هبره خويش را از هدايت بيابند و به سوی پروردگار خود باز گردند اما 
بوی تكرب خود افزودند مانند الشه ای كه چون باران پاک بر آن می بارد وآهنا بر دشمنی 

 .فونتش بيشرت می گرددتعفن و ع
هنا با اگر در حال يهوديان و وضعيت ايشان دقت نظر به خرج دهيم در خواهيم يافت كه آ

 .چند امر غافلگير شدند
كه از از بنی اسرائيل نبود و وقتی يهوديان بر طالوت به واسطه آن اينكه پيامرب : اول 

امين برادر يوسف بود يعنی با اينكه وی از فرزندان بنيفرزندان يوسف اعرتاض كردند 
, چندان دور از انتظار نبود پس اعرتاضشان بر نبی اكرم  بود باالخره از بنی اسرائيل 

ف , اختالودو كسانی كه كتاب آسمانی به آنان داده شده ب(: می فرمايدمتعال خداوند 
 .)٢()آن هم بخاطر ظلم و ستم در بينشان, نكردند مگر بعد از علم و آگاهی

 
                                                 

 .٨٩ :بقره   (١)
 .١٩ :انآل عمر (٢)
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آورده بود با عقايد و احكام  اينكه برخی عقائد و احكام شرعی كه رسول اكرم  :دوم
است متفاوت بود با اينكه  شرعی تحريف شده ای كه آهنا مدعی بودند شريعت موسی 

تحريف نموده بودند  عالمان ايشان بسياری از مطالب را حتی بيش از بعثت عيسی 
و رياست دروغين دينی را از علمای بنی  جايگاه اجتماعی سوم اينكه رسول اهللا 

اسرائيل می گرفت و همچنين عدالت وی در توزيع اموال آهنا را از ويژگی خاص كه 
از آن هبره مند بودند محروم می ساخت پس اگر از وی پيروی می كردند ديگر نمی 

 : ت و صدقات به نحو دلخواه هبره مند گردند در تفسير آيههاتوانستند از وجو
مردم را به انجام اعمال نيک امر می كنيد اما خودتان را فراموش می كنيد? در حاليكه ا آي(

  .)١(), آيا تعقل نمی كنيد?را  می خوانيد) مانیآس( شما كتاب
سا و ؤگروهی از ر, مخاطب آيه :روايت شده است كه فرمود از امام حسن عسگری  

ی نمودند و خود از آن استفاده می ت و صدقات را پنهان موهاعلمای يهود هستند كه وج
در حاليكه (و ند دد رسول اهللا صلی اهللا و عليه و آله و سلم حاضر می شنزكردند آن گاه به 

پای از گليم خويش فراتر هناده  محمد : می گفتند) ن گرداگرد ايشان بودندعامه يهوديا
می افزايد رسول  ی رامام حسن عسك ... و چيزی را ادعا كرده كه از آن هبره ای ندارد

د و اموال شما نبه يهود و عالمان آهنا فرمود ای يهوديان اين فرمانروايان شما كافر اهللا 
آهنا آن را از آن خود  و(را برای خود بر می دارند و در حق شما و آن چه هبره شماست 

برای  سای يهود به حضرت گفتندؤظلم می كنند فرو می آيند و فرا می روند ر )ساخته اند
برادرت دليل بياور و از گزافه گويی و اين كه قوم ما را بر عليه ما  یو جانشين پيامربی خود

پيامرب به خداوند ساكت نمی نشينم بلكه فرمود هرگز  تحريک كنی بپرهيز رسول اهللا 
استار باز گرداندن اموالی گردد كه شما در آن خيانت نموده ايد و به وتا خ اجازه دادخويش 
و پيروی  و وابستگان ايشان تعلق دارد تفسير االمام العسگر نتيجه اينكه منيت     فان ضعي

, ايشان را از پيروی بنی اسرائيل را فرا گرفت و تكرب از هوای نفس سراسر وجود عالمان
باز داشت و از ايشان جز عده ای اندک به آن حضرت ايمان نياورد و  از پيامرب امی 

بار ديگر در انتظار نا موفق و ناكام ماندند همانطور كه پيش از اين در  بدين ترتيب منتظران
                                                 

 .٤٤ :بقره (١)
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حقيقتی كه بايد بدان توجه نمود . ناكام مانده بودند ی السالم و موس انتظار برای 
ناكام ماندند فرزندان همان كسانی  اين است كه اين يهوديانی كه در انتظار محمد 

 و شهر يثرب را برای انتظار پيامرب خاتم  هستند كه در راه خدا مهاجرت نمودند
  .تاسيس كردند

سپس بعد از ايشان نسلی بر سر كار آمد كه نماز را تباه ساخت (: می فرمايدمتعال خداوند 
  .)١()دی جزای گمراهيشان را خواهند ديد, پس به زواز شهوات پيروی كرد و

غلو آهنا در مورد حضرت عيسی  اما علتی كه مسيحيان را از ايمان به آن حضرت باز داشت
   يا آن چه انجيل و عهد (بود و هم چنين تحريفی كه در سيرت و تعاليم آن حضرت
گاهی با  نيز يكی از موانع بود پيامربان الهی  از برخی فرمايشات عيسی  )جديد

رمز و مثل سخن می گويند تا برخی حقايق را برای مردمان قابل فهم سازند به نظر من 
مسير خويش كوره راههايی  ودنه اين عوامل دست به دست هم داد تا اين قوم در پيمهم

بود كه به  ه آن همان الوهيت بخشيدن به عيسی دست بيايد كه عمرا هبرای خروج از را
ايمان نياوردن به پيامرب اكرم و جانشين وی انجاميد با وجود اين برخی از مسيحيان به آن 

انكه پيش اين پيش از اين ذكر شد كه اولين گروهی كه ايمان چن( حضرت ايمان آوردند
در تورات و انجيل های چهار گانه موجود كه ) دند گروهی از مسيحيان حبشه بودندآور

وجود دارد و هم چنين  و علی  مورد قبول مسيحيان است اشاراتی به پيامرب اكرم 
و اما در انجيل  موجود است اشارات بسياری در مورد فرزندش حضرت مهدی 

ی بشارت دادن به اتصريح شده كه وی آمده است بر برنابا از جانب حضرت عيسی 
يكی از (يا  )برگزيده(و نيز مرد ديگری كه به رمز از وی با لفظ  بعثت محمد 

ياد شده  ) را غلبه و گسرتش خواهد داد كسی كه دين محمد ( و نيز )يدگانگزبر
و دين او  من برای هموار كردن راه محمد  :فرمود می حضرت عيسی . است

 )دين تمامی مردمان زمين خواهد بود دينی كه در زمان بازگشت و فرود آمدن عيسی (
 :می فرمايدمتعال آمده ام خداوند 

                                                 
 .٥٩ :مريم (١)
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او كسی است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان غلبه كند هر (
 .)١()شنداند كه مشركان خوش نداشته بچ
او كسی است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان غلبه كند و (

 .)٢()است كه خدا گواه اين موضوع باشد كافی
آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند ولی خدا نور خود را كامل می ( 

ت كه رسول خود را با هدايت او كسی اس *كند هر چند كه كافران خوش نداشته باشند 
هر چند مشركان كراهت داشته ودين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد 

  )٣(.)باشند
كه وقتی در زمان ظهور امام  تساتا امروز تنها برای آن  زنده ماندن حضرت عيسی 

ن آن يدفرود می آيد دين خدا را ياری كند و در پشت آن حضرت نماز بگذارد  مهدی 
حضرت نيز همان اسالم حنيف مبتنی بر تسامح خواهد بود چنان كه شيعه و سنی از 

 . روايت نموده اندآنرا  و  رسول اكرم 
 
 

  جايگزينی
 

نصاری تكذيب عالمان يهود وهمشهريانش و وخانواده اش را قومش و رسول اهللا 
شهر پاک و مبارک يثرب  و روسای قوم به وی ايمان نياوردند اما مردمان بزرگاننمودند و 

ذيرفتند و به ايشان ايمان كه با آن حضرت خويشاوندی نداشتند و ناآشنا بودند ايشان را پ
جوانان بيچارگان و بينوايان نيز پيامربی حضرت را با جان و دل پذيرا گشتند و . آوردند

م و سای قوؤرا جايگزين عالمان دين و ر بدين ترتيب خداوند ياران برگزيده محمد 
اصحاب برگزيده كه ايشان كرد ند تمی دانس كسانی كه خود را منتظر بعثت پيامرب 

                                                 
  .٣٣ :توبه  (١)

 .٢٨ :فتح  (٢)

 ٨−٩ :صف (٣)



 ٧٩  _______________________________سيد احمد الحسن 
 

 

فرستاد و هبشت  ايشان را پيشاپيش خود به نبی اكرم  , همان كسانيكه بودند پيامرب 
در ( .در زمان حيات آن حضرت استوار و مردانه جنگيدند و به شهادت رسيدند بيشرت آنان

بعضی  ,دقانه ايستاده اندصا, د كه بر سر عهدی كه با خدا بستندستنميان مؤمنان مردانی ه
و هرگز  و بعضی ديگر در انتظارند) و شربت شهادت نوشيدند(يمان خود را به آخر بردن پ

  )١()تبديلی در عهد وپيمان خود ندارندتغيير و 
هستند در مقابل كفار سخت و و كسانی كه همراه او ,فرستاده خداست محمد (

پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود می بينی در حاليكه  ,انندو در ميان خود مهرب ,يدشد
صورتشان از اثر سجده نمايان  نشانه آنها در ,فضل خدا و رضای او را می طلبند پيوسته
همانند : و توصيفشان در انجيل اينگونه است. , اين توصيف آنان در تورات استاست

سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده وبر , را خارج ساخته كه جوانه های خود زراعتی
اين  ,زارعان را به شگفتی وا می دارد پای خود ايستاده است و به قدری نمو و رشد كرده كه

خداوند به كسانی از آنها كه ايمان آورده و اعمال . آن است كه كافران را به خشم آوردبرای 
  .)٢()و اجرعظيم داده است وعده آمرزش  شايسته انجام می دهند

رو سفيد نمودند جعفر بن ابيطالب, ابو دجانه  اينان تاريخ را دگرگون ساختند انسانيت را
زيد بن حارثه, عبد اهللا بن رواحه, مقداد, عمار, جندب , غسيل المالئكه انصاری, حنظله

ن در تاريخ ديگر كه هيچ نام و نشانی از ايشا ی, سلمان محمدی فارسی و بسياربن جناده
نيامده كسانی كه با فساد و فاسدان جنگيند و در زمين به دنبال برتری جوئی نبودند 
گمنامان خاک و آشنايان افالک خوشا به حالشان و چه نيكوست سر انجامشان خداوند به 
واسطه زحماتی كه برای اسالم و مسلمين كشيدند و سيد انبيا و سيد اوصيا حضرت 

ی نمودند نيكوترين پاداش ها را هبره ايشان كند چيزی شبيه به را يار محمد و علی 
اين برای انبياء پيشين نيز رخ داده بود و گفتيم كه عالمان يهود به عيسی عليه السالم ايمان 

كه ايشان در آن پرورش يافته  ساكنين ناصره(نياوردند و هم چنين همشهريان آن حضرت 
 : است يل آمدهوی را نپذيرفتند در انج )بود

                                                 
 .٢٣احزاب (١) 

 .   ٢٩ :فتح (٢)
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از آن جا خارج شد و در حاليكه شاگردانش وی را همراهی می نمودند به شهر خويش در (
متحير  ندآمد و در روز شنبه و در مجمع به تعليم پرداخت مردمان از آن چه از وی می شنيد

و اين حكمتی كه به وی عطا شده و معجزاتی  گفتند از كجا وی بدين پايه رسيده?شدند و 
در يعقوب و همان براپسر مريم نيست?  رآيا او نجا ?انجام می گيرد چيستكه توسط او 

را وی آنگاه و  در ميان ما نيستند? ?)برادران او(عان? آيا خواهران او يوسی و يهودا و سم
بی حرمتی نشد مگر در وطن  هيچ پيامبریبه : بديشان فرمود و مسيح نپذيرفتند 

عيسی عليه السالم گران آمد  كه در آنجا معجزه ای  خويش و ميان نزديكان و خاندانش و بر
بكند به جز آنكه دستانش را بر عده ای از بيماران نهاد و شفايشان داد و آن حضرت از ايمان 

 . )١()های اطراف رفت و به تعليم پرداختسست ايشان در حيرت بود و سپس به شهر
 تسناهل نمی آورند چنانكه ايمان  در بعضی روايات آمده كه برخی شيعيان به مهدی 

 .به پدران آن حضرت ايمان نياوردند
بلكه برخی از عالمان بی  .)نتهاتی الهی هرگز تغيير نمی يابداين سنتی الهی است و س(

هم هرگز به  )حضرت و سرباز ايشان می دانند كه جاهالن ايشان را نزديک به آن( عمل
نيز چنين است  قائم « :يدمی فرما امام صادق  ,ايمان نمی آورند هدی م

غيبتش آن قدر طول می كشد تا حقيقت خالص آشكار گردد و با ارتداد همه شيعيانی كه 
در زمانی كه بوی حكومت و رياست در (باطن پليدی دارند و از ايشان بيم نفاق می رود 

و حضرت ادامه ... منان حقيقی مشخص گردند ؤم )به مشامشان برسد دوره قائم 
ه اينها برای آنست كه مهلتی كه خدا به دشمنش ابليس داده به سر آيد و موعد مقرر هم :داد

فرا رسد و امر الهی در مورد كافران محقق گردد و زمان وعده ای كه خدا در كتابش از آن 
  .ياد كرده نزديک گردد

ِذيَن آَمنُوا مِنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ : فرمود وند متعالخدا الَِحاِت َلَيْسَتْخلَِفنَُّهم فِي َوَعَد اُهللا الَّ
ِذيَن مِن َقْبلِِهمْ اْألَْرِض َكَما اْستَ   .)٢(ْخَلَف الَّ

                                                 
 .٦اصحاح  :انجيل مرقس (١)
 .٥٥ :نور (٢)
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خداوند به كسانی از شما كه ايمان آورده اند و كارهای شايسته انجام می دهند وعده می (
ها آندهد كه قطعا آنان را حكمرانان روی زمين قرار می دهد همانگونه كه به پيشينيان 

   ....)فت روی زمين را بخشيد خال
و اين زمانی است كه از اسالم جز نامی و از قرآن جز نشانی باقی نماند و غيبت صاحب (

االمر عجل اهللا تعالی فرجه الشريف نيز عذری آشكار و مقبول دارد و آن اين كه فتنه همه 
ين دشمنان دلها را فرا می گيرد به حدی كه نزديک ترين كسان به آن حضرت سر سخت تر

وی خواهند شد و آن هنگام خداوند وی را با سپاهيانی كه نمی بينيد تاييد می فرمايد و 
توسط وی دين پيامبر خويش را آشكار می سازد و بر همه اديان پيروزش می گرداند هر 

    )١(.)!چند مشركان خوش نداشته باشند
 
 

  ؟پس از هجرت چه شد
 

در مدينه آغاز به فعاليت نمود و بر اساس  ,سالمیبرای تشكيل جامعه ا پيامرب اكرم 
ون ؤبه تدبير ش تاو از كلمه ال اله اال اهللا آغاز نموده  ,دستورات شريعت الهی رفتار می كرد

 .آن است منتهی شدجامعه و اداره مردم و آنچه صالح و كمال ايشان در 
ن مباركش انجام می حضرت و معجزاتی كه به دستا در اين ميان اخالق و سيره نيكوی آن

گرفت در روحيه مردم اثری به سزا داشت و شما مسلمانان رو به افزايش بود و بر توجه 
 نبدينسان آ. ز ظواهر دنيا افزوده می شدايشان به كماالت معنوی و روی گردانی ا

صحرای خشک و سوزان به سبزی گراييد و ای كاش محمد صلی اهللا و عليه و آله و سلم 
ود می گذاشتند تا مردم را به سوی خداوند بخشنده مهربان فرا خواند اما را به حال خ
 .واگذارند شخوي را به حالی آدمرهيهات اگ

تا آهنا به انجام رسالتشان (, ابراهيم و موسی را رها نكردند رعونپيش از اين نيز نمرود و ف 
 : می فرمايد تعالی حق  )بپردازند

                                                 
 .فيض كاشانی سوره نور :تفسير صافی (١)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٨٢
 

 

) تا نجاتش دهد(دگارش را بخواند كشم و او پروربگذاريد موسی را ب: و فرعون گفت(
 *زيرا من می ترسم كه آئين شما را دگرگون كند يا اينكه فساد را در زمين ظاهر سازد 

كه به روز  من پناه می برم به خدای خود و خدای شما از شر هر متكبری: گفت موسی 
  .)١()ايمان ندارد) قيامت(حسابرسی 

نظاره كنيد او با وجود ميخوارگی و فسق و فجورش مصلح است منطق اين كافر متكرب را 
ن است مفسد و موسی كه خواهان گسرتش ال اله اال اهللا  برپايی حكومت الهی در زمي

  .مسلمين سوارند نو همين است منطق فرعوهنايی كه امروز بر گرد!! است
ميان سپاه حق (انه وقتی اين مطالب را دريابيم برايمان مسلم خواهد شد كه درگيری مسلح

ضروری همانطوركه جهاد برای نشر ال اله اال اهللا , امری است حتمی الوقوع )و باطل
  .تا دين خالص الهی باقی بماند و نام خداوند بر افراشته شود است

رند در راه طاغوت پيكار كاف كسانی كه ايمان دارند در راه خدا پيكار می كنند و كسانيكه(
ستيكه مكر و حيله شيطان ضعيف , به درا ياران شيطان مبارزه كنيدشما ب پس ,می كنند
  )٢(.)است

, همان وجودی كه در مدينه ی خود كردندكردن از وجود اسالمو مسلمانان شروع به دفاع  
شروع به كار كرد و سپس به فضل خداوند هر روز وسيعرت شد و سپس ) در حد كوچكی(

زير سايه , مردم در م بردند تا بگذارند بعد از آنهجوبه دولتهای طاغوتی مسلط بر مردم 
يا اسالم را بپذيرند . )دولت توحيد(, يعنی دولت ال اله اال اهللا دولت اسالمی زندگی كنند

د و اين بدهن) ل زكات در اسالم استكه معاد(ان سابق خود باقی بمانند و جزيه يا بر ادي
و اما كسانيكه هيچ  .٢٥٦بقره  )نيستهيچ اجباری در دين ( .قانون عادالنه اسالم است

دينی ندارند با ايشان جنگ می شود تا اقرار به شهادتين كنند و اينگونه بود كه اسالم به 
 .و خليفه او و مؤمنين منتشر شد فضل خداوند عالم و به وسيله جهاد پيغمرب 

                                                 
 .٢٧−٢٦ :غافر (١)
 .٧٦ :نساء (٢)
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ر نه كه امي, همانگومانند طبيبی بود كه دارو به دست, دنبال بيمار می گشت پيامرب  
ميان مردم می گشت ايشان را امر به معروف و هنی از (: او را وصف می كند المؤمنين 

 .تالش می كرد) توحيد ( اال اهللا  منكر می كرد و صبح و شام برای نشر كلمه ال اله
كه و اين سيره ای است كه امامان عليهم السالم پس از وی بدان عمل می كردند چنان  

داستاهنای ايشان . نيز چنين بوده است ...), عيسی و ابراهيم, موسی(پيشين  رويه پيامربان
ای گسرتش توحيد و امر به در قرآن آمده و همگان را به فعاليت مجدانه و دنباله دار بر

 .هنی از منكر فرا می خواندمعروف و
 

 
  پس از در گذشت پيامبر

 
ٌد إِالَّ : می فرمايدمتعال خداوند  اَت َأْو َوَما ُمَحمَّ ُسُل َأَفإِن مَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِن َقْبلِِه الرُّ

َسَيْجِزي الّلُه ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقلِْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا وَ 
اكِِرينَ   )١(.الشَّ

ا آيا اگراواز  دني ,ی بودندپيش از او نيز فرستادگانو  ,فقط فرستاده خداست محمد (
? و هر كس كه به گذشته خود باز می گرديد )جاهليت(رفت يا كشته شد شما به گذشته 

زودی پاداش نيكوكاران را می و خداوند به  ,ز گردد هيچ ضرری به خدا نمی زندخود با
  .)دهد

 را توصيف نموه حضرت زهرا  بی اكرم هبرتين كسی كه حوادث پس از وفات ن
لنبی و پس از آن حضرت در خطبه ای در مسجد ا )نزديكرتين مردمان به رسول خدا(ت اس

را برای پدرم  چون پروردگار متعال منزل و منزلت پيامبران(:وفات آن حضرت فرمود
برگزيد و اختيار فرمود و آرامگاه برگزيدگانش را برای او پسنديد در سينه های شما خار 

همچون گوساله ه و بی اهميت گرديد و گمراهان خاموش نفاق ظاهر شد و جامه دين كهن
قدر و منزلت يافتند و شتر نر اهل  , به سخن در آمدند و گمنام های پست و زبونسامری 

                                                 
 ١٤٤ :آل عمران (١)
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مركب جهالت در ميدان بطالت . در ميدان جاه طلبی بجوالن در آمدباطل به صدا و آواز 
آماده اجابت فرمان خويش يافت و  دوانيديد و شيطان از كمينگاه خود سر بر آورد و شما را

شما چشم به دنيا و متاع و منصب و جاه و جالل آن دوختيد شيطان به و ساوس خود شما 
و  مرا بر انگيخت و چون سبكبار و تهی مغزتان يافت بر عليه اهل دين و ايمان به خش
ر غير غضب در آورد تا آنجا كه داغ مالكيت بر شتر ديگران نهاديد و شتران خود را د

حال آنكه هنوز از در گذشت رسول خدا زمانی نگذشته هنوز كفن . آبشخور خود دوانيديد
او تر و تازه است هنوز زخم التيام نيافته و جسد پيامبر صلی اهللا و عليه و آله و سلم مدفون 
نگرديده بهانه گرفتيد و پيش افتاديد و گفتيد ما از فتنه ترسيديم شما خود در آن فتنه كه 

 .)١()استرا احاط كرده ست خود ايجاد كرديد افتاديد و جهنم كافران فتنه انگير بد
حالت چگونه : به عيادت آن حضرت رفتند و گفتند و چون زنان مهاجرين و انصار

 :فرمود) س(حضرت  ! ?است
درون و برونشان را ! نمی دارم و از مردان شما بيزارم خدا دنيای شما را دوسته ب(

چون تيغ زنگار خورده  نابرا, و گاه پيش روی ! كه كردند ناخوشنودم نچهآزمودم و از آ
خشم خدا را به خود خريدند و در آتش . , و خداوندان انديشهای تيره و نارسايندواپس گرا

 .دوزخ جاويدند
ناچار كار را بداهنا واگذار, و ننگ عدالت كشی را برا ايشان بار كردم نفرين بر اين مكاران 

 .ند از رحمت حق اين ستمكارانو دور بود
? و خالف بر پايه های نبوت ذاشتند حق در مركز خود قرار يابدچرا نگ. وای بر آنان

 استوار ماند?
 .لی كه عالم بامور دنيا و دين استآنجا كه فرود آمد نگاه جربئيل امين است و به عهده ع

, چون سوزش تيغ نديدندنپسخدا علی را ه ب. است آشكار ارتیبه يقين كاری كه كردند خس
ديدند كه چگونه بر آنان ميتازد و با دشمنان خدا نمی . او را چشيدند و پايداری او را ديدند

 .سازد
                                                 

 .١٣٦ – ١ ج :احتجاج (١)
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بر عهده او    خدا سوگند, اگر پای در ميان می هنادند, و علی را بر كاری كه پيغمربه ب
هر يک را ره دو می و حق . د, آسان آسان ايشان را به راه راست می برگذاردند هناد می

از  تشنگان عدالت. سپرد, چنانچه كسی زيان نبيند  و هر كس ميوه آنچه كشته است بچيند
اگر چنين می كردند . لت  او سير و زبونان در پناه صولت او دلير می گشتنداچشمه عد

اما نكردند و به زودی خدا به . درهای رحمت از زمين و آسمان بر روی آنان می گشود
 :و بشنويد! بياييد. خواهد فرمود نچه كردند آنان را عذاب كيفر آ
روزگار چه ابو العجب ها در پشت پرده دارد و چه بازی ها يكی از پس ديگری  ,شگفتا

عذری آوردند? دوست نمايانی  راستی مردان شما چرا چنين كردند? و چه. برون می آرد
سر را گذاشته . خويش گرفتار در حق دوستان ستمكار سرانجام به كيفر ستمكاری. غدار

. نفرين بر مردمی نادان كه تبهكارند. عامی رفتنمد و از عالم نپرسيدند پی. به دم چسبيدند
 .و تبه كاری خود را نيكو كاری می پندارند

راه راست می خواند, سزاوار پيروزی است, يا آنكه خود ه آيا آنكه مردم را ب. وای بر آنان
 ?ن باره چگونه داوری می كنيددر ايراه را نمی داند? 

حال لختی . نواها ساز و فتنه ها آغاز شد. خدايتان سوگند, آنچه نبايد بكنند كردنده ب
شهد زندگی در كامها ! خود آيند, و ببينند چه آشوبی خيزد و چه خوهنا بريزده تا ب! بپايند

دست است و  روز زيانكاران را باد در آن. و جهان پهناور بر همگان تنگ گرددشرنگ 
 .آيندگان بگناه رفتگان گرفتار و پای بست

كه گرد بال انگيخته شد و تيغ خشم خدا از نيام انتقام آهيخته شما را  ,اكنون آماده باشيد
 ., آنگاه دريغ سودی نداردارد تا دمار از روزگارتان بر آردنگذ

بر ما هم . بين نداريددريغا كه ديده حقيقت . جمع شما را بپراكند و بيخ و بنتان را بركند
  . تاوانی نيست كه داشتن حق را ناخوش می داريد
, عمر و ری بود به كناری هناده شد ابوبكربدينسان پس افتاده پيش افتاد و آنكه شايسته ساال

كنار زده شده و  علی  ايشان بر حكومت مستولی شدند و وصی رسول اهللا  پيروان
يار آزردند تا حدی كه زهرا بر اثر حمله و به زور را بس وی را و همسرش فاطمه زهرا 

منافقان به خانه اهل  .قين به منزل ايشان به شهادت رسيدوارد شدن عمر و عده ای از مناف
بيت حمله ور شدند تا امير المومنين را به بيعت مجبور نمايند دومی ملعون دخرت پيامرب را 
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د تا اينكه پهلوی ايشان شكست و ميخ در سينه با تازيانه زد و ميان در و ديوار بر وی لگد ز
اندوهناک بر پدر خويش وارد شد اين منافقان و اش فرو رفت و سقط جنين نمود و مظلوم 

غضبناک می گردد پس  شنيده بودند كه خداوند به غضب فاطمه  از پيامرب اكرم 
  .اشتندو هبرتين بندگانش را خوار داف بر اين جماعت كه حرمت خدا را شكستند 

اما هنگامی كه ) ود را بيابدتا راه خ(انند كسی هستند كه آتش افروخته م) منافقان(آنان (
و در تاريكيهای  ,می كند, خداوند آن را خاموش آتش, اطراف او را روشن ساخت

  .)١()ر نمی كند , آنها را رها می سازدوحشتناكی كه چشم كا
ات خود مردم را به رهرب پس از خود و در زمان حي و اين داليلی بود كه پيامرب 

اوصيايی كه فرزندان وی خواهند بود راهنمايی كرده بود و فرمان خدا را در اين مورد به 
جای آورده بود اما به ناچار بايد فتنه ای روی دهد و سامری و گوساله ای پديد آيد تا 

  .هويدا گردند و پااليش صورت گيرد خوبان و بدان
به حال خود رها می شوند و » ايمان آورديم«: كردند همين كه بگويند مردم گمان آيا(

م خدا در مورد بايد عل ,ن بودند آزموديمما كسانی را كه پيش از آنا *آزمايش نمی شوند 
آيا كسانيكه اعمال بد انجام می  *, تحقق يابد كسانيكه راستگويند و كسانيكه دروغگويند

  .)٢()چه بد داوری می كنند! ?چيره خواهند شد ند كه بر قدرت مادهند گمان می كن
وقتی می خواستم برخی روايات نبوی  كه داللت  بر اينكه آن حضرت مسلمانان را به 

را مستقيم و اوصيای پس از خود و خلفای الهی در زمين هدايت و ارشاد نموده صراط 
ه در كتب شيعه و چه در دم زيرا نمی دانستم كه در ميان انبوه روايات  چمانان ربرگزينم حي

كتب اهل سنت  كدام را برگزينم هبر حال با اينكه به نقل اندكی از آن روايات بسنده نمودم 
ره مندی اما از خداوند در خواست می كنم كه همين مطالب محدود را مايه ياری دين و هب

ن اهل و محدثي حافظ محب الدين احمد طربی كه يكی از علما. مسلمين و مومنين گرداند
 :از انس روايت كرده كه گفت» قربیخاير العقبی فی مناقب ذوی ال«سنت است در كتاب 

بود حضرت فرمود خدايا محبوبرتين بندگانت را به نزدم  پرنده ای نزد نبی اكرم «
                                                 

 .١٧ :بقره (١)
 .٢−٤ :عنكبوت (٢)
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آمد و با هم مشغول  بفرست تا با هم اين پرنده را بخوريم پس علی بن ابيطالب 
در مصابيح آورده اند و نير حربی از معاذه غفاری نقل ترمذی و بغوی . »خوردن شدند

از نزد  رسيدم در حاليكه علی  شده كه گفت در خانه عايشه به محضر رسول 
علی عليه السالم در نزد من محبوبترين ! عايشه ( :دوايشان خارج می شد شنيدم كه می فرم
 .)ی بداررا بشناس و منزلتش را گرامو گراميترين مردان است پس حق وی 

با من همچون  نسبت علی : فرمود نبی اكرم (:براء بن عازب نقل شده كه گفت از
: عبد اهللا بن حنطب نقل شده كه گفتنسبت سرم به پيكرم می باشد از عبد المطلب بن 

و يا اسالم می آوريد : دند فرمودبه گروهی كه از جانب قبيل ثقيف آمده بو رسول اكرم 
به سوی شما گسيل می  )مردی هم چون جان خويش را: و يا فرمود(يا مردی از خود را 

دارم تا گردن های شما را بزند و فرزندانتان را به اسارت بگيرد و اموالتان را تصاحب كند 
كه پيامبر  عمر می گويد به خدا سوگند هرگز آرزوی فرماندهی نداشتم مگر همين روزی

مرا  باال می گرفتم به اميد اينكه پيامبر  اين سخنان را فرمود بنابراين سر خود را 
توجه  به علی  ه حضرت انشان دهد و بگويد آن مرد اين است می گويد آن گ

 . )١( )فرمود و دستش را گرفت و فرمود آن مرد اين است آن مرد اين است
هيچ پيامبری نيست مگر آنكه در امت : فرمود رسول اهللا :(انس بن مالک می گويد 

 .)٢()تايی دارد وعلی همتای من استد همخو
درود فرستادند زيرا  مالئكه بر من و علی  :فرمود رسول اهللا ( :ابو ايوب می گويد

 .)٣()كس با ما نبود درود می فرستاديم من و علی آن گاه كه هيچ
در شب معراج به فرشته ای بر خوردم ( :فرمود پيامرب : ابوذر رحمه اهللا عليه می گويد

تختی از نور نشسته بود و يک پايش در مشرق و پای ديگرش در مغرب بود ميان كه بر 
دستانش لوحی بود كه بر آن می نگريست و همه دنيا در مقابلش بود و تمام آفريدگان ميان 
 دو زانويش قرار داشتند دستش به مشرق و مغرب می رسيد به جبرئيل گفتم اين كيست?

                                                 
 .ابن سحان نيز روايت نموده اند  عبد الرزاق در جامعه اين حديث را آورده هم چنين ابو عمر نويری و (١)
 .ابو الحسن خلعی اين روايت را آورده  (٢)
 .از ابو الحسن خلعی  (٣)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٨٨
 

 

اسالم كن پيش رفتم و بر او سالم كردم گفت عليک  گفت عزرائيل است پيش برو و بر او
را می  چه می كند گفت تو پسر عمويم علی  السالم ای احمد پسر عمويت علی 

چگونه نشناسم او را با اينكه خدا مرا مامور قبض روح همه آفريدگان به «: گفت شناسی?
مشيت خويش عهده جز تو و پسر عمويت علی ابن ابيطالب عليه السالم فرمود و خود با 

 .)دار قبض روح شما دو نفر گرديد
را دوست بدارد مرا  هر كه علی : روايت ميكند كه فرمود ام سلمه از رسول اهللا 

دوست داشته و هر كه مرا دوست بدار خدا را دوست داشته هر كه علی را دشمن بدارد 
: ويدابن عباس می گ  .)١(مرا دشمن داشته و هر كه مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته

داخل شد و سالم كرد آن  نشسته بوديم كه علی  د پيامرب درنزمن و عباس (
حضرت پاسخ گفت و برخاست و او را در آغوش گرفت و ميان دو ديده اش را بوسيد و 

دا آيا او را دوست می داری? درجانب راست خود نشانيد عباس گفت ای رسول خ
خداوند ذريه هر پيامربی را در صلب . دا او را دوست ميدارمخدا كه شدي به خدا به :فرمود

در ابو الخير حاكمی اين روايت را ) (و ذريه مرا در صلب اين مرد هناد خودش قرار داد
 .)آوردهكتاب اربعين 

 علی از من است و من از اويم«: روايت می كند كه فرمود عمران بن حصين از پيامرب 
 .»ی استو او پس از من ولی هر مومن

من نيز در روز احد پرچمداران را كشت جربيل گفت  وقتی علی (: ابو رافع می گويد
 )٢( .)از شمايم ای رسول خدا

مرا به آسمان بردند پس چون به ساق ( :نقل می كند كه فرمود ابو الخميس از پيامرب 
را محمد رسول خداست وی  :دم نوشته ای ديدم چنان فهميدم كهراست عرش نگاه كر

 .)٣()سيله علی ياری و تاييد نموده ام و
                                                 

و من تواله فقد توالنی و من (ن اضافه از ذهبی  ديگران اين حديث را از عمار ياسر روايت كرده اند با اي (١)
 . )توالنی فقد تولی اهللا 

  .احمد در مناقب اين حديث را آورده    (٢)

 .٢٩٨ – ١ جحسكانی  :شواهد التنزيل  (٣)



 ٨٩  _______________________________سيد احمد الحسن 
 

 

  :نقل می كند كه فرمود بريده از پيامرب 
طربی بر اين حديث  .»هر پيامربی وصی و وارثی دارد و علی وصی و وارث من است«

به علی  تعليقه زده و با رواياتی استدالل كرده كه مقصود از وصايت آنست كه پيامرب 
از اين جماعت در شگفتم كه همه اين روايات را ! سل بدهدا غوصيت فرمود كه ايشان ر

 بودم  می يابند انس می گويد نزد پيامرب  ند اما باز به راههای باطل گرايشنقل می كن
بودم و  زد پيامبر ن( :می گويده نزدش می آيد فرمود انس را ديد كه ب ايشان علی و

, لبيک فرمود اين كه می آيد گفتم! سديد كه به نزدش می آيد فرمود انرا  ايشان علی 
       . )١()حجت من است بر امتم در روز قيامت

بوديم و در غدير خم اقامت كرديم برای  براء بن عازب می گويد در سفری نزد پيامرب 
نماز جماعت گرد آمديم زير درختی برای پيامرب صلی اهللا و عليه و آله و سلم جارو زده 

آيا نمی : ه و دست علی را گرفت و فرمودنماز ظهر را به جا آورد شد و تميز شد و ايشان
دانيد كه من به مومنان از خودشان اولی هستم گفتند چنين است پس دست علی را گرفت 
و فرمود خدايا هر كه من موالی اويم علی موالی اوست خدايا دوستدارانش را دوست 

را ديد  علی , لعنه اهللا عمر , ز اينپس ا: براء می گويد. ردابدار و دشمانش را دشمن ب
كتاب در  ,)٢(گوارا باد بر تو ای پسر ابو طالب موالی من و همه مومنان گشتی: و گفت
ياری كن و محبانش را دوست  خدايا يارانش را( :اين مطلب را اضافه دارد كه, مناقب
سنی و  و اين همان حديث غدير است كه چون روز آشكار است و متواتر است و» بدار

 ويل می كنند با اينكه رسول خدا أشيعه آن را روايت كرده اند اما اهل سنت واليت را ت
 .ا به واليت خود و خدا متصل ساختر واليت علی 

وای بر تو می دانی اين شخص كيست او : ز عمر نقل می كند كه به مردی گفتطبری ا
بنگر ( )من نيستؤنداشته باشد ممنی است و هر كه واليت او را ؤموالی من و موالی هر م

  .)به مسند احمد
 

                                                 
 .نقاش اين حديث را آورده    (١)
 .احمد در مسند خويش اين حديث را آورده    (٢)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٩٠
 

 

و هم حقش  دای كاش می فهميدم كه چگونه است كه هم او را سيد و موالی خود می دان
برای كشتنش بلكه  دآتش بزن اخانه اش ر دمی خواهو ! دغصب می كن شرا به همراه رفيق

 يس بر آدم ابلحسد ورزيد و  همانطور كه سامری به هارون ! دنردنی كيتوطئه چ
 . تكرب نمود

ای كاش می دانستم چه كسی تكرب را به ابليس آموخت و وی را گمراه ساخت طربی از و 
تو نسبت به من همچون ( :فرمود به علی  سعد بن ابی و قاص نقل كرده كه پيامرب 

چون همو اين حديث  .)١()جز آنكه پيامبری پس از من نيست هارونی نسبت به موسی 
 منزلت او همانند منزلت هارون كه وقتی می بينيد : می گويم !روشن است روز 

بر شما پوشيده  نسبت به موسی  است پس آيا منزلت هارون  نسبت به موسی 
 .ت?سا

 .ند می گويد هارون خليفه موسی است?مگر قرآن را نمی بينيد كه با صدای بل
ری كن و ر ميان قوم باش و اصالح گجانشين من د: و موسی به برادرش هارون گفت( ... 

 .)٢()از راه فاسدان پيروی نكن
در روايات  به خدا سوگند وصايت و خالفت او و فرزندانش پس از رسول خدا  

بسيار روشن و آشكار  )صرف نظر از روايات شيعه(نبوی كه اهل سنت روايت كرده اند 
حتی در همين تورات و انجيل  و در آيات فراوانی از قرآن نيز بدان تصريح شده و. است

موجود نيز از آنان ياد شده هر چند يهود و نصاری در گذشته كوشيده اند اين مطالب را 
بپوشانند يا دگرگون كنند و همچنين با تاسف شديد بايد بگويم برخی مسلمانان سعی در 

 هناه واليت آب كتمان و تحريف اين مطلب ارند هر چند قرآن مجيد و رسول اكرم 
اما ای قوم من شما را بدين امر وا می دارم  ,و ايشان را وصی خود قرار داده ,ارش كردهسف

 .منتظر باشيد كه ما نيز منتظريم حال آنكه شما آن را خوش نمی داريد پس

                                                 
 . نقل كرده اند  نيز اين حديث رابخاری و مسلم و ديگران   (١)
 .١٤٢اعراف  (٢)



 ٩١  _______________________________سيد احمد الحسن 
 

 

راجعه كند به ذخائر العقبی هر كه مطالب بيشرتی از كتب اهل سنت را مايل است بداند م
سنن ابن دلوود و نسائی و ) صحيحين(خاری و مسند مسلم بمسند  ,ابيع المودهني ,طربی

 .الطالب و كتاهبای ديگر ةابن ماجه و حاكم نيشابوری و كفاي
باشد  يكی از بزرگان علمای شيعه می  )رح(علی بن عثمان كراجكی  نعالمه فقيه محمد ب

ول به ه اهللا است و در نزد علمای شيعه از علمای طراز او از معاصران شيخ طوسی رحم
شيخ مفيد به من خرب داد و سند را از ابو  :ی آيد در كتابش استنصار می نويسدحساب م

 پيامبر خدا : فرمود رسانيد كه علی جعفر ثانی و از پدرانش به امير المومنين 
از من  به شب قدر ايمان بياوريد كه در آن امرسال نازل می گردد و برای آن پس: فرمود

 . )١(و يازده فرزند اويند ان علی بن ابيطالب كسانی هستند كه ايش
كه از جابر بن عبد اهللا انصاری نقل فرمود كه  باقرو نيز سند را می رساند به امام محمد 

به شب قدر متمسک شويد و آن پس از من برای علی بن ابيطالب ( :فرمود رسول اهللا 
 .)٢()و يازده فرزند او خواهد بود

من و (: فرمود ان از پدرش و جدش روايت است كه پيامرب و ايش از امام باقر 
دوازده نفر از اهل بيتم كه اولشان علی بن ابيطالب است اوتاد زمين هستيم كه خداوند به 
وسيله ما زمين را از فرو بردن اهلش باز داشته و چون زمان آن داوزده نفر سر آيد زمين 

    .)٣()خواهد برد واهلش را مهلت نداده فر
دوازده نقيب از اهل بيت من ( :فرمود نقل شده كه رسول خدا  از امام باقر 

, از ايشان است و زمين را از حدث و مفهم اند قيام كننده به حقخواهند بود كه همگی م
 .  )٤()عدل پر می سازد چنانكه از ظلم پر شد

د از روزها خداون: روايت نموده كه فرمود از پدرانش از رسول اهللا  امام صادق 
جمعه و از ماهها رمضان و از شبها شب قدر را انتخاب نموده و از مردمان پيامبران و از 

                                                 
 . ٣٤٦ −٢ ج:ارشاد مفيد (١)
 . ٨كراجكی  :استنصار (٢)
 .٥٣٤ – ١ ج :كافی (٣)
 .٥٣٤− ١ ج :كافی (٤)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________٩٢
 

 

پيامبران فرستادگان و از فرستادگان مرا انتخاب نمود و از من علی و از علی حسن و 
را برگزيد و از حسين اوصياء را كه نه نفر از فرزندان حسين اند برگزيد ايشان  حسين 
ويالت جاهالن در امان نگه أرا از دستبرد غلو كنندگان و گزافه گويی فريبكاران و ت اين دين

 .)١( می دارند و نهمين ايشان ظاهر و ناطق و قائمشان است و افضل آنهاست
بشارت «: ل می كند كه حضرت سه مرتبه فرمودنق ار رسول خدا  امام صادق 

ارانی می ماند كه معلوم نيست كه آغاز دهيد بشارت دهيد بشارت دهيد مثل امت من به ب
آن هبرت است يا پايان آن و چون باغستانی می ماند كه گروهی از آن هبره مند می گردند و 

و نيكوتری  تر انبوهو ژرف تر و چه بسا گروهی كه پس از ايشان بيايند از نعمات وسيعرت 
كه همه از نيک فرزندانم كه من و دوازده تن از  هبره مند گردند چگونه هالک گردد امتی

آخر ايشان است اما  بختان و خردمندان هستند  سر آغاز ايشانيم و مسيح پسر مريم 
در اين ميان گروهی سست عنصر و ضعيف االيمان هالک می گردند كه نه ايشان از منند 

 .»و نه من از ايشان
رد و اين از آن را نيز از فرزندان خود می شما در اين حديث علی  پيامرب اكرم   

را تربيت نموده و بزرگ كردند عالمه ابن عياش رحمه اهللا  روست كه خود ايشان علی 
در : حمه اهللا روايت كرده كه گفتعليه در كتاب خود مقتضب االثر از سلمان فارسی ر

بر زانوی ايشان نشسته بود پيامرب در چشمان  بوديم و حسين  كنار رسول اهللا 
تو بزرگواری هستی از بزرگواران و امامی  ...ابا عبدا ( :و فرمودخيره شد  سين ح

فرزند امام و برادر امام و پدر نه امام كه نهمين ايشان قائمشان است و امامشان و عالم 
 .)و حكيم ترينشان و افضل ايشان ترينشان

فت همين را كراجكی نيز در استنصار رعايت نموده داليل و اسناد در اثبات امامت و خال
علی و فرزندانش بسيار زياد است و شايد محكمرتين آهنا سوره قدر باشد چرا كه اين 
سوره داللت دارد بر اينكه مالئكه و روح پس از پيامرب با امر بر جانشينان معصومش نازل 

تا اين معنا را (به صورت ماضی می آمد  »تنزل«می شوند و اگر چنين نبود بايد فعل 
در  )پس از وی اين باب بسته خواهد شد ها بر پيامرب نازل می شود وبرساند كه اينها تن

                                                 
 . ١٠ :معتصب االثر (١)



 ٩٣  _______________________________سيد احمد الحسن 
 

 

ر سال آخر ماه رمضان ه هحاليكه همه مسلمانان معتقدند كه اين مسئله ادامه دارد و در ده
 .در طلب شب قدر بر می آيند

ای شيعيان در مناظره با مخالفان با سوره قدر استدالل كنيد كه ( :فرمود امام باقر 
ا سوگند كه اين سوره پس از پيامبر حجت خداست بر بندگان و دواهيد شد به خپيروز خ

سرور دين شماست و انتهای علم ماست ای شيعيان  با سوره دخان استدالل كنيد كه آن از 
 )١()...آن اوليای امر خاصه پس از رسول خدا می باشد 

چون به معراج رفتم ( :نقل نموده كه فرمود از پدرانش از پيامرب اكرم  امام صادق 
و حسن و حسين و علی بن  سر بلند نمودم و با نورهای علی عليه السالم و فاطمه ... 

بن الحسن  حجةالحسين و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و 
چون ستاره ای درخشان در وسط هم بن الحسن  ةمواجه شدم و حج القائم 

پروردگارا اينها كيستند فرمود ايشان ائمه اند و اين قائم كسی  ايشان قرار گرفته بود گفتم
است كه حالل و حرام مرا جاری می سازد و با او از دشمنانم انتقام می كشم او مايه 
آسايش دوستانم است و كسی است كه قلبهای شيعيان را با انتقام از ظالمان و منكران و 

در حاليكه بدنشان سالم و ) دومی ملعون را اولی و(ی را زعو كافران تشفی می دهد والت 
تر و تازه است از قبر خارج می سازد و هر دو را به آتش می كشد فتنه ای كه در آن روز به 
واسطه آن دو برای مردمان واقع می شود از فتنه گوساله  سامری شديدتر و هولناک تر 

  .)٢( )است
كه امام صادق «: الرضا روايت نموده شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين و نيز عيون اخبار

از امام باقر و ايشان از جابر ابن عبد اهللا انصاری روايت فرموده كه جابر لوحی در دست 
هديه داده بود و پيامربان آن را به  ديد كه خداوند آن را به پيامرب اكرم  فاطمه زهرا 

ربان اين نامه ای است از بنام خداوند بخشنده مه: طمه بخشيد و در آن نوشته شده بودفا
خدای عزيز و دانا به نور و فرستاده و حجاب و ولی او محمد كه روح االمين آن را از 

 :جانب پروردگار عالميان فرو آورده
                                                 

 . ٧٢ −  ٢٥ ج:بحار االنوار (١)
 .٣٧٩− ٥٢ ج:بحار االنوار  (٢)
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 ,و الطافم را انكار نكن, و نعمتهايم را شكر گذار باش, ای محمد نامهای مرا تعظيم كن
ده ظالمان و هم شكننده جباران و خوار كنن منم اهللا كه پروردگاری جز من نيست و منم در

ه معبوی جز من نيست پس هر كه جز به فضل من كمنم اهللا . حساب كشنده روز حساب
يا جز از عدالتم وعذابم برتسد وی را چنان عذاب كنم كه هيچ يک از  اميد داشته با شد

ل كن من هيچ پس تنها مرا عبادت كن و بر من توك ,هانيان را چنان عذاب نكرده باشمج
 )وصی(پيامربی را مبعوث نكردم مگر آنكه پس از پايان زمان رسالتش برايش جانشين 

بر ساير اوصياء  )وصی ات را(تو را بر پيامربان برتری دادم و جانشينت را . مقرار داد
گرامی  پس از وی علی  و حسين  و تو را به دو نوه ات حسن . برتری دادم

را  از پايان امامت پدرش معدن علم قرار دادم و حسين  را پس داشتم پس حسن 
خازن وحی خود نمودم و با شهادت گرامی داشتم و پايان كارش را سعادت گردانيدم پس 
او برترين شهيدان است و در نزد من باالترين درجه را در ميان شهيدان دارد كلمه تامه 

م با عرتت او پاداش می دهم هناد د را نزد اووخود را با وی قرار دادم و حجت بالغه خ
اولين نفر از عرتت او آقای عبادت كنندگان است كه زينت اوليای پيشين . می كنموعذاب 

به جد ستوده خويش شبيه است و علمم را می شكافد و  است و فرزند وی محمد 
هالک خواهند شد و من وی را با  كنندگان در جعفر شکمعدن حكمتم است آنگاه 

را برگزيده ام و برای  پس از وی موسی. و ياران و دوستانش خشنود می سازمشيعيان 
پس از وی فتنه ای تاريک و تو در تو قرار داده ايم زيرا حفظ آن بايسته ای است كه 
گسستگی ندارد و حجت من پوشيده نمی ماند و دوستان من به شقاوت نمی افتند زهنار 

نعمتم را انكار نموده و هر كه يک آيه از كتابم را كه هر كس يكی از ايشان را انكار كند 
آنگاه كه زمان  .بر دروغ زنندگان و انكار كنندگانتغيير دهد بر من دروغ بسته و وای 

به پايان رسد آنكه هشتمين را انكار كند همه  امامت بنده برگزيده و محبوبم موسی 
ی است كه بارهای و كسولی من و ياور من است  اوليايم را انكار نموده و علی 

بر دوش وی می گذارم و وی ] كه بر دوش پيامربان بوده است را بارهايی[سنگين نبوت را 
ديوی پليد و متكرب وی را به شهادت می رساند و , ر حمل آن چيره و نيرومند می سازمرا ب

گانم بنا نموده دركنار بدترين آفريد) ذوالقرنين(وی در شهری كه آن را بنده ای شايسته 
دفن می شود بر من بايسته است كه چشمش را به فرزندش محمد روشن  )هارون ملعون(
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معدن حكمتم و و  شين گردانم او وارث علم من است سازم و او را پس از پدرش جان
وی ايمان نمی آورد مگر آنكه  هبنده ای ب, سرارم و حجت من است بر آفريدگانمجايگاه ا

كه بيتش اهل نفر از  )هزار(دهم و شفاعتش در مورد هفتاد سر انجامش را هبشت قرار می 
را سعادت قرار  علی  می پذيرم و سرانجام فرزندش رامستوجب آتش باشند  گیهم

خواهم داد  او را ولی و ياور و شاهد خويش بر آفريدگانم خواهم ساخت و او را بر وحی 
ازم كه به سوی من را خارج می س او حسن  ]صلب[خود امين قرار می دهم و از 

با فرزندش كه رحمتی است ]اين امر را[هبان علم من است سپس و نگ دعوت می كند 
برای جهانيان كامل می گردانم او كمال موسی و زيبايی عيسی و صرب ايوب را دارد در 

 −به يكديگر هديه می كنند ]ظالمان[زمان او دوستانم خوار می گردند و سرهايشان را 
پس كشته می شوند و سوزانده می شوند  −ترک و ديلم هديه داده می شود چنانكه سرهای 

و ترسان و وحشت زده می گردند زمين از خون ايشان رنگين می شود و زنانشان آه و ناله 
 سر می دهند ايشان حقيقتا دوستان منند و با ايشان هر فتنه تاريک و تو در تو را رفع می كنم 

بر ذهن و انديشه  كه[ازم و سنتهای غلط و زنجيرها را س و حوادث هولناک را برطرف می
سته د و رحمت پروردگارشان را شايودفع می كنم آنان كسانی اند كه در] مردمان بند زده

 .اند و ايشانند هدايت يافتگان
اگر در تمام عمرت جز اين (م از ابو بصير نقل می كند كه گفت, عبد الرحمن بن سال

 )١(.)ز به اهلش مرسانكافی است پس آن را حفظ كن و ج حديث را نشنوی برای تو
 ٣٦نوار جلد در بحار اال و به خط امير المومنين  و مانند اين از رسول اكرم 

با وجود همه آنچه صحابه از پيامرب شنيده بودند و روايت كرده . روايت شده ٢٠٠صفحه 
يازده تن از فرزندانش  كيدهای ايشان را در پيروی از علی وأبودند و حمايت ها و ت

ديده بودند با اين همه بيشرت مسلمانان پيروی از پيشوايان گمراه را  )اوصيای پس از وی(
پس از در  برگزيدند و در فتنه گوساله فرو افتادند و پيرو سامری گشتند و با علی 

                                                 
 – ٥٢٧ :, اصول كافی ١٠٣ – ١٠١ :سی , غيبة الطو ٢١٢ – ٢١٠ :, اختصاص  ٤٢ −   ٤١ :احتجاج  (١)
 ج:, بحار االنوار ١٨٠ – ١٧٩ :, اكمال  ٢٧ – ٢٥ :, عيون اخبار الرضا ٣٧٣ – ٣٧١:, اعالم الوری  ٥٢٨
١٩٧ – ١٩٥− ٣٦ . 
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 با همان معامله ای را كردند كه بنی اسرائيل در زمان غيبت موسی  گذشت پيامرب 
نمودند و اين چنين بود كه حادثه ارتداد  كه خداوند ايشان را از مبتال شدن به  هارون 

  .آن بر حذر داشته بود رخ داد
آيا اگراواز  دنيا  ,پيش از او نيز فرستادگانی بودندو  ,فقط فرستاده خداست محمد (

به گذشته  ? و هر كس كهخود باز می گرديد) جاهليت(شته رفت يا كشته شد شما به گذ
زودی پاداش نيكوكاران را می  و خداوند به ,ز گردد هيچ ضرری به خدا نمی زندخود با
  .)١()دهد

همگان به جاهليت پيشين بازگشت نمودند به جز تعداد اندكی از اصحاب پيامرب يعنی 
پس از چندی بيشرت صحابه به حق بازگشت نمودند و به , سلمان مقداد, ابوذر, عمار,

پرداختند  پس از آنكه در اوايل وی را تنها گذاشته و ياری نكردند   ياری علی 
ثمره روز به روز در حال افزايش بود و خصوصا بعد از آنكه مواجه شدند با ظلمی كه

به شمار می رفت اندک  تسلط جبت و طاغوت بر رهربی مسلمانان و جانشينی پيامرب 
پنج  لعنه اهللار بدانجا كشيد كه عثمان اندک تبعيض در تقسيم بيت المال آغاز شد و كا

ر زمان عمر د ,اسالم دشمن آزاد شده ,به مروان بن حكم پرداخت و معاويهارمينيا 
قرار داد و از شام تعبيد نمود  رازرا مورد ظلم و توهين و آ )رح(استاندار شام شد و ابوذر 

لخرجی معاويه را در خوشگذرانی و و )رحمه اهللا (و البته اين پس از آن بود كه ابوذر 
را به ربذه تبعيد كرد و  )رح(, ابوذرلعنه اهللاموال مسلمين رسوا نموده بود در پايان عثمان 

مظلوم و تنها در قر و گرسنگی دست به گريبان بود وف در آن جا با  صحابی ارجمندآن 
با را د مانده بو جابود  كه طالهايی كه از عبد الرحمن بن عوف به  در حال گذشت و اين 
 .ترب می شكستند

و طلحه و عثمان و سعد و ديگران اموال بی شماری داشتند و اگر نگويم همه اموالشان 
ست هر كه خواستار اطالع بيشرت ا(بايد بگويم بيشرت اموالشان از بيت المال مسلمين بود 

مصيبتی  بپرسيم اين همه درد و )رحمه اهللا(اگر از ابوذر ) بايد به كتب تاريخ مواجعه كند
حبيبم رسول خدا : ? خواهد گفتی با آن مواجه بودی به خاطر چيستكه در طول زندگ

                                                 
 .١٤٤ :آل عمران (١)
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و من حق را آشكار ساختم و اين امر دوستی برايم باقی  !ابوذر حق بگو: فرمود 
 .نگذاشت

خوشا به حالت ای ابوذر زندان بان هايت خوار گشته اند و نتوانستند تو را بكشند بلكه تو 
تی آهنا مردگانی متحرک بودند اما تو تا امروز در قلب های اهل ايمان زنده ای ايشان را كش

ن مطالبه حقوق فقرا و مستمندان و با مايی و برای هر انسان آزاده كه در هر كجا خواها
 ی موحدان علی بن ابیموالبيچارگان است نمونه اعلی و الگوی كامل هستی و آنچه و

ابوذر تو برای خدا خشمناک شدی پس به (: است به تو فرمود برايت كافی طالب 
كسی كه برايش خشمناک شده ای ای اميدوار باش اين جماعت از تو بر دنيای خويش 

ا  كه از تو به خاطر آن ترسيده اند و تو از ايشان بر دين خود هراسان شده ای پس دنيايشان ر
ن ترسيده ای  بگريز آنها به آن بديشان واگذار و به سوی دين خود  كه بر آن از ايشاترسيدند 

ی و تو از آن چه از تو دريغ داشته اند چقدر ب ,از ايشان باز داشتی چقدر محتاجندچه 
و كه بر ديگری بيشتر حسد قيامت خواهی دانست كه چه كسی سود كرده  یو فردا ,نيازی

شه كند خداوند اگر آسمان ها و زمين در به روی بنده ای ببندند و آن بنده تقوا پي ,می ورزد
برايش دری خواهد گشود پس مونسی جز حق مگير و جز از باطل مترس اگر دنيايشان را 

 .)١()می پذيرفتی تو را دوست می داشتند و اگر از آن در می گذشتی از تو ايمن می شدند
پيش از جريان ابوذر نيز حوادث و مصائب زيادی برای سالم و مسلمين پديد آمد به عنوان 

ريان ذيل را بنگريد ابوبكر خالد بن وليد فرو مايه و تند خو را فرستاد تا مالک بن نمونه ج
زيرا مالک از پرداخت  شب به همسرش تجاوز كند چرا?را بكشد و در همان  )رح(نويره 

زكات بنی تميم به ابوبكر جلوگيری نموده بود و وی را غاصب خالفت رسول اهللا می 
حمود عقاد وقتی به اين شعر مالک بن نويره بر می دانست عجيب اين است كه عباس م

 :خورد

                                                 
 . ١٧ − ٢ ج:نهج البالغه  (١)
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گفتم اموال خود را بر گيريد و از آن چه پس از اين رخ خواهد داد نگران و ترسناک ( 
مانعش می شويم به او خواهيم  نباشيد پس اگر كسی برای ما امری هولناک قصد نمايد

 .)ما بر دين محمد هستيم :گفت
مالک در زمان حيات خود آنچه از صدقات جمع شده بوده را  دمی گويد به احتمال زيا

صرف تفريحات خود نموده و پراكنده ساخته سپس بر اين كار مورد سرزنش قرار گرفته و 
ای كاش می دانستم اين اشعار را , عقادگران اين اشعار را سروده ديدر پاسخ سرزنش 

 !!!چگونه خوانده ای تا به اين معنی رسيده ای?
اموالتان را بر گيريد و اين بدان معناست كه اموالشان : می گويد )مالک( ه اين مردحال آنك

 .ندهگردا −را به ايشان باز
عقاد پس از اين تالش می كند فاجعه قتل مالک بن نويره و تجاوز به همسرش را امری 

شكار مبهم جلوه دهد تا دستهای به خون آلوده ابوبكر و خالد بن وليد فرومايه و تند خو آ
د و اين برای آنست كه بتواند خالد بن وليد را نابغه ای بی نظير معرفی كند نابغه ای كه ونش

به طوری كه وقتی برای ! داشته −قرآن باز) يک سورهحتی (جهاد وی را از حفظ 
  .ای عقاد انصاف اينگونه نيست! مسلمانان امام جماعت می گردد در می ماند

 مردم را بر دوش آل محمد ما كافی است و كسانی كه  خدا هبرتين وكيل است و برای
رانجام نيک از آن و س, انتظارشان استمی كنند خواهند دانست كه چه جايگاهی در سوار 

 .پرهيزكاران است
به هر حال ناگواری های بسيار و فعاليت های نامشروع و ظالمانه ای پس از وفات پيامرب 

بن نويره برای حقيقت جويان كافی است واقعه روی داد كه همين حادثه قتل مالک  
 و آيا چيز ديگری هم باقی مانده?ای كه در آن به جان و مال و ناموس مسلمانان تجاوز شد 

 .)چيزی پنهان و نگفته باقی مانده ?يعنی (
از  و يا چرا رسول خدا  شمشير نكشيد? را علی خواننده حق دارد بپرسد كه چ

هر چند كه پيش از اين و هنگام  نمايد? ايی كه بر او می رود صربايشان خواست تا بر ظلمه
اگر چيزی بگويم می گويند بر (: نقل فرمايش امير المومنين پاسخ اين مطلب داده شده

حكومت داری طمع كرده و اگر سكوت كنم می گويند از مرگ می هراسد هيهات به خدا 
نسی كه طفل شير خوار با سينه مادر سوگند فرزند ابی طالب با مرگ مانوس است بيش از ا
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دارد اما علم نهفته ای با جانم آميخته است كه اگر آن را آشكار سازم بر آشفته خواهيد شد 
 )١(. )نكه ريسمان در چاه عميق می لرزدچنا

 :هيم لذا دو دليل را متذكر می شوماما مانعی ندارد كه قدری مطلب را توضيح د
ان ريشه ندوانيده بود و آن ها به ظاهر مسلمان بودند و اسالم هنوز در جان مردم :اول

مرتد شوند و حالشان مانند  )به كمرت حادثه ای(ايمان حقيقی نداشتند و بيم آن می رفت كه 
البته گروه اندكی نيز ! و سپس رشته ها را باز می تاباند زنی گردد كه پشم و پنبه می ريسيد

  :می فرمايد خداوند متعال .بودندر ايمان خود استوار و محكم بودند كه د
اسالم : يمان نمی آوريد باكه بايد بگوئيدهرگز ا: بگو, ما ايمان آورديم: اعراب گفتند(

 )٢()آورديم
اگر دشمنان از اطراف مدينه بر آنانت وارد می شدند و پيشنهاد (: و همچنين می فرمايد

يرفتند و جز مدت كمی می پذ) انايش(, به سوی شرک را به ايشان می دادندبازگشت 
  .)٣()درنگ نمی كردند) برای انتخاب اين راه(

آيات بسياری در قرآن وجود دارد كه نشان می دهد بيشرت مسلمانان در دين خود متزلزل 
بودند عالوه بر اين وجود منافقان را نيز نبايد از نظر دور داشت و نتيجه معلوم است 

دهد و صرب كند همان طور كه پيامرب به ظاهر  جانشين پيامرب بايد به حفظ ظاهر رضايت
و بر اعمال منافقين و پيروانشان شكيبايی كرد اگر چنين نمی كردند شالوده    رضايت داد 

ند منهدم می شد اما ه بودبيست سال برای آن زحمت كشيد شبنايی كه پيامرب و جانشين
ی كامل نور خدا بر زمين است و و آن پر تو افكن يمی كه از اين دين انتظار می رود فايده عظ

نيز خدا پرستی همه مردمان و گسرتش كلمه ال اله اال اهللا و بر افراشته شدن پرچم اهللا اكرب 
در زمان پيامرب يا جانشين او محقق نخواهد شد بلكه در كه می باشد  در همه جای عالم

در امتهای واقع خواهد شد و اين سنتی الهی است كه  زمان خاتم االوصياء مهدی 
بنی اسرائيل فرستاده شد كه با وی از رود  پيشين نيز بر قرار بوده موسی به سوی قومی از

                                                 
 .خطبه پنجم  :نهج البالغه (١)
 .١٤ :حجرات (٢)
 .  ١٤ :احزاب (٣)
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از جنگيدن با ستمگران سرباز گذشتند اما در صحرای سينا از وی سر پيچی نمودند و 
  .زدند

نمی  )شهر(, ما هرگز داخل در آن ا زمانيكه آنها داخل در آن شهرند, تگفتند ای موسی(
  .)١()نشسته ايم) منتظر ( , ما همينجا تو و خدايت برويد و با آنها پيكار كنيد  ,مشوي

زدند و خدا نيز ايشان را با  سر بازالی كلمه ال اله اال اهللا تدر نتيجه از كوشيدن در راه اع
چهل سال سرگردانی در صحرای سينا مجازات نمود نتيجه اين سرگردانی و تنبيه يک 

كه به پرورش امتی ربانی و صالح انجاميد كه فرزندان و نوه های حركت اصالحی بود 
 صی موسی  با يوشع بن نون وهمين فاسقان بودند و در گسرتدن كلمه ال اله اال اهللا

 .همراهی نمودند و با ستمگران جنگيدن و دين خدا را در زمين ياری نمودند
ل خواهد شد در زمان ظهور بنابراين نتيجه مورد نظر از اين امت در آخر الزمان حاص

مهدی عجل اهللا كه اميدواريم در زمان ما باشد چنانكه بسياری از روايات چنين چيزی را 
پيش از اين از رسول خدا نقل شد كه  )از حقيقت امر(نشان می دهند و خدا آگاه است 

استبصار كراجكی بنابراين پيامرب  ...ل امت من هم چون مثل باغستان استمث:فرمود 
ميدوار است آخرين گروه از امتش برترينشان باشد و چه بسا اين امت يعنی اصحاب ا

چه پيشينيان اين امت و چه همه آهنا كه در (شباهتی به پيشينيان نداشته باشندمهدی عج اهللا 
در صفحات پيش حديث قدسی كه به  )خ بشريت قدم بر عرصه حيات هنادندطول تاري

برای آن زمان بندگانی را برگزيده ام كه (ذكر نموديم  توصيف ياران مهدی پرداخته بود
رای ايمان امتحان نمودم و از ورع, اخالص, يقين, تقوا, خشوع, صدق, قلب هايشان را ب

   .)٢(...), وقار  انباشته ساختم حلم, صبر
رواياتی كه از اهل بيت عصمت در مورد فضيلت اصحاب مهدی وارد شده بسيار است و 

نها فضيلت ايشان می بود ی كلمه اهللا و گسرتش توحيد در سراسر زمين تاگر تنها اعتال
 .كافی بود

                                                 
 .  ٢٤ :مائده (١)
 .٦٩−  ٥٢ ج:بحار االنوار  (٢)
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صرب امير المومنين برای ) دومين دليل صرب و سكوت علی و عدم استفاده از شمشير( :دوم
وی حجتی بالغه بود چرا كه ايشان حق خود را تبيين نمود و سپس از درگيری با غاصبان 

 هه ای بقحكومت خودداری نمود تا روشن گردد كه وی عالو برای دستيابی به رياست 
و گسرتش عدالت  اين رياست ندارد و اگر در تكاپوی آن است تنها برای بر پا داشتن حق 

 .و ياری دين است
و فرزندان ايشان را نسبت  در طول ساليان و قرن ها آيندگان اين امت  امير المومنين 

ت می دانست كه آيندگان از ماجرای كنار زدن به اين مساله هوشيار ساخت آن حضر
غصب نمودن حق او توسط جبت و طاغوت  كه هنايتا به سلطه وجانشين پيامرب از خالفت 

يافتن فرزندان سركشان و زنا كاران بر اين امت خواهد انجاميد  مطلع خواهند شد و اين 
حضرت . شده است مطلب در خطبه حضرت زهر سالم اهللا عليها كه پيش از اين آمد ذكر

 :فرمود زهرا 
حال لختی . تنه ها آغاز شدنواها ساز و ف. به خدايتان سوگند, آنچه نبايد بكنند كردند(

شهد زندگی در كامها  ,چه آشوبی خيزد و چه خونها بريزد تا به خود آيند, و ببينند ,بپايند
در دست است و آن روز زيانكاران را باد . ور بر همگان تنگ گرددشرنگ و جهان پهنا

  .)١()ن بگناه رفتگان گرفتار و پای بستآيندگا
در هنايت پس از ماجراهای بسيار خالفت به دست علی عليه السالم افتاد و او مردم را به 
حق وا داشت و به سوی قبله و صراط مستقيم راهنمايی نمود اما ايشان تلخی حق را تاب 

يعنی زمان (رف به كاميابی پرداخته بودند نياوردند و پس از آن كه مدتی در مسيری منح
نتوانستند عدالت علی عليه السالم را تحمل كنند و چون به تبعيض و  )سه گانهخلفای 

عادت كرده بودند مساواتی كه علی در تقسيم بيت زيده خوری  در زمان آن سه ملعون گ
ه به عبادت المال رعايت می كرد بر ايشان بسيار سنگين بود اين جماعت پس از آن ك

 وگوساله و اطاعت از سامری عادت كرده بودند ديگر نمی توانستند به اطاعت از علی 
گذشتگان آن را از هم پاشيده بود  ,عبادت خداوند يكتا بپردازند و در جامعه ای كه فساد

بپذيرند اما با اين همه آن حضرت پرچم حق را بر را بود  شريعتی كه علی در پی عمل به آن
                                                 

 .١٥٩ – ٤٣ ج:بحار االنوار (١)
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را پس  ن معصومش او مردم را به پيروی از آن فرا خواند اما وی را و فرزند افراشت
ارشاد راه امر به معروف و هنی از منكر و  نيز در از وی تنها هنادند معصومين 

با شمشير يا زهر ست از هيچ كوششی فرو گذار نكردند تا اينكه همگی را هارمسلمانان به 
 .به شهادت رسيدند

  :نه برای مردم خطبه خواند و فرموددر مدي امير المومنين : يهان می گويدابو هيثم ابن ت
ستايش خدايی را كه معبودی جز او نيست ای امتی كه فريفتندتان و شما به اين فريب تن (

در داديد نيرنگ مكاران را دريافتيد اما بر آنچه دريافته بوديد پای فشرديد و از هوای نفس 
ه گمراهی آن كور كورانه قدم برداشتيد حق بر شما آشكار شد اما پيروی نموديد و در ساي

سوگند به آن كه دانه را , خص گرديد اما آن را نپيموديد نهاز آن روی بر تافتيد و راه مش
ن آن برمی گرفتيد و از آب گوارای آن می معدشكافت و انسان را آفريد اگر علم را از 
ود انبار می كرديد و راه آشكار را می پيموديد و نوشيديد و نيكی را از جا يگاهش برای خ

از حق پيروی می كرديد راههای حقيقت در برابرتان قرار می گرفت و نشانه ها برايتان 
متان اآشكار می شد و فروغ اسالم را مشاهده می كرديد روزيتان فراخ می شد و هيچ كد

ز شما مورد ستم واقع نمی دچار فقر و تهيدستی نمی شديد و هيچ مسلمان يا هم پيمانی ا
شد اما طريق تاريكی را برای پيمودن برگزيديد و دنيا با همه وسعتش برايتان تيره و تار شد 
درهای علم به رويتان بسته شد پس به دلخواه خود سخن گفتيد و در دين خود دچار تفرقه 

راهتان كردند شديد و بدون دانش در دين خدا نظر داديد و از گمراهان پيروی كرديد تا گم
و امامان را رها نمودند تا رهايتان كردند پس بدانجا رسيديد كه به دلخواه خود حكم می 

می پرسيد و چون  )عالمان حقيقی(كند چون مطلبی پيش می آيد آن را از اهل ذكر 
چگونه اين ! عجيب است! د اين همانا حقيقت علم استپاسختان را می دهند می گويي

رها نموده و پشت سر نهاده ايد و با ايشان  )اهل ذكر را(آنكه ايشان را  چنين می گوييد حال
به مخالفت پرداخته ايد اندكی درنگ كنيد ديری نمی گذرد كه آنچه كاشته ايد درو خواهيد 

 .در خواهيد يافتكرد و عاقبت دردناک گناهانی كه كرده ايد را 
شما می دانيد من هم نشين شمايم سوگند به آن كه دانه را شكافت و انسان را آفريد كه 

همان كه به فرمان برداری از او دستور داده شديد من دانای شما هستم همان كه نجات شما 
, مفسر قرآنتان و آگاه به پيامبرتان, برگزيده پروردگارتانبه دست اوست منم وصی 
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اهد آمد مصالحتان قدری درنگ كنيد به زودی آن چه به شما وعده داده شده بر سرتان خو
و خداوند از شما درباره امامانتان خواهد  پيش از شما آمده بود  یاهچنانكه بر سر امت

به همراهشان در نزد خدا حاضر  )قيامت(پرسيد با ايشان محشور خواهيد شد و فردا 
با شماره كه (خواهيد شد به خدا سوگند اگر به شماره اصحاب طالوت يا اصحاب بدر 

يارانی داشتم با شمشير با شما می جنگيدم تا به سوی حق باز  )ستگروهی از شما برابر ا
و اين برای اصالح مفاسد گذشته شايسته تر بود و آن      گرديد و به حقيقت معترف شويد 

  .)١()گاه به مدارا عمل می شد خدايا به حق در ميان ما حكم كن و تو بهترين حكم كنندگانی
ائمه (ا مرور كنيم وقايعی كه در زندگی جانشينان پيامرب در پايان ناچاريم دو واقعه مهم ر

 .خ داده و به اين بحث ارتباط داردر )دوازده گانه
با معاويه بن هند آن سركش ستمكار كه چاره ای از آن نبود و  صلح امام حسن : اول 

و در صدد استيال بر راحتی كه سردمدار منافقان بود (در زمانی واقع شد كه معاويه 
 .لمانان حضرت را تنها هناده بودندامام را خوار نموده بود و از يک سو مس )مينمسل

امام , و مشركين منعقد شد بنابراين صلحی بود مثل صلح حديبيه كه ميان پيامرب 
صريحا فرموده اند كه برای حفظ جان شيعيان  كه پيروان حقيقی اسالم اندو  حسن 

و اگر ما با چشم بصيرت به اين قضيه نگاه  .وده اندنمحق با بقای آهنا باقی می ماند  صلح 
در واقع برای زمينه سازی  انقالب امام  كنيم در خواهيم يافت كه صلح امام حسن 

 .برای قيام امام مهدی عجل اهللا خواهد بوده ای نيزمدقم صورت گرفته كه حسين 
ا معاويه آغاز نمود جنگی نوين ب, مجبور به كنار گذاشتن اسلحه شد وقتی امام حسن 

بود يا  اين بار جنگی فرهنگی كه هدف از آن آماده سازی امت برای قيام حسين 
حداقل آماده ساختن ايشان برای پذيرش اين قيام و همدلی با آن و همراهی و همياری با 

آگاه شود  آن  هر چند پس از آن واقعه  و هر كه بر احوال امت در زمان امام حسن 
 .اين هدفی بزرگ و سودمند بوده استت كه خواهد دانس

آن هم درباره امتی كه نسل جوانش منحرف گشته و پيشوای معصوم خود را ترک نموده و  
نمی بود  اگر حركت فرهنگی امام حسن  !!به جايی رسيده كه زشتی را زيبايی می بيند

                                                 
 .٣١ :الروضه الكافی (١)
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نمی توان  را با اين حساب صلح امام حسن ! م و نشانی از نشيع باقی نمی ماندنا
حقيقتا صلح دانست بلكه در واقع آتش بسی بوده است كه آن حضرت بدان مجبور گشته 

كه هم چون جان وی بود  آماده   و بوسيله آن فضا را برای قيام برادرش امام حسين 
 .ز هم پژواكش عالم را تكان می دهدنموده قيامی كه تا همين امرو

 ال اله اال اهللا چشم داشت امام حسن یت جهاندولبه به آينده و  همان طور كه علی 
الم بر همه چنين روزی را اميد می بردند روزی كه در آن دين اسنيز  وهمه معصومين 

 . اديان فائق خواهد آمد
تاريخ بشر را اجماال می توان حركتی تكاملی دانست هر چند در بعضی مواقع اين حركت 

تيجه اين حركت تكاملی صالح و رستگاری و ن پس رفت هايی رخ داده و معكوس گشته 
است و همه امامان به فراخور حال و توانايی  بيشرت مردمان در زمان ظهور امام مهدی 

خويش در توجه دادن اين امت به اين نكته كه روزی پيام آور رسالتی الهی برای همه 
ر خود مقدم مصلحت انسانيت را بود كوشيدند و همواره رضايت خدا وزمينيان خواهند ب

می می داشتند و شديدترين آزار و اذيت های جسمی و روحی را در اين راه متحمل 
 .شدند
مسئله واليت عهدی است ) داد حيضيعنی دومين واقعه ای كه بايد قدری آن را تو: (دوم

مون آن را پذيرفت در واقع بايد اين مسئله را نظيری برای أپس از اجبار م كه امام رضا 
سر اجبار بوده هر چند برای عموم از سف در حكومت مصر دانست كه آن هم وزارت يو

مردم فايده هايی داشته است بنابراين واليت عهدی امام رضا فتنه و امتحانی بوده برای 
منان همان طور كه خداوند بنی اسرائيل را امتحان نمود و چنين مقدر فرمود كه موسی ؤم
 ه واليت عهدی رش يابد و زندگی كند مسئلدر قصر فرعون ستمكار و سركش پرو

 : هم از اين قبيل است
ِذيَن مِن َقْبلِِهْم  *َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال ُيْفَتنُوَن ﴿ َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

ِذيَن َصَدُقو   .)١(﴾ا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ َفَلَيْعَلَمنَّ اُهللا الَّ

                                                 
 .٣−٢ :عنكبوت (١)
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مورد و رها می شوند به حال خود آيا مردم گمان كردند كه همين كه بگويند ايمان آورديم (
بايد علم خدا , كه پيش از آنان بودند را آموزديمو كسانی را  * آزمايش قرار نمی گيرند

     .)كسانيكه دروغ می گويند تحقق يابددرباره كسانيكه راست گفتند و 
و باز داشتن اماماز فعاليت  ون عباسی دريافت كه قادر به كنرتلمأسرانجام پس از آنكه م

ايشان را مسموم  ,و تحت نظر وی می زيست در قصر او چند امام  هر ,نيست
 .ساخت

همگی با چند مشكل جلوه ای از زندگانی انبيای پيشين بوده است كه  زندگی ائمه 
در می دانسته و عالمان ناپاک و سلطه طاغوتی كه خوهنای مقدسشان را ه: مواجه بوده اند

رها نموده  )پيامربان را(بی عملی كه پيرو يا متمايل به طاغوت ها بودند و امتی كه ايشان را 
و پرستش گوساله و پيروی از سامری را برگزيدند و البته گروه ديگری نيز بوده اند 

 .ن الهی وفادار مانده اندگروهی اندک كه به عهد و پيما
منتهی  )بن الحسن المهدی ةحضرت حج(و بقيه اهللا در زمين  به خاتم اوصياء وقتی كه امر

شد خداوند پنهان شدن ايشان را از ديدگان مردم و ستمگران اراده فرمود تا بدين وسيله 
ايشان را حفظ نمايد و در پناه ايشان از قرآن و شريعت پاسداری فرمايد و اين غيبت ادامه 

داوند به آن حضرت اجازه ظهور و اظهار حق را عطا فرمايد و خواهد يافت تا زمانی كه خ
اين زمانی خواهد بود كه امت آماده ياری ايشان شده باشند  چنانكه از حضرت وارد شده  

را ياد آور شويم كه متعال اتفاق افتاده بايد فرمايش خداوند  اما در مورد اينكه چرا غيبت
از چيزهايی سؤال نكتيد كه اگر برايتان آشكار ای كسانی كه ايمان آورده ايد, ( :فرمود
  )١(.)... شما را ناراحت كند ,شود

 !سان عاقل و آزاده اشاره كافی استو برای ان
سالم بر نور خدا در زمين و ذخيره وی برای بندگانش همو كه پدران ستمديده اش وی را 

, ود نيز مظلوم استر ميان شيعيان خحتی د, و او حقيقتا مظلوم استمظلوم ناميده اند 
مطلعند اما يادی  شيعيانی كه با وجود اين كه از غيبت ايشان و رنج های شديدی كه می برد

 .از وی نمی كنند
                                                 

 .١٠١ :مائده (١)



 ١ج فتنه گوساله ____________________________________١٠٦
 

 

و هر كس كه خدا برايش  ...( منؤسالم و رحمت و بركات خدا بر همه زنان و مردان م
 .)١()د پس هيچ نور ديگری نخواهد يافتنوری قرار نده

 
 
 

  المذنب المقصر
  سيد احمد الحسن

  
 هـ ق١٤٢١/ شوال /  ٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤٠ :نور (١)



 ١٠٧  _______________________________سيد احمد الحسن 
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